
-

І згушому 
научайтесь, 

И еєого не 
цурайтесь.., 

Т. ШЕВЧЕНКО 

-

- УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

( | Н 

UKRAINIAN BAILS 

ьялкахм ! ідлилстрлиі.. 
Mvobcxitr, K14CS Qreud вТ 

Je-`M" City, N.J. 07308 
Гвд-фсаш: (2011 4Я4-П2Г 

(201) 434-oao: 
Ню Иорку (212) 227-4 Ш 

ШОоїояу: (201) 451-2200 
' Ніо Йоржу (212) 227-625Й 

(313) 2ГГ-62Я1 

РІК LXXXL No. 208. TWO SECTIONS (SECTION 1) Д Ж Е Р З І С И П і НЮ ИОРК СУБОТА, 1в-го ЛИСТОПАДА (NOVEMBER) 1974 Ч. 208. VOL. LXXXI. 

АКЦІЯ В ОБОРОНІ ВАЛЕНТИНА М0Р03А ПРОДОВЖУЄТЬСЯ І РОЗГОРТАЄТЬСЯ. УККА І КО
Ш Т ОБОРОНИ М0Р03А ІНФОРМУВАЛИ СЕНАТОРІВ БАКЛІ І М0НДЕЙЛА ПЕРЕД ЇХ ВІДВІДИ

НАМИ В МОСКВІ. ДЛЯ ВІСТОК ПРО М0Р03А МОСКОВСЬКИЙ ТЕЛЕФОН „НЕ ПРАЦЮЄ". 
У СОВеТСЬКІЙ КАТОРЗІ: 

ВАЛЕНТИН МОРОЗ 
ГОЛОДУЄ 

ДЕНЬ 
голодовки 
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СЕНАТОР В А Ш ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ 
ДО МОСКВИ ОДЕРЖАВ ВІД УККА 

ІНФОРМАЦІЇ ПРО УКРАЇНЦІВ, 
ЗОКРЕМА ПРО МОРОЗА 

У МОСКВІ ДЛЯ ВІСТОК ПРО ВАЛЕНТИНА 
МОРОЗА - „ТЕЛЕФОН НЕ ПРАЦЮЄ" 
Вашингтон. — Ком і т є т К: — У нас була інформа– 

Оборони Валентина Мороза дія про Мороза. Знаєте, що 
інформує, що. протягом кіль–, Рая відвідувала його? 
кох останніх тижнів він був 
у телефонному контакті з Та 
тьявою Серігівною Ходоро– 
внч, членом Комітету, захис
ту людських прав у Москві, 
яка подавала інформації про 
стан Валентина Мороза та 
інших українських політич
них в'язнів у Совстському 
Союзі. 

В попередній повідомлен– К: 
нях про інформації одержані 
з Москви і в транскриптах 
цих розмов Комітет не пода
вав імени Татьянн Ходоро
вич. Тепер, одначе, після ос
танньої розмови, під час якої 
контакт був раз і назавжди 
перерваний, Комітет поста
новив оприлюднити її ім'я і 
звернувся в її справі до го
лови Комітету захисту люд
ських прав у Москві, акаде
міка Андрея Сахарова. 

Остання розмова з Татья– 
ною Ходорович звучала так: 

Комітет: — Галло! 
Ходорович: — Так. 
К: — Ми до Вас дзвонимо 

з Вашингтону. . 
X: — Дуже гарно. 
К: — Доброго здоров'я. 

Вибачте, що так пізно. 
X: — Нічого, нічого. 
К: — Але скоріше не міг 

Вас дістати. 
X: — Ясно ,не могли до

дзвонитись. 
К: — Не міг додзвонитись, 

не було відповіді. А як там у 
Вас, що нового? 

X: — Нового? Так як Вам 

X: — Так, так, він є у ду
же поганому стані. Вигля
дає, що дали побачення то
му, щоб показати, що Він 
все ж таки живий, поскіль– 
ки громадськість хвилюва
лася, думала про найгірше. 

К: - А чи Рая була сама 
на побаченні? 

Х : -
Галло ,-чл Гая

ло ! . . Татьяяо Сергіївно, чи 
Ви мене чуєте ? . . . Галло . , . 
Я Вас не ч у ю . . . Нас перер
вали . . . Галло . . . Нас пе
рервали 

Московська оперето р к а 
сказала, що „телефон не 
працює". Цю саму відповідь 
одержано через г о д и н у , 
вранці наступного дня і під 
час трьох дальших спроб. 

Представник Ком і т є т у 
Оборони Валентина Мороза 
заявив, що попередні розмо
ви з Татьяною Ходорович 
також переривалися, але ті
льки тимчасово. 

Татьяна Сергіївна Ходоро
вич вже віддавна виступав 
на захист, переслідуваних у 
Совстському Союзі. До 1972 
року вона працювала як 
лінгвіст у Інституті російсь
кої мови при Академії Наук 
у Москві. Вона стала чле
ном Комітету захисту людсь
ких прав, очоленого Андрієм 
Сахаровим. В квітні цього 
року Татьяна Ходорович пе
редала західнім кореспон
дентам у Москві заяву, в я– 

сказати, спеціальних новин кій закликала Західній Світ 
у нас немає. заступитись за В. Мороза. 

'Відбулася нарада Комісії прав людини 
і дослідів сучасної України УИКА 

Філадельфія. — В четвер 
14 листопада тут відбулося 
засідання Комісії оборони 
прав людини і дослідів су
часної України, покликаної 
Екзекутивою Українського 
Конгресового Комітету Аме
рики. На засіданні, в якому 
взяли участь проф. Б. Гна– 
тюк — голова, д-р М. Сос– 
новський — секретар, L Бі– 
лияський, генеральний сек
ретар УККА, мгр І. Базарко, 
екзекутивний ди р є к т о р, 
проф. П Стерчо, інж. О. Зін– 
кевич, Д. Левчук, О. Калин
ник і, як гості, члени Комі
тету оборони В. Мороза з 
Вашингтону Є. Іванців та А. 
Міхняк, обговорено справу 
давніше заплянованих пуб
лікацій про ситуацію в Ук
раїні на відтинках церковно
му, літературно-культурно
му і суспільно-політичному 
та справу періодичного пу
блікування матеріялів про 
відносини в Україні. Крім 
того ширше обгов о р є н о 
справу оборони політичних 
в'язнів в Україні, зокрема В. 
Мороза, і пов'язану з цим ді
яльність BWnanTtilfcHtrt 

Комітету оборони В. Мороза. 
У висліді довшої дискусії уз– 
гіднено співпрацю між Комі
сією і Комітетом, при чому 
узгіднено, ЩО представники 
Комітету Є. Іванців та А. Мі
хняк рейрезентуватим у т ь 
Комітет в Комісії, як її чле
ни. Заплановано у найближ
чому часі відбути нараду ук
раїнських комітетів і уста
нов, які на терені ЗСА зай
маються справою оборони 
українських політичних в'я
знів в СССР. 

Ню Йорк. -
дом сенатора 
Баклі до Москви для пере
вірки домовлених між Аме
рикою і Совєтським Союзом 
еміграційних'' полегш із Со– 
вєтського Союзу, Католиць
ка Допомогова Акція ню– 
йоркської АрхидієцезІЇ звер
нулася до У к р аїнського 
Конгресового Комітету та 
деяких інших установ, про
хаючи додаткових інформа
нти для сенатора Баклі .від
носно українців. У відпо
відь на це прохання, Канце
лярія УККА в окремому ли
сті, датованому 6-го листо
пада та підписаному екзеку
тивним директором мгром 
Іваном Базарком і редакто
ром „Українського Квар
та льпика" д-ром Володими
ром Душником, коротко і 
ядерно з'ясувала Сенаторо
ві стан українців в COGP та 
деякі з головних проблем, 
що сьогодні найбільше тур
бують американських гро
мадян українського роду. 

В листі насамперед ствер
джено, що коли б еміграцій
не до мовлення між ЗСА і 
СССР достосувати до відсот
кового відношення населен
ня Совєтського Союзу, то 
на домовлених 60,000 виїз– 
довнх віз для емігрантів із 
овєтського Союзу україн
цям належало б понад оди
надцять тисяч таких віз. Цю 
вимогу піддержано відпо– 

Ц'!І і шшят 

Перед відіз– відяими аргументами, зок– 
Джеймса Л. рема численними громадя

нами українського роду в 
Америці, які мають в Укра
їні своїх рідних, що напевно 
бажали б з'єднатись з ними 
в Америці. 

Крім еміграційних справ, 
УККА звернув сенаторові 
Баклі увагу на неймовірне 
здирство совстського уряду 
митних оплат від американ
ських громадян за дарові 
посилки їхнім рідним у Со
встському Союзі. Советеь– 
кий уряд ограблює амери
канських громадян, вимага
ючи від них митних оплат 
від дарових посилок до Со
вєтського Союзу в сумі, яка 
в 200 до 400 відсотків пере
вищує вартість самих па
кунків. Цей грабунок му
сить бути припинений — 
сказано в листі УККА. 

В інформаційному листі 
УККА звернено увагу сена
тора Баклі зокрема на со– 
вєтські режимні пересліду
вання, арешти і засуди ук
раїнських інтелектуалістів 
та знущання вад ними, най
більш промовистим симво
лом якого можуть послужи
ти Валентин Мороз, Леонід 
Плющ та численні інші. ,ДЗ 
заключенні ми закликаємо 
Вас, Сенаторе, зробити все 
можливе, щоб допомогти по
неволеним і переслідуваним 
українцям" — сказано в ли
сті УККА. 

ДВА СЕНАТОРИ МАЮТЬ 
ШЕРВЕНІЮВАТИ іВ СПРАВІ 

ВАЛЕНТИНА МОРОЗА В МОСКВІ 
Вашингтон. '—. Комітет Джексона і своїх сенаторів 

Оборони Валентина Мороза і конгресменів. Міхняк ска– 

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПОСИЛЕННЯ 
НАТИСНУ НА КУЛЬТУРНОМУ 

ВГДТИМУ В СССР 
Москва. - У зв'язку з при

значенням на міністра куль
тури СССР Петра М. Деміче– 
ва, відомого від яких десяти 
років відповідального нагля
дача від імени Політбюра 
ЦК КПСС над справами ми
стецтва і пропаганди, поши
рилися тут вістки, що Політ– 
бюро ЦК КПСС вирішили 
загострити „курс на куль
турному фронті", приверта
ючи тверду партійну орто
доксію, виразником я к о ї 
весь час був власне Демічев. 
Західні дипломати і комен
татори відзначають заяви і 
деклярації Демічева на тему 
західньо-східньої ідеологій -
ної боротьби, як дуже негну
чкі і „консервативні". Пози
ція Демічева, який прийшов 
на місце недавно померлої 
Катерини Фурцевої, яка у– 
продовж 14 років була міні
стром культури, буде наба
гато сильніша, бо він зай
має також позицію одного 
із секретарів ЦК КПСС. Ко
ментуючи призначення П. 
Демічева на міністра куль
тури СССР, один совстський 
літературний критик мав за
явити, як інформує „Ню 
Иорк Тайме" з 15 листопа
да, що „ніхто з лібералів не 
танцюватиме. Він є жорстс– 
хою людицою". 

На це, що совстський режим 

буде затискувати культурне 
життя в СССР і втискати йо
го в рямки т. зв. еоігіялістнч– 
ного реалізму, вказує де
монстративне схвалення ми
стецької виставки цих совет– 
ських мистців, які придер
жуються офіційної ВИМОГИ 
щодо „соцреалізму". 10 лис
топада 10 членів ЦК КПСС 
відвідало цю виставку, вла
штовану для відзначення 25-
річчя Академії мистецтв. Мн– 
хаїл Суслов, член Політбю– 
ро ЦК КПСС і партійний іде
олог, коментуючи цю вис
тавку, заявив, що йдеться 
про „мистецтво для сучасно– 
сти і для майбутнього". Од
ночасно „Правда' 'опубліку
вала редакційну, в якій по– 
новно повертається до пи
тання „загострення ідеологі
чної боротьби", з пересторо
гою всім тим мистцям -не– 
конформістам, які відмовля
ються придержуватися за
сади „соцреалізму". В статті 
пишеться, що „деякі пред
ставники мистецької інтелі
генції, які 8 уваги на свій 
вік вже вибули з рядів ком
сомолу, ие стали членами 
мистецьких профспілок і на
магаються себе самих репре
зентувати, не беручи актив
ної участи у суспільному 
житті". 

РЕПОНАЛ)СТИ ВІДБУЛИ 
КОНФЕРЕНЦІЮ, СХВАЛИЛИ ШИРОКИЙ 

ПЛЯН ПРАЦІ 

ООВЄТСЬКІ ДИСИДЕНТИ ГОТУЮТЬ 
ПУБЛІКАЦІЮ ЕСЕЇВ ПРО СССР 

у Вашингтоні надіслав теле 
грами американським сена
торам Волтерові Мондейло– 
ві і ДжеймсовІ Баклі, закли
каючи їх інтервеиіювати в 
справі Валентина Мороза 
під час їхніх відвідин Моск
ви, 

Сенатор Мондейл в Мін– 
несоти саме тепер відбуває 
подорож по Совстському 
Союзі як офіційний гість со
вєтського уряду. Сенатор 
Баклі прибув з візнтою до 
Москви без запрошення, з 
метою перевірити випадки 
порушення людських прав 
у Совстському Союзі. За 
словами його брата Віллія– 
ма Баклі, сенатор Джеймс 
Баклі хоче ознайомитись „з 
нежидівськями ж є ртвами 
совєтської тиранії". 

Дорадники сенаторів за
певнили Комітет Оборони 
Валентина Мороза, що се
натори свіДоиі останнього 
розвитку подій в справі Мо
роза. Двректор вашингтон
ського бюра Комітету Анд
рія Міхняк, повідомляючи 
про це, закликав ydx укра
їнців посилити кампанію 
надсилання листів і теле
грам до президента Форда, 
державного секретаря Кіс– 
сінджера, сенатора Генрі 

Колишні шєтські письменники створили 
'в Парижі Комітет для оборони 

дисидентів в С00Р 
Вашингтон. — Комітет ною заслоною. Між органі 

оборони Валентина Мороза 
інформує, що група колиш
ніх членів оборони люд
ських прав в СССР і Чехо– 
Словаччині проголосили в 
Парижі 8-го листопада, що 
вони створили окремий Ко
мітет з метою виступати в 
еіорояі дисидентів за заліі– 

заторами Комітету о такі ві
домі колишні підсовстські 
письменники, як: Синяв– 
ськиЙ, Некрасов, Максімов, 
Фейнберґ та Ін. Під час пре
сової конференції в Парижі 
вони між жертвами совст– 
ських переслідувань зокрема 
вирізнили Валентина Моро

зам, що зокрема важливо 
саме тепер засипати прези
дента Форда телеграмами, 
коли він готується до зуст
річі з совєтським партійним 
керівником Брежнєвим. Ця 
зустріч почнеться 23-го цьо
го місяця. 

А співголова Комітету 
Оборони Валентина Мороза 
Євген Іванців заявив, що Ko` 
м|тет продовжуватиме свої 
зусилля в Конгресі, щоб 
зрушити вже подані резолю
ції з комісій на пленум Се
нату і 'Палати Репрезентан
тів. „Ми мусимо здобути 
підтримку яких двохсот 
конгресменів і п 'ятдесяти 
сенаторів", сказав Іванців, 
„щоб мати будь-які шанси 
на схвалення цих резолюцій 
в Конгресі". Досі таких 
прихильників є сорок п'ять 
у Палаті Репрезентантів і 
сім у Сенаті. 

В середу, 6-го листопада, 
у Вашингтоні відбулася де
монстрація — похід із 
свічками до совєтського по
сольства. Ця демонстрація, 
з участю українців Ва
шингтону і Балтимору, від
бувалась саме тоді, як у по
сольстві в л а штовувалн 
прийняття напередодні річ
ниці большевицької револю
ції. Крім представників Ко
мітету Оборони Валентина 
Мороза, перед совєтським 
посольством також промов
ляв Дейвид Вайсброт, голо
ва вашингтонського відділу 
організації Міжнародна Ам– 
нестії. Ця міжнародна орга
нізація, як відомо, виступає 
на захист несправедливо 
ув'язнених в усіх країнах 
світу. Недавно Міжнародна 
Амнестія звернулась у спра
ві Валентина Морова до со
вєтського партійного керів
ника Брежнєва. В демонс– 
транції взяло участь понад 
TOttte. 

. . . 

Москва. — „Ню Иорк 
Тайме" з 15 листопада ін
формує, що група совєт– 
ських дисидентів під прово
дом математика Ігоря ІІІа– 
фаревнча підготовила анто
логію есеїв на тему різних 
аспектів життя в СССР. Ця 
збірка есеїв появиться най
перше російською мовою у 
Парижі і міститиме також 
два есеї А. Солженіцина, 
який ідею такої антології ви
сунув ще перед трьома ро
ками, але не міг її реалізу
вати з уваги на режимові пе
реслідування і видалення з 
СССР. Про цей плян Ігор 
Шафаревич поінформував 
західніх кореспондентів, ка
жучи, що в книзі будуть 
„проаналізовані проблеми 
соціяльного і духового жит
тя нашої країни" і буде до
казано, що дисиденти мають 
всі дані на те, щоб своїм 
трудом причинитися до змін 
в СССР. Серед тем, що бу
дуть у цьому збірнику, бу
дуть такі, як питання націо

налізму, ролі церкви, умов 
життя сільського населення 
в СССР та ін. Серед авторів 
крім Солженіцина, є такі ві
домі дисиденти як: кіберне
тик М. Аґурський, історик 
мистецтва, Є. Барабанов, 
історик В. Борісов і сам І. 
Шафаревич. А. Солжсніцпн 
написав на тему „Про при
вернення віддиху І СВІДОМО
СТІ!" та „Образованщпна". І. 
Шафаревич написав есей на 
тему „Чи Росія мас майбут
нє?". 

У заяві для преси, переда
ній на письмі, І. Шафаревич 
відзначає, що марксистська 
ідеологія може „захопити 
духовість людей", але на ду
же короткий час і у кінцево
му ефекті мусить допровади
ти до „національної, а то й 
світової катастрофи". Згідно 
з його думкою, марксистська 
ідеологія, маючи монополію 
в країні, унеможливлює лю
дям „застановлятися над 
основними питаннями жит
тя". 

М І з 

Ню Иорк (І. Д.). Заходом 
Комісії Регіональних Дослі–! 
Дів НІЛІ і Ради Представ–' 
ннків Регіональних Коміте
тів тут відбулася 2 листо
пада чергова регіональна 
конференція. Заступлені бу
ли : Бібреччнна, Бойківщи– 
на, Вучаччина, Вннничнна, 
Гуцульпшна, Дрогобнччнна, 
Коломнйщнна, Підгаєччи– 
на, Стрийщияа, Тернопіль
щина, ЧорткІвщнна, Яворів– 
щнна і Ярославщнна. Голо
ва КРДП, д-р В. Лев, від
крив конференцію, секретар 
L Дурбак прочитав прото
кол та подав дані про суча
сний стан нашого регіо
нального руху, який охоп
лює 36 комітетів і товариств. 
Мгр М. Утриско, голова Т– 
ва ,Зойківщина", поінфор
мував про його діяльність. 
Влаштовяно виставку цер
ковного будівництва Й наро
дного мистецтва Бойківшп– 
ни у Філядельфії. Т-во Бой– 
ківщиии разом з Організаці
єю Оборони Лемкшщини вне
сли меморандум - протест до 
генерального секретаря ОН 
у справі насильного висе
лення польським урядом со
тень тисяч українців з Бой– 
ківщинн, Лемківщини і 
Холмщннн. Зібрано 624 дол. 
на альбом церков Бойківщн– 
ни, що його видає Верхов

ний Архиєпископ Иосиф. 
Музей „Бойківщина" пос
тійно поповнюється експо
натами. Досі видано ЗО чи
сел , Літопису Бойківщини". 
Приготовляється видання І 
тому монографії „Бойків
щина" та „Альбому Бойків
щини", різдвяних карток з 
бойківською церквою у Кри
ниці біля Львова. Спільно 
з Союзом Українок Амери
ки прнготовлясться Бойків
ський вечір у Ню Иорку: 
О. Соневнцька поінформу
вала про ЧортківськнЙ збір
ник, що незабаром вийде 
друком, інж. В. Осередчук 
— про появу Дрогобицько
го збірника і про з'їзд дро– 
гобнчан, М. Островерха — 
про друк Бучацького збір
ника, проф. Р. Чубатий -
про працю ред. Ст. Кіктн 
над Ярославським збірни
ком, д-р М. Ценко — про 
працю над Стрийськнм 
збірником, що незабаром 
появиться за редакцією мгр 
Ір. Пеленської. Д-р В. Лев 
повідомив про три регіо
нальні збірники: Мостнщи– 
на о. П. Чавса, Комарянщн– 
на д-ра О. ,Утрнска і Чеса– 
нівщина мґра В. Бородача. 
У підготові збірники: Зба– 
ражчина (2 т.), Бережан– 
пшна (2 т.), Шляхами Зо– 
'Пролопжтшя вя нгр. 4-W.) 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 

Зустріч Брежнєва з президентом Фордом 
відбудеться в ресорті Океанськая 

восток і округа є районом Москва. - Агентство Ю 
найтед Прес Інтернешенал 
повідомило, що зустріч пре
зидента Форда з Л. Бреж
нєвим, залляновава на 23-
24 листопада, відбудеться у 
здоровному ресорті Океан
ськая над Амурським зали– 
вом, 12 миль від центру Вла– 

забороненнм для будь-яких 
відвідин чужих гостей, го
ловно тому, що там нахо
диться найбільша совєтська 
воєнна морська база на Да
лекому Сході. У цьому райо
ні якраз тепер температура 
об кизил аси до 8 ступенів 

дивостока. Як відомо Влади– нижче зера за ЦельзІєм. 

„-Красная Ззєзда" напастує 
американського амбасадора у В'єтнамі 
Москва. — Газета „Крас 

ная Звєзда", орган міністер
ства оборони СССР, в числі 
з 13-го листопада ц.р. гостро 
заатакувала американського 
амбасадора у В'єтнамі Ґра– 
ама А. Мартіяа, закидаючи 
йому таємну співпрацю з у– 
рядом Південного В'єтнаму 
в напрямі зірваяня Парна
ського домовлення `apo В'єт
нам. Після останнього вис
тупу маршала Андрея ґреч
не ш жовтневій параді в 

Москві з обвинуваченням за– 
хіднх „імперіялістів і рован 
шистів, якіготуються до ви
ни", „Красная Звезла" помі
стила вже декілька гострих 
заміток проти політичних ді
ячів ЗСА і їх союзників. На 
падки „Красной Звєзди" на 
амбасадора Мартіна базува
лись на висловленій ним 
критиці поведінки Північно
го В'єтнаму, який постійно 
нарушує умову, насилаючи 
доПівденної частини В'єтна
му омі військові з'єднання. 

ЛИСТОПАДОВІ 
РОКОВИНИ 

В ТРЕНТОШ 

В неділю, 17-го листопада, 
о год. 6.30 по полудні в залі 
Укр. Кат. Церкви при Дуц 
авеню в Трентоні, Н. Дж. 
місцева громада, заходами 
екзекутиви Відділу УККА -
Трентон, на доручення міс
цевого комітету Об'єднаних 
Оганізащй, відзначить Лис
топадові Роковини та 60-літ– 
тя.УСС-ів. В програмі: евл– 
точна промова д-ра Анчн 
Бойцун та мистецька прог
рама, в якій беруть участь: 
проф. В. Тригяк, М Сш– Га– 
фтковнй молодий скрипаль 
та декляматор О. Корчма– 
рик та С Шшжевкч сольо– 
спів. 

Дохід зі свята призначе
ний на українських воєнних 
інвалідів. 

ВИСТАВКА ЕМАЛ1И 
ИЮНКлРУСІІЧА 

В БОФФАЛО, Н. И. 

ВОфчрало, Н. И. (03 . ) -
У приміщенні музейних збі
рок образотворчого мистця 
Маріяна Борачка відбулася 
в днях 8-10 листопада вис
тавка емалій К. Шонк-Русн– 
ча, який прибув до Боффа– 
ло, щоби дати нагоду місце
вій громаді запізнатися з 
творами цього мистецтва. 
Виставку відкрив у п'ятни
цю вечером М Борачок, і у 
короткій доповіді подав ін
формації про історичний ро
звій і творців мистецтва ема– 
лії. Зібрані любителі мисте
цтва, місцеві й з околиці, ог
лядали, jr ой оце ні у двох за– 
лях експонати, до яких да
вав пояснення автор творів 
емалії, Шонк-Русич. Вистав
ка була відкрита і в насту
пних двох днях і багато ста
рших громадян та шкільної 
молоді мали нагоду запізна
тися з творами цієї, у нас 
ще малочн'-ни ді,іянки ми
стецтва, якому посвячує сво– 
ю вмілість Шонк-Руснч. 

Прн цій нагоді відвідувачі 
виставки мали нагоду огля
нути частину з багатої збір
ки образотворчих і етногра
фічних надбань Маріяна Бо
рачка, 

„МИ З КИЄВА 
І ЗІ ЛЬВОВА" 

Філядельфія. - 43-ий Від
діл Союзу Українок Амери
ки ім. Оленя Пчілкн влаш– 
товус тут в неділю, 17-го 
листопада ц. р. о год. 3-Ш 
по полудні в домі „Тризуба" 
розвагову імпрезу: „Ми з 
Києва і зі Львова". В про
грамі: пісні, монологи, скечі. 
Участь беруть: Оксана Керч, 
Марія Лисяк, Надія Ороксь
ка, Іванна Климовська-Язи– 
чинська і студенти: Уляна 
Кулиняк, Ія Лабунька, Кат– 
ря Оранська, Христя Ракоча, 
Галя Гораєцька, Ан д р і й 
Бойко, Олег Прасіцький, Ма
ксим Тарнавський. При фор– 
тепіяні: проф. Ірина Чума, 
Ірена Пелех, Мотря Бойко. 
Програму веде — Люда Чай– 
ківська. 

ВІДБУДЕТЬСЯ ЧЕТВЕРТА 
ФОТОГРАФІЧНА 

ВИСТАВКА УФОТО 
Нюарк, Н. Дж. - Ініція– 

тивна група УФОТО інфор
мує, що в неділю, 17-го лис
топада від год 8 ранку до 
2-ої по полудні, тут у цер
ковній залі св. Івана Хрес
тителя - 719 Санфорд еве– 
ню і 24-го листопада від 8-ої 
години ранку до 1:30 по по
лудні в залі при церкві Царя 
Христа - 1623 Каюга вули
ця у Філадельфії, відбудуть
ся фотографічні виставки У– 
ФОТО. Рівночасно буде вис
вітлене „Минуле", збірка фо– 
тографШ з Галичини pp. 
1930-40 Олександра Пежан– 
ського. 

ПРОХАЄМО ПРОБАЧЕННЯ 
і 

У надрукованому в попе
редньому виданні „Свободи" 
повідомленні про святкуван
ня Листопадових Роковин в 
Ню Иорку, при редакційній 
підготові вістки помилково 
пропущено, що в програмі 
святкування виступала опе– 
рова солістка Марта Коколь– 
ська-Мусійчук сольо і в дуе– 
еті з В. Тисовським при фор– 
тепіяному аконпаніяменті 
д-ра Ігоря С о н є в ицького. 
Свято відкрито апелем у 60-
річчя УСС, що його перевів 
д-р Іван Комік. 
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Повільна громада 
Ніде правди діти, але наша громада, прц своїй актив

ності, жерхвенн.;сті та багатьох інших добрих прикметах, 
таки належить до повільних. Англійська мова мас на та
ку прикмету влучніше окреслення: „слов-мошин", себто 
така, що повільно рухається. Наші імпрези вже тради
ційно починаються з великим запізненням і багато з на
ших акцій, заки наша громада до них „розкрутиться", 
втрачають атракційність та „буденніють". Це правда, що 
ми в Америці можемо почванитись всілякими досягнення
ми, але ці досягнення були б куди більші, якби ми не 
були „слов-мошнн" і „пізні Йвани". 

Одним з багатьох прикладів на це може послужити 
підготова до нашої участи в недалеких уже святкуваннях 

І 200-річчя Американської Незалежносгп, які відбувати
муться в 1976-му році та до яких вже від років приготов
ляється американський нарід І, зокрема, поодинокі аме
риканські етнічні групи. Як і не жаль до цього призна
ватись, але в цій підготові наша українська громада сто
їть, мабуть, на самому останньому місці. Поодинокі інші 
етнічні групи інформують про закроєну на найширшу 
скалю видавничу діяльність. У нас. крім імпровізованих 
плянів, немає ще ані одного конкретного почину в цій 
справі. Більшість етнічних груп мають уже тільки оформ
лені, але н найбільш активні окремі, комітети, чи комісії, 
що займаються виключно підготовок) до участи у тих ве 
лнкнх святкуваннях. Правда, й ми масмо вже такий Ко 

.мітег, але він все ще мас радше прявізоричний харак:ер 
Плановані вже давно окремі збори представників усі: 
наших центральних установ, на яких організація нашо
го Українського Комітету 200-ліття Америки мала буті 
остаточно завершена на подібний лад, як свого часу бут 
створений Комітет Пам'ятника Шевченкові, все ще очіку
ють на їх скликання. Для справедливости треба стверди
ти, що енергійні голова і президент нашого Комітету 
200-річчя вже багато зробили, зокрема коли мова пре 
зв'язки у Вашингтоні та підготову до мистецьких імпрез, 
пороблено вже і ряд заходів в поодиноких місцевостях, 
але громада, як цілість, наче б все ще в тій справі дріма
ла. А час не жде. Тому й хотілося б возгласнтн на пов
ний голос: прокинься український народе в Америці, 200-
річчя Американської Незалежносте гряде! 

Манія таєніішчости 
Теоретично беручи, режим в СССР мав би бути ство

рений народом і для народу. Так рекламували себе ле
нінські большевики, так реклямус себе й сучасне ЦК 
КПСС. 

Тим часом, здасться, у жадній іншій країні світу не
має так багато таємниць між урядом і народом, як у 
СССР. Створений з допомогою багнетів ш. у чини конгло
мерат націй, народів і народностей не лише фізично від
ділений стінами московського Кремлю від своїх провідни
ків - диктаторів, а й ще вищими стінами секретів, таєм
ниць, недоговорень і промовчувань.' Громадяни СССР ли
ше завдяки радіостанціям Заходу довідалися, наприклад, 
про переговори совєтського уряду з Вашингтоном у спра
ві вільного виїзду з СССР 60 000 осіб річно - взаміну 
за торговельні привілеї для СССР з боку Америки. НІ про 
ті переговори, дуже довгі, ні про кількість імовірних емі
грантів із СССР, ні про що не писала советська преса. І 
знову, тільки 'завдяки західнім радіостанціям населення 
в країні „завершеної будови соціалізму" довідалося про 
розмову академіка - дисидента Сахароза із .сенатором 
Баклі в Москві, що мала місце 10-го листопада ц. p., під 
час якої академік Сахаров наполягав, щоб Вашингтон до
бивався від кремлівських володарів права на еміграцію 
не тільки жидів, а й українців, балтійців, кавказців та лю
дей інших націй. 

Не лише такого типу справи засекречені для совст– 
ськнх громадян. Советська армія — це табу для всіх, хто 
не мас найвищої військової ранги або найчервонішого пар
тійного квитка. Багато советських таємниць щодо армії 
є насправді смішними, бо в добу надзвичайно розвиненої 
техніки на земній кулі вже дуже багато чого не можна 
ні сховати, ні приховати, а космічні сателіти вилітають 

`He лише з совєтських полігонів. Засекречені в СССР — 
для своїх же громадян — великі області, окремі райони, 
цілі міста, наприклад, за Уралом. Населення може дога
дуватися, що там виробні модерної зброї, або ж концта
бори з невільниками XX сторіччя. 

Манія таємничості! так глибоко пронизала совстське 
суспільство ще з часів Леніна-Сталіна, що й нині у вели
ких містах годі знайти в продажу звичайну географічну 
чи адміністраційну мапку міста, щоб знати, як куди скор
ше доїхати. . . Таким чином, наприклад, у Києві годі 
довідатися з друкованого матеріалу, куди йде „енний" 
тролейбус чи трамвай — треба розпитувати кондуктора 
або прохожих. 

- Режим сам, і то злонавмнено, привчає населення до 
манії таємничості!. У багатьох офіційних повідомленнях 
і нині можна знайти такі „дані", в яких показано лише 
відсоткове відношення до попереднього чи минулих ро
ків, себто: цього року зібрано на 10'',' більше огірків, ніж 
у минулому році.. . А минулого року повідомляли та
кож у відсотках, в порівнянні з передминулими роками . . . 

Можна було б лише розводити руками, або усміха
тися, спостерігаючи безнастанні прояви манії таемннчос– 
ти в СССР, але та манія відповідно впливає на населен
ня, допомагає режимсаі формувати залякану, стриману, 
непевну себе людину. 

Крім того, перебільшуване засекречування справж
нього стану речей в Советському Союзі вже не раз заво
дило на манівці світових експертів там, де про жадні вій
ськові таємниці не було й мови. Носій Нобелівської премії 
в ділянці харчування проф. Норман Бурлог в інтерв'ю 
для „Ню Иорк Пост" з 19 червня 1974 р. на тему неда
лекої світової голодової кризи сказав: „Нас чекає багато 
небезпек — посухи, недостача добрива і т. п. Таємничість 
— це також загроза. У 1972 році в СССР стався великий 
Неврожай, але про це з'явилися там занадто заїтізнені ві
домості, що сприяло ще більше порушенню світового хар
чового балянсу". 

\ Манія таємничості! в СССР - це один із проявів не
здорового, штучно створ.–ного і штучно утримуваного в 
червовому імперському колі суспільства. 

Любов Коленська 

411 АПОЛІТИЧНА МОЛОДЬ? 
Щоб вповні зрозуміти ук

раїнську молодь, прогляну
ти в суть її світогляду, про
никнути в її настрої і її від
ношення до різних проблем, 
беручи до уваги суто укра
їнський і вселюдські аспек
ті! — необхідно пригляну
тися її щоденному житті, й 
то не тільки в домі батьків, 
чи в українській громаді, 
а л е й в її п е р е б у – 
ванні в американських шко
лах чи товариствах, серед 
іншонаціональннх г р у п , 

тувати — це зовсім не вхо
дить в рахубу, бо „Ми й так 
не всилі змінити ніщо, ані 
нічого, тоді чому..." — від
повідають при опитуванні. 
Певно, що у всіх тих демон
страціях були не тільки 
прояви ненависти до війни 
і „жадоба" миру, чи бурхли
ві спроби направити Уряд 
на правильний шлях, але й 
тут включувалося молодече 
„бравадо" — бажання вик
ричатися і, за словами мо
лодих, мати „фан”-розвагу. 

треба призадуматися чн, і в j Проте, сьогодні й це переве 
якій мірі всі ці компоненти 
мають на неї вплив. 

„Ню Иорк Тайме" надру
кував статтю репортажнетки 

лося. 
Вчителі середньої школи 

в Бронксі сказали, що тепе
рішня важка економічна си– 

Діни Клаймен — ,ДІошуку– j гуація й інфляція призвели 
вання за розвагами замість)до серйозного ставлення до 
прогесгів”.Авторка цісїстат– студій, беручи до уваги, що 
ті, перевівши опит поміж 
учнями і вчителями в серед
ній школі в Бронксі, ствер
джує, що сьогоднішня мо
лодь у своїй психіці не тіль
ки різниться від старшого 
покоління,, але й від цього 
покоління, що ще недавно, 
кілька років тому, закінчи
ло середні школи. Колись 
бо, під час викладів, на пе
рерві, за перекускою, в ко
ридорах — скрізь молоді 
запальчнво дискутували на 
політичні й економічні те
ми; їх це цікавило. Тоді мо– 
чодь припинала собі різні 
відзначкн з многозначними 
гаслами, розписувалась у 
памфлетах, к р и тикуючи 
всіх і вся, роздавала летюч
ки, диктовані біжучнми по
діями, виступала в бурхлн– 
зих демонстраціях, зокрема 
тід час В'єтнамської війни, 
тротестувала проти Уряду, 
проти всього естаблішмен– 
менту. Сьогодні єдині вигу– 
чн під мурами школи, що 
чорушать тишу вулиці — 
де тоді, коли розіграється 
рутбольннй матч. Правда, 
дискусії п р о довжуються, 
тле вони здебільша відно
сяться до різних розваг, ве
чірок, спорту, різних домов– 
лень поміж дівчатами і 
хлопцями — хто, де і з ким 
іустрінеться. Чим раз біль
ше сьогодні молоді опроки– 
дують думку „ходження на 
на постійно" (стеді), — ка
жуть, що це надто й непот
рібно комплікує справи і 
наступають з о бов'язання. 
Залнпяння і кокетничання, 
які водились тільки на ве
чірках чи в парках, тепер 
— вдома, батьки нині лібе– 
оальні, отже навіщо с крива-
-ись. 

Коли прислухуватись ро
змовам молодих американ
ців. — спостерігається май
же цілковиту відсутність за– 
інтересування політичними 
справами, однаково, чн це 
проблеми їхньої країни чи 
міжнародні. Вони поясню
ють, що у великій мірі до 
цього причинився увесь 
процес Вотерґейтської афе– 
пи, який відібрав їм наймен
шу охоту брати участь у по
літичному житті: що біль
ше, проблеми Вотергейту 
спонукали їх скептично, а 
то й навіть цинічно стави
тися до всіх питань, що тор
каються політичного аспек
ту. А, щоб сьогодні протес– 

в майбутньому прийдеться 
підшукати працю, заздале
гідь добре подумавши над 
професією. 
Наступила і виразна зміна 

в способі зодягання молоді і 
її зачіски. Хоча ще й сього
дні можна завважити хлоп
ців з довгим волоссям чи'.Ін– 
колн в чудернацьких ярко–; 
барвистих костюмах, але це 
тепер проявляється куди 
менше. Що найважливіше 
— рішучо пройшла їхня зу– 
мнена недбайливість, тобто 
постава навіть зовнішнім 
виглядом відмежуватись 
від естаблішменту. Одним 
словом, ця проблема, що 
викликала стільки негоду– 
вань з боку старшого поко
ління і так багато журби і 
турбот у матерів — „вийш
ла з моди". Якщо молоді 
люди й далі зодягаються у 
„джінс" — то вони сьогод
ні чисті і приличні. 

Коли Діна Клаймен пос
питала в учителів, як вони 
задивляються на ці зміни, 
здебільша були вдоволені; 
проте, одні сказали, що те
пер в школі куди краще ба
чити звичайних молодих 
людей, що й повинно йти 
впоряд з їхнім віком, а не 
вічних пошукувачів за бун
том і протестами; інші зно
ву відповіли, що навпаки, 
— в такій атмосфері апатїї 
і крайньої байдужностн да
леко важче вчити. Немає з 
ким дискутувати, ніхто вам 
більше не противиться, на
че б то зовсім завмерло 
життя. Учні тепер чемні Й 
здисципліновані, але й мен
ше... цікаві. 

У цьому ж середовищі, 
товаришуючи зі своїми ро
весниками, перебуває і ук
раїнська молодь, чи то в 
школах, розвагових клю– 
бах, чи в спортових товарис
твах. І найбільше тут поз– 
начусться радше зовнішній 
вплив — одяг і зачіска. Та
кож майже однаковий у них 
підхід, коли брати до уваги 
модерні танці, платівки, пі
сні, музику, форму розваг і 
товариську етикету, а також 
трактування одного полу ін
шим. Це все у великій мірі 
прийнялося і приймається. 
Не дивниця: так живуть їх
ні ровесники, так живе 
ввесь сучасний молодий 
світ. 

лися випадки, що студенти, 
чн навіть учні покидали 
школи чн коледжі, мовляв, 
вони обійдуться без вищої 
освіти, без цього часто кра
ще заробити можна. Тепер 
це пройшло й повертаються 
навіть ті, що вже не бажали 
закінчувати студії. 

Проте, коли йдеться про 
політичні" заінтересування, 
це покоління яскравим кон
трастом відрізняється від 
своїх товаришів і з іншона
ціональннх груп. 

Г діються дивні речі. Де
що „приданого" взяла мо
лодь від своїх батьків, які 
старалися передати їй укра
їнський світ, дещо з україн
ських шкіл, проте це все не 
вистачило б, коли б не 
прийшла могутня рушійна 
сила з України, яка й да
ла їм основний поштовх до 
дії. Факт спротиву таких 
сміливців, як Валентин Мо
роз. Леонід Плющ, Вячес
лав Чорновіл вирізьбив в 
теперішньої молоді таке ду
хове українське обличчя, 
якого навіть не мало те по
коління, що було перед ни
ми. Ніщо бо так не може пе
реконати, як наявний прик
лад героїзму, не того, що ді
явся колись, але цього, що 
проходить в їхньому полі 
зору. І то не героїзм, з яко
юсь абстрактною ідеєю, але 
боротьба за нчлежні права, 
за свободу думки, слова, за 
збереження гідности люди
ни; І тому сучасна українсь
ка 'Молодь з більшою ревні– 
"гро, із більшим запалом ак– 
пшзується: ініціює і бере 
участь в демонстраціях, пі
кетуваннях, друкує памф– 
пети, працює в місцевих 
студентських т о вариствах 
і крайових організаціях. Не
давно засновані постійні 
бюра в обороні Валентина 
Мороза в Торонті і Вашинг
тоні всеціло стоять під зна
кам і проводом молодих сту
дентів, які висилають пети
ції до конгресменів, збира
ють гроші, щоб посилити 
фонд, пробиваються куди 
можуть, виступаючи на ін
терв'ю і на телевізійних ек
ранах, спонукуючи амери
канську пресу писати на 
теми подій, що відбуваються 
'^огодні в Україні, 
' у молоді існує ще один 
дуже важливий чинник, 
який причинився до зфор– 
мованяя її світогляду, а тим 
самим впливає на спосіб і 
методу її дій — це шукання 
конкретного, це прагматизм, 
відсутністю якого у великій 
мірі позначувалося старше 
покоління — у бажанні бу
ти чистокровними ідеаліста
ми. Цей прагматизм поро
див ніхто інший, тільки 
Америка і він є зворотною і 
позитивною точкою у їхньо
му оновленому — іншому, 
проте українському світо
глядові, який підказує, що 
не вистачить тільки мріяти, 
вірити і... чекати, але прак
тично підходити до способу 
виконання своїх завдань і 
цілей і аж тоді за них боро
тися, коли існує конкретна 
точка опертя. Тому молодь, 
не покидаючи української 
громади, знайомиться і з 
американських побутом, іде 

голоси ЧИТАЧІВ 

хто і як ТА ЧОМУ 
РЯТУВАВ 

Д1ІВІЗІИНІТКІВ 

В „Свободі" з 4-го вересня 
ц. р. було поміщене оголо
шення ген. шт. ген. полк. 
Павла Шандрука, — копія 
його кондоленційного листа 
до Верховного Архисписко– 
па Кардинала Иосифа Слі
пого, з причини смерти 
Апостольського Візитатора 
Архиепископа д-ра Івана 
Бучка. 

Лист подано до загально
го відома, тому й дозволю 
собі подати деякі поправки 
й уточнення до другої час
тини листа,, де згадується, 
що... „Покійний Арх. Іван 
в наслідок мого звернення 
виєднав у Святішого Отця 
Папи Пія ХП рішення ряту
вати вояцтво 1 УД..." 

Незоріентованнй ч и тач 
міг би зрозуміти, що св. п. 
Арх. д-р І. Вучко ждав на 
листа від ген. П. Шандрука, 
щоб розпочати дуже успіш
ну (у різних видах) акцію 
на користь вояцтва „Гали
цької" Дивізії, що в тому ча
сі, в числі біля 10,000 пере
бувало в таборі полонених 
в Белляр!ї, а згодом Ріміні, 
тч що icHvc якийсь доку
мент - р:шення покійного 
Папи Під ХП в справі нашої 
Дивізії. 

Так воно не було. Ніякий 
документ за підписом Папи 
Пія ХЛ в справах „Галиць
кої" Дивізії не існує. 

Св. п. Арх. д-р І. Бучко 
довідався про перебування 
полонених „Галицької" Ди
візії від римо - католицько
го священика, капеляна 21-
чї шотлянської панцерної 
бригади, яка в тому часі 
- - черевень - липень - сер
пень 1945 р. — нас охоро
няла. Той священик прина
гідно зустрівся в авдієнцій– 
ній залі Папи Пія XII з о. 
д-ром Михайлом Вавриком 
ЧСВВ, в розмові йому зга
давши, що вояки його бри
гади охороняють в і д д і л 
німецької армії — не-нім– 
ців, які дуже релігійні, бо 
кожної неділі всі мешканці 
табору присутні на Богослу– 
женні. 

В особистій розмові з Вла
дикою, той же священик ла
тинського обряду розповів 
про ту не - німецьку части
ну. Тому, що українці з.2-го 
польського корпусу привез
ли до Риму поголоски про 
присутність вояків „Гали
цької" Дивізії на італійсь
кому терені, Владика вис
лав о. д-ра Михайла Вав– 
рика (який м. ін. віднайшов 
в таборі свого брата — стар
шину Дивізії) і о. д-ра Іва
на Біланича до Беллярії. 
(Обидва вище згадані свя
щеники живуть — о. д-р Л. 

Ваврик в Римі, а о. д-р І. 
Біланич в стейті Пенсильва– 
нія). їхня, повна пригод, по
дорож до табору в Беллярії 
— принесла нам багато ра
досте. 

Владика св. п. Арх. д-р І. 
Бучко, людина з великим 
громадсько - політичним до
свідом, зовсім не потребу
вав ждати на заохочування, 
щоб розпочинати акцію в 
користь вояцтва „Галиць
кої" Дивізії, бо він був 
вповні свідомий своїх зав
дань і можливостей. Саме 
вояцтво дуже успішно про
тиставилось большевнцьким 
акціям чи за допомогою 
зорганізованого в Студент
ській Громаді студентського 
активу, чи Стрілецького 
Комітету, який склав був 
відповідний меморіял ан
глійському командантові та
бору. Про відносини в Гали
чині під час большевнцької, 
а згодом німецької окупації 
Владика одержав безпосе–' 
редньо об'єктивні інформа
ції в Римі, як і від визнач 

З НАШИХ БУДНІВ 
^t^9^WW0404W0OO4`tO04 

9?" Юеілейяикг 
Недавно, на одному з п'ят– 

ницевих вечорів у Літсрату– 
рно-Мистецькому Клюбі в 
Ню Норку, клюбові гості те
пло вітали редактора журни– 
лика „Веселка" з го-літнім 
ювілеєм його ,^итини". По
сипалось чимало - гарних та 
похвальних слів на адресу 
редакції, а один з присутніх 
на цьому вечорі гумористів 
мав навіть велику охоту пе
рейтися по залі з капелю
хом і зробити збірку на прес– 
фонд, але... не мав капелю– 
ха. 

Пригадую собі, що крім 
цієї, безуспішної спроби, `—– 
підперти ,^Веселчині" фінан
си, висувалися ще й інші 
цікаві проекти, як відзначи
ти її ,,foeLwUcuic`' (вживаю
чи здрібнілого словотворен
ня поета Василя Барки). На 
той приклад одна дитяча пи
сьменниця поставила пропо
зицію, щоб ОПЛДМ, яке ні
би рахується хресним татом 
„Веселки", присвятило цьо
горічний „Двомісячник" ук
раїнської книжки нашому 

них політично - громадсь– журналикові і в кожному бі
льшому чи меншому скуп
ченні української еміграції 
спонзорувало „Вессльчин в^– 

Попереднімн роками й в" заінтересувань, 
українській громаді трапля-J американською 

концепціями, все позитивне 
собі засвоюючи, добивається 
до дверей високих урядов
ців, кладучи там домагання. 
Вона не чекає, щоб завтра 
прийшло „само", але співдіс 

'І в глибину його життя, його j і співживе з американським 

Написав М. Сосновський 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ГАРВАРДСЬКИЙ ЦЕНТР 

лізований задум центру ук
раїнських студій на амери -
панському континенті, який 
вже коштує наше суспільс -
тво кругло 2,4 мільйони до
ларів, а для повного завер
шення його потрібно ще при
близно 1,5 мільйона долярів. 

Треба у зв'язку з цим від
разу відзначити, що якраз 
тепер мас місце структураль
не завершування українсь -
ких студій у Гарвардському 
університеті, з чим в'яжеть
ся закінчення періоду тимча
совосте. 29 жовтня Профе -
сорська Рада факультету гу 
маністичяих наук схвалила 
внесок про оформлення Пос
тійного Комітету (Standing 
Committee) українських сту
дій, який, мавши права де -
партаменту, керуватиме в 
дальшому українськими сту
діями, Це включає право на 

На тему українського гар
вардського центру, тобто ка– 
тедр українознавства у Гар
вардському університеті та 
Українського Наукового Інс
титуту, чимало в нас напи
сано, а недавно навіть поя
вилася збірка статтей керів
ника центру проф. Омеляна 
Пріцака, у яких масмо з'ясо
вану своєрідну філософію у– 
країнознавчих студій на су
часному етапі. Очевидно, с і 
критичні голоси, як, наприк
лад, довідка д-ра Дмитра 
Штогрина, який намагаєть -
ся показати читачеві „світла 
і тіні Українського Гарвар -
ду". 

Поминаючи такі й інші го
лоси, не можна, однак, ви
пускати з уваги того дуже 
вимовного факту, що, коли 
говоримо про „Український 
Гарвард", то говоримо про 
дуже видатний своїми 
розмірами і в більшості pea-дій і право на"видачу днпло– Складовою і дуже важли–ратурний семінар, від керів 

мів. Окрема Комісія (Visiting 
Committee) наглядатиме си
стематично за працею Комі
тету, діючи в загальній уні
верситетській структурі У– 
ряду контролерів і звітуючи 
безпосередньо президентові 
університету. 
, Як відомо, загальний плян 
українських студій у Гар
вардському університеті пе
редбачає введення в дію 
трьох катедр: української 
мови, української літерату -
ри і української історії. Крім 
того покладено основи під 
Український Науковий Інс
титут, як окремішню науко -
во - дослідну одиницю, яка 
фактично є вивершенням ук
раїнознавчих студій, місцем, 
делвестимуться систематичні 
українознавчі студії і де бу
дуть готуватися нові кадри 
українських науковців. Най
важливіше у випадку' Укра
їнського Наукового Інститу
ту є те, що в ньому працю
ватимуть (і вже працюють) 
українські науковці з Гар -
вардського університету і з 
інших наукових осередків, а 
також те, що в Інституті мо
жуть бути заступлені всякі 
дисципліни, якщо тільки 
для цього будуть потрібні 

визначування програми сту– фінансові засоби 

ких діячів, які перебували в 
таборі полонених. 

Цим я не хочу сказати, 
що ген. П. Шандрук ніколи 
не кореспондував з Арх. д– 
ром 1. Бучком, але свою ак
цію розпочав Покійний Ар– 
хиластнр скитальців без ні
якого поштовху зі сторони 
ген. П. Шандрука. В тому 
часі, коли Арх. д-р І. Бучко 
встановив з нами тісний 
контакт, українська громада 
в Німеччині не мала докла
дних відомостей про нас в 
Італії, бож 'поштовий рух 
для цивільного населення 
ще не існував. 

Українська п а тріотична 
громада в Німеччині, а го
ловно санітарно - харита– 
тнвна служба старалася 
прийти з моральною І мате
ріальною допомогою тим 
воякам Дивізії, що знайш
лись в таборах полонених 
на терені Західньої Німеччи
ни. 

Тоді не було забагато 
„рятівників" Дивізії, окрім 
проф. д-ра Володимира Ку– 
бійоппча, який досить док
ладно (єдиний, що орієнту
вався у всіх деталях) з'ясу
вав історію Дивізії амери
канським властям, включно 
з представниками прокура
тури Нюрнберзького. проце–. 
су. 

Нині, .з кожним роком, 
число „рятівників" Дивізії 
більшає. 

Реасумуючн, хочу ще раз 
підкреслити, що св. п. Арх. 
д-р Іван Бучко, який, як го
лова УДК - Рим, провадив 
на римському терені релі
гійно - харнтативно - полі
тичну діяльність, — не ро
бив того ані за спонукуван
ням когось, ані з нікого ди
рективи. 

Не виключаю, що тепер, 
після смерти св. п. Архнпас– 
тиря скитальців Арх. д-ра 
Івана Бучка, хтось з колиш
ніх вояків „Галицької ” Ди
візії, що перебували в Рімі
ні, простудіюють докладно 
великий архів, який дуже 
дбайливо зберігав Покійний 
Владика, і на тій підставі 
появиться монументальна 

И И И І ^ ^ ^ І М " ^ ^ ^ праця про його діяльність. 
"""^ Багато цікавого з 1945-вою частиною Українського Ш б з а п и с а в я в с в о с м щ о 

Наукового Інституту є влас
на українознавча бібліотека. 
Для цього в Гарварді існу
ють зокрема догідні умови, 

цікавиться j середовищем, на свій лад 
д у м кою, І формуючи це майбутнє. 

враховуючи наявність в уні
верситетській бібліотеці зна
чних книжкових фондів і 
архівального українознавчо
го матеріялу. Власна бібліо
тека Інституту перебуває те
пер у стадії комплектування. 
Тільки упродовж 1973 року 
вона поповнилася понад ЗО 
тисячами назв. 

Враження зі зовні 

Перед кількома днями, в 
часі перебування у Бостоні, 
була змога відвідати примі
щення Українського Науко
вого Інституту і безпосеред
ньо познайомитеся з обста -
новою, поговорити з відпо
відальними за Інститут і 
весь українознавчий центр в 
Гарварді керівниками і про
фесорами О. Пріцаком та І. 
Шевченком, дістати інфор
мації від молодого науков
ця - історика д-ра О. Суб– 
тельного, який відповідає за 
загальний семінар Іяститу 
ту, від докторанта Ю. Г. Гра– 
бовнча, який спеціялізуєть 
ся в літературі і веде літе 

деннику, багато записав з 
розповідей самого Владики 
під час мого перебування в 
Римі, а згодом в зустрічах 
в Мюнхені, як також багато 
інтересного є у його листах 
до мене. 

Мір Орест Городиський 
Чикаго 

ч\р 
Тоді то виникла ідея ,^Ки– 

вої Веселки", такогя собі л\-
тературно - мистецького яр
марку малих форм, в якому 
брали б участь „дитячі" по
сти і письменники, милярі– 
ілюстратори і музики-компо– 
зитори. Поети - письменники 
читали б свої віршики чи ка
зочки, малярі на окремих 
таблицях і на оЧах публіка, 
зразу їх ілюстрували б, а в 
іншому кутку залі, при фор– 
тепіянах, сиділо б двох-трьоа 
композиторів, які робили '(і 
свою роботу — давали б „ад 
гок”,'Так би. мовити, музич
не оформлення такому „нр– 
марчикові". 

Під час дискурсі, що потік 
розвинулася за^ -гасм Г со
лодким, були поважні зас
тереження щодо участи му
зик в такому підприємстві. 
Нароблять, мовляв, хлопці 
забагато галасу, коли crtbt 
нуть компонувати при двох– 
трьох \ фортепіянах одночас
но, та ще, не дай, Боже, m 
модерному стилі' Тоді xcfe 
виноси з Клюбу портрет на
шого першого голови, ся. ju 
Сергія Литвиненка. Зате вві 
одноголосно заявились за уя 
частю малярів-іпюстраторів^ 
— треба, мовляв, тільки за
просити на таку „Живи Ве
селку" пана Ека з Детройт^, 
що має в цьому ділі велику 
практику, бо малював ,JCap^ 
туни" на американській те
левізії. Втім, у пожарному 
випадку, якби пан Еко буф 
перешкоджений і не змЦ 
прибути, тоді, скажемо, в 
Ню Норку могли б його засХ 
тупити пан Любко Гуцалюк, 
або пан Титла Богдан, щф 
мають легку руку до рисуії– 
куіз ,^Веселкою" тісно спів
працюють. 

Є надії і сподівання, що 
ЛМКлюбові в Ню Норку по
щастить першому влаштува
ти такий ,^Веселчин вечір^, 
якщо, звичайна ріг, наЩі 
дорогі та милі сусідки з б^-яр 
Відділу Союзу Українок Х– 
мерики не випередять носу 
цьому, — як то вже нераз 
траплялося... А може так 
будуть зайняті підготово/о 
,Золотої /СонеенціГ' СУ А, що 
дадуть нам ,Ярейк" у цьому 
випадку t... 

І KB P. 

ника бібліотеки Іствтуту Ед– 
варда Касинця, бути на іс
торичному семінарі під ке
рівництвом докторанта Ф. 
Сиснна, бути на викладі 
проф. О. Пріцака про „Ту
реччину у Східній Европі", 
а також дещо познайомити
ся з працею секретаріату 
Фонду іКатедр Українознав -
ства. Очевидно, спостережен
ня і одержані інформації та 
дані в час коротких відвідин 
не дають достатнього мате ` 
ріалу для ґрунтовнішої ана
лізи і висновків, але про за
гальні враження можна де
що сказати. 

Є поза всяким сумнівом, 
що наш Інститут у системі 
Гарвардського університету 
займає, навіть з уваги на 
своє положення, помітне міс
це. Для намічених цілей бу
динок добре пристосований і 

1 

І уможливлює працю окремая 
науковців та ведення семіна
рів. Найважливішим елемен
том, однак, в Інституті є с і 
мі люди. Починаючи від най
більшого ентузіяства україн
ського центру проф. О. Прі
цака, кінчаючи секретарсь
ким персоналом, всі, що кл– 
ють таке чи інше відношен
ня до Інституту, є ентузіяс– 
тами справи. Не треба багаг 
то говорити про те, що така 
настанова має вирішальні 
значення, зокрема на почат
ковому етапі, коли доводить
ся переборювати всілякі 
труднощі і коли треба про
мощувати шляхи і намічу
вати пляни на майбутнє, не 
маючи при тому ніяких кон
кретних зразків в сучасно
му, чи з минулого. 

(Процснження бу^е) 

і 
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ОРГАНІЗАЦІЙНУ КВОТУ НА ЮОУо. 
1..Я.Н Я..Я.І иж-мил - . fr К "Ш з 

Громадська Рада закликає підписувати 
„зобов'язання" боротися з інфляцією 

Створена правдоподібно треба буде 
відновляти примусову уря– 

Вапшнгтон 
недавно на заклик прези
дента Форда Громадська Ра
да Дії для боротьби з ін
фляцією у понеділок, 11 ли
стопада, закликала всі сек
тори економіки, тобто проду
центів, споживачів і робіт
ників, підписувати добро
вільні „зобов'язання" робити 
все можливе, щоб поборюва
ти інфляцію та заощаджу
вати пальне. Рада також 
звернулася до всіх губерна
торів стейтів, та до понад 
ЇО,ООб посадників міст, щоб 
вони створювали стеятові та 

'міські Громадські Ради Дії 
д л я поборювання інфляції, 

' заяавляючн, що якщо добро
вільні заходи не припинять 
всезростаючої інфляції, то 

дову контролю над цінами 
та платнями. Із закликом 
Громадської Ради щодо під
писування зобов'язань не 
погодився чільний пред
ставник бизнесового сектора 
в цій Раді, Арчибалд Бут, 
заявляючи, що Рада вима
гає від продуцентів зобов'я
зань не підвищувати цін, а 
не вимагас, щоб робітничі 
спілки обіцяли, що не ста
ратимуться одержати під– 
вишок в заробітних плат
нях. Натомість представники 
робітничих спілок твердили, 
що економісти доказали, що 
підвишки в платнях не спри
чинюють теперішньої Ін
фляції. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

"САМОПОМІЧ" В НЮ ЙОРКУ 
ДИВІДЕНДА ВІД ЧЛЕНСЬКИХ ОШ.АДНОСТЕЙ 

ПІДВИЩЕНА ДО ^)XV0^5SQ 
ВІД СТО ДОЛЯРІВ РІЧНО 

ЯКЩО НЕ ВИБИРАЄТЕ ЧВЕРТЬРННОТ .ДИВІДЕНДИ 

ВІДСОТКИ ВІД ПОЗИЧОК НЕ ПІДВИЩЕНІ 

ПОЗИЧКИ ОСОБИСТІ і ППОТЕЧНІ (МОРҐЕАЖ0 
ДО СП/ІАТИ В ДОГІДНИХ РАТАХ. 

Self Reliance (N.Y.) Federal Credit Union 
108 Second /Wenue, New York, N.Y. 10003 
Tel. (212) 473-7310 

Українці взяли участь в Етичному 
Фестивалі в Джерзі Ситі 

Джерзх Ситі, Н. Д ж . - Тан
цювальний ансамбль „Верхо
винці" при осередку СУМА 
в Ню Иорку, під мистецьким 
керівництвом Олега Гензи, з 
успіхом репрезентував укра
їнську громаду в Етнічному 
Фестивалі Танку, який від
бувся тут в неділю, 20 жов
тня, в театрі Марґарет Віл– 
ліямс при стейтовому коле
джі в Джерзі Ситі. Фести
валь улаштували спільно 
комітет повіту Гадсон для 
відзначення 200-ліття Аме
риканської Незалежности та 
відділ етнічних студій при 
стентовома коледжі в Джер
зі Ситі, який очолює проф. 
Тадей Громада, Одним із 
членів фестивального комі
тету була Мелвнія Мілязо– 
вич, культурно-освітний ре
ферент при місцевому Укра
їнському Народному Домі, 
я к а є рівнож членом коміте
ту для відзначення 200-літ
тя Америки. 

Виступаючи на початку 
другої частини програми, 
„верховинці" вивели „Гопа
ка" -під акомпаніямент своєї 
власної оркестри, збираючи 
найбільше бурхливих овацій 
глядачів, які в числі 1,200 
осіб заповнили по береги за– 
лю театру. „Верховинці", я– 
кі виступали з рамени Ук– 

І І Х Х І ; txxxxxxxxxxzi 
ВЖЕ ВИЙШЛА З Д Р У К У З В І Р К А СТАТТЕИ І РОЗ
ВІДОК НА УКРАЇНСЬКІ И ЗАРАЯЬНІ ТЕМИ П. Н. 

П'ЯТЬ ПЕРЦД ДВАНАДЦЯТОЮ 
ОЛЕКСАНДРА БРІІКА 

автора відомої книги: ,.УкраІнсько-сврейські взаїмовід– 
носини" 1 інших численних публікацій. Ціна 6.00 дол. 

Замовлення і гроші висилати на адресу: 
Alexander Bryk 

420 SaJter Street, Winnipeg, Man. R2W n i l . Canada 
ЇХХХТХХХІ.У1ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХТХХХ 

О Р Г А Н І З А Ц І Я О Б О Р О Н И ЛГСМКІНІЦШІИ 
В І Д Д І Л 1-ий у Н Ю Н О Р К У 

— влаштовує — 

ОСІННЮ ЗАБАВУ 
в суботу, 23-го листопада 1974 року 

у великій залі 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

140—142 Друга Авеню в Ню Иорку, Н. И. 
` Грас знана в Ню Иорку оркестра „МРІЯ" 

під проводом Богдана Хомута 
Початок — год. 9-та веч. 

Іван Хрін з В!вдзору 
зложив 525,000 на 

Шевченківську 
Фундацію в Канаді 
Вінніпеґ (НФТШ) - Відо

мий громадський діяч у Він– 
дзорі зложив, з нагоди Оди
надцятого Конгресу Україн
ців Канади, дальших 55,000 
на Шевченківську Фундацію 
і в цей спосіб його вплати 
досягнули разом суму | 25 , -
055.00. 

раїнського Народного Дому 
в Джерзі Ситі, були одною 
з 15-ох танцювальних груп, 
що ВЗЯ-ГІИ участь в цьому 
фестивалі. 

Серед українців з Джерзі 
Ситі, які причинилися до ус
піху були: Люба і Любомир 
Білики, які займалися сце
нічним оформленням; Воло
димир Білик та Євген Котик, 
які допомагали в технічно
му переведенні фестнвалзо; 
впорядниці Наталка Штом– 
піль і Леся Орел. Слід від
мітити, що українська гро
мада в Джерзі Ситі була 
першою, що зактнвізувала– 
ся в рямках місцевого комі
тету для відзначення 200-лі
ття Американської Незале
жности. 

Під час фестивалю тра
пився інцидент, на який ук
раїнська група негайно за– 
реагувала. Представляючи 
російську танцювальну гру
пу, майстер церемонії П. О– 
рікко відмітив, що ця група 
перейшла вишкіл в Совст– 
ському Союзі та „репрезен
тує" танцювальне мистецт
во різних національностей, 
які входять в склад СССР, 
в тому числі й України. На 
рішучий протест пп. Степа– 
нії Штомпіль і Дарії Крав
ченко, членкинь місцевого 
відділу Союзу Українок, го
лова комітету для відзначе
ння 200-ліття Америки, Кля– 
ра Варліковська, листом з 
21-го жовтня, перепросила 
українську групу за цей не
властивий виступ заповіда
ча. 

Доповідь генерала Василя Филоновича 
в Міннеалолісі 

Старанням Т-ва Прихиль
ників М І Р В Міннеаполісі. 
Міннесота, в залі при церкві 
св. Юрія Переможця, відбув
ся доклад генерала Василя 
Филоновича „Бій під Полта
вою та причини поразки". 
Могло б здаватися, що тема 
загально знана і що може 
не буде зацікавлених. Проте 
слухачі прийшли, а а допові
дач дбайливо опрацював те
му і її цікаво було послуха
ти. Як доповнення до рефе
рату доповідач приготовив 
два пляни полтавської бит -
ви. Програмою вечора кер -
мував А. Семенюк, голова 
Т-ва Прихильників УНР. На 
вступі він змалював історич
ні обставини за L Самойло– 
вича, гетьмана, по якім на
ступив І. Мазепа. Попроше
ний до слова генерал Фило– 
новнч всесторонньо насвіт– 
лив тодішню загально євро
пейську ситуацію, предста -
вив Північну війну, змаг Ро

сії за доступ до Балтійсько
го моря і просування її агре
сії на південь. Серед тих об
ставин змалював гетьмана 
Мазепу як досвідченого ди
пломата. Бій під Полтавою 
для нас закінчивсалтразко– 
ю, проте навчив^що такий 
скарб як волю здобувається 
ціною крови. Єдиним нашим 
спасінням колись і тепер мо
же бути консолідація сил і, 
за висловом гетьмана Мазе
пи, тягнути „в один гуж" аж 
доки не виборемо волі для 
України. 

Грімкими оплесками подя
ки нагороджено генерала за 
цінний доклад. Генералові 
80 літ, проте він все ще го
тов послужити громаді. Чис
ленні дискутантн не дарму
вали. Пані приготовили пе
рекуску ft приємно було по
сидіти та погомоніти 

Василь І їакуляк 
пресовий референт УККА 

Замість квітів на могилу 

бл. л. Меланії Сн)гурович зі Ставничих 
50.00 доларів складас 

на ІІагрілгршіїй Фонд „Церква в Потребі" 
Боффало, HJL Теодозій ОТАШШЧШ1 з Родимою 

а 
Дітям і Внукам ВИСЛОВЛЮЄМО глибоке співчуття. 

3-пом'.ж одинадцяти меце
натів, оплата, п. ХрІна с най
вищою, яку Шевченківська 
Фундація дотепер одержала 
від індивідуальних жертво
давців не збсре-кення і роз
виток української культури 
в Канаді. 

Складаючи свою вплату п. 
Хрін заапелював палкими 
словами до всіх делегатів 
Конгресу і до українців доб
рої волі, щоб вони пішли йо
го слідами і допомогли Шев
ченківській Фундації в най– 
бижчому часі досягнути пе
редбачений капітал одного 

^ ' м і л ь й о н а доларів. 

Українська Вільна Академія Наук і Нюйоркеька Група 
повідомляють, що монографія Б. БОЇЇЧУКА 

ТЕАТР-СТУДІЯ ЙОСИПА ГІРНЯКА 
І ОЛІМПІЇ ДОБРОВОЛЬСЬКОЇ 
друкується і продовжують приймати передплату. 

Суму ДВОЯТЬ ДОЛЯРІВ спати до: 
THE NEW YORK GROUP - HJRNfAK 

64-15 Dteterle Crescent Rego Park, N.Y. 11374 

Появилась повсть 
проУДО 

Філядельфія. — Видавни 
цтво „Конотоп" опублікува
ло повість про Українську 
Військову Організацію (У^, 
ВО) „Стріл- у ночі" Богує 
лава Поляннча. Хоч йдете
ся тут про цілком нове ви
дання, то фактично сама по
вість вперше була в друку 
ще в 1934 році у Львові, але 
з уваги на її зміст польська 
влада її сконфіскувала, а 
поліція знищила готовий 
вже набір. Рукопис, однак, 
зберігся в архіві газети „Сво
бода" в Джерзі Ситі, де йо
го випадково віднайдено,, і 
після того частинно повість 
була публікована на сторін 
ках „Свободи" в 1957 році. 

„Стріл у ночі" — повість 
з підпільно - революційного 
життя на Західній Україні 
під польською окупацією 
насправді вона віддзеркалює 
у літературній формі дійсні 
події та пережиття дійсних 
людей. Підставою цілого 
твору є добре вдомий епізод 
з історії УВО, а саме зрада 
Романа Барановського, чле
на УВО, який перейшов на 
службу польської поліції. 
Передмову і англомовне ре
зюме написав д-р Леонід Ру– 
дницький. Замовляти: Коно
топ, P.O. Box 113, Riverton, 
N.J . 0877. 

В. Полянич (псевд.), Стріл 
у ночі. Сенсаційна повість. Фі
ладельфія, Па., В-во Конотоп, 
1974. Ціна J3.76. 

Я ж: 
ЛИСТОПАД - .МІСЯЦЬ СЯСВУ! 

а 

ДОПОМОЖІМ МОРАЛЬНО И МАТЕРІАЛЬНО НАШІЙ 
СВІТОВІЙ ГРОМАДСЬКІЙ ЦЕНТРАЛІ! 

Чеки виставляти на: 
WORLD CONGRESS OF FREE UKRAINIANS 

2200 Yonge Street, Suite 1701 

Члени: 

Toronto, Ont., M4S 2CG, Canada 
КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕІПТРіАЛМHEX 

АКАДЕМІЧНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТОВАРИСТВ 

Об'єднання Украївеміих Ветеринарних Лікарів; СШлка Українських Журналістів Америки; Товариство Укра
їнських Бібліотекарів Америки; Товариство Українських Інженерів Америки; Товариство Українських Праяни– 

у ЗОЛ; Товариство Українських Учителів; Украінсьчя Американська Асоціація Університетських Професо
рів; Українське Лікарське Товариство ГОввйчноІ Америки. 

; ; і - ж ж : п " И . Я' 

Увага! БАЗАРАМ! Увага! 
Церковним жіночим та молодечим організаціям, 

які влаштовують 

ПЕРЕДСВЯТКОВІ БАЗАРІ 
МОЖУТЬ НАБУТИ 

елишльйооі образи 
та з прикладного мистецтва, я/ поаельннчки, жіночі 

прикраси, касеткн 1 т. д. по поміркованих пінах. 
Наша Галерія виснлас в коміс у всі закутки наших по
селенців. Треба тільки заздалегідь нас повідомити та 

вчасно зробити розрахунки. 
9 

Випущено картки кольорові емалі! Шотс-Руснча. 
8 карток — 2.00 дол. 

Замовляти: 
NORM ENAMEL ART GALLERY 

IS East 7th St., New York. N.Y. 10003 (212) 982-1600 

„Україна втратила в ньому одного із своїх 
мислителів, що сміло зможе стати поруч із 
передовими нашими мислителями всіх епох. 
Щоправда, пройде ще немало часу, поки укра
їнська нація його як такого зрозуміє і належ
но оцінить". 

Д-р МАРКО АНТОНОВИЧ 
(„Історіософія Юліяна Вассняна") 

ВИДАННЯ У 20-ЛЗТТЯ СМБРТИ МИСЛИТЕЛЯ 
Д-tP КХТЕЯ5Н ВАССИЯН 

ТВОРИ 
Том І. СТЕПОВИЙ СФІНКС - суспільно-філософічні 

нариси. Передмова п. з. „Мислитель, ідеолог, публі
цист" пера В. Гошовського, 3. Меленського. П. Мірчу
ка, 3. Книша, В. Мартинця, О. Войкова та стаття д-ра 
М Антоновича п. з. „Історіософія Ю. Вассняна". Crop. 
288, редакція В. Гошовського. Ціна 10.00 дол.– 

Том П. ТВОРЕЦЬ ІЗ ЗЕМЛІ ЗРОДЖЕНИЙ. Василь Сте– 
фаннк. Передмова Юрія Клинового, редакція Б. "Го
шовського, crop. 128. Ціна 5.00 дол. 

ІДна 1-го і 2-го томЇ!і разом — S 13.50 з пересилкою. 
ВІДГУКИ И РЕЦЕНЗП на 1. і 2. томи: д-р Л. Луців, 

Д-р Д. Квітковський, д-р В. Стебельський, д-р М. Ло
за, д-р І. Овечко, д-р В. Соханівський, д-р А. Жуков
ський, Ю. Клиновий. Ганна Черінь і ін. — „Сучас
ність", „Сам. Україна", ,,Внзв. Шлях", „Пласт. 
Шлях", „Свобода", „Америка", „Наша Мета", „Гомін 

ч України" — „Літ. і мистецтво", „Новий Шлях", „Ук– 
і раїнське Слово", „Жіночий Св.т", „Шлях Перемоги" 

і їй. 
Чергові томи готуються до друку і появляться залежно 

від збуту виданих томів і кількостн замовлень даль
ших томів. 

Замовлення з вплатамн слати на адресу В-ва: 
YEVSHAN-ZELLIA 

t l89 Snowdon Avenue, Toronto, Ontario, Canada M-t-N 2B1 
W f M X W M W W J W f W W W W ^ W W W H W W / W W t W M W / W W l 

В ПАМ'ЯТЬ: 
бл. п. о. О. Охрнмовнча 

та 
бл. п. МАРІЇ з П'вОХЬОВВО(ВСЬКИХ 

ОХРИМШИЧ 
на Фонд „Церква в ПотреОГ зложили: 

СИН з Родиною Я00.00 
Галина СИРОТЮК - 10.00 
Марія ПАВЛОвСЬКА - 10.00 
К. і С. МАЩЛИНСЬЮ 10.00 

Разом: 9130.00 

бл. я. проф. П. СИРОТЮКА 
на Фонд Українських Студій при Гарварді зложили: 
м . 1 О. ГНАТЕЛКИ взо.оо 
Г. і 1L КУЗЬМИ 20.00 
В. і І . ЧАТШЕВСЬШ 20.00 
М. ЦАОЗЛОВСНКА - 15.00 
УНС Відділ 116, Вільні Козаки. Треитон 10.00 

Разом: І85.00 

б л . п. Л Е В К И Р О М А Н И К 
на фонд пам'ятника Лесі Українки в Торонті зложили: 

О. 1 ТО. ОХРІіМОВИЧІ - 826.00 
Галина СИРОТЮК 20Л0 

Разом: 5-15.00 

ддхкдамддмасшшавдпЕссиддді вривДі 

MAGBA НІЧКА 
Нова довгограйна платівка з стрілецькими піснями: 
„Засумуй трембіто", „Пиймо друзі", „Накрила нічка", 
,Дїял я раз дівчиноньку", „ОЙ нагігувся дуб високий", 

, 3 а рідшій край" та інші, о в продажі. 
ОГИНАЄ 

МИХАИПО мінський 
БАРИТОН 

в супроводі Віденської Симфонічної оркестри. 
9 Інструмеятаціїо зробив та диригував відомий наш 

композитор АНДРІЙ ГНАТИШИН. 
9 Участь беруть: чоловічий та жіночий ансамблі хору 

української католицької церкви св. Варвари у Відні. 
9 Обкладинка намальована художшіком Едвардом КО

ЗАКОМ. 
9 Літературний редактор: проф. Ярослав РУДНИЦЬ– 

кии. ” ,– 
9 Платівку присвячується шестидесятирічному ювілеє

ві вимаршу УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ. 
о ВИДАВНИЧА ФІРМА: AKFA RECORDS 

476 Granvlllo Avenue, Richmond, B.C., Canada V7C 1E5 
Також питайте в найближчих книгарнях. 

9 Діна: J5.95, з пересилкою |б.50. 
НОВИНКА! Фірма АРФА в скорому часі випускає най

новішу платівку БОГИНЯ СТЕПОВА, присвячена піо– 
нерам-поселенцям в Канаді з України. В програмі: 
Любіть Україну, Ластівка летіла. Земле рідна (Си– 
моненко-Мейтус), Богиня степова. Краю мій зелений, 
Вілий корабель та інші. Співає МИХАЙЛО МІН
СЬКИЙ в супроводі Віденської Симфонічної Оркестри. 
Диригент: Герман Кропачек (Баварська Опера). , 

50?с - ЗА ІИВ ІНШІ! - 50?с 
ПЕЗРВДСШЯТХХЧНИИ ПРОДАЖ 

КШГЖКН ДЛЯ ДІТЕП І ЮНАЦТВА 
L Франко: РШКА, кольор. ілюстр. Г. Мазепи J0.50 
Р. Завадович: КАЗКА-ЄИГАДКА СМТТТГНА ПРО 

ВЕДМЕДЯ - ЛАСУНА, Іл. В. Вербицького, 
двокольор. видання 0.75 

Нар. казка: РУКАВИЧКА, кольор. 1л. Г. Мазепи 0.50 
Б. Данилович: ЯК ЇЖАЧЕНЯТАМ МАЙСТРУВА

ЛИ ЧОБОТЯТА, кольор. іл. Ю. Козака 0.50 
Б. Данилович: У ДРУЖНЬОМУ КОШ. збірник, іл. 

М. Динтренка 1 іи. ! 0.25 
К Малицька: ЛЕГЕНДИ ПРО ХРИСТА. різкішне 

альб. видання, дереворити Ю. Кульчицького 1.25 
О. Лотоцькай - Вілоусенко: ПРИГОДИ ВОВКА 

НЕСИТОГО, казки, іл. В. Цимбала 1.00 
О. Лотоцький - Вілоусенко: ЗАЙЧИК ПОВТГАИ– 

ЧИК. казки, іл. М. Мнхалевнча 1 1.25 
К. Переліска: ТРИ ПРАВДИ, казка, кол. іл. М. 

Левицьхогр - 0.75 
М. Вовчок: СЕСГРііЧКА МЕЛАСЯ, іл. Я. Гніздов– 

ського 0.40 
' " ' : ПРИВІТ. УКРАЇНО. ТОБІ! Збірник, іл. О. Су– 

домори і їй. „ , . . 0.25 
Роляник-Завадович: ХЛОПЩ З ЗЕЛЕНОГО БО

РУ, Істор. казка, іл. М. Михалевнча 0.75 
П. ШКУРАТ: ПІДВОДНИМ ШЛЯХОМ НА СИ– 

НСШ Істор. огіовідання, Іл. В. Залуцького і Ін. 0.90 
0. Сте'ценко: ЯК ЮРКО МАНДРУВАВ НА ДНІ

ПРОВІ ПОРОГИ, опов.. Іл. С. Гординського 1 
Івч -– ! 0.75 

М..Дмитренко; МИХАИЛИК, опов., Іл. М. Левиць– 
КогО - , „ і к , 0.90 

К БГлецька: КВІТКА ЩАСТЯ, казки й опов„ кол. 
fax. Г. Мазепи -– 1 . і '–^. 1.25 

Л. Полтава: ЧИ ЗІЙДЕ ЗАВТРА СОНЦЕ, повість 0.75 
Д. Соловей: ЦІКАВА ГРАМАТИКА. ІГРИ, СКО

РОМОВКИ. ВПРАВИ ДЛЯ НАУКИ І РОЗВА
ГИ, ВІРШІ ПРО РІДНУ МОВУ 1.25 

ДЛЯ МОЛОДІ І ЗАГАЛУ 
Н. Ршецький-Лнствич: СОНЦЕ СХОДИТЬ ІЗ ЗА

ХОДУ, повість Я.20 
Н– Ріпецькнй-Листвич: ХВИЛІ ШУКАЮТЬ БЕ

РЕГІВ, опов. .j г--^т - 0-50 
Н. ИПЄШІКИЙ-ЛИСТВИЧ: СВГТ НА ВЕСЕЛО, гумор, 

опов. - - - - ч. - 0.80 
У. Самчук: П'ЯТЬ ПО ДВАНАДЦЯТІЇ! 1.Q0 
Ю. Липа: НОТАТНИК L, новелі ? 0.80 
М. Сгарицький: КАРМЕЛЮК І, повість 0.50 
П. Ясновський: ПІД РІДНИМ І Щ Д ЧУЖИМ НЕ

БОМ , 1.25 
Ю. Тарнович: НА РИСАХ ВАВИЛОНСЬКИХ 0.50 
М. Сергіенко: У КІГТЯХ ТИРАНІВ 0.90 
М. Ковальська: ГАННА, повість , 0.80 
1. Багряний: МОРГГУРІ, повість 0.50 
Р. Єндик: СЛОВО ДО БРАТІВ . „ „ 1.40 
L Качуровськнй: ШЛЯХ НЕВІДОМОГО, повість 0.75 
Ю. Тис: НА СШГГАНКУ. повість про М. Вовчка . . 2.25 
О. Панченко: ТЕХНІКА РИБАЛЬСТВА. Іл. - 0.40 
В. Босий: В. ЛИПИНСЬКИИ, ідеолог 0.50 
КАТАЛОГ УКРАЇНСЬКИХ ПОШТ МАРОК. Іл. 1.15 
А. Орел: ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК 0.50 
М. Хустинський: АТОМ ТА ЙОГО ЕНЕРГІЯ 0.40 
Ю. Тне: БОЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, іл. 1 мали 1.26 
ДРУЖИНИ УКРАЇНСЬКИХ НАЩОНАЛІСПВ У 

11941-42 PP. о.75 
Д-р П. Шумовськнй: ОСТРОГ, Істор. нарис, й . . 1.50 
Т. Shevcjienko: SONG OUT OF DARKNESS. Select

ed Poems, trans, by Vera Rich 1.50 
З огляду на половину ціни, приймасмо замовлення 

найменше на суму J5.00 і 50.30 иа поресилку. При мен
шім замовленню — повна ціна 10096. 
з 50.25 на кошт 

Замовленння і вплати „мові ордерами" (або чека
ми з 502(5 на кошт -виміни) слати на адресу: 

і 
і 
і 
і 

Г І І І І Т Г П І І І Ї І І І І Ї І І І І І І Ш ? , Т Г Т Т Т Т Т Т Т Т Г Т Т Т Т Т 

ВІК ДИТИНИ МІЖ S І 5 РОКОМ життя - ЦЕ ЧАС; 
БОЛИ ДИТИНА ДІСТАЄ ВСЕ, ЧИМ ВОНА БУДЕ В 

ДОРОСЛОМУ впп, ЦЕЙ ЧАС ТРИВАЄ ДУЖЕ КОРОТКО 
- НЕ ПРОГАЙНУЙТЕ ЙОГО ДЛЯ ДОБРА ВАШОЇ 

РІДНОЇ ДИТИННІ 
lTTXXXXXXXlXXXJJiXXXXtlX.4XXXXXi.llHXtlXl4trr 

в и а я ш я .я н -я-я-я я я я я ж жжжж. г--ялпкиі-.яи:жг.і Г Я І І " І М ' І : В ; І і 'в я я я я я я 

-

: 

БЕНКЕТ 
З НАГОДИ 50-ЛІТТЯ СОЮЗУ УКРАЇНОК АМЕРИКИ 

І ЙОГО 17-ої КОНВЕНЦІЇ 
' І І — - Ч — -

-я . 

відбудеться в суботу, 30-го листопада 1974 року 
в Сгатлер-Плгтон Готелі , Terrace Bal lroom 
7-ма Авеню ( м і ж 32-33 вул.) в 11 ю Йорку 
Ф Вступ - 25.00 долярів шд особи. 
Ш Зголошення на Бенкет тфиймае ШАШСА БЕІЩАЛЬ, (212) 295-9581. 
в Окремих запрошень ЧлвнкамСУАневисиласться. . `; 

' 
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ВЕ-ЕЯЕ 
СВОБОДА, СУБОТА, 16-го ЛИСТОПАДА 1674 Ч. 208. 

Нова видавнича серія „Грушевськіяни" 
У зв'язку з відзначенням і видати цілу низку наукових 

40-літгя смертн Михайла 
Грушевського в 1974 році, 
Українське Історичне' Това
риство започаткувало нову 
серію ,,Грушевськіяяа". Як 
перший випуск нової серії 
появляється джерельна сту
дія Любомнра Винара „Ав
тобіографія Михайла Гру
шевського з 1906 і 1926 pp., 
як джерело до вивчення його 
життя і творчости" (Ню Ио– 
рк, Торонто: Серія УГГ 
,,Грушевськіяна" ч.І. 1974. 
Ціна 2.50 дол.) Автор відо
мий дослідник життя і твор
чости М. Грушевського, ра
ніше опублікував праці „Ми
хайло Грушевський і Науко
ве Товариство ім. Тараса 
Шевченка (1892-1930)" „Мо
лодість Михайла Грушевсь
кого, 1866-1894 (1967), „Ми
хайло Грушевський в боро
тьбі за український універ
ситет" (1968) і цілу низку, 
інших праць присвячених 
вашому найвндатнішому іс
торикові. 

Відзначуючи 40-ліття сме– 
рти найвизначнішого украї
нського історика, провідно
го державного і громадсько
го діяча, неперевершеного 
організатора української на
укової праці Михайла Сер– 
гісвкча Грушевського вида
нням нової серії, Українське 
Історичне Товариство плянус 

ВАКАЦІЇ 

ДО ВИНАИМУ МОТЕЛІ 
на відпочинок, в здоровій, 
теплій Арізоні. Власник — 
українець. Прошу приїзди
ти. Відберемо з летоанща 

та відвеземо назад. 
ТЕОДОЗШ ОЛЕКСИН 

с/0 DOME MOTEL 
23047 N. Black Canyon 

Hghwy 
Phoenix, Arizona. 85067 

Тая. (202) 942-8T70 

публікацій присвячених йо
го життю і творчості. В Ук
раїні неможливо студіювати 
творчу спадщину нашого іс
торика, його твори заборо
нені большевицькою вла
дою. Цей обов'язок спадає 
на українських і неукраїнсь
ких дослідників поза межа
ми України, а в першу чер
гу на членів Українського 
Історичного Товариства. У 
новій серії „Грушевськіяни" 
крім оригінальних студій, 
планується також видати 
чбірник його наукових пра
ць, зокрема тих, що появили
ся в „Записках НТШ" і ки
ївській „Україні", вибірку 
публіцистичних праць М. 
Грушевського, монографію 
присвячену історичній схе
мі Грушевського і інші ви
дання. Видання будуть по
являтися українською і ан
глійською мовами. 

В Архіві УГТ збираються 
матеріали про Грушевського 
(спогади, листування, фото
графії тощо), а також його 
друковані праці. Для зреалі– 
зування нового видавничого 
проекту УГТ створено окре
мий Видавничий Фонд. Віри
мо, що українське громадя
нство і установи спонтанно 
піддержать цей почин і до
поможуть видати праці од
ного з найвидатніших діячів 
і вчених новітньої України. 
Окремі особи можуть пере
брати меценацтво поодино
ких випусків „Грушевські
яни". 

Листування і добровільні 
датки просимо висилати на 
адресу: 

Ukrainian Historian (Нги– 
shevakyj Found) 

P. О. Box 312 
Kent, Ohio 44240 

РЕГЮНАЛІСТИ ВІДБУЛИ... 
(Продовження зі crop. 1-diJ 

лотого Поділля (3 т.), Під–Американські студенти за– 
гаєччнна, Зборівщина, Зо– 
лочівщнна(і С н ятинщнна, 
Гуцульщнна, Стрийщина, 
Станіславщина та ін. До 
регіональних видань треба 
зачислити д-ра Ю. Рабія 
„Симбірська Богородиця", 
„Рід Ліщинських", неперіо
дичні видання: „Квітучі 
Береги", „Голос Підгасчан", 
,,Сн.чтин", „ГуЦулія" та ін. 

Д-р Л. Луців подав кри
тичні завваги до совстсько– 

цікавлені етнічним рухом. 
Ми повинні притягнути на
ших студентів до етнічних 
студій по бібліотеках за ма
теріалами про нашу емігра
цію. Треба видати історію 
українського поселення в 
Америці англійською мо
вою, загальну а регіональ
ну по містах. Братусь видав 
книжку в англійській мові 
про українців у Рочестері. 
В Америці с біля 600 укра– 

го регіонального збірника їнських церков, але не вали– 
.Львівська область", де про сана їх історія. Ми повинні 
його рідне село - Грушову почати цю працю і передати 
повигадувано небувалі по– молодому поколінню, що 
дії. І Дурбак обговорив Те– J укріпить його національну 
ребовлянський район із базу. 
збірника „Т є рнопільська ! І. Дурбак порушив спра– 
Область". Скасовано 32 се– ву створення Інституту ук– 
ла, що їх влучено до інших. \ раїнського села при НТШ 
Змінено назви: Різдвяни на 
Світанок, Кобиловолоки на 
Жовтневе, Могильниця на 
Трудове, Г н и л о в о д и ан 
Г в а р д і й с ь к е , Я н і в 

для зібрання, опрацювання 
й видіння матеріалів про 
духове й матеріальне життя 
і працю українського села, 
що за наших часів пережи– 

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 
В Паосейку, Н. Дж. 

В неділю 10-го листопада 
ц.р., тут у Пассейку в Укра
їнській Централі відбулось 
традиційне Листопадове Свя
то, започатковане співом а– 
мериканського та українсь
кого національного гнмнів, 
що їх заштопувала на фор -
тепіяні Оксана Борбнч. Про
граму Свята відкрив В. Мо– 
пула, згадавши про 56-ті ро
ковини Великого Листопада 
й про ролю УСС-ів.у цьому 
Листопаді. Святочну допо
відь виголосив проф. д-р Во
лодимир Сгойко. Ірина Ха
лупа продеклямувала вірш 
„Голос духів", після чого О– 
ксана Борбич і її сестра Іри
на, у супроводі гітари А. 
Кардашннця, проспівали в'я 
занку стрілецьких і упівсь– 
ких пісень. Пані Євгенія 
Шкало прочитала вірші Си– 
моненка. Програму свята за
кінчено виступом дуету сес
тер Оксани Й Ірини Борбич 
ч супроводі гітари А. Карда
шннця. (пак) 

на Долина, Людвиківка наїло основну зміну. Цілий 
Дворіччя, Хатки на Надріч– спосіб життя, світогляд, сві
не, Воля на Дружба, Будза– j неприймання, традиції, зви– 

ВАКАПП 

ОЛЕКСАНДЕР (ЛЄНЮ) СКОЦЕНЬ 
запротус Приятелів, Знайомих і Українську Громаду 
на відиочгаюі; та зимові 1 літні вакації, на безжурну, 

сояяшну Фльорнду. 
SHAMROCK APARTMENTS 

653 Antioch Avenue, Fort Landerdale, Florida 
Phone: (305) 566-1432 

,̀ Просторі кімнати., басейн, хвилина до океану. 

'ч 

МРпсо і ковбасні єиробт 
ав німецьким виробом для смякуніл 

Вироби у власній фабриці ковбас. 
СІЛЬКИ О Д Н А ЯКІСТЬ - Н А Й Л І П Ш А 

яку найліпше люблять господині і ЦІЛІ родини. 
я.чЛдіть до найближчої крамниці KARL КНМЕВ 

KARL EUMKR 
PORK STORES 

Головна крамниця: 
BO Snail Pond Road Kldgewood - Brooklyn, NX. 

Філії кр.шннць в Вю Иорку і ШХмі містом. 

Український католицький Цвинтар 
СВ. ДУХА, Hamptonburgh, N.Y. 

По інформації прошу писати або тел.: 
(914) 476-0764 

Holy Spirit Ukrainian Catholic Cemetery 
25 Chestnut Street, Yonkere, N.Y. 10701 

V. 

ЖЕНЬ-ШЕНЬ - КОРІНЬ ЖИПЯ 
Науково встановлено його як універсаль
но лікувальний та стимулюючий серед
ник: проти упадку енл, хворобах печін
ки, нирок, серця, високому тисненні кро– 
ви, діябету. артрнту-ревматизму. поло
вому безсиллі, астми, жіночих та жолуд– 
ково-кишковнх недугах. Підвищує жит
тєдайність організму та його активність. 
В китайській народній медицині йому 

приписують довголіття. 
Жень-Шснь вищого гатунку Gae Poong 
(8 rpeftn) в оригінальному опакованні, 
включно з пересилкою — 

1 кор.. 100 гр., в порошку 37.96 
1 фл. екстрене, 8 oz. (3.75 
Пігулки. 50 шт. S695 - 100 тт. J12.75 

Оригінальна китайська настійна з ки
тайського жень-шеня -

1 фл.. 17V2 oz. Я2.75 
Жень-шеиь. паста на меді — 

1 слоїк, 100 гр. 57.96 
Жень-шень чай. ЗО пачок 56.75 
GOOD HEALTH CO. 

РЮ. BOX 563 Lakcwood. NJ. 08701 

МОЖНА ЗАКУПИТИ ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО 
НА ОДНОМУ МІСЦІ! 

Продасио цертифікатн на покупку всяких товарів 
в цілому Радянському Союзі, як калрнмір: АВТОМА
ШИНИ.' ТЕЛЕВІЗОРИ, РІЗНІ МАШИНИ ДО
МАШНЬОГО ВЖИТКУ, ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ. 
ВИСИЛАЄМО ПОСИЛКИ куплених товарів на місця. 

НОВА ФІРМА - НОВОСП! 
Масио ВЕЛИКИЙ ВИБІР рідних товарів, пошукува
них 1 не можливих до набуття в ОСОР. 

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

ELTT TEX ЕЧС. 
(THE CORNER STORE) 

NEW YORK 
186 E. Hasten Street 

Corner Orchard Street 
Tel. (212) C7S-2588 

WHITE PLAINS 
108 Mamaroneck Ave. 

TeL (914) 946-8062 
КРАМ HI ГЦЯ ВІДКРИТА (вигідно для кожного) 

кожного дня від 9:30 до 5:30 по оох. 

нів на Буданів. Д-р В. Лев 
ствердив, що скасовано його 
село Яжів, прилучено до... 
меншого! В оживленій дис
кусії висловлено думки, що 
треба спростувати невірні й 
вигадані події й факти з 
життя наших рідниху міст і 
сіл. Можна це робити в чер
гових регіональних збірни
ках, додатках, бюлетенях 
КРДП чи виданнях НТШ, у 
пресі поодиноких Комітетів. 
Односторонні й антиістори
чні совєтські регіональні 
збірники підтверджують по
требу видавання об'єктив
них регіональних збірників 
на еміграції. 

Д-р В. Верган заторкнув 
справу студій над українсь
ким поселенням в Америці. 
Про українську еміграцію 
появилися книжки: В. Га
лича, В. Настасівського, М. 
Павлика, Я. Чижа, у збір
никах УНС і УРС с також 
багато матеріялів. Коли по
являться вже всі наші регі
ональні збірники, що стосу
ються України, тоді треба 
буде видавати збірники'про 
наші поселення в 3GA, де 
тепер розвивається т. зв. ет
нічний рух, що мас підтрим
ку уряду й університетів. 
Беруть у ньому участь: по
ляки, чехи, мадяри, італій
ці, порторіканці, навіть му– 
ряни, але.,, не українці! і дом. 

чаї, духова й матеріальна 
культура — переходять ра
дикальні зміни. Майже всі 
ми, більше чи менше, зв'яза
ні з селом, твердинею укра
їнства на рідних землях, що 
віщало наших 
людей. Якщо цього не угрн– 
валимо у студіях, тоді на
щадки не матимуть правди
вої картини українського 
села до колективізації. В ди
скусії цю пропозицію під
тримано. 

3120,000 НА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

В КАНАДІ 
Шевченківська Фундація 

знову одобрила тринадцять 
нових дотацій і стипендій, 
що з попередніми сімома 

найбільших І субсидіями виплаченими ц. 
року дас суму 527,400. Ці до– 

I тації, разом із субсидіями 
j виплаченими в попередніх ро– 
! ках, дають суму 5119,415, я– 
| кі виплачено виключно з чя– 
! стих прибутків від інвесто– 
! ваного капіталу ІІІевченків– 
! ської Фундації на збережен– 

РИЧАРД НТКСОН 
ПОКИНУВ ШПИТАЛЬ 

Лонґ Біч, Каліфорнія. — 
У четвер, 14 листопада, ко
лишній президент Ричард 
Ніксон був звільнений із 
шпиталю, в якому перебу
вав протягом останніх 3-х 
тижнів, і вернувся до своєї 
хати в Сан Клементе. Ліка
рі заявили, що стан його 
здоров'я задовільний, але 
він мусить бути під безпе
рервним медичним нагля– 

-9-9-9-9-9=9-9-С-С-О-Ь-9ХОЇІ9-О^9-т-0-т-9^Л^ 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

(ліценція В/О ,,ВНЕПІПОСПЛТОРІГ) 
(обре відома фірма, яка па протязі багатьох літ скор 
і точно обслуговує своїх багатпчнглетінх клієнтів у ви 
-Я.-ЩІ вачок-дарунків в Україну й інших частив СССГ 

ВІдборепь пічого пе платять. 
Тисячі задоволених клієнтів. 
Всі посилки забезпечені. 
Гарантована екора І точна достала. 

Bel ваті відділи мають на склпді ве.тнкнб вибір вясокі– 
пкісних товарів по дуже поміркованих цінах. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

affiliated with PODAROGIFTS. JNO. 
аряямае замовлепші па ЦЕРТИФІКАТН ДАРУНКІВ 
автомобілі, холоді.зьпики, телевізії, радіо transbitor, зву 
ко-запнеувачі 1 багато інших товарів, також АПАРТА 

МЕІІТИ для своїх кревних і приятелів, які живуть 
в Україні і СОСР. 

іа Іпформадіямп і безплатними каталогамя, звертатнеї 
до головного бюра або до всіх плшях відділів. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

488 Madison Avenue Floor 21s1 
(between 51st and 52nd St.) 

New York, N.Y. 10022 
Tel.: (212) 758-1150-1 

ВІДДІЛИ: Телефон 
New York, N.Y. 10003, 45 Second Аг-еппе AI, 4-3450 
New York, N.Y. 10011. 135 W. 14fh St. CH 3-2583 

So. Boston, Яіаяя. 03127, 389 West Broadway 208-0008 
Buffalo, N.Y. 14200. 332 Fill mo re Avenue TL 0-2074 
Chicago, HL 00022. 2222 West Chicago Ave. BR 8-0900 
Chicago, Dl. 00029, 2501 West 09th Street WA 5-2737 
Cleveland, Ohio 44134, 5879 State Road 884-1738 
frvington, N..J. 07111, 702 Springfield Avenue ES 2-4085 
frvington, N.J. 07111. 1082 Springfield Avenue 374-0440 
Grand Rapids, Mich. 49501, 030-38 Bridge St. N.W. 

GL 8-2250 
Uumrmmck. Mich. 48212. 11383 Jos. Campan Ave. 305-525." 
Hartford, Conn. 06106, 518 Park St. 240-9478 
Lakewood, NJ. 08701, 241 Fourth Street FO 3-8509 
Los Angeles, Calif. 90022, 900 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994 
Vew Haven, Conn. 00511, 1329 Boulevard LO 2-144G 
4ewark, NJ. 07100. 098 Snnford Avenue 873-8783 
Paaaatc. N.J.. 170 Market Street OR 2-0387 
Peterson, NJ. 07505, 00 Broadway 345-2028 
Philadelphia. Pa. 19122, 1214 N. 5th St. PO 3-4818 
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd. QL 5-9580 
Pittsburgh, Pa. 15203. 1307 E. Carson Street HU 1-2750 
San Francisco, Oal. 94115, 1820 Dlvlsadero S t FI 0-1571 
Waterbury, Conn., 905 Bank Street PL 0-0700 
vVoodhaven, N.Y. 11421, 94-08 Jamaica Avenue 441-4712 
Worcester, Mass. 01010, 144 Millbury Street SW 8-2808 
^ortne^tnwn. O h i o 44ЛПЯ. ЗОЯ W F w i o m l ^tro^f RT Я-Л44Л 

Fort Wayne, Ind, 46808 — 1807 Boimeke Rd. TeL: 432-5402 

WmX:9-935frz.z.Z9r.9z:9^z.^.-9z:.^.^.-,±i 

На закінчення нарад 
прийнято ряд резолюцій, на і н я і розвиток української 
основі яких буде вестися підІкУльтУР" в Канаді. 
патронатом НТШ праця ре
гіональних комітетів і това– і Замовляйте тепер. 
рнств. Тільки через 

Inter trade Express Corp. 

Найліпший 
дарунок 

в Україну 
БІЛЬШЕ ТЕСТЕР. ЯК 

КОЛИНЕБУДЬ 
ПЕРЕДТИМ 

СІ ІЕЦІ ЯЛ Ь Ш 
СЕРТИФІКАТИ 

РУБЛІВ 
Intertrade Expreas Corp. 
ГГОРІІІЕ це Вам сказа
ли І Ваші кревні сказа
ли ТАК. 
За Спеціальні Сертифі
кати Рублів Ваші кревні 
можуть дістати все що 
хочуть за незначну час– 

д т н н у від регул, ціни. Це 
И””так наче йдете до крам– аинці з (100.00, а одержи

те за (200.00 або (300.00 
вартости товару або на

д і ніть більше. 
щ Intertrade Expreas Corp. 
"J радо пішле Вам доказ 
т цього, абсолютно даром. 

Спеціяльні Сертифікати 
Рублів можва також ви
міняти за готівку по 
нанвнжчія ставці регу
лярних рублів. 
ПОВНА ГАРАНТІЯ. 
НАПСКОРІША ОБСЛУ
ГА. 
Дрстава около 3 тижні. 
Ставка на ОДИН ОИЕ– 
ИДЯЛЬНИИ РУБЕЛЬ Є 
S2.55. ЦЯ СТЯВКА Є 
КОМСТЛЕТНА, АБСО
ЛЮТНО 1КЛДІШХ ПІ
ШИХ ДОПЛАТ. 
НСадайте наших дарових 
І.тюстровавих каталогів. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ ТЕПЕР. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ ТІЛЬКИ 
ЧЕРЕЗ 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
П'ятий поверх 

New York, N.Y. І0010 
TeL: 982-1530 

ДУЖЕ ВАЖНЕ 
АВТОМОБІЛІ 
Повна гарантія. 
Напскоріша доотава. 
ВИБЕРІТЬ З ЦИХ НО
ВИХ МОДЕЛІВ. 
Zhlguli VAZ 2101 

US 53,-МО.ОО 
Наітовішаа, удоскоаа– 
лріінл, експортоакй мо
дель 
Zhignll VAZ 2103 

US 88,947.00 
Zhlffnll VAZ 2102 
Station Wagon 

US 83.795.00 
Export model 
Moskvltch 412 IE 

US 83,490.00 
Moskvltch 408 П5 

US S3.210.00 
Moskviteh 420 

IE Station Wagon 
US 83,043.00 

Moekvlteh 427 
IE Station Wagon 

US 83,910.00 
Zaporozhete ZAZ 908 

US 82.200.00 
Zaporozhete ZAZ 008 E 

Новий US 52,353.00 
ЖадаИте вашого спеці 
:fЛЬНОГО б Ю Л е т е я у З 
ігграцілми автомобілів. 
АПАРТАМЕНТИ 
ужітАніш одт^ для 
іідвілувачів з СОСР. 
Надайте нашого спеці– 
ілмюго бюлетепю. 
)Іасмо 25 р. досвіду р 
тому бвзнеоі 1 маємо ба– щ 

Вгаго тисяч задоволених Я 
покупців. 

іішіішіі! 

HELP WANTED 

POWER PRESS 
OPERATORS 

Experienced "Utomatlc elide 
feed. All benefits. 

Arrow Fastener Company, Inc. 
271 Mavhlil Street 

Saddle Brook, `SJ. 201-843-0900 
Dept. Uk. 

DIE MAKERS 
Experienced on progress і v e 
dies. All benefits, hospiUUiza-

tion, steady, overtime, good 
pay. 

.Arrow Fastener Company, Inc. 
271 Mavhill Street 

Saddle Brook, XJ. 201-843-6900 
Dept Uk. 

DIE SETTERS 
Air feed progressive dies. Ex-' 
porioflced on progressive dies. 
All benefits, hospitalization, 

.steady, overtime, good pay. 
Arrow Fastener Company, Inc. 

271 Mayhlll Street 
Saddle Brook, SJ. 201-843-6900 

Dept Uk. 

Help Wanted Male 

Cabinet 
Makers 

WITH EXP.`XN BENCH 
WORK. SALARY OPEN. 

(212) 879-9075 

MACHINE MECHANIC 
to maintain knitting machines. 
Full time, excellent salary and 

benefits. Apply at 
Deversifled Metal Products 

1275 Bloomfield Avenue 
Falrfield, N..T. Bldg. No. 3, 

office No. 52 

Male and Female 

ПОШУКУЄМО 

ЖІНКУ 
яка захотіла б варити для 
старшої особи, а також при
свячувати їй увагу. Може жи
ти з родиною або окремо. Доб

ра платня. 
Тел. (Collect): (502) 451-4018 

між 7-8 веч. або писати до 
Dr. Nina Kateryniuk 
84 Valley Boad 
Louisville, Ky 40204 

BAKER-DECORATOR 
and FINISHER 

Call (201) 445-1757 
or (201) 836-0966 

ВГ 

Real Estate 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УИСОЮЗУІ 

СВЯТОЧНІ 
ПАЧКИ 

Зблюшиоться РІздтппгі Свя
та. Замовляйте вже тепер! 
Популярні там 1 дуже ви
гідні пачки: 
ПАЧКА -чґ-tr ” 
10 поволочених шалянових 
хусток, 16 ярдів, пзір ша– 
ляііового акрилік матерія– 
лу, 7 ярдів кремалЬїн (по 
.Постер), тільки за 8150.00. 
ПАЧКА я. 2 
5 великих шалянових по– 
золоч. хусток, 5 малих по– 
аолоч. хусток, 15 ярдів 
(взір іпаляловнЙ) п о.ті ес
тер матеріялу 1 7 .чрдін 
кромплінк. тільки за 
8180.00. Можяа самому теж 
ще долонні пі по вибору то
вар. 
А також ДОЛЯРОВІ СЕР
ТИФІКАТИ - 82.55 за 
штуку. 
Також дарунки рядинм: 
мотоциклі, Х0Л0ДІЛІ4ШКП, 
мапппга до прання, телеаі– 
ліі, машини до шиття, ав
томобілі: 
Zhlguli VAZ 2101 
Zhlguli VAZ 2102 Station 

Wagon 
Zhigull VAZ 2103 New 

Model 
Moskvltch 412 IE 
Moskvttch 408 IE 
Zaporozetz ZAZ 908 
Замовлення ігрипнмасмо 
поштою 1 телефоном, а та
кож можна привезти овій 
товар. 
Також иаомо в продажу 
Імпортовані продукти, як 
різні коїгсервн, конфітури, 
соня шпикові олії, різні ну 
корки, шоколяди і МІПС– 
р:иіьні води та дуже смач
ні оселедці (смальцеві), ва– 
вяр, сушена вобла б інші 
риби. Всі продукти по гур
товій І деталгчміа ціні. 
Висилайте через відому, 
солідну фірму — 

MERCURY 
GIFT SHOP 
101 First Avenue 
(Bet. 6-7 Sts.) 

New York, N.Y. 10003 
Tel. (212) OR 4-3930 

ЩЙЙАйШЙШйвЙЬШШШШМШЯ 

НА ПРОДАЖ 

1-ЮД. ДІМ 
3-кімнат і бонґало 4 кімнати. 
на 2-акр. землі, в Гантері, Н. 
П–, 1 миля від лещетарського 

центру. Зголошення тел. 
від 6-9 веч. (201) 374-2832 

60 Ас гем: Towering forest 
Wide fishing creek. 2 road 
fronts. Surveyed. 813,500. 
Terms. 

?6 Acres: Mostly wooded. Pa
noramic view of village. Good 
macadam road front 816,000. 
Terms. 

63 Acrese: Wired c a b i n . 
Springs. Partly wooded. — 
816.500. 

9.4 Acres: Adjoining State 
land. All wooded. 88,000. 
Terms. 

SO Acres! Partly wooded. Barn 
in good condition. Macadam 
road front Some - woods. 
825.000. Terms. 

8 Acres: Nice building lot for 
` house or cabin. 84,500. 

26 Acres: Zoned commercial. 
Right at expressway exit 
Long road front. Back bor
ders river. 850,000. Terms. 

350 Acres: 200 acres wooded. 
2.500' macadam road front 
Creek and springs. Potential 
unlimited! 336.000. Terms, 

810 Acres: Prlvato Estate. 270 
acres woodland. 2 - s t o r y 
chalet Waterfalls, creeks, 
duck ponds, gorges. Privacy 
insured! 8150,000. Liberal 
terms. 

Greenhouse: Producer and re
tailer. Incluclea house, store 
and 5 across. 8150,000. Libe
ral terms. 

MAKITRA 
REAL ESTATE, INC. 

27 West Morris Street 
ВАТИ, New York 14810 

(607) 776-2468 
Serving Steuben County and 
the Elmira-Cornlng Urban 

Area. 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ 
БУДИНОК, ВИЗНКС, ЗЕМЛЮ 

звертайтеся до 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

GEMINI REAL ESTATf CO 
98 - Second A vena. 

New York; N.Y. TeL 477-6480 

Глей Cneft, H. И. 

ЛЬОТИ 
В ОКОЛИЦІ 

РОБІТНИЧОГО СОЮЗУ 
10 акрів 24,000.00 
5 акрів 13,000.00 
Щ акра 5,500.00 

Телеф. веч. по 10-ій год.: 
(І-21.1) НА 4-5935 

Всі парцелі с до фронту до
рога Івана Франка. 

Репп. Росопоз Real Estate 

PENN POCONOS 
Lightly Wooded Acres 

For Moli її о Homes 
2 Miles From Delaware River 

All Sports 
1.7 Acres - 83,900 - 8700 

down — 872.17. per month 
1.95 Across Zoned For House 

84,900 - 8700 down - 867.58 
per month 

8 miles from Lake 
Wallenpoupack. 

Call owner - (212) 627-5099 
(717) 296-6900 

Woodhaven, N.Y. 
2 рад., гараж на 2 авта. 40 х 

100, блнз. комунікацій -
165.000. 

Flushing, N.Y. 
2 рад., мур., чудовий дім, на 

піп відокремлений, великий 
город, гарна околиця. 
JANCEWYCZ-UEPGAN 

REALTORS 
(312) 848-5099 

Веч. (218) 847-7076 

MISCELLANEOUS 
НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ 
БЮРО ПОДОРОЖЕЙ 

Юрко Хома - -
George Choraa 

KUHNEN 
TRAVEL INC. 

964 Stuyvesant Avenue 
UNION, N.I. 07083 

Tel. (201) 687-8220 
в N.Y., N.Y. (212) 695-4382 

Пан Хома організує: 
L Полагоджуо закордовпі 

групові і всякого роду по– 
дорозкушишя по всьому сві
ті. 

2. Спроваджуємо летуаомсою, 
корабельпою та аатобусо– 
шгмн ліігіимп. 

8. Внсяласмо грошеву поміч. 
4. Харчові пачки, авта, лиш 

1т. д. 
5. Переклади з різних мов. 
6. -Нотаріальні завірення до– 

кументіп. 
Прошу звертатись до п. Хоми. 
xxx.xxxxxxxxx.xtxxxxxxxt 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА 
СВІТЛИЧКА ВЧИТЬ 
ВАШУ ДИТИНУ ЩЕ 

ОДНІЄЇ МОВИ. 
гтхіттххтткгххіххххтх 

8РАВТМІИТ f T O t l 
18 Е. 7 (ft St. 

TeL GB 8-8550. New York, 10003 

Потрібна Вам кшпкка? 
Просимо звернутися до 

АРКИ, а напевно S 
одержите. 

Українське В в е в д в – ІИКІ|М/ 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New York O`tj 

TeL: (212) 470-7430 
BBGUJkAb IIA4UU з о д а 
ГОМ І ХАРЧАМИ В УКРА1 
НУ І ДО COOP. Масмо і m 
складі все потрібне до пнежл– 
\-л. Поснласмо також РУБЛС– 
Ш ЦКРТИФІКАТИ, АВТА 
НОТОЦИКЛІ, ХОЛОДІЛЬИН 
КИ І ТВЛКВКІОРН. Урядові 
-одная\ від понед. до а'ятпдці 
8:30-6:00 а., в еуб. 8:30-5:00 а 

В неділю, від 10-1 по пол. 

D FOR SALE 

НА ПРОДАЖ 
ЧА РІВНІ f П РЕСХ)РТ 

над чудовою Делевар. 37 гост. 
кімнат. Пишіть за повнвжн 

інформаціяии: 
Л.К. ф В.А. Behling 
Narrowsbnrg`, N.Y. 

FOR SAbE 
ACREAGE and LOTS 

Near Soyuzlvka, 
Kerhonkson. N.Y. 

HOWARD C. ANDERSON 
Owner 

Accord, N.Y. 12404 
(914) 626-7305 

FARMS ft CO. HOMES 

НАДОСРАЩІ 
ПОСІЛОСТІ 

ВСІХ ЇЮДЇВ 

КОРР of KERHONKSON, NY 
(914) 626-7500 

Funeral Directors 

ИОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
АШ CONDITIONED 

Займається Похоронами 
в стейті NEW JERSEY. 

Ціни приступні для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в роди
ні, кличте, як в день, так і 

в ночі 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

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

--П 
f t : 

LYTWYN 4 LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 
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ПЕТРО ЯРЕМА 
FEP. ПОГРЕБ1ПІК 
Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 

ORegon 4-2568 

В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛЗ в ГЛЕН ОІІЕП. Н. П. 

близько католицької 1 православної Церков і близько 
Оселі Українського Робітничого Союзу ще 

МОЖНА НАБУТИ ПЛОЩІ 
(LOTS) по акрові і більше. 

ЧАС КОРОТКИЙ - МУШУ ПРОДАТИ! 

Тел. (914) 856-8887 по 6-ій год. вечора 

`bszi 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

3535 East Tremont Avenue 
- BRONX, N.Y. 10)05 

TeL: 863-2476 
Директор ПОСНФ 

С Е Н К О В С Ь К Н І І 
Завідує влаштуванням по
хоронів в каплицях, поло
жених в кожнім радоні 
міста. Похорони по міні

мальних цінах. 

Richard Н. Buraadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИХ 
McNERNEY BURNAD2 

FUNERAL HOME 
371 LakevJew Avenue 

Clifton, N.J. 
Phone (201) 772-1880 

B. H. BnrnadB - . 
9. J. McNtrnej 

Funeral Directors 
Chapela available through 

oat the Metropolitan Area. 
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