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СПІЛКА .УКРАЇНСЬКОЇ 
МОЛОДІ АМЕРИКИ 
ВІДБУЛА НАРАДИ, 

ВІДЗНАЧИЛА 
Елленвілл, Н. И. .(ід). -

В суботу і неділю, 15-16 лн-
стопада, тут на Оселі СУМА 
відбулася річна конферен-
ція - пленум Спілки Укра-
інськоі Молоді Америки з 
участю 82-ох представників 
поодиноких Осередків 8 
Америки. j. 

Під час дводенних нарад 
також відзначено бенкетом 
50-ліття створення СУМ-у. 

Після відкриття конфе-
ренції головою Головної 
Управи СУМА Мирославом 
Шмігелем, ' представники 
Осередків прочитали звіти з 
минулорічно! діяльносте. 
Між звітодавцямн були го-
ловж Осередків з Асторії, 
Ню Геввеяу, Рочестеру, 
Пармн, Бруклину, Вілла-
мантяку, Гартфорду, Пас-
сейку, Бостону, Філадельфії, 
Детройту, Джерзі Ситі, Ион-
керсу, Клівленду, Боффало„ 
Ютнкн, Трентону, Ню Иор-
ку, Чікаго, Ірвінґгону, Мін-
неаполісу, Сиракюз та Бал-
тімору. 

Після звітів члени Голов-
ної Управи та представники 
Осередків забирали голос в 
дискусії. Найбільш пекучою 
темою нарад була справи 
членства та виховання мо-
лоді. Чотири аспекти по-
більшеяия рядів СУМА були 
обговорені, між ними: зак-
лики до Батьківських комі-
тетів, щоб донн також crapa– 
лвся притягати людей до 
Батьківських комітетів і а 
тим до СУМА, відповідна 
реклама в українській пре-
СІ, створення самодіяльних 
гуртків та організування су-
мівціи з-поміж дітей і юна-
ків давніших поселенців. Та-
кож обговорено господарсь-
кі і фінансові справи, табо-
ри, мистецькі імпрези, ЗОВНІ-
ш н і та політичні акції і 
участь у святкуваннях 200-
ліття Америки. Мґр Євген 
Гаяовськнй, голова Голов-
ної Виховної Ради, поінфор-
мував про підготову до од-
нотнжневого спільного та-
бору всіх українських моло-
дечих організацій у Вашінґ-
тоні наступного літа. Євге-
нія Кузьмович, 2-га застуя-
ниця голови, подала інфор-
мації про Світовий злет 
СУМ-у, який відбудеться на 

сумівській оселі „Верхови. 
на" біля Монтреалю під .час 
літньої Олімпіядн в 1976 ро-
vL 

БІЛЯ 350 гостей взяли у-
часть у святочному бенкеті 
в суботу вечором в новозбу-
дованій „світлиці". Головну 
доповідь під час бенкету вн-
голоенв мґр Гановськнй, на-
світлюючн факти та обста-
в н н ь створення СУМ-у 
50 років тому. М. Шмігель 
відкрив бенкет вступним 
словом та передав дальше 
ведення програми Ігореві 
Длябозі. 

З уеннмн привітами внс-
тупилн: п-і Неоніля Сохан, 
Пласт; Андрій Соколик, Г. 
У. 004СУ; п-і Марія BacH– 
лик, Г.У. ОЖ ОЧСУ; п-l Ва-
русевич, СУ А; Володимир 
Сохан, головний секретар 
УНС, який від імени Голов-
иого Уряду УНС передав на 
руки п. Шміґеля ювілейний 
дар в сумі 1,000 дол.; Бо-
гдан Казанівський, СУК 
„Провидіння"; Богдан Мо-
роз, Українська Народна 
Поміч, Михайло Ковальчин, 
б. Вояки УПА; мґр Іван Ко-. 
баса від Президії Ради 
культури при СКВУ, Зенон 
Гальковнч, 2-й Від. ООЧСУ, 
та Богдан Качор, кол. голо-
ва СУМ-у та Просвіти в Ар-
ґентнні. Наспіло багато пн-
сьмових привітів. 

Мистецька програма, якою 
проводив мґр Теодор Воля-
ннк, включала виступи со-
лісткн сопрано нюйоркської 
опери Марти Кокольської-
Мусійчук, при фортепіян0-
вому акомпаніяменті д-ра 
Ігоря Соневнцького, та мон-
таж - рецитацію сумівок з 
Ірвінґтону під проводом п-і 
Іваяни Кононів. 

Після бенкету відбулася 
забава. 

Наради закінчено в неді-
лю по обіді після намічений 
плянів на майбутнє. 

Під час нарад Василь Ха-
рук влаштував виставку зні-
мок та відзнак СУМА з на-
годи 25-ліття смертн ген.-
хор. Тараса Чупринки. 

Нарадами проводила пре-
зндія в складі: М Шміґель 
— голова, мґр І. Кобаса — 
заступник та Марія Барва — 
писар. 

О ДУМ ЗАПОВІДАЄ 
ЗАГАЛЬНИЙ З'ЇЗД 

У ДЕТРОЙТІ 
Детройт (ДЮК). - В 

днях 28-30-го листопада ц.р. 
тут відбудеться Загальний 
З'їзд Об'єднання Демокра-
тичної Української Молоді в 
ЗСА та членів амернкан-
ського Коша Старших Вн-
ховників ОДУМ-у. З'їзд роз-
пічнеться в п'ятницю, 28-го 
листопада, о год. 7:30 вечо-
ра в залі української право-
славної катедрн Св. Покрови 
при 21931 Вверґрін вулиці. 
В рамках з'їзду в суботу, 29 
листопада, о год. 12:30 по 
обіді, заходами іделогічно-
проблематичної комісії Ц.Ю 
ОДУМ-у, відбудеться в Го-
вард Джансон Мотор Ладж 
при 25100 Нордвестерн гаЙ-
вей Конференція ОДУМ-у, 
присвячена сучасним проб-
лемам українскьої діаспори. 
В програмі конференції за-
пляновано дев'ять доповідей, 
по 15-ть хвилин кожна, на 
такі теми: Короткий огляд 
ідеологічних засад україн-
ськнх партій - Олексій Ко -
иовал (Чікаґо). Чи потрібні 

партії за ме-
Олексій 

), Роля 
і му ПО-
Леонід 

) , Праця 
сучасного 

Ту^иі^і^ціііце 
ОДУМ-у в 
дітнчвому 
Ліщина (Торо: 
ОДУМ-у у 
становища України^" Юрій 
Смик (Детройт) та Андрій 
Шевченко (Самерсет), Чи 
корисно нам демонструвати 
проти миетців з України? — 
Надія Цибенко (Торонто), 
Чи варто одумівцям нідвіду-
вати Україну? — Олексій 
Шевченко (Самерсет), Що 

ми повинні робити тут в кра-
їнах нашого поселення, щоб 
допомогти українській enpa– 
ві? — Юрій Криволап (Бал-
,тімор), Оборона переслідува-
ннх в Україні: методи та ре-
зультатн — Микола Мороз 
(Торонто) та До . проблеми 
збереження української іден-
тнчности — Анатолій Ля-
снй (Міннеаполіс). Після до-
повідей, учасники конферен-
пДЇ матимуть можливість об-
мінятнея думками З ДОПОВІ-
дачами над порушеними те-
мамн. Вечором в суботу в ка-
тедральній залі відбудеться 
спільна вечеря та товариська 
зустріч учасників З'їзду і 
конференції з' українським 
громадянством. 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ 

АНСАМБЛЬ НА ТЕЛЕВІЗІЇ 

Мілвокі, Віск. (А. Ґ.) -
В п'ятницю, 21-го листопа-
да ц. р. український танцюг 
вальний ансамбль .Дніпро з 
Мілвокі, Віск,, під керівннцт-
вом Миколи Прашка внсту-
пнть на телевізійній ранній 
програмі „Тудей" станції 
НБС. Керівник танпюваль-
ноі групи дасть коротке по-
яснеяня до програми. Згада 
на група виступатиме також 
на програмі ,,Голідей Фолк 
Фер", яка відбуватиметься в 
днях від 21 до 23-го ЛИСТО-
пада в Мілвокі Кожного ро-
ку на цій виставці одна з ет-
нічннх груп виступав на цій 
програмі '-

ПРЕЗИДЕНТ ФОРД ПРОГОЛОСИВ НА ГРУДЕНЬ ДНІ 
І ТИЖДЕНЬ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ 

Вапгікґтон. — Президент Джералд Форд окремою про-
клямацісю, датованою 5-го листопада, проголосив тиждень 
від 10-го грудня Тижнем Людських Прав і в цьому тижні 
10-го грудня Днем Загальної Деклярації Людських Прав, 
а 15-го грудня Днем; Хартії Прав. У Проклямації сказано: 

ПЮЮТЯМАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА ЗСА 
As the United States of 

America looks forward to the 
two hundredth anniversary of 
oar Nation's independence 
next July, it is appropriate 
that we pause and reflect on 
the principles of self -go vern– 
ment that underlie our society 
and continue to nourish i t 

Embodied in our great na– 
tional documents - the De– 
claration of independence, the 
Constitution and the Bill of 
Rights — are the imperish– 
able ideas that all men are 
created equal, that they are 
endowed with unalienable 
rights of life, liberty, and the 
pursuit of happiness, and that 
it is the people of the United 
States themselves who have 
ordained and established the 
government which serves us 
all. 

The Founding Fathers could 
not foresee in detail the 
threats to liberty that might 
arise as the Republic grew, 
but they had the wisdom to 
know that threats would ap– 
pear and that the people must 
be protected against them. 
When the new Constitution 
was being discussed in 1787, 
Thomas Jefferson complained 
in a letter to James Madison 
of the absence of a Bill of 

В час, коли З'єднані Стей-
тн Америки очікують від-
значення в наступному лнл-
ні двохсотлітньої річниці не-
залежности нашої Нації, го-
днться зупинитися та прн-
задуматися над принципами 
самоуправління, на яких ба-
зоваве ваше суспільство Щ 
ЯКІ ПРОДОВЖУЮТЬ ЖИВИТ7. 
його. 

Наші важливі національні 
документи — Деклярація 
Незалежності, Конституція 
і Хартія Прав — містять в 
собі невмірущі істини, що всі 
люди створені рівними та 
обдаровані невід'с м н и м н 
правами на життя, свободу 
й здобування щастя та що 
це сам народ З ' єднаних 
Стейтів покликав і встано-
вив уряд, який служить нам 
всім. 

Батьки-основоположнвкн 
не могли в подробицях пе-
редбачити -всіх загроз дня 
волі, які могли винвкаути 
протягом розвитку Республі-
кя, але вовн мали мудрість, 
що такі загрози таки виник -
нуть та що народ мусить 
бути захоровений від них. 
Коли в 1787-му році обгово-
рювалн нову Конституцію. 
то Томас Джефферсон в лис-
ті до Джеймса Медісова вв-

СОВСТИ НАЗИВАЮТЬ 
„ВУЛЬГАРНИМ 

ФАЛЬСИФІКАТОМ" ЗВІТ 
МІЖІІАРОДИОХ. АМНЕСТІЇ 

(Закінчення на отер, t-гій) 

ПРЕДСТАВНИК УВУ В З Я В 
УЧАСТЬ У Ні ІЖІІ АРО Д НІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
ПРЕЗИДЕНТІВ 

УНІВЕРСИТЕТІВ 
І КОЛЕДЖІВ 

Лондон, Англія. — Опу-
блікованнй недавно звіт ор-
ганізації Міжнародна Амне-
стія, в якому сказано, що під 
теперішню пору бодай 10.000 
політичних в'язнів перебу-
вають в советськнх тюрмах 
і концентраційних таборах, 
викликав гостру реакцію 
советськнх чинників, які на-
звалв цей 154 сторінковий 
документ „вульгарніш фаль-
сифікатом". Речники Між-
народної Амнестії опубліку-
валн листа Лева Н. Смірно-
ва, голови Верховного Суду 
СССР, у якому він заявляє, 
що „ми не бажаємо enpo– 
сТовувати вульгарних фаль-
енфікаціїі і наклепів на со-
встську і соціялістнчну за-
конність". 

У звідомленні Міжнарод-
вої Амнестії сказано, що ав-
торнтетні чинники COBGT– 
ського Союзу відмовились 
сЩвпрацювати при виготов-
ленні такого звіту, який, до 
речі, подає також список ія-

шнх країн і кількість полі-
тнчвнх в'язнів в них, і тому 
прийшлося виготовляти ма-
теріял на підставі свідчень 
недавніх політичних в'язнів, 
які перебували в численних 
советськнх концтаборах. Зві-
домлення Міжнародної Ам-
нестії появилося кількі днів 
після того, як амбасадор 
ЗСА Денісль Мойнігея вніс 
на Генеральній Асамблеї 
Об'єднаних Націй1 резолкь 
цію, в якій заклнкасться всі 
КраїНИ СВІТУ ЗВІЛЬНИТИ ІЮЛІ-
тичинх в'язнів. Звідомлен-
ня, що має назву: „В'язні за 
переконання в СССР", мі-
стить тільки ті матеріялн, 
які раніше були сумлінно 
перевірені правниками і 
знавцями совєтської KOHCTH– 
туції та совєтського крнмі-
нального права. Міжнародна 
Амвестія з повною рішучістю 
відкидає закиди совєт-
ськнх чинників, які намага-
ються зарахувати це вндая-
ня до „антнеовстської про-

1 паґандн". 

Нроф. В. Левіч виступив 
– в обороні Сахарова 

Бостон, Масс. (Д. Г.) -
В ДНЯХ 10-Го ДО 13-ГО ЛНСТО-
пада ц. р. тут в готелі Стаг-
лер-Гілтон відбулася четве-
рта конференція Міжнарод-
ної Асоціації Президентів 
Увіверснтетів .Світу. Темою 
цієї конференції було: „Но-
ві напрямки у вищій освіті 
для двадцятьперчого столі-
ття". У конференції взяли 
участь 296 представників за-
закладів вищої освіти, тобто 
президенти, ректори, МІНІС-
рн культури й освіти з різ-
них країн та інші представ-
никн. Між учасниками мали 
численну перевагу предста-
вннкн університетів Японії, 
Південної Кореї та НапДона-
лістичного Китаю. Другий 
чисельно найкраще був за-
репрезентований бльок кра-
їн Африки. Із Західнього Св і 
ту були сильно зарепрезен-
товані ЗСА й Канада та по-
одннокі країни Еівропн. Із 
комуністичних країн були 
тільки представники Юґо-
славії і Польщі. 

Конференція мала особли-
ве значення для української 
спільноти, бо в ній взяв уча-
сть Український Вільний 
Університет. Офіційно УВУ 
репрезентував його ректор, 
проф. д-р Володимир Янів, і 
його ім'я та призвіще враз 
із довідкою УВУ були зазна-
чені в програмі Та з уваги 
на наглі адміністративні обо-
в'язкн в університеті в Мю-
нхені, ректор Янів не міг 
прибути на конференцію й 
його ім'я та прізвище враз 
Рудницький, професор порів-
няльної літератури на філо-
софічному факультеті УВУ. 
Своєю участю в згаданій ко-
нфереащії УВУ бажав висту-
питн на цьому світовому ака-
демічному форумі яву пред-
ставннк української науки 
І ТИМ плтці СТВерДНТИ фвКТ 
існування української нації 
та П змагань за незалежну 
науку. Впродовж конферен-
пДї проф. Рудницький, діючи 
згідно з- Інструкціями від ре-
ктора УВУ, інформував зі-
браннх провідників академі-

чного світу про УВУ, про 
його змагавЕя за вільну на-
уку для українців у їх рід-
ній мові й про наукові дося-
гнення Українського Вільно-
ГО Університету. ВІДНОШЄН" 
ня учасників конференції до 
представника УВУ було ду-
же прихилхне і приязне. Го-
ловно ректори університетів 
країн далекого Сходу були 
зацікавлені Українським Ві-
льяим Університетом і-деякі 
із них добачували в УВУ 
певний модель університету 
майбутнього, тобто універсн-
тету, до якого з'їжджаються 
студенти та професори з усіх 
частин світу і там, об'єднані 
зацікавленням наукою, пра-
цюють згідно з вимогами іх-
ньої дисципліни. 

Конференція Міжнародної 
Асоціяції Президентів Уні-
верситетів була доброю на-
годою поінформувати npoai– 
дних науковців світу про ук-
раївську проблему взагалі, 
а про УВУ зокрема. Україн-
ський Вільний Університет 
цю нагоду в рамцях можли-
востей добре використав. 
Слідуюча конференція цієї 
Асоціяції відбудеться за три 
роки на якомусь іншому ко-
нтияенті. 

КРАНОВИЙ ЗТЗД УЛАДУ 
СТАРШИХ ПЛАСТУНІВ 

Парма, Огайо. —В днях 
28 і 29-го листопада ц. р. тут 
в Г ос пі талі ті Інн (Ровд 77, 
Пармй, Огайо) відбудеться 
12:ий Крайовий З'їзд У ладу 
Старших Пластунів, участь 
в якому з правом голосу мо-
жуть взяти всі члени УСП. 
Реєстрація розпічнеться в 
п'ятницю, 28-го листопада 
о год. 10-ій рано. У програмі 
З'їзду: 200-ліття ЗСА і 100-
ліття українського поселен-
ия, День СолІдарноств, 
Справи УСП в ЗСА. В п'ят-
ннцю увечорі для учасни-
ків І зацікавлених гостей 
відбудеться спільна вечеря з 
програмою. 

Москва. — Професор Вень-
ямін Левіч, один з видатних 
советськнх учених і член 
Академії Наук СССР, висту-
пнв в обороні академіка Ан-
дрея Сахарова і засудив тих 
72-х колеґ-членів Академії 
Наук, які осуджують Caxa– 
рова, закидаючи йому брак 
патріотизму і зраду батьків-
щини. „Академік A. Caxa– 
ров, тричі герой СССР, — 
говорить Левіч, — кілька-
кратно нагороджуваний дер 
жавннми найвнщимн нагоро-
дами, зробив для прослави 
Совєтського Союзу більше, 
як якийнебудь інший СО-
вєтський вчений. Невже ж 
це не патріотизм?" - залн-
тує в листі до президента 
Академії Наук СССР проф. 
А. Левіч. Левіч, який вже від 
довшого часу намагається 
безуспішно одержати візу ва 

виїзд до Ізраїлю все ще є, з 
огляду на його високу peny– 
тапДю, членом Академії 
Наук, як і А. Сахаров, хоч 
від них відсепарувалися інші 
вчені з'огляду на особисту 
безпеку. У згаданому листі 
Левіч твердить, що на 72-х 
академіків, які підписали 
осуджуючого листа, був за-
стосований тиск органів 
КПБ. 

У зв'язку з міжнародною 
акцію і протестами проти 
недопущення академіка А. 
Сахарова до Осльо і заявою 
самого Сахарова, що відмова 
нарушує Гельсінський дого 
вір, ТАСС опублікував enpo– 
стування, в якому говорнть-
ся, що це справа державно! 
безпеки, і її ніяк не можна 
пов'язувати із започаткова-
ною співпрацею між Сходом 
і Заходом чи Гельсінською 
декларацією. 

ІНДУСТРІАЛЬНІ КРАПНИ 
ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ 
СПІВПРАЦЮВАТИ 

Шсля вершинних економічних нарад в Рамбвіє. На фото 
(зліва): брнтійськнй прем'єр Геролд Вілеон, президент 
Джералд Форд і французький президент Жісиард д'Естен. 

Рамбвіє, Франція. — У по-
неділок, 17 листопада, пре-
зндент Джералд Форд і по-
літичні лідери Франції, Ве-
ликобритаяії, Західньої Ні-
меччнни, Італії та Японії за-
кінчили тут 3-денну вер-
шинну економічну конфе-
ренцію та оприлюднили спі-
льну заяву, в якій зобов'я-
залнея співпрацювати для 
того, щоб запевнити дальшу 
відбудову їхніх економік і 
подбати, щоб їхній економіч-
ний розвиток був довготрн-
валий. Таким чином, прези-
дент ФорА французький 
президент Валерій Жіскар 
Д'Естен, брнтійськнй пре-
м'єр Гаролд" Вілеон, захід-
ньонімецькнй канцлер Гель-
мут Шмід, італійський пре-
м'єр Альдо Моро та японсь-
кий прем'єр Такейо Мікі у 
спільній заяві підкреслили, 
що головною економічною 
проблемою індустріялізова-
них демократій с загроза 
продовження рецесії. Для 
дальшого успішного побо-
рювання рецесії, яка в дея-
ких із цих країн вже закін-
чилася, а в інших добігає 
кінця, лідери погодилися 
співпрацювати в таких ді-
ляпках, як монетарна ре-
форма, торговельні полегші, 
продовження відбудови ЄКО-
номік, розв'язка енерґетич-
ної проблеми та торговельні 
зв'язки з економічно НЄДО-

розвнненнмн країнами. Спі-
льна заява лідерів 6-ох інду-
стріяльннх демократичних 
країн не входить в подробн-
ці щодо способів розв'язан-
ня всіх економічних проб-
лем, але наголошує конеч-
ність співпраці між держава-
ми вільного світу, економіки 
яких тісно пов'язані між со-
бою. 

Французький презид є н т 
Д'Естен заявив після опрн-
люднення спільної заяви, що 
найважливішим досяг я є и-
ням вершинної конференції 
було те, що вона взагалі від-
булася, бо тепер існує світо-
ва економічна криза, яка за-
торкає щоденне життя гро-
мадян тих країв. Президент 
Форд сказав, що населення 
ІНДУСТРІАЛЬНИХ де.чократнч-
них держав тепер може пе-
редбачувати, що збільпшть-
ся кількість затруднень, 
зменшиться інфляція та іс-
нуватиме атмосфера більшої 
економічної стабільностн. 
” У спільній заяві лідери 6-
ох індустріяльних країв ві-
льного світу зазначили, що 
бажають „поліпшити торго-
вельні ВІДНОСИНИ ІЗ СОЦІЯЛІС-
тичними державами", тобто, 
країнами комуністи ч н о г о 
бльоку, бо вважають, що та-
кі торговельні зв'язки є ду-
же важливим складником 
теперішньої політика детан-
ту. 

Еепанія намагається зламати 
сиротин комуністів 

Мадрід, Еепанія. — У 
зв'язку з пожвавленою ак-
тнвністю Комуністичної пар-
тії в Еспанії, центральне ке-
рівннцтво якої знаходяться 
поза кордонами, поліційні 
чинники провели численні 
арешти серед місцевих кому-
ністів, намагаючись зламати 
спровив лівих ще закн вів 
розрісся у більшу силу. В са-
мому тільки Мадріді арешто-
ваяо понад 40 членів Кому-
ністнчної партії, серед них 
багатьох ветеранів, які, як 
здогадуються, керували вну-
трішньою роботою комуні' 
стичних ячейок в столиці і 
більших містах Еспанії А-
рештовано також відомого 
провідного діяча компартії 
СІмона Санчеса Монтеро, ко-
ли він потаємно хотів відві-

датн свою дружину, яка пе-
ребуває після операції в 
одному із шпиталів Мадріду. 
Сподіваючись скорої смертн 
голови еспанської держави 
генераліссімуса Франціска 
Франка, ліві елементи в Ес-
панії під керівництвом Ко-
муністнчної партії бажають 
використати ситуацію для 
відновлення, як це вони твер 
дать, „справжньої демокра-
тичної системи в Еспанії". 
Для побореная активности 
терористичних груп, до яких 
включають також басків, 
поліція одержала ширші по-
вновласті і вона тепер може 
арештувати кожну підозрілу 
особу та держати її під ареш 
том 10 днів, приготовляючи 
обвинувачуючий матеріал. 
Раніше таких повновластей 
поліція не мала. 

Москва доставляє Сирії 
наниоиіпііідяїсти 

Вашінгтон. — Амернкан-
ська військова розвідка ін-
формує, що Советський 
Союз розпочав доставу най-
новіших джетів МІҐ-25^для 
Сирії. Перший ескадрон та-
ких суперсонічних літаків 
ВЖе Прибув ДО Сирії, ВИКЛИ-
каючи страх в Ізраїлю, бо, 
згідно з ізраїльськими дже-
реламн, Снрія мав одержати 
20 ескадронів таких джето-
вих літаків найновішої кон-
струкції, які вважаються за 

одні з кращих бойових ма-
шин. Літаками покищо пі-
льотують советські летуни, 
які поспішно вишколюють 
сирійців в окремо організо-
ваній щколі летунів. Амерн-
канські офіційні чинники за-
являють, що покищо немає 
загрози, що цією совстською 
достаною буде змінений вій-
ськовий балянс на Блнзько-
му Сході і на Випадок нове-
го зудару Ізраїль все ще мо-
же виграти війну з арабами. 

ВЕЛИКА ГРОМАДА 
СУПРОВОДИЛА НА ВІЧНИЙ 

СПОЧИНОК СВ. Н. ВОЛ. 
ЛАСОВСЬКОГО 

Ню Иорк (І. 3.) - Мнну-
лого четверга і п'ятниці, 13 
і 14-го листопада, велика 
українська громада цієї сві-
тової метрополії, зокрема ба-
гато миетців і діячів культу-
рн, участю у панахиді та в 
похороні супроводили на ві-
чней спочинок померлого 
нагло на розрив серця в по-
неділок, 10-го листопада, св. 
п. Володимира Ласовського, 
визначного гуманіста, маля-
ра, мнетця слова, великого 
патріота, ідеаліста, ентузія-
ста усіх мистецтв, нестру-
дженого організатора і про-
паґатора усіх проявів укра-
їнської культури, есеїста на 
громадські і мистецькі теми, 
ініціатора і голову Ради для 
Справ Культури при СКВУ, 

а передовсім людину xpyc– 
тального характеру і вірного 
приятеля. 

В четвер, 13-го листопада 
вечером, прн великому ЗДВН-
зі скульпторів, малярів, мяс-
тців слова, музик, співаків, 
артистів, архітектів та люби-
телів мистецтва і численнях 
приятелів та численної rpo– 
мадн в заповненому квітами 
похоронному заведенні від-
праввлн панахиду о. Іван' 
Ткачук і о. Лаврентій Лавре-
нюк. Співав чоловічий хор 
„Думка" під орудою мґра 
Леонтія Крушельницького. 
Промовляли б. прем'єр Ю-
ліян Ревай від Ради для Ку-
лькурних Справ прн СКВУ, 
мистець проф. Петро Андру-
(Закінеення на crop. 3-ій) 

Помер св. п. Антін Клн МИІІІИТЬ 
піонер УНС 

Асторія, Н.И. - Уряд зоване життя украінсьхої 
та був активний в Братства св. Миколая, 5-го 

Відділу УНСоюзу, інформує, 
ЩО В ПОВеДІЛОК, 17-ГО ЛИСТО-
пада ц.р. помер тут на 84 ро-
ці життя св.п. Антін Клими-
шнн, один з основннків цьо-
го Відділу, який, бувша по-
над 50 років членом Брат-
ства, виконував в уряді 
функції фінансового секре-
таря, касира, заступника го-
ловн, опікуна хворих та ін-
ird. Покійний приїхав до ЗСА 
після Першої світової війни 
із села^Сівка, Калушського 
повіту в Західній Україні, і 
відразу включився в органі-

громади 
ньому до кінця свого життя. 
Осиротив дві дочки, сина, 11 
внуків і 14 правнуків. Дочка 
Маріянна дуже активна гро-
мадянка в Асторії в церков-
ннх і світських організаціях 
та в УНСоюзі, де вона вико-
нус функції касира в тепе-
рішній Управі. 

Похоронні відправи відбу-
дуться 18 і'19 листопада-в 
похоронному заведенні Ksi– 
ни на Бродвею і 36-й вулиці 
в Асторії, а у четвер, 20-го 
листопада з церква Чесного 
Христа на цвинтар св. Ми-
хаїла. 
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Тиждень Людеіакнж П р м 
Президент Джералд Форд видав Проклямацію, про-

галошуючн середу, 10-гр, грудня цього року, Днем Люд-
ськнх Прав, понеділок,' 16-го грудня, Днем Хартії Прав 
(Вілл тл Райте) і цілий тнаедеяь, що починається 10-го 
грудня, — Тижнем людських Прав, закликаючи нарід 
З'єднаних Стейтів Америки „протягом надходячого 200-
річчя застановлятись над принципами волі і справедлн-
востн, проголошених Хартією Прав та Універсальною Де-
клярацісю Людських Прав, та черпати з них як з наи-
ліпшого засобу для забезпечення постійного прогресу на-
шоі Нації". 

Повний текст президентської проклямаціі поданий в 
.англійському оригіналі й українському перекладі на ін-
шому лісці в цьому числі. Все сказане в цій Проклямаціі 
незвичайно важливе й актуальне, а для нас, українців, 
з уваги на страшну долю вашого народу на. поневоленій 
рідній землі, мас ще додаткову вартість те, що в цій прок: 

лямації сказано в „міжнародній спільноті". Президент 
Форд зацитував слова Мелісова, головного промотори 
американської Хартії Прав, про те, що, як ці права бу-
дуть включені в конституції, тоді „незалежні трибунали 
справедливости в особливий спосіб вважатимуть себе сто-
рожами тих прав; вони будуть непорушним заборо лом 
кожної узурпації влади в законодавчій чи виконавчій" 
частинах уряду. Виходячи з цього власного великого до-
свіду, Америка, — каже президент Форд, — також в між-
народній спільноті респектує та опирається на Універ-
сальну Деклярацію Людських Прав, „як на основне ствер-
джеиня принципів, які знову потверджують віру в гід-
ність людини та вартість людської особи, як також в р!в-
ні права чоловіків і жінок, як фундамент волі, справедлн-
вости і миру в світі". 

З'єднані Стейти Америки вже частинно після Пер-
шоі і зокрема після Другої світових воєн прийшли до пе-
реконання, що вже жадна країна і навіть жаден KOHTH– 
нент не може бути „островом" у тому сенсі, щоб турбува-
тись виключно своєю власною долею політичною й еко-
нотчлою. післявоєнний Іілян Маршалла і з'ясована пре-
зндентом Кеннеді „міжнародна взаємозалежність" ocra– 
точно закінчили американські тенденції до ізоляціонізму 
в цих двох важливих ділянках, політичному й економіч-
ному. Взаємозалежність поступово поширювалась на на-
уковин сектор, на досліджування космосу і остаточно му-
енть завершитись та вже теоретично завершилася в гума-
штарніи ділянці пошанування людських прав. З'ясував 
це дуже виразно американський амбасадор Мойніген, зго-
лосивши в Об'єднаних Націях проект резолюції про не-
ганне і беззастережне звільнення всіх політичних в'язнів 
у світі. Прн цій нагоді він сказав, що коли б ми не зверну-
ли уваги на порушування людських прав в будь - якій 
одній країні, то це так само, якби ми ними взагалі не ці-
кавились. 

Очевидно, що від теорії і закликів до дійсности ще 
далека дорога. Але факт, що справа людських прав в ко-
жній країні починає бути міжнародною проблемою мимо 
всіх совєтськнх зусиль, щоб таке міжнародне зацікавлен-
ня людськими правами закваліфікувати як „втручання 
у внутрішні справи", дає нові надії тим, кому цих прав 
відмовляється, та нову заохоту для тих, хто ці права обо-
роняє. 

Мпятги це на думці, наші громади повинні якнайак-
тивніше включитися у відзначення проголошених презн-
деитом Фордом Днів Хартії" Прав і Універсальної Декля-
рації Людських Прав в Тижні Людських Прав. 

Любов Колтська 

ЛЮДИНА І 11 МАЙБУТНЄ 

Кориеііміі почин 
Вершинну триденну економічну конференцію, яка 

проходила в Шато де Рамбвіє біля Парижу від суботи, 15 
листопада, до понеділка, 17 листопада, і в якій взяли 
участь президент Форд та політичні лідери Франції, Вели-
кобрнтанії, Західньої Німеччини, Італії і Японії, треба 
вважати важливим почином індустріальних країн вільного 
світу, бо ця конференція мала на меті не тільки обгово-
рнти деякі спільні економічні проблеми, але також до ве-
ликої міри вплинути на політичне майбутнє вільного сві-
ту. Як сказав державний секретар Генрі Кіссінджер ще 
перед початком конференції, встановлення кращих еко-
номічних відносин між ЗСА і союзниками повинно прн-
вернути довір'я населення країн вільного світу, що демо-
кратнчні держави спроможні визначувати і контролювати 
свою майбутність. 

Конференція в Шато де Рамбвіє була економічно-по-
літичною. Хоча вона за три дні не могла полагодити всіх 
розбіжностей між заступленими там індустріальними кра-
їнамн щодо економічних питань, то вона вказала, що ЛІ-
дери цих країн можуть і часто повинні відбувати такі вер-
шинві конференції, як також конференції на міністерсько-
му рівні, та ще раз підкреслила, що економічна та полі-
тнчна майбутність вільного світу вимагають якнайтісні-
шої співпраці між всіми демократичними країнами. Брак 
такої співпраці може мати катастрофічні наслідки у полі-
тичній та мілітарній сферах. Економіки д е р ж а в 
сьогодні так залежні одна від одної, що тільки спільні 
зусилля можуть розв'язати різні економічні проблеми та 
запобігти політичному та військовому послабленню Захо-
ду. Хоча ЗСА надалі залишились найсильнішою потугою 
з економічної точки зору, то Америка нині самочинно не 
може розв'язати проблем всіх індустріальних демократій. 
Цілком інакше виглядала ситуація після Другої світової 
війни, коли своїм Пляном Маршалла ЗСА могли поборо-
ти всі економічні проблеми країн Західньої Европн та 
відбудувати їхні економіки. Сьогодні жадна держава віль-
ного світу не може цілком задовільно розв'язати своїх 
власних економічних проблем без співпраці інших країн. 
Це не значить, що всі подробиці щодо економічних рішень 
уряду даної держави мусять бути схвалені на вершинних 
конференціях країн вільного світу, але важливі питання, 
які можуть мати вплив на економічну, а заразом політич-
яу та військову стабільність демократичного бльоку таки 
повинні бути обговорені на вершинних конференціях. 

У цьому відношенні триденна вершинна конференція 
в Шато Рамбвіє була важливим почином. Такі вершин-
НІ Конференції , п о п е р е д ж е н і НалеЖНО ПІДГОТОВОК), ПОВИН-
ні відбуватися часто і рішення цих конференцій повинні 
бути зобов'язуючими для всіх учасників. Ще частіше по-

відбуватнея конференції на міністерському рівні 
л збільшена співпраця ЯВ економічному відтинку 
,зароончйі послабленню a f o a o v b світу у політичній 

"” сферах. 

Виглядало б, ще) ступне-
во,'з кожним роком, кожним 
днем і кожною хвилиною 
світ котиться у провалля, у 
роковану йому загибель... 
Д о цього явища не причи-
ИИВСЯ НІХТО ІНШИЙ, ТІЛЬКИ 
сама людина, яка в захоп-
ленні сучасними здобутка-
ми технології не добачува-
ла... бумерангу, який котро-
гось дня повернеться до неї 
— несвідомого творця май-
бутньої трагедії. Цю тему 
порушує емеритований про-
фесор Рокефеллерського 
університету, мікробіолог та 
експерименталіст у біології, 
Рене Дюбуа, написавши в 
„Ню Иорк Таймсі" статтю п. 
н. „Тенденція — не є при-
значенням". Автор її, npoa– 
налізувавши проблему, на-
магається знайти розв'язку 
з трагічного положення, в' 
якому внезабарі може знай-
тися людство. 

Реве Дюбуа пите, що в 
1575 році, 400 років тому 
французький вчений Люї Ле 
Рой опублікував наукову 
працю, в якій він виказує 
затривоження переворотом, 
спричиненим соціяльннми і 
технологічними змінами — 
новинами цього часу, яко-
му пізніше дано назву Ре-
несансу. У своїй книзі вів 
написав: „Сьогодні все 
сплутане, -знищене і ніщо 
не діється як повинно". Про-
цитувавши слова Люї Ле 
Роя, проф. Дюбуа запитує: 
„А хіба й нині, ми не від-
чуваємо, що людство зійш-
ло з правильних рейок? Ми 
маємо причину побоюва-
тись, що життьові умовний 
наших нащадків будуть ку-
ди гірші, ніж паші. Неза-
довго наша земля наванта-
житься перенаселенням, а її 
земні ресурси внчерпають-
ся. Занечищене повітря 
зруйнує довкілля, а клімат 
знищить здоров'я людини. 
Прогалина поміж бідними і 
багатими збільшиться і дове 
де розлючених і голодних 
людей до крайнього розпа-
чу, і не дивовижа, якщо це 
викличе атомову війну, як 
засіб шантажу. Це прийде 
невідклично в наслідок над-
мірного приросту населення 
і технологічного розвою, 
очевидно тільки тоді, якщо 
тенденція цього часу про-
довжуватиметься, а і тоді 
наслідки можуть бути дуже 
поважні. 

І правдоподібно звірин ний 
світ не зможе втекти від 
аподиктичностн біологічної 
еволюції, у нього немає 
вільного вибору — він ПІД-
порядкований, проте люди-
на є наділена свободою біо-
лотічної еволюції, у неї ВО-
ля і розум. Тому ДЛЯ ЛЮД-
ства тенденція не мусить бу-
тн тільки сліпим призна-
чевням, очевидно тоді, коли 
воно відізветься способом 
раціонального думання. 

У минулому різні катак-
лізмн зненацька заскакува-
ли людей уже в обличчі іс-
нуточої проблеми, з якої вже 
запізно було вийти. Сьогод-
ні людина, зрозумівши за-
грозу від існуючої тенденції, 
заздалегідь шукає рятунку. 
Сьогодні вона бачить мари-
во небезпеки у майбутньо-
му і хоче запобігти лихові. 
Однією з наймодніших інте-
лектуальних ігор цього ча-
су — це гра уяви, тобто як 

виглядатиме „майбутній 
шок", якщо спосіб ЖИТТЯ 
людини буде змінений або 
нею самою, або силами прн-
роди. Це проявляється у 
формі панелів, фільмів, 
книжок і на телевізорі — 
фантастичними монтажами, 
створеними на підставі тепе-
рішніх умовнн і проявів 
життя, з прогнозами на бу-
дуче. Це вже відкриває на-
дію — люди бо обміркову-
ють проблеми, застановля-
ються, шукають розв'язки, 
хочуть зарадити всесвітньо. 
му катаклізмові, що стано-
вить вже ве таку велику 
правдоподібність знищення 
світу. ' 

Взимку 1917-1918 року в 
несамовитою швидкістю по 
цілому світі поширювалась 
еспанська ґрнпа, вбиваючи, 
більше ніж 20 мільйонів лю-
дей; епідемія прийшла не-̂  
передбачено і тому не було 
сили її нікому зупинити. 
Від цього часу повторюва-
лвся різного роду грипи, 
напр., Гонконґська грипа, 
одначе заздалегідь знаючи 
симптоми, можна було її 
приборкати. 

У 1950 році знищення дов-
кілля і приріст населення 
осягнули кульмінаційну то-
чку у всіх частинах світу. ЦІ 
проблеми існують ще й сьо-
годні, проте вони вже є під 
контролею, а все завдяки 
тому, що люди усвідомили 
собі загрозу з існуючої тен-
денпДї. 

КОЛИ ПОпереДНЬОГО СТО-
річчя до Тексасу прибули 
поселенці, вони застали піс-
кові веурожайиі поля, не-
прндатні під ріллю. Сьогод-
ні там родюча земля, фар-
мн, бо люди зуміли своїм 
умом і працею рук перемі-
нити піски в чорнозем. Ме-
тодами фармерів у Тексасі 
покористувалися Альжир і 
континентальний К и тай, 
склавши за їхніми зразками 
праці спеціальну програму. 

Аґльомерація міст є в 
критичному стані, одначе 
вже почато робити заходи, 
щоб хоча у деякій мірі зре-' 
формувати міське життя. 
Зокрема архітектн давніх 
міст в Европі збагнули вар-
тість стародавніх будівель і 
їхньої архітектури і тепер, 
коли ставлять нові будівлі, 
то застосовують зразки їх-
ньої культури, їхньої дав-
ньої традиції та ідентичнос-
ти даного народу. Нині на-
віть Ню Иорк, вправді під 
натиском банкрутства, ста-
рається створити бюджет, 
на якому можна б збудувати 
майбутнє міста. 

Остаточних, зовсім ясних 
і конкретних думок, щодо 
уздоровления і розв'язання 
проблем критичної ситуації 
людства ще немає, проте іс-
нують вже проблиски кри-
тичної і здорової думки. Не 
дивлячись на загально роз-
повсюджене поняття, ЩО 
нинішній світ став завелн-
кнм комплексом, щоб його 
охопити людським умом, 
сучасна суспільність досі, 
вже доволі часто ефективно, 
зуміла розв'язати деякі про-
блеми і завчасу зарадити 
лихові. Це не тільки проя-
вилось у контролі народин, 
але й тоді, коли відкинено 
вживання суперсонічних лі-
таків; частинною забороною 

(Закінеення на crop. 3-ій) 

К. Крупський 

ОПОЗИЦІЯ, ЯКОЇ 
ЗІШЩИТИ НЕ МОЖНА 

п. 
В інтродукції книжки (ст, 

15) Сондерс каже, що май-
же всі дисиденти молодого 
покоління не орієнтуються 
на Маркса, так як їхні по-
передннкн зі старої опозиції, 
що в малій кількості зали, 
шились живими. Молоде по-
коління леніністіп, каже 
Сондерс, засудило креилів-
ську анексію Західньої Ук-
раіни, Західньої Білорусі і 
балтійських країн. Вони за-
суднли цю анексію, як зла-
мання права на самовизна-
чення народів. 

На ст. 22-ій інтродукції 
Сондерс доходить до черго-
вого піднаголовка ..Больше. 
внцькі традиції і національ. 
не питання". Тут він вказує 
і на український, спротив, 
якого багато інших авторів 
не хотіли добачувати. Доз-
волимо собі навести частину 
з того, що пише Сондерс про 
національне питання: 

„Національна політика 
завжди була центральним 
показником боротьби поміж 
революціонерами інтернаці-
ональних тенденцій і бюро-
кратами - реакціонерами в 
Совєтському Союзі. Це було 
одне з ключових питань, яке 
дало причину Ленінові зір-
вати зі Сталіном ще при кін-
ці 1922 р. та приготовити 
боротьбу всякими силами 
проти бюрократії в партії та 
уряді Смерть Леніна озна-
чала, що перший крок у бо. 
ротьбі за усунення Сталіна з 
посту „генерального секре-
таря" з причини його шові-
иізму та надужиття владою 
не був здійснений. 

„Сталін задержав владу і 
збільшив свою силу та бю-
рократичиі російсько - цент-
ралістичні тенденції, які він 
репрезентував, однак, як на-
прямок його тенденцій зро-
став, реакція на це поглиб-
лювалась. Сталій насильно 
вакииув на СССР шовініс-
тичну тенденцію, не зважа-
ючи на боротьбу лівої опо-
зиції і революційних еле-
ментів у національних pec– 
публіках, що боролись за 
застосування Ленінової по-
літики, прийнятої 12-им пар-
тійним конгресом у 1923 р. 

„Ліва опозиція продов-
жувала боротьбу Леніна за 
правильну національну по-
літнку, плятформа лівої 
опозиції з 1027 р. піднесла 
одинадцять домагань по 
цьому питанню. Важливим 
фактом, як зауважив Ио-
сиф Бергер, є те, що більша 
пропорція троцькістів, біль-
ше ніж в інших партіях, ре-
крутувалась з національних 
меншостей". 

В нотатці про Иоснфа 
Бергера сказано: , ,Берґер 
жив у СССР. Він був OCHOB– 
ником комуністичної партії 
в Палестині. В СССР внко-
вував роботу в Комінтерні і 
в 20-их та 30-их роках знав 
добре троцькістів у таборах 
та в'язницях". 

І дальше Сондерс продов-
жув: „Розгром лівої опози-
ції і зміцнення вузької ро-
сійсько - шовіністичної бю-
рократії в партії, уряді та 
е к о н о м і ц і о з н а ч а-
ло к і н е ц ь у к р аІніза-
цЦ,туркізації і т. д., що в 
20-их роках осягнено під 

впливом Леніна і найкра-
щнх большевнцькнх традн-
цій. Іван Дзюба в його ..Ін-
тернаціоналізм чн руснфі-
кація?" описус ту жорстоку 
брутальність, з якою Ста-
лія в роках 1932-33, прнпи-
ннв високо позитивну про-
граму українізації, термін, 
який, як каже Дзюба, по-
шепки згадують по сьогод-
нішній ДОНЬ. Тисячі осіб. 3 
культурного життя У краї-
нн були вимордовані в кри-
вавнх чистках з наказу Ста-
ліна ще кілька років перед 
славнозвісними всесоюзнн-
мн чистками 1933-38 років. 

„Очевидно, що ускладнен-
ня і труднощі для СОВСТСЬКОІ 
держави, і, самозрозуміло, 
ДЛЯ' курсу світового револю-
ційного розвитку в загаль: 
йому, спричинені національ-
ним питанням, не зникли 
навіть з намаганням Сталі-
на змести їх фізично. При-
хід Другої світової війни 
висунув совстську експансію 
в Західню Україну, Захід-
ню Білорусь і балтійські ре-
спубліки. В післявоєнному 
періоді советський вплив за-
панував у більшій частині 
Східньої Европн і за Сталі-
новнми директивами грав 
головну ролю в іранській, 
азербайджанській, м о в -
гольській, манджурській, 
і, зглядно, у китайській та 
в'єтнамській революціях. 

„Ці і подібні причини ПО-
стійно ставили російсько 
орієнтовану і вузько шові-
ністнчну кремлівську Сюро-
кратію в конфлікт з націо-
нальностевимн аспіраціямн 
і потребою широких мас на-
роду, спрямованих у рево-
люцінні напрямки. Бюро-
кратичио - мілітарний під-
хід сталінської бюрократії 
змінити капіталізм в Захід-
ній Україні і балтійських 
республіках примушував 
селян у тих районах органі-
зувати партизанські війни 
проти сталінського режиму. 

„Дуже важливим є те, що 
неоленінські групи МОЛОДІ, 
які в пізніх сорокових І 
ранніх п'ятдесятих роках 
дійшли близько до позицій 
старої лівої опозиції, мусі-
лн переконатись у тому, що 
національні різниці з укра-
їнськими і балтійськими 
партизанами - ветеранами 
були найтяжчою проблемою 
в координації б о р отьби 
проти режиму. Є фактом, що 
вони врешті - решт мусіли 
створити союз з тими „наці-
ональннмн" елементами, а 
це було незвичайно важли-
вим, і очевидно виразним 
ключем значної витри у тій 
боротьбі. 

„Революційно - СОЦ1ЯЛІС-
тичні тенденції серед ПІСЛЯ-
воєниих українських партн-
зан не згадані в оцінці 
Герлянд, а це була важлн-
ва головна тенденція Укра-
їнської Повстанської Армії 
(УПА), яка проіснувала до 
ранніх п'ятдесятих років. 
УПА базувала свою бороть-
бу на тютикаліталістичній 
і протнеталінській програмі, 
в користь соціялістичної де-
мократії". 

(Продовження буде) 

ПРОЮІЯМАЦШ ПРЕЗИДЕНТА ЗСА 
Закінчення зі crop. 1-ої) 

Rights, saying: "Let me add словлював незадоволення, 
that a bill of rights is what 
the people are entitled to aga– 
inst every government on 
earth, general or particular; 
and what no just government 
should refuse, or rest on in– 
ferencee." 

Madison became convinced 
of the need for a Bill of 
Rights and wrote Jefferson: 
"The political truths declared 
in that solemn manner ac– 
quire by degrees the charac– 
ter of fundamental maxims of 
free government, and as they 
become incorporated with the 
National sentiment, counter-
act the impulses of interest 
and passion." in the' First 
Congress, Madison, the prin– 
cipal proponent of those 
amendments to the Constitu– 
tion known aa the Bill of 
Rights, defended them in 
these words: "if they are in– 
co гро rated into the constitu– 
tion, independent tribunals of 
justice will consider them– 
selves in a peculiar manner 
the guardians of those rights; 
they will be an impenetrable 
bulwark against every as– 
sumption of power in the le– 
gialative or executive..." 

This has truly been our na– 
tionai experience. So also in 
the international community 
have we come to respect and 
rely on the Universal Declara– 
tion of Human Rights as a 
fundamental statement of 
principles reaffirming faith in 
the dignity and worth of the 
human person and in the 
equal rights of men. and wo– 
men as the foundation of 
freedom, justice and peace in 
the world. 

On December 15 we mark 
the one hundred eighty-fourth, 
anniversary of the adoption 
of the Bill of Rights and on 
the Universal Declaration, it 
is fitting that in 1975, which 
is international Women's 
Year, we should recognize 
especially the contributions of 
women to political and social 
progress and underline our 
commitment to remove prom– 
ptly such barriers that still 
remain in the way of their 
full participation in our Na– 
tion's life. 

NOW, THEREFORE, 1, 
GERALD R. FORD, Preai– 
dent of the United States of 
America, do hereby proclaim 
December 10,1975, as Human 
Rights Day and December 15, 
1975, as ВШ of Rights Day. І 
call upon the American people 
to observe the week begin– 
ning December 10, 1975, as 
Human Rights Week. Fur– 
ther, 1 urge all Americans 
during the coming bicenten– 
nial year to contemplate the 
principles of liberty and 
justice enunciated in the Bill 
of Rights and the Universal 
Declaration of Human Rights 
and to draw on them as the 
best means to assure our Na– 
t ion's continued progress. 

in Witness Whereof, 1 have 
hereunto set my hand this 
fifth day of November, in the 
year of our Lord nineteen 
hundred seventy-five, and of 
the independence of the 
United States of America the 
two hundredth. 

Gerald R. Ford 

що Конституція не містить 
в собі Хартії Прав, кажучи: 
„Хочу додати, що Хартія 
Прав с те, що людям нале-
жнться в противагу кожно-
му урядові на землі, в зага-
льному та специфічному по-
няттях, і що жадний справе-
длнвий уряд не може и від-
мовнти, або обмежитися 
тільки до натяків про неї". 

Медісон переконався в по-
требі Хартії Прав і написав 
до Джефферсона: ,,Політич-
ні істини, з'ясовані в такий 
урочистий спосіб, з часом 
набирають характеру OCHOB– 
ннх норм вільного правлін-
ня і, як вони закорінюються 
в душі народу, протидіють 
імпульсам особистих інтере-
сів і пристрастей". Під час 
Першого Конгресу, Медісон, 
головний пропонент цих по-
правок конституції, які відо-
мі як Хартія Прав, обороняв 
їх цими словами: „Якщо во-
ня будуть включені В KOH-
стигуцію, незалежні трнбу-
нали справедливости в особ-
лнвнй СПОСІб вважатимуть 
себе сторожами тих прав; 
вовн будуть непорушним за-
боролом проти узурпарції 
влади в законодавчій і внко-
навчій (частинах уряду)-.” 

Це справді було і с нашим 
на ЦІАН? """т" буттям. Також 
і в міжнародній спільноті мх 
респектубмо і спираємося на 
Загальну Деклярацію ЛЮД-
ськнх Прав, як о с н о в н о 
ствердження принципів, які 
знову потверджують нашу 
віру в гідність і вартість лю-
дської особи та в рівні права 
чоловіків І жінок, як основу 
волі, справедливости і миру 
в світі. 

15-го грудня ми відмічуе-
мо 184-ту річницю схвален-
ня Хартії Прав, а 10-го гру-
дня — 27-му річницю За-
гальиоі Деклярації. Тому 
личить, щоб в 1975-му році, 
який є міжнародним роком 
Жінки, ми визнали особливо 
вклад жінок в політичний і 
суспільний розвиток та під-
креслили наше зобов'язання 
позбутися швидко всіх nepe– 
пов, які все Ще стоять, на 
перешкоді до їхньої всецілої 
участи в житті нашого на -
роду. 

Тому я, Джералд Р. Форд, 
Президент З'єднаних Crefi– 
тів Америки, оцим проголо-
шую 10-го грудня 1975 
Днем Людських Прав і 15-го 
грудня - 1975- Днем Хартії 
Прав. Я закликаю увесь 
американський нарід відзна-
чити тиждень, починаючи 
від 10-го грудня 1975, як Тн-
ждень Людських Прав. В да-
льшому, я закликаю всіх 
американців прнзадуматнсь 
протягом надходячого року 
200-річчя А м е р и к и над 
принципами волі і справед-
ливости, проголош е н н и я 
Хартією Прав і Загальною 
Декларацією Лю д с ь к н х 
Прав, та черпати з них як з 
найкращого засобу для за-
безпечення постійного проґ-
ресу нашої Нації. 

В доказ цього, я оцим по-
клав свій підпис цього 5-го 
дня листопада, року Божого 
тисяча дев'ятсот сімдесят 
п'ятого і Незалежності! З'сд-
ваиих Стейтів А м е р н х н 
двохсотного. 

Джералд Р. Форд 

"1 
М. Хом'як 

ІРИНА НАВЛИКОВСЬКА 
(^ 26 лютого 1901 - t 25 вересня 1975) 

(2) 
Велику ролю відог -

рав при цьому журнал „Но-
ва Хата", призначений не ті-
льки для української родини 
на південно-західніх землях 
України, але й між україн-
ськими родинами в розсіян-
яі сущими, бо подавав зраз-
ки українського народного 
мистецтва в офистосуванні 
до святкового одягу і ноші 
та пропагував виставки. Крім 
того біля журналу, зразково 
редагованого під проводом 
Лідії Вурачннської, об'єдна' 
лись талановиті українські 
мисткині, письменниці і ПОІ 
етеси. Тому журнал міг ня-
конати корисну працю в по-
глнблюванні зрозуміння 1 
значення украінськото наро-
дного мистецтва. 

Одружившись з відомим 
кооперативним і суспільно-
політичним діячем інж. Ю-
ліяном Павликовським, го-
ловйю Ревізійного Союзу 
Українських Кооператив, 

пізніше теж сенатором, пані 
Ірина була не тільки зраз" 
ковою матір'ю доні Вірн, але 
і вірною співробітницею сво-
го чоловіка, організуючи до-
машвій хатній промнел, пе-
редусім ткацький, в коопера-
тивній формі. Здійснюване 
гасло „В об'єднанні власних 
сил — до добра і краси" об'-
еднало найшнрші маси укра-
Інського громадянства в од-
Ну нерОЗрИВНу ЦІЛІСТЬ, СВІДО-
му своїх цілей і завдань. За-
хідньо-українська кооперація 
давала не тільки працю без-
робітним українцям і підтри-
мувала українське приватне 
шкільництво, допомагала ос-
вітньо-культурним і суспіль" 
но-націонаЛьяим справам 
українського народу в Поль-
щі, але найважливіше — бу-
ла дуже доброю школою го-
сподарсько-суспільноі само-
управи. Кооперативна ідея 
одкрнвала реальні можливо-
сті продовжувати визвольні 

змагання в нових, незвнчай' 
но-важливих умовинах полі-
тичного життя. Повсякчасне 
здійснювання гасла „свій 
до свого" зміцнювало не ті-
льки господарсько-економіч-
иі основи життя украшсько-
го народу в Польщі, але й 
переконало його, що найкра-
щою запорукою його росту 
і розвою на всіх ділянках 
суспільно-національного, о с 
ВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО І ГОСПО-
дарсько-екояомічного життя 
є найтісніша співпраця всіх 
верств українського народу. 
Віра у власні сили набрала 
реального змісту і це гасло 
давно перестало бути .пустим 

і звуком, крилатою фразою. 
Це найкраще виявили „ма-
сові пограмн" під час сумно-
звісної т. зв. „пацифікації" в 
1930-их роках, що їх провів 
ПОЛЬСЬКИЙ УРЯД З ШОВІНІСТН-
чнями колами польського 
громадянства, щоб розбити 
і залякати український нарід 
та спинити його дальший рі-
ст. Не зважаючи на великі 
людські жертви і МІЛЬЙОНО" 
ві матеріяльні втрати, yxpal– 
ньке громадянство не попало 
а паніку ні не піпіло в роз-
тіч, але ще міцніше об'сдва-
лось довкола свого проводу. 
І знаменне українське жіно-

цтво ішло рівним кроком з 
чоловіками. І тому раділа 
Ірина Пав ликове ька, бо ж; 
вона була однією з тох "Р0 ” 
відниць, що їх висунуло ЖИТ-
тя — буття героїчного укра-
Інського народу в перші ла-
ви. Саме ця муравлина що-
деняа праця була теж і най-
кращою школою для. нових 
провідниць з-поміж гущі на-
роду. 

Але цей ріст і тужавіння 
сили українського народу 
знищила Друга світова вій-
на, що перекотилась вздовж 
і поперек по цілій Україні і 
по кожній її найдальшій за-
кутині. Рятуючи саме жеття 
своє, свого чоловіка і своєї 
доні, пані Ірина опинилась 
під час Першої большевиць-
кої окупації в Кракові і яе-
гайяо кинулась з невичерп-
ною енергією до праці серед 
українського жіноцтва По-
сяння, Холмщини З'ПІДЛЯ" 
шшям і Лемківщнни, та ор-
ганізус нову централю „ Гу-
цульське Мистецтво" з та-
кою самою метою; допомоги 
домашньому промислові ЛІД 
час німадько-большевнцької 
війни вертасться на корот-
кий час до Львова і докла-
да-з всіх зусиль, щоб наново 
відбудувати кобперативну 

мережу, позбирати розсіяних 
працівників кооператнвн 
„Українське Народне Мясте-
цтво" І рятувати від повної 
загибелі килимарські майс-
ТерЯІ ГУЦУЛЬСЬКОГО МНСТЄЦ-
тва в Косові, далі такі ж ма-
йстерні в Глиняних та Яво-
рові, наближалась бо друга 
большевицька окупація Ук-
раїни. З новою хвилею уті" 
качЬ з України родина Пав-
лвховсьхнх опинилась у Ні-
меччнлі, де пережила літом 
1945 р. кошмарні сцени: ло-
влі І насильного вивозу ук-
рашдДв большевиками до 
СССР, на знищення або до 
концентраційних таборів. І 
знову пані Ірина кидається 
у вир життя і за її почином 
постає „Об'єднання україн-
ськнх ЖІНОК" у Німеччині, 
яке вона очолює в роках 19-
45-1950, є співосновннцею 
фонду „Мати і дитина" та 
входить у склад управи Це-
нтральпого Представництва 
Української Еміграції в Ні-
меччшіі s осідком В Авгсбу-
рзі. І скільки то труду і зу-
силь треба було, щоб' nepe– 
конати Головне Управління 
західніх альянтів і Головну 
Кватяру УНРА Що6 украї-
нськпх утікачів не утотожню 
вали з їхнім державним rpo– 

ЧІКАГО ВШАНУЄ ПРОФ. 
Д-РА В. ВУШНОВИЧА 

Чікаґо, Ілл. - Українська 
Федеральна Кредитова Koo– 
ператива „Самопоміч" . за 
благословенням Владик, Ук-
раїнських Церков і Голови 
Українського ЄвангельсьК0-
Об'однання влаштовує тут в 
суботу, 29-го листопада ц. р. 
о год. 7-й вечора в залі Ше-
ратон Чікаґо готель — бея-
кет у пошану проф. д-рш 
Володимира Кубійовнча з 
приводу його 7Тї-ліття. Чис-
тнй прибуток призначений 
на фонд закінчення друку 
Української Енциклопедії. 

мадяиством, але визнали он-
ремо українську наш'анальну 
групу і згодилися на органі' 
зацію окремих українських 
таборів. Як тільки вдалось 
поладнатн успішно всі ті стг 
реви включно з прншгаен-
ням вивозу до СССР, перед 
украінськимн утікачами СЛ' 
ла в цілій ширині справа пе' 
реселения з таборів до ur 
ших країн Европн, обох Аме-
рнк і Австралії. 

буде) 



ч,ж. СВОБОДА, СВРВДА, 19-го ЛИОТОПАДА 1975 

Л Ю Д И Н А І 11 М АЙВУ Т11 є 
(Закінzення зі crop. 9-ої; 

застосовувати хемічні серед 
нюш в поборюванні комах, 
боже ті хемікаліі зробили 
споживання городовнни і са-
довини шкідливим; також 

- У' ^мншц стентах слушно 
заборонено вживати відоме 
Ді-Ді-Ті тощо. Цих кілька 
првкладів ілюструє, що віх. 
то інший, тільки людина 
сака, застановившися вад 
проблемами, зуміла їх роз-
в'язатн. 

Однією з характернстнч-
:-іШВЖ. рас цього часу в ще і 
. це, що люди сьогодні рапто-

ао потраплять змінити свій 
погляд ва дану тенденцію, 
а навіть зовсім її опрокину-
ти. І це ДІЄТЬСЯ переважно 
не із-за якоїсь офіційної дк-
ректнвн, а спонтанно вврос-
тав з-поміж народу. 

Сьогодні ніхто вже ве ВІД-
4 важаться сказати, що люд-

ство мусить підкоритися ім-
ператнвам технології. Нині-
шньою метою у світі є рад-
ше чинити так, щоб анна-
ходн технології можва було 
використати для прагнень, 
потреб і добра людства. Гу-
ща самих тільки по собі тех-
нологічних винаходів ве ві-
щус нічого доброго, дока 
вона ве буде керована 
вправними Людськими ума-
ми, дока людина не потра-
пить в пору реагувати ва де. 
які її негативні явища, які 
ваві наглядні ве тільки в 
Америці, але й по всьому 
світі Тому кожна раціо-
нальна людська думка в по-
борюванні шкідливих свмп-
томів цього часу, які вирн-
нають водночас і з здобутка-
ма в технології, врахову-
ється, як конечна допомога 
майбутньому. 

ОТАЯИПЯ БРАТСТВА КОЛгВООКЮ 1ЧИ 
УКРАЖНСМИИ ДВШОЗЯ УЄА у ФІЛЯДЕЛЬив, Па, 

відзначав 
30-РІЧЧИ С Т В О Р Е Н Н Я 

УКРАЇНСЬКОЇ 
Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї А Р М І Ї 

В програмі: ^ ^ 
і Святочне слово - пполк. МИХАЙЛО піщинпиат, 

голова Станиці. 
Спогади to заслання — ЛЕВ ФЕДОРУК, учасник бо-
Ів під Вродами, хол. в'язень сов. концтаборів. 

і Дивізія в поезії і прозі — мистецьке читання вико-
нують: актори BfPA ЛЕВИЦЬКА, МАРІЯ КАРИЯК; 
студенти: ЗОРЯНА ЛУЦЬКА, АНДРШ БОИКО, 
ОЛЕГ ЗАВАДГВСЬКИИ. ^ ^ ^ 
Модератор: мгр ОЛЕКСАНДЕР ЛУЦЬКИЙ. 
Н е д і л я , 23 листопада 1975 р . 

год. 4-та п о пол. 
З а л я УСО „Тризуб" 

480Є Н. Врод аул, ФІЛЯДЩЛЬЖЯ, Па. 

УКРАЇНСЬКІ СШАЯГЕЛЬСБКІ СПІВАКИ 
м 

О 

їгг 

Є В А Н Г Е Л Ь С Ь К А УКРАЇНСЬКА Ц Е Р К В А 
з Ю Н Ю Я , Н . Д ж . 

сердечно запрошує всіх хрвстіян, незалежно від їх 
віровизнання на 

Б О Г О С Л У Ж Е І І Н Я 
яке відбудеться 

н а СоюзІвці 
д н я 22 л и с т о п а д а 1975 р о к у 

о 8-ій год . в е ч о р а 
На цьому Богослуженні будуть виконуватися найно 
віші євангельські пісні з України хором 1 квартетом, 
який 2 рази відвідав Україну, а також візьмуть уділ 
духова і струнна оркестри. 
Буде також представлена радіопрограма, яка щотиж-
яя передається da Україну з нашої церкви. 
На закінчення буде виголошена проповідь. 

УВАГА! УВАГА! 
Рогестер і околиця! 

ОСОБЛИВЕ СВЯТО -

Д Е Н Ь П О Д Я К И 
ЗА ЖНИВА ІЗ УРОЧИСТІСТЮ с в я т о г о 

ЗА ВІРОЮ ХРИЩЕННЯ 
відбудеться 

в УКРАЇНСЬКІЙ БАДТИОТСЬКІИ Ц Е Р К В І 
в РОЧЕСТЕРІ , Н. И. 

д н я 23-го листопада 1975 р. 
о годині ІзЗО після обіду. 

Адреса Церкви: 
2062 St. Paul Street, iRocheater, N.T. 14621 

Головним промовцем буде голова Всеукраїнського 
Єваягельсько-Ваптнстського Братства. 

пастор О Л Е К С А Г А Р К У З Ю К 
На це особливе Богослуження й наші щонедільиі 

Вогослуження всіх сердечно запрошуємо. 
За ЦЕРКОВНУ РАДУ 

МИКОЛА ОЛУК, проводячий 

ВОНИ ПОТРЕБУЮТЬ ВАЛЮТ 
ЛЮБОВИ і допомога 

І н ж . Іван Ж у к о т е ь к н н 
закінчив п л а й перебудов 

Д о м у О У В Ф р о и т у 

Мала Ольга живе в далекій Аргентіні. Нею як й ін-
пшми такими самими дітьми опікуються Сестри Василіян-
ки та Сестри Служебниці. В Арґентіні с багато потребу-
ючнх дітей. Ці діти ніколи не мали б кращих умовив жнт-
тя та змога пізнати ваші традиції, якщо хтось їм в тому 
не допоміг би. 

Тепер с якраз час, коли Хрнстос закликає нас вия-
витн вашу турботу про наших братів в Аргентіні, спома-
гаючи наші місінні станиці та місіонарів. Наша пожертва 
може багато зробити для тих українців, що у великій по-
требі. Українське Місійне Товариство в Стемфорді мас за 
своє завдання розвинути правдивого і активного місійногс 
духа серед яяптиж вірних і придбати фонди на потреби 
убогих українських місійних станиць р Арґентіні. 

Віра і традиція не с чимось, що може бути одідичене 
через васлідство дітей від батьків, Св. Євангелія, наш об-
ряд мусять бути проповідувані і вивчені, щоб їх можва пі-
знатн і зберегти. 

І в тому ве може бути ніякого сумніву. Місійне зуснл-
ля і праця серед наших Братів Українців в Арґентіні с 
дуже важлввми в напрямі збереження себе та своєї іден-
тичности. 

Хрнстос живе між нами „з нами Бог!" 
Допоможіть нам допомагати менш щасливим братам-

українцям в Арґентіні. Жертвуйте з любов'ю! 

Ню Иорк (Н. Н.). - Ів-
жевер - архітект, випускник 
Чеської Ввсокої Технічної 
Школи, професор УТП Іван 
Жуковський закінчив плян 
відповідної перебудова дея-
ки хчастив великого, дому 
при 136 Друга евеню і 43 
Ст. Маркс Плейс у Ню Иор-
ку. Дім цей набуто для аот-
реб Організацій Українсько-
го Визвольного Фронту та 
інших українських установ, 
у тому й Літературно - Мис-
тецького Клюбу, УМІ, 0М-
У А та ін. Дім закупив Комі-
тет'.на чолі з мґром Євгеном 
Лозввським. До складу Ко-
мітету ввійшла ще Микола 
Зацухвий, Михайло Салдан 
та Кирило Пиль. Плян част-
кової перебудови Дрму.пе-
редаво на затвердження уп-
раві міста Ню Иорку, де ве 
передбачається жадвих ут-
руднень. У цьому великому 
в-поверховому домі, крім 
приміщень для складових 
організацій Визвольного 
Фронту, будуть приміщені 
також Школа Украївозвавс-
тва Осередку СУМА ім. гев.-
хор. Т. Чупринки - Шухеви-
ча, бібліотека, фахово об-
ладнане книгосховище тощо. 
За обрахунками інж. І. Жу-

ковського, у великій залі зі 
сценою будуть поміщеві по-
над 230 крісел. Крім прнмі-
щевь для установ, у Домі 
можва буде вннаймати жит-
лові приміщення та будуть 
кімнати для приїжджих го-
стей. 

На відповідну перебудову 
новонабутого Дому ОУВ-
Фронту вадходять до Комі-
тету безвідсоткові позички, 
а також пожертва. Дотепер 
надійшло понад 45,000 дол. 
безвідсотковнх позичок та 
близько 2,000 дол. пожертв. 
Черговвх жертводавців про-
хається звертатися до Го-
ловвої Управв ООЧСУ в Ню 
Иорку при 315 Схід 10-та ву-
лиця, або телефонувати: 
(212) 982-1170. 

Інж. Іван Жуковський, 
уродженець зеленої Буковн-
ин, що в 1928 р. збудував у 
Чехо - Словаччині велику 
лікарню, коштом 80 мільйо-
нів чеських корон. По війні 
працював у різних будівель^ 
них фірмах,з 1950 р. живе 
в Америці, а в 1952 р. одер-
жав ліценцію ва фахову 
працю. Спершу працював у 
будівельних фірмах, тепер 
провадить власне бюро. 

И — і 

t 
З глибоким сумом повідомляємо 
Рідних, Приятелів 1 Знайомих, 

що в понеділок, 17-го листопада Ш76 року, 
несподівано відійшов у ВЬнІсть ва 84-му році 

наш Пвйд пра в і н ! 

ТАТО, дадо 1 шиїщц 

6 л . 11. 

АНТІН КЛИМИШИН 
довголітній член Братства св. о. Миколая 5-го Відділу 
УІНС в. АсторіІ, Н. Я. Покійний походив їв сена Овва, 

повіту Калуш в Західній Україні. 
ПАНАХИДИ: у вівторок 1 середу, 18 1 19-го листо-

пада, о год. 8-ій веч. В -Похоронному т веденні Квіна ва 
Бродвею 1 S6-U вулиці a AtoropjL 

ПОХОРОН в четвер, 20-го листопада 1976 р. о год. 
9-ій раво з цермвв Чесного Хреста ва цвинтар! св. Мв-

ВІЧНА ЛОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
Полишив у смутку: 

дочку МАФСЯННУ 
сина ШАНА з родиною 
дочку іАЯНУ СОЛОВСЬКУ з родиною 
11 внуків 1-14 правнуків 

П а т р і а р х а т і п р о б л е м а УТШЦ.^ 
П а т р і а р х а т і п р о б л е м а У К П Ц 

б у л и т е м о ю доповіді д-ра 
М и х а й л а К у ш н і р а в Асторі ї 

U K R A I N I A N C A T H O L I C M I S S I O N S 
195 Glenbrook Road 

Stamford, ConnecUcut 06902 
Enclosed is my gift of S - – „ – - - for the Missions. 
Name „ „ – . . - - – - - - - - - - - - - - – - – - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Address „ – 
City, State, Zip . - „ „ - - - - - - - - - - - - -

В Е Л И К А ГРОЗІАДА... 
Закінчення at crop. 1-ої) 

сів від ОМУА і д-р Богдан 
Стебельськнй від Секретарі-
яту СКВУ в Канаді, переда-
ючи при цьому особисті сло-
ва співчуття о. Кушніра, від 
КУК та від багатьох канад-
ських організацій і від Сві-
тової Федерації Визвольного 
Фронту. 

У П'ЯТНИЦЮ, 14-ГО ЛИСТО-
пада ранком, по відправі чи-
ну парастасу оо. Іваном Тка-
чуком та Володимиром Ба-
зилевським, численна жало-
бна громада в довгій валці 
авт відпровадила тлінні ос-
танкя Володимира Ласовсь-
кого на вічний відпочинок 
на український Пантеон у 
Бавнд Бруку. По закінченні 
похоронних обрядів обсипа-
но домовину квітами, а роди-
на Покійного запросила при-
сутніх на поминки до цер-
ковної залі прн Консисторії 
УТЩ. Першою промовила 
ммґ Уляна Целевич від СФ-
УЖО, яка для прослави По-
кійного запропонувала за-

початкувати збірку на сронд 
побудови пам'ятника на йо-
го могилі. Цю ідею піддер-
жав прем'єр Юліян Ревай і 
заявив, що пожертви можна 
висилати до кредитівкн „Св-
мопоміч" в Ню Иорку на 
конто фонду побудови па-
м'ятннка на могилі Володи-
мира Ласовського, зібрано 
понад 800 дол. Дальше про-
мовлялн о. Володимир Бази-
левськнй, член Секретарі-
яту СКВУ, м и с т є ц ь Пе-
тро Андрусів, Аркан Степа-
вяк, і арх. Іван Заяць, та пи-
сьменниця Оксана Керч (Ок-
сана Куліш). Від родини 
промовляли три сини Покій" 
ного: скрипаль Ярополк, мн-
стець Ждан і Лев, а вдова, 
письменниця Мирос л а в а , 
прославляючи свого покій-
ного мужа, подякувала усім 
за участь в похоронах. Кін-
цеву молитву провів о. Іван 
Ткачук. Поминки закінчено 
відспіванням „Вічная па-
м'ять". 

І 1 І І І І Ч Я Т Т Т Т Т Т І І Г Т Т Т Г Т Т Т І Ї Т І Т І Г И Т Т Т Т Т Т ТТТ' 
ЧИ В^ША ДИТНЛА ХОДИТЬ ДО УКРАЇНСЬКОЇ 

СВІТЛИЧКИ? ЗВЕРНІТЬСЯ У Ц Ш ОПРАВІ ДО 
ВИХОВНОЇ РЕФЕРЕИТКИ ВІДДІЛУ (Wh THQ f 

У ВАНПН мПОШЕВООП 
схтхтхгхт 

За взірцеве виконання своїх обов'язків на Оселі 
Українського Народного Союзу Союзівка, 

п. Марійка ГалайщІща 
О Д Е Р Ж А Л А С Т И П Е Н Д І Ю 100 .00 Д О Л . 

від О Л Ь Г И Ф А Р А О Н І В 

Асторія, Н. И. (Н. Н.) -
Справи Української Католи-
цької Помісної Церкви і за-
вершення П патріархатом 
були темою довшої доповіді 
відомого політичного, гро-
мадського й культурного ді-
яча та мистецтвознавця д-ра 
Михайла Кушніра з Вашінг. 
тону ,яку він виголосив тут 
в неділю, 16 листопада ц. р. 
в Домі СУМА з ініціативи 
Комітету Оборони українсь-
кої мови і традицій в УКП-
Деркві. 

Українські Ц е р к в и , — 
твердив доповідач, — були 
завжди духовими твердиня-
ми, що з них століттями ук-
раівський , народ че р п а в 
скарби духа. Самозрозуміло, 
що в парі з наступом ворога 
на Церкви йшов також нас-
туп на українську культуру 
і її надбання — традиції, по-
бут, звичаї тощо, як також 
носіїв цієї культури. 

Переходячи до справ Ук-
раїнської Католицької Церк-
ви, а зокрема вітки цієї Цер-
кви на поселеннях, д-р М. 
Кушнір закликав всіх мирян 
виявити всебічну моральну 
й "матеріяльну підтр и м к у 
найвищому Проводові цієї 
Церкви й особі Блаженнішо-
го Патріярха Иосифа Сліпо-
го, а через нього Архиєпис-

копському Синодові, який є 
для нас найвищим церков-
нвм керівництвом. При тому 
він звертав увагу на важли-
вість задержання украінсь-
кої мовв в церквах, що мас 
велике значення не тільки 
для підкреслення окреміш-
нести нашого обряду, але та-
кож для здержання денаціо-
налізаційннх процесів, які 
немов іржа гризуть наш на-
пДовальний організм. „Немає 
вже відступу від рішення я-
ке зробив Патріярх Иоснф І, 
прийнявши титул Патріяр-
ха, і в такій хвилині ніхто 
немає права і не сміє залн-
шитн Блаженнішого осаміт-
неного, — заявив вкінці сво-
єї доповіді —, д-р Михайло 
Кушвір, якого присутні (по-
над 100 осіб) вітали оплес-
ками. 

Декілька осіб в з я л и 
участь в дискусії і, відпові-
даючи їм, д-р М. Кушнір ви-
яснив ще багато справ, що 
ними цікавиться громада. 
Зборами, які розпочалися і 
закінчились молитвою, що 
її провела Мати Марія, ЧС-
ВВ, проводив голова Комі-
тету Степан Гробельський, 
який поділився ще з присут-
німи своїми спостереження-
мн з Українських Днів в Ри-
мі. 

У ДЕНЬ АЯТОЛА 
єн. п. о т ц я протоіврея 
П А В Л А Ш І І І Р У К А 

ою црипвдвс ов 19-.ro лиегххіада, будуть відпрвлеві 
після Святої Літургії 

ПАНАХИДИ 
в н е д і л ю , 23 листопада ц. р. 

1. В іЦерювІ-Пам'ятнику Св. Апостола А Н Д Р І Я 
в Б А І В Н Д Б Р У Ц І , Н. Д ж . ; 

2 . В Церкві Овятооо Ааостолв Л У К И в СІЇРА-
К Ю З А Х , Н . И . ; 

S. В ОоборІ Овятого ВОЛОДИМИРА в Н Ю Я О Р -
К У , Н . ї ї . ; ^ ^ ^ 

4. В Церкві Юв. Апостола А Н Д Р І Я у В А Ш Ш Г -
ТОНІ, д . к. 
Дрзгзів 1 Знайомих прошу про участь у молитвах 

зв спокій душі св. п. о. прот. Павла. 
Горем прибита — 

паш-матка ТАЇСІЯ Ш1ИИУК 
з Р О Д И Н О Ю 

ПАШРІЯРХІАЛЬЯЕ ТОВАРНСТГВО 
ВІДДІЛ яюАРк-ітшшиггсда 

ПОВІДОМЛЯС, щ о 

в нед ілю, 23 листопада 1975 р. 
о год . 14й після Служби Божої в церкви 

СВ. ЇВ. Х Р Е С Т И Т Е Л Я у Н Ю А Р К У , Н. Д ж . 
відправлена буде 

П А Н А Х И Д А 
за БЛ. Л . ЄШЮКОПА-ІОИОВІДНИКА 
В а с и л я Велинковського 

о. М И Х А Й Л А ЛУЦЬКОГО і всіх З А М У Ч Е Н И Х 
ЗА ВИРУ ХРИСТОВУ в У К Р А в Ш 

в 
Того самого дня о год. 6 ДО веч. в домівці 

„ЧОИЮМОРСЬКОІ СЯЧІ" ярв вул. Сенфорд 
відбудеться 

І н ф о р м а ц і й н и й В е ч і р 
В програмі доповідь про справи УКЩеркви -

мгр ЕНА (ГДДДУІЙЧИ1ШЮ. 
Слово маесггрв (ЙОСИПА ПРВЯКА 
Прозіркв і маґнетофонна стрічка з Українських Свят-

кувань у Римі. 
УПРАВА ЕШЩЦЛУ 

Замість квггкз яв могилу нашої Свахи, 
Матері вашого Шваґра 1 Кузена 

б л . п. К а т е р и н и з Кожалнків 
Д я к у н ч а к 

вдова по адвокатові Юрієві 
на фонд „ЦЕРКВА в ПОТРЕБІ" смладають: 

Марія 1 Володимир БАЛАГУРИ WWlO 
Дзвінка і Ьан БРИКОВИЧІ 2600 
Софія і Офвст (ПИТЛЯРИ 10.0в 

Разом 060.00 

В Д Р У Г У Р І Ч Н И Ц Ю О И Е Р Т И 
нашої Дорогої, Неаідасалувааоі 

СЕСТРИ, БРАТОВОЇ 
5 л . п. 

ольги німилавич 
з а м у ж . Т А Р А Т У Л А 

яка відійшла у Вічність 18-.ro листопада 0B7S р. 
буде пі,тираплпіа 

ЗАУПОКІЙНА СВЯТА ШТУРПЯ 
у вГвторок,18 л и с т о п а д а 1975, 

^ ^ о год. 6-ій веч. 
в КЛІВЛЕНДІ, при 850 Starkweather Avenue 

о. 4Срнлошанияом ЕЗВГЕНОМ ВОДНАОРСМ. 
Просять Кревних. Друзів та Знайомих про молитва 

зв спокій Душі Покійної — 
брат - в С в з Дружиною 
брат — ЗВНОН 

1 

ГОЛОВНА У П Р А В А УКРАЇНСЬКОГО 
ЗОЛОТОГО Х Р Е С Т А в З С А 
з великим жалем повідомляє, що 

дня 11-го листопада 1975 р. в Детройті и ^ й ш ^ 
у (Вічність, несподівано й передчасно, довголтівя 

фінансова референтна Головної Управи УЗХ 

ел . и. 
К А Т Е Р И Н А ОІІІІСЬКІВ 
ПОХОРОН -

х о рогів і аг о : 
сувоту, '16-го листопада ц. р. з по-
М. Градовсьвр^ 

в 
Опвчалеаш горем Родині, складасмо ва цьому місці 

щирі fflriB^tyw я і 
ГОЛОВНА УПРАВА УЗХ 

з 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ 
з Рідними, Прнятелямн 1 Знайомими, 

що в п'ятницю, зАго жовтня 1976 р. аеиадівао 
упокоївся в Soot 

ваш Найдорожчий 
МУЖ, 1WTO, ДЗДУИЬО та SPA2T 

бл. П. 
І В A l l СЕМБНОаК 

уроджений 1904 р. в Жвбю, Гуцульщввв, Звх. Україна. 
ПОХОРОНЕНО Покійного в понеділок, 6-го жовтня 

1976 p. у Глав іВарві (біля БалПмор, Мд.). 
Горем прибиті: 

дружина АЯАОТАЗІЯ і сни ІВАН та брати 
ПАВЛО 1 НАЮИЛЬ а родшімся в Жвбю, 
Україна 

сяя ЮР2И з дружиною і дітьми св сестра 
ПАРАОКЕШЯ ВБРБНЩЛСЛ о 
в Америці 

дочка МАРІЯ з родиною в ЛвстрМ 
І брат д-р ЮРТО СтаСНЮК в Г 

вавадимаади 

Субота , 22 листопада 1975 р. 
АВДИТОРІЯ ВІРМЕНСІЖО! КАФЕДРИ 
прн вВО 8-га Авеню в НЮ ИОРКУ, Н. И. -
(між 34-38 вулицями) ПОЧАТОК год. 9-ав веч. 

О С Е Р Е Д О К СУМА ім. ген.-хор. Т. Ч У П Р И Н К И в Н Ю И О Р К У 

влаштовус 

ВЕЛИКУ ОСІННЮ ЗАБАВУ 

Г р а т и м е п о п у л я р н а а р к е е т р а Ришшмгоп 
з Мовпрваліа) 

Аранжер 3H0HHH - ОЛЕГ ГНаЗА 

в Оголвхи просимо замовляти в Канцелярії Осередку СУМА, таж, (И8) 476-В467. 
в На забаву запрошуємо Громадянство і Молодь м. Ню Иорку й околиць. 
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у Г а р т ф о р д і 
у гадготові до СВЯТКУВАНЬ ДО. І ІОО-РІЧЧЯ Пам'ят і о, прот. М. К о х а н с ь к о г о 

Шдслужеввям в украшсь-
кнх церквах Богослужеяь в 
^ігір^оті Українського На-
роду та .Панахид за поляг-

і лах борців за волю України 
започатковано святочне від-
значення 57-их роковин Лн-
стопадового Зриву. 

В пополудневих годинах, 
в Українському Народному 
Домі, відбулась святочна А-
кадемія. Після відспівання 
американського гнмну, голо-
ва Відділу УККА д-р Осип 
Теслюк, привітавши прнсут-
ніх, в короткім слові cxa– 
рактеризував значення 1-го 
листопада для української 
визвольної справи з nepcnex– 
тиви минулого й мабутнього. 

У збірній декламації учні 
7-ої кляси аіддеклямували 
вірш Р. Купчянського „1-ше 
Листопада". 

Д-р Михайло Снігурович 
виголосив надзвичайно доб-
ре опрацьовану історнчно-
документальну промову, яку 
авдиторія вислухала з вели-
кою увагою та щедро aaro– 
родила оваційнимн оплеска-
мн. Аналізуючи боротьбу 
українського народу, а зок-
рема Підготову до Лнотопа-
дового Зриву, шанов н и й 
прелеґент навів ряд доку-
ментальннх фактів та особн-
стях аргументів з відповід-
ннмн до них коментарями. 

За словами прелеґента 
значення 1-го Листопада ко-
лосальне. Не було б 1-го 
Листопада, не було б 22-го 
січня 1919 року, не було б 
УВО, ОУН, Карпатської Січі, 
30-го червня 1941 p., УПА і 
Дивізії У НА. 

Оля ЯкиміВ з їй п р н та м а н -
ною ніжністю віддеклямува-
ла поему М. Вільшини „Лн-
стопад". 

Кінцевою точкою був ВИС-
туп хору „Діброва" 8 cooe– 
му побільшеному складі, я-
кий відспівав три пісні, „Як 
стрільці йшли з України" — 
Р. Купчинського, „Не вси-
хайте пишні квіти" — Л. Ук-
раінки, і „Накрила нічка". 
Всі три пісні були добре вн-
конані, за що належиться 
повне признання днрнґенто-
ві хору інж. А. Пришляхові 
та всім хористам, які не жа-
ліють часу й труду для по-
пулярнзації української піс-
ні. 

Численно зібрана публіка 
надала цій імпрезі виїмково-
святочного характеру та на-
лежної пошани до тих, що 
на жертівнику Батьківщини 
ацлали найвищу ціну -
власне життя. 

Відспівай н я м „Ще не 
вмерла Україна" закінчено 
святочну академію. 

П. Ш. 

Н А Й К Р А Щ И М Д А Р У Н К О М 

на СВ. МИКОЛ ЛЯ 
і піц ЯЛИНКУ 

с 
Стущійшш (Келещжоеа) 
Грамота УНСоюзд 
ЯКА ЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДГГЯМ 
І ВНУКАМ 
ВИСОКІ ОТУДИ, ЯКІ ВІДКРИЮТЬ хм 
ДВЕРІ ДО ЩАСЛИВОГО 
И УСПІШНОГО життя. 
П о інформації в справі коледжового забезпе-
чення просимо звертатися до місцевих секре-
тарів УНОоюзу, або до Головної Канцелярії 

на адресу: 

U k r a i n i a n N a t i o n a l 
Assoc iat ion , i n c . 

PJO. BOX 76 - 30 Montgomery Street 
Jersey City, NJi 07303 

^W^S'S^m^^^^^^m^^^^^^^^ 

Українська громада в Джерзі Ситі як і мабуть y d україн-
ські громадн в Америці, приготовляється до відповідного 
відзначення в^наступному, 197в-му році, 200-річчя Амерн-
канськоі Незалежностн та 100-річчя Українського Посе-
лення в цій країні Підготову веде створений з ініпДятнвн 
Відділу УККА окремий Комітет, що його очолює молодий 
місцевий адвокат Роберт Чедяк (на фото зліва), який 
приймав від скарбника місцевого Народного Дому чек на 
1200.00, як першу вплату із признаних на ціль очолюваного 

адв. Челяком Комітету 9800.00. 

К і е е і н д ж е р критикує СССР 
з а з в о л і к а н н я справи 

о б м е ж е н н я з б р о ї 
Вашінгтон. — У понеді-

лок, 10 листопада, держав-
ний секретар Генрі Кіссін-
джер висловив роздратуван-
ня фактом, що Совстський 
Союз відкинув останні про-
позипДЇ ЗСА щодо об.чежсн-
ня атомової стратегічної 
зброї та що Москва зі свого 
боку не подала жадних ін-
ших пропозицій. Цід час йо-
го першої пресової конфе-
ренції від звільнення Джейм-
са ШлесІнджера з посту се-
кретаря оборони, Кіееінджер 
признав, що між ннм і Шле-
сінджером існували розбіж-

ності щодо питання обопіль-
ного обмеження атомової 
зброї, але підкреслював, що 
Москва, а не розбіжності в 
поглядах членів уряду ЗСА 
с головною причиною труд-
нощів щодо нового договору 
між ЗСА та СССР. Деякі KO–1 

ментатори твердять, що го-
стра критика Москви Кіссін 
джером мала на меті nepe– 
конатн американський на 
род і пресу, що із звільнен-
ням ШлесІнджера уряд ЗСА 
не послабить свого станови-
ща відносно Москви та що-
до державної оборони. 

Дня 8-го жовтня ц. р. роз-
иеслась сумна вістка про 
ненадійну смерть о. прот. 
Мнх. Коханського. ТіТло 
Покійного спочивало в Свя-
то-Троїцькому Соборі УА-
ПЦ в екзилі, в Бруклині, де 
й в днях'9-го та 10-го відпра-
влено панахиди за спокій 
душі Покійного. Правив о. 
настоятель Сергій Ківдзера-
вий — Пастухів у сослужен-
ні, о. п рото прес в. І. Ткачука. 

Дня 11-го жовтня після за 
упокінної Служби Божої, що 
Н відправили оо. Сергій Кін-
дзеравнй — Пастухів та о. 
протопресв. Іван Ткачук, ті-
до привезено до Церкви Па-
м'ятннка в Бавнд-Бруці. В 
часі Служби Божої, в Брух-
лині почесну варту біля до-
мовини тримав обласний 
отаман Українського Вільно-
го Козацтва Б. Дацьківськнн 
із побратимами, а в церкві в 
Бавнд Бруді долучився з сво 
їм прапором от. Іван Стець-
кович з Кліфтову, бо Покій-
ний о. прот. М. Коханський 
був секретарем УВК, стаин-
ці ч. 15 в Кліфтоні. Хоча бу-
ла дощова злива, домовину 
Покійного супроводжали чи-
сленні громадяни. Домовину 
в церкві, при дверях зустрів 
настоятель Церквн-Пам'ят" 
вика, о. митроф. ' прот. П. 
Фалько. Владика Митропо-
лит Мстислав очікував уже 
в церкві на прибуття тіла 
Покійного та виголосив спів-
чутливе слово, в якому роз-
повів про тернистий шлях, 
яким пройшов Покійний о. 
прот. М. Коханський. Мн-
трополит Мстислав висказав 
жаль, що відходять свяще-
ники, яких ніким заступити. 
Згадав і про розбиття в яа-
пгій церкві. Відтак у cynpoBO– 
ді оо. Фалька, Земляченка, 
Ф. Істочина, Б. Желехівсь-
кого, С. Кіндзсравого та о. 
І. Ткачука відправив паяа-
хиду по Покійному. Серед 
дощової зливи домовину до-
везено до місця спочинку. 
Надгробне моління відслу-
жив о. С. Кіндзєрявий, а гріб 
запечатав о. протопресв. І. 
Ткачук. Тризна по Покій -
ному відбулася в залі Cec– 
трнцтва в Бавнд-Бруці. Про-
мовнв перший о. протопресв. 
Іван Ткачук, згадавши, як 
то. він з благословення По-
кійного Владики Архиєп. 
Палладія в 1966 р. спрова-
див з Полщі „зсм-одзнска-
них„ до Ню Норку, о. прот. 
М. Коханського, отож був 
його спонзором. Згадав про 
служіння св. п. М. Кохансь-
кого в нашій церкві, тяжкий 
шлях, що перейшов у Поль-
щі, а в минулому році помер 
у Польщі син Борис, що бу-
ло для Покійного великим 
ударом, бо польська амбаса-
да відмовила йому візи до 
Польщі. 0 . мітрат Б. Желе-
хівськнй згадав, як то він 
працював в Констисторії пі-
знав о. М. Коханського, і ок-
рім інших гарних прикмет 
Покійного, згадав його вели-
ку любов до рідного слова 
- книжки. Обласний отаман 
Б. Дацьківський згадав По-
кійного як капеляна УВК, 
дуже працьовиту, скромну 

людину. Ред. П. Ямняк про-
щав Покійного від громадн 
Кліфтону, підкресливши йо-
го патріотизм, який він вня-
вив, виконуючи функції ка-
пеляна в УВК. Від станиці 
ч. 15 УВК в Кліфтоні про-
щав Покійного, як свого се" 
кретаря от. І. Стецьковнч. 
Обласний стаман Б. Дацькі-
вськнй зголоенв дві учениці 
Покійного, Стефаиію Грнць-
ков'ян та Олю Бучковську, 
які хотіли віддати честь сво-
ему учителеві. Дуже цікаво 
насвітлнв життя Покійного 
Петро Стахів, співсельчании 
Покійного. Покійний урод-
женнй села Бібрка, Ліського 
повіту. Уже в 1935 р. як ук-
раїнськнй революціонер вів 
зорганізував українську мо-
лодь, очевидно, окупаційна 
людова Польща того йому 
не дарувала, переслідуючи І 
арештуючн його й засудиіг 
шн в а 10 літ тюрми. 11 рос н-
дів б з половиною років і в 
наслідок амнестії вийшов на 
волю. Перебування у тюрмі 
підірвало його здоров'я, і вів 
діставши ліки, ділився з ія-
шнми своїми співбраттями. 
Останнім промовцем був о. 
Кшдзєравий — Пастухів 
Він звернув увагу, що Покі-
йний о. Мнх. Коханський 
був РІДКІСТЮ МІЖ СВЯЩЄНН-
камн, був повноцінною і не-
дволнкою людиною. На за-
кінчення тризни, на пропозн 
цію обласного отамана Б. 
Дацьківського відспівано 
улюблені пісні Покійного, а 
саме „Видиш брате мій, то-
варишу мій", що її сольо, 
першу стрічку проспівав 
член УВК Яків Шелестун, а 
теж наступну його улюбле-
ну пісню ,,Боже Великий, Є-
днний". Всі промовці скла-
л и пані-матці та родині гли-
бокі співчуття. 

Як згадано, Покійний о. 
прот. М. Коханський ypo– 
дженець Лемківщини, села 
Бібрки, повіту Ліського. Тут 
скінчив народну школу, дя-
ківську школу в Глухоті, в 
1939 р. одружився з Анною 
Федорко. В pp. 1940-42 учи-
телював, 1942-44, був дири-
ґентом церкви, в 1947-53 йо-
го інтерновано. В 1962 р. він 
кінчає в Варшаві семінарію, 
в цьому ж році стає діяко-
ном, а в священики рукопег 
дожив його Вроцлавський 
Владика Васнлін Дороше-
вич. Опісля його вислано на 
„зсмі одзнекане", де був па-
рохом в селі Тшебетів, повіт 
Щецін. У грудні 1966 р. прн-
був до Ню Норку, допомагав 
при Свято-Трощькін церкві, 
був три роки настоятелем 
церкви Пресвятої Тройці в 
Кліфтоні, по приїзді — па-
рохом у Ютиці, а востаниіх 
часах в Юніон-Дейлі. 

Так закінчив свій тяжкий 
життьовий шлях. На жаль, 
цього священика — патріо-
та, за^життя не доцінювали 
й не розуміли його палкої 
вдачі і його патріотизму. Го-
рів патріотизмом до україн-
ського народу, уболівав його 
долею і з того приводу стра-
ждав. 

Петро Ямняк 

REAL ESTATE 

Д В А Д О М И 
на продаж в соняшній Phoc– 

j nix, Arizona. Власники прода-
ють за уміркоаану ціну, бо 

І виїжджають. По більше іи-
І формацій дзвоніть иа (602) 
2-12-0W5 або (60Є) В34-8863 
або прошу писати на адресу: 

N'. Showkowy 
2305 W. Tuckey Lam-
Phoenix, Arixona 85015 

З Б О Р И 
ВІДДІЛІВ УНС 

v'ailsburg — Newark, XJf. 
В Е Л И К А HATO;UV 

ОДНОТОДІЙНШІШ ДІМ 
в доброму стані, 7 кімнат. 
олшзне огрівання, нова елек-
трнка — 220, теперішні влас-
ннкн купили інші нерухомос-
ТІ, ГОТОВІ продати багато ниж-

че ршіколоі ціми. 
DN1STER, W C 

Semi b t a t e (Ml) 8744334 
769 Sanford Aveane 
Newmrtc, .N.J. (У7106 

РОЗШУК 

ПОШУКУЮ 
Т К Л И Г Н І ї К М А Р ї Ю 

Колись жила в Ню Иорку. 
Маю ' вістку з України. Хто 
знав би про неї або вона са-

М;і, П р о ш у ЗГОЛОСИТЯ ДО! 
Roza Priadka 

51 ЛІагсу Street 
Somereet, NJF. 08878 

ДО ВИКАЯИУ 
ГФооо—ФФоо—^—ФїФотооФФ 
^ ДО ВИНАИМУ 

В АСТО Р11 
П О М Е Ш К А Н Н Я 

5 кімнат (2 спальні), ново-
відмальоваяі, з огріванням ; 
і гарячою водою, у дворо-; 
динному доні, спокійна! 
околиця, близько до транс 
портацН і склепів. Побажа- і 
но В дорослі особи або з 

одною дитиною. 
Тел . (21В) 645-9020 

^ОФОООЇОООФФФОФФФОФФФОООФФФ 

До вннарму в Нюарку, Н. Дж. 
4 ВВМНДЯЯЕ 

в околиці української като-
лнцькоі церкви. 8160.00. 

Власне огрівання. . 
Тел. (201) 875-1066 

НЕДІЛЯ, 
28 ЛИСШПВДА 1975 ^ 

АСОгавРСЯ. Я. И. Місячні збо-
ри В иа св. Мнколая 5-ий 
Відд. о год. 6-ій по пол. в 
церковному приміщенні прн 

. 87-00 Зй-ша Авеню. Про-
чл. прибути. внрів-

чл. вкладки і внслуха-
ти звітів уряду. - Управа. 

В FUNERAL 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕЯВШПС 
Займається Похоронами 
В BRONX. В ROOK LA"N, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТШШШРАТУРА 

P e t e r J a r e m a 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYN a LYTWYH 
UKRAINIAN 

FUNERAL D1RECTORS 
A I R C O N D I T I O N E D 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
намн на щппггарі в Бавад 
Бруку і перенесенням Тлін-
ииж Останків з різних країн 

світу. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, N J . 
ESsex54WS55 

цінний ДАРУНОК 
передпішта 
„СВОБОДИ" 
для Ваших 
Рідних, Приятелів 
чи Знайомих 

Річна передплата 2 4 0 0 долара 

Замовлення, залучуючи чек або 

мові ордер слатв 

"SVOBODA" 
81-83 Orand Street, Jeftey City, N4. 07303 

ПРИЙМАЄТЬСЯ 
ОГОЛОШЕННЯ 
СВЯТОЧНИХ 
ПОВАЖАНЬ 
У „СВОВОЩГ9 

Адайтстраїця ,,СВОБОДИ" повідожляс, 
що йдучи назустріч загальним побажанням, 
вона й в цьому році призначить окремі нтаяь-
ти збільшеного Різдвяного числа на оголо 
шення традицийннх святочних приватів ї по-
бажань. 

ЦШИ ОГОЛОШЕНЬ: 
S 3.00 

6.00 
10.00 
15.00 
20.00 
25.00 
80.00 

1 цаль через 1 шпальну 
1 цаль через 2 шпальти 
2 цалй через 2 ш п а л ь т г 
3 цал5 через 2 ш п а л ь т и ' . 
4 na.fi через 2 ішіальтн . 
5 цалбв через 2 шпальт н . 
6 шияЬ через 2 шпальти . 

та в інших розмірах. 
Треба сподіватися, що з а г а л в а ш о г о Ppo– 

мадянства викаристає ц ю нагоду, щ о б nepe– 
дати свої традипДйніі стобажання та дати про 
себе звати своїм рйдннм, приятелям та знайо-
мвм навіть в найдальших закутинах світу, ку-
ди наівряд чи звичайна пошта занесла б таку 
вістку. Великий тираж „СВОБОДИ" та відпо-
аідний зміст збільшеного святочного числа, 
надають таким побажанням окремої вартості! 
і значення. 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я П Р И Й М А Є Т Ь С Я 

за новим стилем д о 15-го Г Р У Д Н Я 1975 року 
за старим стилем д о 31-го Г Р У Д И Н 1975 року 

При замовленні, П Р О Ш У ЗАЗНАЧУІВА-
ТІІ Н А КОТРІ СВЯТА. Оголошеная будуть 
поміщені в порядку їхнього приходу, в пер-
шому числі тС щ о с к о р і т е надкплють свої 
замовлення. 

Зголошення святочних побажань, РА-
ЗОМ З Г Р О Ш Е В О Ю ОПЛАТОЮ, з а л е ж н о 
від величини оголошень, надсилати д о : 

" S v o b o d a 9 9 

83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

the 1860's, Amer– 
wanted to put their 
g country on the 
track. 
вг eeveral yeare, 

much hard w o r t , and lota 
of money from govern– 
ment aecuritiee bought 
by Americana, the golden 

i f tawaa driven at 
, llSaontory Point, Utah. ^^h^A 

Today, over 9v4 million 
Americans are helping to 
keep this country together 
by buying United States 
Savings Bonds through 
the Payroll Savings Plan 
where they work. N 

Get on the right track. 
Look into our specially 
designed Bicentennial 
Series E Bonds. And buy 
them where you work or 
bank. 

S e r i n Б Bonds pey 654 interest whee 
held to maturity of 5 ytmn (4 І' " kXlbe 

. ;toet 
or local іаооавв tmxei. aad federal tax rf until і 

TAP3AH- 4 . 7S97.. 
fint year). interest ii not aufaj 
or local income ti 
maybedefrrred 

ТкМ 
.stock 
in^mencaJ 

MOyanmtkt p l i r r t i J 

1 

AS YOU CAN PWBABLY 6 U E S S - X 
AW 1P6NT17Y WAS ESTABL1SHEP J 
BY THE R?BJCH POL1CE... r^ 
AMD. AFTER SOME W1LO ^ 
ADVENTURES І A L S O ; ^-. 
GOT THE 6 І И . Л . . і — ' Ш 

^^ШшШ^ 

і 

в 
шшщцл ш^ 
rjbi 'J Л І ^ Ь і 
CUWO -шаГЯІІШшш? 

аШЙІВВІ Вві 

втГІИ.^Я' 
. ^-^^і”Д утИЧДИ 

JBBMMBBES1SS1- 1' ” ' 1 

jyfryajr aruevfil 
UNABLE то RESIST 

THE TEMPTATION 
BELOW ANY 

LON6ER--

THE FIERCE CARNIVORE SCREAMS -
AND BWNeS TO A TVPICAL END 

A FEW MOMENTS OF 
PEACE W THE JUNGLE .' 

Paid by Ukrainian National Association, inc. and "Svoboda" Ukrainian Daily 

Я К BB напевно догадалн-
ся, французька поліція вста-
новила мою ідентичність . . . 

Опісля, переживши багато 
різних пригод, я навіть від-
шукав ту д івчину! , . . 

Не можучи довше протн-
стоятнсь спокусі, яка нахо-
дилася в н и з у . . . 

Ф . . лютий хижак заревів і 
довів ДО типового кінця 
кількахвилинний спокій в 
джунглях! 


