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Дир. Петро Постолюк, учасник 
Визвольних Змагань і один з 

найвидатніших громадян-діячів в 
Україні і на поселенні, помер на 

84-му році життя 
Нюарк. - Директор 

Петро Постолюк, хорун-
жнй Українських Січових 
Стрільців та активний 
учасник В и з в о л ь н и х 
Змагань під час Першої 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ, СПІВОСНОВ-
ник і перший довголіт-
ній директор Видавництва 
„Червона Калина" в Захід-
ній Україні, яке відновив і 
очолював на поселенні, 
довголітній завідатель кнн-
гарні „Свободи" та один з 
найвидатніших наших cyc– 
пільно-громадських і, зок-
рема, видавничих діячів в 
останньому півсторіччі, по-
мер нагло в одному з 
місцевих шпиталів в середу, 
27-го вересня 1978 року. До 
шпиталю його перевезено 
попереднього дня, у вівто-
рок 26-го вересня. 

Того дня св. п. дир. Пет-
ро Постолюк, який мешкав 
в Джерзі Ситі в адміністро-
ваному У Н С о ю з о м 
житловому домі біля У кра-
інської Будівлі УНСоюзу, 
був в дорозі до українсь-
кої друкарні в Пассейку із 
переведеною коректою 
книжки про Спілку Внзво-
лення України, яка має по-
явитися в очолюваному 
досі св. п. П. Постолюком 
в-ві „Червона Калина". У 
поїзді з Джерзі Ситі до 
Нюарку він дістав удар 
мозку і його перевезено до 
місцевого шпиталю, в 
якому він ще відзискав при-
томність, але був частинно 
спаралізований і не міг 
говорити.г НастуїгаогЬ4'дюг 
перед полуднем навіки 
закрив свої мудрі, лагідні 
очі. 

Св. п. Петро Постолюк, 
якого віддавна всі нази-
вали директором, народнв-
ся 10-го липня 1894 року на 
Золочівщнні в Західній 
Україні. Середню школу 
закінчив у Золочеві і вже 
юнаком в серпні 1914-го 
року вступив до Легіону 
Українських Січових 
Стрільців. У 1918-му році, 

Св. п. Петро Постолюк 

вже як старшина-хорунжий 
УСС, виконував службу 
адьютанта Легіону, COTHH– 
ка Оси па Микнтки. В насту-
пі на Кадетську школу у 
Львові пам'ятного листопа-
да 1918-го року був nopa– 
неннй прострілом легенів і 
кілька місяців пролежав в 
лікарні. Звільнений з 
лікарні, знову добровільно 
зголосився до активної 
служби та був приділе-
ннй до праці в персональ-
ному відділі Державного 
секретаріяту військових 
справ, а в часі відвороту 
Української Галицької Ар-
мії в березні 1919 року був 
приділений до Першої 
Бригади УСС, як її адькь 
тант. Після ліквідації УГА, 
перейшов з кількома інши-
ми стрільцями до повстан-
ського загону отамана Во-

-ляяцУ;'-Чг опісля до Дійо-
вої Армії УНР в Могиле-
ві. 

Після прогрн Визвольних 
Змагань св. п. Петро 
Постолюк закінчив торго-
вельну школу та спеціяль-
ні курси книговедення та 
був одним із основників і 
перших директорів відо-
мого і заслуженого видав-
ництва „Червона Калина" у 
Львові. У 1923 році за-
кінчив студії на філософіч-
(Закінгення на crop, S) 

Появилося становище 
Консультативної Комісії Уряду 

УНР і революційної ОУН до справ 
зовнішньої і внутрішньої політики 

Мюнхен, Західня Німеч-
чина. - Бюлетень Україн-
ського Інформаційного Бю-
ра надрукував у ч. 6 за вере-
сень 1978 року спільне ста-
новище Консультативної 
Комісії Уряду УНРади і 
революційної ОУН до двох 
принципових справ україн-
ської зовнішньої і внутріш-
ньої політики, опрацьоване 
на підставі чотирирічної 
праці цієї Комісії і числсн-
них розмов переведених 
між представниками Укра-
їнського Державного Цсн-
тру і ОУН-р. 

Як відомо, у половині 
вересня ц.р. відбулося засі-
дання Консультативної Ко-
місії, попереджене зустоіч-
чю в кінці серпня між през. 
УНР в екзилі М. Лівицьким 
і головою Проводу ОУН-р, 
Ярославом Стецьком, на 
якому обговорено цілий 
ряд актуальних питань ук-
раїнськоі визвольної полі-

тТПГи, зокрема порушено 
знову справу дальшого від-
ношення ОУН-р до Дер-
жавного Центру УНРес-
публіки в екзилі. 

У висліді цього засідання 
вирішено оголосити спіль-
ний документ, бо Консуль-
тативна Комісія вважає за 
необхідне, що саме в часі, 
коли українська спільнота в 
діяспорі відзначає 60-річчя 
проголошення сувереннос-
ти ісоборности Української 
Народної Республіки, по-
дати до відома цієї спільно-
ти на батьківщині і в роз-
сіянні у вільних країнах 
світу устійнені нею принци-
пи української зовнішньої і 
внутрішньої політики, які 
повинні лягти в основу 
дальшої евентуальної спів-
праці. 

Повний текст цього доку-
менту поміщений на 2-ій 
сторінці цього числа ,,CBO– 
боди". 

Українські жінки візьмуть участь 
у стейтовій конференції 

Трентон, Н. Дж. - Ню-
джерзька Організація 
Плянувальної Акції Жінок 
(1WY) перейшла від плянів 
до акції і, кермуючись 
духом попередніх конфе-

Й:нцій в Гюстоні і в 
рінстоні, задумала 15-го 

жовтня знову зустрінутися 
на конференції в Лівінг-
стонському кемпусі Ратгер-
ського університету. 

У цій заплянованій 
конференції візьмуть участь 
пані Ольга Ставнича, 
заступниця голови Союзу 
Українок Америки, член 
Продовжуючого Комітету 
Року Жінки на Конферен-
цЕ Жінок у Гюстоні та 

предсідник передреєстра-
ційного комітету для 
стейтової конференції в 
жовтні, та її асистентка 
Зірка Мартинюк-Палюх. 
їм допомагають членки 18-
го і 75-го Відділів СУА. 

Ціллю цієї конференції 
буде продовжувати бороть-
бу за ратифікацію додатку 
до американської Консти-
туції в справі рівноправ-
ности жінок, як теж 
продовжувати старання 
запевнити рівноправність 
жінки в ділянках політич-
ного, публічного, бизнесо-
вого та інших секторів 
життя спільноти. 

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО АКЦІЇ 
В КОНГРЕСІ ЗСА В ОБОРОНІ УКРАЇНИ 

Вашінгтон. - Як уже ін-
формовано, в четвер, 5-го 
жовтня ц. р. тут відбудеть-
ся чергова акція в обороні 
людських і національних 
прав України, яку цього 
року спільно спонзорують 
Український Конгресовий 
Комітет Америки і Укра-
їнськнй Народний Союз. 

Метою акції, як це було з 
подібним почином УНСо-
юзу в травні минулого ро-
ку, є довести до відома аме-
риканських законодавців 
постійні порушення Гель-
сінкських угод в СССР, 
особливо в Україні, арешти 
інакшедумаючих, система-
тичну русифікацію в усіх ді-
лянках життя, знущання 
над українськими політ-
в'язнями та їхні звернення 
до політичних провідників і 
публічної опінії Заходу. 

В тих цілях УККА і 
УНСоюз закликають укра-
їнських громадян прибути 
до Вашінгтону в четвер, 5-
ГО ЖОВТНЯ, СТрІНуТИСЯ 31ХНІ-

ми конгресменами і сенато-
рами та, поінформувавши 
їх про стан в Україні, вима-
гати негайних і конкретних 
протизаходів. Про запля-
новані відвідини законодав-
ців їх слід повідомити заз-
далегідь. 

Як і минулого року, іні-
ціятнва щодо жовтневої 
зустрічі із законодавцями в 
Капітолю вийшла від сена-
тора Роберта Дола, а и не-
гайно піддержав сенатор 
Денієл Мойніген. До них 
вже приєднались інші 
законодавці з обидвох па-
лат Конгресу ЗСА. 

З раменн УНСоюзу і 
УККА в плянуванні ціс! 
акції беруть участь д-р Ми-
рон Куропась, заступник 
головного предсідника 
УНСоюзу, головний рад-
ний проф. Тарас Шмагала, 
Євген Іванців, асистент се-
натора Джека Смітта з Ню 
Мексіко і Андрій Федннсь-
кий, донедавна асистент 
сен. Дола. Координацією 

Сен. Роберт Дол 
'акції займатиметься Укра-

їнське Інформаційне Бюро 
у Вашінгтоні, яке в цей день 
матиме свою квартиру в 
готелі Гаєтт Ріджснсі 
(Hyatt Reeensy). 

Цілоденна акція відвідин 
законодавців закінчиться 
прийняттям в четвер уве-

Сен. Денієл Мойніген 
чері, починаючи в год. 5-ій в 
кімнаті ч. С207 в Капітолю, 
що його господарями 
будуть сенатори Дол і Мой-
ніген. Крім сенаторів і чле-
нів Палати Репрезентантів, 
на прийняття запрошені всі 
українські громадяни, які в 
цей день будуть у Вашінґ-
тоні. 

Рада Церков уділила 
125 000 доларів для партизан 

в Південно-Західній Африці 

(Ізраїльський парлямент 
схвалив мирові домовлення 

Женева, Швайцарія. - В 
намаганні втихомирити 
обурення світу з приводу 
подій в Південно-Західній 
Африці, Світова Рада 
Церков вирішила уділити 
фінансову допомогу в сумі 
125 000 до л ярів для СВ А ПО 
(Південно-Західня Афрн-
канська Народна Організа-
ція), яку піддеревуЮ?А 
всякими засобами Совєт-
ський С о ю з й інші 
комуністичні країни, 
висилаючи зброю для 
партизанських частин 
п і д п о р я д к о в а н и х цій 
організації. Допомогу було 
приділено із спеціяльно-
го фонду для поборювання 
расизму. Альокацію цього 
фонду ухвалила спеціяль-
на дорадча рада, яка 
недавно засідала в Гель-
сінках, Фінляндія. 

В тому самому часі, як 
інформують про цю справу 
пресові агентства,, було 
виділено 85 000 долярів для 
промарксистської групи 
партизан з так званого 
Патріотичного Фронту 
Родезії, що викликало було 
велике обурення серед 
численних народів світу. 

Південно-Західня Народ-
на Організація веде, як 
в і д о м о , б о р о т ь б у за 
встановлення, самостійної 
держави Намібії , яка 
т е р и т о р і я л ь н о тепер 
Підлягає Південній Африці. 

Від часу першої більшої 
допомоги для СВАПО 
Світовою Радою Церков в 
1971 році, багато держав не 
перестають критикувати 
таку політику Світової 
Ради, бож, відомо, що, 
наприклад, партизани з 
Патріотичного Фронту 
допускаються численних 
т е р о р и с т и ч н и х АКТІВ 
супроти цивільного насе-
леиня не тільки білого, але 
також чорного, яке не 
погоджується з їхньою 
політикою чи тактикою 
ведення боротьби. Вони 
також недавно зістрілили 
совєтською протилетунсь-
кою ракетою цивільний 
пасажирський літак роде-
зійської лінії, вбиваючи 
кількадесять осіб і залогу 
літака і вимордовуючн тих, 
які уцілили в катастрофі. 

Світова Рада Церков 
мотивує своє поступуван-
ня тим, що фонди призначу-
вані для прокомуністич-
них партизанських рухів в 
Африці є уділювані для 
вирівнювання економічної і 
соціальної справедлнвости. 
Загальна сума цих допомог 
виносить вже понад пів 
мільйона долярів. Від часу 
створення цього фонду 
Світова Рада Церков 
розділила між 29-ма 
африканськими групами 
понад 3 мільйони долярів. 

Картер шукає формули 
замирення в Нікарагуа 

Манагуа, Нікарагуа. -
Спеціальний післанець 
президента Джіммі Kapre– 
ра зустрівся минулого 
тижня з президентом 
Нікарагуа А н а с т а с і о 
Сомозою і на протязі двох 
годин вони спільно обмір-
ковували ситуацію в 
Нікарагуа та шукали 
формули замирення між 
урядом і опозицією, яка не 
тільки зорганізувала 
генеральний страйк в 
країні, але веде вже від 
довшога часу відкриту 
фізичну б о р о т ь б у з 
національною гвардією, на 
яку все ще має вплив 
Сомоза і яка, як виглядає з 
останніх повідомлень з 
місць боїв, піддержує 
теперішній легальний уряд. 

Південноамериканські 
газети не подають, що саме 
було темою розмов між 
представником Адмініс-
трації президента Картера 
подорожуючим амбасадо-
ром Вілліямом Джорда-
ном, який крім розмов з 
С о м о з о ю , має намір 
відвідати також інші країни 
Центральної Америки, 
з о к р е м а К о л ь о м б і ю , 
Венесуелю і Мехіко, щоб 
засягнути їхньої опінії про 
ситуацію в Нікарагуа. 

Нікарагуанська Консср-
вативиа п а р т і я , яка 

вважається опозиційною 
групою в парламенті 
вислала на адресу презнден-
та Картера листа з nepecro– 
р о г о ю , щоб ЗСА не 
вмішувалися до таких 
справ, які могли б створити 
враження, що Вашінгтон 
піддержує Сомозу. В листі, 
який був д о р у ч е н и й 
особисто амбасадорові 
ЗСА в Нікарагуа, Консер-
вативна партія обіцяє 
піддержку політики прези-
дента Картера на відтинку 
людських прав і каже, що ці 
права якраз тепер nepexo– 
дять пробу в Нікарагуа. 
Автори листа критикують 
раніший апель 78-ох членів 
нікарагуанського парля-
менту у якому закликалось 
п р е з и д е н т а К а р т е р а 
піддержати Сомозу, бо він, 
мовляв, є антикомуністом. 
Консерватисти твердять, 
що ЗСА загублять свій 
авторитет і піддержку 
нікарагуанського народу, 
який веде відкриту бороть-
бу проти режиму Сомози. 

У Вашінгтоні очікують 
на докладне звідомлення 
спеціяльного посланця 
Вілліяма Джордана і на 
висліди розмов інших аме-
риканськнх амбасадорів з 
керівниками південноаме-
риканських держав. 

Єрусалимі Амман. — У 
середу, 27-го вересня, ізра-
Ільський п а р л я м е н т , 
,,Кнессет", подавляючою 
більшістю голосів схвалив 
'тентативні домовлення 
щодо замирення на Близь-
кому Сході, включно з 
постановою відносно 
звільнення Ізраїлем Сінай-
ського півострова і ліквіда-
ції ізраїльських осель на тій 

І єгипетській території, що 
їх недавно підписали ізра-
Ільський прем'єр Менахен 
Бегін, єгипетський прези-
дент Анвар ель-Садат і 
президент Джіммі Картер 
після 13-денноі „вершинно! 
конференції" в Кемп Дей-
віді, Мериленд. 

В ізраїльському парля-
менті 84 законодавці голо-
сували за домовленнямн, 
19 заявилися проти, а 17 
здержалися від голосуван-
ня. Під час 17-годинної 
дискусії прем'єр Бегін, за-
кликаючи парляментарис-
тів схвалити договори, по-
переджував, що зрезигнує, 
якщо Кнессет відкине до-
мовлення. Між тими за-
конодавцями, які голосува-
ли проти договорів, було 
багато членів партій, які 
входять у коаліційний уряд 
Бегіна, а біля будинків пар-
ляменту велика кількість 
мешканців ізраїльських 
осель на Сінайському пів-
острові та на західньому 
березі ріки Йордан перево-

дили гучну протести у де-
монстрацію. 

Ізраїльські чинники і по-
літичні коментатори вка-
зують, що рішення Кнессе-
ту відкриває шлях до нової 
серії переговорів між Єру-
салимом і Каїром, а зго-
дом до підписання ізраїль-
сько-єгнпетського мирово-
го договору. 

Президент Картер, який 
скликав „вершинну конфе-
реяиїю" в Кемп Дейвіді і 
до великої міри спричинив-
ся до її успішного закін-
чення, в середу висловив 
велике задоволення з ви-
сліду голосування в ізраїль-
ському парляменті і хва-
лив прем'єра Бегіна та пре-
зидента Садата за відвагу 
перебороти всі перешкоди 
на шляху до замирення на 
Близькому Сході. 

У вівторок, 26 вересня, 
йорданський король 
Гуссейн, після довших 
нарад із сирійським 
президентом Гафезом аль-
Ассадом, провідником тих 
арабських держав і 
угруповань, які против-
ЛЯТЬСЯ МИрОВИМ ІНІЦІЯТИ-
вам Єгипту і недавно 
підписаним тентативним 
домовленням в справі 
замирення на Близькому 
Сході, заявив кореспон-
дентам, що Йорданія далі 
вимагає, щоб Ізраїль 
звільнив всі окуповані 
(Закінгення на crop. S) 

Розпочався підбір присяжних 
на процесі проти совєтських шпигунів 

Нюарк, Н.Дж. - В cepe– 
ду, 27-го вересня ц.р. розпо-
чався підбір лави присяж-
них на процесі проти двох 
совєтських шпигунів — 
Вальдіка Енгера і Рудольфа 
Чернаєва, яких 20-го травня 
службовці Еф-Бі-Ай nepe– 
ловили на „гарячій" роботі, 
коли вони намагалися ncpe– 
брати передані їм старши-
ною американської воєнної 
фльоти ЗСА засекречені до-
кументи, що відносились до 
оборони Америки, за які 
вони раніше заплатили 
20,000 долярів не знаючи, 
очевидно, що американ-
ський старшина тісно спів-
працював у цій справі з 
Еф-Бі-Ай. 

Обидвом совєтським 
шпигунам, колишнім пра-
цівникам в секретаріяті Ор-
і анізації Об'єднаних Націй, 
грозить засуд на досмертне 
ув'язнення, якщо суд і лава 
присяжних визнає їх вин-
ними у висунених проти них 
закидах. Процес мав розпо-
чатися раніше, але у зв'язку 
з приїздом до ЗСА міністра 
закордонних справ СССР 
Андрея Ґромика, який бере 
участь в нарадах Генераль-
ної Асамблеї ОН і перед 
тим зустрічався з держав-
ним секретарем Сайрусом 
ВеНСОМ, ЙОГО буЛО ВІДЛО-
жено на два тижні на бажан-
ня генерального прокура-
тора ҐріфЛіна Белла. 

Енгер і Чернаєв зокрема 

цікавились в одержанні від 
старшини морської фльоти 
ЗСА документів і плянів 
про нову зброю, яку вжи-
вають американці для зни-
щування підводних човнів. 

ГЕН. ГРИГОРЕНКО ВІДВІДАВ 
УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ 

У ВІННІПЕГУ 
Ню Йорк, Н. Й. (УККА). 

— В п'ятницю, 15-го 
вересня ц. р. ген. Петро 
Григоренко прибув на 
чотириденні відвідини до 
Вінніпегу на запрошення 
місцевого Відділу КУК під 
головуванням Олександра 
С у р а в с ь к о г о . В цій 
подорожі супроводив його 
д-р Володимир Душник, 
редактор „Українського 
Квартальника", який також 
виконував обов 'язки 
перекладача. На летовищі у 
Вінніпегу зустріли гостей з 
Америки д-р Ярослав С. 
Кальба, екзекутивний 
секретар КУК та О. 
Суравський, які забрали 
гостей до „Голідей Інн" на 
пресову конференцію. 

Конференцію відкрив п. 
Суравський, який предста-
вив ген. Григоренка 
зібраним канадським і 
українським журналістам 
та представникам місцевих 
телевізійних станцій. 

Ген. Григоренко з'ясував 
коротко причини голоду в 
Україні в 1932 -1933 pp., в 
якому згинуло понад 7 
мільйонів українців. Він 
також відповідав на 
численні запити. Обширні 
звідомлення були поміщені 
в щоденниках „Вінніпег 
Трібюн" та були комен-
товані у двох телевізійних 
станціях. 

Головним виступом ген. 
Григоренка у Вінніпегу 
була й о г о д о п о в і д ь 
виголошена на поминаль-
ному відзначенні 45-річчя 
великого голоду в Україні в 
1932-1933 pp. 

При участі понад 1000 
осіб у великій залі в готелі 
„Голідей Інн" поминальну 
програму започатковано 
панахидою, яку відслужи-
лн спільно Митрополит 
Андрей від УГП Церкви і 
Митрополит Максим 
Германюк від У К Церкви у 
сослуженні численного 
духовенства обох церков і 
при участі двох хорів під 
диригуванням Ю. Гнатюка 
і В. Соломона. 

Гостя-промовця предста-
вив професор Манітобсь-
кого університету д-р Олег 
Ґерус, після чого ген. 
Григоренко, як наочний 
свідок, представив страх іт-
ливнй образ штучного 
голоду в Україні в роках 
1 9 3 2 - 1 9 3 3 , який був 
зат іяний совєтським 
урядом для того, щоб 
зломити спину українсько-
го селянства. Рівночасно 
цей удар нечуваного в 
історії народовбивства 
спрямовано на знищення 
основ української нації - її 
Церков і її інтелігенції. 

Доповідь ген. Григорен-
ка доповнив коротким 
словом новоприбулий 
дисидент з України студент 
Віктор Боровський, а 
резюме доповіді ген. 
Григоренка в англійській 
мові подав д-р В. Душник. 

На закінчення, президент 

Ген. Петро Григоренко 

КУК д-р Сергій Радчук, в 
імені всіх приявних, 
відчитав двомовне звер-
нення в пам'ять 7 мільйонів 
жертв великого голоду і в 
обороні всіх, кого сьогодні 
в Україні совєтський режим 
переслідує за оборону 
людських і національних 
прав України. 

Заходами Відділу КУК, 
відбулася гостинна зустріч 
з ген. Григоренком з 
участю представників 
церков і громадських 
організацій та заінтересо-
ваних осіб. В зустрічі взяло 
участь біля 250 осіб. Ген. 
Григоренко поділився 
зворушливими споминами 
про його приятелів — діячів 
руху спротиву в Україні і 
членів Київської групи 
захисту Гельсінкських 
угод, які тепер караються в 
совєтських тюрмах і 
таборах примусової праці, і 
закликав зорганізувати для 
них моральну й матсріяль-
ну допомогу. 

Рівнож, за старанням 
генерального секретаря 
Централі КУК А. І. 
Яремовнча, відділ Україн-
ських ветеранів ч. 141 
Королівського Легіону 
Канади, гостив ген. 
Григоренка з участю 
представників Стрілецької 
Громади, 1-ої Дивізії УНА 
та інших українських 
комбатантських організа-
цій. Д-р Душник привітав 
українських канадських 
ветеранів від імені УККА. 

Під час свого побуту у 
Вінніпегу ген. Григоренко 
та д-р Душник в товаристві 
екзекутивного директора 
Централі КУК д-ра Я. С. 
Кальби відвідали Митро-
политів УГПЦсркви і 
УКЦеркви, президента 
СКВУ о. д-ра Васнлія 
Кушніра та Колегію св. 
Андрея в Манітобському 
університеті. Генерал 
також взяв участь у Службі 
Божій в Катедрі Пресвятої 
Тройці. Він рівнож побував 
перед пам'ятником ,,По-
ляглнм Героям" роботи 
маестра Л. Молодожанина 
на цвинтарі Всіх Святих і 
зложив вінок у стіп 
пам'ятника Тарасов і 
Шевченкові. 

Розпочали будову Дому Культури в Бавнд Бруку 
Бавнд Брук, Н. Дж. -

Журнал „Українське 
Православне Слово" у числі 
9-му за вересень 1978 року 
інформує, що тут розпо-
чато будову Дому Україн-
ської Культури в Оселі св. 
Андрія, в якому передбаче-
но насамперед приміщення 
для Школи Українознавст-
ва і релігії та фундамен-
тальної бібліотеки Церкви-
Пам'ятннка і Духовної 
Семінарії. 

Крім того передбачено 
кімнати для центральних 
установ У П Церкви, як, 
наприклад, Науково-
Богословського Інституту, 
Об'єднання Сестрицтв 
У П Ц та Української 
Православної Ліги в ЗСА, 
велику залю на 1000 осіб 
для мистецької самодіяль-
ности української молоді, 
та дві додаткові залі — одну 
для наукових конференцій, 
а другу для нарад керуючих 
церковних установ і 
українських організацій й 
інші ужиткові приміщення. 

Журнал повідомляє про 

Проект Дому Української Культури в Бавнд Бруку 

перших фундаторів Дому 
Української Культури і 
батьків тих учнів, що 
вчилися і вчаться у Школі 
Українознавства, які 
зібрали вже понад 40 000 
долярів, та про жертвенне 
Сестрицтво, яке схвалило 
на ту ціль 15 000 долярів. 
Вплинули також більші 
пожертви від поодиноких 
осіб, в тому числі від вдови 
по бл. п. проф. д-рові 
Миколі Зайцеву Варвари. 

від Дмитра Плавана і 
Владики Мстислава. 

У зверненні Митропо-
личої Канцелярії у цій 
справі закликається усіх 
людей доброї волі до 
участи у здійсненні цього 
проекту. Заклик скерований 
в першу чергу до вже 
випробуваних фундаторів і 
добродіїв УПЦ, щедрістю 
яких збудовано Церкву-
Пам'ятннк і урухомлено 
Духовну Семінарію. 
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Поважні проблеми 
Промовляючи минулого понеділка на річній кон-

ференції Світового Банку та Міжнародного Монетар-
иого Фонду, президент Джіммі Картер заявив деле-

:-гатам із 135-ох країн, що його уряд прикладе всіх зусиль 
'- для поборювання інфляції в Америці, ліквідації міжна-
:^родного торговельного дефіциту ЗСА і піднесення 
'^вартости американського доляра на світових ринках, бо 
:-У'і економічні проблеми не заторкують тільки Аме-
:̂ :рику, але цілий світ. 
:-: У своїм виступі Президент власне і вказав на три 
; лчайголовніші економічні проблеми, які вимагають якнай-

: ^швидшої розв'язки. 

' Білий Дім вже розпочав ряд заходів щодо поборю-
'вання інфляції, наприклад, вирішив зменшити видатки 
-федерального уряду та постійно звертається до під-
;приємств і робітничих спілок із закликами включитися в 
добровільну акцію обмеження підвишок в цінах на різні 
продукти та в заробітних платнях. Однак, як вка-
зують спеціялісти, правдоподібно треба буде більш 
драстичних заходів, бо ані робітничі спілки, ані npaue– 
давці досі не виявили надто великого зацікавлення 
добровільно обмежувати підвишки в заробітних платнях 

; чи цінах. 
Щодо міжнародного торговельного дефіциту ЗСА, 

спричиненого до великої міри надмірними імпортами 
X нафтової ропи, то цей постійний дефіцит не тільки 
;'. послаблює економічну силу Америки та спричинює 
^безперебійний занепад вартости американського доляра 
' на світових ринках, але також підкопує довір'я інших 
"країн до спроможности ЗСА розв'язати й інші свої 
економічні та фінансові проблеми. Такий брак довір'я 

Хможе мати дуже від'ємний вплив на економічну ста-
;-:більність цілого вільного світу. 

"X 
З Щоб зліквідувати це недовір'я і привернути балянс чи 

навіть запевнити надвишку в міжнародній торгівлі ЗСА, 
^президент Картер на липневій ,,вершинній економіч-
'ній конференції" в Бонні, Західня Німеччина, заявив, що 
'Америка застосовує програму заощадження пального і 

'Зменшить імпорт нафтової ропи, вказуючи, що це також 
.-повинно спричинитися до піднесення вартости амери-

канського доляра на світових ринках. 

Однак, як підкреслюють спеціялісти, Америка не 
: спроможна самочинно розв'язати економічних проблем 
1 вільного світу, а для того потрібно співпраці всіх 
Q демократичних країн. Зокрема Японія та Західня 
: Німеччина мусять виконати свої обіцянки щодо 
а збільшення імпортів різних продуктів із ЗСА та інших 
І країн вільного світу, як теж повинні зменшити експорти 
І своїх власних продуктів. У такий спосіб Японія і ^чідяа 
І Німеччина, які протягом останніх кількох років мали 
І надвишки на відтинку міжнародної торгівлі, дуже 
І допоможуть Америці та іншим державам Заходу, які 
І постійно мають торговельні дефіцити, чи ще вповні не 

позбулися залишків недавньої економічної рецесії. Крім 
того, ці два союзники Америки повинні перестати 
застосовувати подвійне мірило в торгівлі із ЗСА. Токіо і 
Бонн часто закликають Вашійгтон, щоб не підвищував 
мит на японські та німецькі продукти, але в той самий час 
не ліквідують різних перешкод для продажу 
американських продуктів у їхніх країнах. 

Треба надіятися, що Конгрес ЗСА нарешті схвалить 
енергетичну програму, що до великої міри повинно спри-
чинитися до ліквідації міжнародних торговельних дефіцн-
тів ЗСА і до скріплення вартости доляра на світових рин-
ках. Але треба також надіятися, що і союзники Америки зі 
свого боку пороблять відповідні заходи. Економічна сн-
ла вільного світу — це запорука, що не послабне і обо-
ронна військова спроможність демократичного табору в 
обличчі загрози з боку імперіалістичного Совєтського Со-
іозу. 

І. Вовчук 

АВАРІЙНИЙ ПЛЕНУМ 
- В ЖНИВА 

(Розважання про Пленум ЦК КПСС) 

12) 
Після усунення Хрущо-

ва реформатором сільсько-
го господарства став Л. 
Брежнєв. Пошившись у ре-
форматори, він взявся вн-
тягати сільське господарс-
тво з невгаваючої кризи 
посиленням матеріально-
технічної бази через при-
скорені темпи механізації, 
хемізації й меліорації з 
застосовуванням штучного 
поливу на великих площах. 
Кілька разів укрупнювали 
колгоспи й радгоспи, за-
мість сіл творили великі 
селища, а два роки тому 
почали організовувати аг-
ро-промислові комплекси 
на базі спеціялізуваняя гос-
подарств, пересічний роз-
мір їх після укрупнень до-
рівнюс 4-5 тисяч гектарів. 
За тринадцять років 6реж-
нєвського реформаторства 
діл чимало натворили. А 
напруга з зерновим балян-
сом і нестачою продуктів 
сільського господарства 
для населення так і не ycy– 
нули. 

В квітневому числі жур-
налу ,,Економіка сільсько-
го господарства", насвіт-
люючи ленінський курс 
брежнєвської аграрної по-
літики, з захопленням роз-
повідається про фантас-
тичні пляни меліорації в 
нечорноземній зоні СССР, 
які плянується перевести на 
10 мільйонах гектарів, мрі-
ючи зібрати з них 43 міль-
йони тонн збіжжя. В Ук-
раїні і інших республіках 
плянується значно збіль-
шити площі зрошувальних 
земель. Меліорація і поши-
рення зрошувальних площ 
стали черговим ліком для 
РЯТУИКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПО-
дарства в аграрній політиці 
за владування Л. Брежнє-
ва. Надії на оздоровлення 
сільського господарства 
нинішній інформатор його 
обґрунтовує логічною фЬр-
мулою несоціялістнчної 
економіки. „Коли капі та -
ловкладення на меліорацію 
збільшується, то і об'єм 
виробництва і заготівель 
сільсько - господарської 
продукцій також повинні 
збільшуватись. Тут, як го-
вориться, повинен бути 
прямий і зворотний зв'я-
зок". Так воно й буває у 
нормальних відкритих cyc– 
пільствах, де існує двобіч-
ний зв'язок між спільно-
тою і її керівництвом. 

В московському тота-
літарному царстві больше-
вицької сваволі, з його 
замкнутим суспільством, 
того зв'язку немає, там па-
нує логіка навиворіт. Тому 
й брежнєвські обрахунки, з 
надіями на меліорацію і 
велике поширення зрошу-
вальннх площ, залишилось 
благими побажаннями, ма-
нілОБЩИНОЮ в плямуванні. 
Згадуваний вище ч журнал 
,,Економіка сільського roc– 
подарства" в березневому 
числі бідкається, що про-
дуктивність меліоративних 

і зрошувальних земель ду-
же низька. А газета ,,Сіль-
ське життя" за 9 червня 
пише, що минулого року на 
меліорованих і поливних 
землях колгоспи нечорно-
земної зони одержали по 
шість центнерів зерна і 50 
центнерів картоплі. ,,Лед-
ве повернули насіння — 
безнадійно говорить корес-
пондент газети. Липневий 
пленум ЦК КПСС в своїх 
постановах ствердив, що 
„Урожаї на поливі часто 
мало чим відрізняються від 
урожаїв не поливаних зе-
мель". Через низьку arpo– 
техніку на них, як тепер 
там часто говорять, тех-
нологія виробництва, ypo– 
жаї залежать головно від 
природних умов, посади, 
бо сіють в багатьох pafio– 
нах, де попало і коли ви-
йде. Спеціяльннй кореспон-
дент „Правди", бідкаю-
чись, що в чорноземній 
зоні не виконують встанов-
лених плянів продажу дер-
жаві гречки, пише про 
низькі урожаї цієї культу-
ри. На Куршині „в кращі 
роки збирали не більше 4 
центнерів", а в багатьох 
районах в минулому році 
„навіть не зібрали й на-
сіння" („Правда" з 21-го 
серпня ц. р. 

0 

Майже півстоліття ке-
рівннцтво СССР намага-
ється розв'язати зернову 
проблему і забезпечити на-
селення і потреби країни 
продукцією сільського гос-
подарства, але, як ствер-
див липневий пленум ЦК 
КПСС, до розв'язки дуже 
далеко. Через два роки 
після схвалення на 2^-му 
З'їзді і КПСС програми і 
плянів для сільського гос-
подарства на 10 п'ятирічку 

J за постановою Політбюра 
в жнива, 3 липня скликано 
пленум для ліквідування 
хвороб сільського rocno– 
дарства. Торік Політбюро 
покликало авторитетну ко-
місію, яка мала вивчити 
стан і, треба думати, що в 
доповіді узгляднено її вн-
вчення. Як заявив Л. Бреж-
нєв, пленум мав би лікві-
дувати вузькі місця в сіль-
ському господарстві, мобі-
лізувати партію і населен-
ня на виконання виробни-
чих плянів і заготівлю про 
дукції сільсько-господарсь-
кого виробництва. В без-
правному світі так ведеть-
ся, що кожний володар чи 
ватажок від себе починає 
історію. В доповіді гене-
рального секретаря „Про 
дальні ший розвиток сіль-
ського господаоства СССР 
унаочнено ту звичку. Всі 
осяги в сільському rocno– 
дарстві почалися після бе-
резневого пленуму (1965 р.) 
ЦК КПСС, очоленого 
Брежнєвим після усунення 
Хрущова. Аграрна політи-

ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
УЗГІДНЕНІ НА НАРАДАХ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ 
КОМІСІЇ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ 
РЕСПУБЛІКИ І РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

У спільному „Стано-
вищі до подій в Україні 
й у світі" із жовтня 1973 
року, підписаному п. Ми-
колою Лівицьким, Прези-
дентом УНРеспубліки в ек-
знлі, і п. Ярославом Стець-
ком, Головою Проводу 
ОУН і Головою Українсь-
кого Державного Правлін-
ня з 1941 року, з'ясовано 
тотальний наступ російсь-
кого імперіялізму-шовініз-
му на українську націю, 
розвиток визвольних про-
цесів в Україні й безпе-
рервну боротьбу українсь-
кого народу за відновлен-
ня української Держави, 
міжнародно-політичну си-
туацію в світі та nepenex– 
тиви револ юційно-внзволь-
ноі боротьби поневолених 
у т. зв. СССР народів. 
Одночасно підкреслено, що 
для здійснення наших наці-
онально-політичних за-
вдань потрібна єдність усіх 
українських самостійннць-
ко-державнипьких сил, які 
всюди і за всяких умов 
обстоюють безкомпромі-
сові нашонально-внзволь-
ні, державницькі позиції 
українського народу. З ці-
єю метою створено Кон-
сультативну Комісію Уря-
ДУ УНРеСПублІКН І РСВОЛЮ-
ційної ОУН, яка одночас-
но мала розглянути мож-
ливості й передумови по-
вернення ОУН до Укра-
їнської Національної Ради. 

Спільне „Становище" з 
жовтня 1973 року поклало 
й основи для спільних зу-
силь Державного Центру 
УНРеспублікн й револкь 
ційної ОУН довести до 
консолідації всіх українсь-
ких безкомпромісових са-
мостійнипьких сил і спря-
мувати їх на допомогу вн-
звольній боротьбі Hecxope– 
ноі України. 

Консультативна Комі-
сія Уряду УНРеспубліки й 
ОУН, обговоривши питан-
ня єдности українських на-
ціонально-політичних сил 
та цілий ряд інших важли-
вих справ, узгідннла прин-
ципи української зовніш-
НЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИ-
ки. 

Теперішній розвиток по-
дій в світі, хоч і позна-
чений так зв.' політикою 
детанту, повністю під-
тверджує оцінку міжнарод-
ньої ситуації, з'ясовану в 
з г а д а н о м у с п і л ь н о м у 
„Становищі до подій в Ук-
раїні і в світі". 

На сучасному етапі зма-
гу за перебудову світу істо-
ричннм призначенням Ук-
раїни є боротьба проти 
імперіялістнчної Росії, від-
вічного загарбника, поне-
волювача наші і людини, 

ка, започаткована плену-
мом, як твердив доповідач, 
„науково визначає потреби 
і соціялістичного суспіль-

ства", бо вона є ,,ленін-
ською стратегією і такти-
кою. 

(Продовження буде! 

руїнника культурних і cyc– 
ПІЛЬННХ ЦІННОСТей ЦНВІЛІЗО-
ваного світу. 

Україна, разом з інши-
ми уярмленими російським 
імперіялізмом і комуніз-
мом народами, творить 
окрему незалежну суверен-
ну силу на світовій арені. 
Вона активно бореться 
проти співіснування світу 
рабства і тиранії поряд зі 
світом волі і державної 
незалежности націй. Вона 
організує власні сили понс-
волених націй та інші анти-
російські й антикомуніс-
тичні національні сили до 
боротьби за поділ російсь-
кої тюрми народів і зни-
щення комуністичної сис-
теми. Російській імперії, 
маскованій т. зв. пролетар-
ським інтернаціоналізмом, 
Україна протиставить сис-
тему незалежних націо-
нальних держав усіх наро-
дів на'їхній етнографічній 
території. 

Російська імперія, не 
зважаючи на її намагання 
опанувати й поневолити 
цілий світ, перебуває в ста-
ні постійної внутрішньої 
кризи, зумовленої трива-
лою визвольною бороть-
бою поневолених в ній на-
родів та протинародною 
комуністичною державою. 

У 20-му сторіччі, коли 
завалилися одна за другою 
колоніяльні імперії і з виру 
бурхливих подій виросли 
могутні національні сили, 
які визначають дух сучас-
ноі епохи, не може бути 
місця й для останньої най-
брутальнішої й найжорсто-
кішої в історії світу ро-

' сійсько-большевнцької ім-
псрІЇ. 

Незмінні головні принцигш 
української зовнішньої 

політики 

1. Українська самостій-
ницька зовнішня політика 

'ткйк "за11 coook^-eesnocepefl– 
"ню'Мету поширити бороть-

бу за державне визволення 
України на міжнародну 
арену. Незалежна зовніш-
ньо-політична діяльність 
особливо важітивий скла-
довий чинник визвольної 
боротьби українського на-
роду і може значною мі-
рою причинитися до її ус-
пішного завершення. 

Тому треба докласти 
всіх зусиль, щоб українсь-
ка визвольна справа знаяш-
ла належне місце в між-
народній політиці і не ста-
ла предметом торгів, або 
причіпкою до будь-чийого 
І д е о л о г і ч н о г о ЧИ ПОЛІТИЧ-
ного воза. 

2. Українська зовнішня 
політика і зовнішньо-полі-
тична діяльність українсь-
ких самостійницьких сил 
мусить грунтуватися на та-
ких принципах: 

а) власнопідметна внз-
вольна боротьба за віднов-
лення незалежної сувереи-
ної української Держави на 
цілій українськії! етногра-
фічній території і тривале 

Микола Приходько 

Посвячення Українського 
Православного Собору в Оттаві 

(2) 

Біля престолу чудового 
модерно - українського 
Собору, з широкими й 
високими вітражами, 
соняшним промінням поза 
престолом — три правос-
лавні Владики: Митропо-
лит Андрій, Вінніпегу і всієї 
Канади; Єпископ Миколай, 
Торонта й східньої Канади; 
нововисвячений Єпископ 
Василь, Саскатунський — 
колишній молодий духов-
ний отець цієї громади. 
Обабіч—теперішній настоя-
тель Собору, молодий 
отець Равлюк і п'ять інших 
канадських священиків, на 
чолі з о. протоієреєм 
Дмитром Лучаком, тепе-
рішнім головою KOHCHCTO– 

"ріїУПЦ Канади. Побачив я 
його вперше й відразу 
здалося мені, що Данило 
Нечай у стильних українсь-
гих ризах - високий, 
к р е м е з н и й , з ясним 
українським лицем. Підніс 
він Євангелію на: „Благо-
словенне Царство Отця і 
Сина і Святого Духа!" -

^яіби з гаслом: „За віру 

Прадідівську, за Землю 
Українську!" 

А в почоті священиків — 
ще й три кремезні спудеї — 
випускники з Колегії св. 
Андрія, в чорних підрясни-
ках, ніби в жупанах, ніби 
сини Тараса Бульби на 
Запоріжжі: Богдан Демчук, 
Андрій Сірий і Віктор 
Мурза, що прибув до 
Колегії аж із далекої 
Австралії. (Спостерігав я 
пізніше, як ті „спудеї" 
спорожнили чисто великі 
тарілки при столі, з 
індиком, смачною начин-
кою до нього й неминучи-
мн вже всеканадськнми 
голубцями, як у тій 
гайдамацькій пісні наших 
бандуристів: „Налетіли 
зранку, — до вечора чисто!" 
Поза ними ш е с т е р о 
підлітків із свічками, у 
вишиваних сорочках і 
єдвабних стихарях (як у 
пісні Кошиця: „Ой, чук 
ченчик, ченчик ладний, на 
ченчику пасєдвабний!" І 
чудовий, ніби професійний 
хор Токарика, з Компознці-

ями Б о р т н я н с ь к о г о , 
Стеценка, Кошиця, що вже 
десь 20 років т о м у 
зародився в Оттавській 
Православній Громаді... 

Не міг умістити npocTop– 
ний Собор сьогоднішню 
святочну громаду — багато 
людей навколо широко-
відчинених дверей, прислу-
хається до полум'яної 
проповіді Митрополита 
Андрія, до врочистих 
хоралів. 

А по закінченні посвячен-
ня й Служби — десь 
навколо півтисячі люду за 
столами в соборній залі. 
Вишивані мами у кухні, а 
смачний обід розносять 
навколо їхні дочки й сини, 
так проворно й весело, як на 
нашій Союзівці... 

А наприкінці, скажу 
бодай коротко, про творця 
Собору, нашого славного, 
стильно - українського 
архитекта Юрія Кодака, 
сина нашого орнамен-
тального письменника С. 
Васнльченка — пригадайте 
„На перші Гулі", у яких 
може й ви прославлялися 
колись, на Просвітянсь-
кій сцені, ще на Україні. 
Кодак, це запорізький 
псевдонім рідного Василь-
ченкового сина, уже в 
Канаді. Народився Юрій у 
Миргороді, з 11-ти років у 
Києві з мамою. Тато згинув 
у Першій світовій війні, 
заповівши матері „вирос-

тити сина на славу Україні". 
І виростила. 

Здобув він свій диплом 
архітекта, з відзначенням,. 
1940 року в Києві, за 
наукою тогочасних славних 
професорів українського 
мистецтва - архітектури: 
Кричевських, Юрченка, 
Титаренка, Альошина, 
також --Бурячка, Краснць-
кого. Його дипломову 
роботу консультував наш 
славнозвісний архітект 
Тацій. Так викувалися — 
Кодацькнй майстерний 
хист (я сказав би геніяль-
ний) і патріотичне надхцен-
ня до нього. 

А після того, замість 
фахової роботи, — мобілі-
зація до „непереможної" 
червоної армії, втеча з 
німецького полону, від 
репатріяції й нарешті перша 
подипломова робота: 
стильний український, 
іконостас в українській 
т а б о р о в і й церкві , в 
Бамбурзі (Німеччина) 1946 
року. 

Пізніше - мулярський' 
контракт до Канади, 
скульптурна робота на 
керамічній фабриці і 
початок будови стильних' 
українських церков у Канаді 
й Америці. (Наш Мнтропо-
лит Мстислав відчув 
Кодаківськнй хист!) . 
Одночасно, протягом 14 
років, працював Кодак на 
посаді архітекта Федераль-

ного уряду в Оттаві. Мас 
кілька нагород і відзначень 
за свою роботу там і цілий 
альбом красномовних 
рецензій англомовної 
преси, зокрема за будову 
Українських Церков. (У нас 
звичайно „нема пророка в 
своєму царстві," вклоняє-
мося готовніше до чужих.' 

Проєкт Православної 
Катедри у Вінніпезі ще 1948 
року, здобув Кодакові 
першу премію й нагороду, 
але будівничі того собору 
чомусь скалічили той 
проєкт у будові. Бачили ви 
чудові Кодакові церкви в 
Бавнд Бруку, Гамілтоні й 
інших містах. А тепер 
маємо зразок його оригь 
вальної модерної укра-
їнськоі - церковної apxi– 
тектури в Оттаві. Поїдьте, 
подивіться — скажете 
напевно „Слава Кодакові!" 
Не дарма Бстц назвав його 
„перлиною в скарбниці 
канадської культури". А 
присутній міністеріяль-
ннй урядовець французь-
кого роду, заявив людям 
нашим: „Я так полюбив 
вашу церкву, що попрошуся 
вінчатися в ній". 

Тепер наш Юрій Кодак 
став „пенсіонером" (бодай 
кожному таким стати!), 
відчинив свій архітектур-
ннй заклад в Оттаві, 
проектує українські церкви 
й різні цивільні будови. 
Нехай пам'ятають про це 

багатотисячні читачі 
„Свободи", наші-стотисяч-
ні громади, що плянують 
спорудження Українських 
Храміїї Божих ПО всьому 
світі української еміграції. 

Побудували на цьому 
континенті раніше наші 
жертвенні віруючі чимало 
більших і менших церков, і 
часом, на жаль, з московсь-
кнмн цибулинами, чи 
якимись іншими хнмерни-
ми, московсько-сннодаль-
ними контурами чужої 
а р х і т е к т у р и , з а м і с т ь 
будівель стильної українсь-
кої архітектури. 

Будуймо надалі наше 
рідне, національно-орнгі-
нальне, чудове не тільки 
нашому серцеві, а й нашим 
теперішнім співгрома-
дянам, що незмінно 
захоплюються нашим 
орнґінально-українськнм. 
Таке має бути одним з 
п р и н ц и п і в , , Н а ш о г о 
народу, а не племені без 
роду! І маємо нагоду: наш 
прекрасний, оригінальний 
архітект Юрій Кодак — ще 
дннамічно-творчий, за-
пальний до роботи, не 
зважаючи на те, що щедра 
Канада записала Його 
передчасно у почесні 
„старички". 

Мног і ї л іта й о м у , 
н а ш о м у в і т а л ь н о м у , 
талановитому! А по дорозі 
й наполегливим, жертвен-
нем будівничим чудового 

збереження та закріплення 
її за українською нацією; 

б) захист загальноукра-
їнських інтересів згідно з 
духовими і матеріяльними 
потребами цілого українсь-
кого народу; 

в) примат національної 
ідеї — різнорідні міжнаціо-
нальні союзи і спілкування 
повинні творитися на прин-
ципі наиіонально-держав-
ноі суверенностн партнс-
рів, а передумовою для 
цього - с ліквідація ро-
СІЙСЬКСЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ ІМПЄ-
ріі; основним елементом 
завтрішнього ладу є націо-
нальний принцип організа-
ції світу, себто — система 
незалежних суверенних 
держав на місце імперій, як 
передумова і шлях до спів-
праці й спілкування одна-
ково вільних і рівноправ' 
них держав; 

г) примат власних сил -
українська зовнішня полі-
тика мусить бути незалеж-
ною від сторонніх сил і 
чинників, орієнтуватися на 
власну націю, на ті ви-
звольно-революційні про-
цеси, що відбуваються на 
Україні, і на ті сили, які 
визрівають та організуй 
ються в розгортанні рево-
люційно-визвольної бо-
ротьби; 

г) українська зовнішня 
політика мусить протиста-
витися насильницькій ізо-
ляції України, що хоче 
осягнути Москва, змагати-
ся за створення таких nepe– 
думов, за яких Україна і 
справа її національного ви-
зволення була б визнана 
державами світу як фак-
тор, що з ним пов'язані 
також їхні національні ін-
тереси та їхня національна 
безпека; 

д) вона і П речники 
мусять виступати на між-
народному форумі з влас-
ною концепцією тривалої 
політичної, господарської, 
мілітарної і культурної 
співпраці між народами і 
державами світу, взявши 
до уваги життьові інтереси 
українського народу і його 
держави. 

3. Українська визвольна 
політика на сучасному ета-
пі мусить керуватися та-
кнми вимогами: 

а) постійно переборю-
вати намагання Москви у 
вільному світі трактувати 
Україну як внутрішню 
проблему СССР, рішуче 
відкидати будь-яку орієн-
тацію на чужу інтервенцію, 
на так зв. еволюцію в 
СССР і на антирежимну 
зміну в імперії, що при-
водить до занепаду самос-
тійницької думки і новіт-
нього радянофільства. На 
міжнародньому форумі не-
обхідно поборювати ,,не-
передрішення" різних ру-
софілів і захисників „єди-
нонеділимої" Росії та ви-
бороти визнання прав ук-
раїнського народу на влас-
ну суверенну державу і її 
суверенне політичне пред-
ставництво; 

б) намагатися розв'яза-
ти спірні проблеми (але не 
коштом української ет-
нографічної території ) 
з безпосередніми сусідами 
України, щоб можна було 
зосередити нашу визвольну 
боротьбу та спрямувати 
всі наші сили й засоби 
проти російської імперії, як 
нашого і всіх волелюбних 
народів головного ворога; 

в) скріплювати взаєми-
ни і співпрацю з національ-
ними силами тих народів, 
які в сучасну пору опинн-
лися в засягу впливів чи під 
безпосередньою російсько-
большевицькою окупацією 
і змагаються за свою дер-
жавну незалежність і суве-
ренність; 

г) розбудувати взаємини 
і співпрацю з народами і 
державами, яким безпосе-
редньо чи посередньо за-
грожує російський імперія-
лізм і вони виявляють за-

Українського Собору в 
Оттаві! І також новопосвя-
ченому Єпископові Саска-
тунському Василеві, (таке 
ім'я, як і нашого невмиру-
щого Василя Лнпківського, 
що пішов свідомо на смерть 
за віру прадідівську, за 
Автокефальну Українську 
Церкву), що нагадав 
присутнім на святочному 
обіді, показавши рукою до 
незалежного від чужинців 
Українського Собору -
невмируще Шевченкове: „В 
своїй хаті — своя правда, і 
сила і воля!" 

(Кінець) 

інтересовання ліквідацією 
цієї загрози шляхом розва-
лу російської імперії; 

г) ініціювати, співтворн-
ти і брати участь в opra– 
нізаціях та діяльності сві-
товнх і регіональних анти-
комуністичних бльоків і ор-
ганізацій, передумовою чо-
го мусить бути визнання 
ними принципу національ-
но-державної суверенностн 
поневолених в СССР надій, 
що можливе тільки тоді, 
коли буде зліквідована ро-
сійська імперія; 

д) всім спробам накину-
ти нам позиції неперед-
рішення із „плебісцитом" 
у „демократичній" pocifl– 
ській імперії, українська ви-
звольна політика рішуче 
протиставить усюди і за 
всяких умов державно-
творчі акти української на-
ції, якими вона вже дав-
но задокументувала свою 
незмінну волю бути суве-
реном свого державного 
життя. 

4. Позитивно розціню-
ючи ідею якнайширшої 
міжнародньої співпраці і 
творення регіональних та 
світових міжнародніх уста-
нов та організацій, укра-
їнська зовнішня політика 
одначасно підкреслює, що 
таке міжнародне сшвробіт-
ництво мусить спиратися 
на принципах рівности і 
державної незалежности 
всіх народів, бо тільки тоді 
воно може принести наро-
дам бажаний добробут та 
забезпечення їхніх напіо-
нальних інтересів. Усякі 
федеративні, інтернаціо-
нальні й космополітичні 
концепції є тільки знаряд-
дям сильніших держав (по-
туг) для опанування і ви-
зискування інших, слабших 
мілітарно або менших на-
родш. 

5. Сучасна міжнародня 
організація, Об'єднані На-
ції, як і її прибудівники, не 
заступають інтересів та 
проблем поневолених на-
родів. Об'єднані Нації по-
винні бути побудовані на 
принципі суверенних пред-
ставництв усіх націй, тому 
т. зв. СССР і його сате-
літи мусять бути усунені з 
ОН та позбавлені прав за-
ступати поневолені наро-
ди, яким належить право 
мати своїх власних правди-
вих представників у тій 
міжнародній організації. 

6. Російський імперія-
лізм був і є спричинником 
національних лих і страж-
дань народів цілого схід-
ньо-европейського і азійсь-
кого простору. Тому в ін-
тересі народів цілого світу, 
зокрема поневолених в т. 
зв. СССР, є якнайшвидша 
ліквідація російсько-боль-
шевицької імперії і віднов-
лення або створення наш-
ональних держав на їх ет-
нографічннх територіях. 

7. Українська визвольна 
політика рішуче відкидає 
намагання деяких кіл по-
в'язувати й утотожнювати 
українську Державу, про-
голошену актами 22 січня 
1918—1919 рокш, з т. зв. 
УРСР, як її переємницею, 
яка насправді є колонією 
російської імперії, а П т. зв. 
уряд виконує тільки дирек-
тиви російського імперсь-
кого центру. 

8. Українська визвольна 
політика рішуче поборює 
намагання деяких кіл cne– 
кулювати ідеями і метою 
борців Нескореної Украї-
ни, накинути їм різні фе-
дералістичні, протире-
жимні, марксистсько'ле-
нінські і інші інтернаціо-
напьні ліві орієнтації, під-
мінюючн ними їх націо-
нальні ідеї і їхню бороть-
бу проти російської імперії 
усіх барв і систем за на-
ціональне і соціяльне ви-
зволення українського на-
роду та відновлення укра-
їнської Держави. Українсь-
кі нескорені борці не смі-
ють бути предметом роз-
гри на міжнародному фо-
румі, що намагаються ро-
бити ті міжнародні cepe– 
довища, які хвилево кри-
тично наставлені до мос-
ковської інтерпретації мар-
ксизму-комунізму, а суттс-
во вороже ставляться до 
перебудови світу на націо-
нальному принципі. 

Українська зовнішня по-
літика визнає, що впоряд-
кування відносин в Цен-
тральній та Східній Евро-
пі і підсовєтській АзІЇ, спів-
праця між Україною і кра-
їнами цього простору, мо-
же дати позитивні наслід-
кн і причинитися до трн-
валого миру та взаємної 

(Закінчення пастор, Ь) 

S у і 



Ч. 210. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 29-го ВЕРЕСНЯ 1978 

Ще про український фестиваль 
у Філядельфії 

У той час, коли для 
з а г а л ь н о г о р о з в и т к у 
нашого культурного життя 
фахова і конструктивна 
критика є необхідною, деякі 
рецензенти інколи нсроз-
важлнво пишуть статті, що 
можуть бути шкідливі не 
тільки для виконавців і 
організаторів, але й для 
ц і л о г о у к р а ї н с ь к о г о 
громадянства. 

Проф. Ярополк Ласов-
ський написав рецензію на 
філадельфійський фестн-
валь „Гомін України", який 
відбувся 18-го серпня 1978 -
го року, що її надруковано в 
„СвободГ у 185-му числі 

У своїй статті проф. 
Ласовський' намагається 
дискредитувати підсовет-
ських українських компози-
торів кос-Анатольського, 
Шамо чи Майбороду (хоч 
не ясно якого), а разом із 
ними і Ренату Бабак. Не 
мавши бажання входити в 
усі деталі цієї статті, я 
дозволю собі навести лиш 
декілька прикладів несут-
тсвих, — на мою думку — 
причіпок і необгрунтова-
ної критики. 

Проф. Ласовський пише, 
що в першій точці Рената 
Бабак виконала „Аріозо" 
Оксани з опери Гулака-
Артемовського „Запоро-
жець за Дунаєм" і в лапках 
додає: „а не арія, як це 
п о д а н о в програмці" . 
Фактично Р. Бабак співала 
комбінацію аріозо Оксани і 
Оксанину частину дуету з 
Андрієм і тому програмсь 
вий комітет фестивалю 
п р а в и л ь н о н а з в а в ц ю 
к о м б і н а ц і ю , , а р і є ю " . 
Пишучи про другу точку 
виступу Р. Бабак, якою 
була „Виростеш ти, сину" 
на слова Симонснка, проф. 
Ласовський говорить, що 
музика цієї пісні , ,не 
дорівнює „красі й глибині 
тексту", називає її „шаб-
льонною", що підкреслено 
„мелодраматичністю ін-
терпретаціГ виконання 
цієї пісні Р. Бабак. Горе в 
тім, що проф. Ласовський 
критикує тут Григорія 
Майбороду, коли цей твір 
написав не Григорій, а 

, І І л а т о н М а й б о р о д а . 
Григорій Майборода пише 
виключно клясичну музику, 
в той час, як Платон 
М а й б о р о д а є а в т о р о м 
п о п у л я р н и х пісень, як 
„ Р і д н а мати м о я " чи 
„Виростеш ти, сину". 

Пишучи про виконання 
Р. Бабак ари „о дон фатале" 
принцеси Еболі із опери 
„ Д о н Карльос", проф. 
Ласовський говорить про 
якийсь „горлянки регістр" 
та нарікає, що Р. Бабак 
вживає „форте" в своєму 
співі . В т ім регістри 
бувають верхні, середні, 
або нижні; термін „горля-
ний регістр" нічого не 
говорить. Навіть говорячи 
про звуки, ми вживаємо 
„гортанний". Д о речі, не всі 
співачки виконують цю 
арію однаково. Я маю на 
руках виконання Зігрід 
Онегін, Бланш Тебом і 
Д ж у л ь є т и С і м і о н а т о і 
кожна співачка виконує цю 
арію на свій лад. У цім 
випадку Верді, підкреслю-
ючн трагічність переживань 
героїні (яка собі робить 
закиди, що вона погубила 
Дон Карльоса), вимагає 
„форте" і високої експре-
с н в н о с т н . С а м е т о м у 
Джузеппе Верді написав 
а р і ю Е б о л і у високій 

теситурі, (що не є легке для 
меццо-сопрано!), навіть у 
багато вищій тональності, 
ніж сопранові партії у цій 
опері. Тільки одиниці, а 
серед них і Р. Бабак 
с п і в а ю т ь цю а р і ю в 
о р и г і н а л ь н і й т о н а л ь -
ності. Рената Бабак могла 
собі дозволити виконати 
цю арію так, як треба, бо 
мас на це голосові дані. 

Проф. Ласовський ува-
жає, що музичні твори 
совєтських українських 
композиторів як Майбо-
рода, Кос-Анатольський та 
Шамо, є „шабльоновГ, 
„трафаретні" та „прнмі-
тнвні". Очевидно, що це 
справа погляду. Проте, 
треба пам'ятати, що ці 
композитори творять в 
у м о в а х н а ц і о н а л ь н о ї 
опресії, не даючи нашому 
мистецтву загинути, як би 
того бажалося окупантам. І 
саме визнання їх творів 
також і на З а х о д і є 
запорукою, що і тут і там 
наше мистецтво не занспа-
д а є . Р о з у м і ю ч и ц е , 
диригент Михайло Д л я б о 
га і віддані розвиткові 
українського мистецтва 
ХОрИСТИ „ПрОМетея" ПІДГО-
тували твори цих компо-
зиторів, влучно усучасню-
ючи свій репертуар. 

Не дивлячись на те, що 
проф. Ласовський очевидно 
не мав на увазі зробити 
цього, він усе ж приніс 
велику шкоду не тільки 
виконавцям і організа-
торам цього фестивалю, 
але й нам усім. Можна 
здогадуватись, що його 
статтю читатимуть парт-
органи на зборах хорових і 
театральних колективів в 
Совєтському Союзі, наявно 
д е м о н с т р у ю ч и ї м , як 
українці на Заході прийма-
ють артнстів-втікачів та як 
цінять твори підсовстських 
композиторів. 

Тому, що вільна преса є 
т і є ю , на яку о р і є н т у -
ються українці і тут і там, 
треба б більше уважливо 
ставитися до справ нашого 
мистецтва та до найкращих 
сил, які його так віддано і 
гідно репрезентують. А 
т а к и м с и л а м м о ж у т ь 
позаздрити багато націй 
світу. 

Зрозумівши це, щиро 
подякуймо філядельфій-
ському Відділові УККА, 
очолюваному д-ром П. 
Стерном, усім учасникам, 
програмовому комітетові 
та у с і м у к р а ї н с ь к и м 
громадянам, що своєю 
відданою і безкорисною 
працею влаштували цей 
н е з а б у т н і й ф е с т и в а л ь 
української музики, співу і 
танку й провели його з 
в е л и к и м у с п і х о м на 
найвищому рівні на честь і 
славу нам усім. 

Юрко Повстенко 

ПАНАХИДА ДЛЯ ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ 
ГОЛОДУ 

З української православ-
ноі церкви Св. Вознесення в 
Мейпелвуд, Н.Дж. пові-
домляють, що в неділю, 1-
го жовтня ц.р., о год. 11:30 
буде відправлена Панахида 
по жертвах голодоморства 
в Україні. Після Панахиди, 
в церковній залі відбудеться 
жалібна зустріч, на якій 
буде виголошене відповідне 
слово, а очевидці цієї тра-
гічної події поділяться сво-
їми спогадами. 

Дир. Петро 
(Закінгення 

йому факультеті Віденсько-
го університету, але повер-
нувшнсь д о Львова знову 
почав широку видавничу і 
громадську діяльність, зай-
маючи провідні пости в 
багатьох центрально-кра-
йових установах. 

Після Другої світової вій-
ни та скнтання по Західній 
Европі , св . п. П е т р о 
Постолюк в 1949 році пе-
реїхав з дружиною Лідою 
та малолітньою дочкою Ре-
нею до Америки, де зразу ж 
в і д н о в и в в и д а в н и ц т в о 
„Червона Калина", яке очо-
лював і для якого працю-
вав дослівно д о останньо-
го дня свого пребагатого в 
події і активність життя. То-
чно 20 років тому, в 19S8 ро-
ці, зустріла його велика ро-
динна трагедія, як по корот-
кій недузі померла Його 
дружина, св. п. Лідія, 

У В-ві „Свобода" св. п. 
П е т р о П о с т о л ю к був 
затрудвений від 1951-го ро-
ку, спочатку в експедицій-
ному відділі й опісля аж до 
свого відходу на емеритуру 
з кінцем 1975 року, як за-
в і д у ю ч и й к н и г а р с ь к и м 
відділом. Своєю працею, 
своїм знанням, своєю виро-
зумілістю, лагідністю та 
прикладною культурою в 

Постолюк... 
зі crop. 1) 
поведінці і співпраці з ін-
шнми св. п. Петро Посто-
люк втішався найбільшою 
пошаною та респектом і 
приязню всіх працівників як 
видавництва „Свобода", 
так і Головної Канцсля-
рії Українського Народ-
ного Союзу, членом якого 
він був від початку сво-
го поселення в Америці. 

Парастас буде відправ-
лений в п'ятницю, 29-го 
вересня, в год. 7.15 увечері 
в похоронному заведенні 
Литвин і Литвин,801 
Спрінгфілд евеню в Ірвінг-
тоні, Н. Дж. Похорон в 
суботу, 30-го вересня, в 
год. 8.30 вранці з похорон-
ного заведення до церкви 
св. Івана Хрестителя при 
Сенфорд евеню в Нюарку, 
відтак на український пра-
вославний цвинтар св. Ан-
дрея в Саут Баунд Бруку, 
Н. Дж. , куди згодом бу-
дуть перенесені тлінні ос-
танки дружини Покійного. 

Осиротив доньку Ірину 
з мужем Юрієм і дітьми 
Антонієм і Лідією, ближчу 
і дальшу родину, небага-
тьох уже залишених при 
житті товаришів зброї та 
велику українську громаду 
по цей і по той бік океану. 

Ізраїльський парлямент... 
(Закінгення зі crop. 1) 

арабські землі, включно із 
східньою частиною Єруса-
лиму, як теж продовжува-
тиме вимагати повного 
права на самовизначення 
для палестинських арабів. З 
уваги на це Йорданія 
вважає, що тентатнвні 
договори не гтредставля-
ють собою задовільної 
розв'язки. 

Йорданія і Савойська 
А р а б і я , п о м і р к о в а н і 
арабські країни, вже раніше 
висловили поважні застере-
ження д о т е н т а т и в н и х 
домовлень, але вівтірковнй 
виступ короля Гуссейна 
вважають навіть гострі-
ш о ю к р и т и к о ю ц и х 
договорів. Проте, згадані 
дві держави не відкинули 
цих домовлень так катсгсь 
рнчно, як це зробили Сирія, 
Альжирія, Південний Ємен, 
Л і в і я і П а л е с т и н с ь к а 
В и з в о л ь н а О р г а н і з а ц і я 

(ПВО) 
Ассад з Амману відлетів 

д о Савдійської Арабі ї , 
стараючись приєднати уряд 
тієї країни до опозиції 
проти єгипетського прс-
з н д е н т а А н в а р а е л ь -
ашшшшшшшшяштшшт 

Садата. Натомість кілька 
членів єгипетського уряду 
переводять переговори з 
іншими арабськими лідера-
мн з метою переконати їх, 
що тентатнвні домовленій 
вийдуть на користь цілого 
арабського світу. 

Совєтський Союз про-
довжує гостро критикувати 
„вершинну конференцію" в 
Кемп Дейвіді і тентатнвні 
домовлений. Совєтський 
міністер закордонних справ 
Андрей Громико у промові 
перед Генеральною Асамб-
леєю Об'єднаних Націй 
минулого вівтірка, хоча не 
назвав Садата пойменно, то 
натаврував підписання ним 
д о м о в л е н ь , , п і д д а н н я м 
Ізраїлеві", додаючи, що 

' Єгипет „знехтував легітим-
ні права арабського світу" і 
п і д к о р и в с я в и м о г а м 
„агресора та його опікунів". 
Як вже і н ф о р м о в а н о , 
Г р о м и к о п і д час цієї 
промови малощо не знепрн-
томнів, з уваги на гаряче 
світло лямп, спрямованих 
на подіїом промовця, але 
через годину повернувся до 
залі Генеральної Асамблеї 
і закінчив свою промову. 

яЯшмняянтшішшшішшшші̂  
101-ий Відділ Союзу Українок Америки і 

у Чікаго, Ілл. І 
мас шану запросити Вас на Щ 

ВІДСВЯТКУВАННЯ 10-ЛІТТЯ 1 
СВОГО ІСНУВАННЯ 1 

ТА ТРАДИЦІЙНІ і 

ВИШИВАНІ ВЕЧЕРНИЦІ 
з БЕНКЕТОМ 

в суботу, 18 листопада 1978 p., о год. 7 веч. І 
в залі Golden Flame Restaurant 

6417 W. Higgins Rd., Chicago, Ш. Щ 
Оркестра „Веселі Часи" 

В програмі показ старинно! у країн ської ноші 
з різках областей. Щ 

Столики зголошувати п-ні Любі Климковнч Щ 
на тая. 49МУ75 

Празник св. Володимира 
в Українському Селі 

Ґлен Спей 
Серед гарної літньої по-

годн відбувся дня 23-го 
липня ц. р. в Глен Спей, 
Н. Й., величавий празник 
св. Володимира, на який 
зЧхалися сотні прочан. Ар-
хиєрейську Службу Божу 
відправив Владика Василь 
Лостен, єпископ Стемфор-
ду, в сослуженні оо. сов. 
С. Клєпарчука, сов. І. Пай-
куша, о. І. Перетятка та о. 
І. Богольника. Співав хор 
церкви св. Івана Христи-
теля з Нюарку під дири-
гентурою проф. М. Добо-
ша. 

Відповідну до свята гар-
ну проповідь виголосив 
Владика Василь. Після Сл. 
Божої Владика завітав на 
наш празник на площу Ук-
раїнського Братського Со-
юзу „Верховина", де серед 
дружньої розмови позна-
йомився зі своїми вірними. 
На празнику можна було 
стрінути людей з різних 
стейтів Америки, а навіть 
із Канади. Під час празни-
ка пригравала оркестра 
, ,ОГО" з Кліфтону, Н. 

Дж. Гості теж могли ог-
лянути виставки наших об-
разотворчих мистців, ви-
грати гарні і цінні вигра-
ші та прохарчуватися. 

Тиждень після празни-
ка, 28-го, 29-го і 30-го 
липня, відбувся на оселі 
„ В е р х о в и н а " Фестиваль 
Молоді, на який прибуло 
тисячі людей, щоби огля-
нути мистецькі виступи 
молоді з Америки і Кана-
ди та відвідати нашу цер-
кву та церкву свв. Петра і 
Павла, наших православ-
них братів. Як твердять 
наші церковні господарі 
Григорій Карась та Ми-
хайло Грицковян, то в часі 

ВРЯТОВАНО 1200 
ВТІКАЧІВ З В'ЄТНАМУ 

Джакарта, Індонезія. -
Минулого понеділка, 25-го 
вересня, індонезькі власті 
поінформували, що поща-
стнло вирятувати 1200 
втікачів з комуністичного 
В'єтнаму, які протягом 11-
ох днів перебували на 
малих човнах на відкрито-
му морі, а відтак опинилися 
на малому острові біля 
берегів Індонезії. Між цими 
втікачами біля 500 осіб - це 
малі діти. 

Тимчасовий притулок 
в т і к а ч а м н а д а в у р я д 
Індонезії, а уряди ЗСА та 
Австрал і ї о б і ц я л и , що 
дозволять тим біженцям 
поселитися в їхніх країнах. 

Як відомо, з В'єтнаму, 
Ляосу і Камбоджі, тобто 
к о м у н і с т и ч н и х к р а ї н 
Індокитаю, від 1975-го року 
постійно втікає велика 
кількість людей, більшість 
з яких одержала дозвіл 
поселитися в Америці. 

ПОЛК. БАКУМ 
У ШПИТАЛІ 

З Центрального Коміте-
ту Вшанування Пам'яти Си-
мона Петлюри в ЗСА ін-
формують, що голова цьо-
го К о м і т е т у полковник 
Дмитро Бакум, відомий 
громадський діяч тепер пе-
ребувас в шпиталі в Ню 
Иорку. 

В четвер, 28-го вересня 
ц.р., полковник мав перейти 
операцію. 

ч 

Українське Лікарське Товариство Північної Америки 
Відділ Метрополії Ню Йорк 

-І влаштовує 

ТРАДИЦІЙНИЙ ОСІННІЙ 

ЛІКАРСЬКИЙ З'ЇЗД 
на С О Ю З І В Щ в Кергонксоні , Н . Й. 
в днях 7, 8 і 9-го жовтня 1978 року 

Початок програми в суботу, 7-го жовтив, о год. 1-ІЙ по пол. 

Щиро запрошуємо всіх Колегіє з Родинами та Студентів. 
Проситься кімнати своєчасно замовляти в Управі Союзівги. 

Ukrainian National Association Estate 
Kerhonkson,N.Y. Тел.:(914)626-5641 

Управа 

В неділю, 1-го жовтня 1978 року 
в Українській Православній Церкві СВ. ВОЗНЄСІННЯ 

650 irvington Avenue, MAPLEWOOD. N.J. 
після Літургії (коло 11:15 дав) 

буде відправлена 

ПАНАХИДА 
ПО ЖЕРТВАХ ГОЛОДУ 

1932-33 PP. 
Після Панахиди в ПАРАФІЯЛЬНІЙ ЗАЛІ 

відбудеться 

Жалобна Зустріч 
Запрошується все Українське Громадянство свооо прн-
сутністю вшанувати пам'ять 7 мільйонів невинних жертв 
московського голодоморства в 45-річчя їхньої трагічної 

смертн. 
Настоятель Церква - о. Іван Наконечний 
Голова Параф. Уряду - інж. Л. Гусак 

обох святкувань церкву св. 
Володимира відвідало ко-
ло кілька тисяч осіб. Всі 
подивляли красу церкви та 
її нововиложений фронт 
кам'яними плитками. 

На тому - закінчили ми 
цілковито будову нашої 
церкви. На весну маємо в 
пляні будову дому для па-
роха і священиків емери-
тів. 

Д-рМ.Клюфас 

СССР випробовує 
ракети на Пацифіку 

Москва. — Совстськнй 
Союз приготовляється до 
в и п р о б о в у в а н н я с в о ї х 
потужних ракет на Пацн-
фіку, зокрема у північній 
частині в районі Куриль-
ськнх островів, які мали 
розпочатися в четвер, 28-го 
вересня ц. р. і триватимуть 
приблизно два тижні. 

С о в є т с ь к е а г е н т с т в о 
TACC повідомило, що 
Рада Міністрів СССР і 
м і н і с т е р с т в о о б о р о н и 
Совстського Союзу зверну-

лося до багатьох держав 
світу не користуватися 
водними і повітряними 
шляхами в цьому районі в 
часі випробування ракет. 

З а х і д н і с п е ц і я л і с т и 
припускають, що воєнна 
фльота СССР правдопо-
д і б н о в и п р о б о в у в а т и м е 
також нові протилетунські 
ракети М-7 і далекобіжні, 
вистрілювані під водою 
п о т у ж н и м и п і д в о д н и м и 
ч о в н а м и з а т о м о в о ю 
погінною силою. 

В глибокому смутку повідомляємо Родину, Приятелів і Знайомих, 
що і Волі Всевишнього, ненадійно, відійшов у Вічність, 

в середу, 27-го вересня 1978 року в Нюарку, H. Дж. 
наш Найдорожчий і Незабутній 

ТАТО, ДІДУСЬ, ШВАҐЕР і ВУЙКО 

СВ. П. 

дир. ПЕТРО ПОСТОЛЮК 
хорунжий Українських Січовах Стрільців, активний учасник Визвольних Змагань, 

співосновннк і довголітній директор В-ва „Червона Калина" в Західній Україні 
і на еміграції. 

ПАРАСТАС - в п'ятницю, 29-го вересня 1978 р. в год. 7:15 веч., в похоронному 
заведенні Литвин і Литвин, 801 Springfield Avenue, irvington. N.J. 

ПОХОРОН в суботу, 30-го вересня 1978 p., в год. 8:30 рано з того ж похоронного 
заведення до церкви св. Івана Хрестителя при Сенфорд Авеню, в Нюарку, Н. Дж., відтак, 
на православний цвинтар св. Андрія у С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

В безмежному горю: 
ІРИНА ПОТОЧНЯК - донька з мужем ЮРІЄМ 
АНТОНІЙ і ЛІДІЯ - внуки 
ДАНУСЯ ГОРОДИСЬКА - швагерка з мужем 

ОРЕСТОМ і синами 
ЗБИСЬО ТАБЕНЦЬКИЙ - швагер з дружиною 

ВАРВАРОЮ і дітьми 
д-р ПЕТРО ПОПОВИЧ з родиною - сестріиок 
кузини: 

ЛЮБА і АДРІЯН ЛАПИЧАКИ 
ЕВГЕНІЯ і АНДРІЙ РАТИЧІ 
ЯРОСЛАВА та ОСТАП ОЛЕСНИЦЬКІ 
МИРОСЛАВА і РОМАН БОГАЧ 
МИХАЙЛИНА МОСОРА 
ОКСАНА та ТАРАС БОДНАР 

Ближча і дальша Родина в Україні і у ЗСА 

Рада Директорів Федеральної Кредитової Кооперативи 
„Самопоміч" в Балтімор, Мд. 

зі смутком повідомляє своїх Членів і все зорганізоване Кооперативне Громадянство, що 
в понеділок,, 25-го вересня 1978 року, по короткій і тяжкій недузі, 

відійшов від нас у Вічність, на 58-му році життя 

О 

ТЕОДОР ХАИ 
активний член, б. довголітній касир 1 місто-голова Ради Директорій. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
в 

Опечаленим Дружині і Родині Покійного складаємо щирі співчуття. 

У безмежному смутку повідомляємо Родину, Приятелів і Знайомих, що 
Волею Всевишнього, 25-го вересня 1978 року відійшов від нас у Вічність 

наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО і СИН 

СВ. П . 

яз 

ТЕОДОР ХАИ 
народжений 3-го березня 1920 р. в Лютовиськах, Зах. Україна. 

ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відбудуться в похоронному заведенні Zic!cr and Lilly. 
Eastern Avenue і Wolfe St. ПАНАХИДА в середу, 27-го вересня, о год. 7-ій аеч. 
ПАРАСТАС в четвер, 28-го вересня, о год. 7-ІЙ веч. 

ПОХОРОН в п'ятницю, 29-ГО вересня 1978 р. з того ж похоронного заведення о год. 
8:30 ранку до української католицької церкви св. Михаіла, а опісля на цвинтар украін-
ськоі католицької церква. 

Горем прибиті: 
дружина - ЛЮДМИЛА 
син - ІВАН 
дочка - МАРІЯ НАДІЯ 
мати - МАРІЯ в Україні 
брати - СТЕПАН і ВАСИЛЬ 
та ближча і дальша Родина в Україні 

Неділя, 29 жовтня 1978 p., год. 2:30 по пол. 

Fashion institute of Technology 
227 Weal 27th Streat New York CHy 

Квитки: „АРКА", „ЕКО" і при касі. 
і Я в Я в в . ш а а в в в м в в а в в я в і в я в ш а я а ш в н в я а я е а в Н 4 

„СТУДІЯ МИСТЕЦЬКОГО СЛОВА" ЛІДІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ із НЮ ЙОРКУ 
П Р Е М ' Є Р А 

БОРИС ГРІНЧЕНКО 

С Т Е П О В И Й Г І С Т Ь 
ДРАМА НА 5 ДІЙ З ДОБИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

Гостинно, в ролі Бандуриста, виступить Проф. Ромвн Левнцькнй 
рвивІвевШ^вІФЯІйіїІІвеІВ^^ 

Постава: ЛІДІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА 
Хоргорафія: ОЛЬГА КОВАЛЬЧУК-ІВАСІВКА 
Оформлення і костюми: МАРІЙКА ШУСТ 
Світло: ЮРКО ҐРЕЧИЛО 
Інспектор сцени: ВОЛОДИМИР ПАПУГА 
Спонзор: Т-ао „САМОПОМІЧ", Ню Йорк 

в 
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Принципи української... 
(Закінгєння 

б е з п е к и . П е р е д у м о в о ю 
співпраці і приязні України 
з Ті сусідами є визнання 
принципу державної неза-
лежности народів цього ге-
ополітичного простору та 
етнографічного принципу 
за основу територіяльного 
розмежування між держа-
вами на цьому просторі. 

Головні принципи 
української внутрішньої 

політики 

1. У боротьбі за від-
новлення незалежної укра-
Інської Держави правильно 
визначена і здійснювана 
внутрішня політика с од-
ним із головних аспектів 
визвольної політики, яка 
має за завдання: 

а) забезпечити організа-
цію і мобілізацію внутріш-
ніх сил нації політичним 
керівництвом та спрямува-
тн її на фронт визволь-
ної боротьби; 

б) протидіяти шкідлн-
вим впливам, які підрива-
ють силу і єдність націо-
нальної спільноти, розкла-
дають її чи дезорієнтують 
чужими ідеями та політич-
ннми орієнтаціями; 

в) втримувати в нації 
живим її державницько-по-
літичний ідеал та свідо-
мість її історичного при-
значення; 

г) спрямувати всі дії, 
прагнення і почини суспіль-
них груп і верств різно-
родних організацій, уста-
нов та поодиноких осіб на 
фронт боротьби за націо-
нально-державне визволен-
ня, підпорядковуючи йому 
всі партикулярні інтереси; 

2. Наша внутрішня по-
літнка завжди має бути 
всеукраїнська, соборниць-
ка, вона мусить заступати 
інтереси цілої нації, все-
бічно охоплювати цілість її 
життя і безкомпромісово 
протиставитися всім шкід-
ливим проявам, які послаб-
люють силу нації, спричи-
няють її розбиття, полі-
тично-партійну атомізацію 
та намагання підмінити 
державницько-політичний 
ідеал нації партійним док-
тринерством або оріента-
ш'єю на сторонні сили. 

3) Українська визвольна 
боротьба спрямована про-
ти російських імперіалістів 
-гнобителів та їх підголос-
ників, має за головну ме-
ту - самостійну, соборну 
українську Державу, про 
форму і лад якої вирішить 
сам український народ , 
згідно зі своєю волею. 

4. Українська спільнота 
поза межами України — це 
органічна складова частина 
цілої української нації, з 
чого випливають і її від-
повіїні обов'язки та зав-
дання супроти українсько-
го народу і його визволь-
ної боротьби. Життя і ді-
яльність українців у вільно 
му світі нерозривно пов'я-
зані з Україною, з її на-
ціонально-політичними і 
культурними ідеалами, по-
требами і вимогами. Всі 
головні і побічні сектори 
українського організовано-
го життя за кордоном — 
політичний, релігійний, 
суспільно-громадський, на-
УКОВО-КуЛЬТурНИЙ, ВИХОВ-
но-молодіжний, станово-
професійний, господарсь-
кий та інші — зобов'яза-
ні дати свій якнайбільший 
вклад для справи визво-
лення України і збагачен-
ня її культурної національ-
но-духової скарбниці. 

5. Незважаючи на внут-
рішню зрізничкованість, 
шо притаманна всім віль-
ним суспільствам, вся ді-
яльність українців в діяс-
порі, їх організацій, уста-
нов, товариств і підпри-
смств, повинна грунтува-
тися на ідеях української 
державности , національ-
ного патріотизму і собор-
ности, та на потребах без-
компромісової б о р о т ь б и 
української нації за своє 
національно-державне ви-
зволення з-під російської 
окупації. 

6. Вклад українців з-за 
кордону в національно-ви-
звольну боротьбу на рід-
них Землях, зокрема зов-
нішньо-політичною дією, 
належно оцінює і україн-
ський народ, бо визволен" 
ня України прийде наслід-
ком праці, боротьби і зу-
сцль усієї української спіль-
ноти, повної концентрації 

зі crop. 2) 
сил і засобів усіх україн-
иів, в Україні і за кор-
доном, необхідних для на-
ціонального і соціяльного 
визволення українського 
народу. 

7. Організоване україн-
ське суспільно-громадське, 
культурне й наукове життя 
за кордоном є також но-
сієм і виразником загаль-
но-украінського наиіональ-
ного життя та загально-ук-
раїнської дії на користь 
українській визвольній 
справі. Українські oprani– 
зації й установи за кор-
доном є тими формами-
ви явами, в яких можна 
плекати, вирощувати й 
розвивати національно-
патріотичні сили, шо ста-
ють базою для українсь-
кої визвольної політики та 
школою для підготови дер-
жавно-творчих кадрів. 

8.Завершення суспільно-
громадського сектора Сві-
товим Конгресом Вільних 
Українців може уможли-
вити успішне плямування і 
координування діяльности 
крайових громадських цен-
траль та інших подібних 
організацій і установ, спри-
яти розвиткові багатогран-
ного українського життя в 
різних країнах поселення 
українців, зміцнити їх ду-
ховий і фізичний потенціял 
молодим поколінням, ви-
хованим і вирощеним на ук 
раїнських традиціях дер-
жавности і духовости. 

Передумовою успішної 
дії і розвитку політичного і 
громадсько - культурного 
секторів є правильний роз-
поділ їх компетенцій, ви-
значених програмами і ста-
тутами. 

Координаційний cyc– 
пільно-громадський центр, 
яким є СКВУ, не може 
претендувати на диспози-
ційний центр політичних 
формацій, ані ставати на-
місткою українського по-
літичного центру. Україн-
ське представництво в між-
народніх політичних opra– 
нізаціях мусить мати по-
літичний характер, як 
справжня репрезентація 
політично-державницькнх 
прагнень українського на-
роду та його визвольної 
боротьби, якої не вільно 
обмежувати комплексом 
оборони людських прав, бо 
ті права можна забезпе-
чити тільки в суверенній 
власній державі, за яку 
Україна бореться. І це най-
суттєвіше завдання україн-
ської закордонної політич-
ної репрезентації визволь-
ної боротьби нашого наро 
ду, яка ведеться за розвал 
російської імперії і за від-
новлення суверенної собор-
ної української Держави, а 
не тільки за людські права, 
виборення яких в імперії є 
фікцією і самообманом по-
неволеного народу. 

Громадські і інші подіб-
ні організації, в тому і їх 
надбудови, мають право й 
обов'язок допомагати всі-
ма засобами визвольній бо-
ротьбі українського наро-
ду, але не мають права 
привласнювати собі компе-
тенцій української політич-
ної репрезентації, що нале-
жить українському полі-
тичному секторові. Хто діє 
інакше, той не допомагає, 
а шкодить українській ви-
звольній справі. 

9. Релігія і Церква, ві-
діграли і відіграють у жит-
Я й духовості українсько-
го народу впродовж його 
історії особливу ролю і 
далі мають особливе зна-
чення в його національно 
-релігійних прагненнях. То-
му необхідно докласти зу-
силь, шоб українські наці-
ональні Церкви зберігали 
свої прадідні патріярхальні 
права, шо скріпить націо 
нальні й духові (релігійні) 
сили українського народу. 

10. Взаємовідношення 
між українськими політич-
ними'партіямн й організа-
ціями та їхня сконсолідо-
вана дія визначується ін-
тересами української ви-
звольної політики, вимо-
гою конкретної політичної 
дійсностн та їхнім ставлен-
ням до ідейно-політичних 
позицій нескореної Украї-
ни, до потреб і вимог її 
революційно - визвольної 
боротьби л російсько-боль-
шевицькою імперією за 
свою державну незалеж-
ність і суверенність. 

Вересень, 1978 

За Консультативну Комісію 

Похорони сл. п. колишнього 
міністра УНР д-ра Тимоша 

Олесіюка 

Від Уряду УНРеспубліки 
Д-р Т. Леонтій 

Від революційної ОУН 
І. Дмитрів 

У суботу, 16-го вересня 
ц.р. на українському право-
славному цвинтарі в Бавнд 
Бруку поховано сл. п. д-ра 
Тимоша Олесіюка — б. чле-
на Української Централь-
ноі Ради та міністра Уря-
ду УНР в екзилі, лікаря, 
вченого-дсмографа, члена 
У ВАН та НТШ, відомого 
громадсько - політичного 
діяча на Підляшші. Покій-
ннй помер 11-го верес-
ня у Лос Анджелесі, 
Каліфорнія. на 84-
му році життя. Після 
заупокійних відправ в 
українській православній 
церкві Св. Андрія Первоз-
ванного у цій же місцевості, 
де українська громада 
прощала в останню земну 
путь свого патріарха (так з 
пошаною в парафії Св. 
Андрія називали Покій-
ннка), тіло якого доставлс-
но літаком до Кюарку до 
похоронного заведення 
Литвина і Литвина. 

У суботу, о год. 10-ій 
ранку труну з тілом 
Покійного, накриту украін-
ським державним npano– 
ром, при жалобних звуках 
дзвонів внесли побратими і 

Й)узі Покійного до Церкви-
ам'ятннка, де Владика 

архиєпнекоп Марко в асисті 
о. протопресв. Богдана 
Жслехівського та о. прот. 
Франка Істочина відправив 
Парастас. Під час відправи 
співав хор під орудою івж. 
Анатолія Гончарова. При 
відкритій труні стояла 
почесна варта — сот. В. 
Сердюк, д-р М. Шпнтко та 
М. Ннкіш з українським та 
американським прапорами 
та з бойовим прапором 3-ої 
Залізної Дивізії. 

До могили тіло Покій-
ного, крім вдови Тамари 
Олесіюка, сина - д-ра мед. 
Андрія (підполк. морської 
авіяціі ЗСА в резерві), 
доньки — Марини Прн-
ходько (відомо! українсь-
кої поетеси), онуків та 
сестри Покійного cynpo– 
воджувала велика украінсь-
ка громада, серед якої були 
побратими Покійного' 93-
літній б. міністер УНР 
проф. Іван Паливода та 88-
літній б. член Централь-
ної Ради д-р Кость 
Туркало. Чорну подушку з 
орденами Покійного ніс 
заступник Керманича 
Фінансів уряду УНР в 
екзилі Констянтнн Луцен-
ко. Над могилою, на 

прохання родини, було 
тільки о д н о коротке 

Зющальне слово, а саме від 
Ц УНР, що його внголо-

енв заступник голови Уряду 
УНР в екзилі Володимир 
Біляїв. 

Під час трапези короткі 
слова виголосили Арх. 
Марко, проф. І. Паливода, 
д-р К. Туркало, майор І. 
Лютнй-Лютенко, дир. 
Мар'ян Коць, проф. Іван 
Замша, Наталія Лівицька-
Холодна та протопр. 
Богдан Желехівськнй. 
Відчитано також телегра-
ми зі співчуттям від 
п р е з и д е н т а У Н Р М. 
Лівнцького та голови 
Уряду УНР в екзилі д-ра Т. 
Леонтія. 

Замість квітів на могилу 
Покійного присутні склада-
ли пожертви на Фонд ім. 
Симона Петлюри, УВАН, 
Енциклопедію видання 
НТШ та музей-пам'ятник у 
Бавнд Бруку. В тризні, 
якою провадив інж. Петро 
Крамаренко, взяло участь 
коло сто осіб. Всім їм, в 
імені родини, подякував д-р 
Андрій Олесіюк за вша-
нування пам'ятн його 
покійного батька та за 
пожертви на вищезгадані 
установи. 

Вол. Біляїв - голова 

Прощання панства Л. і Н. 
Бачннськйх у Клівленді 

У середу, 30-го серпня 
ц.р.. Пластова Станиця, ук-
раінський Музей та учи-
тельська Громада в Клів-
ленді влаштували прощан-
ня пл. сен. проф. Леонідові 
Бачинському та його дру-
жині пані Наталі, які неза-
баром залишуть Клівленд і 
зогляду на здоров'я виїдуть 
до Денвер, Кольорадо. 

Вечером проводив ста-
ннчннй пл. сен. Ігор Рудсн-
ський. В прощальних сло-
вах від Пласту пл. сен. інж. 
Григорій Бобків підкреслив 
великий вклад пл. сен. Ба-
чинського в наукові, музей-
ні та пластові здобутки. В 
своїй промові пл. сен. Боб-
ків згадав кілька важливі-
шнх дат в житті проф. Ба-
чннського. Професор ypo– 
джений на розлогих степах 
на півночі Чорного моря. В 
1920 році із Камінця По-
дільського, де він був аснс-
тентом при катедрі зоології 
державного українського 
університету, Л е о н і д Ба-
чинський переїздить з ар-
мією УНР на Чехо-Словач-
чину - Закарпатську Ук-
раїну. Його праця там це 

предтеча о. Волошина та 
взнеслих подій на Закарпат-
ті. Він публікує пластові 
видання в Ужгороді та стає 
основноположником Плас-
ту на Закарпатті. Вкінці 
чехи проганяють пл. сен. 
Бачинського і він поселю-
ється в Перемишлі, де даль-
ше працює науково і в 
Пласті. 

Друга світова війна зму-
шує його виїхати до Німсч-
чини, а з відтіля, він nepe– 
їздить до Клівленду. Тут 
засновує світовий пласто-
вий музей , національний 
музей, архів та далі працює 
в рядах Пласту, в учитель-
ській громаді та в НТШ. 

Відтак прощав пл. сен. 
Леоніда Бачинського пл. 
сен. д-р Олександер Феднн-
ський, від Пласт-прияту го-
лова пан В. Крутиголова, 
від учительської громади 
проф. М. Дуб, від НТШ, 
якого дійсним членом є 
проф. Бачннський говорив 
мґр С. Воляник, а від прня-
телів адвокат І. Зварун. 

Лідія Голіян 

Проголошують Літературний 
Конкурс СФУЖО 

КАРТЕР УНЕВАЖНИВ 
ЕМБАРГО НА ПРОДАЖ 

ЗБРОЇ ТУРЕЧЧИНІ 
вашінгтон. - Президент 

Джіммі Картер у вівто-
р о к , 2 6 - г о в е р е с н я , 
формально уневажнив 
ембарго на продаж зброї 
Туреччині, яке Конгрес був 
встановив у 1975-му році 
після окупації північної 
частини Кнпру турецькн-
ми військами, а кілька 
тижнів тому законодавці 
ЗСА самі проголосували 
скасувати ембарго. Презн-
дент заявив, що уневаж-
нення ембарга вийде на 
користь ЗСА і союзників у 
Швнічно-Атлантійському 
Союзі (НАТО), бо у 
відплату за ембарго 
Анкара, яка не могла 
одержувати американської 
зброї, що послабило 
військову силу Туреччини, 
члена НАТО, була прнпн-
ннла всю діяльність на 
американських військових 
базах на турецькій терн-
тОрії. 
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Світова Федерація Укра-
інських Жіночих Організа-
цій проголошує отсим ХУІІ-
ий з черги Літературний 
Конкурс, темою якого буде 
оповідання для молоді. 

Завдяки фундації д-р Ма-
русі Бек створено в 1960 
році при СФУЖО літера-
турну нагороду для пись-
менниць і жінок-любнтслів 
пера. З того часу проведено 
вже 16 літературних кон-
курсів на різні жанри, а 
цьогорічний присвячений 
молоді. 

Тематика оповідання для 
молоді —'довільна, сучасна 
або історична, але з добір-
ною мовою і зрозумілою 
складнею. На нагороду 
призначено 200.00 долярів 
- по 100 за два найкраще 
написані оповідання; крім 

цього будуть відмічені вщ-
значення трьох чергових 
оповідань, беручи д о уваги 
тематику і мову. 

Реченець закінчення кон-
курсу 31-го грудня 1978 ро-
ку. Конкурсові твори роз-
глядатиме жюрі в такому 
складі: д-р Анна Марія Бой-
цун, д-р Богдан Романен-
чук, д-р Олександра Ткач. 

Конкурсові оповідання 
слід надсилати в трьох ко-
піях під псевдонімом, а 
справжнє прізвище авторки 
в окремо запечатаному кон-
верті, на адресу: Mrs. Anna 
М. Bojcun, Box 30-C, Mill-
stream Road, Cream Ridge, 
N.J. 08514. 

Комітет Літературної 
Нагороди СФУЖО 

, i n i i i i i i U rww^vwuiMWi ifiiniiiiiiu щтттттттшшштт 
І У всіх правямх справах, таких як: розводи, тестаментя, імі-; 
, граційні справи, спадщини, випадки, справа зв'аіані з nt– 

рухомостями, трансакція мастковях справ кревних, яві 
вживуть в Україні або в Польщі, прошу звертатися до^ ! 

,?г WASYL NE20WY ” ; ' 
І consultant for L0U1S KOMOWAL. attonwy ^ -

Години урядування тільки за домовленням. 
Room 803.1411 Walnut Stroat. PhaacMpMa, Pa. 1910? ' 

Te4ephona (215) 563-ЗІ32 
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ASCENSlON MANOR provides: 
Secure living for Senior Citizens. 
Efficiency 1 1 Bedroom Apartments 
Cafeteria 
varied Activity Program 
Companionship 
Minimum age 62 years 

ПОШУКУЄТЬСЯ 
І ГОСПОДАРЯ (Maintenance) 
і на постійну працю 
f на Союзівці 

також КЕЛЬНЕРКУ 
на постійну працю. 

ПЛАТНЯ ПІСЛЯ УМОВИ. ГОЛОСИТИСЬ: 
S O Y U Z I V K A – UNA Estate 

Kerhonkson,N.Y. 12446 (914)626-5641 ^ 
а І ІІІІ111 тЩ^ФФФ0іЛШ9 9шЛ0^ЩМЙ^^й'^'^МФФІйфЛ 
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ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА' 

For more information contact 

DIRECTOR OF APPLICATIONS 
ASCENSION MANOR INC. 

911 N. Franklin Street. Philadelphia. Pa. 19123 
(215) 922-1116 

CONVENIENT TO SHOPPING S TRANSPORTATION 
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1 ПІЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
за академЯ, посмертні згадки, 

1 ПІЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
розшуки, i'S3.l 

(яи 

Вже вийшла з друку книжка 

живі СТРУНИ 
авторства Уласа Самчука 

що с базована яа Історії кобзарства й Капелі Бандуристів 
їм. Тараса Шевченка. 

Це с капітальне видання в твердій оправі, коло 500 сто-
рінок. що містить поверх 200 кольорових та чорнобілих 
ілюстрацій. 

Змістом своїм, ця книжка мас надзвичайне виховне 
значення в дусі патріотизму й національного 
Освідомлення. Вона повинна бути настільною книгою в 
кожній родині. 

Щоб дати можливість набути це видання широким 
колам нашого громадянства, Капеля продає її по ціні 
собівартості! - S25.00. 

Тому, що Капеля з цього заробітку не мас, ми 
вимушені просити замовників покривати кошти 
упакування й пересилки, що становлять коло S 1.50 на одну 
книжку. 

Висилайте 526.50 і незабаром дістанете це преціннс 
видання. З Канади заплату просимо висилати в 
американській валюті. 

Замовлення надсилати на адресу: 
UKRAINIAN BANDURISTS CHORUS 

P.O. Веж 12129. Hamtramck Щ,., Detroit Men. 41212 U.8A 

бака, фіииен, пікніки, бенкети, банки, продаж до-

ОГОЛОШЕВДЯ НА S ШПАЛЬТ, без огляду на”-Чк 
- і”іст no't.OO доларів за кожний Іяч,. 

- ^ j . : . ',' ” ш 

Якш;о до оголошення включається 'запишу -
, коштуватиме додатково: 
Фоторепродукція на одну шпальту . — 9 6.75 
Фоторепродукція яя дві шпальти 1 8Д0 
Фоторепродукція на три, шпальта 1940 

"Г. іГі. "і: "-
І ОГОЛОШЕННЯ НА ЧЕРГ09Е ЧИСЛО (J ДНІ ПЕРЕД ПОЯ-
ІВОЮ) ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДО ІбчЯ ГОДИНИ ДНЯ. 

^ ” ЦШИ ОГОЛОШЕНЬ 
В АНГЛОМОВНОМУ ТИЖНЕВИКУ 

(недільне видання) Ukrainian Weekly 
. 1 МЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 

за академі, посмертні згадки, розевукя, подяки S 5.99! 
її ПІЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ і 
J яв цуиве іиі конперти, бавкееові оголошення, (м-

бдаи, фінівяи, пнсиїки, бенкети, банки, продаж 
доаявіт.д.) 7.99І 

1 - ^L– m 
на чергове, недільне аидаї 

до ПОНЕДІЛКА, ТІЛЬКИ до 12-ої ГОДИНИ ДНЯ ілняЛ . 
^адІЩОММЄТЬСЯ ad організаціїустанова 1 поодюїбкі особи,' 
які "доегяоть за оголошення, шо адьаУстраяЬі буде змтшеаш вад^ І 
ікяиути чергове огол^пениа, ДОКИ НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ, І 
І ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ, r Y 

Ришпчягип з оголошенням, проситься надсилати j 
f-'v– v НАЛЕЖНУ СУМУ. - , 

-ї , . - . -
-к .італавфонтчяо ОГОЛОШЕННЯ ПРИИМАСТМШ 

ЛИШЕ У НАГЛИХ ВИПАДКАХ. 

t 
В І Д І Й Ш Л И ВІД НАГ 

МЕРІ ФОРИТАР, членка. У. 
HC Відд. 481 я КарігеП, Па., 
померла 99 липня 1978 р- яя 
99 році ясятхя. Нар. 4. 10. 
1899 р. в Україні; членною 
УНС стала я 1999 р. Заля-
шнля я смутку дві дочки: 
Аняу 1 Юлію, 8 внуків 1 9 
правнуків. Похорон відбувся 
29 липня 1978 р яя У країн-
ськоиу Кат. Цвинтарі Три. 
яМ в Каряегі, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Геден Возяик, секр. 

КАТЕРИНА ИИКИТИН. 
членка УНО ВІДД. б я Acro– 
pli, Н. И. померла 94 липня 
1978 р яя 89 році життя. Зя-
ігяшняя я смутку дні дочки 
з родинами. Похорон підбув. 
ся яя цвинтарі Мт. Олівет в 
Маспет, Ніо Норм. 

Вічна U Пам'ять! 
М. Хомяячук, серк. 

АНДРШ БОХНА, член УНО 
Відд. 448 я Монтреалі, помер 
9 липня 1978 р. яя 88 році 
життя. Нар. 97 вересня 1891 
р. я Городянці, Копичннці, 
Україна. Членом УНС став 
98 лютого 1947 р. Залишив 
у смутку дружину Аняу 
(Стажннська). Похорон в1д-
буяся 19 липня яя цвинтарі 
Коте Дее Нейґес в Моятре-
алі, Кяе. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Ольга Плешкевнч, секр. 

ABBA КОЛІСНИЧЕНКО, 
членка УНО Відд. 998 я 
Клівленді, Огайо, померла я 
Іитерпраяс, Алабама яя 87 
році життя Народжена в 
1911 р. у Великій Александ. 
рівці, Одеса я Україні. Член-
КОЮ УНО стала я 1988 р. За-
лядшла у смутну доньку 31-
ну з чоловіком, 9 шіучки. 

Вічна їй Пам'ять! 
Володимир Стригун, секр. 

АЛЕКСАНДЕР ВАДУЛЯК, 
член УНО Відд. 158 у Ф1дя-
дежьфП, Па., помер 14 серпяя 
1978 р. на 55 році життя. Нар. 
1998 р. я Сколе, Україна. 
Членом УНС став у 1979 р. 
Зали пінив у смутку дружину 
Галину, сина Андрія, маму 
1 братія з родинами. Похо-
рон відбвся 18 серпня 1978 
на цвинтарі св. Марії , Факс 
Чейс у ФілядельфіІ, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар 

ДЕМКО ІВАН, член УНО 
Відд. 178 у Вілміяттон, Дел., 
помер 15 серпня 1978 р. яя 
58 році життя. Нар. 1999 р. 
я с. Борпгевнчі, пов. Пере. 
мкшль, Україна. Членом У-
НС став у 1985 р. Зявятняя 
у смутку дружину Марію, 
9 доньки: Аняу, Марію Кв-
теряну ти Іванну Натадію, 
двох синів: Иосифа Івана І 
Петра, зятя, невстку 1 вну-
кія. Похорон відбувся 19 
серпня 1978 р. на Кат. Ка-
тедральному цвинтарі у Віл-
мінґтон, Дел. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Петро Щерба, секр. 

ВАСИЛЬ ЗУЛИЦЬКНИ, 
член УНС Відд. 491 я Монт-
peaxd, помер 18 червня 1978 

. Д О В И Н А И М У ь 

ДО ВИНАЙМУ 
4-КІМНАТНЕ 

ПОМЕШКАННЯ 
в Ірвінгтоні, Н. Дж. 

Дзвонити в кожну пору дня. 
(291) 399-3992 

HELP WANTED – FEMALE 

ПОШУКУЮ 
ЖІНКУ-УКРАЇНКУ, 

яка хотіла б жити з моєю ма-
мою, у приватному домі з го-
родом, блнз. Red Bank, N.J., 60 

м. від Ню Йорку. 
Тел.: (212) 759-2452 

HELP WANTED 

MOLD MAKER 
Experienced on injection Mokiiaf 
Machine. Modern, Air conditioned plant 
with Manufacturing Company. Top 

a benefits. 
L J. BROOKS CO. 

Contact Mr. Chester Babij 
(201) 413-0335. ert. 42.1-5 рда,' 

INCINERATOR UPG 
Contractor requires, brick layer, exp. in 

fire box work 4 service 
MECHANICS 

Must drive, and speak English. 
Call (212) 784-7300 

у MAINTENANCE MECHANIC 
Experienced on four slide machines and 
air operating equipment Modem air 
conditioned plant with manufacturing 

company. Top wages and benefits. 
E. J. BROOKS CO. 

Contact Mr. Chester Babij 
(201) 483-0335. Ext. 42. 8-5 p.m. 

Їь на 98 році життя. Вар. 
912 p. в Серважах, нов. 36о-

рн, Україна, я членом УНС 
стяв у 1991 р. ? т т - - у 
смутку Родину я Україні. 
Похорон відбувся 81 червня 
1978 р. яя цвинтарі Коте дее 
Неягес, я Монтреалі, Кав. 

Вічна Йому Пам'ять; 
М. Андрухів, еенрь 

REAL ESTATE 

Обмежену кількість 
продасться акрові 

БУДІВЕЛЬНІ ПАРЦЕЛІ 
по S3.000.00; , 23Л акрові по 
S8.S0O.0O, або разом 11 акрів 
за 532,000 із потоком, 25,000 
дерев на будівельний матеріал; 
модерна хата –̂ S40.000.00. Все 
в ELDRED, N.Y.HPH ДОРОЗІ 
32 (ОКОЛИЦІ ВЕРХОВИНА 
- УРСоюз). Ця інвестиція 

дасть Вам поважний дохід. 
Тел. (914) 557-8741 

EC0N0-H0MES C0NSULT1NG 
P.O. Box 207. Eldred. 9.Y. 12732 

BJD 

9-кіми. дім, коло Союзівкн -
533.000.00. 

6-кі.мн. дім, три акри землі -
S50.000.00. 

70 акрів землі, серед стейтово-
го лісу, гірський потік, 
асфальтова дорога, за акер 
S750.00. 

19 акрів землі, коло Союзівкн 
- S 18.000.00. 

STEPHAN 0LEKS1W 
Licensed Real Estate Broker 

Rock Haven Rd„ P.O. Box 349 
Kerhonkson. R.Y. 12446 

Tel. Kerhonkson (914) 626-7692 

В'УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 
на ФЛЬОРИДІ 

нові хати з всім модерним 
влаштуванням. 

j5 кімнат, від S25.000 
5 кімнат, гараж S31.500, 
,7 кімнат, 2 гаражі 545,5(Ю 
7 кімнат, „сплнт-левел S65.00 

„ҐАРДЕН ГОМС 
5 кімнат, гараж S32.50O 
Надвіроднни S65.00O 
Ділянки під хату від1. S 8,000 

SUNNYLAND REALTY " 
Stephen Kowalchuk – Realtor 

855 N. Park Ave.. Apopka. Па. 32703 
(305)896-3060 . ^ 

)9ФФФФФЖФФ0ФФФФФ0009ШФІ 

A. E. SMAL ft Co. 
REAL ESTATE t iNSURANCE 
1733 SpringfleW Avenue 
Meplewood. N.J. 07040 

(201) 761-7500 

Приймас всі роди забезпе-,j 
ченяа, зокрема: на особові; 
і вантажні авта та MOTO– : 
циклі; від вогню, від від-
повідальності і бондн: на; 
життя і акцндентові полі-
си. 

; 1 Продає і приймас на npo–! 
даж нерухомості в Мей-
пелвуді. Ірвінгтоні та 
ВСІХ ДООКОЛИЧНИХ МІСЦЄ-

1востях. 
1І40ф00000в4Ф400Ф0Ф00000ф4 

SERVICE 

SCAFFOLDING - ROOFING 
WATER PR00F1N6 - SHEET METAL 

J. FIEDLER 
91 Bruckner Boulevard 

(212)9934100 

NfRfti OlRECTORS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. П О Г Р Е Б Я И К 
Займається Похоронами 

.В BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЬТМПЕРАТУРА 

Peter efarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

CHAMBERMAID - WAITRESS 
Sleep in. Mtd-town Manhattan. 2 in family. 
Must have references, and speak English. 

Top wages. 
CaB (212) El 54)999 

LYTWYN ft LYTWW 
UKRA1NAN 

FUNERAL DlRECTORS 
A1R CON DlTlON ED 

Обслуга ЩЦРА І ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Гаяож займаємося noxopo– 
намн на цвинтарі в Ваянд 
Бруку 1 перенесенням Тлінь 

них Останків з різних 
країн світу. 

8 0 1 Sprlngfled Avenue 
IRVTNOTOIN, N.J. 

NEWARK, N. 
ESsex 

RK, N.J. 
5-5555 


