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Відбулось посвячення прапора 51-го 
Куреня У ладу Пластунів Юнаків 

ім. В. Симоненка 
Джерзі Ситі. Н.Дж. (Н.С.) 

- У неділю, 22-го травня 
тут в Українському Народ-
ному Домі в Джерзі Ситі 
відбулася врочистість по-
свячення прапора 51-го Ку-
реня У ладу Пластунів Юна-
ків ім. Василя Симоненка. 

Розпочалося це свято 
вмаршем Куреня та пред-
ставників інших пластових 
з'єднань, як теж делегації 
місцевого Осередку СУМА, 
зі своїми прапорами. Опі-
сля головні хресні батьки 
пл. сен. Іван Нинка, пл. сен. 
Неоніля Сохан, Степанія 
Штомпіль та Степан Крав-
ченюк внесли прапор про-
ект якого виконав ст. пл. 
Андрій Стець та поклали 
його на приготований пре-
стіл. Над престолом висів 
образ Богоматері, що його 
намалював для Станиці по-
кійний Роман Качмарський 
— великий приятель пла-
стової молоді. Престіл був 
покритий вишиваною ска-
тертю; на ньому стояв гу-
цульський свічник із BOCKO– 
вими свічами та миска із 
водою з Чорного Моря, 
якою потім посвячено пра-
пор. 

Чину посвячення доко-
нали довголітній парох 
Джерзі Ситі, а тепер парох 
Байону о. декан Антін Бор-
са та довголітній душпас-
тир Джерзі Ситі о. Зеновій 
Бачинський. на очах яких і 
під яких духовною опікою 
зросли більшість членів ку-
реня юнаків, а то й їхні 
виховники. 

Після посвячення станич-
ннй ст. ПЛІ Л юбомир БІДИК 
подякував Отцям за посвя-
чення, після чого розпоча-
лася заприсяження хорун-
жого та Куреня та передачі 
прапора Куреневі. 

Цією частиною програми 
проводив курінний пл. розв. 
Тарас Юрій Сохан. Курін-
ниЙ склав звіт кошовому ст. 

пл. Михайлові Левкові, 
який з черги звітував ста-
ничному ст. пл. Любомиро-
ві Біликові, а цей крайовому 
комендантові пластунів пл. 
сен. Юрієві Тарасюкові . 
Після цього писар Куреня 
пл. уч. Петро Штомпіль 
відчитав наказ. Відтак кра-
йовий комендант пласту-
нів заприсяження хорунжо-
го пл. розв. Адріяна Крав-
ченюка, а головні хресні 
батьки передали йому пра-
пор. З новим прапором в 
руках хорунжого, та в асис-
ті підхорунжих пл. розв. 
Степана Ничая і пл. розв. 
Степана Сірого, Курінь 
склав присягу. Крайовий 
комендант пластунів пл. 
сен. Юрій Тарасюк norpa– 
тулював Куреневі з нагоди 
посвячення прапора, приві-
тав юнаків від голови Kpa– 
йової Пластової Старшини 
пл. сен. Андрія Миця, та 
інших членів КПС, та за-
кликав пластунів під новим 
прапором ще краще працю-
вати та змагатися на славу 
Божу та добро Пласту і 
Українського Народу. 

Голова Осередку СУМА 
в Джерзі Ситі Нуся Box 
зложила привіт, висловлю-
ючи радість, що українська 
молодь гуртується та росте 
в українських організаціях. 
Від громадянства промов-
ляв довголітній голова Від-
ділу УККА д-р Евген Ко-
тик, підкреслюючи чесноти 
віру, надію й любов. Ст. пл. 
Роман Юзенів привітав 
юнаків від добрих сусідів з-
поза ріки нюЙоркської ста-

-НИЦІ. . - . 
Опісля курінний Тарас 

Сохан привітав та предста-
вив представників місцевих 
організацій, що ними були: 
Володимир Білик і Олек-
сандер Благітка від Україн-
ського Народного Дому, 
Юрій Ферснцевич і Степан 

, (Закінгення на стор. 4-ій) 

АДУК РОЗГОРТАЄ ПРАЦЮ 
Ню Йорк. (Пресбюро 

АДУК) - З ІНІЦІЯТИ-
ви голови світової Aco– 
ціяції Діячів Україн-
ської Культури д-ра 
Богдана Стебельського з 
Торонта і при співпраці 
Головної Управи АДУК у 
Америці постала весною 
1977 року Делегатура 
АДУК у м. Спокен, стейт 
Вашінгтон. Очолив Деле-
гатуру на західні стейти 
Америки письменник і ре-
дактор Анатоль Демусь, 
відомий читачам як фей-
летоніст ,,Панько Неза-
будько" та автор статтей у 
поточній пресі. Він є го-
ловою філії Українсько-
Амернканського Клюбу, 
при якім працює АДУК у 
Спокені,де живе двомовна 
українська поетеса і видат-
на перекладачка п-і Тетяна 
Бишоп-Шевчук, член Aco– 
ціяції. 

До Делегатурн на дале-
кому Заході належать: го-
лова УАКлюбу інж. Воло-
димир Клос, п-і Вікторія 
Клос, студентка Марта 
Анна Кордуба у Сіятлі, 
журналіст і поет д-р Іван 
Овечко в Колорадо та ін. 

Незвичайне свято 
у стейті Вашінгтон 

У Спокені відбулось у 
березні Шевченківське Свя-
то в домі п-ва І. та М. 
Максименко, у присутності 
членів АДУК, члена місь-
кої управи Маргарети Ле-
онард із чоловіком, под-
ружжя жидів, які недавно 
прибули з України, з Оде-
си, й інших осіб. Допові-
дали: учительки Катерина 
Касперська англійською і 
Ліда Демусь українською 
мовами, а про творчість Т. 
Шевченка, присвячену жін-
ці, - письменниця Тетяна 
Бишоп-Шевчук англійсь-
кою мовою. Були також 
рецитації. Святом прова-
див ред. А. Демусь. Аме-
рнканських гостей члени 
УАКлюбу й АДУК ПОІН-
формували про сучасне пе-
реслідування ідей Тараса 
Шевченка в окупованій Ук-
раїні. Національні гимни 

ЗСА і України прослухано з 
платівок. 

Монографічне видання про 
сл. п. Володимира 

Ласовського 

Письменниця Миросла-
ва Ласовська у Ню Йор-
ку опрацьовує матеріяли та 
збирає фоторепродукції з 
картин сл. п. Володимира 
Ласовського, видатного 
мистця-модерніста і куль-
турного діяча. Статті про 
нього, як людину і мистця 
пера д-ра Богдана Стебель-
ського, поета Володимира 
Гаврилюка, п-і М. Ласов-
ської та інших авторів бу-
дуть опубліковані в окре-
мому монографічному ви-
данні або у виданні ,,Te– 
рему" ч. 6, журналу, що 
виходить у Детройті з ра-
мени Інституту Українсь-
кої Культури та АДУК за 
редакцією Юрія Тиса-
Крохмалюка. Попереднє, 5 
-те число „Терему" було 
присвячене творчості Яко-
ва Гніздовського. 

Вітаємо з успіхами 
Соню Шерег і 
Марту Мачай. 

Головна Управа АДУК 
у Америці привітала з ви-
датним успіхом двох nepe– 
дових студенток УМІ Со-
ню Шерег та Марту Ма-
чай — з кляси проф. Ка-
лини Чічки-Андрієнко, чле-
на АДУК, і проф. Мела-
(Закінгення на crop. 1-ttU 

ПАРАСТАС НА ЦВИНТАРІ СВ. ДУХА В ГЕМПТОНБУРҐУ 
Гемптонбург, Н. Й. -

Дирекція українського ка-
толицького цвинтаря Св. 
Духа інформує, що в нс-
ділю, 29-го травня ц. p., о 
год. 4-ій по полудні тут бу-
де відправлений Парастас 
за усіх похованих на цьо-
му цвинтарі осіб, що його 
правитиме Владика Йосиф 
Шмондюк при співучасті 
священства. 

ДЕЩО ПОЛІПШИЛИСЯ 
ВИГЛЯДИ НА ДОГОВІР 

ЩОДО АТОМОВОГО 
РОЗЗБРОЄННЯ - ЗАЯВЛЯЄ 

КАРТЕР 
Вашінгтон. - Виступа-

ючи в четвер, 26-го травня, 
на пресовій конференції, 
президент Джіммі Картер 
сказав, що дещо поліпши-
лися вигляди на підписан-
ня нового договору між 
ЗСА і СССР в справі обмс-
ження чи навіть зменшення 
кількости стратегічної 
зброї, бо тоді коли під час 
переговорів у Москві в 
березні совєтські власті 
категорично відкинули дві 
американські пропозиції в 
цій справі, то в недавніх 
переговорах у Женеві 
дійшло до частинного 
порозуміння між держав-
ним секретарем Сайрусом 
Венсом і совстським мініс-
тром закордонних справ 
А н д р е є м Ґ р о м и К о м , 
т о ч н і ш е , в с т а н о в л е н о 
тентативний тричастинний 
плян щодо остаточного 
полагодження цієї преваж-
ливої справи . Однак . 
Президент підкреслив, що 
о с т а л о с я ще б а г а т о 
поважних розбіжностей 
між становищами Вашінг-
тону і Москви і тому не 
можна вже тепер з певніс-
тю твердити, що новий 
договір буде незабаром під-
писаний. 

Відповідаючи на запити 
журналістів. Президент 
заявив, що відкликання ген. 
Джона Сінглявба з посту 
шефа штабу американських 
збройних сил у Південній 
Кореї „не було карою", але 
додав, що не міг залишати 
ЙОГО В К о р е ї , б о ГЄН.СІНҐ-
лявб публічно скритикував 
рішення уряду відтягнути з 
Південної Кореї американ-
ські піхотинні частини. 
Президент Картер заявив, 
що ген Сінглявб помилясть 
ся, коли твердить, що від-
тягнення американських 
з'єднань послабить оборон-
ну спроможність Південної 
Кореї , бо, на думку 
Президента, та азійська 
держава досить сильна, 
щоб відбити будь-який 
напад з боку комуністичної 
Північної Кореї, а крім того 
там залишаються амери-
канські летунські частини і в 
тій частині Тихого океану 
постійно перебуває Сьома 
Фльота ЗСА. Ген. Сінглявб 

Вашінгтон (УІС „Смоло-
скип"). - Комітет Гельсін-
кських г а р а н т і й для 
України у Вашінгтоні 
одержав з України нові до-
кументи Київської Укра-
їнської громадської групи 

І сприяння виконань Гель-
сінкських ^год. 

Документи ш - це 
меморандуми Київської 
Групи числа 4 до 9. Разом з 
цими документами проді-
сталися на Захід звернення і 
протести Надії Світличної, 
Оксани Мешко, Раїси 
Руденко. дружини заареш-
тованого голови Групи 
Миколи Руденка, автобіо-
графічна розповідь довго-
літнього політв'язня Иоси-
па Терелі, звернення Олеся 

Президент Картер під час 
пресконференції 

не міг остатися на свому 
пості, бо цс мало б дсмора-
лізуючий вплив на амери-
канськнх вояків в Південній 
Кореї сказав президент 
Картер. 

Відносно ситуації на 
Близькому Сході, Прсзи-
денг заявив, що хоча ЗСА 
,.нс мають і не повинні мати 
т о ч н о г о пляну щодо 
розв'язки арабсько-ізраїль-
кого конфлікту", бо цей 
конфлікт мусять розв'язати 
самі араби та ізраїльтяни, 
то додав, що Вашнгтон під-
трнмус резолюції Об'єдна-
ннх Націй, які передбача-
ють створення ,.батьківщи-
ни" для палестинських 
арабів, звільнення Ізраїлем 
. . в с і х а б о ч а с т и н и " 
окупованих арабських 
земель, встановлення „без-
печннх к о р д о н і в " та 
встановлення миру. Однак, 
президент Картер відмо-
вився входити в подробиці 
щодо палестинської „бать-
ківшини" та відносно 
(Закінгення на crop. 5-ій) 

ЗСА далі оборонятимуть Південну 
Корею перед агресією 

Сеуль. - У вівторок. 24-
го травня, до столиці пів-
денної Кореї прибули зас-
тупник державного сскрс-
таря Филип Габіб і генерал 
Джордж Бровн, голова 
Об'єднаних Ше,фів Штабу, 
щоб перевести наради з пів-
денно-корейським урядом в 
справі постепенного відтяг-
нення американських nixo– 
тинних частин із території 
цієї азійської держави. На 
летовищі в Сеулю, Филип 
Габіб, колишній амбасадор 
до Південної Кореї^аявив, 
що президент Джіммі Kap– 
тер доручив йому і ген. 
Бровнові запевнити уряд 
Південної Кореї, що ЗСА 
продовжуватимуть „гаран-
тувати безпеку" того со-
юзника Америки, вказу-
ючи на те, що в Південній 
Кореї остаються летунські 
американські з'єднання і у 
тій частині Тихого Оксану 
постійно перебуває Сьома 
фльота ЗСА. 

Филип Габіб і ген. Бровн 
плянують не тільки обго-
ворювати справу відтягнсн-
ня американських піхотин-
них частин, але також по-
требу скріплення оборонної 
спроможности південно-
корейського війська, зокре-
ма вивінування його найно-
вішою зброєю. Як відомо, 
президент Джіммі Картер 
недавно відкликав з Півден-
ної Кореї ген. Джона Сінг-
лявба, шефа штабу амери-
канських збройних сил в 
тій азійській країні, за те, 
що публічно заявив, що 
пляни Білого Дому щодо 
відтягнення американських 
частин можуть „дуже по-
слабити Південну Корею і 

заохотити комуністичну 
Північну Корею напасти 
на Південну. 

В середу, 25 травня, ген. 
Сінглявб свідчив перед 
П і д к о м і с і є ю П а л а т и 
Репрезентантів для справ 
збройних сил і знову 
заявив, що не тільки багато 
військовиків у Кореї, але 
рівнож ряд американських 
дипломатів у тій азійській 
країні вважають. щовідтяг-
нення піхотинних частин 
ЗСА послабить оборонну 
спроможність Південної 
Кореї і може довести до 
війни. Він сказав, що noro– 
джусться з принципом, що 
Президент ЗСА є головно-
командувачем збройних 
сил ЗСА, але вважає, т о 
мусів висловити свою 
думку про загрозу, яка кри-
ється в плянах Білого Дому 
щодо відтягнення амери-
канськнх з'єднань з Кореї. 

Того самого дня у Сеулю 
відбулася нарада між пів-
денно-корейським прсзи-
дентом Парк Чунг Гі та 
представниками ЗСА, гсне-
ралом Бровном і заступни-
ком державного секретаря 
Габібом, під час якої 
прнзидент Парк неохоче 
погодився на відтягнення 
американських частин. заз-
начуючи, що в заміну ЗСА 
повинні скріпити оборонну 
силу південно-корейських 
збройних сил. В середу 
Филип Габіб теж відбув 
нараду із лідерами опозиції 
в Південній Кореї, які, хоча 
противляться урядові 
Парка, теж вважають, що 
відтягнення американських 
частин є помилкою. 

КИЇВСЬКА УКРАЇНСЬКА ГРУПА АПЕЛЮЄ 
ДО СОВІСТИ СВІТУ 

Бердника до В. Шербиць-
кого. Рівнож сюди дістала-
ся деклярація Ініціятивної 
Ради А л ь т е р н а т и в н о ї 
еволюції, до якої входять 
О. Бердник, кандидат 
біологічних наук з Києва 
Петро Харченко і, доарсш-
ту. М. Руденко. Серед 
документів є рівнож звер-
неиня Київської Групи до 
Верховної Ради СССР і до 
Конгресу ЗСА, звернення 
М. Руденка з часу перед 
його арештом до Міжна-
родної колегії юристів. 

Вашінгтонський Комітет 
одержав також документи 
Литовської групи, Вірмсн-
ської організації нсзалсж-
ностн та інші матеріяли про 
репресії в Україні та інших 
р е с п у б л і к а х С С С Р з 

проханням довести їх до ві-
дома урядів і народів 
держав, які підписали 
Гельсінкські угоди. 

Члени Київської групи 
уповноважили Вашінг-
тонськнн Комітет заступа-
ти її перед західнім світом і 
зокрема перед урядами дср-
жав, які братимуть участь в 
Београдській конференції. 

В листі Київської Групи 
сказано: ,,Здається КҐБ 
хоче покінчити з нами до 
Београду . Тяжкі часи 
надійшли для нашої групи, 
але віримо в перемогу 
Головне продемонструва-
ти міжнародну солідар-
ність в зв'язку з арештами. 
Активізуйте українців в 
цілому світі, щоб ціла буря 
протестів перекотилась на 

захист Руденка і Тихого. 
Одержані матер іяли 

п о я в л я т ь с я о к р е м о ю 
книгою у видавництві 
. . С м о л о с к и п у " . Вони 
будуть передані для україн-
ської преси ще перед конфс-
ренцісю в Београді. Вашінг-
тонський Комітет вже 
почав переклад цих доку-
ментів на англійську мову і 
важливіші з них будуть 
готові перед конференцією 
в Београді та будуть nepc– 
дані учасникам конфсрен-
ції. 

Вашінгтонський Комітет 
закликає всі особи і opra– 
нізації повернути петиції з 
підписами в справі nopy– 
шення людських прав со-
вєтськими властями. 

Білорусин захопив совєтського 
літака і скерував його до Швеції 
Стокгольм, Швеція. -

Асошієйтед Пресе інфор-
мує, що 37-річний білору-
син, прізвища якого преса 
не подає до загального ві-
дома, захопив совєтського 
двомоторового літака „Ан-
тонов-24" на покладі якого 
знаходились 18 осіб naca– 
жирів і 5 членів обслуги і, 
погрожуючи бомбою, яку 
він ніби то заховав під пла-
щем, наказав пілотові по-
вернутн машину в сторону 
Швеції. При перелеті кор-
дону совєтського літака 
взяли під свою „охорону" 
швецькі бойові літаки, які. 
увійшовши в контакт з со-
вєтським пілотом, наказали 
йому осісти на одному з 
летовищ біля Стокгольму. 
Захоплювач літака не ста-
вив жадного спротиву полі-
ції, яка виявила, що він не то 
що не мав бомби, але взага-
лі був без зброї. Совєтські 
речники, довідавшись про 
випадок, зажадали негайної 
видачі „повітряного nipa– 

та". Ганс Гольмер, коміше-
нер стокгольмської поліції 
заявив, що захоплювач лі-
така покищо не зробив фор-
мального прохання про на-
дання йому права політич-
ного азилю, але сказав, що 
він втікач з Совєтського 
Союзу. Гольмер при тому 
додав, що неназваний біло-
русин не подав причини 
втечі до Швеції, але натя-
кав, що він не визнає совєт-
ського режиму. Совєтський 
амбасадор у Швеції Міхаїл 
Яковлев, домагається не-
гайної видачі літака і захоп-
лювача літака, якого він 
назвав терористом і просив 
швецький уряд, щоб він 
таким уважав втікача. По-
кищо невідомо, яка доля 
чекає втікача, але кореспон-
денти не вірять, щоб Швеція 
видала його в руки КҐБ. 
тимбільше. що між Шве-
цією і Совстським Союзом 
немає домовленості! про 
видачу втікачів 

Президент Картер підписав договір, 
про заборону атомової зброї 

Вашінгтон. В четвер. 
26-го травня, президент 
Джіммі Картер підписав т 
зв. Договір із Тлятсльоль 
ко. який був виготовлений 
ще десять років тому і 
забороняє розміщення ато-
мової зброї в будь-якій час-
тині Південної Америки. 
Своїм підписом цього 
договору президент Картер 
зобов'язав ЗСА. шо не 
будуть інсталювати. проду-
кувати, нагромаджувати чи 
вживати атомової зброї в 

Пуерто-Ріко. Вірджін Ай-
лендс. як рівнож в зоні 
Панамського каналу та на 
американській військовій 
базі Ґвантана.мо на Кубі. 
Вже раніше 21 південно-
американська країна ратн-
ф і кувала цей договір 
Таким чином. Південна 
Америка і терен Карабій-
ського моря були проголо-
шені першими територіями 
в світі, які мають бути 
цілком вільні від нуклсар-
ної зброї. 

Москва протестує проти 
антисовєтської пропаганди Китаю 

Москва. — Ройтсрінфор-
мус, що Совєтський Союз, 
перший раз відсмерти Мао 
Тсе-тунга. формально за-
протестував проти інтен-
сивно веденої Китайською 
Народною Республікою ан-
тисовстської пропаганди У 
протестній ноті міністер-
ства закордонних справ 
СССР, яка була надрукова-
на в „Известиях", між ін-
шим говориться, що ,,пекін-

ська пропаганда затроює 
совєтсько-китайські відно-
синн". В ноті також згаду-
ється, що Китай ,.присднав-
ся" до Заходу у веденні ан-
тнеовєтськоі пропаганди. 
яка обвинувачує СССР у 
веденні агресивної політики 
і зневажливо ставиться до 
совстських пропозицій для 
наладнання добросусід-
ських відносин 

Появилося перше число „Вісника' 
— органу СВУР 

Ню Йорк. - У квітні 
цього року вийшло з друку 
перше число 24-сторінково-
го журналу ,,Вісник",opra– 
ну Союзу Ветеранів Україн 
ського Резистансу.У журна 
лі помішено статті полі-
тично-інформативного ха-
рактеру таких авторів, як: 
Дмитро Лесик, інж. М. 
Михальчук, М. Макух, сот-

„СВОБОДА" В КІНЦІ 
ЦЬОГО ТИЖНЯ 

З огляду на свято 
„День пам'яті", яке прн-
падає на понеділок, 30-го 
травня, „Свобода" з 
датою 31 травня не по-
явнться. Чергове число 
друкуватиметься у вівто-
рок з датою середи 1-го 
червня. 

ник І. Нечай, сотник І.По-
ліщук й інші, та вірш 
Олександра Конисько-
го. Журнал прикрашу-
ють знімки, які віддзерка-
люють життя та громад-
ську діяльність організації 
СВУР та фотографія твор-
ця і командира ,,Полісь-
кої Січі" Тараса Дмитра 
Бульбн-Борівця. До редак-
ційного складу ,,Вісника" 
входять: головний редак-
тор — Анатоль Домараць-
кий, літературно-мовннй 
редактор — інж. Петро 
Байбак, секретар - Дмит-
ро Фурманець, адміністра-
тор - Теодор Сушик та 
координатор - сотник Іла-
ріон Поліщук. Обгортку 
цього журналу, яка є про-
ектом відзнаки СВУР, ви-
готовив М. Михалевич. 

СТАН ЛЮДСЬКИХ ПРАВ 
У СССР - ЖАЛЮГІДНИЙ, 

ЗАЯВЛЯС СЕНАТОР РОБЕРТ 
ДОЛ 

Чікаго. - „Совєтський 
Союз та інші держави Bap– 
шавського Пакту цілком не 
шанують релігійних та 
національних прав і зовсім 
не звертають уваги на ті по-
станови Гсльс інкської 
угоди, які стосуються віль-
нішої еміграції та об'єднан-
ня р о д и н " - заявив 
республіканський сенатор 
Робсрт Дол із Канзасу, 
колишній кандидат на віце-
президента ЗСА, промовля-
ючн минулої суботи, 21-го 
травня, на засіданні Ради 
Республіканських Спад-
шинних Груп в Чікаго. 

Сенатор Дол, який є чле-
ном Конгресової комісії на-
гляду за виконанням 
Гельсінкської угоди, сказав, 
шо переслухання цією Ко-
місією переконали його, шо 
хоча дещо покращала спів-
праия між ЗСА і СССР в де-
якнх технологічних і еко-
номічних ділянках, то май-
жс нема жадного поступу на 
відтинку людьських прав. 
..Совєтський Союзсьогодні 
с таким, яким був завжди -
тоталітарною державою, 
ціллю якої є знищення на-
віть найбільш поміркова-
них спротивів проти його 
постійної політики запере-
ч є н н я індив ідуальних , 
релігійних і національних 
прав 

Сенатор Роберт Дол. 
який недавно гостив у своїх 
бюрах в Капітолю учасни-
ків акції Українського На-
родного Союзу в обороні 
українських політв'язнів, 
хвалив становище, яке зай-
має президент Джіммі 
Картер в справі людських 
прав, і висловив надію, що 
становище Президента не 
зміниться, зокрема під час 
Београдської конференції, 
яка розпочнеться 15-го 
червня і маг на меті 
р о з г л я н у т и н а с л і д к и 

Сенатор Роберт Дол 

Г е л ь с і н к с ь к о ї у г о д и , 
підписаної 35-ма держава-
ми в 1975-му році. 

Щоб запевнити, що деле-
гація ЗСА займе в Београді 
відповідне становище до 
питання людських прав. се-
натор Дол і республікансь-
ка конгресменка Міллісент 
Фенвік із Ню Джерзі внесли 
в обох Палатах Конгресу 
р е з о л ю ц і ї ( С е н а т с ь к а 
Спільна Резолюція ч. 24 і 
Спільна Резолюція Палати 
Репрезентантів ч. 221), які 
закликають офіційну деле-
гацію ЗСА на Београдську 
конференцію, щоб „в ясний 
і недвозначний спосіб ще 
раз підтвердила відданість 
американського народу 
справі людських прав в 
контексті Остаточного 
поширення свободи люд-
ства по цілому світі" та щоб 
ця делегація „вимагала, 
щоб повний порядок нарад 
включав представлення і 
вичерпну дискусію всіх по-
рушень Гсл ьсінкськнх 
угод". 

Нові акції Комітету Оборони 
України 

Ню Йорк, Н. Й. (ід). У ЗСА, які братимуть учать в 
другій половині травня ц. р. 
Комітет Оборони України, 
який діє з рамени Комітету 
Об'єднаних Українсько-
Лмериканських Організа-
цій Великого Ню Йорку. 
влаштував моторкаду в 
обороні українських політ-
в'язнів та панель на тему 
Об'єднаних Націй. 

В суботу. 14-го травня 
понад 20 авт взяли участь у 
моторкаді, метою якої було 
поінформувати мешканців 
Ню Иорку про порушення 
національних та людських 
прав в Україні. Авта 
кружляли по Мангсттснсь-
кому острові, а учасники 
р о з д а л и п о н а д 5,000 
летючок, в яких інформу-
сться про ув'язнення Вален-
тина Мороза, Юрія Шухе-
вича, Миколу Руденка та 
Олексу Тихого. В летючках 
рівнож було надруковане 
звернення Комітету, до 
мешканців Ню Йорку, щоб 
вони зверталися до амсри-
канського уряду з прохан-
ням, щоб представники 

Београдській конференції 
вимагали засуду СССР й 
інших комуністичних країн, 
які не д о д е р ж у ю т ь с я 
підписаних ними Гельсінк-
ських договорів. 

В п'ятницю. 20-го травня. 
Комітет влаштував в домі 
У ККА-СУА панель на тему 
„"Людські права і Об'єднані 
НаціГ. 

Головним доповідачем 
був Гай Вігтінс. американ-
ський дипломат , який 
служив, як головний дорад-
ник а м е р и к а н с ь к о г о 
амбасадора при ОН і був 
представником ЗСА до 
Комісії людських прав у цій 
міжнародній Організації. Г. 
Віггінс пояснив свою 
роботу в ОН, а також внсві-
тлив потаємно привезений з 
СССР фільм про релігійне 
переслідування в Совстсь-
кому Союзі. Цей фільм 
включав, між іншим, інтер-
в'ю з матір'ю Георгія Вінса, 
в ідомого українського 
баптистського діяча. 
(Закінгення на crop. J-ійУ 
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Пам'яті поляглих 

Американський нарід кожного року, в останній понеді-
лок травня, вшановує в День Пам'яті всіх тих, які на амс-
риканській землі чи на чужих територіях віддали свос 
життя за збереження незалежности З'єднаних Стейтів 
Америки і в обороні ідеалів волі та справедливости в 
цілому світі, ідеалів національної суверенности та 
індивідуальної свободи, які стали основою Дсклярації 
Незалежности і Конституції ЗСА. 

В той день до відзначування пам'яті поляглих приедну-
ються теж і американські громадяни українського роду, 
які вшановують українців і українок, які змагалися під 
американськими прапорами в рядах збройних сил ЗСА, як 
теж вшановують пам'ять всіх синів і дочок українського 
народу, які боролися і полягли в різних українських 
військових формаціях за волю і незалежність України. 
Вони ж змагалися за ті самі ідеали свободи і національної 
незалежности, за які боролися американські вояки, яких 
вшановують тут в ЗСА у День Пам'яті. 

У цей понеділок, 30-го травня, згадуючи поляглих за 
ідеали індивідуальної свободи і справедливости, націо-
нальної незалежности і суверенности. мусимо пам'ятати, 
що саме ті ідеали тепер находяться під страшною 
загрозою з боку найбільшої КОЛОНІАЛЬНОЇ імперії — 
Совєтського Союзу. Москва не тільки старається у самому 
СССР довести до повної русифікації всіх поневолених нею 
народів шляхом ,,злиття народов" у нібито „єдиний 
радянський нарід" — а в дійсності в єдиний російський 
нарід — але також прикладає усіх зусиль, щоб поширити 
свої впливи на всі обшири світу 

Ми, українці на поселеннях, мусимо робити все можли-
ве, щоб допомогти нашим братам і сестрам на Рідних 
Землях боротися проти тієї геноцидної політики Кремля, 
як теж мусимо прикласти всіх зусиль, щоб поінформувати 
вільний світ про ці народовбивчі п:іянн Москви і перестс-
регти країни Заходу, що якщо вже тепер не будуть 
пороблені потрібні запобіжні заходи, то їх може чекати 
така сама доля, яка стрінула народи Східньої Европи, які 
опинилися під жорстоким диктаторським пануванням 
комудо-московських ватажків. 
” Па кінець травня припадають також річниці трагічної 

смерти двох визначних борців за волю і незалежність 
України — Симона Петлюри, Головного Отамана військ 
Української Народної Республіки в час наших Визвольних 
Змагань, і полковника Євгена Коновальця, командира 
Корпусу Січових Стрільців, провідника Української 
Військової Організації (УВО) та Організації Українських 
Націоналістів(ОУН).Вони та мільйони інших боролися і 
віддали свос життя за те, щоб український нарід мігжитн у 
своїй вільній, незалежній і соборній Державі. В Цьогоріч-
ний День Пам'яті схилім свої голови перед світлими 
тінями Велетнів Українського Духа та перед всіми 
Героями, які полягли в обороні ідеалів свободи. справе-
дливости і національної незалежности 

„Інтернаціоналізація" 
чи русифікація? 

Здається, що останній ХХУ з'їзд Комуністичної 
партії Совєтського Союзу і такий же з'їзд київських 
ступайків перейде до історії, як з'їзд, на якому комуно-ро-
сійські шовіністи на практиці почали завершувати 
здійснювання засад творення „єдиного совєтського 
народу", „єдиної соціалістичної спільноти", „інтерна-
ціональну єдність народів Совєтського Союзу", започат-
кували здійснювання процесу, який мав би остаточно 
наблизити до себе всі „совєтські нації" і створити з них 
справжню „спільноту народів" з однією мовою, культу-
рою, звичаями тошо. До речі, совєтська преса чимраз 
частіше російську мову почала називати тепер „мовою 
Леніна", щоб надати їй більшого значення, а партійні 
республіканські заправила, на доручення „центру", 
влаштовують двічі до року так звані республіканські 
конференції, присвячені „підвищенню ефективности 
вивчення російської мови в школах України" і закріплен-
ню її серед широких прошарків населення Української 
ССР. „Про велику мову великого російського народу" 
почала писати українська республіканська преса, загово-
рили про неї радіо і телебачення, появилися окремі 
видання для популяризації російської мови, як наприк-
лад, книжка п. з. „Русский язик і література в школах 
Української ССР" та інші, які одним голосом назвали 
російську мову „мовою єднання і братерства", тобто 
надали їй права офіційности. а всіх тих, які мають 
якінебудь застереження чи виступають з критикою 
мовної політики Компартії, зараховують до ворогів 
народу, бо вони виступають не тільки проти впровад-
ження іншої, в тому випадку російської мови до 
національних шкіл і інституцій, але рівночасно виступа-
ють проти „єднання і братерства" між народами 
Совєтського Союзу. Крім того „інтернаціоналізацію", 
якає централізованим процесом ЦК КПСС, підсилюють 
ше й іншими засобами, а в першу чергу розподілом т. зв. 
„трудових кадрів". На практиці цей розподіл виглядає 
так, що найкращий національний елемент, переважно 
інтелігенцію, призначують до місцевостей у Російській 
Федерації, а звідти привозять урядових русифікаторів, 
які ставши в республіках упривілейованою верствою 
населення, посилюють офіційну русифікацію не тільки у 
шкільництві, але також у культурі і в першу чергу у 
побутовому щоденному житті. 

Отже, не можна вже сьогодні говорити тільки про 
намагання режиму „інтернаціоналізувати" життя в 
імперії чи змагати до створення „єдиного совєтського 
народу", а треба з повною силою викривати русифікацій-
ні заходи комуно-російських окупантів, які під прикрит-
тям „інтернаціоналізму" бажають перетворити імперію 
в один російський моноліт. 

Очевидно, мрії новітніх російських царів ледве чи 
здійсняться. Сьогодні, як ніколи перед тим, національна 
проблема стала головною проблемою СССР, а рухи 
спротиву, зростаючи на силі, стають складовою части-
ною національного життя республік, здобуваючи все 
ширші й ширші симпатії в населення. У XX столітті 
народи валять імперії, а не стараються їх будувати. Не 
Інакше поступатимуть народи Східньої Европи. 

Василь Федорончук 

СОВЄТСЬКА ЕКСПАНСІЯ 
В АФРИЦІ 

(3) 
Сьогодні в Африці є дві 

критичні зони: з одного 
боку, Центрально-Півден-
на Африка,а з другого, 
довга смуга великого стра-
тегічного значення, яка 
простягається від Суезу до 
Аденської Затоки, себто до 
так зв. ,, Африканського 
Рога", що становить нап-
рямок величезної ваги, як 
до Індійського океану, так і 
до Аравійської Затоки, на-
фтового центру світу. 
Вправді йдеться про reor– 
рафічні смуги ̂ віддалені від 
себе тисячами кілометрів, 
але з огляду на їх велике 
стратегічне й економічне 
значення змагання між 
СССР і ЗСА та Заходом 
узагалі за перевагу в них 
неминуче приймає гострих 
форм. 

Коли йдеться про Цент-
рально-Південну Африку, 
то в цій зоні Анголя і 
Мозамбік з марксистсько-
ленінськими режимами 
зв'язалися угодами приязні 
й співпраці з СССР і Ку-
боюх натомість Заїр (ко-
лишнє бельгійське Конго) 
залишився в західній сфері 
впливів. Знову ж расистсь-
ким режимам Родезії і Пів-
денної Африки загрожує 
партизанка негритянської 
більшости їх населення. 
Китайський вплив у цій 
смузі виявлявся передусім 
шляхом стосунків з Танза-
нією, але останніми часами 
він послабшав в наслідок 
внутрішньої китайської 
кризи, а ЗСА ще не вдалося 
здобути прихильність біль-
шости африканців. Проте, 
підтримка Уганди для пре-
зидента Заїра Мобуту в 
боротьбі з інвазією з Анго-
лі колишніх катангських 
жандармів в області Шаба 
(кол. Катанга) підсилила 
західні позиції в цій зоні. В 
такій хиткій рівновазі та-
кож карта Уганди набрала 
видатного значення для За-
ходу. 

Якщо мовиться про 
смугу Суез-Аден, то сьо-
годні ЗСА мають в ній, як 
пункти опору, Єгипет, Су-
дан і Савдівську Арабію. 
Зате СССР втримує зв'язки 
менш або більш тривалої 
приязні з Сомалією і двома 
Єменами, а в останньому 
часі зміцнив свій вплив і в 
Етіопії. В цих рамках стає 
очевидним, що могло б ви-
стачити кожній з двох су-
перпотуг встановити добрі 
стосунки ще з однією або з 
двома державами, щоб пе-
рехилитн терези на свою 
користь. 

Слід, однак, зазначити, 
що позиції переваги, здобу-
ті Кремлем в Африці, не 
означають просто дефіні-
тивну гіпотеку над кінце-
вою перемогою. Африкан-
ська політика Москви була 
напевно більш далекогляд-
на ніж африканська політи-
ка Заходу, і Кремль збирає 
сьогодні її плоди. Але гра є 
відкрита, враховуючи та-
кож численні невловимі 
елементи політичної ситуа-
ції Африки, в тому числі і 
природну схильність аф-

риканськнх народів вико-
ристовуватн суперництво 
між суперпотугами на 
свою виключну користь. В 
загальному дусі африканці 
ссали дві корови: капіталіс-
тичну і комуністичну. 

В кожному разі дипло-
матичні місії Подгорного і 
Кастра в Африці роз'ясни-
ли тактику, яку Москва за-
стосовує на Чорному кон-
тиненті, щоб досягти своїх 
шлей: з одного боку, вона 
намагається усіма засоба-
ми підірвати режими, зв'я-
зані в якийнебудь спосіб із 
Заходом, а, з другого, ста-
вити ставку на „військову 
розв'язку" з метою лікві-
даш'ї білих режимів Родезії 
і Південної Африки. Шля-
хом встановлення негри-
тянських режимів у Родезії 
і Південній Африці і підко-
рення їх собі Москва прагне 
здобути контролю над ми-
сом Доброї Надії, який має 
велике стратегічне значен-
ня. Цінну допомогу їй дає 
Куба. Спершу всюди при-
бувають кубинці, а вслід за 
ними приходить совєтська 
зброя і воєнний матеріял 
та агенти КГБ, які, хоч і 
тримаються можливо як-
найбільше в тіні , є справ-
жніми мозками всіх опе-
рацій. 

За посередництвом Ан-
голі, Москва озброїла та-
кож колишніх катангських 
жандармів, щоб покласти 
свої руки і на підземні ба-
гатства Катанги (тепер 
Шаба), найбагатішої об-
ласти Заїру. ЗСА допусти-
лися були грубої помилки, 
коли півтора року тому 
дозволили були СССР і Ку-
бі встановити збройною 
силою марксистсько-ле-
нінський режим в Анголі, 
не відважившися підтрима-
ти до кінця прозахідні ру-
хн, які все таки мали за 
собою більшість населен-
ня. Ця помилха принесла, 
як наслідок, рішення СССР 
поширити свій вплив і на 
Заїр. Совєтська експансія в 
Африці йде по стратегічній 
лінії Леніна, який перед-
рікав, що Европа буде ото-
чена з півдня. 

Опір африканських країн і 
поразка Москви в Заїрі 

' Однак, совєтська ек-
спансія в Африці зазнала 
неочікуваної пекучої пораз-
ки в Заїрі в наслідок вій-
ськової інтервенції в цій 
країні, на підтримку прези-
дентові Мобуту, Марокка, 
Франції, Єгипту і Судану. 
Є чимало познак на те, шо 
інтервенція була погод-
жена зі ЗСА. В ній знахо-
диться чимало знаків тео 
рій Бжезіньского, за якими 
процес деколонізації є нео-
боротним процесом, і отже 
остання з великих колоні-
ЯЛЬНИХ ІМПерІЙ — COBCTCb– 
ка імперія — є вразлива на 
антиімперіялістичні й ан-
тнколоніяльні „віруси" по-
дібно, як вразливими були 
західні колоніяльні імперії. 

Зокрема тверду поставу 

Леся Лисак 

М А Є Т К И . . . 
ГУ першу річницю відходу Мами у вічністьJ 

Вислів „маєтки" чула я 
не раз з уст Матері, бо так 
окреслювали багатство у 
селі, з якого Вона походи-
ла. Та це слово Мати 
завжди вимовляла з гумо-
ристичцим забарвленням. 
А це тому, що до „маєт-
ків" не прив'язувала ваги. 

„Маєтки набута річ" — 
казала часто. — Здобуває 
їх людина потом і кров'ю, 
а потім несподівано їх 
втрачає. Людина мусить 
працювати, щоб прожити, 
щоб заощадити якийсь 
фіш на „чорну годину", 
але величина багатства не є 
запорукою щастя! Сумно, 
коли у маєтках людина 
вбачає иіль свого життя. -

Говорила це з власного 
досвіду. Перед війною ра-
зом з Батьком заощадили 
з учительської платні тро-
хи грошей. Придбали кус-
ннк поля, щоб був свій 
хліб. Побудували власну 
хату. Хотіли забезпечитися 
на випадок, коли їх, тому, 
що були українцями, поль-
ський уряд звільнить пе-
редчасно з праці. Та прий-
шла війна, й все пропало. 
Грішми, зложеними в касі, 
можна було хіба витапе-
тувати кілька стін у новій 
хаті. Поле знаціоналізува-
ли совєти, а в хаті, приз-
наченій на старші роки, не 

проти совєтської експансії 
в Африці зайняли Єгипет і 
Судан. Єгипетський презн-
дент Садат ствердив, шо 
рішення втрутитися в Заї-
рі входить в ширший плян 
невтралізації совєтської 
пенетрації в Африці. Сто-
совно дипломатичних нот, 
що їх вислав Кремль різ-
ним арабським країнам, 
щоб перестерегти їх перед 
будь-якою ворожою ак-
цією проти Лівії, Садат 
рішуче заявив 1-го травня 
ц. p., шо „якщо совєтські 
погрози не будуть перек-
реслені, то ми займемо 
становище прот”и неї". Лі-
вія є сьогодні головним 
союзником СССР в араб-
ському світі (не зважаючи 
на тс, шо Ґедаффі ув'яз-
нює комуністів). її порти 
служать для совєтської 
флоти в Середземному мо-
рі, а на її території СССР 
нагромадив великі склади 
зброї, які набагато nepe– 
вищують потреби лівійсь-
кого війська, шо нарахо-
вус в цілому 25 тисяч 
чоловік. В Лівії перебуває 
понад дві тисячі совєтських 
експертів і агентів. 

Зі свого боку, президент 
Судану, ген. Нумейрі, ви-
разно ствердив, шо надій-
шов момент для африкан-
ців боротися проти „со-
вєтського імперіялізму" в 
Африці. Єгипет і Судан, які 
разом представляють най-
більшу демографічну і те-
риторіяльну силу конти-
ненту, рішилися загороди-
тн шлях совєтському про-
никанню впливів. Таким 
чином совєтська експансія 
в Африці зустрічає опір 
самих африканських дер-
жав. 

довелося жити. А решта 
„маєтків", таких як хатнє 
устаткування, одежа то-
шо, теж пропали, бо шо 
могли забрати зі собою дві 
перелякані жінки, тікаючи 
пішки з горіючого фрон-
тового села? Тікали від 
смерти і від страшніших за 
смерть — совстів вже в 
останній хвилині, бо ніяк 
не могли рішитися покн-
дати Рідну Землю. 

У цій кошмарній ман-
дрівці, замість у гарному 
ліжку, спали у придорож-
них ровах. Замість ковдри 
у білій мережаній пошивці, 
накривалися запорошеним 
плащем. Замість пухової 
подушки — пишні подушки 
вдома були Маминою 
гордістю — під головою 
був жмут сіна й кулак... Та 
уболівати над втраченими 
матеріальними речами не 
було часу, бо над головами 
розривалися бомби, а заби-
ті на шляхах люди були 
трагічним доказом, що 
життя цінніше від найбіль-
ших скарбів. 

Жалюгідні були обста-
вини в робітничому таборі, 
куди врешті попали. Язва 
блощиць у тісній бараковій 
кімнатці, в якій не було 
чим дихати восьми різного 
походження жінкам. О шо-
стій годині ранку бралося в 
руки відро й мітлу і йшло-
ся до праці. У незугарних, 
пошитих зі старого коца 
Материними руками спід-
ницях і „куфайках". Та 
Мати ніколи не падала 
духом. Нужда й моральне 
приниження не могли зала-
мати її сильного духа. Ту-
жила тільки за Рідною 
Землею, але ніколи не убо-
лівала над втраченими доб-
рами. „Дасть Бог, скін-
читься війна, якось дамо 
собі раду", — казала. 

Давала раду в таборі 
„діпі", коли проминуло 
жахіття примусової репат-
ріяції совєтськими людоло-
вами. Щоб не примирати 
голодом на воднистій та-
боровій зупі, заробляла 
шиттям. Дуже мізерні бу-
ли то заробітки, бо nepe– 
шивала у унрівських лахів 
„нову одежу" для таких же 
злидарів, як і ми. За той 
м ін імальний з а р о б і т о к 
донька купувала сахарину 
чи цигарки і йшла в ти-
рольські гори міняти їх за 
картоплю. Часами вдалося 
заміняти, часами відганяли 
від дверей. Великим „щас-
тям вважалося наповнити 
наплечник картоплею і 
двигати Його горами понад 
проваллями до залізничної 
станції. Далеко перед стан-
цією, де треба було висі-
дати, викидалося наплеч-
ник через вікно, відтак 
йшлося по нього. А це 
тому, шо на станції перед 
табором, поліція відбирала 
всякі харчі. А потім вночі 
проховзувалося через дро-
ти до табору, щоб табо-
рова поліція на брамі не 
сконфіскувала „скарбу". 

Та цієї картоплі Мати не 
ховала, як скупар, для себе 
й доньки. Ні, вона завжди 
знаходила голодніших від 
нас, тих, шо ховалися в 

таборі „нелегально", не 
мали харчових карток. Зап-
рошувалаїхна ,,пйр"... 

До Америки привезли в 
дерев'яному куферкові ну-
жденні таборові „маєтки" 
- пару старих коців, дві 
надщерблені мисочки, оде-
жу, в якій незручно було 
тут показатися людям. 
Працю було труд-
но знайти. Та якою 
, , щ а с л и в о ю " почува-
лася колишня вчителька, 
коли нарешті прийняли ТІ 

на працю! Знову дали вш-
ро й мітлу, та вже платили 
аж п'ятдесят центів на 
годину...По протекції, доб-
рі люди допомогли винай-
няти мешкання. Хтось з 
милосердя дав старе ліжко, 
хтось кілька тарілок, гор-
няток. Тільки власниця ме-
шкання обурювалася, що 
„діпісти" не почепили фі-
ранок у вікнах, і через те її 
хата виглядає непристой-
но. Мати пошила зі старо-
го простирала тимчасові 
занавіски, потім купили 
якісь старі у крамниці з 
барахлом...Мережані, чу-
дові фіранки зосталися да-
леко вдома... 

А потім вже настали 
добрі часи. Замість відра й 
мітли, колишня вчителька 
удостоїлася місця при 
шпальній машині. Донька 
заробляла у підвалі крам-
ниці „файф енд тен" шіст-
десят центів на годину. 
Згодом стало так добре, 
що навіть купили хату. 
Стару бо стару, але влас-
ну. Мати направляла її 
власними руками. Донька 
могла допомагати тільки 
вночі, бо працювала тоді 
чотирнадцять годин на до-
бу на двох роботах. Не зі 
захланности, а з конечнос-
ти. 

Маєтків у тутешньому 
розумінні Мати ніколи не 
придбала, але великодуш-
ної шедрости не визбулася 
ніколи. Зі скромних заїю-
бітків посилала посилки 
рідним під совєтами, дава-
ла на всі народні цілі. 

Ходила до роботи, доки 
були рештки сил. Коли ж 
хвора пішла на пенсію, не 
погодилася, щоб донька 
покривала всі хатні видат-
ки. Худенькими руками 
клала на стіл гроші: „Це на 
електрику, це на газ, на 
телефон". . . І всміхалася: 
„Мусиш взяти, я маю гро-
ші". 

Дивно, дуже дивно: Ма-
ти завжди давала, і зав-
жди мала якісь гроші. Ко-
ли донька купувала авто, 
Мати вийняла з каси гар-
ну суму, кажучи: „Доки 
ЖИВУ, ХОЧУ ТОбІ ДОПОМОГ-
ти". 

Я вже ніколи не знайду 
такої великодушної, щед-
рої людини, як Мати. Во-
на вірила, шо краще дава-
ти, ніж брати...І тепер мені 
безмежно болюче, що ок-
рім молитов і г квітів на 
могилу, нічого більше не 
зможу їй дати... Єдина 
надія, що Господь дарує їй 
те щастя, якого на землі не 
купиш за жадні маєтки... 

З НАШИХ БУДНІВ 

СВІТА Є ЗОРЯ НАДІЇ! 

Недавно запізнався де-
тальніше з багатющою 
програмою 3-го З'їзду Сень 
йорів УНСоюзу „На вер-
шинах", як охрестив його 
пан інженер Куропась з 
ЧІКОҐО, а який-то З'їзд 
відбудеться на Союзівці на 
протязі наступного тиж-
ня, зараз після закриття 
річних нарад Головного 
Уряду Українського На-
родного Союзу. Тим-
приємніше та цікавіше бу-
ло мені дізнатись із ,,Ceo– 
боди", що в розваговій 
частині програми бере 
участь і моя скромна nep– 
сона... Все ж таки найціка-
вішою та гідною найбіпь-
шої уваги є 3-тя точка 
порядку нарад, тобто, — 
цитую дослівно: ,,Допо-
відь головного предсідника 
УНС, Йосипа Лисогора, в 
справі побудови Дому 
Сеньйорів на Союзівці". 

Шановні Сеньйори і 
неменш Шановні Сеньйор-
ки, це для нас параграф 
особливої вагомости, бо з 
доповіді головного nped– 
сідника ми, врешті, дові-
дасмось, чи Батько-Союз 
притулить нас, сиріт, на 
рідній нашому серцю Сою-
зівці, чи ні. Тверде, слово 
пана головного предсідни-
ка матиме в цьому eunad– 
ку вирішальне значення, 
так само, як тоді, коли 
вирішилася справа будови 
Української Будівлі в 
Джерзі Ситі: сказалося 
слово, а слово сталося — 
хчаросягом! 

Грішним ділом так собі 
міркую і комбіную, чи не 
зголоситися мені ще перед 
відкриттям З'їзду до пані 
секретарки, д-р Галини 
Прняк-Носковської, і за-
резервувати собі зазда-
легідь кімнату в Союзовій 
Будівлі для старших ві-
ком ?.. Воно-то правда, що 
підписаний не має покищо 
права вважати себе pery– 
лярним сеньйором, бо ще 
йому бракує півтора року 
до пенсії, та поки будову 
зйпЛянують, поки затвер-
дять пляни будови всякі 
інспектори тощо, то моя 
,,соціяльна" пенсія, — дай 
Біг її щасливо діждатися, 
— підійде. 

Розуміється, це покищо 
велика невідома, і навіть 
сам пан управитель Квас 
ще цього не знає, де, в 
якому місці стоятиме на-
ша ,,Сеньйорівка". Але в 
снах і в задушевних мріях 
вона ввижається мені зав-
жди в розквітлому яблуне-
вому саду коло павільйону 
..Київ", з відкритим ви-
дом на Блакитні гори! 
Господи, а там така нео-
писана краса, що її важко 
змалювати навіть чаро-
дійним пензлем маестро 
Михайла Мороза! А якби 
мене спитали, чи я бажав 
би собі мати кімнату з 
вікном на павільйон ,,Ku– 
їв", чи на ,,Львів", — я без 
найменшої надуми гукнув 
би по-соборницькому: ,,На 
Київ! На Київ!" 

І кер 

Любов Дражевська 

З НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 
УВАН У ЗСА 

„Закони українізації 1923 року 1 їх вплив на державну адмі-
ністрацію f шкільництво" - доповідь Р. Ільницького. 

S 

1 -го лютого 1977 р. у Ню Йорку відбулось наукове 
засідання Комісії для дослідження пореволюційної 
України при УВАН у ЗСА, на якому Роман Ільннцький 
виголосив доповідь про закони українізації 1923 р. і їх 
вплив на державну адміністрацію і шкільництво. Допові-
дач зупинився на правній сторінці проблеми; В. Голубнн-
чий і Ю. Шевельов, виступаючи в дискусії, порушили 
ширші аспекти. 

Ільницький почав свою доповідь з „передісторії", 
накресливши обставини, в яких була українська мова в 
Україні до 1923 p., коли видано закони про українізацію. 
1917 р. українська літературна мова мала за собою 
всього 120 років розвитку, з того 50 років була частково 
або цілковито заборонена. її вживання обмежувалось 
літературою та гуманітарними науками. Через цс 
Центральна Рада мусіла достосовуватися до реальних 
спроможностей. На початку квітня 1917 р. Тимчасовий 
Уряд дозволив уживати українську мову, як викладову 
мову, у початкових школах київської губернії, а пізніше 
всієї України. Не було фахівців, словників, розробленої 
термінології, щоб зразу українізувати середні і вищі 
школи. У серпні 1917 р. в Київському університеті 
відкрито катедри української мови, історії, літератури і 
права, одночасно дві гімназії з українською викладовою 
мовою. До кінця 1917 р. створено 52 приватні українські 
гімназії. 

УНР фактично не видала формальних шкільних 
законів, були заклики. За гетьманату вийшло 8 законів. 
Старі передреволюційні гімназії залишились російськи-
ми, а українські відкривались нові. Число українських 
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гімназій за гетьманської влади зросло до 150, вони були 
на утриманні держави. У Києві і Кам'янець-Подільсько-
му відкрито нові університети, а старі залишились 
російськими. 

На сьогодні Ільницький знайшов, що першим доку-
ментом комуністичного уряду було розпорядження від 
9-го березня 1919 р. Народного Комісара Освіти 
Володимира Затонського про запровадження української 
мови до шкіл і піднесення української мови до статуту 
державної на місце російської. 

У серпні 1919 р . большевиків витиснено з України. 
Повернувшися в Україну пізньої осени того ж року, вони 
3-го грудня видали зверення до українського народу, в 
якому писали про усунення усіх перешкод до вільного 
розвитку української мови і культури, про запроваджен-
ня її в школі і адміністрації. 1929 р. з'явились урядові 
декрети, резолюції і постанови в справі українізації. 

1921 р. большевики багато зробили для теоретичного 
обгрунтування національного питання. В резолюції 10-го 
з'їзду РКП(б) з 15-го березня і в ухвалах 1-ої всеукраїнсь-
кої наради КП(б)У від 24-го травня проголошено 
російський шовінізм головною небезпекою для будуван-
ня соціялістичного суспільства на сході Европи. 

1922 р. видано „Кодекс законів про народну освіту 
УРСР", де три параграфи стосуються українізації 
шкільництва. 

Передісторію законів 1923 р. Ільницький закінчив 
згадкою про 7-му всеукраїнську парткогіференцію 9-го 
квітня 1923 р. і про 12-ий з'їзд РКП(б) 25-го квітня того ж 
року. Ці з'їзди створили політичний клімат, в якому 
з'явились закони про українізацію 1923 року. 

Закон про шкільництво під назвою „Про заходи в 
справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх 
установ" видала Рада Народних Комісарів УРСР 27-го 
липня 1923 року. Доповідач схарактеризував цей закон як 
перший в історії України, що запроваджував українську 
мову до шкіл усіх типів і всіх ступенів. Закон визначав 
терміни, до яких школи повинні бути українізовані. 

Другий закон, про запровадження української мови в 
державну адміністрацію, спільно видали ВУЦВК і РНК 
1-го серпня 1923 p., через три дні після шкільного закону, 
п. н. „Про заходи рівноправності! мов і про допомогу 

розвиткові української мови". Ільницький сказав, що 
загальна настанова закону була: „мова мала служити 
потребам населення, а не населення престижеві мови". 
Всі комісаріяти УССР мали перейти на українську мову 
урядування, вони бо обслуговували державу, в якій 
більшість творили українці. Зате на поземі губерній 
урядова мова могла бути або українська, або російська, 
залежно від того, яка національність переважала кількіс-
но. 

Після проголошення цих двох законів у Комуністичній 
партії України почалась боротьба між членами партії 
українцями і не-украінцями. Останніх було більше і вони 
припинили майже на два роки діяння українізаційних 
законів. Зудав кінчився перемогою української сторони. 
На пленумі ЦК КП(б)У, яку в той час очолював Лазар 
Каганович, а комісаром освіти був Олександер Шумсьий, 
засуджено русифікаційні тенденції в партії і ухвалено 
приступити до повної українізації партійного апарату. 
Така постава партії спричинила ряд урядових постанов. 
30-го квітня 1925 року ВУЦВК і РНК УССР спільно 
видали постанову: „Про заходи до термінового переве-
дення повної українізації радянського апарату". 16-го 
липня 1925 р. РНК ухвалила постанову „Про практичні 
заходи до українізації радянського апарату". Згідно з 
першою постановою, при РНК утворено Центральну 
Комісію по українізації на чолі з головою РНК, Власом 
Чубарем. Комісія почала діяти в серпні 1925 р. і до кінця 
року видала 16 розпоряджень і створила свої відділи в 
губерніях, повітах, районах і містах. Матеріали, видані 
Комісією в 1925 і 1926 pp., вийшли окремою книжкою. 

23-го липня 1925 р. РНК створила Державну Комісію 
для встановлення єдиного правопису української мови у 
складі 26 осіб під головуванням О. Шумського. До 
президії Комісії входили вчені: А. Кримський, О. 
Синявський і Сологуб. Редакційна робота над проектом 
правопису була закінчена у лютому 1926 р. і тоді ж здано 
його до друку. 

Перебіг українізації до 1930 р. можна простежити по 
багатьох джерельних матеріял ах. 

(Продовження буді) 
І 

-



Ч.122. СВОБОДА. СУБОТА, 28-го ТРАВНЯ 1977 

ХРАМОВЕ СВЯТО 
ВІРВІНҐТОНІ 

Ірвінгтон, Н. Дж. - В 
неділю, 29-го травня ц. p., 
в українській православній 
парафії Св. Тройці при 
Лайонс евеню відбудеться 
Храмове Свято. Святочне 
Богослуження розпічнеть-
ся о год. 9:30 ранку, яке 

відслужить о. д-р Юрій 
Шумовський в аснсті про-
тодиякона о. Володимира. 
Співатиме хор ім. Д. Бор-
тнянського в повному скла-
ді під керівництвом дири-
гента інж. Д. Олійника. 
Після Богослуження відбу-
деться святочний обід з 
мистецькою програмою. 

9ФФФ000ФФФ-ФФФФФФФФФ0ФФ14ФФІ4ШФФФФФ00ФФ0Шгі4ЮФі 

В неділю, 12-го червня 1977 року 
при Манастирі св. свящн. Йосафата 
в Ґлен-Ков, Лонг Айленд, Ню Йорк 

відбудеться 

ВІДПУСТ-ПРОЩА 
Всіх щиро запрошуємо взяти участь. 

0 0 . ВАСИЛІЯНИ 

ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

в Н Ю ^ О Р К У , Н. Й. 
запрошує Українські Організації і Громадянство 

Великого Ню Йорку й околиці до участи у 

ЗУСТРІЧІ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ УВУ 

мґром Володимиром Дідовичем, 
секр. УВУ 

і о. прот. Паладієм Дубицьким 
Зустріч відбудеться 

в четвер, 2 червня 1977 рм о год. 7-ій вечора 
В ДОМІВЦІ С У А , 108 2-га А м . , Н Ю Й о р К , Н . И . 
^ Ціль зустрічі: поінформувати Українське Громадянство 

про теперішню діяльність УВУ. 
в По зустрічі - гутірка при чаю і солодкім. 

ЗА ФУНДАЦІЮ УВУ 
Проф. д-р Пггро Гов Д-р Дмитро Бодмарчтк 

голом секретар 

Зюхзаиоорооиоооооо^^ 

Каліфано накреслює реформу 
системи суспільної опіки 

Вашингтон. — Джозеф 
Каліфано, секретар здо-
ров'я, освіти і суспільної 
опіки, в середу, 25-го трав-
ня, накреслив головні ре-
форми системи суспільної 
опіки (,,велфер"), зазна-
чуючи, що підставовим 
складником нової систе-
ми буде те, що особи, які 
одержують'цю допомогу, 
мусітимуть прийняти за-
пропоноване їм затруднен-
ня, або втратять значну 
частину цієї допомоги. 

Каліфано, даючи по-
яснення до пляну прези-
дента Джіммі Картера, 
який буде незабаром ncpe– 
даний Конгресові, сказав, 
що матері і батьки, які 
мають дітей вище 13-го 

року життя, мусітимуть 
прийняти запропоновану 
їм працю, або втратять 
допомогу. Натомість вдо-
ви чи вдівці з малолітніми 
дітьми, як рівнож старші 
віком і інваліди, о держу-
ватимуть більшу допомо-
гу, ніж досі. 

Реформа пропонує дава-
тн більшу фінансову допо-
могу особам, які прашо 
ють за низьку платню для 
приватних фірм, ніж для 
людей, які затруднені за ту 
саму платню в урядових 
програмах масових робіт. 
Метою останньої пропози-
ції є те, щоб заохотити 
безробітних пошукувати за 
затрудненням в приватно-
му секторі, замість фінан-
сово обтяжувати уряд. 

fгггггггггrrrrr-rrrrrrrrrrrfrffffffгггrffгггггагггггггггг ! . 

8-ий КУРІНЬ УСП-ок „ЧОРТОПОЛОХИ" 

уряджус 

З А Б А В У 
,, Заграй ми цигане" 

яка відбудеться 
в суботу, 4 червня 1977 p., від год. 8:30 веч. 

в приміщенні "Holiday inn" 
U.S. Route 22. Somervi!!e, N.J. 

Вступ: дорослі - S7.00; молодь - S 5 . 0 0 . 
!; Одяг вечірній. 

Грає рокестра „ІЗМАРАГД" 

і І^ФФФФФ^ФФФ^Ф^^ФФФФ^ 

M M H t M ^ M M M t H M 

Всі як один 
включімся 

в травневу акцію 
СКВУІ 

ФФСЗ^ФФ^в^ФвФФФФффІф 

Відбиванковий турнір в Ірвінгтоні 
ЗО квітня Осередок 

СУМА в Ірвінгтоні, Н. 
Дж., був господарем Від-
биванкового Турніру Су-
мівських відбиванкових 
дружин східнього побе-
режжя. Організатори тур-
ніру: Михайло Шпнгуль-
ськнй, Стефан Нагорняк, 
Осип Кормило і Роман 
Мигаль подбали про ру-
ханкові залі, приготували 
прийняття для учасників, 
як також підготовили заба-
ву, яка відбулася після тур-
ніру. 

До участи в турнірі зго-
лосилось 17- ть дружин з 
таких місцевостей: Рочес-
тер, Бостон, Філядельфія, 
Гартфорд, Ню Йорк, Пас-
сейк, Йонкерс та Ірвінгтон. 

Змагання відкрив, та по-
ясннв правила гри cnopro– 
вий референт Головної 
Управи СУМА Ярослав 
Петрик. СУАСТ на зма-
ганнях репрезентував інж. 
Юрій Храневич. 

Турнів відбувся в ру-
ханковнх залях Кін колед-
жу в Юньйоні, Н. Дж. 
Змагання проходили за сис-
темою: Старші Юнаки і 
Дружинниці — кожний з 
кожним. Дружинники і 
Старші Юначки подвійна 
елімінація. Вислід змагань: 
Дружинниці 1-ше місце — 
Філядельфія, 2-ге місце — 
Рочестер. Дружинники 1-
ше місце - Ню Йорк (Б), 
2-ге місце — Йонкерс, 3-те 

місце — Філядельфія. 
Старші Юначки: 1-ше місце 
— Ірвінгтон, 2-ге місце -
Йонкерс, 3-те місце — Пас-
сейк. Старші Юнаки: 1-ше 
місце — Йонкерс, 2-ге міс-
це - Гартфорд, 3-тс міс-
це — Рочестер. 

Після змагань у залі 
Українського Народного 
Дому в Ірвінгтоні відбуло-
ся прийняття для учасників 
турніру та роздача наго-
род. Відкрив прийняття 
молитвою о. Сирота ЧНІ з 
церкви Св. Івана Хрестите-
ля. Від Управи Осередку та 
Головної Управи СУМА 
привітав учасників М. Kop– 
мило як також Іванна Ко-
нонів сказала кілька теплих 
слів до учасників. Haropo– 
ди роздав о. Сирота при 
співучасти Організаційного 
референта Осередку О. 
Кормила. Юнацька забава, 
яка відбувалася зараз по 
роздачі нагород, була од-
нією із кращих молодечих 
забав. Оркестра ,,Хвиля" з 
Банд Бруку добре себе 
зарепрезентувала та нада-
ла забаві українського ха-
рактеру. Приємно було ба-
чити як бавилась молодь із 
різних Осередків, а най-

краше вийшов танець ,,Ko– 
ломийка", який тривав 
майже пів години. Після 
забави ще довго гуторили 
знайомі, та „час додому" 
та „до побачення на чер-
говому турнірі" принево-
лили розставатись. Треба 
ствердити, що це був добре 

зорганізований турнір і він 
був успішним під кожним 
оглядом. Головній Управі 
СУМА дякуємо, що заня-
лася розсипкою повідом-
лень і запрошень на тур-
нір по Осередках. 

O.K. 

Українсько-Американський Спортовий Клюб 
„ЛЬВІВ", Клівленд, Огайо, 

ділиться сумною вісткою з своїми Членами, Змагунамн 
й Українським Громадянством та висловлює свій великий 

жаль з приводу смерти бувшого Голови 
та довголітнього члена 

бл. п. СТЕПАНА 
ГЛОГОВСЬКОГО 

який дня 17-го травня 1977 p., після короткої і важкої 
недуги відійшов у Вічність, на 55-му році свого життя. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
9 

Дружині, Синам, Матері і Родині Покійного 
яисловлюсмо найшнріші співчуття. 

УПРАВА 
УАСК .ЛЬВІВ", Клівленд 

В неділю, 5-го червня 1977 року, в год. 5:30 по полудні 
відбудеться 

ФОРТЕПІЯНОВИЙ РЕЧИТАЛЬ 
ЄЛЕНИ ГЕЙМУР 
градуантки Manhattan School of Music 

в залі Steinway Hall, ні-из w. 57th Street. New York, N.Y. 
В програмі: Бах, Шуберт, Шопен, Дебюсі. Ґріффсс, 

Вступ — вільний. 

Ділимося сумною вісткою, що 22 березня 1977 р. 
відійшла у Вічність 

ЕВГЕНІЯ ШАРВАН 
з дому СТАРУШОК 

уроджена 1911 року у Денисові, Тернопіль. 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися у Ґлея Спей, Н. 

де була похована. 
Горем прибиті: 

муж - ОСИП 
Сни і Невістка в Україні 

t 
Ділимося сумною вісткою, що дня 7-го травня 1977 року, відійшов у Вічність, 

на 70-му році життя, по короткій недузі в Ґалачу, Румунія, 
наш Дорогий БРАТ, ШВАГЕР І ВУЙКО 

бл. п. ДАНИЛО РОГОВСЬКИЙ 
народжений на Буковині. 

Похований побіч свосі Дружини у Сігішора, Семигород, Румунія. 
В глибокому смутку: 

сестри: 
ОРИСЯ з дочкою ЛЕСЕЮ і зятем СЛАВКОМ 
МАРТА СТРІЛЕЦЬКА з чоловіком ОСТАПОМ, 

донею НАТАЛКОЮ і сином ДАНИЛКОМ 
брати: 

НЕСТОР з дружиною ІРКОЮ 
МИРОСЛАВ з дружиною ЛЮБОВ і сином НЕСТОРОМ 
КАРПО з дружиною, сином ІГОРЕМ і дочкою ЛАРИСОЮ 
БОГДАН з дружиною ВІРКОЮ і сином ЯРЧИКОМ 

та ближча і дальша Родина в Україні 

О^ФФОФФФФФФ^ффффф^ффф. 
Травень 

- місяиь СКВУ! 

Платне пол. огол Платне пол. огол. 

ітшштіїпштітппшт 

Українські Республіканці в Нюарку, Ірвінгтоні, Вейлзбургу та Савт Орендж! І 
в ГОЛОСУЙТЕ у ПРАВИБОРАХ, 7-го ЧЕРВНЯ І 

J З за і 

ОЛЕГОМ МИСЬКОВИМ І 
на І 

СТЕЙТОВОГО АССЕМБЛІМЕНА з 28. ДИСТРИКТУ І 

і 

ОЛЕГ МИСЬКІВ с відомий, молодий гро- Щ 
мадський діяч з околиці Нюарку, Ірвінг - Щ 
тону, Вейлзбургу та Савт Орендж. s 

ОЛЕГ МИСЬКІВ -

Олег Мнськів - наш слідуючий ассемблімен 

І 
Пожертви на виборчу кампанію Олега Миськова. З 

просимо висилати на адресу: j 
MYSKIW ELECTION COMMITTEE 
1354 Clinton Avenue a lrvington, N.J. 

Ім'я і прізвище і 
Адреса р 

І 
Сума j 

а обстоюс знесення стейтового податку 1 

а обстоюс гостре покарання крнмі- І 
нальних злочинців Щ 

” обстоюс програми для створення Ц 
більше праць в Ню Джерзі 1 

^ обстоюс місцеві рішення місцевих S 
проблем (Home Rule) 

Заплачено Комітетом за вибір Олега Мнськова, 
Юрій Гордннський, скарбних 
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ДО ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМА 
Український Хор ..Думка", проіснувавши майже ЗО p.. ніколи не просив у нікого матер.яльної допомоги, щоб плекати і 

популяризувати рідну пісню на чужині і служити своїй Громаді у різних її потребах. „Молода Думка", йдучи слідами свого 
матірного Т-ва. також дотепер фінансової допомоги у Громади не просила, хоч деякі установи і поодинокі особи з власної 
ініціативи зложили замітні дари на розбудову нашого хору. 

Цим шляхом ми дозволясмо собі лише довести до загального відома, що наше Т-во с зареєстроване у стейтовому і 
федеральному урядах, як недоходове і всі пожертви для нього можна відтягати від податків Між іншим, , ,МД" одержала в 
минулому році від „Ню Йорк Стейт Кансіл он ді Артс" 2,500 дол допомоги і внесла старання про ще більшу допомогу на 
слідуючий сезон, але скільки ми одержимо - залежить скільки допоможе нам наша власна Громада. Чим більше ми 
одержимо від Громади, тим більше дадуть нам стейтовий і федеральний уряди. 

Отож, якщо Ви уділяєте допомогу чи жертвуєте на добродійні цілі, так, будь ласка, майте на увазі наш дитячий хор, 
який вщеплюе любов до рідної пісні тим, які прийдуть по нас не лише в околицях Ню Йорку, але й в інших містах, як Нюарк 
чи Чікаго Зараз ведемо підготовку до відкриття нових філій „МД" в Ню Бронсвіку. а також в інших далеко віддалених 
наших громадах Під цю пору у різних філіях „МД" понад 200 дітей готовиться до великого Шевченківського концерту у 
слідуючому році у Вашінгтоні. з можливістю виступу у Білому Домі На цей концерт мали б зіхатись діти з усіх міст. Літом 
ц. р. Управа „МІГ заплянувала перевести семінар для сучасних і курс для майбутніх диригентів під керівництвом проф. 
Юрія Оранського. 

Збереження української ідентичности - цс наша мета! 

ЩИРЕ СПАСИБІ 
установам і поодиноким особам, які і власної ініціятнви зложили свої дари на розбудову дитячого хору Молода Думка ' 

Найновіші пожертви 
Христя Блажснко і п-во Богданна і Евген Титла, 
у пам'ять свосі матері бл.п. Марії Блаженко S280.00 
Кредитівка „Самопоміч". Ню Йорк 200.00 
Фірма м'ясних виробів Юліяна Бачинського 150.00 
Фірма м'ясних виробів Ярослава Куровицького 150.00 
Панство Гіті і Василь Сосяк 100.00 
Панство Оля і д-р Юліян Ґной у пам'ять свого 
батька, члена хору „Думка", бл. п. Романа Ґноя 
Фірма м'ясних виробів „Броди" 50.00 
Панство Марія і д-р Володимир Душник 30 00 
Братство кол. Вояків І УДнвізіїУН А 25.00 
Д-р Марія Фішср-Слиж 25.00 
Ред. ІванКерницькнй(Ікер) 2 0 0 0 
Панство Галина і ред Леонід Полтава 10.00 
Проф Іван Гутникевич , 0 0 0 

100.00 

Всі попередні пожертви 
П-во В і А Шумсйки. Подорож Агенція 5500.00 
Укр Спортвий Клюб(УСК), Ню Йорк 300.00 
Фірма м'ясних вир п. Ю Бачинського 238.00 
Фірма м'ясних вир и Я Куровицького 176.00 
Панство Богданна і Євген Титла 133.00 
Український Робітничий Союз 100.00 
Б-во кол вояків І У Дивізії У Н А 100.00 
Пані Леся Гевко-Печко 10000 
Панство Ала і Льоньо Грогу ль 100.00 
Українська Крамниця ..Арка" в Ню Йорку 55.00 
Пан А Опарик . 50 00 
Пані Марія і Христя Блаженко 40.00 
Панство Оля і Юрій Пастернак 32.00 
Український Робітничий Союі. 28-ий Відділ 25.00 
Панство Оксана і інж Боглан Рак 25.00 
Панство Марія і л-р Володимир Душник 25.00 
Пан Антін Слнж з Родиною 20.00 

ВЕСНЯНИЙ КОНЦЕРТ „МОЛОДОЇ ДУМКИ" 
з участю усіх філій Ню Йорку і околиць та Нюарку відбудеться в неділю, 19-го червня, о год. 3-ій по полудні на Оселі 

УРСоюзч „Верховині" 
4 
J „Молода Думка" і п ансамблі візьмуть участь Л концерті з нагоди відкриття пам'ятника О Ольжича на Оселі в 
J Лігайтоні. Па . в неділю. 3-го липня 1977 р , о год 3-ій по гол 
JL. Зголошуйтесь на подорож автобусами на „Весняний Концерт" і Концерт в Лігайтоні у Батьківських Комітетах усіх 
Jf Філій М Д 
Щ- -
Т Головна Управа „МД". маючи статус неприбуткового і звільненого від податків Т-ва, одержала від, ,Ню Йорк Стейт 
jj. Борд оф Едукейшен" признання на фінансову допомогу на закуп харчів для українських дітей під час літнього сезону на 
–̂ музично-спортові, танцювальні і українознавчі заняття у всіх трьох вакаційних оселях: „Верховині". „Союзівці" і Гантері 

Jf" для дітей і молоді до 19 років життя. 
Т Використайте велику фінансову допомогу для українських дітей 

ї ' ' п 
Ц. „Молода Думка" при співпраці із Українським Спортовнм Клюбом (УСК) з Ню Йорку організують 
J МУЗИЧНО-СПОРТОВИЙ ТАБІР 
4- для дітей і молоді у віці від 7 до 19 років життя на Оселі УРСоюзу „Верховині" у Ґлей Спей, від 6-го до 27-го серпня. Оплата 
av - 65 дол. тижнево (для дітей незаможних батьків дасться відповідна знижка): У програмі: хорові, оперні, сольові, гвартетні і 
j т. п. співи - наука народних танців для початківців - наука гри на бандурі - семінар для сучасних і майбутніх диригентів -
J спорт: копаний м'яч, відбиванка, кошнківка, теніс і столова сітківка. Керівником музично-мнетецької програми буде проф. 
j l Юрій Оранський (з поміччю усіх диригентів МД і окремо прошених мистців). Для спортових зайнять - найкращі 
аУ інструктори УСК-у 
4 За аплікаціями й інформаціямн писати: 
J "MOLODA DUMKA", 140 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 
Т На Ваше бажання перешлемо платівку „МД" під назвою „Співайте разом з нами", за ціну 6.50 дол. Увесь дохід - на 
3f розбудову мережі „МД" 
Jf За Головну Управу дитячого хору „Молодої Думки": 
J Богданна Титла, секретар Богдан Бідак, голова 
J Л. 
J Ukrainian Childrens Choir "Moloda Dumka" is partially financed by the New York Slate Council on the Arts. 
^ttititirififit'^if'ti ititit'to'itlt'ltltit'ititit'ir'ir'itit'lr'itit'tt'lt'ttltltititltlt'iklt'tt'Jtli A A A A A A ^ A A A A A A 4HHk A A'fc^'A"fci 
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-' jv'– Відбулось посвячення. 
(Закінчення зСстор. 1-ІЛ) 

Кравчснюк від Кредитової 
Кооперативи „Самопоміч", 
Галина Білик від Союзу 
Українок Америки, Франц 
Колодій від Т-ва „Самопо-
міч", Микола Шсрсмета від 
Т-ва „Рідна Школа", Іван 
Кравчук від ООЧСУ. Ми-
рон Сірий від УНДому в 
Байоні. 

Курінний привітав по-
друг і друзів - делегатів 
пластових куренів, що при-
були на це свято із курінни-
ми прапорами, а саме 2-ий 
та 21-ий Курені з Ню Йор-
ку, 5-ий, 44-ий і 47-ий з 
Нюарку та 31-ий і 38-ий з 
Пасссйку. та яких привезли 
виховники пл. сен. Олсксан-
дра Юзенів, ст. пл. Роман 
Юзенів, ст. пл. Роман Пин-
дус і пл. сен. Володимир 
Бакалець. 

Тарас Сохан відчитав 
привіт від начального пла-
стуна пл. сен. Юрія Старо-
сольського та основниці 
Пластової Станиці в Джерзі 
Ситі пл. сен. Анни Домб-
чевської і її чоловіка д-ра 
Ілярія та передав приьітан-
ня від інших пластових Ку-
ренів. що надіслали пись-
мові привіти. Він подякував 
теж ст. пл. Андрієві Стецсві 
за виконання проекту пра-
пора, пластунам „Чорно-
морцям" за воду з Чорного 
Моря, Хресним Батькам, 
представникам пластових 
куренів, представникам ор-
ганізацій, Батькам пласто 
вої молоді та всім гостям за 
участь у святкуванні. Окре-
му подяку склав курінний 
зв'язковому, що теж с ста-
ничним і всім членам ста-

ничної старшини, як теж 
Пластприятові і його голові 
Стспанії Штомпіль за допо-
могу у придбанні прапора 
та влаштуванні цього свята. 

Перед закриттям офіцій-
ноі частини свята, крайовий 
комендант пластунів пл. 
сен. Юрій Тарасюк передав 
ст. пл. Любомирові Білико-
ві листа від Виховного Сек-
тора КПС з повідомленням 
про надання йому 2-го сту-
пеня- юнацького виховника 
та склав йому відповідні 
побажання. 

Опісля курінний запросив 
всіх вписатися у пропам'ят-
ну книгу та вбити цвяшок у 
пропам'ятну таблицю, що її 
виконав пл. уч. Ігор Шевчук 
при допомозі батька пл. 
сен. Іллі, та на перекуску. 

Відспіванням гимну За-
карпатських Пластунів за-
кінчено цс свято, після чого 
гості засіли до святочно 
накритих столів на перскуо 
ку, що її приготовили нев-
томні пані з Пластприяту. 
Після того відбулося ви-
світлення прозірок з життя 
Куреня, яким проводили 
пл. розв. Степан Сірий і п. 
позв. Володимир Шевчук. 

Посвячення прапора 51-
го курення вийшло дуже 
врочисто та дружньо, до 
чого без сумніву причини-
лися численна участь rpo– 
мадянства і пластунів. На 
залі було видно пластунів, 
що колись пластували в 
Джерзі Ситі, між ними ко-
лишнього станичного пл. 
сен. Маркіяна Титлу, що 
прибув на це свято з роди-
ною. 

ДЕЩО ПОЛІПШИЛАСЯ... 
(Закінчення зі стор. 1-ої) 

питання ..безпечних кордо- бюджет. Він сказав, що 6а-
нів , чи то на західньому 
березі ріки Йордану, чи в 
Ґолянських височинах. Він 
теж заперечив, що його по-
передні заяви про потребу 
створення „палестинської 
батьківщини" частинно 
спричинилися до того, що 
ізраїльський народ в недав-
ніх виборах голосував за 
правою коаліцією, як також 
відкинув твердження, що 
його „відкрите обговорен-
ня" питання атомового роз-
зброення ще перед почат-
ком переговорів у Москві 
причинилося до провалу 
тих переговорів. 

Щ о д о в н у т р і ш н ь о ї 
політики. то президент 
Картер перестеріг Конгрес, 
що задержує собі право нак-
ласти „вето" на коштовні 
законопроекти законодав-
ців. які вважатиме, що змо-
жуть спричинитися до по-
гіршення інфляції, або 
перешкодять старанням 
збалянсувати державний 

жас якнайтіснішої співпра-
ці з Конгресом і не хотів би 
вживати „вето", але якщо 
зайде потреба, то буде 
змушений протиставитися 
деяким фіскальним npono– 
з и ц і я м з а к о н о д а в ц і в . 
Коментатори вказують, що 
заява Президента - це 
передвісник можливого по-
важного конфлікту між 
президентом Картером і 
контрольованим демокра-
тами Конгресом відносно 
видатків федерального 
уряду. 

Президент рівнож запе-
речив твердження ліберал ь-
них демократичних законо-
давців і ряду коментаторів, 
що він не додержує своєї ие-
редвиборчої обіцянки щодо 
негайної реформи системи 
суспільної опіки (..вел-
фср"). вказуючи, що члени 
його уряду вже розроблять 
пляни в тій справі і що ті 
пропозиції незабаром бу-
дуть передані Конгресові. 

Нові акції 
(Закінчення 

В дискусії. Ґ,Віпінс зая-
вив. що він не думає, що 
московський уряд допус-
тить до того, щоб порушен-
ня людських прав в комуні-
стичних державах було 
представлене світові. Він 
думає, що совстський уряд 
саботуватиме Београдську 
конференцію. 

Також доповідали мгр 
Борис Потапенко. керівник 
Українського Інформатив-
ного Центру в Ню Йорку, 
який між іншим сугерував. 
щоЬ українці зробили ста-
рання на включення до 
резолюції поневолених 
націй додаток про право на 
самовизначення, згідно з 
Гельсінкськнм договором. 

Комітету... 
зі crop, 1-ої) 
та Марта С'тспаняк-Ко-
кольська. 

Під час недавно відбуто-
го засідання Комітету, адв. 
Аскольд Лозинський. зак-
ликав всіх членів присвя-
тити більше часу і труду у 
виборчій кампанії і піддер-
жати тих українців, які ста-
раються бути вибраними до 
публічних урядів. Для 
прикладу він подав двох 
місцевих українців, які кан-
дидують на урядові пости, 
а саме Олега Миськова з Ір-
вінгтону. який кандидує до 
Стейтової Асамблеї Ню 
Джерзі , та Роксоляну 
Букшовану. яка старається 
за позицію міської радної в 
Іст Орендж. Н. Дж. 

Українська Католицька Церква 
СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ а ОТТАВІ, столиці К А Н А Д И 

приступає до будови нової церкви. 
Запрошуємо всіх зацікавлених архітегтів. п іканням 

української церковної архітектури, прислати іраїки свосі праиі п 
описом своїх кваліфікацій на адресу Будівельного Комітету 

Rev. S. Chmilar. O.S.B.M.. 337 Fairmont Ave.. Ottawa. Ont . Canada. K1Y 1Y6 

АДУК РОЗГОРТАЄ ПРАЦЮ 
(Закінчення зі crop, f-oif 

y-r-гт 

На СОЮЗІВЦІ 
Оселі Українського Народного Союзу 

в Кергонксоні, Н. Й. 

ДИТЯЧИЙ ТАБІР 
(від 7-11 pp.) 

ХЛОПЦІ від 25 червня - 9 липня 1977 р. 
ДІВЧАТА від 23 липня - 6 серпня 1977 р. 
Під проводом п-і Стефанії Гаврилюк 

Зголошення слати: 
Ukrainian National Ass'n Estate 

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

нії Байлової. Студентки ви-
ступали з речиталями в 
„Карнегі Гол" у Ню Йор-
ку в травні ц. p., BHKO– 
нуючн український та між-
народний репертуар. Соня 
Шерег виступала також на 
радіо Дабль Ю Ен Ю Сі 
23-го травня, виконавши 
твори Баха та „УкраІнсь-
ке скерцо" М. Сільвансь-
кого. Як до виступів че-
рез радіо, так і в Kap– 
негі Гол жюрі вибирало 
найкращих з-поміж бага-
тьох студентів музики. 

Соня Шерег виступала 
також на Шевченківській 
Академії в Озон Парку, а 
Марта Мачай — на вечо-
рі АДУК у ЛМКлюбі в Ню 
Йорку, присвяченому па-
м'яті поета-вісниківця Єв-
гена Маланюка, у 80-річчя 
народження Поета. 

Нова пропам'ятна 
конверта АДУК — 

„Україна" 
АДУК випускає про-

пам'ятні конверти з метою 
поширення українського 
імени в ЗСА та призбн-
рання фондів на працю. їх 
розповсюджується на за-
мовлення по 20 ц. (10 ц. для 
пенсіонерів, безкоштовно 
для молоді й учнів шкіл, які 
напишуть листа до АДУК 
українською мовою). 

Після Шевченківської 
конверти випущено в трав-
ні нову на тему „Україна" 
з зображенням мапи Ук-
раїни та сусідніх країн і 
текстом англійською мо-
вою, що викриває Москву, 
як загарбника-колоніяліста 
і нищителя української мо-
ви, культури і традиції. 
„Україна прохає американ-
ський народ допомагати їй 
у боротьбі за свободу", -
сказано в кінці тексту. На-
ступна конверта, присвяче-
на Митрополитові-Муче-
ннкові Андрееві Шептиць-
кому та обороні всіх Укра-
ІНСЬКИХ Ц е р К О В , ВИЙДе ВЛІТ-
ку ц. р. Замовлення слати: 
АДУК, 136 2-га евеню, Ню 
Йорк 10003. Мистецьке 
оформлення конверти — 
О. Старостяка. 

„Стіл української 
культури" на Зустрічі 

українців ЗСА і Канади. 
На Свято Незалежности 

(Форт оф Джулай) у суботу 
й неділю, 2-го і 3-го лип-
ня ц. p., під час масової 
Зустрічі українців Америки 
і Канади на Оселі СУМА 
біля Елленвіллу, АДУК 
матиме святково обладна-
ний ,,Стіл української 
культури". Прохається 
письменників і мистців-ма-
лярів, членів АДУК, при-
силати по 10 примірників 
книжок і до 5 картин-об-
разів на адресу Головної 
Управи АДУК у Ню Йор-
ку зі списком назв, ціни та 
зворотної адреси найдалі 
до 20-го червня, або при-
везти твори особисто 2-го 
липня на Оселю. 

Демонстрування прозірок 
„Українська 

Національна Революція". 
У зв'язку з 60-літтям по-

чатку Української Наці-
ональної Революції 1917 
року АДУК у Америці ви-
пустив велику серію озву-
чених прозірок, демонстру-
вання яких триває одну го-
дину на екрані. Дотепер на 
запрошення висвітлено цю 
серію в 6 місцевостях, ос-
таннім часом — у Відді-
лах ООЧСУ на Бруклині та 
в Асторії, Ню Йорк, а 
також у Піттсбурзі, Па., і в 
Чікаго, Ілл. У деяких міс-
цевостях перед показом ви-
ступали члени Нюйорксь-
кого Відділу: актор Ми-
хайло Яблонський (голова 
Відділу в Ню Йорку), п-і 
Марія Кудрин, студентка 
Іванка Кузів та інші. 

Композитор Ігор Білогруд 
- член АДУК 

На запрошення Асоція-
ції композитор Ігор Біло-
груд став членом АДУК. 
Випускник Київської Кон-
серваторії композиторсь-
кого факультету,^він студі-
ював, між іншим, у проф. 
В. Грудина (головою ком-
поз. факультету був недав-
но померлий композитор 
Л. Левуцькнй), а потім у 
Німеччині - в Карлсруге у 
л-ра Г. Нестлера, послі-
довника і приятеля Пн-
деміта. У Чікаго проф. 
Ігор Білогруд провадить 
власну музичну студію. 
Маестро є автором симфо-
нічної поеми „Степ", му-
зики до „Лісової пісні" 
Лесі Українки, кантати 
„Мазепиним шляхом" та 
ін. творів. Останньо напи-

сав видатну кантату ,,COH– 
це свободи" у співпраці з 
поетесою Ганною Черінь. 

В 60-річчя з дня народ-
ження проф. Ігоря Мнхай-
ловича Білогруда Головна 
Управа АДУК переслала 
сердечний привіт майстро-
ві української національної 
музики та щиро привітала 
між своїм членством. 1977 
рік композитор присвятив 
наполегливій праці над ве-
ликим оперовим твором. 

ГУ АДУК у Америці під 
керівництвом письменника 
Леоніда Полтави привіта-
ла окремим листом Ком-
позитора-Ювілята проф. 
Андрія Гнатишина у Відні 
у зв'язку з його 70-річчям. 
На прохання ГУ АДУК 
Корпорація „Українська 
Опера" в Ню Йорку нала-
годила ділові зв'язки з ком-
позиторами проф. Андрієм 
Гнатишином та проф. Іго-
рем Білогрудом. 

Мистецькі радіопрограми 
АДУК 

На запрошення укра!н-
ських радіогодин Визволь-
ного Фронту в Америці й 
Канаді налагоджено ви-
пуск серії мистецьких ко-
ротких радіопрограм під 
керівництвом голови Від-
ділу АДУК у Піттсбурзі 
ред. Павла Марснця. До-
тепер вийшли чотири три-
хвилинні радіопрограми, 
оздоблені музикою й піс-
нями монтажі з поезій Не-
скорених в Україні, та мон-
таж „1917-ий рік" з творів 
О. Олеся, Є. Маланюка, Б. 
Лепкого, О. Веретенченка 
та інших поетів. Декілька 
програм були вже передані 
в етер у Піттсбурзі й Чіка-
го, тексти кількох монта-
жів опубліковані в журна-
лі „Крилаті". Випозичення 
однієї радіопрограми кош-
тує 5 дол. для покриття 
технічних видатків і пош-
ти. Налагоджується обмін 
мистецькими програмами 
для бажаючих Радіогодин 
у різних містах ЗСА і Ка-
нади. 

До 90-річчя народження 
Олександра Архиленка 
На листа з ГУ АДУК за 

підписом заступника голо-
ви Ждана Ласовського у 
справі української націо-
нальности (а не російської) 
видатного скульптора Ар-
хипенка надійшла відСміт-
сонського Інституту у Ва-
шінгтоні відповідь, що сл. 
п. мистець О. Архипснко 
сам подав на кораблі, пли-
вучи до Америки, свою на-
ціональність як ..росій-
ську"; однак, дирекція Ін-ту 
взяла до уваги факт його 
українського походження 
та прибуття до ЗСА з паш-
портом УНР. 

Гонорар на будову Церкви 
в Бельгії. 

Член Асоціяції, двомов-
на поетка і мистець-ілю-
стратор видань для дітей, 
панна Оксана Киянка з 
Гартфорду, Кони., студен-
тка, передала приналежний 
їй гонорар за ілюстрації до 
дитячої поеми „Котячий 
хор" Л. Полтави (видан-
ня ЦУ СУМ) на будову 
української церкви на Oce– 
лі молоді „Франкополе в 
Бельгії, під час перебуван-
ня голови Центральної Уп-
рави СУМ мгра Омеляна 
Коваля у травні в Ню 
Йорку. Для зміцнення вн-
давничої бази ЦУ СУМ 
автор тієї поеми для ді-
тей також передав прина-
лежний йому гонорар. 

Одержано рідкісне фото 
з могили Івана Франка. 

ГУ АДУК у Америці 
одержала з однієї з країн 
так зв. ,.СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
співдружности" рідкісну 
світлину, зроблену під час 
розкопу могили великого 
Каменяра для встановлен-
ня пам'ятника на цвинтарі 
у Львові. На світлині видно 
домовину з тлінними ос-
танками великого Поета, 
вийесену з могили нагору, 
перший напис на камені: 
Іван Франко - 1916, та 
скульптора сл. п. Сергія 
Литвиненка у молодому 
віці, автора величного па-
м'ятника Каменяреві. Піс-
ля Другої світової війни з 
наказу окупанта було зни-
шено бічний підпис автора-
скульптора на пам'ятнику 
Іванові Франкові. 

У листі з іншої країни 
з-поза залізної заслони от-
римано інформацію про, 
той злочин совстської вла-
ди супроти скульптора сл. 
п. С. Литвиненка і укра-
їнського мистецтва. 

відійшли ВІД НАС 
В А С И Л Ь Х О М ЯК, член 286 Віл. 
У Н С Б-ва се. Володимира и 
Джерз і Ситі. H . Д ж . , помер 23 
березня 1977 р. на 83 р. життя.Нар. 
а 1896 р. І став членом У Н С в 1917 
р. Залишив в смутку 8 дітей, 13 
витків і правнуків. Похорон 
відбувся 26 березня 1977 р. на 
цвинтарі св. Хреста в Норт 
Арлінгтоя, H. Д ж . 

Вічна Йому Пам'ять! 
П. Балутянсися, секр. 

ТЕОДОР ФЕДОРОВИЧ, член Я 
Від. Т-ва Укр. Січ в Ню ГеЙвен, 
Коїш., помер 2 квітня 1977 р. па 81 
р. життя. Нар. в 1895 р. в Умані, 
Україна і став членом УНС в 1958 
р. Залишив у смутку дружину 
Ніну, дочку Ніну і двос внуків. По-
хорон відбувся 4 квітня 1977 р. на 
цвинтарі ся. Андрія в Бявнд Бруку, 
Н. Дж. 

Вічка Йому Пам'ять! 
2̂ Секретар 

ВАСИЛЬ ЧЕРНЕЦЬКИЙ, член 
248 Відділу УНС Т-ва ім. Б. 
Хмельницького а Коутсвілл, Па., 
номер 24 квітня 1977 р. на 89 П. 
життя.Нар. в 1889 р. в Україні і 
став членом УНС в 1925 р. 
Залишив у глибокому смутку 
дружину Татьяиу і дочки Аииу, 
Кеті та Марію. Похорон відбувся 
27 квітня 1977 р. ня українському 
цвинтарі а Коутвілл, Па. 

Вічка Йому Пам'ять! 
Секретар 

АГАФІЯ ГОНДОВИЧ, членка 37 
Відділу УНС Т-ва Любов в 
Елітабет, Н. Дж., померла 21 
березня 1977 р. на 88 р. життя, нар. 
в 1889 р. а Україні і стала члеккою 
УНС в 1924 р. Залишила в смутку 
синів Петра та Івана, дочку Анну, 
брата, 3 внуків і 4 правнуків. 
Похорон відбувся 24 березня 1977 
р. на цвинтарі Евергріи в Плсаііл, 
Н. Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 
А. Гнятюк, Секр. 

СОФІЯ КЛЕМАНЧУК. членка 
177 ВІДДІЛУ УНС т " м Любов я 
Провіденс, Р. А н..померла 23 
квітня 1977 р. ия 54 р. життя. Няр. 
1923 р. я Сват Атлеборо, Масс. і 
стала членхою УНС в 1960 р. 
Залишила у смутку батька Івана, 
2 сестрі і трох братів. Похорон 
відбувся 25 квітня 1977 р. ня укра-
інеькому православному цвинтарі 
са. Івана а Кумберленд, Р. Ай. 

Вічна їй Пам'ять! 
І. Лаба, секр. 

ЮРІЙ МАТУШЕВСЬКИЙ, член 
194 Відділу УНС Т-ва Свобода а 
Ню Йорку. Н. Й ..помер 21 квітня 
1977 р. на 72 р. життя. Няр. я 1905 

р. а Україні і став членом УНС в 
1961 р. Залишив в смутку дружину 
Ангелину і доньку Оксану. 
Похорон відбувся 23 квітня 1977 р. 
на цвинтарі св. Андрія в Бявнд 
Бруку, Н. Дж. 

Вічна йому Пам'ять! 
Е. Манацький, секр. 

ПАВЛИНА БЕРЕЗОВСЬКА. 
членка 168 Відділу УНС Б-ва св. 
Василів в Перт Амбой, Н. Дж., 
померла 10 квітня 1977 р. на 71 р. 
життя. Нар. в 1902 р. в Україні і 
стала членхою УНС в 1928 р. 
Залишила у смутку сина Василя і 
дочку Анну. Похорон відбувся на 
українському цвинтарі в Гоплавн, 
Н. Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 
І. Бабин, секр. 

ПАВЛИНА МкКАРТІ, членка 171 
Відділу УНС Т-ва ім. Л. Українки 
в Джерзі Ситі, Н. Дж., померла 29 
квітня 1977 р.ня 55 р. життя. Няр. в 
1922 р. в Джерзі Ситі. Н. Дж. і 
стала членхою УНС в 1936 р. 
Залишила у смутку мужа Василя і 
синів Павла та Томаса. Похорон 
відбувся 3 травна 1977 р. на 
цвинтарі св. Хреста в Норт 
Арліигтои, Н. Дж. 

Вічна Ти Пам'ять! 
Стелля Ряси, секр. 

МАРІЯ САВЧИН, членка 83 
Відділу УНС Т-яя ім. 1. Франка в 
Філадельфії, Па., померла па 81 р. 
життя. Няр. в 1896 р. в с. Рібчнці, 
пов. Дрогобич, Україна і стала 
члеикою УНС в 1934 р. Залишила 
у смутку ближчу і дальшу родину а 
УкраінЬ Похорон відбувся 26 
квітня 1977 р. на цвинтарі Факс 
Чейс, а Філадельфії, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар 

МАРІЯ ТКАЧ, членка 16 Відділу 
УНС Т-ва Просвіти в Спріиг 
Валей, Н. Й., померла 22 квітня 
1977 р. ня 56 р. життя. Нар. в 1920 
р. в Спріиг Валей, Н. Й. і стала 
члеикою УНС в 1938 р. Залишила 
у смутку мужа Юрія, дяі дочки, 
трох братів і дві сестри. Похорон 
відбувся 26 квітня 1977 р. на цвнн-
тарі Ровсдсйл Меморіал Парк а 
Ліилен. Н. Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 
М. Москаль, секр. 

ВСТУП ЛЯ ТЕ В ЧЛЕНИ 

УВСоюзу 1 

tP 

National Geriatrics inc. 
Українська фірма і довголітнім досвідом в проектуванні 
фінансуванні, провадженні (management) та будові будинків ,іля 
старших громадян: 

Senior citizens apartments. Bo;ird and lodging homcv Ho.ird and 
care homes, intermediate care homes. Nursing care homes Skilled 
care h o m o 

Рало допоможе вам іапочатгувати (develop), як також розширити 
існуючий будинок д і я старших громадян. 

Пишіть або телефонуйте: 

Y. A. Korsunsky 
National Geriatrics inc. 
555 Shelard Tower 
600 So. County Rd. 18 
Minneapolis, Minn. 55426 
Tel. (612) 546-5381 

M'neo і ковбасні вироби 
за німецьким виробом для смдхунів. 

Вироби у власній фабриці ковбас. 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША 
яку найліпше люблять господині 1 цілі родини. 
Зайдіть до найближчої крамниці KARL EHMER. 

KARL EHMER 
PORK STORES 

Головна и р а м н н ” т 
BS-S5 Freeh Pond Road Bldgewood - Brooklyn. N.t. 

- філії крамниць в Н ю Иорлу 1 поза містом. 

П Р О Ш У ВІДТЯТИ Ц Е ЗАМОВЛЕННЯ КНИЖКИ: 

Є. Л Ю Д К Б В И Ч : 
ДОСЛІДЖЕННЯ, СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ 

(515 сторін, добряй папір, тверда оправа) 

Ціна 10.00 дол., порто і опанування 0.85 центів. 
та післати його з чеком на 110.85. 

(а Канади просимо про поштові перекази) 
на адресу: 

MEMORIAL DAY 
MEMORIAL DAY GREETINGS , 

MULLANEY FUNERAL HOME 1NC. 
For integrity, Dependability t Ethics 

8546 115th St., Richmond Hill. N.Y. 
Call (212) Yl 9-1866 

MEMORIAL DAY GREETINGS 
COMMUNITY STATE BANK 

ft TRUST COMPANY 
601 North Wood Avt„ linden. N J. 

Call (201) 925-3500 

MEM0R1AL DAY GREET1NGS 
TOPS AUTO BODY C11N1C 

24 Marion St.. Hackansack. N J . 
Corvette Specialists 

Call (201) 342-6034 
MR. ANDY T0P1NKA 

Найкраще місце" на прнйннт-
тя, бенкети, ІМ'НІІІІШІ, xpecTH– 
ни, товариські зустрічі, по-

мшшц 1 на всі нагоди — 

H O L I D A Y I N W 
of Sonierville 
U S Route 22 ( E . Bound) 

BKlDGHWATER, Of J . 08807 
а Різноманітна кухня та ук-

раїнські традиційні страви. 
m Тел. (201) 526-9500, в yu– 

раїиській мові 201-520-1866 
a Boat тік українець та під 

- українським зарядом. 

REAL ESTATE 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ 

БУДИНОК, ВИЗНЕС. ЗЕМЛЮ 
звертайтеся д о 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
GBM1N1 R E A L E S T A T E CO. 

98 — Second Avenue 
New Гогк. N.Y. Tel.: 477-6400 

HOUSE for SALE 
Rt 23. Hunter, N.Y. Next to Ukrainiai. 

Church ' 
3 BEDROOM RANCH 

Modern bath, fireplace. 
Call (914) 562-1070 or 562-4319 

Yonkers A v ic inity 
КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУ-

ГАМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
АГЕНЦІЇ 

PRESKO REAL ESTWTE 
189 Roberts A v e n u e 
Yonkera, N.Y. 1070S 

(914) 968-7610 
C O M P L E T E K E A L 
E S T A T E S E R V I C E 

Sales, renting, managing, 
appraisal, income Tax, 

and notary public. 

FINGER LAKES REGION 
Campground - 50 Hook Ups, Room for 
Expansion. Comfort Building. Storage 
Building. 20 x 40 in-Ground Swimming 
Pool 4 Equipment Newer 4 Bedroom 
home Optional Choice of Acreage. Terms 

Available 

MAK1TRA 
REAL ESTATE, 1NC. 

Bath. N.Y. (607)776-2468 

' For Rent Hi 
В Кергонксоні, біля стаціі 
автобусовоі і недалеко віл 

Союзівкн с 
ОКРЕМА ХАТИНА 

ДО В И Н А Й М У . 
Вповні улаштована, ґанок. 
городець, близенько річкн. де 
м о ж н а л о в и т и р и б у та 
купатись. Дальші інформації 
тел. (914) 626-7804 по 7-ій веч 

ШІІІІШІІІІІІІІІІІШІІІІІІШиїІШІІШШШПШ 

Д - Р МНХАПЛО Д А Н И Л Ю К 

На медичні 
Теми 

Лікарський довідник. 
Книжка у твердій темно-зсле-

іній обгортці із золотими бук-
вами роботи мнетця МИХ. МИ-

ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок. 
Ціна 7.00 дол. 

SVOBODA 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07303 

Мешганців стейту Ню Джерзі зо-
бов'ятус 59г стейтового податку. 

ПІНИШ 

Микола Понеділок 
Рятуйте м о ю 

і' 
(' - - - - -

і UKRAINIAN MUSIC FOUNDATION 
t cA) Dr. В. Karanowycz 
v 174 Stuyvesant Avenue 

NEWARK, N.J. 07106 vSA. 
( Ц ю адресу можна відтяти і наліпити иа копорту) 

У 
v 9 ^ v 9 ^ ^ l k : S ^ З k : S ^ i ^ Я ^ 9 ^ ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ v я ^ ^ ^ v 2 a ^ ^ ^ ^ ^ з ^ ^ ^ ^ 

душу 
повість 
ПОВІСТЬ 

Обкладинка та ілюстрації 
Е Д В А Р Д А КОЗАКА-ЕКО 

Сторінок 603 ; Ціна 8:00 дол. 
SVOBODA 

SO Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07803 

Мешканців стейту Ню Джерті зо-
бов'ячус 59Ь стейтового податку. 

ІШІШІШІІІШШШШІИШШШІМШШІІПШІ 

ШШИШШІГПІШНІШІІШШІІШИШШІШІІ 

Мілена Рудницька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій тенно-брон 
зовій обгортці із ЗОЛОТИМИ 
буквами. 552 сторінки 1зкро-
тографічною документацісю. 

Ціна 16.00 долярів. 
SVOBODA 

SO MontRomery Street 
Jersey City, N.J. 07303 

Мешканців стейту Ню Джсрті io– 
бов'яіус 59t стейтового податку. 

CagMg. 
!BABfMlHl 

B 8 E a a t 7 t h W . 
T e l . O B S - S e W , N e w y o r k , l f O O S 

БАНДУРИ (55^труивІ) одержите 
в Арці. 

в а а а в а в а в е в о я в и в в а в в а 

УТРАТА СЛУХУ 
НЕ Є ОЗНАКОЮ 

СТАГОСТИ. 
Чикаго, Ілл. Bcltone повідомлас 

про беїплатиу оферту спецівлию 
івцікввленмх, тим, вкі чують, але 
не розуміють слів. На бажвина 
висиластьса к о ж н о м у хто 
відповість на це оголоикнив, 
абсолютно даром неоперативний 
модель найменшого розміру 
цього роду Bcltone aid. екай 
колннсб) ль зроблено. 

Правда, не всі проблеми стуку с 
однакові... і деяким не може 
допомогти допомога слуху. Але 
авдіологи повідомляють, що 
БАГАТЬОМ С МОЖЛИВО. 

Отже пишіть тепер по цей 
неоперативний модель. Внпробуй-
те собі приватно в своїм домі і 
побачите, як маленький може бути 
цей апаратик допомоги слуху. Це 
буде Ваше, задержіть собі, даром.4 

Справжня д о п о м о г а слуху, 
важить менше, як одна третя унції, 
все на поземі уха, в одній частині. 

Ці моделі с даром, тому 
пропонуємо - пишіть тепер по 
Ваш. Знову, повторяємо, це иічіго 
не коштус і очевидно без 
зобов'язань. Вислано вже тисячам, 
отже пишіть сьогодні до: 

Dept. 4079 
Beltone Electronics 

Corp. 
4201 W. victoria Street 

CHICAGO, HI. 60646 
аашаяввввевававашаяав 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо на 
цвинтарях св. Андрія в Бявнд 
Бруку і св. Духа - відома солідна 

фірма 

К. М. КАРДОВИЙ 

CONSTANCE M KARDOviCH 

CYPRESS H1LLS MONUMENTS 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tel. (212) AP 7-2332 

ТІЛЬКИ з. S2.50 
ncprc.'iaiii чеком, вишлгмо Вам 

Річник „Ми і Світ" 
за рік 1976, а б о якийсь 

і минулих річників. 
Адреса: 

NIAGARA FALLS 
ART GALLERY T MUSEUM 

Queen Elizabeth Way. RR. 2 
Niagara Falls. Ont.. Canada 

Male aMd Female 

T00L-D1E MOLD ПАЛЕХ 
Capability to work from print! or lkM4in bulldinc blgbir prccUlon piM– llc lnlttilon molds і tooling for auto– mat!on equipment. We offer bftiffuj including deotAl Івя. a pctuton ріала, call or aaod raauaaa to lira. L. Bchwaru. Tatra4 Co. inc.. 400 High Ата., Nyaek. N.T. 10900. (014) 33J-23U. An Equal opportunity Employer 
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ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБІПІК 
Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТИМПЕ Р АТУР А 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWfN a LYTWYN 
UKRAINIAN FUNERAI DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Обслуга l l U ; P A 1 ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in N e w Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
намн на цвинтарі в Бапнд 
Бруку і перенесенням Тлін-

ннх Останків з різних 
країн світу. 

801 Sprlngfled Avenue 
IRVINGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

3635 East Tremont Avenue 
BRONX, N.Y. UMG5 

Trl.: 868-2475 
a 

191 Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. 10009 

Тая.: 674-8680 
Директор ПОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И И 
Завідує влаштуванням по-
хоромів в каплицях, поло-
женмх в кожнім районі 
міста. Похорояя по міпі-

мааьвтах цінах. 

J 

h;^ д.іМй-и,.^гіЙйааІ!--,.;,;'–,:-v.:'. ^:г-:л:^Л'У^^'-^:ЛЛ 


