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ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ Ш Б „ШУКАЛИ 
'УКРАЇНИ" В Д А В Ф Ш 

Саме в тому часі, як у видаванні „Свободи" була 
Двотижнева перерва, в містечку Давфнні біля Вінніпе
гу в Манітобі в Канаді відбувся дев'ятий з черги Все– 
кавадський Український Фестиваль, нав'язуючи до пер
шої української Служби Божої на канадській землі, яку 
там відслужив у 1897-му році тодішній редактор „Сво
боди" о. Нестор Дмитрів, відвідуючи перших українсь
ких поселенців у Канаді з доручення Українського На
родного Союзу. Як відомо, „Свобода" також і в цьому 

, році з нагоди того фестивалю видала спеціальне число 
свого англомовного „Українського Тижневика". Пере
біг і програму фестивалю опнсус віяніпезький тижне
вик „Поступ" з 18-го серпня, з якого і передруковуємо 
цей опис 

„ШУКАЄМО В ДАВФИШ УКРАЇНИ" 
Дев'ятий Всеканадський 

Український Фестиваль у 
Давфнні пройшов з дуже ве
ликим успіхом у днях 1, 2, З, 
і ' і серпня 1974 р. Годі док
ладно сказати скільки укра
їнців прибуло зі всіх провін
цій Канади, ЗСА та других 
частин Світу до Давфину на 
Український Фестиваль. Де
які пресові агенції подали, 
що було 50,000 учасників. 
Здається, що цього року бу
ло найбільше за всі часи. 
Офіційне привітання прис
лав прем'єр Канади П'єр 
Трудо, прем'єр Манітобн, Ед 
Шраєр та губернатор Мані
тобн В. МекКіґ. Початок про– 
граме зачався вже в четвер, 
1-го серпня в годині 9.30 ра
но, а закінчився в півночі 
народним гулянням на ву
лиць Офіційне відкриття 
фестивалю відбулося в п'ят
ницю, 2-го серпня, в годині 
2:30 по полудні на стадіоні. 
Програмою проводив Миро
слав Лехіп з Вінніпегу. Гос
подарем цього року був д-р 
Петро Ковдра, президент 
КУК, його дружина пані 
Кондра була Господиня. Го
сподар перший..,,' ЛИЕОЛОСИЖ 
промову та офіційно відкрив 
Дев'ятин Український Фес
тиваль. Привітальне слово 
виголосив сенатор Павлр Ю– 
зик а Оттави. В імені провін
ційного уряду промовляв мі– 
ніСтер Петро Буртняк. При
віти зложили: мейор Давфи
ну А– Нютон, муніципальний 
війт Іван Потоцький, від тор
говельної палати Давид Сні– 
тка та пані М. Варнок, пре
зидент Фестивалю та дирек
тор програми. Привітальний 
танець виконав давфинський 
ансамбль „Зірка" під керу
ванням Ярослава Дутчншн– 
на . 

Ввечорі відбувся перший 
великий концерт, у якому 
програму виконали: Канад
сько - Український Фестива
льний Хор з Давфину під 
керуванням пані Галі Лазу– 
рук-Гендерсон, Танцюваль–, 
ний Ансамбль з Давфину 
„Зірка", диригент Ярослав 
Дутчншии, Ансамбль Цим
балістів з Давфину та око
лиці, оперова співачка Іван– 
на Карасевич, Вінніпег-То– 
ронто, Ансамбль „Рушни 
чок" з Монтреалю, Народна 
Танцювальна Група „Укра
їнський Дух" з Лос Андже– 
лесу, Каліфорнія, скрипаль 
А– Чорній ( С Б С - Г а н т е р 

Шов), Торонто, Школа Ук
раїнського Народного Танку 
з Тандер Бей, Хор „Троянда" 
з Давфину, Українська На
родна Танцювальна Група 
зі Сиднею, Нова Скотія, лір
ники: Василь Говіка та внук 
Іван Підковяч, Теодор Комар 
і його оркестра. 

В суботу, 3-го серпня впо– 
лудне на вулицях Давфину 
відбулася фестивальна нара
да. Похід вулицями тривав 
около години. Д о найбіль
шої атракції належать коза
ки на конях. 

Телефонічна Комп а н і я 
влаштувала в п'ятницю ве– 
чером прийняття для членів 
Фестивального Комітету та 
визначних гостей в Україн
ському Католицькому Домі. 
Програмою проводив Василь 
Запорожан, бувший' прези
дент Фестивалю. Молитву 
провів о. ред. Семен Іжик з 
Вінніпегу. Слова привіту ви
голосили : сенатор Павло Ю– 
зик, мейор Нютон, війт По
тоцький, пані М. Варнок І 
д-р П. Кондра. Танцюваль
на група зі Сиднею викона
ла кілька українських тан– 

.ЩВ...̂ -.̀ .̀  ^wjfespife^^V^"-t4^..^-. 
""В неділю, 4-го серпня в го

дині 10 рано на Велі Ривер 
— Теребовля біля Хреста 
Свободи, Архиєрейську св. 
Літургію відслужив Митро
полит Кнр Максим в асисті 
о– мітрата Григорія Овчарн– 
ка, о. протоігумена д-ра Ми
хайла Гринчишнна, ЧНІ і о. 
пароха Михайла Климчака. 
У своїй проповіді Митропо
лит Кнр Максим згадав про 
першу українську католиць
ку церкву св. Михаїла тут 
збудовану і про першу Слу
жбу Божу на канадс ь к і й 
землі, яку відслужив україн
ський, католицький свяще
ник о. Нестор Дмитрів, що 
приїхав з Америки. 

Після Богослуження ста
раннями Українського Наро
дного Союзу під проводом 
сенатора Павла Юзика і мґ– 
ра Івана Геврика відбувся 
спільний обід у ресторані в 
Давфнні Тут промовляли: 
сенатор П. Юзик, Михайло 
Ф .Шевчик, д-р П. Кондра. 
Митрополит Кнр Максим у 
свойому слові підкреслив, 
що Фестиваль у Давфнні по
винен мати в першій мірі ха
рактер релігійний та чисто 
українсько-мистецький, а по
біч цього може бути розва
га і забава. („Поступ") 

„Оютилмш істини" - чижа поява 
на книжковому ришу 

Торонто. — Накладом сту
дентів Богословської Акаде
мії і у віщанні Українського 
Католицького Університету 
ім. с в: Климента Папи, ц. p., 
вийшла пропам'ятна книжка 
д-ра Павла Синиці — „Сві– 
тнльннк І стини" - джерела 
до історії Української Бого
словської Академії у Львові, 
1928 - 1929 - 1944. Твір цей 
присвячений основникові і 
меценатові цієї Академії — 
Митрополитові Андреєві Ше– 
птицькому, організаторові та 
ректорой ЇЇ - - сьогодні Вер
ховному Архиєпнекопові Йо– 
снфові Сліпому, професорам 
і друзяк, що ще в живих і 
тим, ittjo померли геройською 
смертю. ,.Окрім автора в 
склад редакції ще входили: 
о. рад. Володимир Жолкевич, 
редактор. Юліян Бескид і Я– 
рослаї Чумак. Обкладинка 
- рЧ)боти мистця Мирона Ле– 
Вицькогб. У книжці - 719 
етбйікок друку і понад 100 
світлая. 

Автор цієї книжки, д-ї) Па
вло Сеннця - абсольвент ті
єї ж Академії. Писавши цей 
твір, він нав'язав контакт з 
професорами, колишніми аб– 
сольвентами, науковими осе
редками, університетськими 
бібліотеками та музеями різ
них країн; він фотокопіював 
друковані матеріали, репро
дукував світлини, що вима
гало багато праці. У цій кни
жці — вперше зібрані мате– 
ріяли про Богословську Ака
демію у Львові, що перед 
Другою світовою війною бу
ла єдиною високою школою 
у Західній Україні та вихо
вала високоосвічених людей 
і залишила тривалі сліди в 
культурному житті цієї вітки 
народу. 

Ціна першого тому книж
ки 15 долярів. Книжку мож
на замовляти у Канаді — 
о. В Жолкевич, 39 Raymond 
Ave., Toronto, Ont M6S'2BI, 
Canada. , . .. 
у З с А -Z 63. Смйк, 1І04 
State St, Utici, tt. 1.1^602. 

Президент Форд кандидуватиме 
їв 1976-му pour 

Вашингтон. — У середу, 
21-го серпня, пресовий се
кретар Білого Дому Дже– 
ралд терГорст сказав корес
пондентам, що президент 
уповноважив його заявити, 
що в 1976-му році „правдо
подібно кандидуватиме" на 
президента ЗСА. Як відомо, 
коли Джералд Форд ще був 
віцепрезидентом, то кілька– 
кротно заявив, що не мас 
жадних плинів старатися 
здобути номінацію Республі
канської партії в 1976-му ро
ці, але після резиґнації ко
лишнього президента Річар– 
да Ніксона ситуація змінила
ся. Він вперше натякнув про 
можливість своєї кандидату
ри вже 12-го серпня, тобто 
тільки чотири дні після ре
зиґнації Р. Ніксона, а опісля 
близькі його дорадники й 
приятелі часто повідомляли 
пресу, що Джералд Форд 
„правдоподібно" таки канди
дуватиме в 1976-му році. По

відомлення пресового секре
таря терГорста розвіває всі 
сумніви щодо цієї справи, 
Коментатори думають, що 
президент Форд вирішив про
голосити свою кандидатуру 
вже тепер, щоб зразу знеохо–; 
тяти інших можливих ресі 
публіканських кандидатів на 
Цей пост, а також, щоб скрі
пити своє становище від
носно Конгресу, який пере–' 
важно звертає меншу увагу 
на бажання президента, який 
закінчує свою каденцію. За
конодавці змушені більше! 
респектувати бажання пре–' 
зидента, який має добрі ви
гляди бути перевнбраним на 
ще одну каденцію. 

Не відомо, чи Нелсон Ро–' 
кефелер, щойно найменова–: 
ний на пост віцепрезидснта; 
ЗСА також буде старатися 
про перевибір на віцепрезн–: 
дента. Пресовий секретар' 
терГорст сказав кореспон
дентам, що ця справа ще не .цілей 
рішена. 

Рокефеллер відіграватиме важливу ролю 
в боротьбі з інфляцією 

Вашингтон. — 3 достовір
них джерел повідомляють, 
що якщо Конгрес затвердить 
Нелсона Рокефеллера на 
пост віцепрезидента ЗСА, то 
він правдоподібно очолюва
тиме Раду для внутрішніх 
справ і гратиме чільну 
ролю в боротьбі Уряду з ін
фляцією. Президент Форд і 

Н. Рокефеллер вже відбули 
нараду, на якій накреслено 
можливі функції Рокефелле
ра йа відтинку внутрішніх 
справ. Якщо Рокефеллер 
справді очолить боротьбу 
проти інфляції, то він може 
бути одним з найбільш ак
тивних віцепрезидентів в іс
торії Америки. 

Президент Форд підписав закон, який 
призначує 25 більйонів для шкільництва 

,. !ВДІШШСЛЩ, - у ч д е а д 
21-го ' `cepnBH ,̀ ' президент 
Джералд Форд підписав за
кон, який, рпнвначує 25 біль 

Конференція для справ населення світу 
стала місцем зудару СОСР з Китаєм 

Представник СССР Лев 
Володарський, також заступ
ник міністра здоров'я, зая– 

Букарешт. — СССР і ко
муністичний Китай знайшли 
спільну мову на конференції 
для справ населення світу, 
коли прийшлося до з'ясуван
ня становища щодо можли
вої загрози з уваги на пере
населення Землі. Речники 
обидвох комуністичних дер
жав ствердили, що надмірне 
наголошування пер є н а с е– 
лення - це ніщо інше, а 
„імперіалістичний міт", ме
тою якого с недопустити до 
повноцінного розвитку від
сталих економічно країн. На 
цьому, однак, закінчилася 
їхня однозгідність, бо безпо
середньо після цього речник 
Китаю, заступник міністра 
здоров'я Гуанґ Шу-тсе зая
вив, що обидві .,надпотуги". 
тобто СССР і ЗСА, ведуть по
літику, спрямовану на вико
ристовування справи збіль
шування населення світу 
для своїх імперіалістичних 

Одна надпотуга пря
мо запевняє, - говорив він, 
— що існує експлозія насе
лення в Азії, Африці і Ла
тинській Америці і що ката
строфа для людства немину
ча. Інша надпотуга розгор
тає пропаганду під кутом, 
що скорий зріст населення є 
млиновим каменем на шиї 
країн, які розвиваються". 

Згідно з твердженням ки
тайського представника оби
два погляди с помилкові і є 
нічим іншим, а частиною 
„імперіялістичної, колоніяль 
ної і гегемокіетпчної" агресії 
проти менше розви н є н н х 
держав. 

УКРАЇНЦІ В АВСТРАЛІЇ РОЗГОРТАЮТЬ 
АКЦІЮ В ОБОРОНІ В. МОРОЗА ; 

вив у своїй промові, що твер
дження капіталістичних кра
їн, мовляв, високий рівень 
природного приросту насе
лення сповільняє розвиток 
відсталих країн — є помил
ковим. „Мусить бути ясним, 
що такий підхід не має нічо
го спільного з дійсними при
чинами відсталости, а тільки 
служить для того, щоб від
вернути увагу від перепро
ваджування конечних соці 
яльних реформ". 

Найбільш Інтересне у цьо
му зударі СССР і Китаю і у 
намаганні обох цих країн на 
зовні обороняти засаду пре 
недоцільність зменшуй а т и 
число народян і приріст на
селення є це, що і в СССР і 
в Китаю практикується пля– 
нування народнн з тенден 
цією втримати число насе 
лення у певних границях. У 
внеліді, природний приріст Е 
СССР, який мас 250 мільйо
нів населення мешканців 
виносить всього 1 ВІДСОТОК, 8 
в Китаю з 600 мільйонами 
мешканців — 1.7 відсотка. 
В цей сам час природний 
приріст у ведорозвняех кра
їнах Азії, Африки і Латннсь 
кої Америки в пересічном: 
с 3.4 відсотки. На це не звер 
нулн уваги ні Гуанґ Шу-тсе 
ні Лев Володарський, вважа 
ючи з виключно ПОЛІТИЧНЇГ 
міркувань за краще це ціл
ком замовчати. , 

1 і 
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йонів доларів на допомогу 
для шкільництва. Це є пер
ший закон, підписаний пре
зидентом Фо^ом. Підписую
чи його, Президент сказав, 
що хоча незадоаолений дея
кими постановами цього за
кону, то вважає допомогу 
для шкільництва конечною 
і тому не вживає проти нього 
„вето", Він також заявив, 
що підписання цього закону 
віддзеркалює нову атмосфе
ру компромісу та співпраці 
між Білим Домом і Конгре
сом. Президент Форд має за
стереження до тих постанов 
закону, які стосуються пи
тання примусового перево– 
жування шкільних дітей, 
метою якого мало б бути 
встановлення расового ба
лансу в школах. Вія вважає, 
що закон повинен був дозво
лити, щоб було можна від
новляти всі попередні судо
ві розправи, які стосуються 
примусового перевожування 

дітей,–, ддобне . ,було.,розбіж?^ 
костей тж'попередніми ви
роками та новим законом. 
Але Президент сказав, що 
погоджується з тією части
ною закону, яка заявляє, що 
діти матимуть право ходити 
до шкіл, які находяться най
ближче до їхніх домів, або 
до другої найближчої шко
ли, хоча також зазначус, що 
федеральні суди матимуть 
право встановляти примусо
ве перевожування й до даль
ше віддалених шкіл, якщо 
таке перевожування буде 
конечне для запевнення 
конституційних прав дітей, 
які належать до етнічних 
меншин. 

СОБОР РОСІЙСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

Ню Йорк. - 8-го вересня у 

30-річчя комуністичної Румунії 
під знаком ! и т ф Л г у ИХЙЯ^ 

Букарешт. Коли не
давно Польська Народна 
Республіка відзначала своє 
30-річчя, то цю нагоду Мос
ква використала для макси
мальної демонстрації „друж
би СОЦІАЛІСТИЧНИХ країн". 
До Варшави на святкування 
прибув сам Брежнєв, а това– 
ришнли йому всі лідери са– 
телітніх компартій. Цього 
тижня Народна Республіка 
Румунії відзначає своє 30-
річчя звільнення від німець
кої контролі, але на ці свят
кування прибули тільки ко
муністичні лідери другоряд– і 
ного сорну. Очолив їх тре
тій у совєтській ієрархії пре
м'єр А. Косиґін. Слідом за 
Москвою до Бука решту ін
ші соціалістичні країни вне– 

ких засадннчнх передумов, 
які мали б послабити пози
цію Румунії, о вимога, щоб 
Румунія погодилася на утво
рення коридору крізь свою 
територію для вільного про
їзду совєтських військових 
частин до Болгарії. В Бука– 
решті поширені навіть ін
формації, що Москва готова 
силою такий коридор крізь 
румунську територію для се
бе відкрити. Офіційно і СС
СР і Болгарія заявили, що 
того роду поголоски не від
повідають правді і є звичай
ною провокацією, щоб роз
бити союз соціалістичних 
країн. Фактом, однак, є, що 
в часі цьогорічних літніх 
маневрів збройних сил дер
жав Варшавського пакту, 

Троїцькому монастирі в І лалн тільки заступників | СССР домагався від Румунії 
Джорджанвілле почнеться j прем'єрів - міністрів. Як ін– 
3-й Собор Російської Право– | формують, совстський уряд 
славної Церкви за кордоном і зажадав від Румунії далеко– 
і триватиме до 22 вересня. | йдучих політично - економі– 
Нарадн Собору будуть в чних та мілітарних концесій 
Джорджанвілле і в Ню Иор– як передумови „добросусід– 
ку. | ських взаємин". Однією з та– 

права на проїзд військових 
частин крізь румунську те
риторію і румунський уряд 
дав дозвіл на „обмежений 
проїзд" військ СССР і сателі
тів до Болгарії в рямках ма
неврів. - , 

МОЛОДА, МОЛОДА ,;COI03IBKA` 
Репортаж . І Е О Н І Д Л П О Л Т А В И 

Вісімдесят років тому ук -
раїнські селяни, яких гірка 
доля закинула в американсь
кі шахти в Пенсильвенії, 
створили Український На
родний Союз, Добра, братсь
ка ідея взаємодопомоги впа
ла на родючий грунт. Із кіль
кох десятків осіб, які повіри
ли в Слово — в заклики 
„Свободи", УНСоюз виріс на
стільки, що вже наближає -
ться до стотисячного члене -
тва, і хоча нині головний 
предсідник Йосип Лисогір 
мас чимало турбот (хто їх 
не мас?), та вся українська 
спільнова по-праву гордить
ся тим, що вже й українці 
мають власний хмаросяг. 

Понад 20 років тому бать
ки - керівники УНСЬюау 
придбали в Кетскільських 
горах відпочннкову оселю 
„Союзівку", з добрим намі
ром: поселювати там стар
ших віком українців - украї
нок. І тепер на „Союзівці" 
живуть кілька старших в і 
ком людей. Але саме життя 
внесло коректу в людські 
пляни: створена 20 літ тому 
,,(Збюдівха" виявилась укра
їнських магнатом, який пай' 
більше ЯР аг Агав МОЛОДЬ. Й0' 

Група студентів, вакаційннх працівників на „Союзівці", біти нововлалдтоваиої 
цульському стилі віллі „Трембіта" на „Веселці". 

гу 

на відчула там і знайшла, як 
було сказано, „клаптик У к 
раїни на американській зем
лі", своїх однолітків, своє то
вариство. Можна сказати, що 
народжена в Америці й Ка
наді українська молодь здо
була; JlbMXX?`, atffc -треба 

також сказати, що ця Оселя 
Українського Народного Со
юзу здобула україську мо
лодь. 

„Союзівці" саме минув 
21-й рік. Чудовий вік молоь 
доста! Та ще прекрасніше, 
що ця Оселя ніколи не П0А 

старіє: як вродлива 20-річна 
гуцулка, ця сталева Оселя 
буде й буде приваблювати 
тут народжену молодь. 

Тому й назва цього'репор– 
тажу .^Молоді, колода „Оо– 
юсгівка". 

(Закінч^ння-аа crop. 3-ій) 

Мельборн. — „Наш Комі
тет долучився до світової ак
ції оборони Валентина Моро– 
за. Вона спрямована на заці
кавлення справою і долею 
Мороза Комісією Червоного 
Хреста в Женеві, як теж на 
підтримку світової публічної 
опінії не лише для В. Моро
за, але теж для інших без
правно арештованих в Укра
їні" — пишеться в окремому 
зверненні - комунікаті Комі
тету Оборони Мороза, надру
кованому в газеті „У краї -
нець в АвстраліГ'. 

Комітет поробив ряд захо
дів і розвинув працю не тіль
ки серед українсько! грома
ди в Австралії, але також, 
лочерез пресу, звернувся за 
ліддержкою до австралійсь– 
жого населення. У відповідь 
І'Л поміщені оголошеная до 
Комітету почали надходити 
листи з виявом співчуття і 
Зажаиням одержати більше 
вияснюючого матеріалу про 
Мороза й інших незаконно 
гуджених в Совстському Со
юзі українських політичних 
діячів і працівників культу
ри. Австралійці просять над
силати на їхні адреси ката
логи, брошури і петиції, які 
зони хотіли б підписати і ви
слати на адреси різних між
народних установ. 

Наприклад І. Фрістон з Во– 

лонґонгу пише: „Я проти 
всякого тоталітарного режи
му, правого лівого, тому BJBj 
словлюю.свій' протест проти 
політичних репресій таких 
країн, як Совстський Союз, 
Чіле, Еспанія. Прошу Пере
слати петицію в обороні В. 
Мороза для підпису , j, переje 
слання до Міжнародного 
Червоного Хреста '"Ч ІІ-ВО 
Амстронги з Кеірнс nmuyrfc: 
„Підтримуємо вашу кампані– 
ю звільнити чи допомогти 
Валентинові Морозові. Рли,– 
боко співчуваємо його стра
шним терпінням. Ми бажає
мо підписати вашу петицію 
і постараємося зібрати як
найбільше підписів наших 
знайомих. Хочемо підкресли
ти наше глибоке зацікавлен
ня долею Мороза й, інших 
переслідуваних". 

ПоДІбННХ ЛИСТІВ КО; 
мітет о д е р ж а в б і л ь ш е 
від старших і колоді, 
які пропонують свої послуги 
і допомогу. Для всіх заці
кавлених вислано '. потрібні 
матеріали і головно леТшпХ 

В червні . відбулося цілий 
ряд політичних віч в україн
ських громадах і окремо дня 
австралійського населення. 

Комітет відмічує, що Існу
ють великі можливості при

тягнення до співпраці вн– 
| значних австралійців до обо– 
I рони В. Мороза. 

В Аргентині створено Раду для справ 
культури та HowhreT для акц5 „Листопад 

місяць Ш Ю Г 
Вуенос Айрес, (М.Д.). - - | го ж Комітету голови чота– 

Президія Української Цен– 

була 13-го серпня ц.р. ділові 
наради, на яких розглянено 
ряд актуальних справ з об
сягу її діяльностн та обшир– 
но обговорено пляни співдії 
гхшовнішнх її секторів. 
Участь в нарадах приймали: 
голова — В. Косюк, секре
тар Р. Зінько, члени Президії 
Т, Данилюк, о. С. Сергійчух, 
інж. Ю. Іваннк, О. Кузьмич 
та голова Ради для справ 
культури М. Данилишин. 

Окремою точкою нарад 
розглянено проекти Секре– 

рьох центральних установ. 
тральної - Репрезентації від̂ – K a ^ r c аже лочав^діятн,. щоб 

належно перевести акцію;— 
пулярнзації , СекретарЬ 
СКВУ як найвищої 
координаційної установи dot 
посилити заходи для при
дбання фондів для його ба
гатогранної діяльностн серед 
наших громад в діяспорі. 

Рівнож покликано до жит
тя Раду для справ культури, 
до якої увійшли: голова — 
М. Данилишин та члени інж. 
М. Сліпченко й ІНЖ. .– Ольги 
Бандура, яким прнпоручено 
кооптувати ще деяких осіб, 
які репрезентуналн б моло– 

гаріяту СКВУ відносно акції дечі та жіночі організації, як 
„Листопад місяць СКВУ" і у 
внеліді покликано Краіовий 
Комітет, що його очолили 
члени Секретаріяту СКВУ в 
Аргентині в особах: Василь 
Косюк, Володимир Котуль– 
ський та інж. Микола Сліп
ченко, а входять в склад цьо– 

рівнож в рямхаіс УЦРепре– 
зентації перевести заходи, 
щоб нав'язати контакт з уКг 
раїнськнми громадами в су
сідуючих з Аргентиною дер
жавах та увійти в постійний 
зв'язок з Головною Радою 
Культури в Ню Иорку. 

Почались амерккансько-скрій'ські 
переговори 

Вашингтон. - Сюди црн– t ські військові чинники Снрія 
був 21 серпня сирійський мі– 
ністер закордонних справ 
Абдел Галім Каддам, який 
розпочав розмови з держав
ним секретарем Генрі Кіс– 
сінджером з метою з'ясува
ти питання заповіджених 
мирних перег о в о р і в між 
арабськими країнами та Із
раїлем. З другого боку, Ген
рі Кіссівджер хоче зоріенту– 

з допомогою СССР цілком 
відбудувала свій воєнний по– 
тенціял і мас у своєму роз
порядженні нового типу со– 
встські танки, протитанкову 
зброю, військові Літаки М– 
ИГ-21 і МИГ-23 ІЇПротиле– 
тунську артилерію та раке̂ – 
ти. 

Сирійський уряд продов
жує настоювати на цьому, 
що повне замирення на Вли

ватися в намірах сирійського І зькому Сході буде можливе 
уряду у зв язку з повідом
леннями ізраїльських чин
ників про підготовку Сирії 
до нової офенсивп. Згідно з 

тоді тільки, КОЛИ Ізраїль 
звільнять всі окупов а н і 
арабські територіїі включно 
з старою частиною —руса– 

даяями, що їх мають ізраїль– І лиму. 

Кіпрські турки розглядають можливість 
усамостійнення 

Нікозія. — Поділ Kraipj 
на дві незалежні держави -
грецьку і турецьку - можг 
стати небавом реальним 
фактом. З такою заявою ви 
ступив теперішній віцепре 
зидент Кипрської республі
ки і речник кипрської туре
цької меншості! Рауф Денк– 
таш, узалежнюючн майбут
нє Кипру від висліду пере
говорів між Грецією, Туреч
чиною та Великобританією. 
Він заявив, що кяпрські тур
ки готові проголосити туре
цьку частину Кипру самос
тійною республікою 1 відо
кремитися ІВД решти Кипру 
у випадку, коЛй rJeJqjr бу– 

іуть продовжувати відмов-
'ятися зачати переговори 
тро майбутнє республіки. 
''ечник турецького, уряду 
тоінформував у зв'язку з за– 
!вою Денктоша, Щь Туреч– 
гена не мас ніяких планів 
прилучати північну, тобто 
турецьку частину Кпігру, до 
Туреччини 

Віцепрезндент Д е н к т а ш 
повідомив, що на всьому об
ширі Кипру, який находить
ся під турецькою цкупацкгю, 
встановлено виключно міс
цеву тутюцько-кїтрську ад– 
міністравДю. ЩетІАя, тут про 
яких 40 відсотків в ф ї кайр– 
оіхої торжтора.;;--Щ у.,, 
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КІЛЬКІСНО-ЯКІСНА „ДІАЛЕКТИКА" 
В СПЕКУЛЯЦІЇ 

(За иресою СССР. — Спроба аналізи) 

(1) 
В царстві московського і А під самим ГУМ-ом мілі 

соціалізму володарі з ЦК!ція затримала чоловіка, ЩО 
Статті і дописи, підписані авторами, не мусять відповідати по– КПСС намагаються утриму– І продавав блюзки. „Чотири 
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глядам Редакції. Редакція застерігав собі право в потребі ви
правляти і скорочувати надіслані матеріали. Незамовлені ма вати все життя людське на дівчини - москвички без на– 
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теріяли повертається тільки тоді, ходи автор собі це виразно большевнцькій догматиці. В , думи заплатили за блюзку 
застеріг, долучивши заадресовану коверту з відповідною пиш– і одній з догм марксоленінсь– по тридцять карбованців і 
совою оплатою. - За зміот оголошень Редакція не відповідає. К О Ї діялектики говориться, І чоловік заробив шістдесят 
Передплата: ва рік - 324.00, на шв року - 512.50, аа 3 Місв– | Що кількісне накопичення в | карбованців чистого прибут– 
Ці - JG.50. Для членів УНСоюзу 65 с міс. За кожяу зміну ад 
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природі й у суспільному !ку: блюзки він купив У Ва– 
I житті спричинює витворення J ку вдвічі дешевше" (,,Л. Г 7 \ 
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якосте. Діалектичну 17 липня 1974). Як водяться, 
j догму про перехід кількості! і борючись зі спекуляцією, 
: в якість посклено втовкма– j міліція заарештувала про– 
чусться студіюючій молоді, 
нею затуманюють вчених і 

вони у всіх винаходах корпе– 

лектики". Від письменників 
і мистців вимагається, щоб 
вони, керуючись партійними 
критеріями оспівували наро– 

проелавляючи 
брежневської 

Дві американські компанії - „Кримінал Рісерч Про 
дуктс" і ,Днфінетикс" — з „незвичайним успіхом" демоне 
трують в Москві на міжнародній виставці американський ,`JJJJJJJJ `3^ " У У 8 ^ т " 
поліційннй виряд, який, згідно з інформаціямн закордон
них кореспондентів в Москві, включає наймодерніші при
лади для кримінального слідства. „Незвичайний успіх" 
пояснюється тим, що на виставку КҐБ кинуло свій чис
ленний персонал із завданням якнайдокладніше познайо
митися з американською ' поліційною технікою. Совстсь– 
ких каґебістів найбільше інтересують мініятюрні електро– 
нічні прилади для підслухування і реєстрування розмов 
та техніка стосуваяня ультрафіолетного проміння й магне
тичного порошку для розкриття відтисків пальців. 

Але заінтересування КГ”Б цим не обмежилося. Мініс
терство внутрішніх справ СССР закупило ці експонати 
разом з мобільною лябораторісю, щоб в цей спосіб не тіль
ки зорієнтуватися в американських досягненнях на від
тинку криміналістики, але застосувати американську тех
ніку в совєтській поліційній практиці. 

На перший погляд могло б здаватися, що справа ця не 
виходить за межі звичайної інформації. Насправді воно не 
так і на це звернув вже раніше увагу сенатор Генрі Джек– 
сон, вимагаючи від Уряду не дозволити на експонування 
американського модерного поліцДйного виряду в СССР. 
Цю свою вимогу він мотивував цим, що КПЗ використає 
американські технічні досягнення в боротьбі зі злочинця
ми, але і для поборювання дисидентів і викривання осіб, які 
політично та ідеологічно протиставляться совєтському то
талітарному режимові. 

Інформації з Москви цілком підтверджують передба
чування сенатора Джексона і вказують на трагічну помил
ку, що її зробив американський Уряд, дозволяючи амери
канським фірмам давати па виставку в Москві поліційннй 
технічний виряд. Очевидно, про це заздалегідь могли по
думати керівництва згаданих фірм і не поспішати робити 
такого ,.бизнесу" з Москвою, який у майбутньому дороги 
коштуватиме всім тим, які в СССР змагаються за основні 
права людини. Американські фірми з власної ІНІЦІАТИВИ 
пішли по лінії забезпечення совстського КІ”Б наймодерні– 
шою поліційною технікою, т о безумовно в умовах тота
літарного режиму в СССР матиме трагічні наслідки. До
рогою ціною з погляду основних прав людини забезпечу
ють за собою американські підприємці прибутки у торго
вельних взаєминах з СССР. Основна вина, однак, за Уря
дом, який при ніяких передумовах не повинен був пого
дитися на такий „обмін інформаціямн". Не від речі буде 
додати, що, як написав американський кореспондент, „не 
зважаючи на заклик до співпраці, "на виставці не показа
ли ніякого совстського виряду для боротьби з криміналь
ними проступками". На жаль, такої передбачливости не 
виявили ані американські фірми; ні американські урядові 
чинники. 

Публічна власніеть 
Минулого тижня Білий Дім погодився з рішенням 

адвокатів колишнього президента Ричарда Ніксона, що 
магнетофонні записи розмов й інші президентські доку
менти Р. Ніксона є його приватною власністю. Адвокати 
Джейагс Сент Клер і Фред Базгардт базували своє рішення 
на прецедентах, встановлених ще за Джорджа Вашингто
на, першого президента ЗСА. В американській політичній 
системі президенти відіграють дуже важливу ролю, часто 
стаючи ..неписаними законами". Більшість із тих „непи
саних законів" видержують проби життя і обставин, але 
цього не можна сказати про те, що президентські та віце– 
президентські документи є приватною власністю. Цей пре
цедент є неправильний та шкідливий і повинен бути від
кинений. Президенти та віцепрезиденти ЗСА є публічни
ми службовцями, вибраними населенням Америки, і до
кументація їхніх каденцій повинна бути публічною влас
ністю. Крім того, в минулому часто траплялося, що ок
ремі документи, які вважалися приватною власністю, бу
ли знищені, щоб нібито забезпечити „добре ім'я" колихп– 
нього президента, чи віцепрезидента. Це трапилося, на
приклад, з деякими документами президента Абрагама 
Лінкольна, які були знищені його приятелями після йо
го смертн. Таким чином, у випадку Лінкольна та ряду ін
ших президентів, історики, політичні науковці тощо, не 
мавши доступу до всіх документів, не могли цілком прав
диво насвітлитн їхню діяльність, їхні політичні переко
нання, чи особисті погляди на окремі справи. Якщо б ЩУЄ– 
зидентські та віцепрезидентські документи були публіч
ною власністю, то майбутні покоління були б запевнені, 
що всі факти про каденції цих провідників держави бу
дуть відомі. Це не значить, що зразу після закінчення f"-
деиції даного президента всі його документи мають стати 
доступними для загальної публіки. Деякі документи, нап
риклад, ті, які зв'язані з питаннями державної безпеки, 
або стосуються делікатних переговорів із представниками 
чужих держав, можуть і навіть повинні бути затримані в 
таємниці на потрібний період часу. Але, на нашу думку, 
Уряд ЗСА. який с представником цілого американського 
народу, а не приватні особи, повинні рішати, які докумен
ти мають залишитися в таємниці та на як довго. Тому 
вважаємо, т о президентські та вшепрезидентські доку
менти повинні бути публічною, а ае приватною власністю. 

суспільства, 
героїв праці 
п'ятирічки. 

Перед кожною п'ятиріч
кою ЦК КПСС обіцяє, що, 
при виконанні і перевико
нанні плянів її, імперія СС
СР стане країною, де всього 
буде доволі. В брежнєвській 
п'ятирічці обіцянки скупі: 
піднесення матеріяльяого 
рівня життя трударів партія 
узалежнює від збільшення 
їхньої праці і продуктивнос– 
ти її, вимагаючи збільшення 
продукції і зменшення ви
датків. Перед легкою про
мисловістю, що виробляє то
вари масового споживання, 
на 24 з'їзді партії поставле
но вимогу: збільшити ви
робництво товарів для спо
живання населення, щоб за
довольнити потреби його. 

Більше трьох років мину
ло після тієї постанови, а до 
задоволення необхідних по
треб дуже далеко. Хоч офі
ціоз партії ,ДІравда" і заяв
ляє, що товарів для населен
ня виробиться в цьому році 
вдвічі більше, як в 1965 ро
ці, але продукція легкої 
промисловості!, вироби її, 
ніяк не забезпечують конеч
них потреб населення. Това
ровий голод на речі першої 
потреби не тільки не посла
бився, а в якійсь мірі навіть 
збільшився. У містах поруч 
з державною пляновою тор
гівлею, що с єдиною фор
мою дозволеної торгівлі, ор
ганізованої урядом, процві
тає приватний ринок з уні
версальними базарами, на 
яких можна дістати всі то
вари, що їх бракує в крам
ницях. 

Московська 1(Літературна 
газета" з 17 липня ц. p., на– 
світлифши в довгій статті ро
зміри спекуляції, з якою не 
можуть дати ради урядово– 
адміністраційні органи, ніби 
в безнадії заявляє: „Все це 
серйозно, товариші". І воно 
так є. В державних крамни
цях споживач не знаходить 
тих речей, які йому потріб
но. В московському ГУМІ 
(Державна у н і версальна 
крамниця) на полицях ле
жать товари, але їх не ку
пують, бо їхня якість дуже 
низька. Кількісно - якісна 
діялектнка не помагає. 

давця блюзок Ібрагімова 16-
рагіма Казанфар огли. Не– 

науковців, вимагаючи, щоб,забаром його судили. При
сутні на суді дуже здивува
лися, почувши, що продав
цем був інженер - науко
вий співробітник одного з 
бакінських науково - дослід
них інститутів, командирова
ний на наукову працю до Ін
ституту Кристалографії АН 
СССР. 

„Літературна газета" за
непокоєна бідкається, щ о 
соціалістична д о г м атнка 
большевизму, яку так напо
легливо прищеплювалось в 
школі, інституті й у науко
вому колективі, не вкоріни
лася, люди в неї не вжива
ються. Через місяць в тому 
ж районі Москви судили 
другого інженера за переп
родаж жіночих чобіт. Люди
на теж з високою освітою, 
його жінка працює в союз
ному міністерстві заступни
ком начальника відділу. На 
суді, твердить газета, пійма
ні тримаються самовпевнено. 
„Ні крихти страху і повна 
байдужність до можливих 
наслідків". А страх, то одна 
з підпорок, на яких трима
ється система імперської 
сваволі большевизму. 

В плановій економіці СС
СР, де все на облікові і нор
моване, дуже поширена спе
куляція. Поза плянами і по
за законом торгують на ву
лицях, на складах за при
лавками крамниць. Спеку
лянтів переслідують і су
дять, але населення до них 
наставлене не вороже, а 
прихильно й доброзичливо. 
,Дїого (спекулянта) шука
ють, коли він „вуличний", а 
коли „на посаді" — за при
лавком або в склепі, на ба
зі — то дзвонять, просять, а 
то й благають" („Літератур
на Газета", 17 липня 1974). 

Нова історична спільність 
— совєтськии народ, видума
на ЦК КПСС у боротьбі щкь 
ти націоналізмів неросійсь
ких націй, потопас в спеку
ляції Для боротьби з нею, з 
безгосподарністю Й розтрат– 
ністю, в країні існує дуже 
розгалужена система урядо
вої контролі, її називають 
народною контролею: На до
помогу групам народної 
контролі організуються спе– 
ціяльні бригади і дружини, 
які, рейдуючи по країні, ви
являють спекулянтів і мар
нотратників. Заступник мі
ністра внутрішніх справ СС
СР Б. Вікторов, розповідаю
чи про ті рейди, твердить, 
що „в 1973 році в Курській 
області в подібних рейдах 
взяло участь понад 20 ти
сяч робітників, службовців, 
колгоспників". А в цілій 

ттв 
Людмила 

„ЗУСТРІЧ З БАТЬКОВОЮ ЮНІСТЮ" 

вся вш , Ч^ібО; Т 
magaem 

Все частіше і частіше звер
таються підсовстські пись
менники, поети й композито
ри до образу батька, бо росте 
„безбатьченкамн" чимало 
підсоветськнх українців вже 
двох поколінь. А постать 
батька, твердять всі психоло
ги світу, адже так необхідна 
для підростаючих хлопців, 
щоб було а ким ідентифіку
ватися, було з кого брати 
приклад, щоб нормально ро
звиватися і мужніти. Гірка 
дійсність в підсовєтській Ук
раїні не сприяє цьому: бать
ків нема, бо вони згинули, 
„від свинцевої кулі", значно 
старших братів теж нема, бо 
родини тепер малі. Рідко в 
якій родині доживає віку і 
дідусь, як це було ще за Дбв– 
женкового покоління, бо не
посильна праця в колгоспі, 
постійні матеріальні злидні, 
горе і невтишима туга за Ді
тьми, внуками - не дає до
жити до „заможної й спокій
ної старости", що про неї 
співають у піснях, декляму– 
ють із сцени, розпинаються 
у книжках і екранах. 

Справді нема на кому взо– 
руватися підростаючому чо
ловічому населенню, росте 
воно лише з матір'ю, в інших 
— кращих випадках є ще й 
бабуся, так як у вірші Васи
ля Симоненка, і давиться во
на поглядом болючої туги на 
своїх внуків. 

„Немає такої біди і муки, 
Ніж сумно з-під сивих брів 
дивитись щодня як виуки 
ростуть без своїх батьків"... 

В. Снмонелко 

Цей мотив зустрічаємо і в 
повісті Григорія Усача „Люб
лю", що про неї в „Літера
турній Україні" з 9-го липня 
пише рецензію Петро Врвк 
під назвою: „Зустрічі з бать
ковою юністю". Письменник, 
сам сирота, зворушливо пи
ше про тугу його героя за 
своїм батьком, якого теж 
скосила зловорожа куля: 
„Скільки ж мені було тоді 
років? Мабуть п'ять а б о 
шість. Я тяжко захворів на 
скарлатину. Тато сидів біля 
мого ліжка і розповідав каз
ку, ̂ Кожного разу ту. саму -7 
з продовженням. Та чи казка 
то була?" І бракує йому ба
тька, бо дитинство з ним уяв
ляється, як безтурботна каз
ка, як мрія, а тепер: „він 
жив з матір'ю... знав, що 
батько вмер". . . і автор хоче 
сплатити синівський борг 
батькові, пам'ятати про ньо
го. „Ми якось не думаємо 
про батька і мат ір . . . А тре
ба. Ми одержуємо від батька 
і матері вдачу, фізичну' си
лу, звички, здібності. Вони 

країні спеціальних бригад і 
дружин, що ведуть боротьбу 
з розкраданням соціалістич
ної влвсности і спекуляцією, 
„нині нараховується біля 
28 тисяч спеціялізованнх 
дружин і груп. В їхньому 
складі найбільш перевірені 
і підготовані дружинники з 
рахівників і бухгальтерів, 
товарознавців, економістів, 
передовиків виробництва" 
(,ІИзвестия" з З і липня 
19Т4). 

(Далі буде) 

залишають нам свої думки. 
Але ж І вміння кохати вони 
теж залишають нам". і - Але 
батько не повернеться... Вік 
загинув від к у л і . . . 

Кличе до батька і поет О. 
Підсуха у вірші „Ровесни
ки", музику до якого напи
сав композитор О. Білаш. В 
цій пісні, що надрукована з 
нотами в „Вістях з України" 
з 26-го червня ц.р. син звер
тається до батька, якого ні
коли не бачив, бо згинув 
батько від свинцевої кулі 
перше, ніж син народився: 

„Батьку, ми ровесники з 
тобою, 

Батьку, обірвав свинець 
твої л іта . . . 

Розминулись ми навік 
з тобою, 

Ти мене не бачив — 
я тебе . . . 

Батьку, в серце крадуться 
тривоги, 

Батьку, заслоняє тінь мою 
зорю. 

Батьку, без вагання я прой– 
, ДУ твої Дороги, 

Подвиг... Подвиг повторю! 
Ой ти, весно, весно двад

цять третя, 
Не даруй нам ранньої зими. 
Хоч ві сні явися, батьку, 

із безсмертя, 
С и н а . . . Сина обійми". 

З пісні важко сказати, де 
згинув батько, чи на війні чи 
в застінках т ю р м и . . . І м и 
моволі згадуєш слова шести
десятника Віталія Коротяча: 
„Покоління.. . , - пише він 
про своїх ровесників, — с и 
ни, що виросли в лементі е– 
вакуаційннх поїздів та на по
пелі спалених кварталів. Ба
тьки яких загинули на вій
ні, віч-на-віч стикаючися з 
ворогами, інші — майже не 
пам'ятають своїх батьків, я– 
ких іще в далекий довосн -
ний час назавжди повели з 
домівок серйозні люди в ци
вільному. Вони ж зростали 
поруч — діти ,.ворогів наро
ду" і діти народних героїв". 
Так Дійсно, цю пісню мо
жуть співати і діти „ворогів 
народу" і діти героїв народ
них, між якими В. Коротнч 
вірно ставить знак ріввавня. 
В одному тільки невірність 
Коротячевого твердження : 
„серйозні люди" не ходять 
тепер в цивільному, вони но
сять уніформи оливкового 
кольору, і „ведуть вони бать
ків назавжди з домівок" не 
„в далекий довоєнний час", 
а вчора, сьогодні і завтра. І 
так триватиме доти, поки не 
впаде та тюрма народів, якій 
ім'я СССР. 

Гаяна Черінь 
Л І Т О 

Минулися травневі війки 
Громів, вітрів та блискавиць, 
І літо щедре та спокійне 
Несе солодку, стиглу міць. 

Вже спіє виноградне ґронце. 
Шумує літо, як вино, 
І соняшник, рудна, як сонце. 
До мене стукас в вікно... 

Чудовий квіте України, 
Ти з нами йдеш по чужині. 
Зерно твоє ніде не згине, 
Росте на радощі мені. 

Лягти під вишнею горілиць -
Яка блаженна літня лінь! 
А мрійний лет пташиних 

крилець 
Всеж кличе у бемежну синь... 

8/16/1974 

ПОЛЬЩА КАОУЄ ПРИВАТНІ 
ГОСПОДАРСТВА 

(ст.). — Польща повела 
кампанію, щоб старші селя
ни віддавали свої приватні 
господарства державі. Це 
тому, щоб не допустити до 
занепаду продукції харчів, 
як теж, щоб молоді люди не 
втікали із сіл до міст і не за
лишали старших і менш 
енергійних людей для упра
ви землі. Така реформа, мов
ляв, допоможе Польщі пе
ремогти відкладання земель
ної реформи, яку комуністи 
запропонували ще тому ЗО 
літ, а саме, щоб дрібні гос
подарства включати до ве
ликих хліборобських оди
ниць. Польща це єдина 
східньо - європейська кому
ністична країна, де ще збе
реглися малі приватні хлі
боробські господарства. Но
вий закон, який входить у 
життя в серпні ц. p., мав, би 
заохотити старших селян, 
або інвалідів, які не мають 
нащадків, передавати своє 
поле державі в заміну за е– 
мернтуру. За своє поле вони 
будуть одержувати більшу 
старечу пенсію і такі сус
пільні корнеті як медична 
опіка і право святкувати 
свята. 

Впродовж останніх п'яти 
літ уряд перейняв у заміну за 
емеритуру 39.000 госпо -
дарств на загальну кількість 
824.000 акрів. Новий закон 
зменшує величину сільських 
господарств, що їх держава 

задумує перейняти, з 12-ти 
на 5 акрів. Це додасть 27 від
сотків нових сільських го
сподарств, які є в приватних 
руках, площею 37 мільйонів 
акрів, що разом творить 80у 

відсотків хліборобської землі 
в Польщі. ' 

Міністер хліборобства Бар– 
цДковськнй сказав у сонмі, 
що приблизно 380.000 сільсь
ких господарств розміром 20 
акрів управлялися селянами, 
які мали вже понад 50 років 
віку і не мали нащадків. Рів
ночасно люди втікають із сіл 
до міст. За найближчих п'ять 
літ цих утікачів буде майже 
мільйон. Так то містаїмусітн– 
муть прохарчовувати'більше 
населення, а на селах буде 
менше людей для вирощу -
вання хліборобських плодів. 
Посівна площа зменшується 
теж наслідком урбанізації й 
індустріалізації. Уряд/хоче 
зарадит;і цьому модериізаці– 
ою і створюванням більших 
хліборобських одішиЦЬі Спо
діваються, що з кінцем цього 
століття продукція збільши
ться вдесятеро. Тих, що по
кидають село, приділять до 
міського промислу, - а а поле 
будуть згуртовувати' у все 
більші одиниці. Скасовані 
приватні сільські господарс
тва включатимуть у вваціо -
налізовані господарства, або 
будуть приділюватїг'нс коо
перативам. 

,... 

ПалатачРвпрезеитаіетїв здержала^ 
фінансові операції Екопортно-імпор-того 

банку г Туреччиною Та СССР Wt 
Вашингтон. - Палата Ре

презентантів Конгресу схва
лила постанову, на основі 
якої Експортно - імпортний 
банк мусить перервати всякі 
фінансові операції з Туреч
чиною з уваги на те, що ту
рецький уряд дав дозвіл иа 
вирощування маку, з якого 
продукується героїну, а та
кож з СССР до часу, поки 
не буде підписаний новий 
торговельний закон, який 
передбачає статус упрнвіле– 
йованої держави для СССР. 
Постанова Палати оставати
меться .в-силі: до часу, поки 
Туреччина не відновить за
борони культивувати в себе 
мак, а коли йдеться про СС

СР, то до часу, пЬкя'ие буде 
позитивно розв'язана справа 
еміграції з СССР. Постанову 
схвалено більпйетю– 330 го
лосів проти 67. Постанову 
цю тепер буде розглядати 
Сенат. -' ід ` 

Палата Репрезе н lahk т і в 
схвалила одночасно додаток 
до цієї постанови демократи
чного конгресмена ,./Гомаса 
Pica з Каліфорнії, на– основі 
якої Уряд ЗСА не може га
рантувати ніяких кредитів 
для СССР та ЗСА не можуть 
давати ніяких кредитів для 
СССР до того часу, поки не 
буде підписаний новий за
кон про зовнішню торгів
лю. CtfO/ 

,уКучерявий дим" - нова 
Зої Когут, вийшла з ;друку 

Ню Иорк. — В цих днях мас 116 сторінок. Ціна KHH` 
вийшла друком у Видавниц
тві Об'єднання Українських 
Письменників „Слово", нова, 
вже друга за чергою, збірка 
сатиричних та інтимно - лі
ричних поезій Зої Когут п. з. 
„Кучерявий дим". В „Слові 
про авторку", яка проживає 
в Австралії, письменниця У -
ляна Любович підкреслила 
широку гаму спостережлн -
вости, настроїв та світовід
чування поетки. „Тут і осо
биста лірика, радість з жит
тя, віра в нього, любов, сум
нів, смуток, надія . . . ,,Книж 

жки - 3.50. .."і 
З авторкою та з ії оригі

нальною творчістю ми - маля 
нагоду ближче запізнатися в 
минулому році, коли З о я (Ко
гут у товаристві акторки, 1 -
рннл Залеської - Кобзяр,від
відувала більші осередки на
шого поселення з дотепною 
програмою „Твлло, Амери
канська Україно!" J Оцьому 
році матимем присадив наго
ду побачити й почути Зою 
Когут, цим разок без t парт
нерки, індивідуально^. Ав
стралійська, гостя прилітає 
до КалїфориЙ 26-го. лерпня 

ку зредагував поет Богдан.ц.р., де започаткує свої ав– 
НижанкІвський, мистецька торські вечори, які буде по– 
обкладинка роботи Едварда тім продовжувати в .Канаді і 
Козака - Ека. Книжка, оздо–. ЗСА. 
блена портретом авторки, | 

ШШШШш Ч . —UJ , . ^ . . ш 

ІХл Н . 

Поет А. Галич перебуває в Норвегії 
Осло. — Совстський поет– 

дисидент Александер Галич, 
якому недавно дозволено ви
їхати з СССР, перебуває з 
липня ц.р. разом зі своєю 
дружиною в Норвегії у нор
везького мистця Віктора 
Спарре, з яким він познайо
мився ще в Москві. В часі зу
стрічі з шведськими та іно
земними кореспондентами А. 
Галич закликав, як інформу– 

с газета ,,Новоє Русскоє Сло
во" з 21 серпня, „не мовчати, 
а продовжувати протестува -
ти проти переслідувань інак– 
шемислячих в СССР". А. Га– І неписаним, але прийнятим 

Подібно сталося у виборах, 
в яких з рам єни Республі
канської партії кандядував 
Джордж Ладж, нащадок од
нієї з найстарших родин 3-
СА, колишній дипломат та 
людина без закиду^ і з виз
начними к в а л і фікаціями. 
Тед виграв вибори, а поваж
на преса твердила, що кра
щий кандидат програв тіль
ки тому, що прізвище його 
противника було Кеннеді. 

6. У клюбі 

Так як члени того самого 
клтобу, сенатори коряться 

лнч повідомив також, що 
Вже після виїзду з Москви 
Він одержав інформації, що 
вагострено тюремний режим 
для Володимира Буковсько -
го, відомого совєтського ди
сидента, засудженого на дов
голітнє ув'язнення. 

правилам не наступати ніко
ли один одному иа мозолі, 
а якщо це помилково ста
неться, негайно вибачитися. 
Сенатора на підпитку, неза
лежно -від партійної прина
лежності!, його колеги від
проваджують до його бюра, 

ради самої самоохорони про
ти закиду пияцтва 

У противагу до нетерпля– 
чости обндвох старших бра
тів, що відразу сягали по 
президентуру, Тед виявив 
багато скромносте і такту. 
Він намагався обмежитися 
тільки до проблем свого сте– 
йту без намагання вибивати
ся на перші сторінки преси. 
Цим вій здобув собі симпа
тію у „клюбі". Вій часто 
звертався до сенатора– но
ги: „чи можу просити Ва
шої пойочі та поради?" ва. 
Це подобалось і давало йо
му не тільки помічну руну, 
але і прихильність. 

У листопаді 1963 рока Ке– 

1964 році стали два брати: приходив, але 

Роберт, колишній міністер 
судівннцтва, і .Тед — цього 
разу на власну каденцію у 
своєму стейті. Роберт канди– 
дував у стейті Ню Иорку у 
правиборах. За обома ними 
промовляла трагедія вбито
го президента-брата, слава, 
принадність та мільйони до
ларів для виборчої кампанії. 
На конвенції Теда вибрано 
кандидатом партії і він ле
тів до Бостону прийняти ка
ндидатуру. Його приватний 
літак упав, розбився, двоє 
людей згинуло, а непритом
ного Теда із ушкодженим 
хребетним стовпом завезено 
до шпиталю, де він пробув 
Кілька місяців. Про свій ви
бір він довідався на шпита
льному ліжку. Роберт теж 
виграв вибори. Оце вдруге 
в історії ЗСА два брати кан– 
дядували та виграли вибори 
до сенату: брати Двайт і Те– 
оДор Фостерн в І800 р. були 
перові. Роберт відразу дав 
до пізнання, що для нього 
сенаторство — тільки пере
ходова стадія в аспіраціях 

ннеді зазнали другої траге-^на президента. Й о г о , я к і ї е – 
президента Джина Ф. Кен
неді. 

7. Два брата 

да, президент Джансои зав
жди запрошував у коло сво
їх гостей. .1 тут виявилась 
різниця між братами, тоді, 

До сенатських виборів у коли Роберт не тільки ие 

навіть не відповідав на зап
рошення, Тед рідко коли 
пропускав, чим здобув собі 
прихильність президента, ви
являючи багато скромносте 
і такту. Тоді як Роберт ро
з'їжджав по усіх стейтах з 
промовами, Тед у Вашинг
тоні завойовував собі прихи
льність та пошану щораз бі
льшого числа сенаторів сво
їми виступами та законопро
ектами. 

У президентських виборах 
у 1968 році всі копалині до
радники Джана, які зали
шилися вірними родині Кен
неді, як Соренсен, Саліджер 
та інші, не радили Робертові 
кандвдувати. Він, як відомо, 
знехтував їхню пораду і вис
тавив свою кандидатуру у 
правиборах Демократичної 
партії. ТеД включився тілом 
і душею у виборчу кампа
нію Ррберта, свого і брата 
і найближчого друга. Він 
був у Сан Франціско, тоді як 
Роберт святкував перемогу 
пралиборів у Лос Анджелесі, 
де Сйрган-Сіргая застрілив 
його.. 

8. Колесо історії 

Дуже боляче пережив Тед 
часто-густо смерть свого брата і друга. 

В промові над його домо
виною в катедрі св. Патри– 
ка в Ню Иорку його голос 
два рази заломлювався. Від
бувши Зюрмальності похоро
ну, в печалі Тед відіїішов 
від усього, ізолювався ціл
ком, нікого не приймав, їз
див самітно човном без ме
ти; це тоді, коли жінка Ро– 
берта, Етел приймала відві
дувачів; вона народила в 
той час свою одинадцяту ди
тину. 

Але політика не знає жа
лощів. Зближалася конвен
ція Демократичної партії в 
Чикаго. До Гасніс Цорту 
приїжджали емісари партії 
та окремі політичні спеку
лянти, заохочуючи канднду– 
ватн. Всім їм Тед відмовив. 
У партії почато рух за ,втя– 
гнення Теда". Нарешті сена
тор К)джін МкКарті, один 
з кандидатів, заявив, що від
дасть усі свої мандати Едва– 
рдові, якщо той погодиться 
кандидувати. Тед мовчав, як 
сфінкс. Тиждень перед ви
борами повторив, що не бу
де кандидувати. Йому виста
чало б тільки сказати „так" 
і конвенція одноголосно при
йняла б його кандидатуру. 

Одним махом колесо істо
рії ЗСА повернулося б у їв
ший бік. Дивлячись із суча

сної перспективи Нв'ВСІ оті 
вломи, ВоТергейтн ..та ІНШІ 
неприємні історії, що їх за-– 
знав президент Ніксон, їх 
вдалося б оминути витім ра
зі, включно з сучасною деп
ресією та Чагшаквіддіком. 

Політичні обсерватори тве
рдять, що якби Тед прий
няв був номінацію,' ті) без
сумнівно став би президен
том, - містика іменн Кен
неді, чар ос0истости. та ви
борча машина родннн^ове– 
ршили б цього. Чо5!^ 'Фед 
не сказав так? .̀ 

9. Едґартавн, 
місток Данк 

У полонені лнпня;Ї8Д59 ро
ку мала відбутися.Штя з 
черги регата — перегони чо– 
внамн-вітрнльникамй-у за
тоці Едґартавну. Зголосило
ся рекордне Число учасни
ків, але всіб залежатиме втд 
погоди. Містечко - пристань 
Едґартавн наповнювалося 
влітку відвідувачами та по
рожніло До півтори тисячі 
постійних мешканців восе– 
мя. 

(Продовження буде) 
я Г И 
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„СіЖХШШ? 
(Закінгення зі crop. 1-diJ 

t, Хто вона, 
молодь на „Союзівці"? 

Розсія-ні по світі важкою 
долею ,кільха тисяч років то
му жіок знали істину: „Хо
чеш зберегти народ? — збе
режи молодь!". „Наука в ліс 
не й д ^ а з лісу виводить", 
- усміхаючись, стверджує 
управитель „Союзівкн" Во -
лоди.міф Квас У нього повні 
руки пращ в розпалі сезону; 
минулого вікенду на Оселі 
побувало біли a,̀OOO людей, 
а на і,День Праці" буде ще 
більше! Не можна сказати, 
щоб вів був дійсно перепра– 
цьоиацнґі, бо чітко й злагод
жено нрафос ,,машннам -
велике господарство, в осно
ві чоголежнть Дисципліна й 
пошана, директора ДО Кожно
го свого працівника. Не да
ремно молодь вбачав в ньому 
не ляше керівника, а й дру
га, дорадника, навіть батька. 

— Мене звати Іван Богдан 
КоцуВі -Я закінчив студії в 
університеті в Олбані, Н Д , 
я в дивльомованяй вчитель. 
Працював у сезонах на „Со
юзівці" вже майже Ь років. 
У червні вже „знайшов кло
піт", бо, оженився з Володи– 
мнрою (Король з Маямі, вона 
також педагог, закінчила са
ме студій.. . 

Хто. це говорить? Розмова 
відбувалася в авті, яке шу
міло прегарними зеленими 
дорогами на „Союзівку". За 
кермою сидів оповідач — 1-
вая Ковгур. Яка його роля на 
„Союзівді"? Не так легко і 
вгадатд:, ця молода людина 
с вже'шмічником управите
ля найбільшої української 0-
селі ”— заступіяком Днректср– 
ра Володимира Кваса. Слу
хаю його гарну українську 
мову й– думаю: „Ось як го -
тують молоду зміну!" 

Тепер на ,,Союзівці" пра
цює понад 50 осіб молоді, 
майже всі — студенти коле
джів та' університетів, дехто 
ще в середній школі. 

У канцелярії Оселі працю
ють студентки: молоденька 
Ляля'Войтович (дуже добра 
рецитаторка українською мо
вою), Досвідчена у веденні 
справ Марійка Ганкевнч, О– 
ленка Ганушевська і Оксана 
Тромса. У крамниці „Союзів– 
ки" обслуговув гостей сту -
дент Олександер Худолій — 
акордеоніст, який у 16 років 
здобув кілька нагород Мо
лодь'лот кухні, молодь при 
обслузі молодь при басейні, 
молодь при паркувальній 
п дяці, а найприємніше — 
молодь' на мистецьких і роз– 
вагоаих вечорах для гостей, 
гарна усміхнена і таланови
та! На „кінці тижня" сюди 
прибуває по півтпсячі й біль
ше молоді. В цьому сила й 
особливе значення „Союзів– 
ки". "-о 

—Ми справді розбудували 
тут українське. мистецьке 
життя; — розповідає добре 
всім знайома конферансьє 
Аня Дндик, засмагла, струн
ка, гарна (однаково володіє 
українською і англійською 
мовами). Вона професійна 
мистецька сила, з закінчени
ми театральними студіями в 
Ратґереькому університеті 
- Ми. часто виступаємо пе -
ред гостями „Союзівкн", о– 
собляво в суботи й неділі, 
коли с "мистецькі програми й 
вечори^-ми тоді доповнюємо 
концертові виступи запроше
них мнстців. 

—- Розкажіть про це біль
ше читачам „Свободи''. 

—-O,` дуже радо! — усмі– 
хасться'Аня, — відповідаль
на За проведення культур
них вечорів на Оселі. - Вся 
наша молодь, що виступав 
- усі тут працюють: хто на 
кухнд, хто в канцелярії, інші 
при обслузі. Це все студен
ти, f nji все — таланти. Візь
мім союзівське тріо „Соло -
вейкй'.'; студентки Оксана 
Ворб^'ч,'(хоровий і музичний 
керівник), Соня Тромса, О– 
ленка ГвнушеВська, а най
частіше їм акомпаніюс Соня 
Моравська. Маємо й дует під 
назвою „Мамині діти"; мао 
мо дичину - бандуристку і 
співачку, студентку Зюню 
Козкту, акордеоніста Олеся 

Я , ” І Є 

Худолія; в дуеті виступають 
Оксана Бороич і Міра -Оде– 
жннська. Дозвольте, що наз
ву всіх, іісю вашу в^сятку :^-
bt оплескулали тисячі гостей 
на „Союзівці" - наш ан -
самбль „Чорнобривці", що 
співає в супронрді гітар: ОЩ– 
сана Ворбич - керівник і со^ 
лістка, з вищою музичною о– 
саіто!о. Міра Одежкнська, Ія 
Лайунька, Маїййка Галайді– 
да, Влодя Гнап, Наталки tf-
рин, Оля Длябога (сестра 
молодого члена редакції 
„Свободи"), Адріяна Палісн– 
ко, Соня Моравська; Сяня 
Тромса, - дві чзствнві та 
Влодзя Гнаті ^ ттгарястіся. 
3; дуетами виступають також 
Сяня Тромса і Діяла Дячп– 
Шин, з українськими А аме– 
рнканснькими піснями, МИ Ж 
маємо різну авднторію. 

— А Танцювальний Ан
самбль ,̂ (ЗйоімвЗД"? 

-і– Це також сама студент
ська молодь. Це наші „кель
нери", „бартендери", обслу
га Й інші - і всі 'знаходять 
час на проби, працюють ду
же багато, щоб якнайкраще 
ви ступити. Ми підготуваян 
ревію „Нема то як на „Сою
зівці", показували її вже дві
чі, вже й на Оселі УРСоїозу 
в Ґлей Спей, і тут ЩО повто
римо. Щоб ревію вивчити, 
ми після праці робили бага
то броб до 2 - 3 ночі, і о 7:30 
ранку ішли до Пірйщі. Але ми 
Всі — щасливі, бо Маємо на
году й місце для себевняву, 
- розповідав Аня Двднк. -
До Танцювального Ансамб
лю належать'. Леся Шумей– 
ко, Оля Длябога, Аня Хижа, 
Хрйстя Хижа, Рома Маслян
ка, Ліда Яодивська, Олек -
сандер Х у д о л і і – каш музи
ка. 

Над чистою, пріФепуреяЬ– 
ю, замаяною деревами „С6-
юзівкою" - серпневе сонце. 
У Ню Иорку воно майже 
страшне, через велику вог
кість. Тут воно цілком інак
ше: над басейном ЩебІт ді
тей, розмови старших, у ба
сейні — плюскіт, на зелених 
кортах - багато -спортовців 
і любителів. Тут с '̂Аф опа
лює і голубить, бо навколо 
зелені, прохолодні горн. 

Розмовляємо в канцелярії. 
Дир. Володимир Квас запев
няє, що його не турбуємо, що 
вій вже звик виконувати „по 
три праці нараз", і дійсно — 
розмовляє телефоном, і в цей 
же час підказує мені прізви
ща своїх працівників - сту
дентів. На столі в директора 
новенька пара ,зокіИсокі" ве
ликого формату, для радіо
мовлення на далеку, віддаль. 
Недавно були уродннн дир. 
В. Кваса, і це йому подару
вали працівники „Союзів
кн", молодь, яку він по-бать
ківському любить і яка його 
любовно рееяектус. 

— Про ревію ,Дїема то як 
на Союзівці" згадували, з 
приємністю в Ню Норку. На 
жаль, не бачив. 

— Ця ревія охоплює увесь 
тиждень на „Союзівці": по
неділкове ,Зудьмо знайомі", 
вівтірковнй кінофільм, потім 
показ талантів, славна сою– 
зівська .Аргентинська ніч" 
із смачними реберцями — 
„асадо" і так далі. Текст ре– 
вії написали я і Роман Кизн– 
ма. Брав участь Іван Флкс у 
менших ролях, а в головних 
у ролі примадонни з Чикаго 
п-і Терелкж ЇЯЇ Рома Лісо– 
вич, пані Підшматовова ' — 
Леся Татомир, Інженер При
ємний' - Ромхо Кнзик, я 
грала панну Соняшник з ко
палень у ІТенсильвенії, — аж 
заливається від сміху панна 
Аня Дидкк — а Олько Поко
ра виступав У b"Wit . . . ди 
ректора Кваса! Во це ж вис
тава про „Союзівку"! Ми 
вже назбирала оплесків пов 
ні скрині, і ще різ дамо цю 
ревію тут. Всім подобається 
щасливий кінець: інженер 
Приємний таки знаходить 
панну Марічку Соняшник, 
„купідон" не йр^иа^йнувсл 
стрілою.. . 

(Продовженая о^дв) 

Д-р Футей переобраний на голову 
В'Здділу УККА в Клівленді 

7-го червня 1974 відбули– кож численно збагачена у– 
ся річЩ загальні збори Ук - часниками Українського Ве– 
раїнських Злучених Органі
зацій - Відділ УККА в Клі
вленді. 

вборами проводила прези
дія, в складі: адвокат Степан 
Воляник — голова, і Оксана 
Рошецька — секретар. 

Звіти уступаючої управи 
^– голови д-ра В. Футея, се -
кретаря іяж. Григорія Зава– 
дДвського'і касира Юрія Ко 
цюмбаса була наглядним до
казом, Що управа виявила 
максимум своїх зусиль не 
тільки на внутрішньо - гро
мадському секторі, але й зов
нішньому, з яких найбільш 
Д(аркаятними були вітання і 
побут їх Блаженства Верхов
ного Архнєпнскопа Кир Ис– 
хжфа в Клівленді, коли по
садник міста Ралф Перк до 
клав усіх зусиль міської ад
міністрації, щоб успішно і 
врочисто привітати дорогого 
гостя Кир Иоснфа, що Випа
ло набагато імпозантніше 
від недавньоо побуту Карди
нала Міндсценті, з перебува
нням якого відкрито і дедн– 
ковано монумент волі в рям– 
Ках відзначення Тижня По
неволених Націй, яке відбу
лося 26-го травня ц. р. 

Маркантннм було теж від
значення 40-ліття голоду в 
Україні, в якому взяли у– 
чаеть усі прошарки україн
ського громадянства Клів
ленду із духовентством обох 
віровизнань на чолі. 

-Як в одній, так і в другій 
імпрезі великий вклад праці 
віддали молодечі, жіночі і 
комбатаитські організації. 

Не менш імпозантними і 
уїзішшямн були концерти 
ансамблі хору „Гомін" і тан
цювальної групи „Орляк" з 
Англії, а згодом виступ со
лістки київської опери Ганив 
Колесннк, які також були 
всеціло відповідальністю уп
рави місцевого Відділу УК 
КА– 

Демонстрація у Вашингто
ні в обороні політичних в'яз
нів 2Ї-гО червня ц.р. була та– 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНЕ 
УЕС0ЮЗУ1 

Запаси харчів у світі є тільки ми 27 днів 

лнкого Клівленду, що треба 
завдячувати активній в гро
мадському житті ЇЧ)стиславі 
Вачвяській, яка Вільні хви
лини часу віддає для грома-1 
дських справ, чи міжнаціо
нальним проблемам. Оотан– 
ньо; Ростислава Бакинська 
включилася у виборчу кам
панію д-ра В. Футея на кон
гресмена 25-го дистртяеф в 
якому через довгі роки був 
обираний Віліям Міяшел, 

Крім імпрез, які вимагали 
біліоіе зусиль, управа УК
КА несла відповідальність і 
за ггідготову і переведення 
Внутрішньо - громадських і 
національних імпрез. Упра
ва рівнож не забувала зобо
в'язань супроти своєї Цент
ралі відносно збірки 'Націо
нального Фонду і належала 
як і попередньо до передо
вих. Тим то уступаюча упра
ва стояла на висоті своїх 
завдань. 

Новообрану управу знову 
очолив Д-р Б. Футеіі, у склад 
управи увійшли: інж. Ро
ман Возняк — заст. голо
ви; п-і Володимира Кавка — 
заст. голови і імпр. реф.; 
ійж. Гр. 'ЗавадДвський — ко– 
респ. секр. 4 орг. реф.' Юрій 
Коцюмбаб — ріекорД. секр. і 
реф. над. фонду; Оксана Ро
шецька — скарбник; Василь 
Камінсьхнй — фін. реф.; 1-
гор Оліяр — реф. молоді; 
Ольга Городпська — член; 
игр Ійін Норка — член; Лев 
Кусяка — реф. преси і інф. 
Контрольна Комісія: мгр Ва
силь ЛІщннськнй, адвокат 
Степан Воляник, Ілько Жгу– 
ta.. 

Як виказує календарець 
громадських імпрез, новооб
рана управа вступає в нову 
каденцію, багату рядом по
важних імпрез, а зокрема ю– 
вілейннх відзначень окремих 
організацій. В жовтні і лис
топаді відбудеться 5 ювілей
них відзначень, не зважаю
чи на ряд імпрез. 

Л.К. 

Вукарешт. — Виступаючи 
на форумі неурядових орга
нізацій, акредитованих при 
ОН, які беруть участь у кон
ференції для справ йаселей– 
ня світу у Вукареіпті, амери
канський представник Леслі 
Бравн, головний промовець 
на цьому форумі, Поінфор
мував про трагічний стан йа 
відтинку забезпечення світу 
харчовими продуктами. Згід
но з поданими ним даними, 
запаси харчів у світі можуть 
внетарчити всього тільки на 
27 днів у випадку якогось 
катаклізму. Він також поін
формував, що розрахунки на 
винятково добрий збір пше
ниці в цьому році завели і 
фактично цей збір, як Збір 
іншого зерна, буде значно 
менший, що позначиться на 
забезпеченні світа харчами. 
Для деяких країн це може 
бути рівнозначне з катастро
фою. Збір зерна в ЗСА буде 
менший, згідно з його твер

дженням, на 10 відсотків, 
порівняно з минулим роком. 
Це матиме вплив feu експорт 
зерна ЗСА до інших країн. 
Вій звернув увагу учасників 
на сильні тенденцИ В ЗСА 
обмежіатн, згляДно почати 
контро^кйзати експорт зерна. 

На конференції помітився 
поділ у поглядах йа питання 
загрози перенаселення у сві
ті. В той час", коли представ
ники промислово розвине
них країн заступають пог
ляд про конечність обме
ження числа населення ок– 
мнх людей, включно З пля– 
новим сто(гуваішлм штучних 
засобів, економічно недороз
винені країни і країни совєт– 
ського бльоку під проводом 
СССР стоять на становищі, 
що ваибідьпгу увагу треба 
присвятити еко'йо'мічно-твх– 
нічному розвиткові нині ще 
недорозвинених країн, а 
справа 'Населення і його ч̂и– 
сла укладеться сама по собі 

Філіппіни лотеряіли великі втрати 
від повені 

Маніля. — У висліді дов
готривалого дощу 24 провін
цій на найбільшому і Най
важливішому філілпінсько– 
му острові Люзон найшлися 
під водою. Загинуло 78 осіб, 
а понад один мільйон меш
канців найшлося без даху 
над головою. Всяка комуні
кація була перервана і щой
но тепер рівень води обнй– 
зився настільки, що авта 
можуть проїхати головною 
дорогою. Президент Ф. Мар– 
кос проголосив винятковий 

чав застановлятися над фор
мами найефектовнішої допо
мога потерпілим. З негай
ною допомогою поспішили 
ЗСА, Які передали на фонд 
допомоги жертвам повені 50 
мільйонів доларів і Дали до 
диспозиції філіппінцям три 
транопортні літаки та три 
гелікоптери. Урядові чинни
ки роблять всі потрібні захо
ди, щоб потерпілих забезпе
чити найконечнішимн хар
чами, а що найважніпте, не 
допустити до поширення за
разних недуг, чи вибуху я– 

шшя ШШШШ 

стан на острові, а уряд по– коїсь пошестн– 

Замість квітів на могилу Ольги Індри 

Українська громада в Рівергедї, Н. V\. 
В українській громаді в Рі

вергедї, Н.Н., в останньому 
часі, життя дещо пожвавіша
ло. Зокрема з того часу, ко
ли на допомогу місцевій гро
маді прибула нова вже пово
єнна, або, як її називають, 
політична еміграція. Вона 
застала одну цінну особли -
вість, що її придбала „стара 
громада": церкву св. Івана 
Хрестителя, іде парохом t 6. 
В. Корчннськйй ї, де зосере– 
джусться уся діяльність і ак
тивність української грома -
ДЯ.-

Своєрідною „зворотною то
чкою" у Рівергеді можна на
звати той час, коли до цього 
міста перенісся вже на по -
етійне .̂ пенсійне поселення", 
відомий наш мистець, проф. 
Петро Андрусів з дружннрю 
Наталкою. 

А пані Наталя, яку тут 
слушно називають „живим 
сріблом?,, внесла без пере
більшення подих чогось зов
сім нового в життя Ріверге– 
ду. Мабуть, чи йе вперше 
влаштовано у громаді зу
стріч Нож)го 1974 Року. Для 
цієї імпрези наш мистець у– 
декорував так гарно церков
ну залю, що прибулі на зу
стріч гості не могли надиву
ватися. Із приходу, що дав 
його головним чином буфет, 
а далі продаж дуже ефектов– 
них декорацій („танцюючі 
постаті") закуплено згодом 
з їніпДятиви пань — Форте-
піяно. Маючи власний ін -
струмент, життя пішло дещо 
і жвавіше і цікавіше. Згодом 
влаштовано „Базар" і попне 
місцевих талантів. Як вияви
лося', найшлися ВОвСІМ нео -
чікувано мблоді піятпстй, 
флейтисти і співаки. 

Не менш цікавою, хоча мо
же і особистою імпрезою бу– 

Прийде пісня пошуму де
рев з України буде нашіпту
вати казку-колнеанку на ві
чний супокій і про те, що 
було іі загуло, і про те, що 
сьогодні діється на Лемків– 
щнні. де родилася, жила і 
працювала для Вога, наро
ду і свого рідного села сл. п. 
Ольга Індра. І ще прийдуть 
ті липи, що кругом обступи
ли тепер вже стару церков
цю, в селі де був масток 
Індрів, котру вони власним 
кбштом збудувалзі, де впрі

ло 35-річчя подружжя На "-
талки і Петра Андрусівих, 
що відбулося 6-го липня ц.р. і зьбили іконостас та піклува 
у церковній залі. І цим ра -! /.ися церквою аж доти, до– 
зом проф. Андрусів пораду– і кн не прийшла війна та їх, 
вай зібраних гостей дотепни–, так як і нас усіх вигнала з 
ми декораціями, що мали на ! родинних гнізд. І тут в ро– 
меті відобразити цю річницю | дині Ольги Індри, на її і 
йа весело. На чільній стіні дочки ЛІди очах, ледве кі– 
пишалися дві, картини: на лька метрів від шіх впала 
першій нині Наталка була 
зображена в ролі Одарки 
(вона сама співачка і тут не 
було пересади) а проф. Пе
тро в ролі Карася... Над ни
ми видніла цифра 35 і на -
пис: — ,Дїи внтримали!" . . . 
А далі були дуже дотепні 
два ейлюетй на ясному тлі: 
Ідуть обндвос молодих, а на 
другій дибають обйдвос ста
рих . . . Над ними був напис: 
— ,ДІочалося від „спацеру". 
а дійшли до ,,медїкеру" . . . 
Шсля полебяя, що його від
правив місцевий парох, гості 
зійшли до залі, де ювілятів 
привітали хлібом, сіллю і Ви
ном їхні найстарші друзі, Та
ля Глушко і Яр. Курдиднк. 
Після чого гостей запрошено 
до вечері, що перепліталася 
співами, музикою і танцями, 
аж до пізньої ночі. Вечерю 
поблагословив о. В. Корчнн
ськйй і привітав відповідною 
до нагоди промовою. На всі 
привіти відповів зворушливо 
сам мистець. Між гостями бу
ли : д-р М Мороз з дружино– 
Ю, іяж. ІПйериковськнй з 
дружиною І двома синами ін
женерами з дружинами, суд
дя Ломняцькнй з родиною, 
оперовий співак Юрій Вога– 
чевсьКнй, інж. Глушко з дру
жиною, що разом з п-вом 
Довбушами були „душею" 
цього ювілею, а також п-во 
Коссаки, ІПульги і інші. 

С. М - кий 
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ДИТИНУ ЩЕ однієї нова. 
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бомба й забила її мужа і си
на XI .літнього юнака, який 
щойно збирався жити. 

Поїхала сл. п. Ольга у 
світ аж ген за океан щоб 
станути віч-на-віч з тяжким 
емігрантським життям, а 
згодом із передвчасною сме
ртю першого зятя. Напевно 
боліла так, як кожна матір 
боліс горем своєї дитини, а– 
ле не заломлювалася. Роби
ла, що було в її силі, щоб 
облегшити життя дочки-вдо– 
вн і піклуватися малим вну
ком. 

Але як кажуть, Бог зас
мутить і Бог потішить. Діс
тала другого зятя Василя 
Колодчина, що не маючи 
тут своєї родини, що як сам 
сказав, знайшов не лише до
бру і Вірну дружину але й 
родину до котрої пристав ці
лим серцем. Загосподарилн– 
ся діти, попідростали внуки 
і життя пішло свосю утер
тою ходою сховалося у 
серці лихо, як звір в темнім 
гаю" але лихо мас той зви
чай повертатись ненадійно, 
тоді якраз коли людина йо
го найменше сподівається. 
І здавалобись, що ще так 
недавно, ледве рік тому, дя
куючи мені за уродннові по
бажання сл. п. Ольга сказа
ла: „Мені вже 82 років але 
я ще так хотіла б пожити, 

хоч „уж ми так не буде, як 
ми било перше", але життя 
не зважаючи на смуток і 
біль, все ж таки гарне". Так 
виразно мені пригадалася та 
розмова з Покійною, як рік 
по Ній прийшла ненадійна 
і сумка вістка, що сл. п. 
Індра померла. 

Народна пословвця каже 
що „не вмира віковий, а ча
совий", Той кому написано 
вмерти. Але чи то вмирає 
особа вікова, чи часова, але 
коли вдйа У близькому до 
вас -Відношенні, ним суМно 
й боляче. Вмирають люди 
різні: великі, учені, мястці, 
аоетк, гкмйтичні і суспільні 
діячН по них бо.'іс ціла ЙВ– 
ція, jx усе ш (̂Ьда. Але іга– 
кож - і шкода як відходить 
людина скромна, та к”отру 
Бог^вадІлйв найхрахцнМ дй– 
ром, добром піляхетнвм і 
люблячим серпеіїг. Сказав 
старкнввЙ мудрець, що доб 
ре Серце То та одняка котру 
як йо^тввпти на перед! всіх 
прикмет - зер то вона дасть 
людині, тим вартісніше ч̂не– 
ло, чим більше прйкМет-зер. 
Без одннкн зера залишаться 
тільки зерамн. Господь об
дарував сл. п. Ольгу крім 
інших прикмет і щаслнвою– 
-одинкою, добрим, шляхет
ним серцем, і з нею, як ска
зав о. парох Фецтца у про
щальному слові, вона як із 
свічкою своїх добрих діл пі
шла перед престол свого Со– 
творителя. Залишила пО собі 
добру пам'ять людини, що 
вміла тішитися але й суму
вати чужим горем. 

І якщо Покійна могла б 
промовити, то її звернення 
до дочки, зятя і внуків та 
цілої родини було б як і її 
життя: „Робіть так, як при
стало робити людині вірую
чій, сумуйте і плачТе в го
рю, багато моліться за жи
вих і мертвих, тіштеся лас
ками Божими та старайтеся 
йти через життя з любов'ю, 
так ак і я тепер з любов'ю 
та надією на Його безмеж
не мнлосердіс „Ко Господе– 
вн мовму гряду". 

` - ` л tl. Я. 
ш 

Замість квітів на могилу Дорогого і Незабутнього - -
ЛОХГКОНШІЛ 

6л. п. БогдаійЧІШла 
амада^.!^.(Ю floAaW^.^'\ „ яв Катедру ЛфаїЛ(хтвлсгтв в ї^рварті 
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ОМЕЛЯН МАЦИНА 
абсольвент Toproacctbtfoi Шко.ш. і.ол. п^дстарпота І Vfk 
УТкА, яа(роджс4Шй 21-J`O лютого 1922 р. в Мамаотцрі, по
віт Ярослав, помер ло довгій хворобі у ІСтівлсигді, Огайо, 
16-го овршм 1974 p., прийиавиш НаАсвятіші Тааїш Са– 

таріігтИ і Олввопомааапня. 

ІіАіНА^КЛиЩ буди відслу.кеігі 19 і 20 серпня, о год. 
7:30 шшч. ш аохороааЬі заведеові Колона , 31SC Зах, 14 
вул. у Клівленді, а ПОХОРОН у середу. 21 серпня 1974 
р. о год. 9:30 з церква св. Петра 1 Павла на укравясмевя 
цвинтар у Парні, Огайо. 

Про молігпш з а упокій бл. п. Омеляна оросять: 

ІРИНА — Вдова 
ОРіЗСТ — син 
М.\Р1Я. ОЛЕІйСАНДЕР, СТЕПАНПІ І 

М HXA.1L10 - (-л4`Tрп і братії у З С А 
1 в Европі 

о 
Зеопеть квітів, проситься про -даткн на украВУМгі цілі. 

ПОДЯКА 

. . . l v . u u . u . u u u u M U H U U H H U u i l n , H . i m i i i H n . . . u . , , , J . n . H . , u . . i . . . . . . n i u ^ r e w w ^ r e i w e m w m i t m U i m n f a r 

З волі Вслвшішього Творда і Нромні-літ-лн на 72-.му році 
Творчого 1 Трудолюбивого иаітгзг відійшов у життя вічне, 

шфк Дорогнй Чоловік і Друг, письменних 

ЗОСИМ 1. Д О Н Ч У Н 
Про Міого ножна сказати, що Він дійсно горів своїм 

письменишццшн трудом і згорів у онсьмеиннцькій PQfcfflpfl 
д о давемеі Каліфорній .Серце, яке у б р а л о в себе Всю 
страюцу Марткролоіііо нашої улюблено! БатисЬицташ — 
Украйш, якій св. и. ЗОСИМ І. ДОПЧМС о о я в я т т а с м 
свою творчість, перестало битися в Лого грудях а и”ят– 
нлцю, 2-го серпня б. р. в ншиталі в Оклеид, Каліфорнія. 
В неДОтч 4-го сершія, Його тлінне тіло було перевезене 
літаком до Філадельфії, д е остаянс чверть століття 'Він 
жай 1 працював. В середу, 7 серпня б. р. поховано Пого 
на украІиеьВВВ цвнктагрі коло Церкан-Пам'ятннка а Напм,т 
lipj-u, Н ю Джерзі . 

І іесподіваняй тягар особистої втрати і горя був об– 
легніенна багатьма Дру.шмн. і ірвятеляаш і ЗнаВошВоц 
які не лядщлн мене одинокою і безпомічною в ці дні жа
лоби. І тому я уважаю своїм обов'язком скласти цим спо
собом -прилюдну подяку Всім Тим, хто своєю участю а 
похороннім обряді, ділами допомоги, пожертвою чи Вия
вом співчуття, словами розради і потіхи облегшіт тягар 
мойого горя. 

Передовсім я складаю глибоку ноднку Висоаоиреосюя– 
щгашійшому Владиці i`pwropiio — Митрополитові УАМЦ 
ЦСоборпопраяноа), який не дивлячись иа немічним стам 
Йото здоров'я, прибув до Філядельфії з Чикаго і очолив 
похорон ПоВиівика, вХдпривляючн Парастас в похороннім 
заведенні Петра Муряикп, Заупокійну Службу Вожу В 
храмі Ся, Лндрія Первоаааїтного у ФілядельфК та Чин 
Похорону на цвинтарі у ІХавнд Г.руці. Дякую Вссчесіфі– 
шоіїу 0. Леоніду Гофману — настоятелеві Св. Лкдрії'.в– 
оькоі парафії УЛІЩ ССооорноправіюї) у Філадельфії з а 
участь в похоронннх обрядах. Дякую всім тим папам 1 па
нам - ` хористам л усіх українських православних парафій 
у Філадельфії, які співали иа ІІарагтасі у вівторок І оер– 
пнн, а п. інж. Петрові Г)рсько^іу за дерш'уваиия :іібра-
нам ХОрбм. І'іиноз; складаю иінру подяку Пані вВЯонВ 
Влавяпжій. з а щкру згадку про мойого покійного Чоло
віка, як швгкменникя 1 громаднннна, в радіопрограмі ІМ– 
Вол. Влавацького в суоо-у, 3-го серпня. Вдячна редакції 
щоденника „Америка" за спішне і своєчасне іпшцешш 
оголошелшя Про смерть Чоловії::!, а палові ред. Вергаяові. 
з а cnotmaciic повідомлезлія на сторіні;:і\ „Народної Волі". 

ІЧиові UptWTaBHiiHTim ВО Л”НРади в ЗСЛ, секрета
рем якого був мій покійний Чоловік, пану Володимиру L 
їУдясву сасладаю Подяку за полагодження оголошень в 
часописах та зразкове переведення помлпальїгої травепи. 
З о живі КВИТИ на могилу дякую т-ву Нрих. УНІ1 у ФІля– 
дстьфіі, парафії св. Андрія. Управі Парафії св. Аігдріа, 
п-ву Софії і Левові Ііллипенкалі. I`aniri Черінь з Чикаго 
І Стефанбиі Паиькову, Оул. оперовін співачці Олені Шн– 
тацьхІй-Карапгг!Пі. п-яу Марії і ОмеїіоаІ Лантухам з То
ронто та за дар на Бібліотеку Спмопа Петлюра замість 
квітів І в в і та. Василю Місенкам, Оларці та Іванові Кузь– 
меикам, Доротеї та Володії.чнрокі і і і л ж з я м , Ользі та Ми
колі Вонтюка-м, Марії та і!і;к плеві Яцечкам, Поліні та 
Іларіоцу Панасеїскам. папам Катеріигі КурячІВ, Тамарі 
ОМеЛЮсік, КаТерВ)а Туїмик'ькШ та панам ДннтрОВІ Яр– 
моленкові. (Костеві Туркалу, Іішиові Бузанееі, Якову Бі
лоусові. Дякую за вірші, присвячені нам'яти ЗОСИМ А 
ДОНЧУКА, надіслані поетами їв. Кметоіо-І'піянсьіакя та 
Левом Пил кленком. Дякую всім тим, хто на могилі сій– 
оа-тя Пшгалнду та ,.ВІтлітаїоті. журавлі...", особливо ж сиі– 
вачЩ Гшпй Шерей та проф. С 1. ІІалнноді. Папам д-ру 
Овечку, та ред. М. Вайді та п. Петрові Байбакові дякую з а 
Некрологи, надіслані ними д о багатьох українських чи– 
созшсів. Складаю щиру подяку всім ігромовцям, які пра– 
щали св. п. ЗОСИМ А ДОНЧУКА у вічну дорогу: п. вік. 
Павлові ЛимареякоЯі, членові В О У'НІ'адн і Голові Т-ва 
Прях. У Н Р у філядельфЦ та п. Григорію Щуддакові, чле
нові управа парафії ев. Апдіая (на Парастасі) , и. полк. 
Петрові Свмоялову. членові УИВРаДн та голові УНДС, 
членом якого був мій Чоловік (пад могилою) та пл. Та
марі Омелюсік, Олені О р д ю к , ЛСостю Турзасюїй. Петрові 
Вамбавові, Павлові Бузаневі, Левові ННЛИП(ЧПІОВІ, Семе
ну Чалншеву та Вол. Білясну (на поминальній трапезі). 

Висловлюю також свою подяку панові Петрові Му– 
ряіщі, ягккй виявив, як погреоинк, крім своїх досконало 
виконаних професійних зобов'язань, багато розумвзвя І 
співчуття д о непе, як людина. 

Д я к у ю всім тим 'численним Читачам. Знайомим 1 При
ятелям, які в багатьох листах 1 телеграмах з усіх частіш 
Америки та Квропи прнслалн мені їхні співчуття з при
воду смерті ев. п. ЗОСІІМА ДОНЧУКА. 

А л е моя найглибша і особлива подяка належиться 
моїм дорогим членкам 44-го Від,іі.іу СУ А на чолі з п. 
^ОсЮ Кашпученко (особливо ж Тамарі Омелюсік, Вікторії 
Вузькі , Тетяні Цнмбал. Хріптіїиі Ярноленко. ТЧілітІ Да– 
ршаВПЧ) та Олепі Шиптцькій-Карапетті ла їхню дінено 
сяотерську віддаїйсть і почуття до мене в гіркі хвплнпн 
нового раптового осамітнешія, за їхіоо християнську доб– 
рочіопйсть 1 любов. Панам інж. Максимові А. Г,ондареп– 
BOBJ та Павлові Бузавгаі я вдячна за допомогу в IIOJ1 
годжеиЛ багатьох господарських і формальних справ, 
які раптове звалилися иа мої немічні плечі. Крій цих при
людних слів подяки я зможу, дорогі мої. тільки молити 
Всевишнього з а Вас, бо иемас нічого іншого иа землі, чим -
бв я могла Вам належно віддячитися. 

Прошу всіх згаданих в ц'.й подяці і тих, кого я ве 
була в стані особисто перелічити, молити Бога нашого зВ 
ДВВВМ душі мовоспочилого слуги Божого ЗОСИМА, а в . 
в свою чергу) молитимуся за всіх B w . 

В глибокій жалобі. `, 
ЛАРИСА ДОЯЧПС і 

, ІАГуаа Doncxuk, 
! S'orth rtb Street, Philadrtphb, Pa. 19123, I S A 
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Округи УHСоюзу Стейту Ню 
ПЕРТ А5ШОП, НЮАРК, HUDSON COUNTY 

і ЯАОСЕПК 
м- — влаштовують -

з неділю, 25-го серпня 
Ji година 1-ша ПО 

в Українському Селі, 

року т 
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ТЕНТОВИЙ ДЕНЬ УНСОЙ 
ПРОГРАМА ДНЯ: 

" " - Н А БАНДУРІ, КОПАНИЙ М'ЯЧ 
СПОДІВАНКИ ДЛЯ МОЛОДІ 

ЗАБАВА mtl ЗВЛЙАХ ОРКЕСТРИ „МРІЯ" - В. ХОМУТА 4 
е̂ра "иі" і ШвІввШІ ішаШш Щйбддмяавдвдиииае 

ДО УЧАСТИ ЗАПРОШУЄТЬСЯ 
ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО 
ТА ЧЛЕНІВ СОЮЗОВПДВ 
90DC ДОВКОЛШІГН ГА МІСЦЕВОСТЕЙ 

СГЕИТГВ НЮ ДЖЕРЗІ, ЩО ИОРКУ 
Н ПЕНСИЛЬВЕНЛ 
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Богом благословенний Ювілей 
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Стейтший День УНС 
ли не опустив однієї Утрені, 
Служби Божої чи Вечірні чн 
в часі травня травневих Бо– 
гослужень. Звичайно, ПІСЛЯ 
відправи Вечірні він казав 
запрягати коні і їхав чи ти 
з доповіддю, чи в цілі зорга– 
візування нової Читальні 
„Просвіти" чн нового Круж
ка „Сільського Господаря", 
де тільки заходила потреба 
А, що о. Юрій Воднар був 
знаменитим співаком і про
повідником - промовцем, то 
кожне село його запрошува
ло ДО себе при нагоді різних 

, Цього року минав вО літ, 
як теперішній Юаьчят о. крн– 
уіошашш Юрій Воднар прий
няв з рух Митрополита Кнр 
Андрея Шептицького в Ар– 
Хпкатедральнім храмі св. Ю– 
ра у Львові св. Тайну Свл– 
щенстаа. Буя це рік 1914, що 
почав вжитті молодого енер
гійного священика новий е– 
^гап, життя. Був це рік, що за
початкував також новий є -
-тал життя західньої вітки у– 
країнського народу та й Щ– 
лої української нації. Украї
нське, життя в Галичині 
пульсувало тоді живішим 

J̀KKML ЗДВИГ „СОКОЛІВ" у 
з нагоди ІОО-лгття 

-народив Т. Шевченка, ( в я– 
кому Активну участь брав 

-л Боднар) та відчуття нових 
і^одій, які маля наступити із 
вибухом -Першої світової вій
ни, вимагали від кожного 
патріотично , t виробленого 
Члена нашого суспільства 
подвоєної енергії в праці над 
дальшою розбудовою нашого 
збірного життя у всіх на -
^рямках. 

4 ,ОТЯЦА. Юрій Доднар після 
свячень, одержавши першу 
їккаду катехита народних 
шкіл в МІСТечку Журавш пір– 
нун відразу, окрім своїх обо
в'язків катехита, в суспільно 
релігійне життя Жураветцн– 
ви. ІРІД року 19J4 - 1944, от
ж е , повних ЗО років, Отець 
Юрій Боднар, посвятив себе j 
Повнотою для праці Жура– і Журавні, він ще брав актнв– 
І і е м ї Ц ^ н е т і п ь к н в Б о ж о м у І ” У Уч а с т ь , як член Надзір– 
Впноградннку, як зраз ковші 
священик, але теж як непе– 

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧГ 
„ТИГРИ", Тревтом 

Вже в наступну неділю, 25, 
серпня ц.р., відбудеться 
,,Стейтовий День УНСоюзу", 
в рямках якого зустрінуться 
в змаганнях, І футбольна 
дружина „Ч. Січі" з дружи
ною „Тигри" з Трентону. Це 
будуть цікаві змагання, в я– 
ких ,,Тигри" зі столиці Ню 
Джерзі прагнутимуть пере -
могти „Січовиків" і цим ус
пішно започаткувати свою 
підготову до нового футболь– 

святкувань чи в організацій" ного сезону. В минулому ро– 
ннх цілях. Не було в Жура– ці в рямках „Стейтового Дня 
венщині ні одного села де о. . УНС". „Тигри" були близькі 
Юрій Боднар не був би з про– перемоги, коли тодішня зу– 
повіддю з нагоди храмового J стріч закінчилася ремісовим 
празкика, відпусту чи якоїсь І вислідом 2:2. Згідно з про– 
національно - культурної на– | грамою ,,Стейтового Дня 
годи. 

Завжди ввічливий, привіт
ний, усміхнений був природ
ним духовним і народним 
провідником в околиці. Пра
ця о. Юрія Боднара сягала 
однак і поза вужчу Жура -
венлшщу, чи свою парафію 
Яйківці, яку він перейняв пі
сля смертн о. Сеяерина Во– 
рачка в році 1924. Будучи 
кількакратно головою філії 
..Просвіти" в Журавні чи 
майже постійно головою фі
лії ..Сільського Господаря" 
в Журавні чн головою або 
членом Надзірної Ради „Ма– 
слосоюзу" чи Українбанку в 

ресічної міри здібний органі 
Ватор і працівник на суспіль– 
fco. t культурній ниві. 
t Перед І Першою СВІТОВОЮ 
війною Журавенщнна була 

ічена Досить поважно ру– 
вплнвами. 

майже в кожному селі, де 
булА читальня - то вона бу
ла Качковського, хоча вже 
перед самою Першою світо– 
вок) війною були організова
ні Також читальні „Просві -
Уи", -завдяки таким ревним 
Священикам патріотам як 
був"; о Тома Березовськнй, 
5. Иоснф Логінський і виз -
яачний діяч званий в Гали
чині о. Севсрнн Борачок. 

і УНС", ці змагання відбуду– 
: ться о год. 2-й по пол. 
1 „ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" -

ЕЛІІЗАБЕТ СК 5:1 (4:0) . 
Юньйон 16-го серпня 1974. 

1 Вже розпочалися гри за ча
шу Райнґольда, що прохо -
дять кожної п'ятниці вечора
ми під електричним освітлен
ням, на площі фарчерз Гров 
в Юньйон, Н. Дж. В першій 
рунді розгривок зустрілися 
пари дружив: ОК ,,Вістула" 

Нюарк С!К 0.0 з групи 
..Б" і „Ч. Січ" — Влизабет 
СК з „А" групи. Після за -
кінчений гор в групах, в ід
будуться фінали за звання 
першуна, чашу Райнґольда 
і найбільшу фінансову наго
роду турніру. В звітових зма
ганнях „Ч. Січ", в більшості, 
домінувала в грі і вже до 
перерви вела 4:0, що його 
здобули з гарних акцій, дво
кратно Михайло Фарміга, 
Любомир Лужняк і Монтан, 
по одному голеві. Колишні 

' ної Ради Повітового Союзу 
1 Кооператив в Стрию. О. Юві– 
лят належав теж до співос -
новннків, разом із о. Посн– 
фом Савицьким священичо– 
го Т-ва св. Андрея, якого 
членом Управи був до кінця 
його існування у Львові, до 
1939 року 

Праця священика - патріо– і чемпіони ЗСА і кількакратні 
та під Польщею не була лег
кою. Не один і не два рази 
призсоднлось йому терпіти від 
польської поліції різні прик
рості. За німецької окупації 
його арештовано і він зазнав 
гояення під большевнцькою 
окупацією. Однак, це його 
не відстрашувало від праці 
для свого народу. 

Дім отця Боднара був го
стинним для всіх, хто тру -

першуня ДА,Ф!Б-у „Оберлі– 
ґи", розпочали контратаку
вати після перерви, але на 
більше, як на почесного голя 
не спромоглися. „Чґ Січ" в 
свою чергу продовжувала 
продуктивну гру, у висліді я– 
кої Фарміґа здобув черговий 
„гет трик", стріливши свого 
3-го голя, яким і встановив 
вис лід зустрічі 5:1. 

З приємністю віднотовуомо 
цей черговий успіх І фут
больної дружини „Ч. Січі", 
в складі якої підготовляють
ся до наступних лігових ви
ступів, надійні таланти, які 
хочуть гідно репрезентувати 
цей рід спорту в свому рідно
му товаристві. 

Склад „Ч. Січі": Адамке– 
вич, Марущак, Ткач, Пань– 
ків, Юрчак, Маза, Лужняк, 
Монтано, Вас. Каздоба, фар
міга, Охрименко, Дідоха, Ко– 
зар. Провідниками дружини 
в цій грі були: В. Вільчак і 
Василь Басняк. 

„ Ч О Р Н О М О Р С Ь К А e r a s 
e r „УКРАЇНА" Монтрсаль 

Ці треті в історії обидвох 
Товариств, товариські зма
гання, відбудуться 14-го ве
ресня в Монтреалі, на стадіо
ні в Джарі Парку. В двох по
передніх зустрічах висліди 
були: 1:3 — перемогу здобу
ли в і це чемпіони Канади, в 
другій зустрічі в Монтреалі, 
гра закінчилася ремісовим 
вислідом 1:1. Цьогорічні зма
гання юнацьких і І дружин 
СТ „Україна" - „Ч. Січ" ві
дбудуться з нагоди 25-ти річ
ного Ювілею СТ „Україна". 
Зацікавлені симпатини „Ч. 
Січі" можуть голоситися на 
поїздку автобусом разом з 
футболістами, який виїжд -
жас 13 вересня, о год. 9-й ве
чора. 

О. Твардовськяй 

Планують нафтохемічні комплекси 
в Сибіру 

Д о них працею і ревністю j дішея на народній ниві. Мо - j Т о о о л 
долучився в році 1914 о. Ю -
рін Боднар. Вже в часі Пер
шої світозої війни, завдяки 
о. Водна рев і зорганізовано в 
Журавні Сиротинець а та -
кож Бюро правної поради. 
Коли в розгарі війни о. Бод
нара призначено завідателем 
Мавастирця і Протіс, він там 
H̀  короткому часі перемінив 
t i два села з русофільських 
твердинь у національно сві– 
ДОмЬгромадн. Читальні Кач– 
ковського перемінились в чи
тальні „Просвіти". В часі ко
роткої московської окупації 

лодд студенти з околиці зна
ходили в ньому доброго і щи
рого приятеля, дорадника й 
взір до наслідування в праці 
для свого народу. Отець Бод
нар та його покійна дружина 
Євгенія любили добру ідей
ну українську молодь і завж– 
ди служили їй порадами і І б у т а д і с н у ) д Л Я .„„робшщтші 
теплотою своїх благородних 

Москва. — Згідно з пові -
домленням „Радянської Ук
раїни" з 11 серпня, ЦК КП– 
СС і Рада міністрів СССР 
прийняли постанови про 
створення нафтохемічних 
комплексів у районах міст 

ьська і Томська. У 
складі першої черги Тоболь
ського нафтохемічного ком -
плексу, будівництво якого 
мас розпочатися у 1974 році, 
намічено створити найбільші 
в країні виробничі потужнос
ті для одержання основних 
напівпродуктів (ізопрену і 

сердець. Це кожний відчу -
вав, що знайшовся у їхньому 
домі й товаристві. 

Друга большевицька оку
пація змусила о. Боднара ви
їхати на еміграцію. І тут не 

синтетичного кавчуку. 
Перша черга Томського 

нафтохемічного комплексу, 
будівництво якого має поча
тися також у 1974 році, 
включає великі виробничі 

потужності для одержання 
поліетилену, поліпропілену 
та інших полімерних матері– 
ялів, а також напівпродук -
тів для виробництва цих по
лімерів та іншої хемічної 
продукції. Виробництво наф
тохемічних продуктів на То
больському і Томському 
комплексах здійснюватиме
ться в основному на базі ви
користання попутного наф -
тового газу родовищ Захід
ного Сибіру. 

Як видно з повідомлення 
у газеті, будівництво мас від
буватися силами „всесоюзно
го комсомолу", бо обидва 
комплекси проголошені ,,у– 
дарнимн комсомольськими 
будовами", на які, очевидно, 
спрямовуватимуть молодь з 
усього СССР, особливо з Ук
раїни. 

Закінчено процес „імпічменту" 
колишнього президента ` 

т. . - . Ш . и -
^ЯЯ^ФЩЩ^ВЄІВЛ 

-їхК. 

4.L26fc`r 

москалі заборонили були о. j зважаючи на труднощі ново– і 
Боднарові навіть святенодій 
ствуватн. 
, Від 1917 року о. Боднар 

перейняв парохію Баличі За 

го життя виявив багато душ– 
пастирської ревности і посвя
ти, організуючи душпастир– 
ську обслугу для наших вір– 

річні. Овочем його пращ тут них у французькій зоні, а 
була читальня „Просвіти" і 
кооперативи. При його допо
мозі засновано теж читальні 
ДІросвітн" і Кооперативи в 
сусідніх селах. 
- З огляду на брак світської 
інтелігенції, священик сило– 
X) факту ставав провідником 
свосї громади не лише, як 
дунгаастир, але теж як куль– і гідністю Митрополичого со -
турки - громадський і на– і вітннка, а вже на еміграції 
віть політнчвий діяч. Таким | Блаженяіший наш Верхов -
Провідником в найкращому ний А р х и с п и скоп Кар– 
Того розуміння значенні був динал Кир Иосиф від– 
вавжди для своїх парафіян значив відданого Божій спра– 
О. Юрій Боднар. Не занедбу– ві і своєму народові священо– 
Мгчн Ніколи своїх душластир– ерея почестю Митрополичого 
ських обов'язків, як ревний радника, а тепер з нагоди 

переїхавши до Канади до 
сьогоднішнього дня обслуго– 
вус, не зважаючи на поваж
ний вік, дві душпастнрські 
станиці 

За свою священичу рев
ність св. п. Слуга Божий Ми
трополит Андрей Шептиць– 
кий відзначив о. Боднара 

Заповідають наради всекитайського 
зібрання народних представників 

Пекін. — Кореспонд є н т 
ТАСС інформує з китайської 
столиці про те, що тут має 

Душпастир, він завжди зна– 
ХОднв час на громадсько 
Культурну працю. У душ– 
вастирському житті він ніко– 

60-.тіття священства ранґою 
почесного крнлошанина. 

Для самого Ювілята, яко
му Господь дозволив дочека

тись того Богом благословен
ного Ювілею, напевно най
вищою нагородою с свідо
мість добре сповненого обо -
в'язку — як священика та 
члена української нації. 

Згадуючи декілька фактів 
із життя і праці Ювілята, хо
четься побажати йому, щоб в 
доброму здоров'ю дочекався 
сповнення мрій, а саме поба
чити свій нарід вільним, а 
свою Церкву, якій так ревно 
служить вже 60 літ, — за
вершеною рідним Патріярха– 
том. 

Василь Ленцик 

нібито відбутися закрите за
сідання Всекитайського зіб
рання народних представни
ків, своєрідного китайського 
парламенту, на якому ма
ли б обговорити і схвалити 
проект нової конституції Ки
тайської Народної Республі
ки. Совєтський кореспондент 
інформує в „Известиях" з 17 
серпня, що йдеться про чер
говий „обман" населення, бо 
фактично китайське керів
ництво вже від 1970 року за
повідає, що таке засідання 
відбудеться, але досі воно 
ще не відбулося. На X з'їзді 
китайської компартії Чжоу 
Ен-лай також заповів був, 
що зібрання буде скликано 
„в найближчому часі", але 
вже добігає рік з цього ча
су і зібрання не відбулось. 

І в ПОДОРОЖНЯ АГЕНЦІЯ КОВБАСНЮК 
Заєповаїш 1920 р. 

ВІРА К О В Б А С Н Ю К Н І У М В И К О - ллаотдас-дпрекгор 
повідомляв, 

що всі літні тури до Вкрапи вгагродазгі. Лишилося лишень 
обмежене число масть на турі: 

ОСІНЬ від: 26-го вересня до: 12-го жовтня 16 днів 
подорожі до всіх частин світу - Заграничні і місцеві Т У Р И . Т У Р И КОРАБЛЕМ 

- ЕВРОПАС - В И Н А И М заграяичних А В Т і П Р О Д А Ж ” Білети на міжнародні 
Л І Т А К И і ПОЇЗДИ. 

36 да^рдпита інформаціямн і подробицями про груткия або птднвідтальні подорожі, пишіть або 
телефоиуйте: 

KQBASNIUK TRAVEL INC, 
Teht (212) 254-8779 

ш Де ЛейВор Дай" ИТІЛ!О-ГНО 

157 2nd Ave^ New York, IV.Y. 10003 
ючяо Агенція в сувоту заос(игга. ш Щ 

Вашингтон. - У вівторок, 
20-го серпня, Палата Репре
зентантів 412-ма голосами 
проте 3-ох проголосувала 
прийняти остаточний звіт 
Юридичної комісії Палати, 
яка в кінці липня ц.р. про
голосувала три статті фор
мального о б в н вувачення 
проти тодішнього президен
та НІксона. Цей звіт, прий 
нятнй Палатою без жадної 
дискусії, залишиться між до
кументами як доказ, що. бу
ли підстави на „імпічмент" 
президента Ніксона, а саме, 
що.президент НиЧсов, нару– 
шуючн свою , присягу, ста
рався перешкодити, судочнн-
ству– у Вотергеіітській спра

ві, що надуживав своШи по– 
вновластями та що виявляв 
зневагу до Конгресу, відмов
ляючись підчіщнтись фор
мальним викликам Юриди
чної комісії, яка вимагала 
від нього передачі ряду маг 
гнетофонннх записів. З ува
ги на те, що Р. Ніксон зре– 
знгкував з \ посту президен
та ще закн обвинувачення 
ігрогк нього були передані 
цілій Палаті Репрезентантів, 
процес „імпічменту" перер
вано. Своїм прийняттям ос
таточного звіту Юридичної 
комісії Палата Репрезентан– 
тів офіціііяо закінчила про
цес J ,Ді^чмеіасгуи прбтїг Рн– 
чарда пЩфшщ. л \и Ittf`: -

' ' ' 'і'-'-і.-' V'-.̀ .̀ v ' 
,,. і . і ' ^ f. і. м ^гР– Ні "Г' 

t 
ВІДІЙШЛИ ВІД 

Марія Розя Федшшш, членна 
УНСоккіу, Від. ч. 96 Т-ва св. 
Івана в Шттсбурґ, ІІа. По -
мерЯа 37 червня 74 р. п Н 
р. аснття. народилася ІЗ ч̂ р– 
вня 1954 р. в ПігтсСургу Па, 
і стала ч,іслкою УНСоюзу В 
1070 р. Полишила в смутку 
батьків — Петра 1 Стефаиі– 
ш; братів - Петра І Михай
ла, сестер - Сальвію, Діяну 
і Мяхайлнну. Похорон в ід
бувся 2В червня 74 р. на 
цвинтарі св. Івана Хрестите
ля в Шттебургу, На. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секр. ВІД. 

Івая Долинний, член УНСою -
ау. Від. ч. М0 Т-ва Е. Коно– 
вальця а Клівленді. Помер 
\Z липня 74 р. на 68 р. жит
тя, народився в 1912 р. в Я– 
сенівка пов. Рава руська і 
став членом УНСоюзу в 
1961 році. Полишив у смутку 
adnxy Лідію Похорон від
бувся аа цвшсгарі Таркнн, 
Or. Меіггор, Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секр. ВІД. 

Марія Ван джура, членка УН
Союзу, ВІД. ч. 131 Т-ва А. 
Шептмцького в Чикаго. По– 
мср-іа на 73 р. життя. Наро
дилася в 1901 в Чортківіціші 
1 стала членкою УНСоюзу 

в 1965 р. Полишила в сму
тку мужа Ізндора, дочку Ма– 
ріго Наваривську з мужем 
Хяроном, внуки У ля ну і О– 
рвста та ближчу 1 дальшу 
родину в ЗСА, Канаді 1 Ук
раїні. Похорон відбувся 17-
го.червня 74 р. на цвинтарі 
св.'Ннко.гая в Чикаго. 
, ,Вічна їй Пам'ять! 
, Управа 131-го Від, УНС 

Володимир Кузмяк, член УН
Союзу, Від. ч. 397, Т-ва їм. 
Св. Ольги в ФІлядельфІІ, Па. 
Помер 23-го червня 74 р. на 
йз р. життя. Нок. ішродився 
В 1911 р. в Садковичах, Сам– 
бірщина, Зах. Україна; і 
став членом УНСоюзу в 
1963 р. Полишав у смутку: 
Лілію Христину, дочку з чо
ловіком Тоні ДІЛІріо і з До
нечкою Наталкою. Марію А– 
лександру з чоловіком Мар– 
віном Факсом, Галина ЯсІп– 
ська — шваґерка та ближча 
1 дальша родина в Україні. 
Похорон відбувся 27 червня 
на цвинтарі св. Марії у Факс 
Чейс-І, біля ФІлядельфІІ, Па. 

Вічна Йому Нам'ять! 
і Управа Відділу 

Петро Жук, член УНСоюзу, 
Від. ч. 39 Т-ва „Українська 
Січ" в Сиракюзах, Н.П. По– 
мер 13 червня 74 р. на 58-му 
році життя. Пок. народився 
1915 р. у Віжумлі, пов. Яво
рів і став членом УНСоюзу 
в 1969 р. Полишив у смутку 

.жінку Марію, сина Володи
мира і дочку Ольгу з родн– 

, иою та приятелів зі Сира -
' кюз і ВразиліІ. Похорон від
бувся 17 червня 1974 на 
цвинтарі прн Українській 
Православній Церкві в Си
ракюзах. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Управа Відділу 

Павло Сиротюк, член УНСою
зу, Від ч. 116 Т-ва Вільні 
Козаки в Трентоні. ІЬ мер 
17 липня 74 р. на 77 р. жит
тя. Народився в 1897 в Джу– 
рів пов. Святив 1 став чле
ном УНСоюзу в 1949 р. 
Полишив у смутку дружину 
Олену, дві доньки, сігпа, зя
тів, синову та вісім внуків. 
Похорон відбувся 1!) липня 
1974 р. на цвинтарі св. Марії 
в Трентоні. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секр. Відділу 

Микола Вассвнч, член УНСо
юзу, Від. ч. 221 Тнва Св. 
Стефзна в Чикаго, Ілл. По

мор 8-го лианя 
р, життя. Нок. і 
Димна Село, пов/Вірчі, Ук
раїна і охав членом ,УИСйю– 
зу а 1939 р. Полишив У сму
тку дружлау Зофію, доньку 
Дарію, брата - Михайла - .та. 
щваґра Олексу Івасів. Похо
рон відбіївся 13-го липня 74 
рову иа цвинтарі св.' Мнко– 
лая в Чнкаґо, Ілл. , і . 

Вічна Йому ПАМ'ЯТЬ) , 
Т. Шпікуда 

Корпій Руденко, член ЗНСою
зу, Від. Чу ^1,'-Т'вв:сяь Сте– 
фана в Чикаго. Помер 22-го 
червня 1974 р. на 77 р. жат
тя. Народився 1897 р. в Чер
касах, Україна і став чл. 
УНСоюзу в 195? р. Полишив 
у смутку Свдокію доньку і 
чотири вн̂ к̂и. Похорон від
бувся 26 червня 1974 р. на 
цвинтарі Елмвуд в Чикаго. 

Вічна Йому Пям^ьі. . 
Т, Шшкула 

АгяфІИ Kj-барнч. членка УН
Союзу, ВІД. ч. 316 Thm Ужр. 
Народний Дім в Рочестері. 
Померла Z ЛЇШЯЯ дір. на 78 
р. ж. Народилася 1901 р. в 
Пукові, пов. Рога/гни 1 стала 
членкою УНСоюзу й 19S2 р. 
Полишила у смухіку, мужа 
Миколу, сипа, довіку І виу– 
ка. Похорон' відбувсл 8 .тіш– 
ші 74 р. в Рочестері. 

Вічна It Нам'ять! 
Секр. Відділу 

Марія Корейко, члепка УНСо
юзу, Ид. ч. 204, Т-ва їм. Д. 
Гоичареика а Ню Норку. 
Померла 24 червив 1В74 p. . 
Народилася в селі Замочок 
пов. Жовква, ЗВХ. Україна. 
Полишила в смутку мужа 
Петра, дочку" Аваотазію 1 
Иааліну, 4 сестра і брата на 
УкраЬіі, з внукіи' R і ара -
внуків. Похорон відбувся на 
цвинтарі Олнвна Гора в Ню 
Норку'. - 'г?у.-

Вічна ЦІ Пам'ять! - -
Секр. Відділу 

Михайло Пскннн, член УНС 
Від. ч. 54 Т,-ва ^ар. Січ 
Ню .Тайвані, помер на 85 р, 
життя. Нар. 1909 р. в селі 
Протона, Тернопіль і став 
членом УНСоюзу в 1955 р– 
Полишив у смутку ЯКИвДУ 
Наталію, дві доньки Віру і 
Любу та тешу Мстзкію Ко
вальчук. Похороп відбувся 
18 липня 74 р. на -цвинтарі 
св. ЛавреИПя у Вест Гевен. 

Вічна Йому Пам'ять! 
СвЩ ВІД. 

' і j і івдві-вШ 

Різне 
LEARN ENOUSH 
AT N E W YORK 
UNtVERSTTY 

Learn to speak, read and write. 
Spend.' /fourteen productive 
weeks studying when you want 
- ` in a day, early evening or 
Saturday program. -', 
Study at a major university 
with 'expert, profeasloaal вре– 
cialtota.' -. ' -: ".`- . ` 
Please noiel Tuition із the same 
as last year, ,lio increase! 
For complete information call 

от write: 

BNYU 
:ЬАХОСАОЕ LVSTtTUTE 
1. Washington Square North 
Now XoA, N?y. 1D004 

(C^VBttient`. іл all New York 
subv,-ay and PATH lines). 
АІЛ accepts both ВапкАтегі– 
card and Master Charge. 

в HOUSES FOR SALB в 

HOUSE FOR SALE 

1 family house, 6 rooms in 
Inrjngton, Щ.' near St. Johns 
Ukrainian .Catholic Church. 

Catt ( 2 0 1 ) 572-4563 

t t t u m r n n i m l U H 

ROMAN PARCEL 
.^ 

ВІЛЬДЕВ, ЯК І АКР рівної 
городоної землі, гарна, хата, 
глчбока крин'вця, великі де– 
ревіі І годі Тздв від Нюарк– 
Ірвінгт^й. ро дорозі ч. 80. Не
далеко річна, дуже низький 

податок. 

HARRY Е. SAVVRAN 
Broker 

^ 2 0 t ) 463^2489 

8 К Ш Н А Т Ю Ш Д В Ї 
Прнстосовшшй до ужитку 
протягом . Цілого року, ва З/В 
акра, огрівання на гарячу во
ду у Ваварсірг, Н. И., дві мн– 
' лі від Соїозівкн, J20.000. 

Фея. В. Дамйв 
(212) FO 7-1384 

Иоикепе, Н. IL 
На продаж одно-родннна 

H0Q9AXAXA 
"In low set up". Добра околи
ця, близько'укр. церкви і шко
ди. Ціяа в ЦГГО,ООО. Тал. в день 
(9М-.ЇО б-1ввб і вечером -

(Й14) 4AS4W04. 

So. Orange 

THIS Б IT 
Beautiful stone front Colonial, 
Center HaU, 26 x IS Uving 
room with fire place, formal 
dining room, eat-in kitchen, 
1|A baths with Ще, stall show
er, pine paneled den, 3 large 
bedrooms, paneled rec. room 
with built in bar, large lot, 
many extras, convenient to 
transportation and S t Johns 
Ukrainian Church, Asking low 

6Vs. Ask for Mr. Vasta. 
HA2RRY J . STEVENS, INC. 

REALTORS 
-(201) 371-9000 

a -̀ Help Wanted Mate a 

i n n m m u i m m i ) 

з s o m | 
ВІДДІЛІВ УНС! 
iiiiininntuktox 
35-го 1974 р . 

РОЧЕОТЮ .̂ (H. Л. Звичайні 
місячні збори Б-ва св. Носа– 
фата W ВЦд. Ч,ГОД. 9-ій 
по пол. в Укр.--Аи. Клюбі, 
392 Гудоеи Аао., Зиіиа ре– 
чеіщя зборів, з прігчігкн ца– 
рохіяльного феегяиу. На по
рядку є важні справа. Про
ситься відібрати дивідендо
ві чеки. - JC. Шевчук, пред– 
сідник, Т–. Кубарвч, секр., С 
Мартишок, 

- І,'ІІ.Ч і1 tftm 
Логт for В4Ь 

1——Цщ^Дш h+f-i— 
10 ACRES 

bnpeoved with driveway, well 
St electric Private St secluded. 
Ready to build. JWJOOO, totaL 

tbflOQ down., . 
KOTT OF КНКПОЄЧ-SO(N', NY 

DIAL (914) 626-7500 

MACHINISTS 
WANT 

Opportunity - ResponsibiHty 
Knowledge 

New operation needs machinists 
wnh good mechanical back
ground, .Will tram in some 
phases. Start at beginning and 
progress. Work with a leader. 

Make application at Consoli
dated Cork Building. 
National Can Corp. 

Rt. 387, South Randolphville 

Pteeataway, New Jersey 
Equal opportunity employer 

M/P 

СДОШВПШЯШДВНТ 
до 84 род. дому з віндою в 
Jackson Heights. Подрузгакя, 
досвід в механіці, потрібно 
дещо англійської мови. Чудо
вий апартмеит, газ, електри
ка, телефон плюс 5500.00 иа 

місяць. 
За інфорнаціями 

тел. ( 2 1 2 ) 4 8 9 - 8 4 9 0 

П О Т Р І Б Н И Й 
ДОГЛЯД.АЧ Б У Д Н И К У 

(суперіитендент) 
що міг І бя виконувати всякі 
роботи, зв'язані з виправою. 

Заертатися по тел. 
(212) 999-0475 

в вечірні години, за винятком 
п'ятниці Й субота. 

JANITORS (2) 
Must be dependable and willing 
to do a good job. Please call Mr. 
Wilson, between 9 a. m. and б 
p. m. for appointment and ln-
interview 216 357-7171 

1Д1 Sad Avenue, New Vork Cttj 
TeL: (212) 476-74.50 

ВИСИЛАЄ ПАЧКИ fc', 
ГОМ І ХАРЧАМИ В У І 
ИУ І ДО COOP. Мавь \ 
складі вее потрібве до n\ 
an. Посялаено також РУШИ– 
Ш ЦЕРТИФШАТИ, АНІТА 
МОТОЦИКЛІ, ХОЛОДІЛЬ,б'Н– 
к н і Т Е Л Е В І З О Р И , ypwva 
години - ВІД понад. ДО п'ягтпагг) 
8:80-6:00 в., в оуб. 8:30-5:00 А 

v жГ'– 
В поділі в cepmd буде 

ЗАІСРИТО. V 

APARTMENT 
FOR НЕОТЯ 

4 rooms т– Brooklyfi^N.Y. 
Older couple preleri^d. 

(212) 633-112̂ ;; 
ДОБРА НАГОДА 
НАБУТИ ПЕРУЗШ 

Це перуки без суцільної го
ловки. Зроблені иа сітці, про
вівні. Найкращу якість прода
ємо по зниженій ціні да ,505г. 
Імпортерів та роздрібшос по
купців просимо скористатн з 

нагоди. "Ч̂ Т" 
PAN-ASIA FASHION, INC. 

21 West 38th Street 
NEW YORK, N Y . 10018 

15th Floor 
Tel. (212)Г 221-1305 

Real Estate 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ. 

БУДИНОК, БИЗНЕС, ЗЕІМЛЮ 
звертайтеся Дол.. ̀  

УКРАЇНСЬКОЇ ФШМИ 
GEMINI REAL ESTATE CO. 

08 - Second Avenue 
Nev/ York. N.Y. TeL 477-6400 

Bego Park, N.T. 
9 кЬш., наріж, мур., -4 бл. до 

В або F сабвшо, гараж. 
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полудні та від 7 до 11 'вечора, 
Т е л е ф о я ; (gQl) 4 3 3 3 Ш 
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ПЕТРО ЯРЕМА 
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Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLTN, 

NEW TORK і ОКОЛИЦЯХ 
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PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N,YJ 
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NEWARK, l i j k ^ 
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Хлопді, поспіїйаите! 

заи ввійшов ДО Kid печерп!.. 
Петре,. ХОДи СЮДИ й пбг-

длвь, 46 ф Шиб.. -
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HV <^tтyiцlxV, я к і мІокув з 
безглуздям. . . Чблбвік, я– 
кнй мав тііьїш лук і стріли, 

взяв в полон банду, 
ну модерною, 
вбивчою зброєю J 
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