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ЗАКУП БОРГОВИХ 
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДОМУ УНС 

ДОБІГАЄ ДО ПІВ МІЛЬЙОНА 
ДОЛЯРІВ 

Фотокопія (поменшена) Гарантованого УНСоюзом 
Боргового Зобов'язання 

Джерзі Ситі. — 3 Голов
ної Канцелярії Українсько
го Народного Союзу інфор
мують, що закуп Боргових 
Зобов'язань Дому УНС з 
кінцем минулого тижня пе
реступив суму 400,000 дола
рів Т тепер уже добігає до 
пів мільйона. Якщо попит 
членів УНСоюзу за цими 
можливостями інвестицій їх
ніх ощадностей продовжува
тиметься з дотеперішнім за
цікавленням, яке з кожним 
днем збільшується, то мож
на очікувати, що мета ви
пуску цих Зобов'язань — 
вісім з половиною мільйона 
долярів, буде досягнена в 
передбаченому часі. 

Як уже інформовано, до
поміжна Корпорація Дому 
УНС випустила з днем 1-го 
жовтня — на бажання чле
нів УНС та на рекомендацію 
Головної Контрольної Комі
сії УНС — т.зв. Боргові Зо
бов'язання, даючи членам 
УНС нагоду інвестувати свої 
ощадності на вісім відсотків 
на протяг п'ять років. Від
сотки виплачусться від Зо
бов'язань до п'ять тисяч до– 

рярів два рази річно, а від 
Зобов'язань на п'ьть і більше 
тисяч долярів чотири рази 
річно. Зобов'язання та від
сотки від них мають безза
стережну гарантію УНСою
зу. Зобов'язання випущено 
з тією метою, щоб здобутими 
з їх продажу фондами засту
пити затягнені в банках на 
більші відсотки позички на 
покриття частини коштів но– 
возбудованого 15-поверхово– 
го хмаросягу УНСоюзу. Бор
гові Зобов'язання можуть 
набувати тільки члени УН
Союзу і — як інформують 
"З ГолоЩоГ'Канцелярії УНС 
— ряд наших громадян 
вступили в члени, щоб мог
ти скористати з цієї доброї 
нагоди для інвестиції їхніх 
ощадностей. Зобов'язання 
набувають також Відділи 
УНС, інвестуючи в них свої 
братські фонди. 

ІЗ усіх справах відносно 
цих Боргових Зобов'язань 
можна звертатися до секре
тарів місцевих Відділів УНС, 
або безпосередньо до Голов
ної Канцелярії в Джерзі Си
ті. 

ВЩДІЛИ УНС ЛОС АНДЖЕЛЕСУ 
І САН Ф Р А Н И Ш ВІДБУЛИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Сан Франсіско. — Корис– 

таючй із короткого побуту 
головного предсідника Йо
сипа Лисогора на заході кра
їни з нагоди його участи в 
Крайовому Конгресі Братсь
ких Союзів у Ляс Веґас з 
кінцем минулого місяця, Від
діли Українського Народно
го Союзу у двох найбільших 
українських скупченнях на 
західньому побережжі, у Сан 
Франсіско і в Лос Анджеле– 
сі, відбули свої організацій
ні наради в рямках теперіш
ньої осінньої організаційної 
кампанії, кінцевою метою я– 
кої є здобути шість тисяч 
членів та збільшити загаль
ну кількість членства УНС 
до 90,000. і 

У ЛОС АНДЖЕЛЕСІ Від
діле 79 і 257 відбули наради 
в неділю, 29-го вересня, піс
ля полудня в залі Українсь
кого Культурного Осередку. 
Наради відкрив і ними про
водив предсідннк 257-го Від
ділу Августнн Рудник, віта
юча прнявннх та, зокрема, 
головного предсідника Йоси
па Лисогора та його дружи
ну пані Марію. Після допові
ді п. Лисогора про загаль– 
ипй стан і розвиток УНСою
зу в цьому році, відбулася 
дискусія, в якій забирали 
слово Володимир Стойко, 
^вгусйїа– Рудник, Петро Сн– 

льчак, Євген Людкевич, Ос
тап Ґац, Михайло Гура, Зе– 
пон Захар та інші Крім' ор
ганізаційних справ та, зок
рема посилення організа
ційно! праці і членської кам
панії, обмірковано т а к о ж 
пляяи для відзначення 80-
річчя УНС та 25-річчя 257-
го Відділу, можливість прид
бання „Союзівки" для захід– 
ніх стейтів, наладнаний тіс
ніших зв'язків між Відділа
ми і Головною Канцелярією 
УНС тощо. Володимир Стой– 
ко4 голова Українського 
Культурного Осередку, поін– 
4юрмував про цей Осередок, 
який тепер дбетосовується 
до збільшених потреб грома
ди коштом понад 25,000 дол. 

Після цих організаційних 
нарад УНС гол. предсідннк 
И. Лисогір мав зустріч з гро
мадянством, в якій взяло 
участь понад 60 представни
ків місцевих установ І орга
нізацій. 

У САН ФРАНСІСКО орга
нізаційні наради відбулися 
попереднього четверга і п'ят
ниці, 26 і 27-го вересня, в за
лі української католицької 
парафії. Наради відкрив і 
ними проводив предсідннк 
486-го Відділу М. Кісь, сек
ретарював Я. Блищак. На 
початку нарад окремо вша– 
ХЗакшчевнд на croft. 44А). 

Автомобільній індустрії загрожує рецесія 
Детройт. — В окремому 

зверненні до Уряду у Ва
шингтоні і заінтересованих 
сторін висловив турботу ав– 
тової індустрії ЗСА відпові
дальний керівник компанії 
Крайслера Лннн А. Товзенд, 
заявляючи, що якщо прези
дент Форд не застосує не
гайних заходів, щоб привер
нути довір'я консумента до 
вартосте американського до
лара, то в найближчому 
майбутньому автова та буді
вельна індустрії попадуть у 
серйозну рецесію. Він висло
вив думку, що теперішній 
спад автової індустрії може 
перекинутись на інші ділян
ки економії і стати причиною 
загальної господарської ка
тастрофи. 

Виступ Лини Товзенда по
диктований був, як загально 
вважають, спадом зацікав
лення консументів новими 
моделями авт, випущених на 
1975 рік. Більше як 20 від

сотків покупців, в порівнян
ні з минулим роком, здержа
лись від купівлі нових авт 
і керівництва усіх чотирьох 
великих корпорацій—Краи– 
слер, Форд, Дженерал Мо
торе і Амерікен Моторе зна
йшлись в дуже клопотлнво– 
му положенні. Преса відмі
тила також великий спад 
бондів і станів згаданих кор
порацій, який зійшов до рів
ня з 1957 р. Частина амери
канського суспільства, за
явив Товзенд, послухавши 
президента Форда, який за
кликав населення обмежи
тись у витратах, перестала 
купувати авта і посілості, 
які вимагають більшого 
вкладу гроша. Були також 
інші причини спаду купів
лі авт, а одною з них є висо
кі відсотки від позичок. В 
місяці жовтні 1973 року зга
дані компанії продали були 
268.493, а в жовтні 1974 р. 
тільки 170.972 авта. 

Г. Кіссікджер мав довшу розмову 
з Л. Брежнєвим 

Москва. — Тут почались 
23-го жовтня інтенсивні пе
реговори державного секре
таря Генрі Кіссінджера з 
представниками естетського 
уряду, а також відбулася 
довша зустріч між Г. Кіссін– 
джерои і генеральним секре
тарем КПСС Л. Брежнєвим. 
Ніяких інформація про хід 
переговорів досі не подано, 
хоч в загальному між амери
канцями в Москві переважає 
досить песимістичний нас
трій. Навіть сам Г. Кіссік
джер не виявляє свого зви
чайного оптимізму, постійно 
підкреслюючи труднощі, пе– 
ред якими находяться обид
ві - сторони. Найсуттєвіше в 
тому це, що ніхто з амери
канців, включно з Кіссіндже– 
ром, не певні, які властиво є 
справжні івтенції совєтсько– 
го режиму: хоче він відпру– 
ження, чи тільки намага
ється виграти на часі і при 
найближчій нагоді, якщо та
ка десь у світі заіснує, зно
ву спричинити нову міжна
родну кризу. В загальному 
на такі песимістичні настрої 
вплинув факт, що совєтсь– 
кнй уряд не дав дозволу на 

в'їзд до СССР кореспонден
тові журналу „Тайм" С. Тал– 
боту, який належав до гру
пи кореспондентів, акредито
ваних при Г. Кіссінджеру. 
Про те, як в СССР розумі
ють ! „відпруження" і „спів
робітництво" засвідчує той 
факт, що СССР не погодив
ся на те, щоб при започат– 
куванні спільного космічно
го американсько-совстського 
польоту були присутні аме
риканські кореспонде н т и, 
хоч з боку ЗСА совстські ко
респонденти мають повне 
право в цьому брати участь. 
Все це, очевидно, не створює 
пригожої атмосфери і насто
рожує обидві сторони і на
віть найкраще наставлених 
до справи детанту американ
ців. 

Як інформують, Г. Кіссін– 
джер має за завдання обго
ворити в Москві справу об
меження атомового зброєн– 
ня, справу можливої зустрічі 
президента Форда і Брежнє
ва у Владивостоці наступно
го місяця та справу перего
ворів про повне замирення 
на Близькому Сході. Г. Кіс– 
сінджер зупиниться в Мос
кві до 27 жовтня. 

Річард Ніксон знову у шпиталі 
Сан Клементе, Кал. — Ко– і ном, заявив в телефонічно– 

лншнього президента ЗСА му інтерв'ю, що він рішився 
Ричарда М. Ніксона у вечір– поновно перевести кол. пре– 
шх годинах 23-го жовтня 
знову перевезено до Мемо
ріал Госпітал Медікал Сен– 
тер в Лонґ Біч, Каліфорнія, 
бо наступили нові компліка
ції хвороби флебіту в його 
нозі. Д-р Джон С. Люнгрен, 
який опікується Р. Ніксо– 

зндента до шпиталю після 
того, як побачив, що лікар– 
ство на розбивання згустків 
крови, яке Ніксбн приймає, 
перестало ділати. Ще не ви
рішено, які дальші міри бу
дуть прийняті для дальшо
го лікування. 

Рокефеллер хвилево не даватиме 
вияснень для преси 

Вашингтон. — Нелсон Ро
кефеллер, віцепрезидент-но– 
мінат, вндав у вівторок, 22-
го жовтня, заяву, що він не 
даватиме будь-яких вияс
нень для преси аж до його 
чергов. виступу перед дво
ма конгресовими комісіями, 
які обмірковують тепер йо
го номінацію на віцепрези– 
дента ЗСА. Таке своє рішен
ня Рокефеллер виправдує 
перевантаженістю запитами 
і відповідями, про що свід
чить факт, що в одному дні 
він мав сім запитів в проріз
них справах від репортерів 
однієї тільки газети. „Це 
прямо немає фізичної мож
ливосте перевіряти та дава
ти відповіді й інформації, 
що їх прохає преса, при рів

ночасному постачанні всіх 
інформації!, що їх бажають 
конгресові комісії" — зая
вив Нелсон Рокео^еллер. 

ЕФ-БІ-А И ЗАТРУДНИТЬ 
БІЛЬШЕ ЧОРНИХ І ЖІНОК 

Чикаго. — Федеральне 
Бюро Інвестнґації потребу
ватиме більше агентів чор
них, еспано-мовних і жінок 
для поборювання злочинно
сте серед цих прошарків на
селення — заявив директор 
ЕфБіАй Клеренс М. Келлі 
на пресовій конференції в 
Чикаго. Це не значить, за
явив Келлі, що затруднюва– 
тннеться кого небудь негай
но, бо селекція до цієї уста
нови переводиться дуже ПО
ВІЛЬНО і обережно. 

ВАТИНАНСЬНИЙ СОБОР ЗАКЛИКАЄ 
. ДО ПОШАНИ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Рим. — Ватиканський Си
нод, в якому бере участь по
над 200 кардиналів, архис– 
пископія і єпископів Като
лицької Церкви з цілого сві
ту, та який все ще не осяг
нув, згідно з повідомленням 
пресових кореспонде н т і в, 
згоди у принципових питан
нях, прийняв в середу, 23 
жовтня, окрему резолюцію, 
проголошену пізніше окре
мим комунікатом Ватикану, 
в якій наголошується зокре
ма право кожної людини на 
забезпечення харчами, СОЦІ
АЛЬНОЮ опікою, культурною 
і політичною свободою та ре
лігійною вільністю. 

Більшість учасників Сино
ду висловили також свою 
думку відносно рівноправно
сте жінок у Церкві, заявля
ючи, що пропоноване зрів
няння це комуністична ідея, 
яка мас на меті підірвати ос
нови Католицької Церкви в 
світі. До цієї справи забира
ли голос кардинал Войтеяа 
з Кракова, який вважає, що 
одинокою перфектною жін
кою була тільки Мате Божа, 

митрополит Максим Герма– 
нюк з Канади, який пересте
рігав перед „зрівнянням", 
піддержуючи думку більшо
сте, яка вважає, що це кому
ністична ідея, та архиєпис– 
коп Бартолетті, який пропо
нував дальші студії над цією 
проблемою. 

Найбільш помітне вражен
ня на прнсутннх в Римі ко
респондентів викликав опу
блікований на 1,200 слів до
кумент „звернення до світу", 
що домагається признання і 
пошанування л ю д с ь к и х 
прав. Цей апель-резолюція 
був прийнятий майже одно
голосно при трьох голосах, 
що стрималися. Загально 
вважається, що проголоше
ний Ватиканом доку м е н т 
дасть заохоту тем, які вже 
роками змагаються за поша
нування людських прав у 
світі, і тим, які переносять 
на собі тиск урядів і режи
мів, що нехтують людськи
ми правами. Документ за
кликає також до відбуття 
міжнародної конференції в 
тій справі в рямках Об'єдна
них Націй. 

Українські артисти виступлять 
у Бібліотеці Лі'нкольн-Центру 

Ню Иорк. — Меццо-сопра– 
но Ганна Шерей Калина Чі– 
чка-Андрієнко виступлять з 
програмою творів українсь
ких композиторів у Бібліо
теці Лінкольн - Центер, 111 
Амстердам Авеню, 65 зулн– 
ця, в середу ЗО жовтня. У 
програмі твори Микола Лл– 

сенка, Олександра Кошнця, 
Миколи Леонтовича, Миколи 
Фоменка, Кирила Стеценка, 
Ігоре Білогруда, Федора Єв– 
севського, Володимира Тру
дила та Константина Данке– 
вича. Вступ на концерт віль
ний. Початок о год. 6.30 ве– 
!ЮфЦ 

Намагаються ліквідувати рештки 
селянської незалежности на Литві' 

Вільна. — Юозас Зукас– 
кас, голова відділу розсе
лення у Міністерстві сільсь
кого господарства Литовсь
кої ССР, поінформував, що 
совстськнй режим збіль–' 
шить рекомпенсаційні опла
ти для всіх тих селян, які 
погодяться врешті покинута 
свої невеликі селянські гос
подарства і переселяться до 
спеціяльно побудованих кол
госпних сіл. Згідно з інфор
мацією з Литви кореспонден
та „Ню Иорк Таймсу" з 24 
жовтня Гендрика Смнта, в 
1973 році переселилось до 
колективних сіл 6.400 селян
ських родин, яким уряд ви
платив понад 20 мільйонів 
карбованців. В пляні пере
селення яких 100,000 селян
ських родин, які досі не бу
ли управнені до рекомпен– 
сати, але яким уряд тепер 
рішив таку рекомпенсату за 
їхні господарства дати, як
що вони погодяться їх по
кинути і переїхати до кол
госпних сіл. Повідомлення у 
цій справі було опублікова
не ще вчервні цього року, 
але досі серед селян, як по
відомила газета „Совєтсь– 
кая Литва", ця пропозиція 
уряду не викликала ентузі
азму і переселення поступа
ло „дуже повільно". 

Литовські селяни продов
жують боротися за те, щоб 
мата право на власні госпо
дарства, не зважаючи на це, 
що ще в 40-их роках на Лит
ві законом була запровадже
на „суцільна колективіза
ція" сільського господарст

ва. Насильне включування 
селян до колгоспів викли
кало активний спротив і зви
чайно це спричиняло репре
сії режиму та висалювання 
литовців на Сибір, де ними 
наповнювано концтабори. У 
висліді цього спротиву ще 
по сьогодні на Литві, як ін
формує американський ко
респондент на– основі COBCTV 
ських матеріалів, „більше 
половини селян живе на сво 
їх малих господарствах, під 
мовляючись включатися до 
новозбудовавих сільс ь к и х 
(колективних) осель. И. Зу– 
каскас повідомив, що з 375, 
тисяч індивідуальних сіль
ських господарств на Литві 
після закінчення Другої сві
тової війни ще осталося яких 
208,000". . 

Совстськнй уряд платить 
селянам порядком рекомпен– 
сати 3,500 карбованців, а 
а крім того дає 15-річннй 
кредит на суму 4,500 карбо
ванців на купівлю власного 
дому у колективному селі, 
де новозбудований дім за 
офіційною оцінкою мас кош
тувати 10,000 до 12,000 кар
бованців. Щоб піти на зу
стріч литовському індивідуа 
лізмові, режим зрезиґнував 
з будівництва три і більше– 
родинних домів, а будує ви
ключно однородинні доми. 
Незалежно від трго режим 
робить і інші заходи, щоб 
таки добитись суцільної ко
лективізації литовського се
лянства і повної ліквідації 
самостійних сільських госпо
дарств. 

В ЧИКАГО ВРОЧИСТО ЗАКІНЧЕНО 
БУДОВУ СОБОРУ ОВ. ВОЛОДИМИРА 

Й ОЛЬГИ 
Чикаго (М. Денисюк). —, 

В суботу й неділю, 12 і 13. 
жовтня ц. р. тут відбулося 
врочисте відзначення закін
чення будови собору святах 
Володимира й Ольги. В йо
го програмі відбулося та
кож благословення прнход– 
ства з приміщеннями для 
парафіяльного уряду й з 
мешканнями для отців-душ– 
пастирів. 

Святкування почалося в 
суботу по полудні Великою 
Вечірнею із Всеночнкм. То
го ж дня ввечорі в авдиторії 
школи Шопена відбувся 
концерт парафіяльних мис
тецьких ансамблів. Висту
пали мішаний і жіночий хо
ри „Прометей" під управою 
проф. Р. Андрушка із фор– 
тепіяиовнм супроводом пан
ни Н. Савин, вокальне тріо 
„Незабудькн" під мистець
ким керівництвом пані М. 
П л е ш к е в и ч , ' а р т и с 
ти (рецитатори) й танцю
вальна група Театральної 
Студії Молоді — мистецькі 
керівники Ліля й Любо Це– 
пннські і пані Рома Турин
ська — рецитація. Був теж 
гостинний виступ Христини 
Личецької (меццосопрано) 
з Детройту при фортепіяно– 
вому супроводі проф. Ігоря 
Білогруда. Програму вечора 
вела пані Орися Гарасовсь– 
ка. 

В неділю вранці парафі
яльні отці - душпастирі — 
о. крилошаннн П Джулнн– 
ський, о. крилошанин М. 
Бутринськнй. о. д-р L Ти– 
лявський і о. І. Кротець — 
відслужили врочисту Святу 
ЛітургіЮг лід час .якої спі
вав великий" мішаний хор 
„Прометей" під управою 
проф. Р. Андрушка. Пропо
відь виголосив о. крилоша
нин М. Бутринськнй. Після 
Святої Літургії перед собо
ром̂  відбулося відкриття та
блиці на пам'ятку благос
ловення собору в 1973 році, 
чого довершив тоді Блажен– 
ніший Патріярх Иоснф у 
сослуженні чотирьох Вла
дик, духовенства та в при
сутності тисячних мас на
роду. Від собору учасники 
перейшли процесійним по
ходом до прнходства, що 
його поблагословили отці– 
душпастирі. Після благос
ловення виголосив промову 
від Парафіяльної Ради го
ловний радний інж. С. Ґо– 
ляш. 

Врочистості з а к інчено 
бенкетом - гостиною в авди
торії собору. Гостину розпо

чав промовою - подякою 
перший головний радний 
д-р О. Фаріон, а проводив 
гостиною о. настоятель М– 
Бутринський. Крім парафі
ян, учасниками гостини бу
ли обидва архітекти (собо
ру — інж. Я. Корсунський і 
приходства — інж. О. Ба– 
рзник), представники місь
кої адміністрації та україн
ських громадських органі? 
зацій. від яких привітальну 
промову виголосив голова 
об'єднаного УККА, адвокат 
Ю. Куляс. Від православно
го катедрального собору 
промовляли настеятель о. 
Ф. Білецькнй і голова Па
рафіяльної Ради п. L Ма– 
тулко. Головним промовцем 
на гостині був проф. д-р В. 
Маркусь, секретар Парафі
яльної Ради. Мистецьку 
програму на бенкеті вико– 
нала оркестра лікарів під 
мистецьким к є рівництвом 
д-ра В. Каса раби з барито
новим сольом д-ра І. Рудав– 
ського й вокальним тріо 
(д-р І. Рудавський, д-р О. 
Шандра й д-р В. Трухлий). 
Кінцеве слово виголосив о. 
крилошанин П. Джуливсь– 
кнй, перший парох собору. 
Закінчено гостину піснею 
„Достойно є". 

Створення парафії (за 
традиційним українським 
стилем) святих Володимира 
й Ольги проголосив Бла– 
женніший Патріярх Иоснф 
в 1963 році, під час своєї 
першої душпастирської по
дорожі в ЗСА. Побудовано 
(Закінчення на crop. 4-ІЙ) 

В Югославії судять дисиденти 
Београд. — Югославський 

суд засудив на п'ятирічне 
ув'язнення 74-літнього д-ра 
Джуру Джуровіча, колиш
нього активного противника 
Тіта і сторонннка національ
них протинімецьких парти
зан ген. Дражі Мігайлови– 
ча. Джуровіча обвинуваче
но у публікуванні статтей у 
закордонних журналах. Ра
зом з ним засуджено 49-літ– 
ню Загорну Стояновіч-Ковіч, 
яку обвинувачувано у допо
мозі для д-ра Джуровіча 
при нелегальному переси
ланні машинописів за кор
дон, її засуджено на три ро
ки ув'язнення. Д-ра Джуро
віча комуністичний суд су
див вперше безпосередньо 
після війни і він находився 
в тюрмі до 1962 p., пробув
ши в ув'язненні 17 з прису
джених йому 20 років. Ви
даючи присуд, суддя Драґо– 
мір Ніколіч сказав, що та
кий високий присуд має слу
жити як „превентивний за
сіб і повинен вплинути на 
мораль громадянства.". 

Крім того у Београді про
довжується слідство проте 
групи 32 комуністів-сталін– 
ців, які мали б готувати змо
ву проти Тіта у погодженні 
з совстською розвідкою. 
Справу цієї групи югослав
ські чинники намагаються 
якнайменше розголошувати 
і деякі коментатори вважа
ють, що голосно розрекла
мований суд над д-ром Джу– 
ровічем - націоналістом мав 
би „притемнити" справу 
югославських комуністів — 
противників Тіта. 

У Задар, Хорватській рес
публіці, арештовано 15 осіб. 
закидаючи їм співробітниц
тво з закордонною хорват
ською організацією Усташів, 
політичної групи, яка зма
гається за незалежність Хор
ватії і під проводом якої 
Хорватія була незалежною 
державою під протекторатом 
гітлерівської Німеччини та 
фашистської Італії. Всіх їх 
судитимуть, наступного мі
сяця. Поліція шукає ще за 
однією особою, яка мала б 
далежнтн до цісї групи. -

- - ' - ” ' 

ЮВІЛЕН 327-го ВІДДІЛУ 
УНС 

Т-во „Запорізька Січ", 327 
Відділ Українського Народ
ного Союзу в Гемпстеді, 
Лонґ Айленд, влаштовує в 
неділю 27-го Жовтня ц. р. 
ювілейний бенкет з нагоди 
50-ліття свого існування. 
Бенкет відбудеться в залі но– 
в го модерного дому УКЦер– 
квп св. Володимира при 
Юніондейл евеню в Юніон– 
дейл. Мистецьку частішу 
бенкету виповнять: солістка 
Хрнстя Карпевич, гуморист 
Іван Кершщькнй — Ікер і 
танцювальна група пані 
Осененко. 

Головний Екзекутивний 
Комітет УНСоюзу репрезен
туватиме д-р Іван Флис, пер
ший заступник головного 
предсідника УНСоюзу. 

В Рочестері помер 0. 
Рочестер, Н. И. — Основ-і 

ник і бувший парох україн– 
ської католицької церкви і 
Богоявлення в Рочестері, Н. | 
И., св. п. о. Стефаи Городе– і 
цький, помер в четвер, 24-го 
жовтня, 1974, на 81-му році 
життя та на 50-му році свя– 
щенства. Народжений в За-| 
хідній Україні, св. п. о. С. і 
Городецький був хорунжим! 
Українських Січових Стріль– І 
ців, четарем УГА, командн– 
ром Української Армії, чле– | 
ном ОУН та суспільно– гро
мадським діячем на рідних і 
землях, на емірації і в новій j 
країні свойого поселення. В 
Україні був душпастарем j 
Станова, Липиць (Горішньої 
і Долішньої) та Урманя-І 
Дрищева,опісля в Шариках: 
і Лусках на Словаччині, у ' 

Степан Городецький 
Форгаймі, Ерл я н ґ є н і та 
Мюнхені в Німеччині. По 
приїзді до ЗСА, заснував па
рафію у Флінт, Міч., а опіс
ля парафію при церкві Бого
явлення в Рочестері. 

Осиротив дружину Марію, 
сина Ярослава з дружиною 
Олею, дочок Ніні' Лоренс, 
Лідію Хомяк і Дарію Оглкж. 
десять внуків та численну 
родину в Україні, Америці і 
Канаді. 

Тіло покійного спочиває в 
церкві Богоявлення в Рочес
тері, де й будуть відправлені 
Богослужби в п'ятницю, су
боту і неділю, 25-27 жовтня. 
Похорон відбудеться в поне
ділок, 28 жовтня, о год. 10 
рано з тієї ж церкви. В по
хоронах візьме участь Вла
дика Иоснф Шмондюк. 

Тарас Лгськевич, провідний члем Пласту 
і видатний громадянин, помер у Чикаго 
Чикаго. — В останній хви 

лині наспіло повідомлення, 
що в середу. 23-го жовтня, 
тут помер ненадійно на 62-
му році життя провідний 
діяч Пласту та видатний 
громадянин, активний член 
пластового 472-го Відділу 
Українського Народного Со
юзу, св.п. Тарас Ліськевнч, 
народжений 22-го листопада 
1912-го року в Яворові в За
хідній Україні. Був членом 
Головної Пластової Булави. 

Загальна панахида в похо
ронному заведенні Музики в 
четвер, 24-го жовтня, на
ступного дня, в п'ятницю 
25-го жовтня, в тому ж по
хоронному заведенні буде 
відправлена пластова Пана
хида, а похорон в суботу, 
26-го жовтня, о год. 10:30 з 
похоронного заведення до 
церкви й опісля на цвинтар. 

Осиротив дружину Анну 
та дітей Уляну Іванну і Та
раса Нестора та ближчу І 
дальшу родину. 

` ` 
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Перше завдання 
Першим і самозрозумілим завданням і бажанням не 

тільки кожної людини, але й кожного створіння, є якнай
довше користатн із цього першого, наданого нам нашим 
Творцем права — права ва життя. Це в однаковій мірі від
носиться і до людських спільнот — народів, племен, гро
мад. Бажання, часто навіть природний інстинкт самозбе
реження диктус нам прерізні шляхи і засоби, щоб моггп 
з цього права на жнітя користати. 

Таким першим і основним засобом для самозбережен
ня нашої української громади в цій та інших країнах на
шого поселення треба вважати справу рідного шкільниц -
тва. Наші попередники-піонерн не мали навіть у малій мі
рі таких можливостей збірного використання цього засобу 
самозбереження, як масмо його ми тепер. Але свідомісгь 
і цей же інстинкт самозбереження казав їм виховувати 
своє насліддя в рідному українському дусі, передати їй 
рідні традиції і культурні надбання, навчити їх рідної мо
ви. Сьогодні нашим родинам вітально допомагають у цьо
му наші рідні школи. Аби тільки наші родини з цього зда
вали собі справу і про це пам'ятали. Занедбання цього бу
ло б рівнозначне із самогубством. 

Уже, мабуть, можна б скласти грубі томи із цих мате
ріалів на ці теми, що були надруковані на сторінках цього 
щоденника. Але від деякого часу з різних громад наспіва
ють повідомлення, які оправдано можуть риклпкувати ве
лику тривогу за теперішній стан та за можливості даль
шого розвитку цього нашого першого завдання, нашеге 
рідного шкільництва. В такій ситуації радитиме в Клів
ленді, Огайо, з кінцем цього тижня, 28 і 27 ясовтня, З'їзд 
Шкільної Ради Українського Конгресового Комітету та 
Централі Опікунів Шкіл Українознавства. Радитимуть 
кваліфіковані знавці проблеми.і ми, як громада, повинні 
не тільки трафаретно побажати їм успіхів, але Ті — як ка
жуть — з рукою на серці запевнити їх, що ми, поодинці. 
як громадяни, і разом, як громада, докладемо всіх сил і 
зусиль, щоб допомогти їм у цьому їхньому першому зав
данні з глибини серця і — з глибини кишені. Самозбере
ження бо нашої громади с не тільки їхнім, але і нашим та
ка справді святим обов'язком. 

Осип ЗІнкевнч 

ЗА ЯКИЙ „ОСТАННІЙ" ОБОВ^З(Ж 
НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 

30-річчп відновлення неволі 
У половині жовтня цього року совєтська компартія 

примусила ввесь український народ в Україні „торжест– 
венно" візйачати 30-річчя з часу, коли Червона армія за
хопила під свою контролю всі без вийнятку українські зем
лі. Офіційно ця подія називається „визволенням Україні, 
від німецько - .фашистських загарбників". 

Як відомо, восени 1944 року з українських земель від
ступили останні частини німецько - гітлерівських зброй
них сил, які окупували Україну ще в 19-11 році, розгро
мивши советську армію. З цієї нагоди московська „Прав
да" написала про „велике торжество совєтської України", 
відзначуючи, що. мовляв, „повністю визволена її земля 
від німецько - фашистських загарбників. Червона армія 
виконала своє свяге завдання: жадного озброєного нім
ця немає більше на території українського народу". 

Очевидно, ніхто не буде оспорювати того, що лікві
дація німецько - гітлерівської окупації була величезним 
позитивом для українського народу. На я:аль, однак, цк. 
жахливу трирічну окупацію німецьких „юбермеишів" за
ступила окупація України „Братнім російським народом'', 
ЯКИЙ в нічому Ще до методі– жорстокості! не -уступається ні
мецько - гітлерівському теророві. 

Сьогодні український народ приневолений відзначу– 
вати 30-річчя відновлення своєї неволі, яку на своїх три
гранних багнетах принесла Червона армія. Започаткова
на проти німецьких окупантів визвольна боротьба ОУН 
і Української Повстанської Армії продовжувалась також 
проти нових совстсько - російських окупантів. Ця бороть
ба тривала до початку 50-х років і тільки з вігкористан– 
ням переваги у збройній енлі пощастило Москві закріпи
ти своє панування над Україною. 

ЗО років совстсько - російської неволі супроводилося 
і супроводиться політикою плянового і безоглядного ни
щення українського народу шляхом масового вивезення ук
раїнського населення на північ, вимішування населення 

Проблему „останній обо
в'язок націоналістичної ге
нерації" поетавлено пра
вильно, не зважаючи на те, 
що самим поставленням про
блеми інкримінується дія
чам старшої генерації всіх 
трьох відламів ОУН почут
тя ВИШІ за невиконання 
обов'язку, який вони повин
ні були виконати. Шукан
ня розв'язки „націоналісти
чної проблеми" є позитив
ним явищем, коли позбути
ся порожньої фразеології і 
бомбастики у дискусії, якою 
нас кормить більшість сень
йорів всіх трьох відламів 
ОУН у своїх статтях. 

У всіх трьох дотеперіш
ніх виступах на сторінках 
„Свободи" (А. Камінськнй, 
.VI. Сосновськнй, Я. Гайвас) 
пропонусіься по м и лкову 
розв'язку, або підходитьсл 
до цього питання з помил
кових позицій: 

У першому — пропону
ються „ділово - організацій
ні конфігурації, якщо не 
фузії поодиноких націона
лістичних середовищ", що 
на практиці було б своєрід
ним об'єднанням ветеранів 
трьох ОУН, штучним тво
ром, ЯКИЙ знайшов би схва
лення хібащо. серед мрійни
ків. Такий новий твір - кон
фігурація задовольнив би 
псевдо - патріотичні почут
тя багатьох сеньйорів „ос
танньої" націоналістичної 
генерації, які могли б від
значати цю „подію", як ко
лосальне досягнення перед 
відходом. Це ще раз доказа
ло б, що атмосфера у нас 
не відпружена і що ми зно
ву повергаємо назад колесо 
історії, повертаючись до мо– 
нократнчних практик авто
ритарного націоналізму. Це 
було б поверненням до дій 
сностн тридцятих років, 
одобрїенням і схваленням 
всіх дотеперішніх помилок, 
які не лише мають негатив
ний вплив на цілість укра
їнського політичного н сус
пільно - громадського жит
тя, але й є гальмом у розви
тку громадської думки і у 
веденні визвольної бороть
би. 

У другому — найбільш 
реальному підході, автор не 
бачить жадних перспектив 
для зближення між трьома 
ОУН і виразно заявляє, що 
таке завдання „не під си
лу" сеньйорам націоналіс
тичної генерації. 

: У третьому — прекрасно 
виложені думки далекі від 
конкретности, проблеми не 
розв'язують і навіть не вка
зують, як її розв'язати. Не 
завжди гарно виложені за
гальники можуть розв'яза
ти складні проблеми. 

Отже, в чому суть спра
ви? Де лежить корінь ли
ха? Чому одні провідні дія
чі трьох ОУН переживають 
тяжке почуття вини за ми
нулу й теперішню дійс
ність, а інші знову ж стара
ються в зародку вбити вся
кий прояв здорової думки,не 
говорячи про критику, щоб і заселювання України іншими націопальносіями, а в 

першій мірі росіянами, насильною русифікацією, терором, І наперекір історичним фак 
систематичним ліквідуванням інтелектуальної та культур– і там, залишитися хрусталь– 
ної еліги українського народу. В такій дійсності справді! но - чистими і незаплямле– 
трагікомедісю є примусове відзначування „ювілею" 30-1 ними. 
річчя. 

дуже логічне питання: чи 
український організований 
націоналізм (ОУН) відіграв 
у нашій модерній історії по
зитивну чи негативну ро– 
лю? 

Відповідь на це питання 
може бути така: 

Націоналізм 30-40-нх ро
ків, навіть зі своїм вождівс– 
твом, зі своїм автократиз– 
мом і цілим рядом практик, 
які залишили негативні на
слідки, треба розцінювати, 
як явище доби, чи даного 
етапу, без чого нам не мож
на було обійтися, як реак
цію на довговікове понево
лення. Цей н а ц і оналізм 
(ОУН-івськнй) ставив собі 
за ціль екстремно - яскрави
ми кличами зрушити сус
пільство, утвердити у ньому 
національні почуття та під
готовити націю до нової бо
ротьби за незалежність піс
ля програних визвольних 
змагань. Національно - не
чіткі і розпливчасті соціалі
стичні і демо - ліберальні 
кличі того часу цього зав
дання виконати не могли. 
Міг це зробити лише націо
налізм — о р г авізований 
(ОУН) на західніх україн
ських землях і еміграції і 
неорганізований (визволь
ний рух) — на східніх. Бо
ротьба з політичними про
тивниками в передвоєнних 
роках, часто жорстоке і не
чесне перенаголошування 
нацональних пристрастей — 
треба трактувати як конеч
ність й історичну лекцію, 
яка ніколи не повинна була 
бути перенесена на внутрі
шньо - український грунт. 

Коли цю передвоєнну 
внутрішню боротьбу можна 
хоч до деякої міри оправда
ти, то перенесення її у нут
ро самого націоналістично
го середовища ОУН в часі 
війни — було тим основ
ним негативом, який зали
шив трагічні наслідки для 
цілого нашого народу. 

Обосновання чи оправ– 
даня трагічних наслідків, 
які спричинив в українсько
му народі розкол в ОУН, не 
видержує жадної критики. 
'Антиісторичне з'ясування 
цієї події (зокрема визнача
ється у цьому відношенні 
стаття в „Сучасності" — 
„УПВР, у 30-ту річницю її 
створення" (Липень - сер
пень, 1974 р.) після тридця– 
тип'ятн років часу викликає 
лише здивування і поглиб
лює ворожнечу в націоналі
стичному таборі, а не лікві
дує її. 

Хоч у нас ще немає від
повідної історичної перспек
тиви, все ж можна вже те
пер зробити хоч скромний 
підсумок і з'ясувати, в чому 
були і є позитиви і негативи 
українського організовано
го чи^ інтегрального націо
налізму. 

До позитивів можна зара
хувати : 

Виведення на міжнародну 
арену українського питан
ня, яке вже ніколи не змо
же зійти з неї чи бути зіп– 
хане до рівня внутрішньо-
російської проблеми; 

Задемонстг^-вання перед 
цілим світом небуденного 

У багатьох зроджується' героїзму і жпттсвосги укра

їнської людини в боротьбі 
за свободу і незалежність; 

Утвердження в українстві 
національної свідомості! і 
самостійницьких ідей. 

Цих кілька позитивів оп
равдують до деякої міри не
обдуману і неекономну ма
совість українського повс
танського руху. 

До негативів слід зараху
вати (згадуючи найважли
віші): 

Розкол в ОУН на особис
тій не принциповій базі, в 
чому завинили обидві сто
рони і до чого немало спри
чинився чужий чинник (що 
вартувало б д о к ладніше 
прослідити); 

Нездатність проводів оби– 
двох тоді ОУН знайти 
спільну плятформу в бо
ротьбі з окупантами; 

Проводжування в життя 
монократичного 'т націоналі
зму, що унеможливило роз
виток української громадсь
кої думки та відродження 
українських д є иократич– 
них сил; 

Індоктринація молоді в 
повоєнних роках крайньо-
правою ідеологією довела 
до того, що велика частіша 
цієї молоді є неспроможна 
вирватися з-під впливу ми
нулого, щоб творити нове 
майбутнє або щоб мати 
свою критичну думку і її об
стоювати ; 

Недопущення в усіх трьох 
ОУН в повоєнних роках так 
потрібної і прямо конечної 
основної ревізії теорії 
практики монократичного 
ОУН. Коли всі три ОУН 
увели у свої платформи і 
програми деякі елементи де– 
мократичности, то в практи
чному приміненні їх, вони 
від' них цілком відступають 
і стоять непохитно дальше 
на позиціях 30-их років. 
Найменша спроба ревізії на
ціоналістичної і д є о логії 
сприймається, як ворожа 
провокація, а це відстрашує 
молодих людей від - диску
сії 'в цих справах, створюю
чи цим самим уніформовану 
дуйрху, яка неспроможна 
вирватися з визначених 
„нагорі" рямців. 

В останніх роках ситуа
ція у цьому відношенні на
стільки погіршилася, що ве
лика частина тих діячів 
трьох ОУН, які ще тому 
п'ять і сім років проявляли 
тенденції демократизації і 
ревізії, почали і вони посту
пово переходити на край– 
ньо - праві позиції, у вислі– 
ді чого, мабуть, і появилася 
стаття А. Ка мінського, в 
якій автор в ім'я трьох то
чок (синхронізація допомо
ги боротьбі в Україні, відно
шення до молодого поколін
ня, зовнішня інформація) 
хоче увіковічнити минуле; 
задержати „статус кво" для 
„націоналістичних сеньйо
рів", замість шукати розв'я
зки скомпліковаиих проб
лем. 

Сьогодні ми отінилися в 
такій ситуації, що під впли– 
вом-крайиьо - правої ідеоло
гії (яку важко назвати на
ціоналістичною) у нас: 

увіковічнюється к у л ь т 
незаступимости та дожпвот– 
ности в проводі всіх трьох 
ОУН; 

Цей культ незаступимос
ти поширився з епідемічною 
загрозою майже на всі ді
лянки нашого суспільного 
і політичного життя; 

Страх перед ревізією тео
рії і практики ОУН, дово
дить до ,занику свобідної 
думки і нагінки на таких 
ревізіоністів націоналістич
ної монократичної ідеології, 
як Горновий, Полтава, Шу– 
мук; 

Загрозливо поширюєть
ся і набирає права грома
дянства, під впливом моио– 
кратнчннх практик, Подвій
на мораль у багатьох проя
вах нашого організованого 
життя: в теорії найснльніше 
наголошусться наш демок
ратизм і боротьбу за свобо
ду, а в практичній дії все це 
заперечується і дуже часто 
досить негуманно викорі
нюється. 
„За який останній..." 

І що остається у ви слід і 
цього ? 

Всі три ОУН стали відпи– 
хаючну чинником для ио– 
лодшої і молодої генерації 
на еміграції. Розчарував
шись в емігрантських прак
тиках ОУН, деяка частина 
молоді шукає виходу в кра
йньо-лівих течіях (включно 
до троцкістських), переска
куючи від однієї крайносте 
до другої. Інша — зокрема 
молоді професіоналісти — 
включається в культурне, 
наукове чи проересійне жит
тя. Через це, не зважаючи 
на великий інтелектуальний 
потенціял (зокрема молодих 
професіоналістів), -всі три 
ОУН не мають поповнення 
молодими людьми, які ба
жали б більш професійно 
підходити в розв'язуванні' 
тих чи інших ділянок націо
налістичного середовища, 
Тому при кермі всіх трьох О– 
УН залишаються ті самі ве
терани перед і воєнних ро
ків, з освітою передвоєнних 
років. У принципі (це гене
рація здебільшого 1900-1910 
років народження) між ни
ми немає жадної різниці (за 
дуже малими вийнятками) 
— їхня ментальність така 
сама, їхні погляди такі самі, 
а їхні переконання базують
ся дальше на Лондонському 
націоналізмі 30-их років. їх 
ділить лише приналежність 
до трьох різних ОУН, яких 
вони віддали кращі роки 
свого життя, для яких пра
цювали з повною самовідда
ністю аж до того ступеня, 
що деякі з них перетвори
лися у звичайних „апарат– 
чнків". Єднає їх непохитне 
бажання, за всяку ціну за
лишитися при „владі", „на 
вершинах", на „своїх пос
тах" і не поступитись ані 
на крок молодшим. 

Ця дійсність сумна, нено
рмальна і наскрізь шкідли
ва довела до того, що в мо
лодшої націоналістичної ге
нерації, яка постійно прог
равала в боротьбі за зміну 
чи покращання існуючого 
стану, відпала всяка охота 
дальше боротися за ту змі
ну чи за „владу". 

М. Сосновськнн Не вірить 
(„завдання не під силу") в 
можливість поєднання трьох 
ОУН без тієї молоді, яка 
втратила дальшу охоту бо
ротися за покращання. Але 
таки А. Камінськнй мас ра
цію. Саме А. Камінськнй 
краще збагнув ментальність 
провідних діячів всіх трьох 
ОУН, тому він і вийшов з 
такою тезою. Таке поедван– 
(Закінчення на crop. 4-ій) 
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Іванна Савицька 

З МОГО ВІКНА 
„І Що тебе не опущу аж 

до смерти, так мені Боже до
поможи во Тройці Святій Є– 
диній і Всі Святі"! — Таки
ми словами присягав в на
шій Церкві не-українець сво
їй нареченій - українці. При
сягав доброю українською 
мовою, голосно, гідно, спо
кійна і тією ж мовою читав 
при обіді подяку зібраним 
гостям. 

Проблема мішаних подруж 
ще й далі актуальна. Проте, 
ВОНа В ОбЛИЧЧІ ДІЙСНОСТІ! по
волі міняє свій характер і 
вимагає від нас деякої пере
вірки у поглядах. 

Для тих, що приїхали до 
Америки двадцять - кілька 
років тому, проблема міша
них подруж була майже чу
жою. Ми в Західній Украї
ні, хоч і жили по містах се
ред польського населення, 
вважали поляків своїми від
вічними ворогами. Наші ді
ти гуртувалися тільки і вик
лючно в українських перед– 
шкіллях, початкових і (у ве 
лнкій частині) в українсь
ких середніх школах. 

Частина нашої молоді бу
ла свідками таких польсь
ких жорстокостей, як ни
щення наших установ, по
громи студентів, конфіската 
газет, цензура промов, пере
шкоди в зеленосвяточннх 
походах, арешти невинних, 
труднощі в одержанні пра
ці, заборона Пласту, Береза 
Картузька і т.п. 

Отож, дівчата - українки 
уникали польського товари
ства, трималися поляків ос
торонь, а тих дівчат, що дру
жили з польськими студен
тами чи офіцерами — гос
тро осуджувалося і навіть 
накладалося на них товари
ський бойкот. 

Сьогодні обставини зовсім 
інші. Наші передшкільні ді
ти, через недостачу густої 
мережі українських садоч -
ків, зустрічаються з чужона
ціональними дітьми вже в 
третьому - четвертому році 
життя. 
Наша середньошкільна мо

лодь і молодь студіююча 
вчиться нарівні і поруч з не
українською молоддю, чує 
інші мови і не боїться гово
рити своєю. Товариське і 
приязне наставлення всіх, 
що гуртуються по коледжах, 
чи по місцях праці, набли
жає молодь до себе, лучнть 
її, дає нагоду до зустрічів, 
до дискусій, виміни думок. 
Спільна вечірка в школі, 
прогулянка по місті, якісь і– 
м'яннни чи прийняття, само 
собою, не є вже сьогодні та
вровані, як було воно ко -
лись. 

Наша молодь, силою спри
ятливих обставин, зустрічає 
по школах друзів, прияте– 
лів^ Нав'язується між молод
дю зближення, симпатія, 
любов. 

А вже що й казати про 
тих, що їдуть студіювати до 
Европи. Відірвані від дому 

і родини, попадають у чуже 
середовище, там же знайом
ляться з не-українцямн і не 
рідко привозять собі пару. 

Нікуди правди діти, дівчат 
більше 4HM` хлогщівг зокре -
ма — дівчат з університет
ськими студіями. Коли ж 
зважити, що й хлопці же
няться з чужинками (часто 
з меншими вартостями духо
вими й фізичними) тоді ста
не ясне, де причини мішаних 
подруж, бо навіть найгені– 
яльнішнй математик не о– 
женить сімох хлопців s де
сятьма дівчатами, щоб три 
із них не залишились без 
пари. 

Правда, обов'язок україн
ських батьків робити все мо
жливе, щоб їхні діти одру
жувалися зі своїми. Коли Ж 
це– часами не вдасться, слід 
перевірити наше вороже на
ставлення до не-українців, 
нових членів родини. Відрі
катися рідної дитини — це 
те саме, що втрачати под
війно. Краще, здасться, при
горнути чужу дитину до се
бе, виявити тепло, зрозумін
ня і увагу, зискати прихиль
ника не тільки для родини, 
але й для нашої спільноти. 

Вся ота студіююча неук
раїнська молодь і готові вже 
професіоналісти — це май
бутнє Америки. Перед ними 
відкриті двері на високі посА 
ти і вплив тої молоді на по
літику майбутнього може 
колись пригодитися і нам. 

Робити з не-українців — 
українців, зовсім не треба І 
ми не хотіли б, щоб наші ді
ти італійщнлнсь, францу– 
жились, чи раптом „става
ли" айришами. Нам непо
трібно перекиньчиків. 

Нам потрібно прихильни
ків, приятелів, симпатинів 
нашої справи, їхнього зрозу
міння і підтримки. 

При найбільших наших 
зусиллях тримати нашу мо
лодь для'себе, перевірка по
глядів і, головно перевірка 
санкцій, як бачимо на жит
тьових прикладах, конечна. 
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Голоси яитоеіе 
ЩЕ В СПРАВІ 
„QUI PRO QUO" 

Ця в нашій пресі давніше 
часто вживана латинська 
фраза висловлює помилку 
в особі, а не в предметі. Мов
ляв, когось взято за когось 
іншого. 

Тому переклад цієї фрази 
о. Й. 4-им на „одно замість 
другого" граматично не с 
правильний, хоч відповідає 
змістові статті. Якщо автор 
конче хотів своїй статті дати 
латинський заголовок, то 
треба було змінити повищу 
фразу на „Quid pro quod", 
але це вже не була б загаль
но досі вживана оригіналь
на фраза і такої ніхто досі 
не вживав. 

Вол. Японський 
Мейплвуд, Н. Дж. 

ЦСУ С00Р інформує про 
„перевиконання" господарських плянЗв п 

Москва. — Центральне 
статистичне управління СС– 
СР подало до відома 20 жов
тня звідомлення з вислідів 
виконання „державного пля– 

Алла Коосовська 

КРАПЛИНКА БЕЗБАРВНОЇ РІДИНИ 
(Оповідання) 

Надійка кинулася була 
до дзеркала, але раптом зб
лідла і скинула обидш руки 
до шиї. її очі сполохано за
кліпали ДОВГІ" ми віями і, 
гарячково мап.чючя огню, 
рона намагалася розстріб– 
нутн замочок налий мка. 

— Надійно, що тобі ? -
злякався, Вадим, схоплюю
чи дружину за плечі. 

— Душить,... ой, душить!... 
— прохрипіла Надійна, але 
в цю мить її пальці впора
лися з замочком, і наший
ник з мелодійним дзвоном 
упав на порожню тарілку. 

- Що ж це таке! Ти, ма
буть стомилася, набігалася 
та ще й не їла нічого, ось 
і реакція! — говорив схви
льований Вадим, горнучи до 
себе дружину. - З'їж щбне– 
будь, і все минеться! 

Але румянець уже повер
нувся Іна обличчя Надійці, 
і вона? подякувавши чолові

кові за подарунок, знову за
йнялася гістьми. Нашийник 
пішов по руках, викликаю
чи захоплення товариства, 
яке складалося переважно 
з мистців. Усі вважали, що 
Вадимові пощастило за без– 
цінь купити справжній ми
стецький витвір. 

Тіна взявши у Надійкн 
| нашийник, підбігла до дзер
кала і притулила до грудей, 
милуючись його красою, яка 
на тлі її сірої шовкової сук
ні виступила в усьому бли
ску. 

- Ти ж дивись, як він па– 
сус до моєї сукні! Даю за 
нього вісімдесят долярів На
дійно! - напівжартома гук
нула вона. 

-Хіба ж. дарунки прода
ють? — весело відповіла 
Надійка. — Та ще й подару
нок коханого? 

По вечері, лід звуки „За
повіту", що його заграла на 

фортеггіяні Надійка, Вадим 
зняв урочисто простирадло 
з каопши, яка стояла на мо
льберті посередині майстер
ні. Перед глядачами на всю 
свою широчінь розлився 
Дніпро з Андріївським собо
ром на першому пляні, з ве
сняними задніпровськими 
луками вдаліші. А на папе
рті собору, на тлі його біло– 
сніжних стін, з ледве примі
ткою усмішкою на устах по– 

j стать дівчини, дуже подібної 
до Надійки, з гілочкою роз
квітлої верби в руці. Весня
ним вітром, подихом ВОДИ і 
молодої трави повіяло на 
присутніх з цього полотна 

—Ну й ну! — першим за
говорив Микола, обходячи 
навколо мольберт, наче спо
діваючись побачити ззаду 
ще якесь чудо. 

— Здорово, братіку, ска
жу я тобі! 

— Ні, ви лише погляньте 
на цю дівчину! Як вона уві
йшла в цей краєвид, злила
ся з ним! - вигукнула гли
боко зворушена Тіна, не від
риваючи очей від картини. 

— Якже це так, н а ш а 
модерністка і захоплюється 
такими реалістичними кар -
тинами? — хтось пожарту
вав з гостей. 

— А я вважаю, що це не 

реалізм, це радше експресіо
ністичний твір... — задум
ливо зауважив Микола. 

Вив'язалася гаряча диску
сія. У кожного була своя 
думка, і кожний з властнво– 
ю молодості самопевністю 
вважав її за єдиноправиль– 
ну. І лише в одному погоди
лися всі: мнетець дуже та
лановитий, а твір його пре
красний. 

— Надійно, ти скоро? Го
ді вже тобі чепуритися, гар
на й так! Надійка розчісу
вала перед дзеркалом волос
ся. Вадим підійшов ззаду і 
замнлувввся юним личком 
дружини, що його відбивала 
блискуча поверхня дзерка
ла, Надійка усміхнулася йо
му, злегка торкаючи уста 
губною помадою. 

— Ти ж обов'язково одяг
ни нашийника, він дуже до
бре пасуватиме до цієї су
конки. Я зачекаю тебе на 
вулиці, виходь швидше, — з 
цими словами Вадим зали
шив кімнату. 

„Ну, чого вона там вовтуг 
знться ? — вже з легкою до
садою думав Вадим, нетер
пляче міряючи хідник ши
рокими кроками. — Аджеж 

була цілком готова, так ні, 
треба ще півгодини прокру
титись перед дзеркалом!" 

Він ще й ще раз пройшов
ся до рогу і назад, але зна
йомих Надійчнних кроків не 
було чути. 

Із заходу напливала чор
на, з л о в і с н а хма– 
р а, віщуючи г р о м о в и– 
ц ю. Люди п о с п і ш а л и 
по т р о т у а р а х , бру -
кой б е з п е р е р в н о ю ла
вою с у н у л и авта. Теплий 
День ранньої нюйоркської о– 
сени доходив кінця. Сонце, 
зупинившись на краю хма
ри, сліпучо відбилося у ві
тровому склі якогось авта і 
зникло. Війнуло холодним 
вітерцем. 

Вадимові увірвався тер
пець. Він підійшов до ґанку 
і глянув на вікна третього 
поверху, де було його меш
кання. Вікна були закриті і 
гукати було безнадійно, бо 
гамір міста заглушив би йо
го голос 

Тривога почала закрада
тися в серце Вадима, але ро
зум говорив, що в закрито
му мешканні нічого не мог
ло трапитись, коли він, як 
вартовий, охороняв його з– 
зовні. Ніхто не міг зайти ту
ди непоміченим, але чомусь 
йому стало моторошно і він, 

перестрибуючи через ДВІ СХО
ДИНКИ, кинувся нагору. 

Двері були зачинені. Уже 
не опираючись тривозі, Ва
дим гарячково намацав у ки
шені ключа і, не потрапля
ючи відразу до вічка, мусів 
зупинитися, щоб витерти 
піт, який раптово виступив 
на чолі. 

Нарешті клацнув. замок і 
Вадим вскочив до кімнати. 

Надія лежала на підлозі 
горілиць, розкинувши оголе
ні руки, які різко біліли на 
тлі темного килима. Лям– 
почка перед туалетним сто
ликом, відбиваючись в дзер
калі, яскраво) освітлювала її 
мармурово біле обличчя з 
розтуленими устами, якими 
вона наче намагалася схо -
пити повітря. Усе було див
но непорушне в цьому об
личчі. І Вадим зрозумів, що 
вона . . . мертва. 

Коли перша хвиля дико
го, непереможного жаху від
котилася, коли поліція заб
рала трупа, Вадим, опритом
нівши, побачив себе, що си
дить він на підлозі, поруч з 
місцем, на якому ще не за
терся о б р и с Надійчиного 
тіла, окреслений прим'ятим 
ворсом килима. 

Тепер, на зміну жаху, при
йшов-розпач. Проясніла сві
домість безжально ствердн -
ла: „Нема Надійки, Надійка 
вмерла!" Але чому, чому?" 
Доктор промурмотів щось 
невиразне про раптовий 
спазм у горлі, про тромб у 
серці... Вадим не розумів, не 
чув нічого, одне тільки сло
во билося в скронях, викли
каючи нестерпний біль у го
лові ,Лед", - сказав поліс
мен, підвівшися з колін і за
кладаючи в покрівець вже 
непотрібну кисневу маску. 

— Чому, чому?! — волав 
Вадим, залишившись один 
у своєму спустілому меш
канні. 

Він важко підвівся, спер
шись на килим обома рука
ми, ступив два кроки, не 
знаючН, що робити, і раптом 
відчув під ногою срібний на
шийник, який спав, мабуть, 
з Надійчиної шиї, коли її 
клали на ноші Відрухово 
підніс до обличчя цю при -
красу, яка, здавалося, ще 
зберігала в собі тепло його 
улюбленої дружини. 

іПритис нашийника до уст 
і застогнав від болю, завив 
зі стисненими устами. 

Але Надійка була мертва. 
Ніхто і ніщо не могло змі
нити того, що сталося, Жнт– 

ну промисловістю СССР за 
дев'ять місяців 1974 року". 
Згідно з цим повідомленням, 
в СССР „"виконані плянові 
завдання і соціалістичні зо
бов'язання. Перевиконаний 
плин дев'яти місяців щодо 
об'єму реалізації і виробниц
тва більшості! важніших ви
дів продукції. Понад план 
реалізовано продукції на 
5,5 мільярдів карбованців. 
Приріст промислового виро
бництва порівняно з "відпові
дним періодом минулого ро
ку виніс 8,2 відсотків". Далі 
у повідомленні говориться, 
що ..„дев'ятимісячний плян 
перевиконаний всімн зага
льносоюзними і союзно-ре
спубліканськими промисло
вими міністерствами і всімн 
союзними республіками". 
Коли йдеться про Українсь
ку ССР, то у повідомленні 
подано, що вона виконала 
плян на 102 відсотки. У по
рівняні з 'таким же дев'яти
місячним періодом 1973 ро
ку Українська ССР-збіль
шила виробництво -щодо 
об'єму на 8, а вндайність 
праці на 7 відсотків. В за
гальному по СССР видаєні– 
сть праці мала б збільшити
ся на 6,7 відсотків і „на ра
хунок збільшення видайно– 
стн-праці одержано 84 від
сотків приросту продукції". 

т я байдуже йшло своїм шля
хом, не рахуючись ві з го
рем, ні з радощами окремих 
людей. 

(Продовження буде) а 
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Відбулась засідання Ради ^м^стр!із УССР 
Київ. — „Радянська Ук

раїна" з 18 жовтня ширше 
поінформувала про засідан
ня Радн міністрів УССР 16 
жовтня з участю толів об– 
внконкомів, (Київського і 
Севастопільського міськви
конкомів і керівників ві
домств і центральних орга
нізацій, начальників заліз
ниць, відповідальних пра
цівників Ради міністрів УС
СР І Держшгяяу УССР. Як 
видно з повідомлення, най
важливішою проблемою, 
якій було присвячене це за
сідання, була справа „вико
нання державного пляну ро
звитку народного господар
ства Української РСР" у за
гальному контексті поста
нов XXIV з'їзду КПСС. Га
зета інформує далі, що „на
родне господарство респуб
ліки... розвнвасться приско
реними темпами відповідно 
до курсу, визначеного XXIV 
з'їздом КПРС". Подавши 
деякі дані про виконання і 
перевиховання „програми 
трьох кварталів по вироб
ництву більшости видів 
промислової продукції, ПО 
продуктивкости праці і при
бутку", , „Радянська Украї
на" пише, -що „на засіданні 
було відзначено наявні не
доліки в роботі окремих мі
ністерств і відомств, зокре
ма Міністерства вугільної 
промисловості! УРСР, яке 
не забезпечує сталої роботи 
вугільних шахт і Міністерс

тва промисловостей будівель
них матеріялів УРСР, яке 
не виконує протягом остан
ніх місяців плянїв реаліза
ції продукції. Не справили
ся з плинами 9 місяців бу
дівельні міністерства респу
бліки, через що своєчасно 
не введено в дію ряд важли
вих об'єктів у промисловос– 

іШІІІІИ МИ І 

сільському господарст– ті і 
ві". 

Засідання з а к інчилось 
стандартною л о становою 
про^ конечність „посилити 
заходи", щоб виправити 
„явні недоліки в роботі". 
На засіданні промовляли 
голова Радн міністрів УССР 
О. Ляшко, а також секретар 
ЦК КП України Я. Погреб– 
няк. 

В Польщі використовують безплатну 
працю дітей 

Варшава. — На те р є н і 
Польщі поширюється неза
доволення батьків у зв'язку 
з намаганням комуністи чно– 
го режиму безкоштовно ви
користовувати працю дітей 
на різних державних проек
тах. Ця дитяча праця офі
ційно мас нібито „добровіль
ний" характер", але фактич
но всі діти у шкільному віці 
зобов'язані виконувати без
платно назначені праці в мі
сті і на селі. У самій, напри
клад, Варшаві діти зобов'я
зані, як інформують, вико
нати на рік не менше як 80 
годин, безплатної пращ' на 
спеціальних державних про
ектах. Цю працю діти ма
ють виконувати поза обов'я
зковими шкільними година
ми, головно безпосередньо 
після навчання, або у вільні 
дні, при кінці тижня. На се
лах дітей заставляють пома
гати при збиранні урожаю, 
зокрема картоплі. В цьому 

році, з уваги на сильні до
щі, це навіть загрожує здо
ров'ю дітей. Поширились та
кож вістки, що у деяких ви
падках уряд закриватиме на 
якийсь час школи, щоб ви
користати дітей на таких 
безплатних роботах. 

Така практика, що її по
чав ширше стосувати поль
ський комуністичний режим, 
не є якоюсь новістю ДЛЯ ко– 

I муністичнкх країн, зокрема 
. самого СССР, де від самого 

початку така „добровільна" 
праця поширена у формі 
всяких субо т н и к і в тощо. 
Йдеться тут иро примушен
ня населення до праці та
кож у т. зв. вихідні дні, тоб
то в суботи і неділі. Праця 
шкільних дітей стосується 
порядком доповнюв а и н я 
праці старших. 

СВІТЛИЧКА 
89-го Відділу СУА з Кергдоксон, Н. Й. 

В КЕРГОНКСОШ на СОЮЗІ ВІЦ 

відбуваються кожної суботи 
від 10-12 год. дня 

ЗАНЯТТЯ у СВІТЛИЧЦІ 
яку веде п-ні ВІРА Л Е Ґ Е Д З А 

Проситься всіх Батьків в цій околиці зголоенти своїх ма
лят. Рівнож повітаємо радо дітев-гостей. 

СУА провадить також 
СУВОТНЮ ШКОЛУ УКРАЇНОЗНАВСТВА. 

Зацікавлених просимо зголоситися. Інформації можна 
одержати телефонічно 

від п. Л4дй Яіфц ч. тел. 626-0107 

В Чикаго відбудеться конференція 
представників Віддідів У КНА 

Ню Иорк (УККА) - Ек– 
зекутнва Українського Кон
гресового Комітету Америки 
намітила відбути ряд конфе
ренцій з представниками Ві
дділів УККА, щоби поінфор
мувати їх про плянн праці 
Централі УККА в найближ
чому часі. Перша така кон
куренція відбудеться в Чи
каго в суботу 9-го листопа
да ц.р. В ній повинні взяти 
участь представники Відді
лів УККА середньп - захід
них І західних стейтів. Кон
ференція відбудеться в Домі 
СУМА при 2457 Вест Чика
го евеню. Початок П в годи
ні 1:00 по полудні. 

В тій Конференції візь
муть участь члени Екзеку -
тивн УККА: д-р Антін Жу
ковський — стейт Норт Да– 
кота, інж. Богдан Федорах 
— Детройт, ред. Ігнат Вілн– 
нський — Філядельфія, ди
ректор — Іван Базарно, Ню 
Иорк, пані Уляна Целевич 
—Чикаго та інж. Дмитро 
Григорчук — Чикаго. Темо– 
ю нарад будуть справи, зв'я
зані з обороною прав люди
ни в Україні, а передовсім 
— Валентина Мороза і Лео
ніда 'Плюща: — скріплення 

суспільно - національного 
життя української громади 
та її консолідація; наші зв'я
зки з політичним та громад
ським американським дов -
кіллям; — УНФонд, як під– 
ставова фінансова база ді -
яльности УККА, інформація 
Відділів УККА про їхню 
працю в своїх місцевостях. 
По коротких доповідях від -
будеться дискусія. 

Того ж дня о годині 7:30 
вечора в тому ж приміщенні 
відбудеться зустріч учасни
ків Конференції з укразнсь– 
кнм громадянством м. Чика
го при спільній вечері. 

Господарем Конференції 
буде місцевий Відділ УККА, 
Що його очолює д-р Юліян 
Куляс. 

Про ближчі інформації в 
цій справі можна звертати
ся до канцелярії УККА в Ню 
Иорку - Тел. (212) 924-
5617 або до канцелярії Від
ділу УККА в Чикаго - 742 
Норт Оаклей Вулевард, Чи
каго, Ілл. 60612 Тел.: (312) 
Івб-6627. 

штт 

У глибокій скорботі повідомляємо Рідішх, Приятелів і Знайомих, 
що у вівторок, 22-го жоштиш 1074 р. упокоївся з Волі Всевишнього 

ЗЕНОВІЙ ПАВЛОВИЧ О. 
доиголітігіа ішрюх сіл Кігїицл І Держава, катеспгг Державного Рільничого Ліцею 
в Черниці, а остаиньо дупіішотир-аомічиик о. пралата Клямевтія Пркймн прн 

церкві св. о. Мнколая в Бруклни1, II. її. 
ПАНАХИДА відправиться в похоронному заведеппі Trzaaka, 6741 6th Avenue, 

Bayridge — Brooklyn, в п'ятшщю, 25-го жовто, о год. 6-ій вечкфв. 
ОВдацИНІГЧИЛ П А Р А О Т А С відбудеться в п'ятницю. 25-го жовтня Ш74 р. 

о год. 7-ій веч. в перові еа. о. Мяколад, 256 19th Street, Brooklyn, N.Y. 
ПОХОРОН в суботу. 26-го жовтня 1974 р. о год. 9-ій ранку з церква оа. о. ИМ– 

колая, на украіись(Шй католицький цвинтар св. Духа в llaiupluuburgh. Orange 
County, N.Y. 

В глибокому горю: 
дружина - НАДІЛ 
і'шш: РООТШІВДВ з дружиною АЛЬФРЕДОЮ 

ЛЮВОМШ' з дружиною ШИНОЮ 
швагор - д-р ВОЛОДИМИР (.ЕМІЛІЇ з дружиною L̂VJPIGIO 

1 сином ПЕТРОМ 
внуки: АНДІ'Ш, ГАНУОЯ 1 АРКАД1П 
Брат і Сестра в Украші 
Сестри в Польщі 
та ближча і дальша Родина в Канаді і 3QA 

Т Т Т Т Т Т Т П Г Т У Г Т ^ Т Т Г Т Т П Г Т Т У Г Т Т Т Т Т Т ! і 

КУЛХЛ'УРНО-ГРОЛІАДСЬКЮЇ к л ю в у ДЕТРОГГП 
— влаштовує — 

Виставну Образів 
ЯРОСЛАВА ВИЖНИЦЬНОГО 
В П'ЯТНИЦЮ, 28-го ЖОВТНЯ, о год. 7-ій веч. 

в ГАЛЕРИ , ,ЕКО" 
при аул. Район 26605, Ворея. 

Крім n'lrrmnfl, пнсггойзка буде відкрита в суботу від год. 
10 рано до 9 вечора і в поділю, від гад. 10 до 2 по пол. 

З Т ^ А Ш С Ь К А Ц Е Н Т Р А Л Я й ОРГАНІЗАЦІЇ , 
що пріїмоцуіоться в Украінській Централі 

— влаштовують — 

ТРАДИЦІЙНИЙ о с т и т 
ФЕСТИН - ПІКШН 

який відбудеться 

я неділю, 27-го жовтня 1974 року 
Початок о год. 1-ій по пол. 

у -власних залях і на площі' 
при 240 Hope Avenue, Рааяаіс, X.J. 

БЕЗ ОГЛЯДУ НА ПОГОДУ 
В програмі: спортові гри, колесо щастя, биття горш

ків, перегони в мішках, цілець і багато Інших роз
ваг. 

Фантові виграші експонатів, добрий буфет, здорові і 
різноманітні напнтки. Музикою завідує Клюб 
„Київ". 

Експонати можна складати у проф. Рудакенича, тел. 
363-0492 або в Українській Централі. 

Вступ: дорослі S1.50, для дітей і молоді вступ вільний. 
Щиро запрошуємо всіх Членів, Молодь і Громадянство. 

ОКРУЖНА РАДА СОЮЗУ УКРАЇНОК, 12-ий ВТДДІЛ 
УКРАЇНСЬКОГО ЗОЛОТОГО ХРЕСТА та ОБ'СДНАН– 

НЯ ЖІНОК ОЧСУ 
щиро запрошують на 

ДВАНАДЦЯТУ ІНДИВІДУАЛЬНУ 

МАЛЯРСЬКУ ВИСТАВКУ 
МАРІЇ 

ГАРАСОВСЬКОЇ-Д АЧИШИН 
(Рим, Кастельґаядольфо, Помпеї, квіти, пейзажі, 

композиції та ікони) 
що-відбудеться у ЧИКАГО 

8 днях 1-10 листопада 1974 року 
в ҐалерО „Левів", 2353 Вест Чикаго Авеню 

ВІДКРИТТЯ: 
П'ЯТНИЦЯ, 1 ЛИСТОПАДА, год. 8 вечора 

Слово про мисткиню виголосить: 
журналістка п-ні ОЛЬГА ЛУЦПК 

ІЗ MlllHf ЇШОЛІС 
Виставка відкрита коасиого дня від 11-ої ранку до 10-ої 

вечора, у неділі від 9-ої ранку до 10-оі вечора. 
Вступ вільний — Каталог J1.50 — Кава - Солодке 

т0^0т0У^м^Щ0^лмш0Ш0Ш0^лййЯйй^ййй^л0і0ШййЛ' 
Об'єднання Ж'нок 

Оборони Чотирьох Свобід 'України 
повідомляє, що 

в днях 2-го і 3-го листопада 1974 р. 
- відбудеться -

IV-ий З'ЇЗД 
Об'єднання Жінок Оборони 
Чотирьох Свобід України 
в готелі Кшмодор в Ню Йорку 

при 42-ій пул. — Лексваїґтон Авеню 
З ТАКОЮ ПРОГРАМОЮ: 

Субота, 2 листопада 1974 
і. Реєстрація делегатів — 

від 9 до 10 рано 
2. Відкриття З'їзду — 

Молитва — год. 10:30 
3. Вибір Президії З'їзду 
4. Прийняття порядку на

рад 
5. Відчитаний і затвер

дження протоколу 
ПІ-го З'їзду 

6. Вибір Комісій: 
Мандатної 
НомінаційноІ 
РезолюційноІ 
Фінансової 

7. Звіти: ” 
а) ГУ ОЖ ОЧСУ 
б) Контрольної КОМІСІЇ 
в) Організаційного 

-суду 
8. Звідомлешія Мандатної 

Комісії 
ПЕРЕРВА 

9. Дискусія над звітами 
10. Висновки — Уділеїшя 

абсолюторії 

ГУ ОЖ ОЧСУ 
Година 7:30 вечора 

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 
- ПЕИЯККТ 

Привіти Організацій 
Мистецька програма 

Неділя, S листопада 1974 
1. Звіти Комісій - 9 год. 

ранку 
2. Дискусія над звітами 
3. Схвалення Резолюцій 
4. Затвердження бюдже

ту ОЖ ОЧСУ 
5. Доповідь: „Україна 1 

ми" — І. Вовчук 
6. Доповідь: „Жінка в на

ціональному самостав– 
ленні там і тут" — 
Оксана Керч 

7. Вибір Керівних Органів 
ОЖ ОЧСУ 
а) Головної Управи 
б) .Контрольної Комісії 
в) Організаційного 

Суду 
8. Внески й побажшпш 

У вівторок, 22-го жовтня 1974 року упокоїлась в Болі, 
на 84-му році життя, уроджена в с Гермакіаці, України. 

бл. п. 
МАРІЯ з МИЗАНІВ 

ГУЧНО 
ПАНАХИДИ — в четвер 1 платницю, 24 1 25 жовт

ня 1974 р. о год. 7:80 неї. в похоронному ааведеші 
Trzaeka, 67 41 5th Avenue (ріг 67-ої вул.) в Вруклнні. 
И. П. 

ПОХОРОН а того ж самого заведення в суботу, М 
жовтня 1974 р. о год. 9:30 ранку на цвинтар Moravian 
в Стеген Аії.п-пд, Н. П. 

В глибокому смутку: 
еннн з дружинами І дітьми: ЛКСЕІГПИ, 

ВОЛОДИМИР, СТЕПАН 1 ЧАР-П 
брати з родинами — ЬІЛПШШЛ 1 ВАСИЛЬ 
сестра з родиною — АШ1Л Ю1' Ш11 
та ближча 1 дальша Родина тут, в Канаді. 

Україні, Румунії і Польщі 

Замість квітів на свіжу могилу 

бл. п. Карла Смеречинського 
Батька учительки Ніколи Українозіїаіістпа 

їм. Т. Шевченка в Рочестері, Н. И. 
уіІИТЕЛЬСЬКИП ЗБІР 

складас: 45.00 доларів 
на Фонд УВУ. 

9. Закриття З ізду 
ГОЛОВНА У ПРАВ А ОЖ ОЧСУ 
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М Т Т Т Я Ї І Т М Я І М Ш І І И Т И Н Ї Ї И І И І Т Н Т Г Т Т Т Т 

В П Е Р Ш У Р1ТШШЦО СМЕРТН 
па тої Найдорожчої 

ПРАБАБУШ, БАБУНІ і МАМИ 

б л . П. 
ЄВГЕНІЇ РОГОЖІ 

відправиться 

ПОМИНАЛЬНА СЛУЖБА БОША 
З ШШАХВДОЮ 

в п'ятницю, 25-го жовтня 1974 року 
о год. 7:20 ранку 

в церкві св. Юра в Ню Йорку 
Родину, Приятелів ї Знайомих просимо в цей 

день згадати Покійну в своїх молитвах. 
Син РОМАН з Родиною 

в Д Е С Я Т У р і ч н и ц ю ОМИРТИ 
МОІЙ Незабутньої ДРУЖНІШ 

бл. я. НІНИ ЯНОВ 
буде відслужена 

П А Н А Х И Д А 
ЗА ВІЧНШ1 ЮІЮКІИ Ш ДУШІ 

п Українській Православній Катедрі 
СВ. ПОКРОВИ ВОЖШ МАТЕРІ у аАУТФ!ЛД, Міч. 

(9-та миля) 31931 Етерґрін Роад 

в неділю, 3 листопада 1974 р. 
о год. 11:30 дня, після Служби Божої 

Прошу Учасників Визвольної Боротьба, Посестер, Побра
тимів І Знайомих Покіяпої в це! день слільяо я! мною 
вшанувати П Світлу Пам'нть. Муж — МИКОЛА 

ПОДЯКА 
Дня 11-го жовтня 1974 року відійшла від нас 

у Вічність 
наша Найдорожча 
МАТИ І БАБУНЯ 

бл. Л. 
МАРІЯ з КОРЖЕВИЧІВ 

ЗАРИЦЬКА 
Ці сю дорогою складасмо щиру подяку Дру

зям, Приятелям І Знайомим, що причинилися до 
улесшення нашого горя і вшанування нам'яті 
ПокІйноі своєю чнсіенною учіиггю в Панахиді. 

Нехай (Всевишній нагородить усЬш благами 
Веечееяих Огцїв Є. Шараневича — пароха укра
їнської католицької церкви в І”емпстед, JL Ай. 
та отцячзовітянка М. Старуха — пароха україн
ської католицької церкви в Мілвіл, Н. Д ж . за від
правлення Панахиди та переведення похорону. 

Щире Снаснбіг Іванова та Ваидї Сенко. влас
никам похоронного заведення за їхню особисту 
увагу І взірцеву обслугу. 

Особливо дякуємо Родинам М. і Л. Кобринів, 
ЛІ. і ЛІ. Ло.-уіагів та Ю. і II. Штогрннів за їхню 
щиру моральну піддержку в часі хвороби нашої 
Матері І Бабуні та поміч під час похоронних об
рядів. 

Сердечно дякуємо Друзям-ДіпазУгаїїкам за 
відспівання Панахиди та переведення збірки на 
Український Батоліщькнй Університет св. Клн– 
мента в Римі, замість квітів, згідно з бажанням 
Покійної М арії. 

Збірку, яку перевели Панове Ю. ІНтогрнн, 
ЛІ. (Кобрпн та І. Капчак принесла суму 555.00 
долярів. Щіфо-сердечнс Сїіасибіг yoke Жертво– 
давзям і Збірщикам. 

Зложили: 
— інж. ЗІ. і М. Ломаги, Г. і 3 . За– 
і X. Зарицькі, Працівники фірми 

по 50.00 дол. 
рнцькі, В. 
ASP Co.; 

по 30.00 дол. - І. і М. Зарицькі, д-р Б. І О. Дзе– 
ровіг-гі; 

25.00 дол. — іиж. А. і І. Дзеровичі; 
20.00 дол. — д-р Ю. і О. Руденські; 
по 10.00 дол. — ЗІ. і Л. Кобріт , І. і А. Капчак, L 

і Г. Плетсшщькі, Ю. і Н. Штогрин, О. і О. Дац– 
ків, В. і О. ЗІігськів, ЗІ. і III. Війтович. Т. До– 
л ітеька , В. і Е . Зарнцьку, П. і К. Зарицькі, Я. 
і А. Калаоан, И. і Б . Рірзшї, ІІрац'лятіси форми 
"S.S. Prod."; 

по 5.00 дол. — С . і Н . Кулинич, С. і М. Коханів– 
ські, І. і М. ІІ.І.'.)ІІШ;, М. і О. Курчак, В. і II. 
Шпачинські. П. ГІУЄНГ^-К, В. і Ю. ЗахарІя, С. 
ЗІаланчук. І. і Ю. Солтис, В. і О. Погорецькі, 
ЗІ. Кузів, А. і О. Копнстянські, Т. і М. Ліпин– 
ські, І. і А. Лотоцькі, В. і А. Герулн, А. Бен– 
де|)ська, П. і А. Дембпіькі, М. і К. Мгацл, Я. і 
М. Кошнчішгські, Н. і Є. Квозко, М. і С. Саґа– 
ті, І. І Є. Кульпаки, Я. і І. Зака.іяк, К. і А. Лі– 
пинські. 

Зібрану суму переслано дня 21-о жовтня ц. 
р. до Риму на руки їх Бтаженства Патріарха 
Кігр Иоснфа. 

Сини: П . ІИРЦ1 з дружиною ЗЕПОБІСЮ 
ВОІТОДШШ!Р з дружиною 
30РІВСТИНОЮ 
БОГДАН з ді)ужнною ЗЕНОВІЄЮ 

: ВОЛОДИЛШР, ІОРШ. П Л Я Р Ш , 
З ї А П Я , БОГД:\Я 

Ф Е С Т И В А Л Ь 
2-З-го ЛИСТОПАДА 1974 p., ЧИКАГО, їлл. 
Заходами ЖУЛЬТУШОЗХ) КОСИГЕБІЗУ СУСТА-Захід 

-т.ж. Е К З Е К Ж К ' - К Ж ш и в в ШЕШГШ в в в я в -в-.в и:я- в.-вг 

Субота, (10-6 години) та неділя.(12-6 години) 
ишмшг.ягшлшвтяшшт 

ЗШСТЕЦЬКІ ВИСПАНКИ 
ВІІСТ.4ВКА Ж О Н 
ДОПОВІДІ з ПРОЗПТС^ДШІ 

ЗТІРАШСЬКІ ФІЛЬМИ 
ФОТОГРАФИ 
ПАНЕЛЬ 

- ЬІКІЩ.'И,-Ш' в.В!'в ,.в-ж:г-н; 

ДОПОВІДАЧІ: 
Слави Ґеруляк (Ню Иорк) Іванка Іванчук (Чикаго) 
Карен Зелізко (Чикаго) Константин Жтонадіс 

- (Іидіяпа) 
Радостав Жлтс (Монтреаль) Марко Царинніш 

(Торонто) 
ROBERTO GLEMENTE HIGH SCHOOL 

Weetem^k Dlvie^on - CHICAGO, Ш. 
і , а и і ш і т л г ж а г я г а ь . ж д ^--Ш.швц 

Субота, (7-9 години) 
Поезія Нюйоркської Групи поетів: 
ОЛЕГ KQBBPKO (Чикаго) 
ЮРІЙ БОЛОЗШЄЦЬ (Чикаго) 
МАРКО ЦАРПННПК (Торонто) 

Субота, ^2соідини) 
З А Б А В А 
ОРКБСТРА „ЧЕРВОНА РУТА" з НЮ ИОРКУ, Н. Ж 

SHERATON-CHICAGO HOTEL 
905 N. Michigan Avenue - CHICAGO, III. 

ШШШШШШШШЯШШШЙШЯЖ-ІЖІЖ-Ш!ЗЖЇШ-ІЖІЖ-М Ш ЖІШС!ШГЯВШШШЯШ 
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СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 25-го Ж О В Т Н Я 1974 
ги , ч. аза. т 
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УШКсь , 

5550.00 
500.00 
479.00 
460.00 
250.00 
100.00 
100.00 
75.00 
50.00 
25.00 

МННЯ КАМПАНІЯ ЗБІРКИ 
ФОНДІВ УККА 

Український Конгресовий Комітет Америки в кінці 
вересня цього року започаткував акцію збірка фондів на 
виконання своїх зобов'язань продовжувати послідовну 
йалгаанію в справі звільнення В. Морова і Д. Плюща та 
в.обороні прав людини в Україні. Канцелярія УККА вис
лала Платникам Національного Датку осіннє звернення 
З Проханням вплвчувати спої ігопсертвн на три Фонди, а 
сало: -. ` ! !-.̀ ' ` - ' ' ' ч 

1. Фонд Оборони Прав людини а Україні. 
2. Національний Даток за 1974 рік. 
о. Фонд Дому УККА-СУА. 
Подаємо перші висліди нашої осінньої збірки, що зав

дяки доброзичливій поставі нашого громадянства, дала 
Добрі висліди в перших двох тижнях жовтня місяця. 
\\\ І так: на Фонд Оборони ПравЛюдння в Україні впла– 

іщля: і : ” . --– і г л .'` 
Відділ УККА в м. Гюстон, Тексас - -
Головна. Управа ООЧСУ, Ню Иорк -
Об'єднаний Комітет — Відділ УККА, Н. Иорк -
Відділ УККА - Оборн, Н. а -
УНСоюзг Ню Джерзі -J-
OytK „Провидіння". Філадельфія, Па, — 
Т'-іо Українських Інженерів, Н Иорк -
Союз Земель Соборної України — 
Відділ УНСоюзу 171, Джерзі Ситі. Н. Дж. 
Т-во Українських Бібліотекарів -

Це були вплати Організацій. На той же фонд вплатн– 
лк слідуючі особи: набіл ьша впл ага, яка Вплинула на цей 
фонд, це була пожертва в сумМ,ООО,ОО'дол. (одна тисяча), 
ЩО її зложила п-і Ан а стаз і я Соколов ська. Далі вплатнлн: 
ti.'Jdb Бойчук `-– 100.00 дол.; по 50.00 дол.: п. И. Лйсогір 
і й-ство Я. 1 Ст. Ільницькі; п-і К. Троз - 40.00 дол.; по 
30.00 дол.: п-ство В. і М. Берези, п-і і Джус: по 25.00 дол.: 
Иґр У. Дячукі п-і О. Ашер, n. L Баран,'д-р О. Оришкевнч, 
Я. М. Сидорко; по 20.00 дол.: п. Б. Ляхоівнч і п. L Коваль
чук,, п: 1 
„.. ` . : Національний Даток за 1974 рік 

Відділи УККА започаткували акцію збірки Датку 
(Виказ всіх Жертводавців за 1973 рік появився в часопи– 
са.х: „Свобода", „Америка" і „Народна Воля"). 

-. Нижче подасмо список Відділів УККА. які вже пере– 
слалн перші збіркові ЛИСТИ: 

ВІДДІЛИ УККА: 

Норт Дакот-л (голова д-р А. Жуковський) - S300.00 
W i e c t e p , Н, Й. - 250.00 
аґартфорд. Кони. - 280.00 
Пассейк, НгДж. - 250.00 
Аліквіпла, І La. - 180.00 
Біиггсмтои, Н.Л. - 150.00 

: уВрІДЖПорт, Коня. - 150.00 
Бостон, Масс. - 150.00 
`l^itiHrt он Гадсон, Н ' И : ^ ; `—ГЙО.ОО( 

В міжчасі вплинули ня Напіоналіннй Даток індиві
дуальні пожертви, але, на жаль, "'з браку місця, не подасмо 
їх зараз у вашому виказі Бонн будуть проголошені своє
часно у „Вістях УККА" ч? 25. 

i v ; ` V ї 3 .тнстів до Канцелярії УККА: . 

' ,.Ч(Враз із.пожертвами напливають і ^яястм із дуже зво– 

Ш амістом: Василь Шеремета із Ірвівттону, НІ Дж. 
виконував свій націоналі a; їй обов'язок від 1950 
ічуючн свій Національний Даток. А тепер я вже 

Щ. пенси, яка є невелика, а життя дороге. Тому мені про
бачте,' ЩО Я висилаю тільки. 20 дол ярів, а ?p: S10.00 - На– 
ІЙонаАьяий Даток, S5.00 - на Дім УККА і S5.00 - на обо
рону1 драв людини в Україні." 

'``.Jphesca і Стефанія Порайхо з Лрс Аяджелесу; Калі
форнія, пересилають чек н і суму |78.0О з таким розділом : 
на Дім УККА - S25.00, на Національний Даток - 525.00 
і наоборону прав людини в Україні — ^25.00. ІДйСти Во– 
Щyf Вашій праці!" 
, !ЇОатря Васнлькевич з Герюві, Па. пише: „з болем в 
серці повідомляю, що муж мій, бл.п. Дмитро, помер. Живу 
на маленькому сошиел сек'юрнтн. Мені прикро звертати 
Вам порожню коверту тому, що розуміюг-що д е с своя ха
та, якої я тут на жаль не маю. Залишилося все, що ми з 
моїм мужем придбали, в Західній Україні. Живу з ласка– 

бо найменшої ставки сошяел сек'юритн, але свою вдо– 
Лепту на придбання Дому посилаю. Господи! І Насти 

замірам!" 

А К Ц І Я : 
. „В СВОЇЙ Х А Т І . . . ” - Д Ш УККА В НЮ НОРКУ. 

ПЕРША Т И С Я Ч А ДОЛаРіВ - ЗАВЕРШЕНА І 

. ( На З А К Л И К Українського Конгресового Коміте– 
ту Америки з вересня ц.р. 

„ВУДЬТЕ ФУНДАТОРОМ ДОМУ УККА 
І НОГО УОТАТКУВАННЯГ 

- в і д п о в і л и своїми вплатами (від ЗО вересня ц.р.) 
Громадяни: 
S 100.00: п. Володимир Павло ДучнисЬкий - Клівленд. 

Огайо. 
і ЗО.Ьб: д-р Ярослав Очеретько - Ню Йорк. 
9 26.00: п.п.: Евген Гутович — Глендейл, Ню Иорк. 

Александер Ясскн - Шннетонка, МЗн. 
Теодор Терен40ськів — Ню Иорк. 
Микола Танчук — Вілмінгтон, Дел. 
Катерина Датків - Менчестер, Ню Гемтпір 
Григорій Половіко - Клівленд, Огайо. 
Павло Серна — Маямі Віч, Фла. 
Ніна Гелецінська — Міннеаполіс, Мін. 
Петро Бойко — Парна, Огайо. 
Іяж. Роман Білннський — Ню Иорк. 
Мнрон Карбівник — Філядельфія, Пенс. 
Ігор і Орися Руденеькі — Парна, Огайо. 
Микола Василик — Елленвіл, Н-И. 
Юрій Личковський - Сеніноле, Фла. 

Осип і Стефанія Порайко - Лос Анджелес, 
Каліфорнія. Григорій Гаянч - Філядель
фія, Пенс. Осип Рійних — Ню Браясвик. Н. 
Дж. 
Антін Оттеябрайт - Квінс Вілледх, Н Л 
Остап Миськів — Аліквіпла, Пенс 

Роман Кокорудз — Філядельфія, Пенс. 
Всч. о. Андрій Хлистун — Філядельфія, Па, 
Роман БеґеЙ — Сіеттл, Ваш. 
Евген Власевич — Кольонія, Н. Дж. 
Василь Шеремета — Ірвінгтоя, Н Л ж . 
Катря Васнлькевич — Герміні, Пенс. 

О Р Г А II І З А Ц І Ї 

Укр. Нар. Союз - Централя — Джерзі Ситі 

ЗА ЯКИЙ „ОСТАННІЙ" ОБОВ'ЯЗОК 
НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 

(Закінчення зі coop. 2-ої) 

ІЇЬМі 

S26O.0O: 
jlOO.00: ПУК „(Провидіння" — Централя — Філядель

фія, Па. Комітет Об'єднаних Українських 
Американських Організацій — Метроп. Відділ 
УККА - НЮ Иорк. 

Дальші вплати „Фундаторів Дому УККА і його устат– 
кування" будемо проголошувати! 

Український Конгресовий Комітет Америка 

вя б можливе, коли б лише 
керівники трьох ОУН мали 
хоч крихітку бажання пос
тупитись не молодшим, — 
а своїми особистими амбіці
ями. І тоді: наступило б 
„об'єднання" сеньйорів на
ціоналістичної генерації, то
ді „остання" генерація ви
конала б свій „обов'язок", 
тоді українська суспільність 
на чужині дістала б ще од
ну... декорацію, типу екзи– 
льного уряду УНР. Мрії де
кого сповнялися б, не зва
жаючи на те, що українсь
кій справі це не принесло б 
абсолютно жодної корвети. 
Таке поєднання чи якась ін
ша „конфігурація" раз на 
завжди замкнула б двері 
молодшій генерації до ОУН 
і вона раз на завжди опи
нилася ' б поза рямхамн ор
ганізованого націоналізму. 

В чому суть проблеми мо
лодшої націоналістичної ге
нерації? 

Склалось так, що в систе
мі всіх трьох ОУН, молода 
націоналістична генерація 
стала глядачем, спостеріга
чем, а не творцем і співаід– 
повідальним чинником. У 
дуже багатьох випадках за
служені сеньйори її зреду
кували, де це було можли
ве, до сліпого виконання, 
а де цього не можна було 
осягнути - випхали поза 
рямці ОУН. Всі три ОУН без 
молодого поповнення добі
гають до свого кінця. Бага
то з її керівників не усвідо
млюють собі, що вони дово
дять цей твір, зі світлими 
традиціями, з помилками і 
мудрими потягненнямн, з 
героями і обивателями, іде
алістами і „апаратчинами" 
-rf до музейного експонату. 

На жаль, теперішня дійс
ність і життя кажуть нам, 
що ані об'єднання трьох О– 
УН, ані співпраця між нн– 
ми, ані ставка на найейль– 
нішого (а хто з нихнайсиль– 
ніший?) не в силі розв'яза
ти дуже тяжкої кризи, яку 
перегнивають всі три ОУН. 
Зліквідувати цю кризу мо
жна лише почерез омолод
ження всіх трьох ОУН по
через введення у їхні прово
ди людей з високими квалі
фікаціями, які знають добу, 
в якій мв живемо, які б жи
ли потребами нашого наро
ду, а не споминами про ми
нуле. 

Зацікавлення „чужими ко
лами" проблемою об'єднан
ня чи. співпраці трьох ОУН 
для нас не повинно бути 
жадним аргументом. Кож
ний „чужий чинник" (чо
мусь про нього починають 
все”більше-говорити у нас...) 
хотів би бачити в „об'єдна
ній" ОУН музейний експо
нат, а не силу, з якою той 
„чужий чинник" мусів бн 
рахуватися. Чим дальше ко
жна ОУН і кожна українсь
ка група, якими справами 
вона не займалася б, буде 
стояти від того загадкового 
„чужого чинника", тим кра
ще буде для української 
справи і для кожної україн
ської групи. Тільки вповні 
незалежні, фінансово і полі
тично, українські групи мо
жуть виконувати українську 
роботу — політичну, рево
люційну, ба, навіть культу
рну. Кожна залежність (зо
крема фінансова) перемінює 
дану групу в чужого агента, 
який перестає бути україн
ським чинником і стас вті
ленням того „чужого чин
ника". 

Тому було б цілковитою 
помилкою націоналістичним 
сеньйорам на будь-кого орі
єнтуватися. Вони зробили б 
найбільшу прислугу укра
їнській справі, зокрема ті, 
які вже понад тридцять ро
ків є „незаступимі" на своїх 
постах, коли б вони зійшли 
з п'єдесталю тісї незаступ– 
ности, з почестями і славою, 
і віддали своє місце молод
шій генерації.. 

Ми є свідками, що серед 
молодших вже немає того 
антагонізму, тісї ворожнечі, 
нетерпимости і хворобливо
го амбіціонерства, що було 
і дальше с типовою ознакою 
багатьох сеньйорів. Перед 
тісто молодшою генерацією, 
яка хоч розчарувалася у 
практиках сеньйорів, але да
льше залишилася націона
лістичною, стоїть питання 
чи вона мас бажання повер– 

I нути українському визволь– 
I йому націоналізмові ті ук– 
I раїнські властивості, яких 
І його позбавлено в останніх 
| трцдцятип'яти роках, чи бу– 
іде вода стояти і дальше ос

торонь. Ми бачимо, що було 
б великою помилкою моло
дшої генерації, коли б вона 
втікала від націоналізму. 

Сьогодні саме націоналіз
ми різних народів творять 
новітню історію і є рішаль– 
нимн чішниками нашого ча
су. Націоналізм не с ані пе
режитком, ані відгомоном 
минулого. Він с сучасністю. 
Але з нього треба позбути
ся всіх чужих впливів, які 
нам насильно накинуто. 
Майбутнє за націоналізмом, 
але за націоналізмом демок
ратичним, гуманним і шля
хетним.' За націоналізмом, 
який би гіоеднав теорію з 
практикою і який гаранту
вав бн не лише в теорії, але 
й у практиці гідність і сво
боду не лише спільноті, але 
й у першу чергу ОДИНИЦІ.БО 
що з того, що спільнота чи 
народ є вільні, коли одини
ця є поневолена? 

Чи можна це осягнути? 
Безсумнівно, що можна. 

Поперше — сеньйори на
ціоналістичних організацій 
повинні відійти від україн
ського політичного життя. 
Багато з них мали, може, 
дуже добрі наміри, пожерт
вували дуже багато в осо
бистому житті, але, на жаль, 
подавляюча більшість з них 
не здала іспиту державни
цької і політичної зрілости. 
Не заперечуючи їхнього па
тріотизму і відданости укра
їнській справі, на їхній со
вісті лежить тяжкий тягар 
35-річних помилок і невдач. 
Вони відповідальні за те, що 
колись хрустально - чиста 
ідея українського націона
лізму стала сьогодні сумнів
ної вартости чинником у на
шому політичному житті. 
Для молодої генерації наці
оналізм всіх трьох ОУН, на 
жаль, не став притягаючим 
чинником. Лише з відходом 
сеньйорів була б можливість 
очистити задушевну атмос
феру перманентних розко
лів в усіх (дослівно в усіх) 
проявах нашого організова
ного життя. 

По-друге - на місце сень
йорів повинні прийти в пер
шу чергу молоді люди, мо
лоді прскресіоналісти, які 
здобули високу освіту в по
воєнних роках, які були б 
фінансово незалежні і в пе
ршу чергу незалежні від бу– 
дьякого „чужого чинника". 
Велика група цих молодих 
людей настільки дорожить 
ідеями і здобутками укра
їнського націоналізму, але 
націоналізму гуманного і 
шляхетного, націоналізму „з 
людським обличчям", що 
вони радше відійшли чи від
ходять від організаційних 
рямок ОУН, чим створюва
ти дальші ферменти чи роз
коли. І саме за цими людь
ми тепер слово до сказання, 
а не за сеньйорами. 

Вони повинні: 
Провести основну ревізію 

теорії і практики організо
ваного націоналізму, чого 
так страшно бояться деякі 
сеньйори. Тон саме націона
лізм слід очистити від тих 
елементів, які нас руйнува
ли і ввести до нього живот
ворчі і конструктивні ідеї 
відродженого нацоналізму в 
Україні; 

Створити атмосферу дові
р'я, взаємної пошани і рес– 
пекту, що може стати запо
рукою у створенні, якщо не 
дійової нової організованої 
сили, то хоч своєрідного мо– 
делю, який був бн зразком, 
як можна корисно і позити
вно, не лише працювати для 
української справи, але н 
вести визвольну боротьбу. 

Все це під силу молодій 
і думаючій націоналістичній 
Генерації. 

В ЧИКАГО ВРОЧИСТО ЗАКІНЧЕНО... 
(Закінчення зі crop, l - d ) 

собор завдяки ентузіястич– 
ній жертвенностГ його пара
фіян коштом понад двох 
мільйонів доларів, з чого 
сплачено вже більше як 
півтора мільйона. Залиши
лося до сплати лише коло 
500 тисяч доларів, в цьому 
зараховані суми за приход– 
ство й за церковне устатку
вання. Мірилом жертвенно– 
сти парафіян є проголоше
ний список будівничих со
бору, з-поміж яких коло 500 
родин пожертвувало від 
1,000 до 19,000 дол. (цю 
найбільшу суму жертвува
ли д-р Роман і Лідія Сми
ки). 

Собор побудовано в укра
їнському стилі за проектом 
архітекта інж. Я. Корсун– 
ського, і вій став у Чикаго 
оригінальною архітектур
ною атракцією. Телевізійна 
станція Сі-Бі-еС передавала 
обширний окремий .репор
таж про собор із багатством 
світлин його завніїпньої і 
внутрішньої конструкції. На 
малі обсерваційної вежі Сір– 
са, що завершує 110-повер– 
ховий, найвищий хмаросяг 
світу, зараховано наш собор 
до об'єктів, вартих оглядин, 
бо він І визначається на за
гальному виднокрузі Чика– 
га своїми золотоверхими ба
нями. Собор святих Володи
мира й Ольги відмічений та
кож у туристичному провід
нику Чикага й відвідують 
його туристи з різних час
тин світу, вписуючись до 
пропам'ятної книги його 
відвідувачів. За собором ро
злога огороджена площа 
для постою авт. Перед собо
ром насаджено декораційні 
кущі, а кругом заведено 
травники, все це разом з мо
дерним освітленням надає 
соборові особливого чару. 
Собор мас новочасну систе
му огрівання й охолоджу
вання та мелодійні електро– 
нічні дзвони. Під собором 
міститься й модерно влаш
тована авднторія, в якій на 
прийняття при столах є ко
ло 64)0 місць, а на імпрези 
— коло 1,000 сидячих місць. 
Поруч модерно влаштована 
кухня. Авдиторісю користу
ється не лише сама пара
фія, але також і інші гро
мадські організації: Союз 
Українок Америки відзна
чав тут 30-річчя „Нашого 
життя", тут відбувся літе
ратурний вечір Зої Когут, 

Help Wanted Male 

Experienced. All around 

MACHINIST 
For small jobbing shop. Belle

ville - Nutley Area. Co. pd 
benefits. 

Call (201) 751-0017 

тут Братства УСС і Дивізій– 
ників відзначатимуть свої 
ювілейні річниці, а на 1-3 
листопада заповіджеві тут 
Дні Української Книжки, 
якими започаткується похід 
з українською книжкою в 
ЗСА і Канаді під протекто
ратом Українського Книж
кового Центру. 

Парафіяльна громада св. 
Володимира Й Ольги мас 
повне право пишатися тим 
своїм справді незвичайним 
подвигом — собором, який 
красою і зразковим оформ
ленням довкілля вже здале

ку притягає очі прохожих. 
Коли до цього додати шість 
3- і 2-поверхових парафі
яльних будинків, що півко
лом оточують собор — па
рафіяльну к а н ц є лярію, 
культурний осередок (пере
даний У користування моло
ді) , приходство, 2 житлові 
будинки для старших чле
нів парафії і будинок філії 
УКУ, то це все можна наз
вати справжнім „українсь
ким кварталом", який про– 
речисто свідчить і доказує, 
як багато можна осягнути 
спільною працею, єдністю, 
ентузіазмом і вірою в силу 
ідеї. 

М. Денисюк 

Г.ИЧі ' , П І 1 ' 

Різне 
.ИС^О^ИМ 

уіфаівсмсе Висжххояе ІфВрб 

ROMAN PARCH SEBWCE 
141 2nd Avenue, New Yofk CHf 

TeLt (812) 476-74W \ 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ З ОДО,'– 
l̀ OM І ХАРЧАМИ В УКРАІ 
НУ І ДО COOP. Маетее шА 
гаїшді все потрібае до ввошн 
ш–. Посилаємо тодаш РУВЛВУ 
ВІ ЦЕРТНФІКАТИ. АВТА, 
мотоциклі, холодільгаа– 
КИ і ТЕЛЕВІЗОРИ,. Урядові 
години: від понод. до п”ятйжці 
8й0-в:00 в^ в еуб. 8:SO-6tOO в. 

В неділю, від 10-1 по ООХ 
ХХХХХХХХХХХХХЖХХЖО ' ї в 

4Ї 

ч 

REAX. ESTATE 

Довговічність людей в СССР є легендою 
- твердить Медведев 

MACHINE SHOP 
Fabricate tooling 8c production 
equipment for small fmg. plant 
Exp. on Bridgeport. Lathe, and 
ability to work from prints 

req'd. Fairrleld area. 
(201) 571W377 

MACHINIST 
1st nnd 2nd shift. Knowledge 
of four slides helpful but not 

necessary. 
ELECTRO WELD CO., USHC. 

53 Ootfle Rdn Hawthorne, til 
(301) 427-6990 

ВІДДІЛИ УЖІ... 
(Закінчення зі crop. 1-ої) 

новано приявних на цих на
радах попереднього предсід– 
ника Відділу Василя Собо
ля та пані Варвару Коциляк. 
Головний предсідник Йосип 
Лйсогір у стоїй доповіді з'я
сував загальний розвиток і 
досягнення УНСоюзу, зок
рема в організаційній праці, 
за дев'ять місяців цього ро
ку. На закінчення п. Лйсогір 
відзначив золотою ювілей
ною відзнакою УНС, вида
ною з нагоди 80-ліття „Сво
боди", п. Ярослава Блища
ка, секретаря Відділу, за йо
го організаційні успіхи в ми
нулому році. В дальшій ди
скусії та обміні думками взя
ли участь, крім згаданих 
відділових урядовців, при– 
явний на цих нарадах о. Ан
дрій Микита, п. С. Кульчн– 
цький та інші, заторкуючи 
організаційні потреби і мож
ливості в тому районі, актив
ність молоді, потребу окре
мого організатора та загаль
ні проблеми громади. 

В нарадах взяв участь міс
цевий молодий адвокат Я. 
Сочинський з дружиною, син 
відомих наших громадян 
д-ра і пані Сочинських з 
Бруклнна. 

Цюріх, Швейцарія, (І. Лу– 
чишин). - На цю тему мав 
нещодавно доповідь у висо
кій технічній школі в Цюрі
ху професор біології Жорес 
А. Медведев, відомий росій
ський дисидент, що виїхав з 
СССР і оселився в Лондоні. 
У цій доповіді він ствердив, 
що в усіх 500 випадках пе
ревірених в СССР старих 
людей, які казали, що до
жили 120 до 105 років, ви– 
явлилнея срантазісю. При 
контролі їхнього віку не бу
ло ні одного випадку, щоб 
хтось з них довів своє твер
дження письмовим докумен
том дати уродження. 

Багато синів мешкають у 
тій самій місцевості, що ма
ють ті самі прізвища, що й 
їх батьки. Чи мас це якесь 
значення, коли якесь сві
доцтво уродження загуби; 
лося? Наприклад, дехто із 
советських громадян подав 
дату свого уродженая на 
кілька, чи й кільканадцять 
років вище, щоб під час вій
ни звільнитися від військо
вої служби. Багато науков
ців, які досліджували вікн 
цих людей, повірили в це, 
що їм подано. 

Медведев розвіяв методич
но всі дальші спекуляції, що 
їх могли допуститися різні 
хитруни, щоб тільки уходи
ти за старшого віком. У СС
СР найбільше таких „довго

вічних" людей було в Грузії, 
у місцевості, звідкіль похо
див Сталін. Він часто велів 
себе фотографувати з таки
ми „понадстолітнімн ща
сливцям" і давати їм за це 
високі нагороди. 

Взагалі, кожному понад– 
стодітньому в СССР живеть
ся далеко краще, ніж усім 
молодшим. Його більше ша
нують. Він дістає від дер
жави та від населення різні 
подарунки. Були випадки, 
що в честь понадстолітньо– 
го випускали навіть окремі 
поштові марки. Тому серед 
підсоветських людей трап
ляються такі, що, за всяку 
ціну хочуть уходити за 
„старших", — навіть і не
правдою. 

Проф. Медведев довів на 
підставі статистики і прове
дених в СССР досліджень у 
1972 рош, на велике здиву
вання всіх геронтологів, що 
обіг крови і всі інші тілесні 
функції советських стариків 
с ті самі, що й усіх коло 60-
літніх людей. Медведев ска
зав: „Немає ні в СССР, ані 
деінде джерела молодостн! 
Кажуть, що лагідний гір
ський клімат сприяє високо
му вікові, але легко довести, 
що й на висоті морського 
рівня багато людей довго 
живе. Рівнож можна зустрі
ти щасливців довгого віку 
в гарячих, чи й у зимних 
зонах нашої плянетн". 
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Новйсть! Р О Ч Е С Т Е Р , Н. И. Увага! 

В І Д К Р И Т Т Я НОВОЇ К Р А М Н Ш Ц 

MEAT MARKET 
GROCERY A REYERAGE 

під числом 

2040 RIDGE ROAD BAST near CULVER 

1-го і 2-го листопада — November 1 A 2, 1974 

Власник Т Е О Д О Р ҐАЛА.С, член УНСоюзу 
Парковання коло Крамниці. 

аіі 

У к р а ї н с ь к а Крамниця 
РОМАНА ІВАИПЦЬКОГО 

(Delto Sportswear Co.) 
Мас яа складі по прнстушшх цінах: Різного рода ім

портовані светерн — жіночі, иужеські і ДІТОЧІ -
Італійські ДОЩОВИКИ — хустки і шалі — блюзоч– 
КЯ - . капк - панчохи — схарпепш — ск-іріпгі і 
найлонові куртки і камізелккн — імпортовані з 
Німеччини жіноча спідня білизна і попшші пан
чохи - бритви і ияпгиігкл до отршкесіня волорса 
- юта і панама, 

УКРАЇНСЬКІ ДРУКОВАНІ ОВРУСИ - НОВІ взо– 
РИ, дорЬккн, серветки та матеріал на ярдн. НИТ
КИ ДМЦ. 

КЕРАЗПКА З УКРАЇНСЬКИМИ ВЗОРАМИ Імпор– 
тована з Німеччини. Коагалетн на каву, на обіди 
на в і 12 осіб, на торти, масло, салату, вазн 1 Ін
ше. 

ЩОСЬ НОВОГО!!!! 
ОВЕТЕРИ (болерка) З УКРАЇНСЬКИМ ВЗОРОМ!!!! 

Для дівчат І жіноцтва. (Числа від 32 до 48). 
Готові копертя на Україну і Польлгу. 

ПРОДАЖ ГУРТОВА І ДЕТАШЧНАИ 

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

Ш FIRST AVE. NEW YORK, N.Y. 10009 
( b e t 8th A 9th S t ) Tel . 228-2266 

Х О Ч Е Т Е П Р О Д А Т И 
А Б О К У П И Т И 

БУДИНОК, БИЗНЕС, ЗЖИЛЮ 
звертайтеся до 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
GEMINI REAL ESTATE CO.` 

98 - Second Avenue 
New York, N.Y. TeL 477-6400 

Richmond НШ 
2 род. - 3 апарт., 50 x'200, 

гараж на 2 авта, спадкова 
продаж --153,000. 

ЕИепуШе, N.Y. 
14 акрів, дім на цілий рік, 8 

мод ер. бонґал, басейя" т-”-„ 
555.000. -. .:-' \ - . 
lANCEWYCZ-LEPCAfl \ 

REALTORS \ 
(212) 849-5009 ' \ 

Веч. (312) 847-7078 
- - . - -. . ` j . 

FOk RENT - ' 
ДО ВИЯАИМУ 

у New Haven, Conn. І 
Т Р И КІМНАТИ І 

умебльовані. Може бути двос 
або один мущнна\ 80.00 дол. 
на місяць. Заінтересованих 

прошу телефонувати — V 
1-20S-787-30T7 ; 

Вез дітей і без звірят. Дзво–, 
нитнвечорамн після 6-ої 

ггзі 
DOMESTIC 

DOMESTIC 
Once weekly. Thursday or 
day at Bast Yonkera, N. 

8 houni, S3.0o per hour. 
(914) W O 1-5567 

After 4 p.m. 

Frfe 
Tf 

-4 

ш Belp Wanted Male . | 

SEWING MACliWB І 
MECHANIC r 

Expansion has created an im-
med opening for an experienc
ed mechanic. Exp. should in
clude single and dbl. needle 
chain A lock stitch machine. 

Call Mr. ^agner at 
(201) 768-1800 -` 

or apply in`,pereon: 
Everlon Fabrics IH 

Railroad Ava^ 
flleldenbeer) 
Cloeter, NJ 

AUTO МЕКШАфСв (2) 
Suburban Chrysler j dealer has 
immediate opening for 2 quali
fied mechanics. Chrysler ex
perience important \but' -nofc 
necessary. Permanent, position, 
all benefits. Apply in . person 
Mr. Panella, Srv. Mgr. All in

quiries held In confidence. 
Summit Chrysler Plymouth 

517 Springfield Avenue 
Summit, NJ. (201) 273-4343 

Funeral Directors 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОТЛРЕБНИК 
Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА І 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

+J 

LYTWYH ft LYTWYM 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
АШ CONDITIONIJD 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services, Arrf Availablei 

Anywhere in Now Jersey, 
801 Springfield Avenue 

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

- І TAP3AH, 7197. СУДДЯ БРАНД ВІДХОДИТЬ 

Чому ти відштовхуєш м ^ 
не, Серічо, коли я так бага
то зробив для тебе?! 

Не стій передо мною нав
колішках! . . Ти схожий на 
прохаючого с о б а к у . . . Ніх

то і иеяе не ж е б р а в . . . Я 
тільки дістаю те, що я за-хо– 
чу! 

Ти безсердечна! Ти, лю
биш тільки золото!!' 

ня від любовя — Золото не 
може зрадити т е б е . . . 

Ваш капелюх, пане! 
Ти є неначе той Мідас! . . 

1 так, як в тій грецькій ле– 
Зовосо, Яфіед зіДЕииасть-І ґевді, та ще колись переко

наєшся, що є речі більш вар^ 
тісні від з о л о т а . . , 

Залншн свою „проповідь" 
для свого суду, дорогий па
не суддя! 

: , — L ^ - : — І 

І І 


