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Президія 'НУK -відбула Р.чне Засідання 
Віяиіпеґ (КУК). - Дня 

29 квітня д.р. в пряявності 
13 Представників складових 
організацій і Контрольної 
Комісії відбуто у Вінніпегу 
Річне Засідання Президії Ко
мітету Українців Канади, на 
якому прийнято до відома 
звідомленнл з праці Цен
тралі КУК за 1973 рік. 

На внесок діючого голови 
Контрольної Комісії Р. Рома– 
нова прийнято до відома фі
нансові звідомлення за рік 
1973, в яких виказано зріст 
приходів в, порівнянні з по
переднім роком на 32'.; зі 
збірки Національної Вклад
ки, ЗЗ^с, 8 вплат бюджетів 
від Відділів КУК і на SO'/; 
з бюджетів, одержаних від 
складових організацій. Рів
ночасно видатки Централі 

КУК на персонал і бюро в 
році 1973 зменшились на 
55й в порівнянні з поперед– 
ним роком. 

Екзекутивний директор 
д-р С. Яр. Кальба предста
вив' одобрений Екзекутнваю 
КУК начерк програми ІІ-го 
Конгресу Українців Канади, 
що відбудеться у Вінніпегу в 
половині жовтня ц.р., а пре
зидент КУК д-р П.А. Кон– 
дра інформував про працю 
Президії Секретаріяту СК
ВУ. На засіданні формаль
но зголошено нових пред
ставників до складу Прези
дії КУК: д-р В. Білаш від 
УВАНІ д-р Р. Романович від 
Об'єднання УкраШських Ве
теринарних Лікарів і панна 
3. Гриценко від Союзу 
Українського Студентства 
Канади. 

Інж. Анатолій Дорошенко найменований 
н а головного інженера великої 

корпорації 
Чикаго, Ілл. — Тут пові

домлено, що інж. Анатолій 
Дорошенко, головний рад
ний Українського Народного 
Союзу,'з днем 1-го січня ц. 
р. дістав підвищення на го
лову інженерського відділу 
у великій фірмі „Доерр Е– 
лектрік - корпорейшен". До 
того часу інж. А. Дорошен
ко працював там як стар
ший інженер проектів. Як 
шеф Інженерського відділу 
корпорації, інж. Дорошенко 
відповідатиме за працю 40 
інженерів, техніків та крес
лярів J .за річний бюджет, 
що виносить мільйони доля– 

Xpte. В Цій позиції рапортуна– і - – ЛтЛогіА Дорошенко 
тихе асистентові президентад ' ' 
інж. Джеймсові– .Драесові. 
Корпорація ,ІДоеер Елект– 
рік" виробляє електричні 
мотора,' мас чотири фабри
ки,' 4Й знаходяться в стей– 
тах Вискаяеин, Міннесота і 
Шчяфн, П'яту фабрику бу
дують в стейті Айова. В 
1973 р. річний продаж цісї 
корпорації становив 60 міль
йонів долярів. 
^ІИж. Анатолій Дорошенко 

закінчив середню школу в 
Сак Павло, в Бразилії, а ви
щу в Янкаго, Іллянойс. За
мешкує в Ґрефтоні, Вис– 
канеян з дружиною Раїсою 
та дітьми Петрусем та Ле
сею. ` 

.Jft^u А. Дорошенко є го

ловним радним УНСоюзу, а 
також членом Метрополіта– 
льної Ради Української Пра
вославної Церкви в Америці. 
Він інформує, що в згаданій 
корпорації, в якій він тепер 
очолює Інженерський відділ, 
є відкриті місця на працю 
для інженерів електриків, 
спеціалізованих в ділянці 
електричних моторів. Хто з 
наших інженерів бажав би 
з цього скористати повинен 
звернутися на адресу: 
Doerr Electric Corp. с/о А. 
Doroshenko, chief engineer, 
1201 Doerrway Cedarburg, 

Wisconsin, 53012 (Tel. 414-
377-0500). 

СУ СТА заповідає конференцію 
західкіх студентських громад 

-Двтф)Дг, ftfrw. кх– Союз 
Украївхїьких Студентських 
Товариств Америки (СУС– 
ТА) влаштовує тут від п'ят
ниці до неділі 17-19-го трав
ня ц. p., в заді Українського 
Американського Осередку 
пре 2^61 Каргіентер вул., і 
на Befiitf Отейтовому Універ
ситеті триденну конферен– 
цію загодніх Студентських 
Громад. . 

Програма конференції, в 
sqsffi братимуть участь сту– 
давти. 'ідсавіт^ з далекого 
Кентові, еткдючатнмв висвіт– 
лфаіф українського фільму 
та, двх^усійні панелі на теми 
украІ|а?оького студентського 
PSW 8 8Є4 Й дисидентсько
го сттроттозу на Укра|ні. 

В ^ягницю вечором о год. 
8:30. західній віцеп резидент 
СуСТ^ Андрій Міхнях вис
вітли^ український фільм 
режисера Сергєя рараджа– 
нова „Тіні Забутих Пред
ків"^ ^Рсзд того буде това
риська зустріч. 

Конференція офіційно по– 
чнетьійя в суботу рано о год. 
10:3(1 |ді Вейн. Стейтовому 
Уні^р^Ьеті. Учасники ма
тимуть" змогу вислухати зві
ти членів Головної Управи 
cyC^jjT,` головно президента 
Євгена Іванцева та п. Міх– 
няка і поодиноких представ
ників Студевтеькрх Громад. 

Поо^ідна сесія включати
ме два панелі: ,Дку ролю 
мають відграветя Студентсь
кі Т р і а д и і СУЄТА в 1970-
их роках", з участю адв. Ро
мана ' ̂ рнавоілсого з дет– 

wSr^Kot Студ^тоьхоІ Гро– 
:'Л"'ЩфШ ^РКОЦЯ З 

V . . - . ' ' - -

Міннеаполісу, Віктора Ос– 
тапчука з Чикаго т а п . МЗх– 
няка , СУСТА. В слідуючо
му паяелю на тему: ,,Моло– 
де жіноцтво в українському 
суспільстві" брат й м у т ь 
участь 'Віра Аидрушків, Зе– 
ня Брездень, Хрнстя Луком– 
ська і Адріяна Мушинська. 

В суботу вечором буде за
бава з танцями в Українсь
кому Спортовому Клюбі — 
„Чернйк". 

В неділю рано в залі Ук
раїнського Американського 
Осередку відбудеться засі
дання Головної Управи СУ
СТА із головами західніх. 

муть нагоду вислухати п'ять 
доповідей на тему: „Сучас
ний стан в Україні і акції 
оборони українських диси
дентів". 

Доповіді виголосять: Анд
рій Бандера (Комітет Оборо
ни Валентина Мороза в То– 
ронті), інж. Осип Зінкевич 
(„Смолоскип'), Роман Куп– 
чинський (Комітет Оборони 
Совєтських Політичних В'я
знів в Ню Иорку), Микола 
Плав'юк, віцепрезидент СК– 
ВУ, й Борис Потапенко, 
(Крайова Управа ТУСМ). 

51 ВІДСОТОК 
Вашингтон. — Опитуван

ня, переведене аґенством 
Луїса Герриса в кінці квіт
ня, виявило, що 51 відсоток 
із запитаних думають, що 
президент Ніксон порушив 
закони країни, в ЗО відсот
ків заявили, що ні. 

Президент Ніксон не думає резиґнувати 
Стилвотер, Оклагома. — 

Не зважаючи на те, що все 
більше число законодавців, 
включно з кількома респуб– 
ліканськимн сенаторами та 
конгресменами, висловлює 
думку, що президент Ніксон 
повинен зрезигнувати, реч
ники Білого Дому, сам Пре
зидент, а також члени його 
родини категорично заявля
ють, що він цілком не думає 
резиґнувати. В суботу, 11-го 
травня, президент Ніксон, 
промовляючи перед 25-ти– 
сячною публікою в Стилво
тер, Оклагома, заявив, що 
„ми не піддамося'' та закли
кав Юридичну комісію Па
лати Репрезентантів і саму 
Палату прнспішитн цілу 
справу „імпічменту, щоб 
Конгрес і 'Президент могли 
нарешті присвятити більше 
уваги важливим і пекучим 
справам краши. Того самого 
дня пресовий секретар Біло
го Дому Роналд Зі глер ска
зав кореспондентам, що пре
зидент Ніксон „не дасть ви
гнати себе з посту", бо вва
жає, що з особистих причин 
та з огляду на свій консти
туційний обов'язок мусить 
„змагатися проти спроб усу
нути його з посту президен
та". Зіглер повторив ще раз, 
що Президент цілком непри
четний до В о т ергейтської 

афери, ані до спроб затаїти 
її. Пресовий секретар також 
заявив, що обов'язок прези
дента Ніксона О б о р'оняти 
презндентуру є важливіший 
від всіляких політичних -мір
кувань, включно з питан
ням, чи.Рнчард Ніксон по
шкодить Республіканській 
партії в цьогорічних вибо
рах. Думають, що Зіґлер^^со– 
тів тут висловити докір ТИМ 
республіканським за коно– 
давцям, які раніше підгри
мували Президента, а тепер 
починають закликати, щоб 
він зрезнґнував. 

Минулої суботи, ИІго 
травня, виступила в оборон і 
її батька Джулі Айзеягавер. 
молодша дочка Президента. 
яка також сказала, що пре
зидент Ніксон категорично 
не планує резиґнувати, і а 
воліє пройти пДлу процедуру 
„імпічменту" та суду в'Се
наті, якщо Конгрес так вирі
шить. Вона заявила, що 
Президент „боротиметься, 
навіть якщо тільки одіш се
натор буде по його боці." За
яви Джулі Айзеягавер, їр– 
налда Зіґлера й інших реч
ників Білого Дому малина 
меті заперечити поширені в 
останніх днях поголоски, що 
нібито президент НІКСОН 
планує на днях зрезигнува
ти. 

Республіканські законодавці пропонують, 
щоб Президент зрезиґнував 

? Вашингтон. — Конгрес
мен Джон Ровдс, лідер Рес
публіканської МЄНШОСТН В 
Палаті Репрезентантів, у 
четвер, 9-го травня, заявив, 
що президент Ніксон пови
нен знову застановитися над 
можливістю резиґнації із 
свог^-посту; -Хоча Рбвдс не 
рекомендував, щоб Прези
дент таки ` зрезиґнував, ані 
не передбачував, що Прези
дент буде змушений це зро
бити, але він сказав, що ре
зиґнація є однією з можли– 

V 

вих розв'язок цілої справи 
„імпічменту", особливо після 
того, як передача Білим Д6-
мом транскрипцій „відповід
них частин" Вотергейтськірг 
магнетофошшх записів ви
кликала переважно негатив
ну реакцію -3 боку американ
ської публіки та законодав
ців. 

Того самого дня подібну 
заяву виголосив ще один 
чільний республіканськ и й 
законодавець, конгресмен 
(Пподовження на гтр. 4-ІЙ.v 

Українська виставка у філадельфійському 
Музею Мистеи,тв продовжена 

Філадельфія.—Виставка ки во" і т. п. Дописи зі зним 
лимів і писанок у філадель
фійському Музею Мистецтв, 
зорганізована 98 Відділом 
СУ А, мала такий великий 
успіх, що музей рішив її 
продовжити ще на один мі
сяць, до 28 травня. В Про– 
пам'ятній книзі, яку підпи
сували тисячі відвідувачів 
(в самім першім тижні вис
тавку відвідало півтора ти
сячі глядачів), знаходимо 
такі коментарі в різних мо
вах: „чудово!" „Найкраща 
виставка в музею", „Зразки 
українських килимів і писа
нок повинні залишитися в 
музею на постійно", „Ней
мовірно прекрасне ивстецт– 

5S 

ками про цей показ були 
друковані у філядельфійсь– 
кнх часописах „Іяквасрер" 
і „Дейлі Нюз". Під час вис
тавки роздано понад 5,000 
інформативних брошур, які 
включали короткі описи 
килимів, різьби, вишивок, 
писанок і кераміки, як рів– 
нож з історії України. 

На останній місяць пані 
98 Відділу СУ А доповнили 
збірку килимів взірцями 
глинянських килимів влас
ності! д-ра Ю. Рибака і п. 
Юрчнк та додатковими взі
рцями гуцульських кили
мів д-ра Я. Заліпського і п. 
L Хапко.. 

, I I 

Петро Грйгоренко почав шостий рік 
свого ув'язнення в закладі 

для божевільних 
Москва. — 3 датою 7-го , кої відповіді. Перебуваючи з 

травня Зінаїда Грйгоренко, 
дружина відомого, совьтсько– 
го дисидента українця, пере
дала закордонним журналіс
там заяву, нагадуючи про 
те, що якраз цього дня за
кінчилося п'ятирічне пере
бування її чоловіка у закла
ді для божевільних. Ген. 
Петро Грйгоренко був засу
джений на приміщення у 
пенхіятрнчному закладі 7-го 
травня 1969 року після того, 
як він активно виступив в 
обороні прав кримських та
тар в СССР. Стан здоров'я 
Грнгоренка поганші. Йому 
вже 67 рік життя, а крім то
го він відчуває наслідки по
ранення на фронті під час 
Другої світової війни. Як ві
домо, він вперше виступив в 
обороні прав кримських та
тар в 1963 році, а в 1964 був 
вперше приміщений у пенхі
ятрнчному закладі, де пере
бував вісім місяців, відбува
ючи свій 15-місячний присуд 
за участь в обороні основних 
прав людини в СССР. Під 
сучасну пору він находиться. 
у пенхіятрнчному закладі в 
Столбовій, 35 миль на пів
день від Москви. 5 квітня ц. 
р. в нього був серцевий атак 
і від того часу він дуже ос
тавлений. Керівництво лі
карні в Столбовій звернуло
ся до совстської влади з про
позицією, щоб його з уваги 

умовохворими, Грйгоренко 
декілька разів був фізично 
потурбований, але, як зая
вила його дружина, не зва
жаючи на всі свої дотепе
рішні переживання, він зу
мів зберегти ясність думки 
і не заломився. Совстські 
чинники відмовили, однак, 
проханню Зінаїдн Грйгорен
ко дозволити їй поселитися 
в Столбовій, щоб доглядати 
чоловіка. Ген. Грйгоренко 
на останніх п'ять років ув'я
знення перебував у психіят– 
ррнчнпх закладах в Таш– 
кенті, Москві, Казані і Чер– 
няхівську ((Східна Прусія). 
В жовтні минулого року йо
го відвідували два західні 
психіатри, але тому, що не 
було з ними перекладача, я– 
кому Грйгоренко міг би до
віряти, він ВІДМОВИВСЯ З НИ
МИ говорити, що совстські 
чинники використовують те
пер, як доказ його „психіч
ної недуги". 

„Ню Йорк Тайме" з 12-го 
травня, інформуючи про до
лю ген. Петра Грнгоренка, 
подає також інформацію пре 
інших ув'язнених в закла
дах для божевільних диси
дентів, в тому „українськогс 
кібернетика Леоніда Плющг 
і російського математика Ю– 
рія А. Шіхановича, якю 
арештовано і проголошене 
божевільними після того, як 

Політична Рада УКНА відбула 
засідання 

на критичний стан здороваяіі-ВОНИ ВИЯВИЛИСЯ активними 
звільнити з психіатричної Г на відтинку оборони пряг 
лікарні, але досі' немає нія– І людини". 

В СССР відновлено публікацію 
„Хроніки поточних подій" 

Ню Порк. - Останнє напе
редодні літнього сезону за
сідання Політичної Ради УК– 
КА відбулося тут в суботу 
11 травня, в приміщеннях 
Українського Інституту Аме
рики. Програма засідання, 
крім поточних організацій
них справ та інформацій, 
включала дві доповіді з ди
скусією та висновками. На
ради відкрив о год. 1.45 по 
полудні голова Політично; 
Ради проф. Іван Вовчук. Пі– 

,сля прийняття порядку дня 
та прочитання і схвалення 
протоколу з попереднього 
засідання, доповідь на тему: 
„Так зване міжнародне ,від– 
пруження і українська полі
тика" прочитав проф. Кость 
Савчук. З'ясувавши поло
ження на міжнародній арені 
на сучасному етапі і перс
пективи т. зв. політики від– 
пруження, доповідач запро
понував - семипунктову про
граму конкретних заходів 
УККА на зовнішньополітич
ному відтинку. Над доповід
дю і пропозиціями проф. К. 
Савчука розвинулася широ
ка дискусія, яка свідчила 
зацікавлення проблемою і 
про бажання, щоб Екзеку– 
тива УККА виявила більшу 
активність на цьому важли
вому відтинку своєї діяяьно– 
стн. Інший доповідач, проф. 
Микола Чировськнй говорив 
на тему: „Господарська си
туація в СССР в половині 
теперішньої п'я т и р і чки". 
Спираючися на совстські 
статистичні дані та проана– 
тізувавшн окремі стосовні 
матеріали, доповідач пока– 
і.'в, в якій мірі, не чшансаю– 
чн на такі чи інші досягнен
ня, совстське господарство 

Москва. - ' Згідно з пові
домленням „Ню Иорк Тайм– 
су" з 13 травня, тут появи
лося три чергові ч и с л а 
„Хроніки поточних подій", 
російськомовного дисидент
ського періодика, що був 
припинений у зв'язку з ре
пресіями КҐБ під кінець 19-
72 р. з 27 числом. Чергові 
числа були доручені за
кордонним кореспондентам, 
у формі машинописів і поз
начені, як числа 28, 29 і ЗО. 
В кореспонденції з Москви 
згадується, що ніяких ближ
чих даних немає, коли, мо
ва про видавців і тираж. Як 
відомо, під кінець 1972 р. 
поліційні чинники КГБ по
відомили, що з появою чер
гового числа „Хроніки пото
чних подій" будуть арешто
вані ці дисиденти, які пере
бувають на волі. У новому 
виданні „Хроніки" її видавці 
вказують, що для них спра
ва відновлення видання бу
ла своєрідним „моральним" 
питанням. враховуючи те. 

що. продовжуючи видани: 
вони могли наразіггп інішг 
людей. Все таки, після за
станови ,вонн дійшли до ви 
сновку, що видання требг 
відновити, бо, як заявляють 
вони, „продовжування мов 
чанкн було б однозначне г 
підтримкою, хоча б і непря
мою і пасивною, „тактики 
заложннцтва", яка є несуміс 
на з правами, мораллю і гі
дністю людини". Як інфор
мується у згаданій корес
понденції з Москви, в черго
вих трьох числах „Хроніки" 
не подані якісь справді нові 
інформації, а є тільки пода
ний перегляд подій за мину
лий період по кінець листо
пада 1973 р. З виданням 
„Хроніки" до кінця 1972 р. 
КІТЗ пов'язало відомих ди
сидентів Петра Якіра та Вік
тора Красіна, які публічно, 
за традиційною сталінською 
практикою, „покаялися" пу
блічно і засудили свої „про
вини" у виступі на телеба
ченні та у зустрічі з пресою. 

1 

щд ошттчим КРШГОМ УНСОЮЗУ 
Написала Іваяна Савнцька 

- (Репортаж) 
Новий, иешкаяевіф, двад– 

цятьтриповерховий будинок, 
спонзорований частинно УН? 
Союзом при 100 Мсяугомері 

Студентських Громад. Отас(^вул., Джерзі Ситі, НДж. 
ля студенти та гості матц/ тел. 201-332-1175, розкрив 

гостинні двері для нових 
мешканців. Зацікавлення бу
динком і його вигідними по
мешканнями велике, про -
те — неоправдані, фальшиві 
поголоски й невірні інфор
мації про безпеку в нашій о– 
колиці на превеликий жаль 
здержують масовий доплив 
українців від поселення у 
новому будинку. 
. Під сучасну пору сімнад

цять українських родин вас 
мешкало в нових, повних 
комфорту приміщеннях, чо
тирнадцять аплікацій в про
цесі оформлення. У загаль
ному,' цей відсоток невели
кий і ми знову втрачаємо на
году використати й витягну
ти для себе, по змозі, якнай
більше, бо піна на помешкан.– 
ня приступна, при чадгу осо
би з невеликими прибутками 
мають вигляд на о п т о в у 
підмогу. 

Вигідний і добре ^ДЛЯН^ґ 

ваявй розклад мешкальних 
кімнат, 8 усіма потрібними 
додатками, (огрівання, охо– 

Тамарських. Юрій Тамарсь– 
кий, кінооператор і кіноре
жисер, колішгаій співробіт
ник Довженка радо розказує 
про свою улюблену професі– 
ю. Він же працівник мис -
тецьких фільмів у Київській 

належать такі головнипі 
фільми: „Загибель Ескад
ри", „Млин на у з л і с с і", 
„Джальма", „Село Веселе". 
Поселившись у Південній А– 

лоджеяня, світло, газ, комо– | і 0 д е с ь к і й кіНС)студіях. Йому 
ра для спалювання відпад -
ків), стіни, яепропускаємі 
звуку, три величезні елевей– 
тори, дзвінкова система із 
голосником, служба безпеки 
прн вході (на три зміни), ви
гідна площа до паркування, 
7 -10 хвилин до підзезйся, 
величезна харчова крамниця 
,,ЦЦл-Райт" біля підземки й 
готові до послуг таксівкк, sa-
певнюють усім без внйнятку 
вигідне й спокійне життя. 

Як мц - українці зоргв– 
нізувмо' те зняття, як спільно 
наладнаємо контакти з куль
турним Ню Иорком, — зале
жатиме виключно від нас са
мих і нашої підприсмчивос-
ти. Три собвейові зупинки й 
ми на Долині Ню Иорку. 
Шість ауйнИок, і ми у підва
лі крамюпгі Пмбелся. їзда 
до Світового Торговельного 
Центру триває 5 хвилин, 
квитки на переїзд - ЗО gfig:, 

Ж ' :-.-А 
Зв^однвф ДО rrpHBTTHOrO 

фОмешкаянд Юрія і Ірина 

лія висвітлюється по всьому 
світу. 

До нового будинку Татар
ські псюелилнсії три тижні 
тому. 

Після брудного й жахлн? 
вого Бронксу - кажуть во
ни, — наше нове помешкан
ня наче казка. Ясно, широ
ко, вигідно. Повно сонця і 
повно простору. Тамарські 
живуть на третьому поверсі 
будинку і ми їдемо з ними 

мериці Ю. Тамарський пра–; поглянути на Ню Иорк з вік– 
цював для Бразилійського' на п'ятнадцятого поверху. У 
уряду, а його кольоровий, др– сумерку вечора, освічений 
кументальний фільм Брази–: ' ІІІЮЛОЖЖРЯГНЯ ЯЯ Ьтр. 4-Ій.ї 

відстає з виконанням намі
чених плянів і як СОВЄТСЧКІ 
чинники мусять відповідни
ми маніпуляціям? ` знижу
ванням намічених плянів де
монструвати ,ріст' СОВСТСЬКОЇ 
економіки. В такому контек
сті треба бачити, говорив до
повідач, совстські заходи ді
стати фінансову, технічну, та 
наукову допомогу з Заходу, 
а в першій мірі із ЗСА, щоб 
цим шляхом перемогти влас
ні труднощі. Окремі.думкц і 
висиовки доповідача були 
відтак доповнені у живій 
дискусії. 

Інформації про поточні 
справи подали: мгр Я, Рак 
(справа українського Шкіль
ництва в ЗСА та праця Шкі
льної Комісії) і екзекутив
ний директор УККА мгр І. 
Базарно (справа маніфеста
ції у Вашингтоні 22 червня 
і справа купівлі власного 
дому для УККА). Крім того, 
при різних справах обмірко
вано дві пропозиції: щодо 
виразнішого і егнеліпшгр:^ 
точнення ролі і характеру 
Політичної Ради УККА т і 
щодо зміни в правильнику 
СКВУ, коли йдеться про 
процедуру лагодження про
позицій комісій, 
пленарною сесією КОЇ 
Устійнено, що Президія По
літичної Ради опублікує ре
золюцію в справі кращого 
з'ясування ролі ї харакзеру 
Політичної Ради. Резолюція 
в справі зміни правильника. 
СКВУ буде обміркована аз, 
черговому засіданні.' На-38/-
сіданні Шлітичної Ради; бі
ло 44 осіб, в тому 36 членів 
Ради, 4 членів Екзекутивн 
УККА та Контрольної комі
сії і трьох голов Відділів 7 і 

ККА. 

„Український Квартальний' почав 
своє 30-річчя 

Ню Порк. — Вжес у роз– |кумеятїв в їхній, обороні. У 
продажу перше (весняне) j розділі ,,украшіка'' читач 
число англомовного „Укра-j знайде огляд статт^й на ук– 
їнського Квартальніша'1, яке раїнські теми в ВВзетйпшваг' 
є знаменне тим, що яим за– j кій пресі, а в ройдійі ,,Хроніг 
початковано тридцятіо;і рік і ка поточних 007^' ' — огляд 
видання цього важливого j українського життя в ЗСА, 
українського періодика ая– j в інших країнах поселення 
глійською мовою. На це чи
сло складається ряд статтей 
таких авторіВі як Степан 
Поссоні („Червона борода і 
червоний прапор"). Лев До– 
брянськяй („Голоси Амери– \ числом „Україноькігй квар
ки"), Любомир р. Винар і тальнпк" почал 30-тий рік 
(.Українсько - р о с ійська! своєї систематичної появи, 
конфронтація в історіогра– і варто відзкачнти факт, що 
фії), пастор Володимир Бо– j вік почав виходити з івіція– 
ровський (,ДІереслідуваняя І лгаи Українського Конгре– 
українськнх п р отестантсь– сового Комітету в 1944 ропі 

та в Україні Редакційна 
стаття присвячена аналізі 
заяви письменника - ' диси
дента Івана Дзюбя. 

У зв'язку з цих, що з тих 

ких церков в Західній Укра
їні") та Павло Фенчак 
(„Вмілі грачі: директори 

за редакцією проф. д-ра Ми
коли Чубатого. Тепер редак
тором журналу с Д-р Волр^ 

програм етнічних студій"), диімпр Душник, а до редак– 
Крім статтей, в жутжалі є 12 ціпяої колегії, яку очолює 
рецензій на КНИЖКИ, які сю– j проф. Лев Добрянський, 
суються східиьсевропейської j входять ще ред. А. Драгам 
птх)блематикНі а також в я– та проф. д-р М. Стахів. Прк 
ких зато^жусться проблеми редалагійній колегії є дорвд– 
етнічних поселень в ЗСА і І чий орган, в якому прийма– 
Канаді. Окрема частина при– І ють участь видатні знавці 
свячена текстам документів | східкі'оевро^еяської лроб– 
совєтських дисидентів і до– і ламатики. 

Проф. Богдан Боцюрків назначений 
членом Нонсультивгіого комітету 

канадських етнічних студій 
Оттава. - ; Згідно з пові

домленням канадського мі
ністерства багатокультурно– 
сти, що його очолює д-р С. 
Гайдаш, при міністерстві 
оформлено під кінець берез
ня ц.р. Консультативний 
Комітет канадських етнічних 
студій. під керівшштвом 
проф. Джін Бирнет з Порк 
університету. Одним в чле
нів цієї Ради назначений 
також проф. Богдан Боцюр

ків з Карлтонського універг" 
сйтету в Оттаві. Завданням 
Комітету буде статфлюватя 
академічні досліди і заходи 
з метою поширити зрозумій– 
ия для культурної зрізнИ!іг 
кованостп Канади і потреби 
міжкультурного обміну, Хоїі 
мітет б^де займатися в x̀xepf 
шу чергу координуваннях 
дослідів в етнічних студіях 
і добором викладачів для ди
сциплін, щО стосуються вві 
нічної багатокультурности.^ ` 

Щ '"' `'`K' 

репортажу, Іванна Савицьха, в прнвітальяі 
свого помешкання а „Орлиному гнізді". 

ВІД ВИДАВНИЦТВА 
З уваги на необхідність закінчити друк звітів та– 

іиших матеріялів для .28-ої Конвенції Українського На 
родного Союзу, яка відбудеться вже в наступному тижні! 
у Філядельфії, „Свобода" з датою середи, 15-го травня, j 
не noflBHTbCflt. Натомість „Свобода" з датою четверга, І 
16-го Tjiauiu!. появиться в подвійному 8-сторінковому І 
об'ємі. 
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Криза прозмдеетурн 
В Америці і, мабуть, у світі сьогодні багатьом ясно, що 

найвищий в світі пост Президента З'єднаних Стейтів Аме
рики опинився в критичній стадії, з уваги на продовжу– 
аяай розгляд причетносте президента Рнчарда Ніксона до 
горезвісної Вотергеятеької афери, зглядзю до намагань П 
приховати перед1 народом. Ця криза збільшилася зокрема 
у зв'язку з опублікованими магнетофошшмн записами ро
змов президента Ніксона з його дорадниками в Білому До
мі в цій справі та у зв'язку з розглядом Юридичною комі
сією Палати Репрезентантів можливостей поставити пре
зидента Ніксона формально в стан, обжаловання та пере
дати цю справу на остаточне вирішення Сенатові, згідно 
з конституційними постановами. 

Президент Ніксон уже кілька разів заявляв, що, як 
громадянинові, прислуговує точно таке самн конституцій
не право, як воно прислуговує кожному Іншому грома
дянинові : обвинувачений повинен вважатися невинним, як 
довго йому не доказано його вини нормальною судовою 
процедурою. І в цьому він має правду. Але, не зважаючи 
на таке право і судову процедуру, нарід також мас конс
титуційне право „займати становшце" до кожного вчинку 
обраного ним урядовця, з президентом країни включно. 
Мавши на увазі дотеперішні голоси відповідальних членів 
Конгресу ft Уряду, як і виявлену пресою та опитуваннямн 
публічну опінію, можна вважати, що нарід засудив Пре
зидента не так в закндуваннх йому і досі ще судово не до
казаних провинах, як радше за його поведінку. Це й при
звело до того, що можна б назвати , ,кризою президенту– 
ри", яку сам президент Ніксон міг би бодай злагіднити 
чи полагодити з меншою шкодою для країни і народу, 
якщоб він сам зрезигнував зі свого посту вже тепер, без 
уваги на можливий остаточний ввсігід конституційної 
акції. 

-.4 оніллЬ-пі–іна власність^ 
У газеті ..Радянська Україна" з 1 лютого і 5 травня 

1974 року опубліковано матеріали на цю.тему під заго
ловком „До останньої миті". Мова йде про ставлення ук
раїнських, колгоспників до т. Зв. соціялістичноГ власнос
те, тобто майна, що належить колгоспам, чи радгоспам. 
Привід до написання в „Радянській Україні" дописів на 
ціо тему дав факт вбивства комуніста Федора Шнбинсь– 
кого, який добровільно зголосився охоронити став з ри
бами. Як виходить з газетної інформації, цей колгоспний 
став, який коштував в цілому понад 150,000 карбован
ців, по зарибненні давав всього 1753 кілограми риби, тоб
то центнер з одного гектара. Справа була не в нерента
бельності підприємства, а в тому,що колгоспники з цього 
самого колгоспу в селі СкарШешвка; Вінницької облас
те, і з сусідніх колгоспів ніччю виловлювали зі ставу 
рибу. Кореспондент „Радянської"' України" пише, що того 
роду „рибалеяня,? під „покровом ночі" — традиційне не 
тільки в цьому колгоспі, -а всюдк, дд є такі стави. ,„До 
речі, пише він; колгосп імені Куйбншева — далеко не 
єдине господарство з такбю „врожайністю" замріяних 
ставків". 

Комуніста Шнбннського вбили колгоспники з сусід
нього села, коли він намагався перешкодити „нічній ри
боловлі". Пишучи про цю подію, яка закінчилася у Він
ницькому обласному суді, кореспондент „Радянської Ук
раїни" відзначає, що „злочин народився не у вакуумі, 
а в обстановці байдужносте, душевної інертносте, терпи– 
Мости до пиятики на пІдприсмствГЛ-Рн^5олоівлення.в кол
госпному ставку, пише .кореспондент, ніхто це вважав за 
якийсь „проступок". Риболовнди. „свої" і „чужі". Біль
ше того, , в Скарженівці, і до,речі, в ніч на 24 серпня 
теж тинялися „свої", місцеві браконілж.Я.бачив декого з 
них у суді. Кіномеханік С\ Сжалецький', 'закінчивши кру
тити в клюбі веселу кінокомедію, завідуючий клюбом Г. 
Луцьо, і ще дехто... прямували тієї ж ночі „порибалити" 
на ставок, з якого спустили воду". 

Коментуючи допис з лютого, „Радянська Україна" 
з 5 травня пише, що „суд покарав злочинців" і що „по
рушені в статті проблеми боротьби за збереження соція– 
лістичної власности обговорено на нарадах керівників 
районової та. обласної ланок, секретарів парторганізацій 
і на обласній нараді прапдвників органів внутрішніх справ", 
тобто КГБ. Створено навіть комісію, яка мас .вивчити" 
ставлення населення до „соціялістнчної власности". Крім 
того, , намічено цілий ряд заходів до вдосконалення форм 
і методів правової пропаганди, посилення боротьби про
ти правопорушень, за збереження СОЦІАЛІСТИЧНОЇ власно
сти". 

. Тут доцільно ширше наведено опис цісї події в од
ному українському селі під совстською окупацією, щоб 
показати, як насправді населення дивиться на т. зв. на
родне добро і на „соціяльну власність" і яких заходів 
мусить режим вживати на понад 50-му році свого існу
вання, щоб цю „СОЦІАЛІСТИЧНУ власність" якось охорони
ти перед власними громадянами. Немає сумніву, що те
перішні колгоспнгчневільники з далеко більшим правом 
можуть здійснюватн\ клич: „грабуй награблене", ніж но
го мали вннахідникн^ого клича - комуністи, як ограби– 
ли населення з ного приватної власности. 

М, Сосновський 

НЕОПРАВДАНЕ АЛЯРМУВАННЯ 

Уряд розглядає можливість збільшення 
закордонно? допомоги в харчах 

Коли будь - хто виносить 
якусь справу на громадсь
кий форум, а зокрема, коли 
виступає зі зверненням, чи 
апелем до суспільства, то 
він завжди повинен подба
ти, щоб справа була не 
тільки належно обгрунтова
на, але наведені аргументи, 
чи твердження відповідали 
фактичному станові. Інакше 
матимемо справу з помилко
вим інформуванням сус
пільства, що може мати не
гативні наслідки для самої 
справи, а в першій мірі ви– 
викликатнме недовір'я до 
наших форм і метод інфор
мації. Конкретно тут маємо 
на увазі статтю: „Доки ж 
мовчати?", надруковану в 
одній з наших газет в квіт
ні ц. p., та в якій автор об
винувачує практично всі ук
раїнські громадські і науко
ві установи і товариства, 
мовляв, воші виявляють 
повну байдужість до долі 
переслідуваних в СССР ук
раїнських в'язнів. Докір 
автора статті звернений в 
першу чергу проти Україн
ського Вільного Університе
ту і його ректора проф 
д-ра В. Янева, при чому цей 
закид поданий у формі пря
мого обвинувачення і навіть 
засудження. У бездіяльнос– 
гі обвинувачується голову 
українського Конгресового 
Комітету проф. Лева Доб– 
рянського, Український Ка
толицький Університет. На
укове Товариство ім. ЦІев– 
ченка, Український Гар
вардський Центр, Українсь
ку Вільну Академію Наук, 
АДУК, Спілку Українській 
Журналістів, у к раїнськю 
університетських ` професо
рів, професіоналістів і т. д 
і т. п. 

На тему УВУ в статті на
писано таке: „Ми засуджує
мо бездіяльність в тому на
прямку УВУ, р е к т о р 
я к о г о з н а є нападати 
з л о р а д н о і безосно -
ванб на ОУН на СКВУ. 
але Сенат УВУ досі не спро
мігся на виготовлення зая
ви протесту проти ворога в 
обороні наших культурних 
діячів! Пощо такого опор
тунізму? Або УВУ є україн
ська наукова інституція і 
мас служити теж обороні 
нашої науки, в уярмленій 
Україні, або вона має лише 
животіти, лякаючись своєї 
ТІНІ і відмовляючись навіть 
запротестувати проти му
чення і катування найвиз
начнішого культурного діл
яча України В. Мороза і со
тень йому подібних!" Закін
чуючи свої міркування і об
винувачення, автор статті 
закликає до акції, мовляв, 
годі довше ждати і заявля
ючи, що „чекаємо на акцію" 
згаданих всіх українських 
громадських, професійних і 
наукових установ. 

Того роду алярмуюча об
винувальна стаття мусить 
викликати оправдане здиву
вання. Невже ж справді ук̂ – 
раїнська громада і всі її ус
танови та товариства посну
ли? Невже ж їм байдуже 
все це, що діється сьогодні 
в Україні? 

Щоб не ширилося, як ка
жеться, баламутство, треба 

внести в Щ питання дещо 
ясносїи. 

Найперше треба стверди
ти, що практично всі заки
ди і важкі обвинувачення 
автора статті не відповіда
ють фактичному станові, 
зокрема безпідставні і шкід
ливі обвинувачення Україн
ського Вільного Університе
ту, який з уваги на специ
фічні умови в Німеччині і 
панівний там дух „епізмен– 
ту" знаходиться у важкій 
ситуації. 

Щоб не обтяжувати стат
ті подрібиимн даними, що 
стосуються справи, про яку 
мова, нагадаємо про деякі 
найважливіші моменти, які 
проілюструють фактичний 
стан. Коли йдеться про ук
раїнський науковий світ, то 
мусимо нагадати про поста
нови в цій справі сесії пред
ставників наукових україн
ських установ, яка відбула
ся в Торонті в рамках Дру
гого СКВУ на початку лис
топада 1973 року, на якій 
власне з ініціативи ректора 
УВУ проф. В. Янева була 
схвалена спеціальна резо
люція „проти всіх форм ге
ноциду, а зокрема проти 
переслідування українських 
інтелектуалістів за вияв їх 
свобідної думки". На сесії 
були заступлені представни
ки НТШ, УВУ, УВАН, Ук
раїнського Історичного То
вариства, Української Аме
риканської Асоціяції Уні
верситетських Професорів. 
В резолюції говориться та
кож, що „присутні представ
ники названих у с т анов 
звертаються до Комісії 
Прав Людини при Об'єдна
них Націях з гарячим апе
лем до негайної протидії, 
взиваючи всі інші наші на
укові установи прилучитися 
до цього протесту". 

Треба відзначити, що за 
цією резолюцією пішли кон
кретні заходи, зокрема' на 
американських і канадських 
університетах зі звернення
ми окремих наукових не
українських, але за україн
ською ІНІЦІАТИВОЮ асоціа
цій до відповідних міжна
родних установ в обороні 
українських в'язнів. Були 
пороблені і продовжуються 
активні заходи щодо віз для 
окремих переслідуваних ін
телектуалістів на становища 
викладачів цих чи інших 
університетів. Подробиці в 
цій справі будуть своєчасно 
подані до публічного відо
ма. Тут мусимо тільки до
дати, що найбільша україн
ська установа у вільному 
світі, Український Народ
ний Союз, задеклярувала у 
підтримку того роду захо
дів потрібні фінансові засо
би, надсилаючи, своє .фінан
сове зобов'язання відповід
ним міжнародним устано
вам, разом зі своїм фінан
совим звідомленням. 

Усе це не є ніякі порожні 
фрази зі закликів до допо
моги, але дуже конкретні 
почини, за якими стоять 
живі люди і відповідальні 
інституції з в і д повідгагмн 
засобами і готовістю актив
но обстояти свої слова і за
яви. 

Варто ще тут буде згада– 

„РАДЮ - ХУЛІГАНИ" 
( ст ) .— Із звідомлеяь со– 

вєтської преси виходить, що, 
совєти не можуть придуши
ти приватних радіоавдкцііі, 
надавша яких вони зовуть 
і,радіо - хуліганами". Власті 
від кількох літ стараються 
зліквідувати а цих „повітря
них піратів", але їх число 
все більшає. Скріпили конт
ролю, збільшили, кари та 
пробували заохочувати мо
лодь, щоб зареєструвалася 
як радіо - аматори. Однак, 
більшість совєтської молоді 
є проти реєстрування, мо
лоді радіо - аматори радше 
йдуть своїм власним шля
хом. В одному великому 
промисловому . центрі „ра
діо - хулігани" надавали 
свої авдиції. по п'ять годин 
денно. Надавали понад 115 
неавторнзованих програм. 
Коли ,,радіо - хулігана" 
иршюплять перший, раз, 
конфіскують його апарат і 
радіо - приладдя та накла
дають на нього грошову ка
ру; за другим разом кару 
підвищують; за третім ра
зом висилають' до; таборів 
на примусові роботи. Всеод– 

ти про заходи УкраЛнсько– 
по Лікарського Товариства 
Америки, яке зі свого боку 
перевело активні заходи в 
обороні, наприклад, Леоніда 
Плюща. Це саме зробила 
Українська Американська 
АСОЦІАЦІЯ. Університетських 
Професорів, Члени якої ба
гато зробили для мобілізу– 
вання опініГ американсько
го академічного. світу. Про 
громадські протестні збори, 
віча тощо, організовані ок
ремими організаціями, чи 
Українським Конгресовим 
Комітетом Америки, Коміте
том Українців Канади і т л . 
тут навіть не приходнться й 
згадувати, бо про це багато 
інформацій було яа,сторін
ках української преси і ко– 
жен заінтересований гро
мадянин доброї воді міг з 
ними познайомитися. Нага
даємо тут тільки ініціативу 
ЦЕСУС-у і про створення 
фд патронатом СКВУ Кр– 
мі-взву оборони Валентина 
Мороза, який за останні мі
сяці перевів не тільки за
гал Негромадські протест
ні акції, але потрапив на 
терені Канади зорганізувати 
ц Підтримку-веденої акції 
чимале число осіб власне з 
канадського академічного 
світу, які підішеалк петицію 
в обороні В. Мороза. Цілий 
ряд статтей і коментарів на 
цю тему в канадській пресі, 
авторами яких є видатні ка
надські , коментатори, за
свідчує про розміри пророб
леної праці і її успіхи. 

Думаємо, що оцей навіть 
дуже схематичний і непов
ний, .'перелік фактів' гово-– 
рить сам за себе і є найкра
щим спростуванням на все 
тві що написано у згаданій 
статті:'Ми не знаємо, чим 
керувався її автор, але мо
жемо ствердити тільки те 
одне, що він цією статтею 
наніс кривду багатьом ук
раїнським установам і то
вариствам, обвинувачуючи 
їх в бездіяльності і байду
жості до потреб українсько
го народу в Україні. 

Стівен Лікок?) 

но слухачі люблять слуха
ти тих приватних авдицій. 
,'ДСомсомольское Знамя", що 
виходить в Києві, помістило 
статтю під заголовком 
„Аванґардські мелодії, або 
як постають радіо - хуліга
ни". Два учні десятирічки 
в Києві змайстрували собі 
радіоапарат силою т р ьох 
ватів і надавали свої програ
ми. Коли їх приловиди, ті 
молоді люди жалувалися: 
„Наша школа не мас радіо– 
клюбу. То що ми маємо ро
бити?" Радіо - клюби зав
жди влаштовують комсомо
ли на спілку з червоною ар
мією, як вступ до передар– 
мійського навчання. Згада
ний журнал зазначує, що 
минулого року в одній об
ласті приЛовили сім „радіо– 
хуліганів", в іншій облас
ті інспектори Й агенти при
ловиди' аж 17 самостійних 
радіопередавців. Ті амато
ри надають свої авдиції під 
такими назвами, як „Де
мон'', „Динаміт", „Змій", 
,,Нїяочка", „Радіо - король", 
„Фараон" і т. д. 
' „Якщо всі школи мали б 
радіо - клюби, з примусовим 
членством, само собою за
тихли б в ефері мелодії і 
банальні співи різних ягуа
рів і їхні, анекдоти ізвбзчн– 
ків" - . завважує „Комсо– 
мольское. Знамя". Комсо
мол Таджикистану остерігав 
перед авдиціями „Короля 
Ефіру", який заповів свою 
програму, а в ній „декадент
ські .заграямчні мелодії". 
Згаданий журнал каже, що 
„Короля Ефіру" прнлови– 
ли. Це молодші робітник 
електростанції Р. Ілясов. 
Його і ще одного робітника 
гостро покарали. В Таджи
кистані, приловили теж мо
лоду дівчину, яка назвала 
себе в радіо „Пустянкою". 
Всі вони росіяни. Один ра
діоаматор післав листа до 
комсомольського журналу й 
підписався як „совєтський 
патріот". В листі м. і. каже, 
що число таких радіопро
грам радіоаматорів мусить 
більшати, бо „ніяк не мож
на вирятуватися із смутку 
й темряви нашої країни". 
Радіослухачі не протесту
ють проти аматорських ав
дицій, але із вдоволенням 
ловлять уїдливі політичні 
анекдоти про совстських 
верховодів і бюрократію. 
Заборонена заграннчна му
зика і : співи не втихають. 
Один турист чув у місті не
далеко Ленінграду вільну 
радіопрограму, в якій нада
вали уривки із магнітної 
стрічки зі співом поставле
ного на „чорну лісгу" народ
ного співака й поета Олек
сандра Галича, якого мож
на назвати „совєтським Боб 
Д кленом". 

НАШ „ДЕНЬ МАТЕРІ" 
Тик, як це розказував один член родини і Л | 

З найрізнорідніших ідей, ти на рибу, то це вже о ікев–. 
які постали в останніх ча
сах, найкращим, на мою ду
мку, помислом є святкувати 
раз в рік „День Матері". Не– ( 
дивуюся завом, що 11-ий 
день травня став таким по
пулярним в Цілій Америці, 
і я певний, що ця ідея по
шириться також на цілий 
світ. 

. Зокрема в таких великих 

на мета і це збільшує прф– 
СМШСТЬ. - , ,.; А; 

Отже ми всі признали;шо 
справді для нашої матері бу
де краще, коли ми будемо 
мати ціль для нашої прогу
лянки. А крім того показа
лося, що батько саме день 
перед тим купив собі вудку, 
і поїздка на рибу тим біль
ше була оправдана, а бать– 

родинах, як наша, ця ідея-ко сказав ще, шо мати могти
ме також ловити цією вуд
кою рибу, якщо схО^іВін 
сказав, що погправді ця вуд
ка навіть куплена для jea-
тері, але мати заявила;"; ВДо 
вона радше буде дошитися, 
як він лсвить рибуі BiHt,WBfi 
сама пробувати ловити^ -L `, 

Так ми мали; вже ве5^го-
тове до прогулянки, a.-watu 
ще поробила сендвічі і цілий 
другий сніданок на випадок, 
якщо б ми зголодніли; хоча, 

знаходить велике признан
ня Тому то ч ми також ви
рішили відсвяткувати День 
Матері. Ми вважали, що це 
гарна думка. Вона застави
ла нас здати собі справу з 
того, як багато наша мати 
зробила для нас на протязі 
років і скільки зусиль та по
святи вона для нас прине
сла. 

Отже ми вирішили,, щоб 
цей день був великим святом 
для цілої нашої родини і по–. розуміється, ми мали повер– 
становили зробити все, що в нутнея додому вполудне на 
наших силах, щоб наша ма
ти в той день.була щаслива. 
Батько постановив взяти на 
той день відпустку із свого 
бюра, щоб бути учасником 
свята, моя сестра і я не піш
ли того дня на університет– 

великнй обід, зовсім як на 
Різдво чн на Новий Р а і ^ а – 
ти поклала це все в кошик, 
щоб було готове до авта. 

Аж ось, коли авто заїхало 
перед гайок, показалося, що 
воно мале, і в ньому далеко 

ські виклади, а Мері і мій не було стільки місця, як'ми 
брат Вілліям пропустили то–! думали^ бо ми не врахували 
го дня науку в пгколі. батькове рибальське прнла– 

У нашому плані було зро– ддя і другий сніданок,ч'Ьтжв 
бити цей день немов би Різді І стало ясним, що ми всі `до 
вом або іншим великим свя– авта не вмістимося. 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замолоду 
ваших дітей з найстаршою, 
найбільшою й найбагатшою 
українською національною 
установою поза межами 
батьківщини, якою є Укра
їнський Народний Союз, що( 
запевнити їм кращу будуч– 
кість, а нашій громаді g. 
вільному світі нового свідо
мого члена! ` 

том, тому ми постанови л и 
прибрати дім квітами, відпо
відними цитатами над ватра-
ном тощо. Ми попросили ма
тері, щоб виписала ці цитати 
й зайнялася декорацією до
му, тому що вона завжди ро
бить це на Різдво. 

Обидві мої сестри були тієї 
думки, що із-за такої вели
кої оказії, ми всі повинні о– 
дягнутнея якнайкраще, тому 
обидві купили собі нові ка
пелюхи. Мати зробила ще 
додаткові прикраси до обох 
капелюхів, і вони виглядали 
справді гарно, а батько ку
пив, для себе і для нас, хло
пців, нові краватки на па
м'ятку того дня. Ми хотіли 
купити також для матері но
вий капелюх, яле показало
ся, що мати воліла свій ста
рий сірий капелюх, як но
вий, і обидві сестри'призна
ли, що він справді дуже їй 
до лиця. 

Отже, після сніданку у нас 
була задумана несподіванка 
для матері, а саме, тому що 
наше авто було саме в неп
раві, ми мали вішай нити і 
взяти маму на гарну прогу
лянку за місто. Наша мати 
рідко коли може мати таку 
приємність, -бо вона майже 
цілий день зайнята коло до
му. Природа за містом тепер 
така гарна, що для матері 
це, очевидно, буде розкіш 
їхати милями серед чудових 
краєвидів. 

Але вранці того дня ми 
трошки змінили наш плян, 
бо батькові прийшло на ду
мку, що ще краще було б, 
колц б ми, крім прогулянки 
автом, взяли матір також на 
рибу. Батько сказав, що ко
ли вже авто замовлене і зап
лачене, то ми таксамо може
мо ужити його для того, щоб 
поїхати в гори, де є річка. 
Батько сказав, що коли їха– 

Батько сказав, щоб ми тим 
не журилися,, бо він так са
мо добре може залшшггися 
дома і що він моясе, навіть 
тим часом робити щось у на
шому городі. Він сказав, що 
там є повно важкої і брудної 
роботи, яку він може за тфй 
час зробити, ось хоч .би ви
копати яму на сміття і ..far 
ким чином заощадити гроші 
на робітника. Отже тому вік 
залишиться дома. Вік що 
сказав, щоб ми не звертали 
уваги на те, що він уже три 
роки не мав ніякої відпуст
ки. Вік хоче, щоб ми всі бу
ли щасливі, і мали приєм
ність і не журилися ним. ВІа 
сказав, що він уже якось пе
ребуде той день і що, іго-і^а– 
вді, він був дурний, коли ду
мав; іцо для нього молм^бу– 
де колись свято: . j . r^ ; , . 

Але, розуміється,,,attt вва
ли, що це неможливо зали
шити, батька вдома, тпмбіль– 
ше, дю^він зараз, з р о б ^ ' б а 
з цього s ^ :дра^,.ті(К\Лі 
це вже почав 6ye..po6BtHj-

Обі мої сестрички, Айва і 
Мері, були б радо задапге– 
лнея дома і допомогли ".слу
жниці зготовити, обід, але їм 
було дуже жаль! коли, поду
мали, що день такий гарний, 
і що вони мають нові .капе
люхи. Усе ж вони обидвГза– 
явили, що мати яотребус 
сказати тільки одне слово, 
а вони радо залишаться вдо
ма працювати. Вілліям.і я 
були б також радо заліппи– 
лнея дома, але, на жаль, ми 
не могли б придатися дома 
при варенні обіду. fx 

Врешті решт вирішено, що 
мати залишиться вдома і бу
де мати гарний день віддо– 

(Закінчення на crop. 8-ій) 

і) Стівен Лікак, канадський 
письменник - гуморист Ґ18' 
69 - ЩЬ.) 

Вашингтон. - Уряд ЗСА 
тепер розглядас можливості 
збільшення закордонної до
помоги в харчах, особливо 
для країн, яким загрожує 
голод, наприклад, для Індії 
та деяких держав централь
ної Африки. Секретар сіль
ського господарства Ерл 
Бате твердить, що цю допо
могу можна збільшити без 
великих проблем, бо цього 
року сподівається рекордо– 
вого врожаю, За збільшен
ням закордонної допомоги в 
харчах також заявився дер
жавний секретар Генрі Кіс– 
сінджер, який вважає, що 

така допомога конечна не 
тільки з гуманітарних при
чин, а також потрібна для 
успішного ведення амери
канської закордонної політи
ки. Проте, деякі економіс
ти, які працюють для Уря
ду, твердять, що таке збіль
шення в допомозі потребую
чим країнам світу може ду
же підвищити ціни на хар
чові продукти в ЗСА. Гері 
Сіверс, член Ради Економіч
них Дорадників, заявив, що 
можна буде збільшити цю 
допомогу, але розмір цісї пі– 
двшлкя залежатиме від цьо
горічних жнив. 

П Р О Т О К О Л 
нарад Головного Екзоті явного Комітету Українського Ни–' 
родного Союзу, що відбулася в четвер, 13-го грудня 1973 ро
ку у Головній Канцелярії в Джерзі Ситі, Н. Дж. Початок на

рад о год. 10:30 ранку. 
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Рекордовнй відділ — як завжди досі точно і гтрециз– 
но виконує свою працю під проводом свого шефа, заступ
ника головного предсідника і рекордового секретаря Во
лодимира Сохана. Оформлювання грамот і їх перевірка, 
зв'язки з забезпеченевнмн урядами поодиноких стейтів, 
кореспонденція, висилка друків, все полагоджусться со
лідно і своєчасно. 

„Свобода" і „Союзівка" — їхні видатки і прибутки 
з деякими відхиленнями втримуються на минулорічному 
рівні. 

Нова будова. — звітодавець довше зупинився над 
справами будови 15-поверхового хмаросягу, яка вже до
бігає до свого повного викінчення. В тижні перед Різдвом 
за новіш календарним стилем плянується перенесення до 
нових приміщень Головної Канцелярії УНС. Там уже пра
цюють у винаймленнх приміщеннях деякі відділи сусід
нього Першого Джерзі Банку. Підписано вже домовлення 
про вннайм більшої частини одного поверху для спеціяль– 
ної служби державного Соціального Забезпечення, про
довжуються розмови з рядом інших фірм про вннайм да
льших приміщень. Всі більші праці при будові нового до
му будуть закінчені до кінця цього року. 

Іно^ормаціямн про деякі легальні проблеми, зв'язані 
з будовою нових приміщень головний лредсідннк Йосип 
Лисорр закінчив свій звіт. 

Схвалено, щоб Корпорація Дому УНС не платила 
УНСоюзові відсотків за останніх 6 місяців аж до наступ
ного року, але залишила їх як залеглість. 

ЗВІТ ГОЛ. РЕДАКТОРА А ДРАГАНА 

РеД. А. Ураган у своєму короткому звіті Шє^рмуваа 

Екзекутиву насамперед про заходи в справі започаткува– 
ння підвсФовн-англомовного видання словникової (гасло– 
вої) Енциклопедії Українознавства. Звітодавець відбув у 
цій справі ряд розмов з головним редактором Володими
ром Кубійовичем та представником В-ва „Молоде Життя" 
д-ром Атанасом Фіґолем, 3 уваги на те, що в справі тако
го видання була вже принципова згода Конвенції і Голов
ного Уряду УНС, Екзекутива доручила звітодавцеві пере
вірити ще деякі аспекти такого видання, включно з кош
том його друку, та до чергових нарад Екзекутиви приго
товите проєкт відповідного домовлення. Звітодавець в да
льшому інформував, що з уваги на зміни та абсенції в ре
дакції друк календаря УНСоюзу на 1974 рік вже дещо 
слізнений і зможе бути висланий щойно в січні 1974-го 
року. Екзекутива одобрила пропозицію, щоб новий кален
дар висилати тільки на адреси тих передплатників, які 
пбгіереднЬщ роками надсилалн заплату за нього, Екзеку– 
кутнва в дальшому прийняла до відома та одобрила про
позицію відповідного порозуміння з проф. Л. Винарем із 
Кентського університету щодо участи УНСоюзу в запля– 
нованому виданні історії українського поселення в Аме– 
риці з нагоди 200-ліття Американської Незалежности в 
1^76-му році. Загальним оглядом стану та проблем і nors 
реб в-ва та з'ясуванням деяких культурних справ ред. 
Драган закінчив свій звіт. 

Схвалено відкласти рішення в справі гаслової Енци
клопедії до наступного засідання Екзекутиви, на яке ред. 
Драган приготує проект відповідного домовлення. 

-У дальшому Екзекутива одобрила думку ред. А. Дра 
гана, щоб новий календар висилати тільки тим передпла– 
танкам; які попередніми роками заплатили за нього. 

Схвалено удііщтн підмогу Кентському університетові 
на ридання дп^пД.про історію ,ук^їнського поселення в 
Америці та Його вклад у ріст та розбудову країни до суми 
S7.500 з тим, одо-Кентськия уїпверентет у книжці зазна
чить підмогу УНС та дасть йому відповідну кількість при^ 
мірників тієї книжки. 

Схвалено залішіггн дттілпттди у тій самій висоті, іцо 

їх виплачувано в минулому році.. Схвалено щоб другий 
моргедж для Корпорації Дому залишити відкритим Йо^та^ 
кої суми, яка буде потрібна. '.""I'v 
Ад. 5: На внесення заст. гол. предсідника УНС В. Сохана, 
піддержане сен. Юзиком, схвалено: 

а) проголосити 28-му Конвенцію УНС не пізніше, як 
2 або 3-го січня 1974 p. , 

б) проголосити дату вибору делегатів до 3-го березі 
ня 1974 р. Вибраним делегатам вислати гратулж 
ційні листи разом з друком на замовлення готето. 

в) проголосити листу малих Відділів, які мають мен' 
ше як 75 членів. 

г) проголосити програму Конвенції в часі 19 -20-го 
квітня і склад затверджених делегатів. 

Засідання Повної Екзекутиви повинно відбутися на тиж^ 
день скоріше для ухвалення програми Конвенції \. зате 
вердження делегатів, тобто 12-го квітня 1974 p. ' ^” 
Ад. 6: Головний секретар Ярослав Падох подав загальний 
проект конвенційної кампанії, яка тривала б від 1 січня 
до 20-го Травня 1974 р. П мета - 2,000 членів, тобто по 
400 членів місячно з відповідним розложенням цієї квоти 
на Області, Округи і Відділи. Нагородою були б медалл 
патрона УНС, Тараса ІНевченка в трьох металях, яку вру
чено б переможцям на -Конвенції. Крім того пропонускяри– 
знати відповідне число грошових нагород для організато
рів, які придбають найбільше число членів. Розгляд про
позицій відкладено до наради Вужчої Екзекутнви.у"і^г 

Схвалено призначити суму 55,000 на влаштування 
концерту симфонічної оркестри під батутою Володимира 
Колесннка, який відбудеться в рамках цілоденного Фес
тивалю, що його влаштовує Стейтова Рада Відділів У̂К– 
КА для вшанування 80-річчя УНСоюзу, Схвалено пред/ 
ставинкам УНС на СКВУ, які водночас рапрезентували 
на СКВУ Український Конгресовий Комітет, покрити pi?` 
ницю їхніх видатків, поза коштами дороги, що їх пок– 
рнв УККА. Схвалено прийняти пропозицію , Дана .Чом– 
ляха із Заходу Канади, щоб вів, при допомозі своїх радіо– 
станцій і заангажоваиих для цього співробітників, 

(Продовжеанл ва erg. 4-Ш,) 
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НА ЩШ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
. be. ШЕВЧЕНКА в ЗСА 
злюжнла суму 100.00 долярів 

АНАСТАСІЯ СОКОЛОВСЬКА 
Матаван, Я . Дж. t 

І! 0 0 Ю З УКРАЇНОК АМЕРИКИ, 8в-ий ВІДДІЛ 
в НЮАРКУ, Н. Дж. 

' — влаштовує — 

ЗАБАВУ для ДІТЕЙ 
з гостинним виступом 

- МУЗИЧНОГО ДОШКЙШЯ 
"– при УМІ 

X З КАЗКОЮ „РШКА" 
Зайя церкви св. Івана Хрестителя 

х . ари Сенфорд Авеню, Нюарк, Н. Дж. 

Неділя, 19-го травня 1974 року 
год. 3-тя по пол. 

Шт 
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НАШ МАТЕРІ" 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

чинку, а при тому допоможе 
щось трохи на кухні Бо й 
так виявилося, що мати не 
цікавиться риболовлею, а та
кож надворі було трошечки 
холодно, хоч було гарно і 
соняшно, і. батько трохи по
боювався, щоб мати не про
студилася. Він сказав, що 
він ніколи не простив бн со
бі, коли б тах мати мати му– 
сіла возитися з нами і важ
ко простудитися, тоді коли 
могла мати прекрасний від
починок після того всього, 
що вона для нас усіх зроби
ла, і що це саме тому йому 
прийшла на думку ця про
гулянка на рибу, щоб датя 
нашій матері зажити трохи 
спокою. Вій сказав, що мо
лоді люди рідко коли уяв– 

Український Народний Союз 
З НАГОДИ 28-ОЇ КОНВЕНЦІЇ 

Увага! 

ВЛАШТОВУЄ 

ВЕЛИЧАВИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
в неділю, 19-го травня 1974 p., о год. 2-ій по пол. 

в залі „Маріот Мотелю" 
' прн Ситі 1 Монумент вулицях — ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Па. 

Підчас. „Фестивалю" виступлять: -
„.О Солістка Київської опери ГАННА КОЛ ECHJ1K 

Акомпаніатор — ВОЛОДЮІІІР РАТУШНИЙ 
ОШ НАЙКРАЩИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ АНСАМБЛІВ АМЕ– 

, ^: РІШИ І КАНАДИ: 
а АНОАМБЛь ПЕТРА МАРУНЧАКА, Моїм реаль, Канада, із 

, ; v солісткою ДОННОЮ МАРУНЧАК - Міс ОоюзІвка 1974; 
. ... ? „РУСАЛКА", Бнрлінггон, Онт.; 
tA, ' „ВЕРХОВИНЦІ", СУМА - Ню Иорк, 

ОЛЕГ ПЕНЗА, хореограф; 
, ” „ГОМШ УКРАЇНИ", Детройт - Віндзор, 

, і, 1ВАННА ДРАПНДА-КУЛЬЧІЩЬКА, хореограф; 
г , , ” „ВОЛОШКИ", Філядельфія, 

,. J ЗОЯ ГРАУР-КОРСУН, хореограф; 
ч - УКРА ОІСЬКІ ТАНЦЮРИСТИ з АСТОРИ, Ню Иорк, 

ІЛЕІШ ОПРИСКО, хореограф; 
- ТАНЦЮРИСТИ СУМА, Філядельфія, 

МИКОЛА БОИЧУК, хореограф. 
Директор і майстер церемонії: ВОЛОДИМИР БАВАД 

.,, ,. Вечером оо закінченню ФЕСТИВАЛЮ в тій самій залі 
ЗАБАВА З ТАНЦЯМИ 

від год. 8-ої до 12-ої ночі 
Аранжер — Богдан Чаплииськяй Оркестра Володимира Сухара 

v В четвер, 23-го травня 1974 p., о год. 7-ій веч. 
в тому самому Мотелі буде 

КОНВЕНЦІЙНО-ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
в BcTyXj на Фестивалі, - 5.00 дол. від дорослих і 2.00 дол. для молоді. Вступ на 

забаву І.00 дол. для дорослих і 1.00 дол. для молоді. Вступ на бенкет за запро
шеннями в ціні 16.00 дол. від особи. 

и Квитки вступу на Фестиваль можна набути в Філадельфії: крамниця „Космос" 
при, 4944 Н. Врод вул., тел. 457-6664, крамниця „Оріон" при 4926 Н. Олд Иорк 
Ровд, тел. 455-8586, крамниця Лукасевнчів прн 801 Н. 24-та вул., тел. 769-9033, 

- крамниця Мнсншнвих при 2300 Марґорет вул., тел. 288-6696. 
а. Загальні інформації, як про Фестиваль, Забаву і Беяк^т, можна одержати в кан– 
-. долари Воітеш(И”ніого Комітету прн 6004 Н. Олд Иорк Ровд, Філядельфія, Па., 

в. часі від 10-ої ранку до 3-ої по пол. і 6-ої до 8:30 веч., а в неділю від 1-ої до 
5-ої бо пол. або телефонічно телефоном на число: 457-5471. 

в Лід 'Час Конвенції, почавши від неділі, 19-го травня буде мистецька виставка 
картин мнетця РЕМА БАГАУТДШОВА, який 1972 р. прибув з України. 

КОНВЕНЩІГНГОІ КОМІТЕТ 

ХХХХТХТТХГХТТТТХХХХХХІХТХХТХХТЛ С Х І І І І ї І ї І І і і н т т т т т т х Н 
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"`f К,ТШЛЕНДСЬКИИ СТЕИТОВІШ УНГВЕРСИТЕТ 
„ ,– — влаштовув — 

в п'ятницю, І 7-го травня 1974 p., початок 8-ма год. веч. 
” ДИПЛОМОВИЙ РЕЧИТАЛЬ 

ФОРТЕШЯН 

ОЛЮНЬКА ВИННИЦЬКА 
БУВША ВИЗНАЧНА У4ЕШЩЯ УМІ 

В програмі твори: Бетовена, Шопена, Барвінського та Ревуцького. 

,.„. ЗАЛЯ CLEVELAND STATE UNIVERSITY AUDITORIUM" 
1983 E. 24th Street 

ляіоть собі, хцо значить спо
кій для людей, які старіють
ся. Щодо нього самого, то 
він ще може зносити той віч
ний шум і галас, але він хо
тів би захоронити від них 
нашу матір. 

Так ми всі від'їхали, крик
нувши три рази „урра!" на 
честь матері, а мати стояла 
і дивилася з веранди за на
ми так довго, доки могла 
нас бачити, а батько кивав 
ЇЙ рукою раз-по-раз, аж до
ки не вдарився рукою об ра
му вікна в авті, і тоді ска
зав, що він не думає, щоб 
мати могла іде нас так дале
ко бачити. 

Отак, ми мали прегарний 
День серед гір, а батько зло
вив таку велику рибу, що, 
як казав, мати напевно не 
могла б була витягнути її на 
берег, коли б була її злови
ла. Я і Вілліям теж ловили, 
хоча не могли зловити так 
багато, як батько, а обидві 
сестри стрінули багато знай
омих, коли ми їхали, а та
кож у здовж річки стрінули 
багато молодих знайо м н х 
хлопців, з якими розмовля
ли, і так ми всі провели пре
красний день. 

Було доволі пізно, коли 
ми повернулися додому, бу
ла вже майже сьома ввечері, 
але мати здогадувалася, що 
ми приїдемо пізно і затрима
лася з варенням обіду, так 
щоб ми могли мати все го
тове і свіже, коли приїдемо. 
ТІлькиг що перед обідом ма
ти мусіла ще дати батькові 
чистий рушник та мило і 
зробити порядок з його ри
бальським причандаллям, бо 
він завжди такий розсіяний, 
І це забрало матері багато 
часу, ну й сестрам теж му
сіла допомогти прибратися 
до обіду. Але врешті все бу
ло готове, і ми всі засіли до 
чудового обіду — печеного 
індика і інших смаковитих 
речей, зовсім як на Різдво. 
Мати мусіла часто вставати 
від стола і носити страви сю
ди й туди, але прикінці ба
тько завважив це і сказав, 
Що вона не повинна цього 
робити і що він хоче, щоб 
вона ощаджувала себе, а то–. 
ді він встав і подав горіхи 
з буфету сам. 

Обід тривав довго і був 
великою приємністю для 
нас, а коли скінчився, всі ми 
хотіли попрятатн зі столу і 
мити посуд, але мати сказа
ла, що вона воліла б зроби
ти цесаіма/'огже ми погоди
лися, бо ми хотіли бодай раз 
вволити її волю. 

Було вже досить пізно, ко
ли ми цілували матір надоб– 
раніч, вона сказала, що це 
був найкращий день у її жи
тті, і мені здасться, що вона 
мала сльози в очах. Так от
же ми всі відчули її вдяч
ність для нас за те, що ми 
для неї зробили. 

- Переклав В. С. Девицький 

Загальні Збори Т-ва „Рідна Школа" 
в Німеччині 

Товариство „Рідна Шко
ла" в Німеччині відбуває 
25-го травня 1974 року свої 
9-ті Загальні Збори, на яких 
будуть заслухані звіти з дія– 
льностн Управи Т-ва та Ди
рекції Українського Інтерна
ту у Мюнхені, як також буде 
вибрана нова Управа. 

Товариство „Рідна Шко
ла" зорганізувало і вдер
жує у Мюнхені єдиний того 
роду Український Інтернат, 
в якому навчаються діти– з 
різних міст Німеччини та 
інших країн рідної мови та 
всіх предметів - українознав

ства, а рівночасно відвіду
ють місцеві державні і місь
кі середні та фахові школи. 
Деяка кількість учнів у на
родній школі, готовиться до 
до вступу до гімназії. Това
риство придбало і ому два ро
ки, при підтримці Українсь
ких Церков та всієї спільно
ти, власний будшюк, у яко
му приміщується також ук
раїнська гостинниця. У ньо
му мажуть збиратися украї
нці з Мюнхену, а також но
чувати туристи. 

' За Управу: 
Володимир .'It ник 

ХХХХХХТХХХХЗ : Х І І 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАШСЬКИХ ЦЕНТРАЛЬ

НИХ "МОЛОДЕЧИХ і СГУДЕНТСЬКІІХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ при УККА 

повідомляє Українські молодечі, студентські 
і спортові організації в ЗСА, 

що в днях 15-го і 16-го червня 1974 р. 
на оселі СУМА в Елленвіл, Н. Й. 

- відбудуться — 

II. СПОРТОВІ І Г Р И Щ А 
під проводом ПЛАСТУ 

1. Реєстрацію учасників Ігрищ переводять Крайові Уп
рави Організацій і Товариств, які входять в склад 
Конференції Українських Центральних Молодечих і 
Студентських Організацій прн УККА. 

2. За зголошення і дальші інформації просимо звертати
ся до Крайових Управ своїх організацій, або на ад
ресу Організаційної Комісії: !РЇІАЯТ (Онортові Ікри– 
ща). 140 Second Ave., New York, N.Y. 10003. 
(212) 475-6960. 

3. Зголошення будуть прнняті лише до 3-го червня 1974 
І”ЖУ– 

ОРГАНІЗАЩИНА КОМІСІЯ 
И-нх ОПОРТОВ1ІХ ІГРИЩ 

ІТТТТТТТТТТТТТТТІХТТІХТХТХТХТХТЗ 

т 

В -ГЛИбОКОМУ СМУТКУ ПОіг іДОМЛJM.MO. 
що дня 12-го травна 1971 року відійшла у Вічність 

на 42-му році жаття 

6л. п. 
АННА з ОЛІЙНИКІВ 

ПОТЕЖНА 
ПАНАХИДА - у вівторок, 14-го травня Ш74 р. о 

год. 8:00 веч. в нохорошюму заведенні Литвин 1 Лнтвнн 
В Ірини тоні, 11. Дж. , 

ПОХОРОН — в середу, 13-го травня 1974 р. о год. 
9-ій ранку з церкви св. Івана Хрестителя в Нюарку на 
цвинтар "Gate of Heaven" я Гаиовер, Н. Дж. 

В глибокому смутку: 
чоловік - ВОЛОДИМИР 
діти: ВІРА І МІІРОН 
сестра — ОЛЬГА IB АСЕЧКО з чоловіком 

1 дітьми 
брат — ЯРОСЛАВ з дружиною і дітьми 
Тещ. Кулани і дальша Родина 

свпЕВиа :хххххххххххххххххххххххп 

"–' ОКРУЖНА РАДА і ВІДДІЛИ СУА НЮ ДЖЕРЗІ 
,. ' — влаштовують — 

в неділю, 19-го травня 1974 року, о год. 4-ій по пол. 
^ в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ ДОМІ 

,̀` ' . прн J40 Prospect Avenue, в Ірвшґтоні, Н. Дж. 
30-ДГПШї ЮВІЛЕЙ „НАШОГО ЖИТТЯ" 

ЖИВОЮ ГАЗЕТОЮ 
НА ЯКИЙ ЗАПРОШУЮТЬ ГОСТЕЙ ТА ЧЛЕНОК, 

JL ЛУШВ 

МАРКІЯН 
ШАШКЕВИЧ 

Шна S1.50 
Догму City. ХЛ. 07S0S 

Подаою оузпгу вістку всім нашим Знайомим 
і Односельчанам, що Sl-го березня 1974 року, 

Всевишній Господь покликав до себе, 
мойого Найдорожчого 

МУЖА, ТАТА. ДІДА 1 ПРАДІДА 

бл. п. 
: Аностазія Морозовського 

що прожив 84 роки. 
- Походив з села Ь'ліщїшщ. належав до Українського 
j Народного Союзу від 192Л р. Відділу 279, Братства св, 

гВел. Муч. Посафата. 
' Осиротив дружину Катерину, двох енніп — Василя 

і Івана, доньку Марію, Всі одружені, 10 внуків І 9 нра– 
пнуї.іи. (Найстарішій син Піт ліспів забитий в Другій 
світовій війні. 

(Нехай Йому буде земля Вашингтона легкою як пе
ро. 

Дружина КАТЕРИНА 
(ПРІІСТАМЬСЬКА МОРОЗОВСЬКА 

З глибоким жалем ` 1 смутком саовЬцасмо все Членство 
Ліги Визволення України і Українського Визвольного 

Фронту та всю Українську Громаду, 
що в неділю вранці, 28-го квітка 1974 року, в Торопті, 

но довгій і важкій недузі, на 7 7-.му році життя, 
упокоївся в Возі 

св. п. 
ІВАН ВАРАНИЦЯ 

довголітній член головнях керівних органів Ліги Вмзво– 
деиня України, провідний член Організації Українських 
Націоналістів, у часі па: Визвольних Змагань, колишній 
вояк українсько! армії, в'язень большевицького та поль
ського режимів, невтомний діяч Українського Визволь
ного Фронту та сустгільно-грозіндського і і політичного 

життя. - 'г ' `-
В Пого особі наша Організація, Український Ви

звольний Фронт і вся Українська Спільнота втратила 
свого передового діяча і невгиутого борця за визволен
ня Українського Народу. : 

Народжений 18. 6. 1897 р. в Кузьмині на Поділлі и 
Україні. Залишив у горю дружину Наталію, дочку Те– 
тнігу І внука Юрка та дальшу Родину `B Канаді і в Ук
раїні. 

Похоронено аіокійного в середу, 1-го травня 1974 ро
ку, з катедрн св. Володимира і Ольги, на цвинтарі Про
спект. 

Нам'ять нро нашого Друга боротьби, змагань 1 пра
ці житиме з нами завжди. 

о 
Родині Покійного складасмо наше ііашцнріше 

оіпнчуття. 
Вічна По.му Пам'ять! 

В 
За.мість квітів на могилу, просимо складати пожертви 

на Фонд Оборони України. 
, ГОЛОВНА УПРАВА ЛІГИ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАШН 

У СОРОКОВИН ДЕНЬ ОМЕРТИ 
бл. п. д-ра 

ВОЛОДИМИРА ПОМІРНА 
відправиться 

СЛУЖБА БОЖА З ПАНАХИДОЮ 
в суботу, 18-го травня 1974 року 

о год. 7:45 рано 
в українському католицькому соборі 

свв. Володимира й Ольги 
при Оаклей Авеню 

Чикаго, Ілл. 
РОДИНА 

ДІЛІР!ІИ я з Націоналістичним Активом 1 всім 
Українським Громадянством сумною вісткою, 

що 38-го квітня 1974 p.. в ТоронтІ. Канада, 
після довгої, важкої недуги, на 77-му році життя, 

відійшов від нас назавжди 

Вступ 8.00 дол. УПРАВА ЮНРУЯШОї РАДИ 

і 

-

\ Ділимося сумною вісткою з Родимою, Приятелями і Знайомими. 
що на Рідних Землях, відійшла у Вічність дня 80-го квітия 1974 р. 

наша Дорога M`AMA, БАБУСЯ І ІІРАБАБУІСЯ 

МАРІЯ з ПАСЙКІВ БІЛЕНЬКА 
вдова по проф. Ярославові Біленькім, довголітня голова Шпнтальпоі 

Секції прн Марійській Дружині у Львові. 
ПОХОРОН відбувся 3-го травня 1974 р. п Самборі до родішного 

гробішщ. 
ЗАУПОКІПШ СЛУЖБИ БОЖІ були відправлені в Бейиіор, Л. 

Ай, 2-го і 3-го тіминія 1974 р. 
ВІЧНА Ш ПАМ'ЯТЬ! 

В глибокому смутку: 
доньки: ГАЛЯ БІЛЕНЬКА-даРЕЦЬОНА 

^ДОРА БІЛВНЬКА-РАК 
пн\-чіа\ — ТАІОА з чоловіком 
правнучка - ХРИСПША ^АРІЯ 
та ближча і дальша Родина в Україні 1 в ЗСА 

ґ 
сл. п. 

ГВАН ВАРАНИЦЯ 
_ - '. ' 

учасник Визвольних Змагань 1917-01 і 1941 pp., ггропід– 
ннй довголітній член Націона-тістичного Руху — Укра
їнської Військової Організації, Орпінізації Українгькнх 
Націоналісгів. Теренових Проводів ОУН. член Головної 
Ради ОУН, довголітній ))едакгор і головинй директор 
В-ва „Гомін України", член Головної Управи Жґн Вн– 
зволеяня України, внзначннй український політичний 
1 гіюмадськин діяч, відомий нвцкшалістичннй іг̂ Чілі' 
цист, редактор нациталістнчних публікацій, в'язень 
окупантських тюрем і таборів інтернованих, великий ук
раїнський патріот і державним, людина іфнсталмгого 
характеру та внечжнх моральннх і національних прнн– 
цнігін, непохитний захіссппас націоналістичних ідей, 
жертовний І беакомігромісовий борець за С^уверенну Со– 
бориу Українські' Державу, до кінця відданий справі 

віізнолешія України, глибоко віруючий християнин. 
Пам'ять про Нього залишиться назавжди в серцях 

українських націоналістів і всіх борців за Українську 
Державу, 

1Іохо|мміено Покійного в середу. 1-го травня 1974 р. 
на цвинтарі Проспект у Тороиті. 

Складасмо ВИСЛОВИ глибокого 
Дичці й усій Рідні Покійного. 

співчуття Дружині, 

Ааіі чужа земля буде Йому легкою'. 
ПРОБИ ОГГАЗПЗАІЩ 

МСРАШ!СККИХ НАЦШНАЛК7ПВ (ОУП) 

В ПОШАНУ 

сл. п. УСС Стефаиа Хомяка 
на Дар Українському Воєнному Інвалідові 

зложили: 
Родина БОПЧУКИ (35.00 
Панство ЛАВАДОВІПП Є04Ю 
ПІ.АН АНТОПЯК 10.00 
ЛЕВ JHAIH - - 10.00 
ЛЕВ ХОМЯК 10.00 

ЛЯЛЛПШЦІПППППППЛППППЛЛЛПГ^^ WWWW г - - т - - г . . - - - - - - - - - - - - .^ .в- .ввввввввя,в і ійиийвййвйі^^ 
і ' - ' 

.f-j-v 

ЧИКАГО, і. '9 ЛЛЛ, 

Субота, 18-го травня 1974 р. 
Початок о год. 14А вечора 

Авдвторія Школи Шопепа 
Rice and Campbell 

Український Драматичний Театр з Торонта „ЗАГРАВА" 
поставить відому драму на 5 дій ІВАНА ФРАНКА 

УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ 
З УЧАСЦО 28 ост 

Режисер - ЮРШ БЕЛЬСЬКНИ ” Декорації - ОМЕЛЯН Т Е Л Ш И Я 

Проект та виконання костюмів - МАРШ ЛЕВІЩЬКА 

Просимо Українське Громадянство підтримати цю небуденну подію в мистецькому житті нашого міста. 

ЩЕТРОШПГ, MUu. 
Під патронатом УККА в Детройті 

Неділя, 19-го травня 1974 р. 
Початок о год. 5-ій по пол. 

Fitzgerald Auditorium 
Ryan Rd., Warren, Mich. ' 
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Республіканські законодавці... 
(Закінчення зі crop. 1-dU 

Джон Андерсон із Іллиной, 
який сказав, що, .на його 
думку, було б краще для 
країни, якщо б президент 
Ніксон зрезигнував. Андер
сон твердив, що коли Пре
зидент добровільно не зре– 
зигвуе, то напевно буде 
'формально обвинувачений 
Палатою Репрезентантів. 

День пізніше, тобто в п'ят
ницю, 10-го травня, закли
кали' Президента зрезигну– 
ватн республіканські сена
тори Рнчард Швайкер із 
ПеясильвенІІ та Марлов Кук 
із Кентакі, а республікан
ський сенатор Мілтон Янг із 
Північної Дакоти радив 
президентові Ніксонові пе
редати свої обов'язки віце-
президентові Джералдові 
Фордові та піти на „тимча
сову відступну'' аж до за
кінчення цілої справи з „ім
пічментом". 

Залий цих чільних респуб
ліканських законодавців 
вказують на те, що вони н 
інші члени їхньої партії пла
нують закинути свою доте
перішню політику підтриму
вання позиції Президента 
відносно Вотергейту, бо бо
яться, одо це може ПОШКОДИ
ТИ" Республіканській партії 
в найближчих виборах і в 
1976-му році. Навіть сенатор 
По Скотт, лідер Республі
канської меншосте в Сена
ті, заявив минулого тижня, 
що передані Президентом 

транскрипції , .відповідних 
частик" Вотерґейтських ма– 
гнетофонних записів вияв
ляють „жалюгідну, огидну, 
негідну та неморяльну' по
ведінку" всіх осіб, які брали 
участь у цих розмовах у Бі
лому Домі. 

Але в обороні президента 
Ніксона виступив віцепрезн– 
дент^Джералд Форд. Про
мовляючи минулого тижня 
в Чарлстон, Іллиной, він 
сказав, що далі перекона
ний, що .Президент не по
повнив жадного злочину, за 
який може бути формально 
обвинувачений, хоча також 
додав, що Вотергейтська 
афера підірвала довір'я до 
Уряду до такої міри, що за– 
існувала криза. Проти ви
мог деяких республікан
ських законодавців, щоб 
Президент зрезигнував за
явився сенатор Беррі Голд– 
вотер із Арізони, який в су
боту, 11-го травня, сказав, 
що досі не бачив жадних до
казів, які вимагали б рези
ґнації президента Ніксона. 
Ґолдвотер також додав, що 
Президент сам знатиме чи 
резиґнувати,– чи ні. 

Білий Дім, через кількох 
своїх речників, відповів на 
вимоги щодо резиґнації, що 
Президент цілком не зби
рається резиґнуватн, а пля– 
нуе далі виконувати свої 
обов'язки „як найкраще 
вміє". 

ПЩ ОШКУНЧИМ КРИЛОМ УНС 
(Закінчення зі ,СТОр. 1-ОЇ) 

Вид на Ню Порк і хмаросат з 22-го поверху з „Орлиного 
гнізда". 

Регочімо!' Регочімо! Регочімо! 
Сміх, це - здоров'е! 

Довгоочікувана книга „Жити стало весело", повна рего
ту, вже вийшла з друку: в твердій обкладинці з золо
тим написом, на гарному папері, добре оздоблена вдали
ми малюнками. З пересилкою коштує лише — ШІСТЬ 
дол. Передплатникам уже розсилаємо. Хто б не одержав 
- повідомте. Хто хоче завзято пореготати читаючи 
„ЖСВ" — негайно посилайте свій чек на нашу адресу: 

М. LAWBENKO 
58 Stagg St. No. L2-A Brooklyn. N.Y. 11208 

5 
У к р а ї н с ь к а К р а м н и ц я 

РОМАНА ІВАНИЦЬКОГЯ 
(Delto Sportswear Co.) 

Має на складі: Різного рода Імпортовані свеггери — 
жіночі, муасесьві 1 дитягчі — Італійські дощовики 
- жусткн І шалі — блюзочкн — кали — панчо
хи — скарпеткн — скіряигі куртки і камкіельки 
- імпортована з Німеччини жіноча спіднії білиз
на, 

УКРАЇНСЬКІ ДРУКОВАНІ ОВРУСИ - НОВІ ВЗО– 
РИ, ДОРІЖКИ, СЕРВЕТКИ та МАТЕРШЛИ НА 
МЕТРИ, НИТКИ ДМЦ, ЮТА і ПАНАМА. 

Готові копертн на Україну і до Польщі. 
НІМЕЦЬКІ ВОВНЯНІ ПАНЧОХИ. 
КЕРАМІКА З УКРАЇНСЬКИМИ ВЗОРАМИ Ьгаорто– 

щана з Німеччини. Конплоти яа каву, на обіди на 
, ( І 12 осіб, на торти, масло, салату, вазн і інше. 

ПРОДАЖ ГУРТОВА І ДЕТАЛГЧНА!!! 

Roman I w a n y c k y 
a(DELTO SPORTSWEAR CO.) 

j W g R S T AVE. NEW YORK, N.V. 10009 
(bet 8th A 9th S i ) Tel. 228-2266 
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С О Ю З І В К А 
ПРОГОЛОШУЄ 

ТЕНІСОВИЙ ТАБІР 
для хлопців і дівчат 

У ВЩІ 12 до 18 РОКІВ 

від 22-го червня до 3-го липня 1974 р. 
ПРОГРАМА: щоденний прорух. Інструкції гри теніса 

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

Інструктори: ЮРІЙ САВЧАК І ЗЕНОН ОНИЛИК. 
ОПЛАТА: харч і шшешкання - 8100.00, теніс — J4O.0O. 
Таборозгада повинні привести свій власний внряд 

'' (включно з трьома баньками м'ячиків). 
ТЕНІСОВИЙ ТАБІР — це найкраща нагода приготови

тись до турнірів па СоюзівціІ 
Зголошсляя висилати на адресу: 

SOYU2IVKA 
UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 

Kerhonkson, N,Y. 12446 Te l : (914) 626-5641 

Ню Йорк і його широкі уз
бережжя — прекрасне дано 
для цікавого кольорового 
фільму. Юрій Татарський 
прижмурює очі, вдивляється 
мовчки в. яскраву, казкову 
панораму, і я певна в тому, 
що він, завернувши літа, за
раз не тут, — а там, у студії 
Великого Довженка. 

Лін ідемо елевейтором на 
сьомий поверх й відвідуємо 
д-ра Романа і Марію Лого– 
рецьких. Погорецькі живуть 
тут всього один тиждень. Пе
реселились з Асторії, старо
го, занедбаного будинку, де 
часто все псувалось і вима
гало налравок. Тут, кажуть 
вони, помешкання наше де
шевше, сонялще, вигідне, 
просторе. 

— Як довго тривало офор
млення ваших аплікацій? 

— Нецілих три тижні, - -
була відповідь. 

Д-р Иогорецький, ветери
нарний лікар,' хвалить цю 
дільницю міста. Вона краща 
за інші, простора, добре вве– 
чорі освітлена, тиха. Авто– 
бусова сполука, кому треба, 
дуже вигідна. Погорецькі ці
кавляться громадським і 
культурним життям нашого 
міста, Радіб включитися у те 
життя, не зриваючи рівно
часно з Ню Йорком. 

Заплянована Студентська 
забава на верху хмаросягу 
УНС за їхніми словами, — 
прекрасна, корисна ідея. 

На тому самому поверсі 
поселились дідусь і бабуся, 
Василь і Катерина Чорномо– 
ри. Дідусеві, що здоровий, 
мов горіх, близько дев'ятде– 
сятц років, бабуся молодша^ 
підпирається лалицями, у 
неї поганий артищнзм. Ста
ренькі жили в Гобокені, де 
чотири кімнатки їхнього по
мешкання були менші, як 
дві теперішні. Бабуся скар
житься яа біль рук, на опух
лі, покручені пальці, якими 
годі вже шити, чи застібну– 
тн ґудзик. Стареньким тут 
добре, тепло, затишно і слот 
кійно. 

У кімнаті - світлиці дише 
сільським теплом. Скриня 
біля скрині, а в них - чи не 
скарби давньої, відцвіло! мо– 
лодости. Святі образи і фігу
ра Ісуса Христа з щюстатну– 
тими, милосерними руками. 

Мимохіть насувається на 
думку стаття д-ра М. Дадн– 
люка. 

Прийде час, і дій україн
ській родині буде потрібно 
допомоги і Божої І людської 

А тепер елевейтором на 
сам вершок „Вірлиного Гніз
да", як ми називаємо нашу 
нову оселю. Нам відчиняє 
двері молодий працівник 
„Свободи", Марко Гуманний, 
син відомого скрипаля, Лева 
Гуменного. 

Тут одна несподіванка за 
одною. ПІД вікном, на двад– 
цятдругому поверсі стоїть 
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П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Адміністрації „Свободи" 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
І ПООДИНОКІ ОСОБИ, 

ЩО АДМЕНКЛРАЦШ НЕ БУДЕ 
ПОМЩУВАТИ ШАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
ЯКЩО ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ 

НЕ БУДУТЬ вволявши. 

Загальні Збори Відділу УККА 
в Гартфорді 

велике, чорне фортепіяно. 
Марко, — по крові я кості 
музика. В день працює, ве
чорами вчиться, студіює му
зику. Фортепіяно і скрипка, 
його улюблені інструменти. 

— Добру,, клясичну музит 
ку вивчаю, — підкреслює 
молодий студент, наче бо
їться, щоб я не зрозуміла і– 
накше. Ми говоримо, та тут 
із Соні апарату несеться 
Бетговенівська соната й Мар. 
кова увага звертається в сто
рону музики. 

— Як вам живеться тут, -г-– 
питаю молоду людину. І тут, 
же відповідь: — прекрасно, 
чудово, фантазійно. Цей вид 
В мого вікна, червоне, вог
ненне сонце і синє небо дат 
ють кадхнення, лолет, фан
тазію. Я тут щаслив! 

На столику чекає на Мар
ка полуднева перекуска: ли
сточок салати, помідор і хліб. 
Здасться — чай і більше не 
бачу нічого. 

— Студіюю філософію йо
ги, — каже він. Не п'ю, не 
курю, не їм м'яса. 

— Стаєте на голову? - , 
питаю гейби жартома. 

Марко зривається з крісла 
і наче в'юн доказує своє 
вміння. — Філософія Йоги 
— наука досконалостн. Ми 
всі повинні б бути доскона
лими, чи не так? 

І врешті під кінець, таки 
ловлю на коротку розмову 
д-р Ірину Крамарчук, зубну 
лікарку. Недавно вона спро
вадилась, і все ще зайнята 
своїми справами в Ню Нор
ку і влаштуванням нового 
помешкання тут. Та не ssav 
жаючи на те, вона вже пля– 
нує гостити в себе Нюйорсь– 
кий Гурток Книголюбів. 

Питаю, як почувається 
вона тут? Чи вдоволена? ... 

— О так! Я дужа вдоволе
на, відповідає пані Ірина. -
Так багато неба, повітря, 
простору. Комфорт і зразко
вий порядок. Мимохіть насу
вається мені думка, чому ми, 
українці так боїмось риску
вати - часто на нашу влас
ну некористь. Ми мали наго
ду бути тут у більшості, а 
тим часом відступаємо із-га 
паніки, та яепровіреник по
голосок. На наше місце втис
кається елемент, який сміли
во використовує кожну наго
ду, яку підсуває життя. Ми 
цього не робимо, u тому ми 
тут у меншості. ; 

(Приємно є мати адмініс
тратора В особі пана Володи
мира Білпка. Тепло і рідно є 
бачити і знати, що у сусід 
стві є Український Народний 
Союз. Ми почуваємось, немов 
під його опікунчим крилом 
-Г—. закінчує розмову моя 
співрозмовниця. 

На цей раз наші відвідини 
кінчаються. З'їздимо вниз із 
почуттям гордости і вдово
лення. (Перший етап за нами. 

На все добре — в майбут
ньому! 

Цьогорічні Загальні Збори 
Відділу УККА відбулися 7 
квітня, в присутності пред
ставників організацій та ак
тивніших громадян — плат
ників УНФонду. 

Після відкриття Зборів ус
тупаючим головою д-ром О. 
Теслюком, та прилиттям по
рядку нарад, обрано Пре
зидію Зборів в'наступному 
складі: Степан Чайківський 
- - голова, Ірина Ьстап'юк -
місто голова і Софія Радьо — 
секретар, які справно вив'я
зались із наложених на них 
зобов'язань,' 

Звіти, уступаючої Управи 
були гідні уваги. Кожний 
член Управи подав вичерп
ний письмовий звіт зі своєї 
праці в позитивах і негати
вах, за що належиться пов
не признання Управі Відді
лу і його голові д-рові О. Те– 
елкжові. 

Після звіту Контрольної 
Комісії, яка одобрила працю 
Відділу та внесла внесок на 
уділення абсолюторії, відкри
то дискусію над звітами, яка 
пройшла в конструктивній 
атмосфері, заторхуючн поо
динокі ділянки праці Відді
лу та його завдання. 

По удДленні абсолюторії 
уступаючій Управі, на вне
сок Номшаційної Комісії ви
брано нову Управу Відділу в 
наступному складі: 

д-р О. Теслюк — голова, 
І Кукіль — 1-й заступник 

голови, 
Р. Заставський — 2-й за

ступник голови і реф. зов
нішніх зв'язків, 

В. Мерещак — референт 
УНФонду, П. Пришляк — се
кретар української мови, 

Р. Сивенький — секретар 
англійської мови, Я. Заяць — 
скарбник, О. Гладун - і м 
през, референт, П. Шагай — 
реф. преси, В. Крупа - реф. 
молоді, І. Яріш — реф. сусп. 
опіки, Я. Логуш — хронікар 
і Т. Мельник — вільний 
член. 

Контрольну комісію очо
лив О.Бандера, а Товарись
кий суд L Селеман. 

Новообраний (вдруге) го
лова д-р О. Теслюк подяку
вав Загальним Зборам за ви
словлене йому довіри, під -. 
креслив важливі завдання 
УККА та нашу відповідаль– 

APTS 

ASTORIA 
GARDENS 

APTS 
З, 4, іУі rms. Near 
all conveniences. 

Agent on premises. 
No fee required. 

Open 7 days a week. 

20-15 21st Ave. 
Astor ia , N . Y . 

72S-4000 

кість за цілість його праці. 
Хочеться вірити, що' до

свід у громадській роботі по
одиноких членів Управи, 
ще більше посилить працю 
Відділу на честь, і славу доб
рого українського їм єни. 

П.Ш. 

Help Wanted Male 
CABINET MAKERS A 

MACHINE HAND 
JDXPBR1ENCKD ONLY. 

HMhatfrm Woodworking Corp, 
Old Bridge, NJ. 

Ш 904-1087 or 201 727-8020 

FURNITURE FINISHERS 
6 POLISHERS 

EXPSSUJDNXTBD ONLY. 
Midhattan Woodworking Corp. 

Old Bridge, N Л. 
212 824-1587 or 201 727-3030 

РОЗШУК 
Uapi(l -Марчак Ігвагів 

пошукує 
МИКОЛА ЗЯЯ 

У ЛУКАЧЕВИЧ 
Хто знав би, Де вія перебуває, 

прошу ДЗВОНИТИ i-V . -
0Й2) Т77-05Х8 

' або писати 
Petro Salak 

Оіео Spey, Я.?. 12Т37 

Р р ГУФ9ФЛ0Ф0Л Ффіфф 00000000 90Ш І 

Вступайте 

УШСтошуі 
К Х М И Н О ( . , Щ І Щ ( , О Н І 

Різне 
t t t n n i j i m n m r m 

IE ТРЕБІ! 
ДОВГО 

ЧЕШИ 
ЗАЖИИТЕ ЩЕ СЬОГОДНІ 

З І Л Л Я 
1. MILLER'S PURE HERB 

оомротада я t, 
а вже за кілька годив, а най
дальше слідуючого дна почу 

стесь ліпше. 
Це зілля діаци; дужо скоро І 

в дуже помічає в слідуючіа 
недугах: ішася жолудка, за
пір, нестравність, гази, відби
в а т и , заворот голови, біль у 
крижах 1 НРИІ недомапшіш. 

Ціна одної пачка 210.00, а 
ЯКЩО хочете ДЛЯ СВОЇХ 
приятелів, тоді 2 пачкв 
гількн — S15.00. 

Якщо Ви незадоволепі про
тягом 24-48 годив, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
оевчао повервенЬ 

Пишіть зараз, долучуючв 
чек або мові ордер на адресу: 

THE MILLER CO., INC. 
Dpt, 41 

790 Broad 8treet, Newark. NJ. 
.Txt ixxxxxxxrimxTtrxxi 

Різне 

COINS WANTED 
AH coins wanted. Silver dollars, 
pre 65 silver coins, 1966-1969 
Kennedy, half dollars, all US 
and foreign gold coins, paper 

money, scrap stiver, old 
Jewefory. 

jjjgjjU TURETSKY 
FAIBVIBW OOINB 

271 Bergen Blvd. 
Fairview, ЗЯЛ. 
(201) 943-0020 
Open evenings. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УЙСОЮЗУ? 

Український Народний Союз 
влаштовує 

ДЕВ'ЯТІ КРАЙОВІ 
КРУГОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 

ш РОЧШСГЕРІ, Ц. И. 
з СУБОТУ І НЕДІЛЮ 
25-го т р а в н я 1974 р. 
Даблі і сілґлі о год. 1-ій по пол. 
26-го т р а в н я 1974 р . 
год. 1-ша по вол. 
Дружшші амагаяня 
Bowling a t the Olympic 
Bowling Hall 
1300 Scottsville Rd., ROCHESTER, N.Y. 

'^Щ^І^^-С-У^'–: ` 
БЕНКЕТ : : 
о год. 7-ій вечора 
в VrWAINIAN AMERICAN CLUB 
292 Hudson Avenue 
Після бенкету — 

3ARABA " 
Оркестри MELODY NIGHTS 
Вступ на бенкет І забаву 10.00 дол. 
Тільки на забаву - 3.00 дол. 
Нагороди будуть роздані під час бенкету. 
Промовцями будуть: 

Я0СИП ЛИООПР, гол. предс УНС 
та дост. суддя 
ВОЛТЕР ПЕЛБЕИ 

П Р О Т О К О Л 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

вишколить УНС, зайнявся організуванням членів Для У4 

НС на тереігі Заходу Канади. Зате схвалено платити йому 
комісійне у висоті 1096 від вкладок, які вплатилн члени 
в першому pqiti, 59с в другому році і 2 ft в роках трч̂ – 
тьому, четвертому і п'ятому. Співробітники Д. Чунляка 
будут одержувати за зорганізування членів комісійне та
ке, яке одержують постійні організатори УНС. Схвалено, 
що організаційний Відділ приготує докладну програму 
радіових проголошень. Схвалено делегувати гол. пред– 
сідника її. Лисогора на Генеральну Сесіто Програмової 
Комісії Нешенал Фратернал Конгресу, що відбудеться 10-го 
січня 1974 р. в Чикаго. 

На засідання запрошено працівника організаційного 
Відділу Леоніда Білоуса. Він відчитав свої завваги відно
сно ведення праці Організаційного Відділу. Над прочита
ним звідомленням вив'язалася дискусія, в якій забирали 
голос усі члени Екзекутнви. 
Лд 7: О год 6.30 вечора головний предсідник И. Лисогір 
іакрігп засідання, подякувавши присутнім за участь. -

Ярослав Падох, головний секретар 

і х і і х і x i x i x z i x r x x x x r x x x x v x x x r x i i x i x x x i x x x x x r i . 'ПІ ВАІПА ДИТИНА ХОДИТЬ ДО УКРАЇНСЬКО! 
СВІТЛИЧКИ? ЗВЕРНІТЬСЯ У НШ СПРАВІ ДО 

ВИХОВНОЇ РЕФЕРЕНТВИ ВІДДІЛУ СУА,.ЩО Є 
У ВАШВД ШСДЕВОСП. 

КЖІЖПІІІІІХХХХІІІХІЩІІНХХІІТХХХХХХХТИХ ' иіиллхілиа^ахШ^т^^діПй 
Окремих листів в тій справі не будеться відписувати. 

Українська Федеральна Кредитова Кооперативе 
„САМОПОМІЧ" ' 

в Д І Т Р О Й Т І 

Kopucmaume з Наинизючих BiqcomkiB у Вашій Крефіїтвір 
734в MICHIGAN AVENUE 11838 JOS. CAMPAU AVENUE , 28782 Я VAN ROAD 

DETROIT, MICHIGAN 48210 DETROIT, MICHIGAN 48212 WARREN, MICHIGAN 48092 
841-2390 891-4100 - ., , 673-7074 

Українське Внсилкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 8nd Avenue, New York Olty 

ttLi (212) 475-7430 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ З ОДЯ' 
ГОМ І ХАРЧАМИ В УКРАЇ
НУ І ДО ОООР. Маємо на 
складі все потрібно-До висил
ки. Посиласмо також РУБЛЕ
ВІ ЦЕРТИФІКАТИ. АВТА, 
МОТОЦИКЛІ. ХОЛОДІЛЬНИ– 
КИ І ТЕЛЕВІЗОРИ. Урядові 
години: від пояед. до п'ятниці 
8:30-0:00 псч., в суб. 8:30-Л:04 
веч. в ведіяю від 10-1 по пол 
гтттттттттхххххххххххх 

RE3AL ESTATE 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ 

БУДИНОК ВИЗНЕС, ЗЕМЛК 
звертайтеся до 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
GEMINI REAL ESTATE CO. 

98 — Second Avontw 
Now York. N.Y. Tel: 4T7-64M 

20 АКИВ ЗЕМЛІ 
на продаж, чудова', рівна aexj 
ля і 3 акри озера, блнз. Елон– 
віл, Н. И., ціна поміркована. 

Тел.: (212) 768^0651 
Forest НШя -;і . . 
Муров. 1 род. дім, гараж, го

род, чудова околиця. Ціна 
приступна. . "̀  

Wood ha vcu . 
1 род. дім,, 6 кімнат, викінче

ний підвал, гарний город. 
189,500. 

Голосіться до вас. -
Ми все готові. 

JANCEWYCZ-LEPCAN 
REAUTORS 
(212) 849-6099 

Вечорами - 847-7076 
HELP WANTED 

OFFICE CLEANERS 
5th Ave. Office building. 

5 nights — 6 p.m. to midnight. 
53.80 per hour plus many 

benefits. v 

СаД MR, GUY 
11 алп. — 2 p.m. 

(212) 877-2800 

Funeral Directors 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. гіОГРЕБНИК 
Зай м а сться Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРІ 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
OBegon 4-2688 

Theodore WOUNNlN^iic 
Директор 

Похоронного Заведення 
128 East 7th Street 

NEW YORK, N.Y. 10090 
TeL: GR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

-
SINKOWSKY 

FUNERAL SERVI0E 
8882 Boston EA 

NEW YORK, N.Y. l M f t 
Tel.: 888-2475 

Директор ИОСИФ 
С Е Н К О В С Ь К И И 
Заиідув asamijMСТІН не 
хоровіа а каплицях, южц– 
жеяжх а кожнім і аааея/і 
міста, Похоролш же аДО– 

ИДДМРШ ПІУ^Те 

1 

mf 

К О В А Л Ь Ч И Й 
FUNERAL HOME 

Completely ` 
ATA CONDITIONED 

Займається Похрровама 
а стейті NEW JERSEY. 

Ціни приступні для всіх. 
Обслуга чесна ft найкраща. 
У випадку смутку в родині. 
кличте, як в день, таж 1 

.в аочі s p j 
WILLIAM fcfe ` 

RASLOWSKY, Manager 
129 Grand Street 
(cor. Warren street) 

Jersey Cfty, N.J. 07302 
HEndtereon 4-5131 

s 
ТАРЗАИ, 4. 7118. Дітн комішенрра Крнспа 

Ура! Ура! Ха, ха, ха!!! 
Тату,'хто'-це?-
Сабіл і Тедді - познайом 

тесі а Тарза̂ гом. та, Ih)jt. і сан, 
f W g . ,— ТТГ . . . 1 

Tort)!.. Вони Тут жп– 
ірзаяй, це Джозеф і Мі-І 

т, а цац хлопець 4: ЇХІІШ | вуть та опікуються ковю ха

тою та дітьми.. 1 ^справді 

припав ба без аихД– ” :\ ^ 

у^М^і^-ііШ 


