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В А М Е Р И Ц І 
СЕКРЕТАР ОБОРОНИ ЗСА МЕЛВІН ЛЕРД видав 

розпорядження, на підставі якого рекрутовані до всіх ро
дів військ будуть проходити окрему програму про міжра– 
сові взаємини. Впродовж одного року Оборонний Інститут 
з справах расових відносин мас вишколити до півтори 
тисячі інструкторів - викладачів на цю тему. Кожний ре
крутований до американських збройних сил буде слухати 
такі виклади на початку, а потім щороку їх будуть у ско
роченій формі повторювати. 

ВИДАТНИЙ ІСТОРИК АЛЕН ШВІНС ПОМЕР у Ка
ліфорнії на 80-му році життя. Впродовж ЗО років він ви
кладав історію в Колюмбійському Університеті. Відомим 
стаз після двох нагород „Пулідера" за його праді, в 1933 
і в/1937 роках. Вирізнявся добрим стилем і беззастереж– 
Воіо правдивістю в своїх науково - історичних дослідах. 

51-РІЧШШ ПРЕМ'ЄР КАНАДИ П'ЄР ЕЛЛЮТ ТРУ– 
ДО ОДРУЖИВСЯ з 21-річною Марґаретою Сінклер. Вона 
— студентка соціології, яку не раз бачили в кулуарах 
парламенту в Оттаві, як маленьку дівчинку, батько якої 
був членом ліберального уряду в 1950-х роках. Прем'єр 
Трудо познайомився з своєю нареченою три роки тому В 
Таїті. Шлюб вони взяли в католицькій церкві у Північ
ному Ванкувері, Брнтійська Колюмбія. З усіх сторін світу 
молода пара одержала багато провітів. 

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР ВІЛЛЬЯМ РОДЖЕРС 
ЗВЕРНУВСЯ з закликом до Сенату, щоб він схвалив так 
за. Женевський Протокол з 1925 року, і таким чином при
єднався до заборони користуватися хемічною і бактеріоло
гічною зброєю. Однак, державний секретар зазначив, що 
ЗСА мали б і надалі право користуватися слабим „сльо– 
зоточивим" і подібними газами. 

НА ВІЙСЬКОВОМУ СУДІ В ФОРИ БЕННІНҐУ, де 
головним обвинуваченим с ляйтенант В. Келлі, виступили 
нові свідки. Один із них, офіцер розвідки в Південному 
В'єтнамі, капітан Юджін Котук, ствердив, що він не знав 
і не,бачив наказу про те, щоб убивати всіх цивільних у 
селищі Мілан. 

ДОКТОР КЛОД ФЛАИ ВИЗДОРОВЛЮС В ЛІКАРНІ 
в/ Монтевідео, в Уругваї, після того, як ліві ворохобники 
„Тупамарос" викрали його й протримали сім місяців 
в ув'язненні. Тому, .що д-р флай дістав удар серця, викра
дачі звільнили його, а в лікарню, куди потрапив, переда
ли 600 сторінок записів д-ра Флая, американського сіль
сько - господарського експерта. Члени організації „Тупа
марос" випустили його через хворобу, не дочекавшись ви
купу. В неволі за 7 місяців Д-р Флай вивчив есданську 
мову. 

КОЛИШНЬОГО КЕРІВНИКА АМЕРИКАНСЬКО! 
ДВЛЕІ”АіиГЯО ОН ЧАРЛЗЛ ПОСТА запрошено на ста
новище Професора до Школи Міжнародних Справ про Ко– 
ліомбіяевкому Університеті в Ню Иорку. Крім того, він 
служитиме дорадником в Американській Асоціації ОН. 
ЧарзовІ Постові тепер 63 роки. 

У С В І Т І 
ГЕНЕРАЛЬНИМ СЕКРЕТАРЕМ НАТО СТАНЕ ГОЛ

ЛАНДСЬКИЙ міністер закордонних справ Жозеф Люнс. Те
перішній генеральний секретар, італісць Манліо Брозіо, 
матиме в липні ц. р. 74 роки іі хоче відійти в стан спо
чинку. Дотеперішніми генеральними секретарями Північ
но -” атлантійського пакту, який охоплює 15 західніх дер
жав і с могутнім антнсовстським бльоком: були: бритій– 
ський дипломат лорд Ізмей, бельгійський прем'єр і мініс– 
тер закордонних справ Поль Генрі Спаак, голландський 
дипломат Дірк У Стіккер. В КАТО існус традиція, що 
генеральним секретарем с європеєць, а головним команду
вачем є американець. Першим був Д. Д. Айзеягавер, те
пер є Бндрю Гудпейстер. Рада НАТО збереться 3-4 червня 
вЛДісбоні, Португалія. 

БРИТІСЬКИИ УРЯД РПИИВ інвестувати дальших 
144 мільйони дол. у будову мотору в найбільшій брнтійсь– 
кій автомобільній компанії Роле - Ройс, яка недавно ПРО
ГОЛОСИЛА банкрутство, коли КОШТИ продукції в Британії 
і ЗСА зросли так високо, що ані Роле Ройс не Міг дотри
мати цін контракту з американською летунською корпора
цією ,,Локгіда" ані Локгід не міг зберегти плян будови 
так званого тризіркового летунського автобусу, до якого 
замовив був мотори в Роле Ройса. Брнтійськнй уряд пере
говорює в цій оправі з американським урядом. До Лондо
ну прибув президент „Локгіда" Денісл Отон. Банкрутство 
Роле Ройса вдарило по біржі і престижі Британії. 

У СХІДНЬО.МУ БЕРЛІНІ ВПРОДОВЖ 5 ГОДИН 
НАРАДЖУВАЛИСЬ делегації від Західнього Берліну і 
східньо - німецького уряду в справі вможливлення захід
нім берлінцям масово відвідати своїй кревних і приятелів 
в найближчий Великдень у Східньому Берліні. Коли схід
ньо - німецькі комуністи закрили свої кордони в 1901 ро
ці, то дозволили на видачу таких перепусток на свята 
тільки в 1906 році. Від того часу кордон був знову щільно 
замкнений. На вівторок 9 березня призначено нову кон
ференцію чотирьох амбасадорів. Москва буцім-то наполя
гає на східньо - німецький комуністичний уряд, щоб той 
поступився в справі облегшення комунікації та інших т. 
п. точках, які поліпшили б відносини між двома частинами 
поділеної Німеччини, бо західньо - німецький канцлер Віл
лі Врандт загрозив. що коли цього не буде, то вія не пре
д'явить німецько - совотського договору безпеки на ратифі
кацію парляментові. 

ДО ПАРИЖУ ПРИБУЛО 170 осіб з 41 американських 
стейтів, щоб із розмов з американськими та комуністични
ми делегатами на Паризькій конференції про В'єтнам ви
робити собі власний погляд на В'єтнамську війну, її хід 
Та можливості замирення. Вони вже конферувалн з ліде
ром Північно - в'єтнамської делегації Хуаном Туі і мають 
визначену зустріч з амбасадором Дейвідом Брусом. 

В ШЕВЧЕНКОВІ РОКОВИНИ 
(f 9 березня 1814 - 4 - Ю березня 1861 

Олсксандер Архипенко: Погруддя Тараса Шевченка 
ч , для пам'ятника на Союзівці 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

. ІСАІЇ 

Унсоюз ПЕРЕСТУПИВ 36 МІЛЬЙОНІВ д о л я и в Я щ 
ІрОЕШИВНИЙ КОМІТЕТ ВІДБУВ ЧЕРГОВІ Ш Щ | 

ГЛАВА 
(Подражаніс) 
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Джерзі Ситі. — 3 кінцем 
січня ИМГі-го року майно У– 
кра!нського Народного Сою
зу переступило 36 мільйо
нів доларів і виносило точ
но S 36.038.687.80 - звіту
вав головний касир дир. Пе
тро Пуцило на чергових і 
перших у цьому році нара
дах Головного Екзекутивно
го Комітету, що відбулися 
тут у приміщеннях Голов
ної Канцелярії минулої п'я
тниці, 5-го березня. В наря
дах взяли участь: головний 
предсідник Йосип Лнсогір, я– 
кіін ці наради відкрив і ни
ми проводив, заступник го
ловного предсідника проф. 
Іван Телюк, заступниця го
ловного предсідника п-і Ма
рія Душник, заступник го
ловного предсідника і рекор
дові! н секретар Володимир 
Сохан, головний секретар 
д-р Ярослав Падох і голов
ний касир дир. Петро Пуци
ло та ред. А. Драган. Засту
пник головного предсідника 
на Канаду сенатор Павло 
Юзик через сніговію в Кана
ді та часове перервання ле– 
TVHCbKoi комунікації з Ню 
Иорком не міг прибути на ці 
наради і в них участи не 
взяв. 

Радуйся, ниво неполитая! 
Радуйся, земле, неповитая 
Квітчастим злаком! Роз– 

'. ' , (пустись, 
Рожевим крином процвіти І 
І процвітеш, позеленієш, 
Мов Іорданові святії 
Луги зелені; береги! 
І честь Хіфмилова і слава 
JIueajKoea, а це лукава, 
Тебе укриє "дорогим 
Здлахохкстчм.. ;гктроииі-

:, , 'rtfflyftr|!".V' - . АяьМі' 
Доброк m ЄОЛЄЮҐ.підбитим, 
Святим омофором своїм, 
І люди темнії, незрячі 
Дива Господнії побачать. 

І спочинуть невольничі 
Утомлені руки, 
І коліну, одпочинуть, 
Кайданами куті! 
Радуйтеся, вбогодухі, 
Не лякайтесь дива, — 
Се Бог судить, визволяс 
Довготерпеливих 
Вас, убогих. І воздас 
Злодіям за злая! 

Тоді, як, Господи, святая 
На землю правда приле– 

(тить 
Хоч на годиночку спочить, 
Незрячі прозрять, а кривії^ 
Мов сарна з гаю, помай– 

Інують. 
Німим отверзуться уста; 
Прорветься слово, ян вода, 
І дебрь-пустиня неполита, 
Зцілющою водою вмцта. 
Прокинеться; і потечуть іl^lffM:иільйоном доларів. З кін– 
Веселі ріян; а оеерь `̀ "̀ 
Кругом гаями поростуть, 
Веселим птаством оживуть. 

Ожиоуть степи, озера, 
І не верстовй, 
А вольнії, широкії 
Скрізь шляхи святії 
Простеляться; і не най– 

(дуть 
Шляхів тих владики, 
А раби тими шляхами, 
Без ґвалту і крику, 
Позіходяться докупи, 
Раді та веселі. 
І пустиню опанують 
Весели села. 

Астронавти із залоги „Аполло-14" 
в Ню Йорку 

Ще один мільйон! 

Наради, після їх формаль
ного відкриття о год. І(Мй 
перед полуднем, започатку
вав своїм звітом головний 
касир днр. Петро Пуцило, 
ствердивша на початку, що 
майно УНСоюзу „заокру
глилось" ще одним, уже 36-

Ню Иорк. - В суботу 6 
березня ц.р. прибули з відві
динами до Ню Иорку астро
навти із залоги ,.Аполло-14" 
капітан фльоти Алей Б. Ше– 
пард, підполковник летун– 
ства Стюарт А. Руза та капі
тан фльоти Бдґар Б. Мічелл. 
На летовящі Ля Ґардія при
вітав астронавтів посадник 
міста Джан Ліндзі із дружи
ною і звідти астронавти пе
реїхали до Готелю Ст. Ре– 
джіс-Шератон. Під час свого 
перебування в Ню Иорку 
астронавти взяли участь в 
ряді влаштованих на їх по
шану прийнять і були гість– 
ми в домі посадника Ліндзі. 
В неділю підполк. Стюарт А. 

Руза був із своєю жінкою 
на богослуженні в катедрі 
св. Патрика. На понеділок 
8 березня була заплямована 
паради для астронавтів у 
Ню Иорку здовж 5-ої Евню 
до 14-ої вулиці і потім 14-ою 
вулицею до Бродвею і далі 
Бродвесм аж до міської ра– 
тушб, де посадник Ліндзі 
вручить астронавтам Золоту 
Медалю міста Ню йорку. В 
неділю увечері астронавти 
виступали разом із посадни
ком Ліндзі на програмі од
нієї з телевізійних стацін, 
відповідаючи на залити жур
налістів. У вівторок ранком 
астронавти повернуться лі
таком до Гюстону. 

Відбиванкарі „Ч . Січі" здобули 
чемпіонат стейту Ню Джерзі 

Перша відбнванкова дру
жина чоловіків ,.Чорномор
ської Січі" з Нюарку здобу
ла чемпіонат стейту Ню 
Джерзі і регіональний віце– 
чемтгіоват Східніх Стейтів 
Американської Атлетичної 
Юнії у відбиванковому тур
н і р , який, відбувся минулої 

суботи, 6-го березня в Довер, 
Н. Дж. У фінальній грі 
стентового чемпіонату „Чор
номорська Січ" перемогла 
дружину" ,,Метрос" з вислі– 
дом 2:1 сетів, а в Фіналі 
Східніх Стейтів потерпіли 
„січовики" поразку 0:2 від 
YMCA. 

Не відома доля 4-ох схоплених 
в Туреччині американських вояків 

Анкара. - Вже три дні 
тому минувся ультиматив
ний речянець, що ного пос
тавили турепькі ліві екстре
місти, які схопили були н:' 
шляху 4-сх американських 
військових техніків, як вони 

без зброї — їхали автом 
до американського радарно
го пункту. Турецькі злочин
ці зажадали 400.000 дол. ви
купу, загрозивши, що в про
тивному випадку розстріля
ють американців. Турецький 
уряд відмовився перегово
рю вати Із напасинкалій й та
кож американська сторона 
обмежилась до натавруван– 
ня того злочинного вчинку 
та закликів, щоб звільнити 
вояків. Всі турецькі політич
ні, і культурні „кода .різко 

натаврувалн охоплення аме
риканських всякій іі погро
жування вбивством іх. якщо 
не буде високого викупу. 
Турецька поліція знає прн– 
звнща всіх напасників та іх 
життєписи, бо вона арешту
вала одного з них. За реш
тою і за американськими во
яками ведуться розшуки з 
участю поліції і війська. У 
тих розшуках вжинається 
навіть гелікоптерів. Поліція 
перевела ревізію на кемлусі 
студентів університету в Ан
карі: деякі студенти стріля
ли й обкндували поліцію до
моробними бомбами. Згину
ли один студент й один ПОЛ'– 
ціянт. У будинку знайдено 
великі запаси зброї й вибу
хових матеріалів. Кількаде
сяти студентів,. арр.птговацо. 

цем СІЧНЯ 1971-го року цих 
36 мільйонів долярів союзо– 
вого майна були інвестові-
ні: бонди і стани — 525,727,-
249.77: гіпогенні позички — 
S 8.223.789.01; позички чле
нам - 5 546.063.15; реаль
ності - 5 609,404.02; дру
карські й електричні маши
ни - S 32,402.70; готівка в 
банках на біжучі виплати — 
S 610,356.69 і в позичці для 
Української Н а ц і ональної 
Корпорації для відновлення 
міста - S 89,422.46. Ця ос
тання позиція - позичка 
для Української Національ
ної Корпорації - це вже є 
перша виплата УНСоюзу на 
будову його 15-поверхового 
хмаросчгу, під яку саме те
пер уже підкладається під
валиш. Додаткові вияснен
ня до цього дав опісля в 
своєму звіті головний пред
сідник Й. Лисогір. Дир. П. 
Пуцило в дальшому поін
формував про нові інвести
ції, які затверджено, про де
які залеглості в сплатах кі
лькох гіпотек та, зокрема, 
про залеглості в місячних 
розрахунках секретарів кі
лькох Відділів. Цій сппаві 
віддано багато уваги опісля 
також у дискусії та рішено 
поробити найбільш рішучі 
заходи для впорядкування 
цих справ. 

Організаційний звіт 
д-ра Я. Падоха 

Відповідальний за органі
заційний відділ праці УНСо
юзу гол. секретар д-р Яро
слав Иадох насамперед дав 
jпрогний огляд організацій
ної активнести в минулому 
конвенційному році, що охо
плював два нерівні періоди 
— передконвенційннй і піс– 
ллконвенційний. Метою пер
шого періоду було зоргані– 
зування 2.500 нових членів, 
яку перевиконало, зоргані
зувавши до конвенції 2,811 
нових членів. Другий період 
був уже менше успішний, бо 
в ньому зорганізовано 2.441 
членів, але в сумі за цілий 
1971-ий рік зорганізовано 
5,252 нові члени, які забез
печилися на загальну суму 
9,743.100 дол. Звітодавець 
згадав, що в організаційно
му відношенні 1971-ий рік 
був четвертим найкращим 
роком в історії УНСоюзу. На 
жаль, в тому році також і 
втрати членів були велиш 

з увага на дозрілая 20-літ– 
ніх грамот, що ними масово 
забезпечувалися4 нові наші 
поселенці після'другеї світо
вої війни. Втрати в 1970-му 
році виносили 5.151. отже і 
чистий прибуток членів об
межився до скромної сотні. 
Звітодавець в дальшому на
звав найбільш успішних ор
ганізаторів та найкращі Від
діли і Округи. В новому 19-
7і-му році за два перші мі
сяці придбано 543 нові чле
ни, з того в січні 307 і в лю
тому 238. Гостра зима відби
лася некорисно на організа
ційній праці. Березень в ор
ганізаційному в і д ношенні 
заповідається вже багато 
краще. 

-
Звіт Володимире Сохана 

Заступник головного пред
сідника і рекордовий:секре
тар Володимир Сохан подав 
підсумки членства УНСою
зу за станом з ш-гр грудня 
1970 року: 89,209 членів за
безпечених на суму ja00,-
502,706, в тому 73;928 ажтнв– 
них членів забезпечених на 
суму 589,439,454, Він підкре
слив, що за минулій! 1970 
рік число всіх членів УНСо
юзу зросло ляше на 102 чле
ни, але сума забезпечення 
всього членства УНСоюзу 
зросла за той сазенй час на 
54,168,823. В . активному 
членстві УНСоюз втратив 
1.655 членів у 1970 році, але 
сума забезпечення активних 
членів помимо цього зросла 
за цей же рік на 52,898.662. 

Нові члени, приєднані в 
1970 році, забезпечилися 
5,252 грамотами^лмь– суму 
19.734,900: "Але" в цьому ж 
році мав УНСоюз великі 
втрати в членстві: 2,228 чле 
нів одержали виплати пов 
них сум за їхні дозрілі ви– 
вінувальні грамоти, 2.125 
членів закінчили платність 
вкладок за свої виплачені 
грамоти кляс Р-20 І Р-65. 
897 членів вибрали перед
часні грошові звороти за 
свої грамоти, 643 члени бу 
лн суспендованими, а 872 
члени померлн впродовж 
1970 року. З кінцем 1970 ро
ку всі члени в числі 89,209 
мали в УНСоюзі забезпечся 

кляси забезпечення та під
вищення максимальної суми 
акцидентового забезпечення 
для членів. 

Звіт проф. Івана Телюка 

Заступник головного пред
сідника проф. Іван Телюк, 
звітуючи про свою діяль
ність від попередніх нарад, 
поділив її на загально гро
мадську і союзову. В загаль
но-громадській активності 
він репрезентував УНСоюз 
при різних нагодах, активно 
підготовляв та брав участь 
у святкуваннях роковин Ук
раїнської державності!, ак
тивно Співпрацюй з Т-вом за 
патріархальний устрій УК– 
Церквн та з іншими громад
ськими установами. В союзо– 
вій праці взяв участь у на
радах Виховно - дослідного 
Комітету, старається полаго– 
дитя справу Відділу і його 
дому в КосКоб, пороблено 
заходи для реорганізації 
Відділу в Коляеетері, нав'я
зав контакт з братськими 
організаціями інших етніч
них груп для спільної акції 
проти стейтового законопро
екту, на підставі якого брат
ські установи мали б плати
ти по тисячу долярів за доз

віл на їх аіііввфорь/К' 
нектнкат. afaeti-tisisifii`A 
зькому часі відяїдйя 0І 
гу УНС в ВосірШ/ що? 
ливи оргалїзапДау, та , 
союзеву акїйвнЧсте;.'у- Нові 
Англії. Пропонує вкопати до. 
Коннектакат обласного :Щ-
ганізатора. ` W c 1 ,– - "' , -' '::'Шк 

Звіт пані Марії Д у ш м в ^ 
Заступниця,;` г о-ловч 

предсідника пані Марія,', 
шняк на початку свого 
ту ствердила, пдо в -197С 
році вона зорганізувалйі^ 
нових членів. З приємніcflfd 
ствердила, іящш ор^нізацШ? 
вій кампанії в ЧвТО-муҐ ` 
ці взяли видатну учї 
жінки, між якнмгй; nef 
місце зайняла; пані 
Стецюк, секретарка 265Й 
Відділу, зорга^иаувавшд^О 
нових, членів, ;пані Дюба 
Баско зорганізувала 37 ЧЯQ 
нів, а пані Акна Г^гатюкг';' 
нові члени. ВОНИ; ^ д у т і 
значені окремими ііо^ 
плякатамИі Зі^тода^ць.: 
ла активну'. ” jf^rtk`. у–. 
зборах Окружного ` Комії 
УНС в Ню ЙбокУ-,я я к ^ 
вона виконує функцію ан
гломовного пресового 

f Закінченню Щ іеЩг^ 7-ф 

Єгипет ВІДМОВИВСЯ П( 
перемир'я - Ніисон доброї^jpift 

Каїро. - Є г и петськнн 
президент Анвар Садат за
явив у півгодинній радіо-те– 
левЬійній промові до наро
ду, що він не бачить можли
восте ПР^АОЦМЯШ– ВОСНЯе 
Перемир'я з Ізраїлем, як це 
поручав наприкінці минуло
го тижня у свому звідомлен– 
ні до Ради Безпеки Об'єд
наних Націй генеральний 
секретар ОН У Тант. Проте 
вік не заповів теж віднов
лення війни, а тільки зая
вив, що Єгипет буде зорко 
стежити за всіма змінами в 
близькосхідній ситуації. Із
раїльський міиістер закор
донних справ Абба Ебан на– 
таврував відкиненкя Єгип
том дальшого формального 
перемиря, і заповів, що їзра– 

н77раз"ом""їз"додатковимиІ'ль першим не буде стріляв 
ти. Зрештою, обидва назвав! забезпеченевимн договора

ми) на загальну суму ЯЗЗ,– 
097,456. Це виказало зріст за 
1970 рік в загальній сумі за
безпечення членства УНСо
юзу на J5.519.823. 

За два перші місяці 1971 
року прибули до УНСоюзу 
543 нові члени, але в тому 
самому часі були значно ви
щі числа втрат у членстві 
УНСоюзу, у внеліді чого за
нотовано за два місяці втра
ту в загальному числі чле
нів на 212, та в активному 
членстві на 5Q0 членів. Роки 
1970 і 1971 назвав звітода
вець пере ломовими, тому, 
що вже в 1971 році числа 
втрат членства внаслідок 
виплат 20-piRHTfit грамот по
чнуть зменшуватиея. Вже в 
1971 році буде ЇХ менше, як 
у попередньому, бо лише 
3,600, а в чергових роках 
будуть вони ще менші: 2.700 
в 1972 році. 2.100 в 1973 ро
ці, 1.750 в 1074 році. З дру
гої сторони українське гро
мадянство розуміє чимраз 
більше вагу життьового за
безпечення та набуває ііогс 
на вищі суми в УНСоюзі. 

Звітуючи про дальші пе
реговори з різними фірмамн 
у справі механізації праці, 
звітодавець звернув увагу, 
що все таки важнішою від 
механізації залишається 
справа персоналу, попов
нення якого новими силами 
може найкраще 'запевнити 
дальшу професійну, фахову 
і солідну забезпеченеву слу
жбу УНСоюзу своїм членам. 
В. Сохан подав до відома, 
що започатковано вживання 
нової печатки УНСоюзу на 
членських грамотах, та по
інформував про підготовку 
до виплати дивіденди чле
нам у червні 1971 року та і 
про пляші введення нової 

речники Єгипту й Ізраїлю 
закидували один одному во
йовничість і непоступливість 
та скидали один на одного 
вину за брак миру на Близь
кому Сході. Однак прези
дент Ніксон висловив ,,по
міркований оптимізм" та пе

реконання, що НІ БіПІЗЬКО' 
му Сході вуде; йродовніуві– 
тися спокій. З інціІвтиад BU 
лого Дому президент Ніхісфі 
дав телефонічне коротке Ін
терв'ю ,,аЛв^^^ілЮндйтед 
Преса Інті'рнедав(ад^1в.і^ 
му він запевіві ідо ЗСА ,і С– 
ССР впливатимуть tetaoiiii 
лнво на обидві стррбнн яа 
Близькому Сході, та зраіу 
же зімім^^Ьі( ' -^Іші(у, 'щ^ 
одна, сторона не; с к о р и т е 
на відновленні Лоевіїях ^Ijt 
Анвар Садат виявив^ іцо/віа 
несподівано, Н І ініціяткау з 
Москви, полетів був туди в 
минулому тижні На два. дйі 1 
там перевів .усебічні'' в^рІ– 
дн з членами C0BOrtiikbS` t̂e-
рівної ,,тройкщ”і ЛфОйійб^ 
Брежнєвим. Алекоссм Woc|f-
гіннм та Миколою ПодґОр– 
ним. Можна прйпзйскаїОЕ^я^ 
вів відмовився фррмвліаво 
продовжити воєнне перелА– 
Р я з наказу від назва^Йк 
кремлівських моиіновладці|. 
Анвар Садат підкреслив, що 
вони запевнили ^Його - ^ J b 
повну ..політичну, і військо– 
BV" дальшу підтримку для 
Єгипту. Щ ` 

„ - ^ - - - - XTf' 
— - `'VJWi 

У Варшаві і в Празі відбуваються - ; 
розмови з представниками 

Католицької Церкви 
Варшава. — Після відбу

тої в середу минулого тиж
ня тригодинної розмови між 
прем'єром польського кому
ністичного уряду Пнотром 
Ярошевічом і прнмасом Ка
толицької Церкви в Польщі 
кардиналом Стефаном Ви– 
шннським стверджено в цер
ковному комуні каті про цю 
розмову, що ,л світлі звідом– 
ления Кардинала с віпгляди 
на можливість поступової 
нормалізації взаємин між 
державою і Церквою". Зу
стріч кардинала Вишинсько– 
го з прем'єром польського 
комуністичного режиму бу
ла першою в останніх вось
ми роках. Темою розмови 
між Ввшннським і Ярошеві
чом мала бути справа дозво
лів на будову нових церков, 
як також питання правної 
власності! над церковним 
майном на землях відібра
них від Німеччини у внеліді 
другої світової війни. Карди
нал Внппінськші мав дома
гатися під час розмови з 
Ярошевічом також свободи 
віровизнання і проповіду
вання, незалежної церковної 
преси, повернення Церкві 
заснованих нею добродійних 
установ та дозволу на від
криття релігійних та куль
турник церковних товариств. 

V 

-VJ 

У зв'язку із Зустріччю кар
динала Ввтшннського з 
м'ером Ярошевічом у 
канських, колах вважак)тв, 
що заплявованІ' в'Ае давніте 
відвідини Польщі ПаїнМй 
Павлом VI-іед: в і д б у д у ^ 
- з огляду З б і л ь ш спри
ятливі сьогодні умовв4 '^ 
вже в травні або в серЧтні 
цього року. Пава І Ї В В Л ^ Д Ї 
мав би почати свою поїздку 
- першу в як(йсь ІЗ КОМ І̂?! 
стичних країн - від stfbfe 
днн Ченстохоиського мовік– 
стиря. — Водночас із одш 
повідомляють із Відня, ЩО”'А 
Празі ведуться секретні рбв– 
мови між яредсгавникйіїй 
комуністичного режиму"; t i 
високопоставленим дсаоф' 
матом Ватикану в сИі 
становища Католицької 
квн в ЧССР. Згілно з 
повідомленням іідбуві 
Ці розмови у Пралі і в Bpfr 
тнелаві з юловамн Каіо– 
лнцмшх Церков Чекії і Сло̂ – 
ваччини 1 водночас із йрвж 
з представнккр.чн комуніс
тичного режиму. Веде їх і 
імені Ватикану яонс. Джіо– 
вані Челі з вятнканськоїіЧ^ 
ди для публічних 
Церкви. В політнчиих кс 
пов'язують факт цих розмов 
з місією архнслнскбпа -А-ґо̂ – 
тіна Касаролі до Москви;.,;, 
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Кобзарева Правда в Україні 
157-річчя з дня народження Тараса Шевченка і 110-

річчя з дня його смерти відзначатимуть в Україні, як і 
кожного року зливою статтей в газетах та журналах, про
мовами ft виступами нз офіційних святкуваннях, повто
рюючи безупину й до зануди агітаційно - пропагадивні 
фрази про „революційний демократизм" великого поета, 
про його „дружбу" з російськими культурними діячами, 
про його „войовничий атеїзм" і нелюбов до таких провід
ників українського народу, як гетьмани Дорошенко чи 

ІАСізепа””ТЦіі^хотіли визволити Україну з-під панування 
Москви. -

А люди в Україні, як колись за білих, так і ті пер зя 
червоних царів, читатимуть і далі безсмертного Шевчен– 
кового' „Кобзаря", виношуватимуть у свідомості і в уяві 
справжній образ свого Поета і Пророка, який до безтямь 
любив Україну і так же гаряче ненавидів Москву і тих. 
що його батьківщину поневолювали; який глибоко вірив 
у Бога і перемогу його правди на землі і який до кінця 
своїх днів не міг забути Богданові Хмельницькому Пе
реяславського договору. Щождо того, як важко доводило
ся' каратися Шевченкові під царським ярмом, то кожен 
українець, порівнявши нинішні часи із колишніми, ствер
дить, щ о не рівнятися сучасним кремлівським тиранам і: 
московськими царями та їхніми посіпаками, іцо нинішні 
червоні царі далеко перегнали в своїй жорстокості білих 
ідо виморили сучасні самодержці своїм кривавим терором 
мільйони людей в Україні, І, слухаючи безконечні тере– 
вені.-дро „свободу творчостн" підсовстських письменників 
і мнегців, люди в Україні пригадують, скільки тих мнет– 
ців слова й пензля загинуло у советських тюрмах і конц– 
тобефах-.в роки сталінського терору, скільки їх карається 
сьогодні в нелюдських „заповідниках ім. Берії" в Мордовії 

Відкидаю чи режимну пропаганду про Шевченка, ус
відомлюючи всю її перфідію й забріханість, люди в су
часній Україні вірять разом із своїм Поетом в ;іеремог\ 
проповідуваної ним української правди, вчаться з ного 
невмирущих поезій любити свою Батьківщину, каратися 
й мучитися за неї. але не каятися. Вогненним дороговка
зом „для всіх українців на Рідних Землях і розсіянні 
д л я селян, робітників і інтелігенції, дороговказом до волі 
і незалежності! України, до національної і соціяльної 
справедливості! і: Шевченко із ното „Заповітом" про май
бутню, невідкличну перемогу української правди і укра
їнської волі. 

Петро Одарчеико 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І 
ЛЕСЯ УКРАЇНКА 

(До 110-и\ роковин смерті Т. Шевченка і сотої річниці 
з дня народження Лесі Українки) 

..ВІД часу Шевченківського „Поховайте та вставайте. 

Хоч Україна не діждала
ся Вашингтона згідно з ба
жанням Тараса Шевченка, в 
історії Америки були момен
ти, коли поодинокі українці 

кайдани порвіте" Україна не чула такого сильного, га– к 'діждалнсй" можлнвости ба
рячого та поетичного слова, як із уст цДсї слабосилої, 
хворої ДІВЧИНИ". 

Іван Франко 
(1) 

Дорадники Президента 
давну лого тижня зактуалізувалась знову в Америф 

проблема: х-о властиво керує ЇЇ закордонною політикою'. 
Демократичний сенатор з Мізурі, Стюарт Саймінґтон, за– 
атакував у своїй промові в Сенаті державного секретаря 
Вілліяма Роджерса, мовляв, він ніби став ,,посміховн– 
ЩЄМІ"Г бо справжнім державним секретарем, тільки без то
го тдїгулу с дорадник Президента Генрі ``Kiccinrep. 

^Тавруючи спроби опозиції — тепер і в минулому Аме– 
. рякаг - вбивати клина між Президентом та членами йогс 
Уря^у і зносити фермент в Уряд, президент Ніксон слуш-
йо цлгменшив значення тісї дискусії — хто керус закор
донною політикою. Це один із феноменів американської 
політичної системи, що інколи не міністер закордонних 
справ, себто доржавннй секретар, а інший дорадник Пре
зидента, мас головний вплив на закордонну політику. Так 
було, наприклад, за Вудро Вільсона. коли полковник Гавз, 
а не тодішнпі державний секретар РоЗерт Лансінґ, фак
тично поруч самого Вільсона репрезентував ЗСА не 
Паризькій мировій конференції, — так було за Джана 
Кеннеді. який більше рахувався з думкою ліберальних 
інтелектуалів, що його оточували, аніж державного секре 
таря,Діна Раска. і гак було з Линдоном Джансоном, коли 
радше Джордж Банді на тому становиші. що його тепер 
займає Генрі Кіссінґер. а не Дін Раск, знаходив найбіль
ший послух у Білому Домі. Зате, наприклад, за Д. Д. Ай– 
зенгавера фактичним керівником закордонної політики 
був .державний секретар Д ж а н Фостер Дзллес. За Конс
титуцією - Президент ЗСА вибирао соЗі членів Уряду 
та своїх асистентів. Він мос право шукати порад у кого йо
му подобається. Рішення приймає не член Уряду і не будь-
котрий асистент у Білому Домі, а сом Президент. Він і 
тільки він відповідає за закордонну політику. Виступ се
натора Саймінгтона. який безпосередньо вдарив по дер
жавному секретареві Вілліямові Роджерсові та по асистен
тові Президента Генрі Кіссінґерові. насправді 5ув колюч
кою в сторону президента Ніксона. Знають це і відчувають 
всі ті заінте|)есовані державні мужі. І тому правильним 
був вислів Ніксона. що схарактеризував той виступ Сай
мінгтона, як ..дешевий вискок". 

Тарас Шевченко для Ле
сі Українки був великим у– 
чите.іем літературної майс
терності!, був і доро і о ока.'Оі: 
у пошуках шляхів . о прав
ди, волі й кращого майбут
нього. ЛеСЯ У .j/.”ЇНКД глибо
ко о'ірийн.ч.'а беЗІче кну 
тюбоя Шевченка до рідного 
граю і поневоленого народу 

І і гнівну шевченківську не
нависть до тиранів, деспотів 

І -а гнобителів народу. Леся 
Українка глибоко сприйня– 
і– і душевну красу великого 

П1еьчен.;-' і йпгп яескоре– 
ність б є зкомпромісовістьт 
-ероїчну відвагу і жертвен– 
чість. Усе життя і творчість 
нашої великої письменниці 
- від її першого дитячого 
вірша ,.Надія", написаного в 
1880 році, до останнього тво– 
ту ..Казка про Велета" -
)счяні сонцем шевченківсь
к і поезії. 

Велику любов і глибоку 
ю ш а я у до Шевченка Леся 
Українка засвідчила словом 

ділом. Вона брала діяльну 
участь у щорічних святку
ваннях ЧПеиченкових роко– 
зин, вона поширювала тво
їй Шевченка, вона п'ять 
овоїх віршів присвятила 
Шевченкові. 

Сімнадцятилітня Леся до 
ютової вже музики М. .Ти
щенка написала текст ,,Жа– 
іобного маршу". У цьому 
ворі Леся прославляла без– 

-мертні традиції великого 
Чобз^ря, слава про якого 
кнве в піснях: 

Слава його не загине! 
Бо зостались нічні 
Думки ті величні. 

В іншому вірші (..На ре
човини Шевченка" 1889) 
І е с я підкреслює дійову си
ту „Кобзаря" : 

Ти поставив ,.на сторожі'! 
Слово твос вічне. 

Вісімнадцятилітня поете– 
оа дає обіцянку продовжу– 
зати тоадиції Шевченка, іти 
його шляхом, віддаючи свої 
сили, свій талант рідному 
народові: 

Ми. як ти. минати будем 
Чужії пороги. 

Орать будем свою ниву, 
Рідні перелоги 

І Леся все своє життя за
лишилася вірною традиціям 
ІВОГО великого вчителя. 

У своїй найкращій і най– 
сильнішій поезії „На роко
вини", написаній за два ро
ки до своєї смерти, Леся Ук
раїнка підкреслила велику, 
жертовну любов Шевченка 
до України, любов, що все 
перемогла, перемогла прос
тір, час, смерть і зберегла 
свою велику дійову силу: 

Усе знослп Л перемогла 
Його любовн сила. 
Того вЧликоп ВОГНКІ 
. смерть не погасила! 

Цей вогонь шевченківсь
кої любовн до своєї країни 
і народу горів і в серці Лесі 

Українки — гідної дочки 
свого духовного батька. 

Поезії Лесі Українки, об'
єднані в циклі „Невільничі 
пісні" та „Сльози - перли", 
досягли справді шевченків
ської сили і дорівнялись 
найкращим зразкам полі
тичної поезії Шевченка. І це 
дало привід І. Франкові пос
тавити їх поруч Шевченко– 
вого „Заповіту". 

Лірика Лесі Українки на
зуває Шевченківського па– 
тосу. сили й мужностн. Шев
ченків рішучий протест про
ти царського деспотизму 
знаходить свій вираз у Ле– 
спному творі „Напис в руї
ні", що закінчується вимов
ним гаслом: „Хай гине 
цар!" 

Шевченко гнівно засу
джував рабську психологію 
;емляків, „німих, підлих ра

бів", „донощиків і фарисе
їв", „няньок отечества чужо
го". Леся Українка слідом 
за Шевченком засуджує 
рабську покірність „синів 
Слов'янщини": 

Троїстая нагайка тіло крас, 
А ній. ховаючись, 

плете сильце 
І братові під ноги простирає. 

Шевченківська характерис
тика царської тюрми народів 
отала крилатим словом, афо
ризмом : 

Од молдаванина до фіна 
На всіх язиках 

все мовчить, 
Бо благоденствує. 

Цей Шевченківський об
раз країни, „де все мовчить", 
висловила і Леся такими 
рядками: 

І там, де на всьому лежить 
печать мовчання, 

Де стримані і скарги і пісні, 
Де здавлені 

прокльони і ридшшя, 
Вість людям подають 

кайдани голосні. 

Яр. Рудннцькнй 

ОДИН ІЗ ТИХ, ЩО „ДІЖДАЛИСЬ 
ВАШИНГТОНА' 

Як на яскравий приклад 
ідейної споріднености творів 
Лесі Українки з громадсько-
політичною лірикою Шев
ченка Іван Франко вказав 
на цикл поезій Лесі Україн
ки „Сльози - перли". У цих 
поезіях Франко відчув сто
гін пригніченої душі. „СеЙ 
стогін тим страшніший, що 
він не пливе з якогось песи
містичного світогляду, не є 
доктриною, а тільки є вира
зом безмірно болючих обста
вин, серед яких живе автор
ка і серед яких знаходиться 
українське слово та всяка 
вільна, гуманна думка в Ро
сії". 

Чити й говорити з батьком 
американської незалежнос
ті!. Один із них був Юрій 
Хведорович Лнсянськнй, що 
в 1796 р. був у Філадельфії 
і його тоді прийняв особис
то Джордж Вашингтон. Ук
раїнська „діяспорна" історі
ографія досі не вияснила а– 
ні обставин,, ані подробиць 
цієї зустрічі, все ж вона за
лишається історичним ф а к 
том і дальші розшуки, го
ловно в архівах Філядельфії 
чи Вашингтону можуть у Ці
лому висвітлити так мотиви, 
як і зміст розмови - зустрічі 
Лисянського з Вашингтоном 
з– кінцем Х У Ш сторіччя. 

У зв'язку з матеріялами, 
що їх вдалося підписаному 
знаіітн недавно в архівах і 
бібліотеках Гавайських ост
ровів, виринула інша спра
ва, а саме „першість" укра
їнського перебування на а– 
мериканському терені, або 
іншими словами: хто ж був 
перший українець на амери
канському континенті? 

Серед професійних істо
риків української діяспорн 
пануо чомусь погляд, що ко
жен, хто мав би привілей 
5ути ..першим" українцем в 
Айернці чи Канаді, мусів би 
залишити своїх нащадків, і 
так ..започаткувати" україн
ську еміграцію на цьому те
рені. Нас цікавить тут не 
так генеалогічний бік спра
ви, як тривалість слідів, за
лишених „першим" україн
цем в духовому обсягу. Фак
тами с: зустріч Лисянського 
з Вашингтоном у 1796 р. й 
назЬання ним одного з ост
ровів на гавайській терито
рії: Ьіяіапвкі Island. 

Цей острів, що лежить на 
відстані коло 900 миль від 
Гонолюлю, був відкритий 
Лиоянським точно о 10-ій го
дині вечора 15-го жовтня 
Іофб р. Він сам хотів його 
назвати ,,Невою", на пам'ять 
корабля „Нева", на якому 
Іодй їхав, але залога перего– 
л,р^сувалп:. острів названо 
іменем капітана, а місце, де 
,',гіева;" осіла тоді на міли
ну, названо її іменем. Тепер 
обидві -назви зберігаються 
на географічних мапах: 
острів Лисянського" й Ne
va Shoal на південно-захід– 
йьс-му терені коралевих ри
фів, що оточують цей острів, 
унеможливлюючи доступ до 

У творчості Шевченка з 
особливою силою прозвуча– т е я 3 „живущою кров'ю" 

кальне визволення. В образі 
нескореного Прометея Шев
ченко показав і звеличив 
кавказьких борців, що вели 
нерівну, героїчну боротьбу 
проти російського імперіялі– 
зму і колоніалізму. 

Сила народу - титана нез
доланна, як і серце Проме

ли прометеївські мотиви. У 
поемі „Кавказ" Тарас Шев
ченко подав образ Прометея 
як алегоричний образ неско
реного народу, що завзято 
бореться за свою свободу. 
Шевченківський Прометей 
— це непереможний, невми
рущий народ, що піднявся 
на боротьбу за своє націо– 

Споконвіку Прометея 
Там орел карао, 
Що день Божий довбе ребра 
Й серце розбиває, 
Розбиває, та не вип'с 
Живущої крови, -
Воно знову оживас 
І сміється знову. 
Не вмирак душа наша. 
Не вмярас воля! 

(Закінчення буде) 

," 
нього. Тільки пригожий ві
тер в днях Іб-17-го жовтня 
1805 р. врятував Лисянсько
го й усю залогу від смерти 
на безлюдному й безводному 
острові. 

V 
Юрій Лисянськйй, наро

джений 1773 p., походив із 
старої української, мабуть, 
козацької, родини, що свій 
початок зв 'язувала з селом 
Лисянкою, так прекрасно 
змальованим Шевченком у 
„Гайдамаках". Батько Юрія, 
о. Хведір Лисянськйй, був 
православним священиком у 
Ніжені і в 1793 р. був визна
ний за дворянина. Це виз
нання, як здасться, допомо
гло йому вислати двох си
нів, старшого Ананія й мо
лодшого Юрія, до Морсько
го Корпусу в Кронштадті 
коло Петербургу. 1-го бере
зня 1788 р. Юрій Лисянсь
кйй у числі 142 випускни
ків цього корпусу закінчив 
успішно мореплавські студії. 
Зразу ж таки його призна
чили на практику на фрега
ту ,.Подражнслав", на якій 
він пройшов своє бойове 
хрнщеяня в битві із шведа
ми під Гогляндом. Пізніше 
він брав участь і в інших 
боях і за свою відвагу в 1793 
р. дістав рангу ляйтенанта. 

Тим часом цариця Кате
рина П рішила вислати за
кордон „на практику" 16 
найздібніших морських о– 
фіцерів. В їхнє число попав 
і Юрій Лисянськйй. У 1793 
р. він дістався до Англії, був 
у Лондоні, вивчив прекрас
но англійську мову й відбув 
майже п'ять років у морсь
кій службі в брнтійській 
фльоті. Плаваючи на ан
глійських кораблях по ши
рокому світі, він був у ПдГ, 
р. на островах Антіґа й Не– 
віс у Вест - Індії, опісля від
відав Північну Америку. Як 
згадано, в 1796 р. він був у 
Філядельфії з Дж. Вашинг
тоном і того ж року повер
нувся в Англію. Рік пізніше 
поїхав до південної Афри
ки, де ознайомився з життям 
тієї бритійської тоді колонії. 
З Африки поплив до Індії В 
відвідав 'Мадрас і Бомбай 
Підвищений До рангн капі
тана - ляйтенанта фльоти 
він задумав прилучитися де 
краєзнавчої експедиції бри
тійської фльоти в Австра
лію, але йоїх) несподіване 
відкликали „на родіну" й 

командувачем 
Балтійському 

В Кронштадті 
з своїм шкіль

ним другом Іваном Крузен– 
штерном, який у 1802 р. за
пропонував йому взяти у– 
часть у першій спільній нав
колосвітній подорожі, як ка
пітанові другого корабля 
„Неви" (Крузенштерн мав 
командувати „Надеждою"). 
Лисянськйй погодився, і от 
7-го серпня 1803 р. вони зня
ли свої кораблі з якорів у 

! Кронштадтській пристані. 
Під командою Лисянсько

го було 52 особи, під Кру– 
I зенштерном — головним ко– 
! мандувачем експедиції — 
j 75. Була це перша російська 
І навколосвітня подорож. Ко– 
; мандувалн нею не-росіянн: 
І українець Лисянськйй і бал– 
j тійський німець Крузен– 
I й лагодили мапя так, що ця 
1 (Закінчення на стор. 8-ій) 
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ДУХОВНИЙ ВОЖДЬ НАЦІЇ 

призначили 
фрегати на 
морі (1801). 
він зустрівся 

Як в нації вождів нема. 
Тоді вожді ЇЇ — поети! 

Ц ю думку висловив покій
ний уже сьогодні поет - ми
слитель Евген Маланюк. 
Використаємо її як вихідну 
точку для цієї статті, бо ж 
хто-як-хто. а Шевченко з 
усіх великих світових поетів 
хіба найбільше заслуговує 
на звання духового вождя 
своєї нації. 

Про Шевченка, як про не
буденне явище на українсь
кому обрії, висловлювалися 
вже його сучасники: Куліш 
Костомарів, Б і лозерськнй 
Гулак та інші. У промов 
над домовиною Шевченю 
в дні, коли ця домовина від 
правлялася з Петербургу' J 

Україну, до Канева. Куліп 
сказав : „Наш сси, поете, а 
ми народ твій. — і духом 
твоїм дихатимемо по віки ' -
віки!" 

Кулїшеві слова не були 
фразою. Правдивість їх під
твердило життя, підтвердиш 
всі ті події, які відбулися і 
житті українського народ\ 
під впливом Шевченковог( 
слова. Згідно з ..Заповітом' 
свого духового провідник; 
український народ уже двіч 
рвав кайдани, двічі окроп 
лював кров'ю свою волю 
Хоч обидві спроби не дал; 
належного результату, на 
род не зневірився і далі го 
говнй до боротьби, заслуха 
ний в Шевчеякове гасло ' 
„Борітеся — поборете! Вам 
Бог помагає!" 

Правда, були в нас спію 
5и стягнути Шевченка : 
п'єдесталу духового провід 
ника нації. Був час, коли ви 
творився культ Шевченка -
мужицького поета, а зовніш 
чім виявом цього культу бу: 
обов'язково портрет поета і 
южусі і шапці, портрет -
то речі — зовсім внпадке. 
знй, взятий із Шевченковс' 
фотографії, зробленої пі 
ХІНСЦь йото життя. Пості І! 
ю підкреслювано кріпзцьк( 
походження Шевченка. За– 
бувалн ті, хто так робив, щ' 
Шевченко був нащадком на 
сильно оберненої в кріпаю 
іільної козацької верстви 
З домі Шевченків - Грушів 
"!ькнх панував не рабський 
дух. а вільний - козацький 
Аджеж один із найкращю 
творів Шевченка, який смі 
лнво можемо назвати епопе 
ою, був інспірований ДІДОЗ 
Шевченка, колишнім коза 
ком. Масмо на увазі „Гайда 
маки". В часі культу Шсв 
ченка - кріпака не добачу– 
вано того, що поет буп ари
стократом духа, і, як справ 
жній аристократ, почуваг 
себе добре як в домах кня
зів і графів, так і в домах 
міщан та селян. 

В часі культу ШЄЕЧЄНКЯ 
мужика підкреслювано пос
тійно його самоосвіту, мов 
л я в : Шевченко - самоук 
Забувалося про те, що тог 
самоук закінчив з відзна
ченням Академію Мистецтв 

До портрета в шапці до 
пдеовувалнея відповідні тво 
ри, я к : „Причинна", „Топо
ля", „Садок вишневий" то 
що. Не згадувано творів, г 
яких гнівно гриміло проро 
че слово, слово, яке згід
но з писанням самого такі 
Шевченка -– мало колись 
впасти на землю і прнтчек 

стати розпинателям^ Народ
ним, грядучим тиранам. 

Ніхто не проти таких чу
дових творів, як „Катерина", 
„Садок вишневий". У літе
ратурній спадщині Шевчен
ка займають вони достойне 
місце, але не найважливі
ше. Шевченко як національ
ний геній охопив ' - своєю 
творчістю цілість національ
ного життя, висуваючи, од
нак, на перший плян полі
тично - державницький ас– 
іект. І тому твори політич

ного характеру у творчості 
поета займають ключову 
іознцію. Щоб належно оці
нити Шевченка, треба бра
ги його як цілість. 

Час. коли від Шевченка 
5рали тільки такі твори, як 
.Катерина", слава Богу, вже 
.шнувся. У наших часах ук– 
оаїнськнй народ знову на
лежно зрозумів ролю Шев-– 
ченка. Народ свідомий того, 
що в руках цього націо
нального духового провід– 
інка все ще спочиває керма 
/країнської національної бо
ротьби. 

Цікаво, що московський 
-арський уряд відразу зро– 
!умів політичне значення 
Певченка для українського 
іароду. зрозумів усю неб'Л– 
іеку. яка загрожувала імпе– 
нї від вогненного Шевчен– 
сового слова. Тому Петер
бург повів проти Шевченка 

проти його слова завзяту 
боротьбу, яка не припини
шся до кінця існування 
іарської імперії. 

Не кращими виявилися й 
іересмникц спадщини по 
іарях московські больше– 
іики. У методах боротьби з 
Левченком між царським і 
юльшевицьким урядами є, 
днак, різниця. Білі моска– 
і вели з Шевченком одвер– 
у боротьбу. Червоні моска– 
-і вдалися до підступу: во– 
!И нібито визнали Шевчен– 
:а, але у світлі большевиць– 
апс інтерпретаторів Шев– 
іенко являється неначе 
предтечею комунізму, і діж
дався здійснення своїх іде– 
'лів якраз у формі сьогод– 
іішньої УССР. Брехня! Ко
ти б Шевченко, який засу– 
шв спілку з Москвоюі жив 
сьогодні, він з ще більшою 
вдалою повторив би свої гнів– 

іі слова, звернені проти су
шених поневолювачів Укра– 
чи і їхніх підніжків укра
їнського роду. 

Але Шевченко не живе! 
Ззте живе ного невмируще 
їлоио.І мн– ісповідннкп і но– 
:ії того слова, слова прав
дивого, непофальшованого, 
мусимо повторити ЙОГО ПІД 
ідресою нових поневолюва– 
гів України як чужих, так 

своїх: 

Схаменіться! Будьте люди, 
Бо лихо вам буде: 
Розкуються незабаром 

заковані люди. 
Настане суд! Заговорять 

і Дніпро, і гори, -
І потече сторіками 

кров у синє море 
Дітей наших!.. 

А той час, коли розкуються 
шковані люди, зближаєть
ся. Аджеж для зближення 
!іого працюють нові україн– 
(ькі революціонери на рід– 
г!нх землях, виховані на іде
ях свого духового провідни
ка Тараса Шевченка. Вони 
ловністю свідомі великої іс
тини: 

-
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КЕДРОВСЬКОГО 
(1) 

У першу річницю смерти 
полковника Володимира Іва
новича Кедровськогп вшано
вую пам'ять цього українсь
кого патріота нотатками про 
ного кипуче життя, що за
кінчилось ІЗ березня Ши
року. Український громаДсь– 
к:-політнчннй діяч і журна
ліст, пін визначився у внз– 

-вольній боротьбі 1917-20 ро
ків.-був близьким співробіт
ником Петлюри. Кедровсь– 
кин був видатним представ
ником генерації, що виросла 
в українських революційних 
гуртках, а в розквіті сил ки
нулась у революцію, нама
гаючись здійснити внплска
ні мрії. В час української 
державності! прагнув вико
ристати свій адміністрзтив– 

мократнчних сил пішов на 
еміграцію, і тут буквально 
до останніх днів був відда
ний провідній ідеї свого жит
тя. Смертельно хворий, пра
цював над упорядкуванням 
свого архіву і сп ' гадами. 

В історію Кедровськнй у– 
війшов найбільше як один 
з організаторів українського 
війська в 1917 році, а в 19-
19 році як ГОЛОВНИЙ Дер
жавний інспектор Українсь
ке! Армії. Пого мемуари с 
цінний джерелом для вив
ченні! доби. 

Я була знайома з Володи
миром Івановичем від 1949 
року, бувала у нього в хаті, 
слухала ного оповідання, 

, але і в думці не було, що за 
кілька днів до смерти він по 

ний Д”свід, набутий за кіль–, прохаг. мене написати про 
ка років праці у земстві. Пі– j нього. Виявилось, що це 
еля поразки українських де– нелегка справа. З деяких 

відтинків ного життя нема 
слідів, а на деяких щаблях 
Володимир Іванович був у 
таких складних обставинах, 
що потрібні інтенсивні ДОСЛІ
ДИ, щоб зрозуміти і описати 
ситуацію і його в тій ситуа
ції. Тому подаю лише фраг
менти. 

Володимир Іванович Кед
ровськнй народився 13 серп
ня 1S90 року на Херсонщи
ні, в поміщицькій редині з 
нащадків запорожців. 

Побіжні згадки про дитя
чі та юиацкі роки Володими
ра Івановича розкидані в йо
го книжці ..Обриси минуло
го" (вид. „Свсбода", 1966). 
Тут вія з вдячністю увіконі– 
чнив . .українофілів", членів 
Старої Громади в Херсоні та 
Одесі, що своїм впливом НА 
підлітка скерували життьо
вий шлях цієї людини. 

Дитячі роки Кздровського 
пройшли на Херсонщині, в 
мастку діда з боку матері. 
Миколи Онуфрійовича Лип– 
ського. Там скінчив чотири
класну школу. В родині 
вживали перенлкно україн
ської мови, і дід дарував 

внукові українські книжки. 
Батько помер у віці 24 років 
і мати вийшла заміж удру
ге. В 1902 році р.дина пере
їхала до Херсону, де вітчим 
дістав посаду в статистично
му відділі Губернської Зем
ської Управи. 

Про себе, дванадцятиліт
нього. Кедровськнй згадує, 
як про „завзятого революці
онера". Пише, як з одноліт
ками спінав російських ре
волюційних пісень, а відо
мий український діяч, член 
Старої Громади, А. М. Гра– 
бенко, почувши їх спів, нав
чив юнаків співати „Вперед, 
вперед, сини Вкраїни". В 19-
05 році підлітки-революціо– 
нерн ходили на робітничі мі
тинги, оплескували промов
ців, вважали себе „соціаліс
т і ми". Одночасно в хатах 
своїх товаришів, дітей чле
нів Старої Громади, прислу
халися до розмов старших, 
що точилися переважно на 
теми української літератури, 
культури та історії. Мали 
нагоду бачити гостей, що 
відвідували х є р с о н ських 
..громадян", серед них М. Ко
цюбинського та авіятора Ле
ва Мацієвнча, члена РУП. 

Археолог В. І. Гошкевич за
хоплював молодь українсь
кою старовиною, возив їх на 
археологічні розкопини. 

У 1905 році п'ятнадцяти
літній Кедровськнй почув на 
мітингу виступ Парфенія 
Смоли, члена російської пар
тії соціялістів-революціоне– 
рів, який щойно повернувся 
з заслання. Незвично для 
того часу промовець гово
рив українською мовою. Го
ворив, що без національно
го визволення українського 
народу не може бути соці– 
яльного визволення. Воло
димир Іванович пише, що 
для нього і ного товаришів 
ці слова стали немов би до
роговказом для дальшої 
праці. Вони познайомилися 
із Смолою, і розмови з ним 
мали великий вплив на мо
лодь. Смола говерив, що ро
сійські соціялісти-революці– 
онери мають вплив серед 
українського селянства, про
пагуючи потребу земельної 
реформи, а треба сполучува
ти національні і соціальні 
моменти. Мслодь заклала 
кілька революційних гурт
ків. В. Кедровськнй пише: 
„Приймаючи соціальну про

граму російської партії со– 
ціялістів-революціонерів. на
ціональну роботу провадили 
(ми) під впливом і керуван
ням українофілів, навіть 
тих, що не поділяли нашої 
соціяльної програми". Вели 
пропаганду серед селян, у– 
лаштовувалн вистави укра
їнських п'сс. Невдовзі влада 
заборонила вистави, бага
тьох членів гуртка заареш
тувала. Володимир Іванович 
врятуватися від арешту, ви
їхавши на початку 1907 ро
ку нелегально закордон. 

Українську мову молодий 
В. Кедровськнй вивчив „на 
слух", писати по-українсько
му не вмів. Шістнадцяти ро
ків написав своє перше опо
відання російською мовою. 
Показав його українському 
письменникові Миколі Чер– 
нявському. і той переконав 
юнака вдосконалити україн
ську мову, пізнати українсь
ку літературу і пробувати 
писати по-українськи. Кед
ровськнй пише, що майже 
десять років під впливом М. 
Чернявського та за й г о 
вказівками „випробовував 
свой перо". Про свого вчите
ля написав сердечні спогади. 

В. І. Кедровськнй учивсь 
в середній школі (реально
му училищі) у Херсоні, Е 
потім у мореплавній школ 
(каботажному училищі) . Туа 
навчання було поставлене 
так, що півроку учні слу 
халн лекції, а півроку пла 
вали по морях. Про свої при
годи на вітрильниках, паро
плавах, баржах і шхунах В 
Кедровськнй писав у „Мор 
ськнх нарисах", друкованії: 
в українських часоцнеах ; 
Америці; частково під псез 
донімом „Штурман". С цих 
нарисах і описи Чорного т; 
Озівського морів, то в Gyp.о 
то в тиху попаду; І роман
тичні екскурсі в минуле, ко
ли запорожці на чайках пе 
ретннали ці моря: і люди — 
матроси та пасажири. 

В одному з оповідань Ке 
дровськнл пише про ССої, 
втечу закордон під час роо.– 
грому революційного гурт 
ка, до якого пін належяз. У 
Миколаєві він переодягнув
ся під англійського jj^Tpoc4 

пробрався на актлІЙськпй 
пароплав, що йшов до Рот
тердаму, і чотири дні лежав, 

В СВОЇЙ хаті 
І сила, і воля! 

своя правда 

заховавшись у рятувально
му човні, яшвлячись консер
вами, що– приніс у кишенях. 
Виліз тоді, як корабель був 
уже на Середземному морі. 
Капітанові бракувало моря
ків, і, коли втікач сказав йо
му, що мас кваліфікацію 
штурмана, поставив його до 
стернового колеса і зробив 
йому іспит. Кедровськнй іс– 
инта склав і, працюючи на/ 
пароплаві дістався до Рот
тердаму. 

Кедровськнй скінчив мо
реплавну школу, діставши 
диплом помічника капітана, 
іле через свою революційну 
діяльність, зокрема роботу 
оеред матросів, не міг діста
ти праці у фльоті. 

В роках 1908-11 Кедровсь
кнй слухав курси з статис
тики в одеському універ–^ 
ентеті. Рік служив при вій
ську. 

(Далі буде). 

Кі/пийте в підприємствах, 
які оголошуються' 

в „Свободі"! 
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ПРОТОКОЛ 
з Н А Д З В И Ч А Й Н И Х Н А Р А Д ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНРАЇНСЬНОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ В ДНЯХ 18, 19 І 20-го ВЕРЕСНЯ 1970 Р. 
НА „СОЮЗІВЦІ", КЕРГОНКСОН, Н. Й. 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ НАРАД 
П'ятниця, 18-го вересня 1970 р. 

Перша (рання) сесія 

СВаБДТ^БШ!аРОІк З-пі ВТ?Р1ШЯ 1971. 
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Згідно з ухвалою 27-ої Конвенції УНСоюзу, що від
булася в травні ц. р. в Клівленді, та на основі 32-ої статті 
статуту УНСоюзу, впродовж трьох днів, 18, 19 і 20 ве
ресня 1970 року, відбулися на Союзівці, Кергонксон. Н. 
И. надзвичайні наради Головного Уряду УНСоюзу. В на
радах взяли участь усі члени Головного Уряду, тобто Го
ловного Екзекутивного Комітету, Головної Контрольної 
Комісії та Головної Ради і головний редактор органу УН
Союзу „Свобода", а саме: 

Головний Екзекутивний Комітет: головний предсід– 
ник Посип Лисогір, заступник головного предсідннка 
проф. Іван Телюк, заступник головного предсідннка на 
Канаду сенатор Павло Юзик, заступниця головного пред
сідннка п-ні Марія Душник, заступник головного предсід
ннка і рекордовий секретар Володимир Сохан, головний 
секретар Ярослав Падох та головний касир Петро Пуцнло. 

Головна Контрольна Комісія: мґ,– Іван Геврик, мгр 
Іван Винник, Д-р Богдан Гнатюк, д-р Іван Скальчук і д-р 
Михайло Даннлюк. 

Головна Рада: Василь Дідюк. Степан Гаврнш, проф. 
Тарас Шмагала, д-р Богдан Футей, інж. Анатолій Доро
шенко, п-ні Анна Гарас, Дмитро Попадинець, Тарас Шпі– 
кула, д-р Анна Чопик, Володимир Запаранюк, проф. Мн– 
рон Куропась, мгр Мирослав Кальба, Євген Репета і Анд
рій Джула. 

Головний редактор „Свободи": Антін Драган. 
В нарадах взяли участь також деякі почесні члени 

Головного Уряду УНС, а саме: Роман Слободян, Володи
мир Гірняк, Микола Давискиба, Володимир Діднк і Іван 
Іванчук. 

До участи в нарадах були запрошені другі почесні 
члени Головного Уряду, а саме: д-р Володимир Галан, 
інж. Степан Куропась, п-ні Марія Демидчук і Дмитро 
Шмагала. Д-р В. Галан, п-ні Марія Демидчук і Д. Шма
гала прислали листи. 

І. Відкриття нарад та прийняття їх порядку 

Наради започатковано молитвою, яку провели капе– 
лян Союзівки і парох Кергонксону о. М. Горошко та о. Р. 
Набережний, парох із Скарбого в Канаді. Після цього о. 
Горошко склав побажання успіху у нарадах і корисного 
та приємного побуту на Союзівці. 

Після цього головний предсідник Йосип Лисогір від
крив наради, вітаючи прнявннх, а зокрема в перше обра
них на недавній Конвенції 10 головних урядовців. Після 
цього головний секретар прочитав листи, які насліди БІД 
почесних членів, а саме від д-ра Володимира Ґалана, п-ні 
Марії Демидчук і п. Дмитра Шмагали. 

Головний предсідник запропонував при йняти наступ
ний порядок нарад: 

1. Відкриття та прийняття порядку нарад; 
2. Звіти членів Головного Екзекутивного Комітету; 
3. Дискусія над звітами; 
4. Назначений спеціальних Комісій; 
5. Резолюції і рекомендації щодо майбутньої праці; 
6. Різне; 
7. Закриття нарад. 
Над пропозицією порядку нарад переведено коротку 

дискусію, в якій забирали голос п-ні Анна Чопик, Воло
димир Сохан, Ярослав Падох, д-р Футей, І. Вишніх проф. 
Телюк та д-р Скальчук. Енскусія торкалася питання роз
міру звітів членів Екзекутиви та часу прнзначочого на 
дискусію над ними. Заступник головного предсідннка 
проф. Телюк запропонував, щоб лише члени Еклелутиви 
склали короткий звіт з дотеперішньої праці, тобто від ча
су Конвннції і щоб обмежити дискусію над ними, з зо
середитися над планами праці на майбутнє та щоб, пропо
нуючи будь-які пропозиції, докладно означити, чи зони 
с рекомендаціями чи резолюціями та так написати їх в 
протоколі. Пропозицію проф. Телюка схвалено. 

Після цього д-р Скальчук підніс питання прав і обо
в'язків почесних членів, а зокрема питання звороту кош
тів та виплати дієт для них, підкреслюючи, що значне 
число почесних членів та можливість його дальшого збіль
шення може становити певну фінансову проблему, якщо 
не тепер, то на майбутнє. 

Головний предсідник Йосип Лисогір вияснив, що єди
ний дотеперішній почесний член Роман Слободян брав 
участь в нарадах Головного Уряду з правом дорадчого 
голосу, але без права голосування над пропозиціями. Ува
жає, що й нові почесні члени Головного Уряду повинні 
користуватися тими самими правами, відносно до зворр– 
ту коштів подорожі та дієт за дні, в яких вони взяли 
участь на нарадах. 

II. Звіти членів Головного Екзекутивного Комітету 

В цьому місці заступник головного предсідннка проф. 
Іван Телюк перебирає провід нарадами і просить до звіту 
головного предсідннка Йосипа Лисогора. 

1. Звіт головного предсідннка Йосипа Лисогора; 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДННКА УНС НА НАРАДИ 
ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНС 

18-19 вересня 1970 на Союзівці 

Приємно привітати членів 
нового Головного Уряду Ук
раїнського Народного Союзу 
на цих перших офіційних 
нарадах Українського Наро 
дного Союзу, які відбувають 
ся згідно з рекомендацією 
27-ої Конвенцій Головне 
завдання цієї зустрічі зро
бити перегляд наших справ 
і встановити та накреслити 
відповідні обов'язки кожно
го члена Уряду. Якщо ми 
маємо ясну картину того, 
що треба зробити, ми повин
ні осягнути більшу ефектив
ність в нашій діяльно:-і і 
дати більше користей нашим 
членам і нашій українсь
кій спільноті. В кінцевому 
розумінні це значить, ічо 
усім треба працювати біль
ше наполегливо і більш ро
зумно. Це визначає такиж 
зредукування стосовних ви
датків на ведення наших 
справ так, щоб залишалося 
більше фондів для наших 
членів і на здійснення бага
тьох проектів, що їх ми мо
жемо підтримати для добра 
наших членів і всіх укра-н– 
ців. Корот/'.о кажучи, наші 
ЗУСИЛЛЯ І ДОЛЯРИ, ЩУ ІС Mil 
маємо ницаткувати, довилві 
бути більш продуктивними. Це не значить, що нам треба 
зменшити видаткування. Навпаки, ми маємо вндаткувати 
більше для осягнення більших цілей. В цьому роді ді
яльносте, що її ми ведемо, немає границь для видатку
вання, якщо додаткові видатки приносять важливі й ре
альні користі. 

Тому, що наші наради є проміжними зборами перед 
нашою першою Річною сесією, яка відбудеться в травні 
1971 року, мої зауваження й огляд нашої діяльності! за 
період від січня 1970 року до сьогодні будуть по суті ко
роткими і загальними. Я хочу спробувати визначити ге
неральні напрямні в різних департаментах - відділах на
шого Союзу, а саме: Адміністраційному. Рекордовому, 
Організаційному, Фінансовому, Видавничому й інших ді
лянках. 

Протягом цього року, і перед і після Конвенції, голов
на наша канцелярія продовжувала працювати досить 
ефективно. Наші дії були виконувані дооре й усі справи 
були швидко полагоджувані. Члени, які листувалися з 
нами безпосередньо, одержували відповідь чи полагоду 
справи без непотрібної затримки. Не зважаючи на наші 
важкі— внаслідок недостачі відповідного місця для на
шого персоналу і нашого виряду — умови праці, ми уря– 
кувалн справно. Було мало зажалень на полагоду памп 
справ від урядовців наших відділів або членів. 

Наш адміністраційний спосіб діяння і наша канцелярій"' 
на система ще й досі здебільшого ті самі, що їх ми сто– 
суємо вже понад двадцять років. Багато функцій із тих. 
що виконуються в нас руками, можна б переводити з допо
могою автоматичного виряду. Ми усвідомлясмо цю проб
лему і робили й робимо постійно досліди над можливостя
ми змодернізування нашого способу діяння. Коли ми вста
новимо, що ми можемо поліпшити наші операції за раху
нок кращих вислідів, то ми напевно переведемо потрібні 
зміни. 

В червні ми закупили будинок, сумежній до наших 
теперішніх приміщень і задумуємо його використати для 
полегшення умов праці, спричинених переповненням у на
ших бюрах. Плануємо ужити цей будинок на склад на– 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
SUPREME ASSEMBLY MEETING 

September 18-19, 1970 
AT 

SOYUZrVKA 
President's Report 

It is a pleasure to greet 
the members of the new Su
preme Assembly of the Uk
rainian National Association 
at this first official meeting 
that is being held as directed 
by the 27th Convention. The 
primary purpose of this get-
together is to review our af
fairs and define and outline 
the respective responsibilities 
of each member of the As
sembly. If we all have a clear
er picture of what has to be 
done we should achieve great
er efficiency in our operations 
and produce more benefits 
for our members and our Uk
rainian community. Ih the 
final sense this means that 
we all have to work harder 
and more intelligently. It also 
means the cutting of the re
lative costs of doing business 
so that more funds are left 
for members, and for the 
many projects that we can 
promote for the benefit of 
our members and all the Uk
rainian people. In short our 
efforts and the dollars we 
spend have to be more pro-
luctive. This does not mean 

that we have to reduce spending. On the contrary, it may 
mean considerably more spending so as to reach higher goals. 
In our type of business there is no limit on spending if the 
extra expenditures produce substantial gains. 

Since this is an interim meeting before our first Annual 
session which will be held in May, 1971, my remarks and 
the review of our operations from January 1, 1970 to the 
present will be brief and general in nature. I will attempt 
to point out the general trends in the various departments 
of our Association, under the following headings: Admin
istrative, Recording, Organizing, Financial, Publishing, and 
other activities. 

During this year, both before and after the Convention, 
the home office, on the whole," continued to operate with 
reasonable efficiency. Our fuctions were carried out capably 
and all branches received prompt service. Members who 
corresponded with us directly were taken care of without 
undue delay. Despite our difficult working conditions result
ing from lack of adequate space for our personnel and our 
equipment, we performed effectively. Very few complaints 
about our service were made by branch officers or members. 

Our administrative procedures and office systems afe 
still largely the same that have been in use for over 20 
years. We carry out many functions by hand that could be 
done by automatic equipment. We are aware of the problem 
and studies have been made, and are being continued, to mod
ernize our procedures. When we definitely establish that we 
can improve our operations at a cost that will be justified 
by better results we most certainly will make the necessary 
changes. 

In June we purchased a building adjoining our present 
property and we intend to use it to relieve the overcrowded 
condition of our offices. We plan to use this building for 
storage of records and relocating some of our personnel into 
more comfortable quarters. 

The Recording Department which is responsible for our 
membership records, correspondence with branches and mem
bers, acceptance of new applications for membership, is
suance of new certificates, and the preparation of a monthly 

ших рекордів і перенесення нашого персоналу в більш 
вигідні приміщення. 

Рекордовий Відділ, який с відповідальний за наші 
членські рекорди листування з відділами і членами, прий
мання нових аплікацій про членство, видавання нових гра
мот і приготування місячних членських ресестрів або 
,,розметш", виконував свої функції з максимальною ефек
тивністю. Усі спеціальні дані, що їх треба було пригото
вити для Конвенції, були скомплетовані швидко і щоден
ні, встановлені рутиною, завдання були виконані згідно 
з пляном. З такою ж ефективністю працював цей Відділ 
і після Конвенції. Цей знаменитий рекорд був досягнутий 
і втримується відданим і досвідченим персоналом, який 
працює в нас вже багато років і члени якого в експерта
ми в їхніх ділянках. Треба додати, що цей Відділ очоладв 
відданий справі й енергійний заступник головного пред
сідннка, який знас кожний відтинок нашої обезпеченевої 
діяльности, дбас постійно про поліпшення наших послуг 
і послідовно працює більше годин кожного дня і під 
час кінців тижня, як цього нормально вимагається. Ми 
щасливі, що маємо такого цінного і здібного урядовця, як 
п. Володимир Сохан. Він керус своїм Відділом з дипло
матичною успішністю, з допомогою якої встановлено чу
дові взасмини з нашими відділами, відділовими урядов
цями і членами і яка причиняється незрівняно до все 
кращого розвитку нашого Союзу. 

Наші організаційні висліди за перших вісім місяців 
подібні, як були в роках після попередньої ще Конвенції. 
Ми маємо велику хвилю активности перед Конвенцією і 
гострий спад униз після Конвенції Головні організаційні 
зусилля, здійснювані Головною і Канадійською канцеля
ріями продовжували, як і в минулому, базуватися на зак
ликах в наших газетах і на безпосереднім листуванні, на 
відбуванні зборів окружних комітетів, використовуванні 
оголошень в радіопередачах, як також на діяльності райо– 
новнх і спеціальних організаторів. 

Спеціальні заклики були проголошені до делегатів 
перед і після Конвенції в справі приєднування членів й 
виправдання таким способом вибору на конвенційних де
легатів. Кількість членів, зорганізованих перед 27-ою Кон
венцією приблизно така ж сама, як була перед Конвен
цією 1966 року. Беручи до уваги збільшення операційних 
витрат нашого Організаційного Відділу цього внеліду не 
можна вважати задовільним. 

Не було заплановано ніякої організаційної кампанії 
чи діяльності! для літніх місяців. Осіння кампанія, як на 
сьогодні, складається з ряду окружних зборів. Приготова
ний д-ром Падохом плян і розклад цих зборів не був за
кінчений до 28 серпня ц. р. і був переданий для оголошен
ня в нашій пресі без попередньої консультації з іншими 
членами Головного Екзекутивного Комітету, що були по
дані в цьому плян і, як учасники. Пощастило зробити пот
рібні зміни ще заки оригінальний список зборів був про
голошений. 

Більшість із наших теперішніх організаційних спосо
бів діяння стали рутиною і мало успіху досягнено в спра
ві бездіяльних протягом багатьох років відділів. Надто 
багато із наших відділів не зорганізували цього року на
віть хочби й одного члена і значне число наших відділо
вих урядовців не брало участи в окружних вборах й ін
ших ділянках Союзової діяльности. Деякі відділи й відді
лові урядовці не мали протягом років особистого зв'язку 
з нашим Організаційним Відділом. 

Наша ситуація в Канаді переходить зміну. Наш ка– 
надійський заступник представника сенатор Павло Юзик 
започаткував плян, який обіцяє кращі висліди. На пер
шому засіданні Головного Екзекутивного Комітету була 
гфнйнята його сугестія відбути поїздку, по українських 
осередках в Західній Канаді. Ця поїздка була проведена 
З участю сенатора і моєю і в часі від 14 липня до 8 серп
ня ц. р. ми відвідали 20 міст включно із Дофияом, де від
бувався п'ятцй Національний Український Фестиваль Ка
нади, що ного господарем і господинею був сенатор і його 
дружина. ' 

Головний контролер Іван Геврик, головний радний 
Василь Дідюк і канадійський директор Богдан Зорич бра
ли участь у плануванні поїздки і робили попередні домов
леная про відбуття зборів в різних містах. П. Володимир 
гірняк вернувся до нас як гол. організатор і також спів
працював у цій справі. У внеліді нашої поїздки були за
сновані відділи у Летбридж. Алберті і Норт Батлфорді, Сас– 
качеван., Сподіваємося, що будуть зорганізовані також ін
ші відділи ще до кінця цього року. Минулого тижня ро
зіслано понад 500 наміченим особам в Едмонтоні, Саска– 
туні і Н. Батлфорді матеріали про УНСоюз з особистим 
листом сенатора Юзика і проханням приєднатися до на
шої організації. Цей тип листування буде продовжуваний 
регулярно з висиланням листів людям, прізвища яких бу
дуть подані нам секретарями й організаторами в Канаді. 
Сенатор Юзик плянус також телефонувати особисто до 
секретарів і відвідувати їх з організаторами, як тільки на 
це дозволятиме його час. 

Наш Фінансовий Відділ виказав прибутки в активах 
і вкладках. На кінець липня 1970 року наші активи вино
сили приблизно 300.000 долярів більше, як наприкінці 
1969 року, тобто збільшення на не цілий один відсоток. 
Прибуток із вкладок за 7 місяців збільшився до 1 755 000 
дол. в порівнянні до 1 718 000 дол. в тих же місяцях 1969 
року. Прибутки з інвестицій винесли 932 000 дол. проти 
890 000 дол. в 1969 р. Загальний зиск із прибутків від 
вкладок й інвестицій за цих сім місяців становив приб
лизно 79 000 дол. 

Видатки були вищі. Кошти Конвенції були набагато 
більші, як передбачувано. Виплачувані нами заробітні 
платні за 7 місяців цього року збільшилися до 95 000 дол. 
із 1969 р. Були вищі в 1970 році організаційні видатки. 

Ми зазнаємо прикрих труднощів із багатьма відділа
ми, які залягають із вплачуванням вкладок. Це дуже по
важна справа, бо вона ставить під загрозу права членів, 
які мають грамоти без зворотних вартостей, як також тих, 
що мають подвійне забезпечення. Після 31 дня відтягнен
ня реченця такі члени втрачають охоронне покриття їх
ніх грамот. Я підкреслюю цю справу, бо ми мали б відмо
вити у виплаті кожної такої претенсії, що виникає з ви
ни відділів, які залягають з вкладками, і це може мати 
неприємні наслідки. Виминання таких ситуацій повинно 
бути головним завданням нас усіх і кожен із нас тут мо
же бути помічним у спонукуванні повільних платників у 
їх околиці виконувати в час їхні фінансові зобов'язання. 

Ми мали труднощі з моргеджовнмн позичками в Чи
каго і в нюйоркській дільниці Бронкс. Чотири посілості 
були перебрані за неплачення моргеджів і чотири такі ж 
перебрання є в тракті вирішування. Ці посілості розташо
вані в околицях, які змінили свій характер або ж зміня
ють його внаслідок зміни в передбаченому зниженні вар– 
тости посілостей. Ми будемо мати втрати в деяких із цих 
випадків, але буде можливо зменшувати цього роду втра
ти з допомогою інтенсивної контролі й особистої уважли
восте нашого Фінансового Відділу. 

Наш Видавничий Відділ продовжує бути найбільш 
активною ділянкою нашої діяльности. В додатку до наших 
регулярних видань, таких як „Свобода", „Український 
Тижневик" і ,.Веселка" і значних матеріалів для нашої 
27-ої Конвенції, ми закінчили друкування Лікарського 
порадника д-ра Данилюка. Передплатні замовлення на цю 
книгу перейшли кількість 1 500 примірників. Це значно 
більше, як передбачували ми, коли започаткували справу 
цього видання. Ми дуже вдячні д-рові Данилюкові за при
готування рукопису і ми горді бути видавцями цісї праці, 

membership list or "rozmet" performed all of ita functions 
With maximum efficiency. All the special data that had to 
be prepared for the Convention was completed with prompt
ness and daily routine tasks were performed on schedule. 
The, same efficiency continued after the Convention. This 
excellent record was achieved and is being nmmtained by '^ 
dedicated experienced personnel who have been in our e. j 
ploy for many years and who are experts in their respective' ' 
jobs. In addition the department is headed by a devoted .und'--^ 
energetic Vice President who knows every facet of our in - ,^ 
auranee business, is on constant alert for improving o U i -
service, and consistently works more hours daily and week-^kj 
ends than is normally required. We are fortunate to `^Ulve^ 
such a valuable and capable officer a s Mr. Walter Sochan..u. 

j He runs his department with a diplomatic efficiency that nas -
і firmly established excellent relations with our branches, 
branch officers and members, and has helped immeasurably L 

| to keep our Association moving ahead. 
Our organizing results for the first 8 months have fol-

I lowed the pattern of past convention years. We had a surge '-
1 of activity prior to the Convention and a sharp slowing down ' 

after the Convention. The main organizing efforts emanating4 ' 
from the Home Office and the Canadian office as in the past " 
continued to be based on appeals in our newspapers and by ' ' ' 
direct correspondence, through district committee meetings, ` ` 
the use of radio advertising, and through the work of re- ^ 
gional and special organizers. :ii 

Special appeals were made to delegates before and after ' ' j 
. the Convention to organize members and thereby justify'`-`'` 

their election as delegates. The number of members organiz
ed prior to the 27th Convention approximated the same num-"'S" 
ber organized prior to the Convention in 1966. In view of ' : 

the higher cost of operating our Organizing Department this -' 
result cannot be regarded as satisfactory. ' 

No special organizing drive or activity was planned for "; 
the summer months. The fall campaign as of now consists'' 
of a series of District Meetings. The schedule for these meet-' '! 
ings prepared by Dr. Padoch was not completed until Au- ' 

j gust 28. and was submitted for announcement in our press ' 
without і prior consultation with other members of the Su-'`1 

preme Executive Committee who were listed as participants. r ' : 

Fortunately changes were made before the original list of -
the meetings was published. 

Most of our present organizing procedures have become ` 
routine and little progress is being made with perennially 
inactive branches. Too many of our branches still have not "-
organized even one member this year and a significant 
number of our branch officers did not participate in district 
meetings and other Soyuz activities. Some branches and` 
branch officers have had no personal contact with our or^ ' 
ganizing department for years. 

Our situation in Canada із undergoing a change. Our 
Canadian Vice President, Senator Paul Yuzyk, has started ii 
on a plan that indicates better results. At the first meeting 'j 
of the Supreme Executive Committee in July his suggestion і 
for a tour of Ukrainian communities in western Canada was 
approved. The trip was made by the Senator and myself ' 
and from July 14 through August 8 we visited 20 cities in- . 
eluding Dauphin where the fifth Canada's National Ukrain--
ian Festival was held and of which the Senator and his wife .. 
were the host and hostess. 

Supreme Auditor John Hewryk, Supreme Advisor W. л 

Didiuk, and Canadian Director B. Zorych took part in th/2 
planning of the trip and making advance arrangements foctpj 
meetings in the various cities. Mr. W. Hirniak returned to 
us as a Field Organizer and also worked in the area As a 
result of our trip branches were established in Lethbridge, 
Alberta and N. Battleford, Saskatchewan. We expect o t h e r ' 
branches to be organized before the end of this year. Last 
week over 500 prospects in Edmonton, Saskatoon, and N. 
Battleford were sent material about Soyuz with a personal : 

letter from Senator Yuzyk asking them to join our organi
zation. This type of mailing will be continued on a regular 
basis to prospects submitted by secretaries and organizers 
in Canada. Senator Yuzyk also plane to make personal calls' " 
on secretaries and visit' with organizers whenever his time 
permits. 

Our Financial Department showed gains in assets and 
dues income. Assets at the end of July, 1970 were аррго– 

j ximately 5300,000 more than at the end of 1969, an increase 
, of less than l'/c. Dues income for the 7 months amounted 
; to 51,755,000. compared to Sl.718,000. for the same period ' 
| in 1969. Investment income was 5932,000. compared to 5890, 
і 000. in 1969. The total gain in dues and investment income 

for the seven months was approximately 579,000. 
Expenses were higher. Convention costs exceeded our 

estimates. Our payroll for seven months this year has in-
| creased to 595,000 from 582,000 in 1969. Organizing cos's 

in 1970 were higher. 
і We are experiencing unpleasant difficulties with several 
j branches that are delinquent with dues payments. This із " 
і a very serious matter because it jeopardizes the rights of ' 
| members holding certificates with no reserve values and 
і those covered by double indemnity. After 31 days of grace 
| such members lose their protective coverage. I underline 
\ this point because we will have to deny payment of any 

such claims arising in delinquet branches and this will lead 
to disagreeable repercussions. The avoidance of such situa-

; tions should be a paramount objective of all of us and 
1 everyone here can be of help in prodding slow payers in-
I their areas to fulfill their financial obligations on time. 

We are having mortgage loan problems in Chicago and 
| in the Bronx area of New York City. Four properties have 
і been taken over in foreclosure and other foreclosures are in 
! process. These properties are located in areas that have- ' 
1 changed in character or are undergoing change resulting in 

unexpected decreases in property values. We will incur losses" ' 
in some of these situations b\it it will be possible to mini
mize such losses by more intensive supervision and personal 
attention by our finance department. 

Our publishing department continues to be the most 
I active part of our operations. In addition to our regular 

publications such a Svoboda, the Weekly and Veselka, 
considerable material for our 27th Convention, we com
pleted the printing of Dr. Danyluk's book on medicine. The -
advance sales of this book exceeds 1500 copies. This is con
siderably more than we estimated when we undertook this 
project. We are most grateful to Dr. Danyluk for having 
prepared the manuscript and we are proud to be the pub" 
Ushers of this work that will prove to be of so much value 
to our members and the Ukrainian community. We can thank 
our editor-in-chief for vigorously supporting this project і 
when it was fist proposed. We also want to express our 
thanks to Dr. Danyluk for preparing the brochure on nar
cotics that we published in Ukrainian and English and which 
we disseminated on a wide scale. 

Plans are in progress to strengthen our editorial staff 
and to obtain new personnel in the printing shop. We suc
ceeded in working out agreements with three students who 
are studying journalism. We have awarded scholarshipe to-
two students in the United States and one in Canada. We 
have agreed to finance their tuitions or equivelants and they 
have agreed to work for Svoboda after graduation. 

A comparative statement of income and disbursements 
for the first seven months in 1970 and 1969 is attached. We 
are continuing to study the practicality and the cost of sup
plying Svoboda and the Weekly to our adult members with
out charge. We are also working on plans to modernise our -. 
our equipment in preparation to moving to our new building. 

(Продовження на crop. 4-ІЙ) 
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П Р О Т О К О Л 
(Продовження зі стор. 5-ої) 

тф матиме велику вартість для1 наших членів і для україн
ської спільноти. Треба нам також дякувати нашому го
ловному редакторові за енерґійну підтримку цього видан
ня, я к т ільки воно було запропоноване. Хочемо також 
висловити подяку д-рові Даннлюкові за приготування 
брошури про наркотики, яку ми опублікували українсь
кою й англійською мовами і яку ми поширили на велику 
скалю. 

Готуються до реалізації пляни про посилення нашого 
редакційного складу і цро заанґджування нового персо– 

і - ..\ ,– г. ' , , ; г . - ; ; ; : л . : ; , : ^ : ч r ' (^ f І . М - – 
налу для друкарні. Ми досягнули успіху у домовленнях 
з трьома . студентами, які студіюють журналістику. Ми 
признали, стипендії для двох студентів у ЗСА і в Канади 
погоджуючись фінансувати їхні шкільні оплати або ре– 
компенсувати їх рівновартність і вони згодилися працю
вати .для „Свободи" після свосї градуації. 
j Порівняльне зіставлення прибутків і видатків за пер
ших -сім місяців у 1970 і в 1969 роках додане до цього 
звіту.;'Ми; продовжуємо вивчати можливості практичного 
застосування і коштів безкоштовного висилання „Свобо
ди" й ..Українського Тижневика" нашим дорослим чле? 
нам. Внпрацьовусмо також пляни змодернізування нашо
го, в и р ^ у Bj підготрві для перенесення до нашого нового 
fajjlHHK^ 
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C o m p a r a t i v e S t a t e a e n t off I n c o e e a n d D i e b u r e e e e n t a Щ 

J a n u a r y 1 t h r u J u l y 3X -. 'W 

mcuME ;..:; 
Subscription: UHA Members 

Sales on Stands - , 
Individual: 3 aos. 

6 DOS. 
12 BOS. 

Books 
Advfcrfcleins 
Printing ' 
Cards and Calendars 
Change of Address 
Refund Electrical Consumtion 
Refund Portage 
Refund Telephone 
Дівалася 
Ргмр fund -
Veeellsa Subscription 
Rev Jersey Sales Tax 
Ійдваціцаащ 

ч .15.69 ' 

9 5 ,?00 00 
- 2 , 5 8 3 . 8 6 

1 ,4 0 0 2 6 
A , ? 6 6 3 7 

1 Д,7 0 8 . 6 6 
3 , 2 7 5 . 7 4 

4 4 , 0 1 4 . 5 9 
2 4 , 1 9 5 2 1 

1 3 0 . 9 1 
4 3 2 5 

3 8 5 00 
1 6 8 . 9 6 

5 8 . 6 5 
8 , 0 1 1 0 4 
3 , 8 1 3 . 4 1 
a 9 9 7 - 0 0 

4 7 . 1 5 
7 . 7 5 P.,3 3 

^ A 
1970 

8 0,2 0 0 0 0 
3,4 2 9.31 

9 8 9 3 1 
4,0 4 8.90 

1 ^ 3 2 5 . 6 5 
I 4 , 9 4 0 0 3 
4 4 , 2 5 6 . 7 2 
1 9 , 1 9 3 1 6 
' 1 3 1 . 2 5 

5 2 . 7 5 
3 8 5 0 0 

6 2 . 4 5 
1 5 9 1 0 

1 3 , 5 6 9 . 3 4 
3 . 4 1 2 . 3 0 
6 , 6 8 1 . 7 9 

1 5 9 7 3 
3 , 9 6 5 ^ 7 

D i f f . 
m 

- 1 5 , 0 0 0 0 0 -
. f 8 4 5 . 4 5 
- 4 1 0 . 4 5 -
- 2 1 7 . 9 7 -
- 3 8 3 0 1 - ' 
4 1 1 ,6 6 4 . 2 9 
- f 2 4 2 1 3 
- 5 , 0 0 2 ) 5 -

.3 4 
9.5 0 -f 

4-

4 -
4-

1 0 6 . 5 1 -
1 0 0 . 4 5 

5 , 5 5 8 . 8 0 
4 0 1 1 1 -

3 , 6 8 4 . 7 9 
1 1 2 . 5 8 

3.792/53-
Total 

Discount on Sales 
Grand Total 

-?X 7,0 5 8 . 5 6 - A 
1,3 1 9 . 3 0 -

? l 5 , 7 3 9 2 6 Ь A , 

2 1 3 , 9 6 3 1 6 - A 
; 1,6 3 8 . 7 4 - 1 

2 і 2,3 2 4 . 4 2 ^ A 

- 3,0 9 5.4 0 -
4- 3 1 9 . 4 4 -
- 3,4 1 4 . 6 4 -

DISBURSEMENTS 
Payroll: Mitorial 

Printing 
Office 
Correspondents 

Special Correspondence 
Veselka Corespondence 
Pottage 
Material 
Rent 
Telephone 
Gas and Electric 
Office Supplies 
Office Expense 
Printing Dept. Expense 
Parts and Repaire . 
Books 
P.O. Box 
Sesurance 
Taxes (Svoboda) 
COBBUSSiOn 
M a n u s c r i p t 
newspaper ' '" -'; 'u 

Pension 
Donations 
Machinery 
Cards'.and. calendars-; 
Hev Jersey Sales Tax 

: 
`m 

tr 
і 
І 

t^-
1 

VIUV 

3 4,45322 
б 9,61839 
1 9,4 7 2.64 
2,3 00 0 0 
3,0 8 5 00 
2,38500 

16.16522 
4 2,88231 
бгООООО 
1,092.69 
1,758,81 
2 4 7.98 
2 4 7.95 
8 9 1 1 5 
9 8 5.73 
7 4 2.67 
3200. 
10 00 

7,614.96; 
4 20 0 

843.43 
38050; 
6 51 00 

4 5 . 5 1 
5 , 8 9 4 3 2 

` 

3 4 , 4 9 4 . 0 2 
7 3 , 9 9 1 . 8 8 
2 1 , 3 1 6 1 1 
2 2 , 5 7 5 0 0 

3 , 5 9 4 0 0 
2 , 0 4 0 0 0 

1 3 . 4 U 2 6 
3 0 , 6 2 2 0 0 
` 5 , 0 0 0 0 0 

1 ,8 3 2 . 8 2 
1 ,5 7 8 1 9 

4 1 7 0 6 
3 3 8.3 5 
5 8 4 . 7 2 

2 , 4 4 6 . 2 7 
2 9 4 . 5 9 

3 2 0 0 

8 , 1 7 3 -2 6 
60.20 

2 , 8 9 5 J O 
5 7 2 3 0 
6 5 1 0 0 

6 0 0 

3 9 0 0 
1 6 8 2 7 

6 . 2 4 6 . 7 4 

-h 
4-
-f 

4-
r 
4 
4i 

4 0 . 3 0 
4 , 3 7 2 . 9 9 
1 , 8 4 3 . 4 7 

2 7 5 0 0 
5 0 9 0 0 
3 4 5 0 0 -

2 , 7 5 3 . 9 6 -i агбо.зі -
1,0 0 0 0 0 -

7 4 0 1 3 
1 8 0 . 6 2 -
1 6 9 0 8 

9 0 . 4 J 
3 0 6 . 4 3 -

1,4 6 0.5 4 
4 4 8 J J -

1 0 0 0 -
5 5 8 . 3 0 

1 0 . 2 0 . 
2 , 0 5 1 . 5 7 r 

1 9 1 . 7 0 ; 

6 0 0 

Total 
;, Discount on JPuxcnaae 

Grand Total 

? l 7,8 3 3 0 8 e A 
2 1 2 1 3 -

" 2 1 7,6 2 0 .9b fc A 

2 1 3 , 3 8 0 0 4 ^ A 
1 0 2 0 7 -

? i 3,2 7 7 .97 і A 

- 4,4 5 3 0 4 -
- 1 1 0 . 0 6 
- 4,3 4 2 . 9 3 -

і 
Порівняльне зіставлення прибутків і витрат Союзів– 

к й за вісім місяців 1970 і 1969 pp. додане тут також. При
бутки зменшилися приблизно на 15 відсотків в порівнян
ні до минулого року. Причиною цього були зменшені гро
шові впливи за перших 5 місяців і зменшення прибутків 
У серпні. 19 000 дол. серпневого зменшення впливів у по
рівнянні до минулого року спричинені у великій мірі тим. 
що в 1969 році значна частина оборотів великого кінця 
тижня, зв'язаного з Днем Праці, була записана на сер
пень. Тому, що всі прибутки цьогорічного Дня Праці 
включені у вересневі записи, передбачуваний прихід за 
вересень 1970 р. буде більший, я к минулого року і загаль
на сума за серпень і вересень" повинна бути майже така 
сама. Книгування за жовтень і листопад повинно виказати 
вищі прибутки, як за такі ж місяці минулого року і с ціл
ком можливе для нас закінчити цей рік із вищим прибут
ком, як він був у 1969 році. -. 

Ми зазнали більше труднощів 'в забезпечуванні та-` 
ної ж самої обслуги на високому рівні, лк у минулому, і 
зажалення гостей були більші я к колись. Утримування і 
напрана наших будинків і вдержування наших площ на. 
Союзівці було поннжче звичайного стандарту. Головна 
трудність була в недостачі кваліфікованих і надійних пра– 
ц т н и к і в . 

Однією із ясних сторінок Союзівки в цьому році була 
висока якість розваговнх і культурних програм в субо
ту і в неділю вечорами і також під час звичайних днів 
тижня . Талановиті, ідсбільшого молоді 'працівники, були 
блискучими виконавцями танцювальних виступів, хоро
вих й інструментальних концертів. Ці програми притяга
л и більше глядачів і слухачів, к у минулому. Особли
во ж збільшилася значно участь молоді в цих імпрезах. 
Ц е створювало нові проблеми, бо багато з-поміж наших 
молодих людей не шлком відповідають встановленим у 
нас вимогам і більшість з-поміж них ч)бмвжені у видатку– 
ваняі грошей. У внсліді ми мали більше праці і менше 
прибутків. Збільшене перелюднення й активність с причи
ною для критики й зажалень збоку нашої старшої клі-– 
снтелі. - --

Літній табір д.і дітей віком 7 до 11 років був дуже 
успішний. Протягом шести тижнів від 21 -червня до 1 серп
н я ми мали ЗО учасників в перших трьох тижнях і після 
них 56 дівчат в дальших трьох тижнях. 

Курси Українознавства з участю 65 зареєстрованих 
студентів почалися 3 серпня і закінчилися 27 серпня. Ґра– 
дували 53 студенти. Курси відбувалися під. керівипцйкоіз7; 
проф. Василя Стецюка. Програма Курсів була подібною.' 
я к у попередніх роках з першістю для української мови, 
літератури, історії і географії. Відбувалося також навчан
н я народних танків, співу і роблений кераміки. На най
ближчий рік плянуються певні зміни з метою приділити 
більше уваги актуальним питанням української спільноти 
і сучасного організаційного життя ЗСА і Канади. 

Спортова діяльність, включно з теннісовнмн і пла– 
вацькимн змаганнями притягнула більше молодих людей 
j брало в них участь більше заавансованих змагунів. Цьо
горічні спортові зайняття під час Дня Праці відбувалися 
о р и рекордовій кількості гаядачіві– 

На Союзівці в цьому році не переведено ніяких біль
ших поліпшень за вийнятком верчення нової криниці. Во
да не с тепер безпосередньо акутною проблемою, але ми 
готуємося на майбутнє. Критичною і пекучою уже проб
лемою с справа каналізаційної системи на Союзівці. Наяв
ні іенталяції перевантажені і ми мусимо подбати про нові. 
Приготовано вже відповідні пляни і передано їх на зат
вердження урядовим установам для охорони здоров'я. Ко
шти цих інсталяцій мали б виносити долярів. 

Дуже конечним с-поліпшення приміщень нашої хар
чівні. Треба вставити нову підлогу, відновити і прикрасити 
стіни і стелю і заінталювати схолодження. Покищо не 
масмо кошторису цих поліпшень, але вони будуть зроб
лені ще перед новим сезоном 1971 року. , 

Потребує охолодження також Веселка, але з цим му
симо чекати, поки не буде потрібних фондів на це поліп
шення. 

Видатним досягненням праці нашої Культурної Комі
сії є завершення підготови всіх матеріялів для другого то
му Англомовної Енциклопедії Українознавтсва включно із 
приготуванням індексу. Видавництво Торонтонського Уні
верситету плянує закінчити друкування 6 000 примірників 
другого тому ще перед кінцем року разом із додатковим 
передруком 2 000 примірника першого тому.' Одержано 
вже 85 передплат на другий том і кількість замовлень на 
перший і другий томи досягла цифри 58. 

Під час Конвенції в травні я звітував про поступ з 
плянами будови нашого нового будинку і тоді я заявив 
згідно з даними нам кошторисами архітектів, що треба 
сподіватися, що кошти будування винесуть приблизно 
8 500 000 долярів. Одержані минулого місяця оферти від 
котракторів вказують, що ці кошти перевищать суму — 
10 000 000 дол. Підвишка зумовлена збільшеними коштами 
праці і збільшенням цін будівельних матеріялів. 

В нашому звітуванні під час Конвенції річний прибу
ток за винайм був встановлений на суму 7.00 дол. за 
)(свадратову стопу. З огляду на підвищені кошти будови ми 
ІГІдвищили цю оплату на 8.00 дол. У наших переговорах 
`is Пешнм Національним Банком Джерзі ми внпряцюва– 
Іш проект 15-літньої умови винанму, в якому передбаче
ний чинш в сумі 9.00 дол. за квадратову стопу протягом 
перших 5 років; 8.50 дол. за, квадратову стопу в дальших 
п'яти роках і 8.00 дол. в останніх п'яти роках. Цю умову 
вннаиму вже написано і передано банкові для виконання. 
Загальний гуртовий чинш за 1а років, що його сплатить 
цей банк за винайм 4-го. 5-го і 6-го поверхів, в цілості 
52 000 сум, дасть понад 6 мільйонів долярів. Ца загальна 
сума може дещо змінитися, якщо площа для винайму бу
де ^мінена внаслідок можливих поправок у планах будови. 
Ніяких комісійних чи інших оплат, звичайних у трансак

ціях з посілостямн нерухомими, не буде виплачено ніко
му за переведення цієї умови винайму. Одинокою належ
ністю будуть законні оплати за приготування умови ви
найму. 

Коли ми підпишемо цю умову винанму в накреслених 
тут рямцях, наш Гсловннй Екзекутивний Комітет буде ре
комендувати започаткування будови 15-поверхового бу
динку згідно з плянами наших архітектів і за ціну не вище 
10 мільйонів долярів. 

Коли запроектована умова винайму з банком не буде 
завершена, але змінена в тому напрямку, що буде змен
шена площа винайму, або буде зредукована оплата за 
квідратну стопу, то ми будемо рекомендувати, щоб упо– 
важннти Головний Екзекутивний Комітет продовжувати 
ре;ілізацію теперішнього проекту, якщо в його оцінці це 
буде в найкращому інтересі Союзу або ж зменшити вели
чину будинку до десяти або дванадцяти поверхів. 

.Зіставлення проектованих прибутків і видатків Для 15-
поверхраого і 10-поверхового будинку долучені до цього 
звіту/ 

- .Останнього місяця ми одержали від Обезпеченевого 
Департаменту стенту Ню Джерзг їхнє звідомлення про 
перевірку умов нашого Союзу за період трьох років, за
кінчений днем 31 грудня 1968 року. Дехто із Вас уже 
ч,нтав це звідомлення і всі Ви повинні його прочитати, бо 
цього вимагає Обезпеченевин Департамент. З нашої точки 
пргляду це звідомлення можна вважати дуже добрим. 
Екзамінатори встановили деякі малі недотягнений, але 
ці справи вже полагоджені або будуть полагоджені задо
вільно. Важливіші справи, заторкнені в цьому звідомлен– 
ні, включають факт, що наші протоколи не ведуться в 
приписаній законом формі, що деякі морґеджові докумен
ти не зберігаються відповідно у файлах (папках) і що не 
перевірено вплачення податків від нерухомих посілостей 
на деякі посілості для яких ми уділили морґеджові по
зички. В листі до Обезпеченевого Департаменту з 4 верес
ня ц. р. я підтвердив одержання звідомлення і повідомив, 
що їхні рекомендації будуть полагоджені. Водночас із цим 

A comparative statement of Soyuzivka income and ex-
epensea for eight months in 1970 and 1969 is attached. In
come decreased by approximately 15^r from last year. This 
was due to lower receipts for the first five months and a 
decrease in Auguet. The August decrease of S19.000 com
pared with last year was due in great par t to the fact tha t 
a substantial par t of the Labor Day week-end business in 
1969 was included in the August figxires. Because all of t h ; , 
Labor Day receipts this year are included in the September | я сповістив департамент про вимагані ними наші пляни 
figureai the anticipated income for this September will be j нового будинку. 
larger than last year and the totals for August and Sep- Члени Екзекутивного Комітету обмірковували і пе– 
tember should be about the same. Bookings for October редискутовувалн різні справи, включно із тим. як знайти 
and November should produce a higher income than Uv- j способи, щоб допомогти нашим членам старшого віку, які 
same months last year and it is still possible for us to end \ мають повне забезпечення, щоб внирацювати більш ат– 
the year with a higher income than in 1969. рактині програми для наших відділових зборів, щоб вклю– 

, .– - f J , , . ! чнтн молодих людей у діяльність відділів, тощо. Віримо. 
We experienced more difficulty in providing the same м о ж н а д о б н т и с я в м у ц ь о м у ПОступу. якщо ми всі 

high-level service as ш the past and complaints from guests ; Што постановимо собі нашою ціллю заохотити на– 
were greater than previous у. The maintenance and repair , ш и х ^ e H i B ^ в ш ш в и к о р и с т о в у в а л и апарати, як засіб 
of our buildings and the upkeep of our grounds were below rtoMaflcbKoi праці. Сьогодні групові акції - це най– 
our usual s tandards . The principle difficulty has been the ^ „ f a a a m t A спосіб, щоб чийсь голос дійшов туди, 
lack of qualified and dependable help. і ^ Н а щ і ц л е н и п о в н н н і с к о р и с т у в а т и с я силою 

One of the bright spots of Soyuzivka this year was the | їхніх Відділів і використати їх. як базу для пожвавленої 
high quality of the entertainment and the cultural programs n D a 4 i в їхньому найкращому інтересі, 
on Saturday evenings and during the week. The talen;, 
mostly young employees, performed brilliantly in programs 
of folk dancing, choral, and instrumental concerts. These 
programs at t racted larger audiences than we had in the 
past. Youth at tendance in 'part icular was increased consider
ably. This has created new problems because many of our 
young people do not fully conform to our s tandards and 
most, o f ' t h e m nave limited spending money. The result is 
tha t we' hdve more work and less revenue. The increased 
crowding and activity ів also a cause for criticism ;uid com-
plainta on the par t of our older clientele. 

?` T h e summer camp for children from age 7 to 11 was 
highly successful. Last ing for six weeks from June 21 to 
Augus t 1, we had 30 boys at tending for the first t h r c weeks новитн для себе самих, який поступ ми зробили, 
followed by Ьб girls for the balance of the period. в д о д а т к у д о знання загальних напрямних наших за– 
j The 'Cul tura l Courses with 65 students registered started г а л ь н н х справ Вашим обов'язком, як головних радних і 
Augus t 3 ' a n d were completed on August 27. Fifty th ree | ^ніфоліврів, c ознайомленість з Вашими власними місце– 
Studenta„graduated. The courses were under the direction ВОстямн і їх околицями. Ви повннні бути знайомі з кож– 
Of Rrof. JJ. Steciuk. The format of the courses was similar 
tfr/previoi(is years with priority given to Ukrainian language, 

, H t e r a ^ r ? ; Wsj^pry, and geography. Folk Dancing, singing. 
and ceramic itoiaking were also taught . Changes an` being 
p^ahneU^Qr nex t yea r with the thought that current Ukrain
ian communi ty problems and present organizational life in 
the United "States and Canada would be given more emphasis. 

Sports activities including the tennis tournaments and 

У моїх вступних зауваженнях я згадав, що кожен 
член Головного Уряду повинен бути добре поінпюрмова– 
ний, якщо він мас давати максимальну підтримку в роз
витку нашої організації. Кожен з Вас повинен докладно 
познайомитися з нашими щомісячними звітами, які появ
ляються у ,,Спободі" з кінцем кожного місяця. В них Ви 
знайдете про те, т о сталося місяць перед тим. Ви зможете 
довідатися, які Відділи зорганізували членів і скільки, 
які Відділи платять вкладки і як багато, які інші гроші 
одержуємо про кількість смертей і виплачених обезпе– 
чень, скільки грошей інвестовано нами і в т о , разом із 
зіставленням, в якому подані загальні активи і зобов'я
зання. Вивчаючи ці місячні звідомлення. Ви зможете вста– 

must provide a new installation. Plans nave been prepared 
and submitted to the health authorit ies tor а іфгоуаЬ : ТЬе 
expected cost will be 55`500. :. ' ',-`. 

A much needed improvement is needed i n . o u r dining 
room. We have to install new flooring, r e d e c o r a ^ J a h d in
stall air conditioning. As yet we do not have cost 'eetfrtatef 
for this work but it will have to be done before toe `nevr 
season in 1971. , `V- -----^ 

Veselka is also in need of airrron^Uoning.'.lntt".thlS 
improvement will have to wait until we have' .more funds 
available. - . ` ' ' ' ' . . ` 

The high-light of our Cultural Committee's?frurk this 
year was the completion of the processing of all the mater ial 
for Volume II of UKRAINE: A Concise Encyc lopedia , in
cluding the preparation of the index. The University J ) f 
Toronto Press is scheduled to complete the printing; of ^6000 
copies of Volume II before the end of this year together 
with an additional reprint of 2000 copies of Volume. t ^ A d -
vance orders for Volume I I have reached 85. Adt?tilce or
ders for Volume I and II have reached 58. \ ; - ,'?--

At the Convention in May, I reported on the - progress 
of the plans for our headquar ters building and-a t thtik t ime 
I advised on the basis of the architects estinMRes-it'^wis 
believed tha t the cost of the building would be. approxi
mately 58,500,000. Las t month preliminary bide received 
from four contractors indicated tha t the cost would ПЄ fax 
excess of 510,000,000. The increase was due to higher labor 
costs and increases in building material prices. - -

In the presentation a t the Convention the annual rental 
income was projected at 57.00 per square foot. I n view of 
the indreased costs we have revised th i s projected rentfifl 
to 58.00 per square foot. In our negotiations with the F i rs t 
Je r sey National Bank we tentatively worked out a fifteen 
year ieaee agreement providing for a rental of 59.00 p ^ 
square foot for five y e a r s ; S8.50 per square foot for tye 
second five years ; and 58.00 per square foot for t h e las t 
five years . This lease agreement has been drafted and-sub
mitted to the bank fdr execution. The total gross renfS for 
15 years to be paid by the bank for the 4, 5, and 6ta Доогв, 
a total of 52,200 amounts to over 56,000,000. This f igure 
may change slightly if the rentable a rea is changed, by 
possible al terat ions in the construction plans. No real estate 
commissions or any other charges will be paid t o anyone 
for negotiating this lease. The only charge will be- Jegai 
fees for the drawing of the lease agreement. . ,-„'– V-л 

If we conclude the lease agreement as herein above 
outlined, our Supreme Executive Committee .rec4rnimends 
tha t we proceed with the construction of the 15 story .build
ing as planned by our architects a t a cost not to exceed 
510,000.000. ' ,V 

Should the bank lease not be consummated as proposed 
but is modified in tha t the area is reduced and /o r t h e Циіате 
foot rental is reduced, we recommend tha t the Supreme Exr 
ecutive Committee be authorized to proceed with the p^ef 
sent project if in its judgement it is considered in t h e `best 
interests of the Association to do so or reduce the фІ8е 
of the building to either ten or twelve stories. .;.̀  ,^'v 

Income and Expense projections for a 15 s tory and a 
10 s tory building are attached. '"' 

Last month we received from the New Jersey Insurance 
Department their Report of Examination on the Condition 
of our Association for the three year period ending Decem
ber 31. 1968. Some of you have read the report and-al i /df 
you will have to read i t since it is so required by the In
surance Department. From our point of view the report, can 
be considered excellent. A number of minor discrepancies 
were uncovered by the examiners but these mat ten i were 
settled or will be settled satisfactorily. Major Items tUa't 
were commented on included the fact tha t our tminutes 
were po t ,kept in:legal form, t h a t some mortgage documents 
were not in our files, a n d t h a t t he payment of real estate 
taxes was not verified on several properties on which we 
hold mortgages. On September 4 I wrote to the Insurance 
Department acknowledging receipt of the copy of t h e report 
and advised them tha t their recommendations would be fol
lowed. I also advised them of our plans for the new building 
as they had requested. ' v- і 

A number of items have been under discussion amongst 
the members of the Executive Committee including ways to 
assist our older members holding whole life certificated, 
ways to set up more at t ract ive programs for Branch meet
ings, ways to involve more young people in Branch activities, 
and so on. It is our belief that progress can be made If 
we all individually make it our business to encourage our 
members to utilize the Branch appara tus as the vehicle for 
Community work. Today group action is one of the most 
effective ways to make one's voice heard. Our members 
should take advantage of their Branch power and use it 
as a base for furthering their best interests. (i 

In my opening remarks I mentioned tha t every member 
of the Supreme Assembly should be well informed if he is 
to be of maximum assistance in promoting our organisation. 
Everyone of you should thoroughly familiarize yourselves 
with our monthly reports that appear in Sovoboda a t the 
end of each month. Here you will find what happened the 
month before. Youth will find out what Branches organized 
members and how many, what Branches paid their dues and 
how much, what other monies were received, the nuinbpr of 
deaths and the benefits paid, how much was invested and 

і in what, and a s tatement showing the total assete .and 
liabilities. By studying these monthly reports you will de-

i tei-mine for yourself what progress is being made. . 
; In addition to knowing the general t rends of our over'-
I all affairs it i s your duty a s audi tors and advisors to. know 
! your own local areas. You should be familiar with every 
j Branch and the Branch officers. You should know their .prob-
j lems and be ready to help the Branch officers in solying 
j these problems.' As members of the Supreme Assembly you 
j are in a position to inspire your local branches t o work 
j more effectively. ,But .your ability to serve will depend on 
' how well you know our business, how up-to-date you a re 
; on what is happening, and how much time you are willing 
j to devote to your local problems. This involves a "sacrifice 
' on your part, but I know tha t as community tnlnded citizens 
і you accept the challenge and the responsibility with eager-
j ness and dedication. My hope is tha t this first meeting of 
j our four year term will set the stage for more meaningful 

accomplishments in the days ahead. We must all strive to 
do a better job for our members deserve only the best. ' 

ним Відділом і з ного урядовцями. Ви масте знати їхні 
проблеми і бути тчггові допомагати відділовим урядовцям 
у розв'язуванні їхніх проблем. Як члени Головного Уряду. 
Ви масте спроможність впливати на Ваші місцеві Відділи, 
щоб вони працювали Лільш ефективно. Але Ваша здат
ність виконувати це. буде залежне від того, як добре Ви 
знасте нашу діяльність і завдання, наскільки Ви поінфор
мовані своєчасно про все те, що дісться, і скільки часу Ви 

the swimming m e e t s a t t rac ted more young people and а готові присвятити Вашим місцевим справам. Це внмагас 
higher caliber of part icipants . This year 's Labor Day week- посвяти з Вашого боку, але я знаю, шо Ви, як свідомі 
end sports program drew record crowds. наших завдань громадяни приймете цей заклик і відпові– 

No major improvements were undertaken at Soyuzivka дальність радо і з відданістю. Маю надію, що ці перші зоо– 
during this year with the exception of the drilling of a new рн у Вашій чотирирічній каденції будуть новим етапом до 
well. Water" is not a n immediate problem but we are pre- j ще важливіших досягнень в нашому майбутньому. Ми всі 
paring for the future. A critical immediate problem is our мусимо змагати до все ліпшої праці, бо наші члени зас– 
sewage system. J ^ i s t i n g facilities a re under s t ra in and we-|.fiyroayiaib ТІЛЬКИ ііа.іх,-Що^сШкі;ашх L 

PROJECTED RENTAL INCOME AND E X P E N S E 
10 Story Building 

Total rentable area, excluding U.N.A. - 121,800 Sq. ft. 

Rental Income: 
First Jersey National Bank 

45.000 sq. ft at 58.00 per sq. ft. 
Other Tenants 

76,800 sq. ft. a t S8.00 per sq. Ft . 

-̀

5360,000. 

614.400. 
5074,400. 

Expenses: 
Real Estate Taxes 
Operation it Maintenance 

Total Expenses 
Net return 

Investment 

, 
5150.000. 

240,000. 

-`,. ' 
57.500,000. 

-. і . -

. .̀ . v . 

300,000. 
5584,400. 

Ol 
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(Продовження зі crap. 4чй) 
PROJECTED RENTAL INCOME AND EXPENSE 

?ee jf 15 4 ^ i y Bulkung 
Total rentable area, excluding ЩЖ - 208,800 sq. f t 

Rental Income: . . 
4th, 5th,.6tb Floors 

First Jersey National Bank 
52v200- sq. i t - average 58.50 per sq. ft. 

7th.thru. 15th floors ,: 
- iSft^(BO sq. ft. at 58.00 per sq. ft. 

Parking, агей 

5443,700. 

Store Rental 

Expenses: .̀V і 
Real Eetate Taxes. , 
Operation it Maintanence 

-Total Expenses , 
. і Net return 

Investment, \ 

! - . . . f - n i 

і , 

I fa If 

51,252.800. 
15,000. 

6,000. 
51.717,500. 

5260,000. 
400,000. 

511,000,000. 

660,000 
51,057,500. 

ло вже допомогли і ще більше повинні допомогти в пов
ному здійсненні ного грандіозних планів. Також я був 
приявннм на Союзівці в часі спортоввх змагань нашої мо
лоді в Дні Праці та сумежного кінця тижня, де зустрів 
багато союзовнх діячів. Поза УНСоюзом беру активну 
участь в ширшому громадському житті своєї громади і 
околиці та допомагаю в цьогорічній осінній виборчій кам
панії для вибору на видні політичні пости справжніх, ви
пробуваних приятелів української справи, зокрема в пе– 
ревиборі сенатора Дада. А на кінець хочу додати, що поза 
цією кампанією не забуваю найважливішої, союзової кам
панії за придбання нових членів, потрібних для постійно
го розвитку УНСоюзу й досі мені повелося придбатп 16 І a potential for development if 
членів. Маю тверду постанову доповнити це число, ще j nurtured by more frequent 
перед закінченням року, до круглої 25-тки й до цього за– visits by our organteers or 
кликаю усіх Вас, щоб ми спільними силами допомогли officers, to engender interest 
закінчити цей важкий у втрати рік повним успіхом. 

REPORT OF VICE PRESIDENT MARY DUSIIKTCK 

This report will consist of 
activities of this officer віпсг 
the Convention, with some 
recommendations concerning 
UNA women, especially. 

This officer visited UNA 
Branch 28 in Houston, Texas 
in June and met with its offi
cers and members. Though 
small in membership, it has 

ЗВІТ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДНИКА 
ГОАНАТЕДКЖА 

І! ' - -–. \ і . -
Складаючи перший звіт з 

моєї діяльносте після мого 
вибору на відповідальний 
пост заступника головного 
преДсідннха Українського 
Народного Союзу, уважаю 
потрібним -у кількох словах 
з'ясувати мої Погляди на ро– 
лю таких громадських'уста
нов, як наша й подати прин– 
ципн, якими я керувався, до
сі в громадській праці та бу
ду керуватися на'новому со– 
юзбвому постї.чУважаю УН
Союз одним' з–' важливих 
складників,..української ор
ганізованої громади у віль
ному світі. Хоч він мас свої 
окремі завдання, то вони в 
підпорядковані цілості, на– 
шогр. громадського, житта та повинні бути здійснювані в 
гармонійній; співпраці з цілим національним організмом, 
ікаючи на увазі загальне добро цілої української спіль
ноти. Як суспільно-ексномічна установа УНСоюз спира
ється на союзовій, а посередньо на цілій українській спіль
ноті. З,неї.він– дістає свої життєві ,соки, з нею, при спів– 
участн всього членотва І всього нашого загалу, він мас 
вести свою, працю, здійснювати свої цілі та здобувати ус
піхи. Так дивлючися на природу УНСоюзу і його завдан
ня, як .складової частини нашої громади, моїми принци
пами в праці на провідному становищі.в УНСоюзі будуть: 
а) , якнайтісніший зв'язок не лише з Голсвним Екзекутив
ним. Комітетом н Головним Урядом нашої установи, але 
також' з.-иілнм членством і з кожним членом, який бажас 
собі співпраці, чи мас які потреби, в яких я зможу йому 
допомогтні б ) якнайширша громадська, демократична 
співпраця-з усіми активними союзовнми діячами, бо тіль
ки при їх'помочі зможемо досягти наші цілі; в) в нашсму 
неспокійному часі буду старатися бути чинником об'єднай. 
кяіі громадського иолагоджування всяких непорозумінь, 
бо wnsKH" згода і підпорядкованая особистого загальному 
зможуть принести користь й запевнити дальший ріст УН
Союзу; г) як господарський, фінансовий діяч підходжу до 
життєвих проблем з теоретичного і практичного боків н 
тому також в межах УНСоюзу буду ставити собі й нашій 
установі по.змозі великі, але водночас реальні цілі й буду 
до їх реалізації прямувати наскрізь реальним шляхом. 
Хоч мій пост новий, то УНСоюз, його цілі, завдання і пра
ця відомі мені від 1949 року, бо вже два десятки років 
працюю в його межах, тому сподіюся, що, не оминаючи 
помилок, яких встерегтися не може ніхто з нас, зможу 
принести користь для нашої великої й важливої для всьо
го українського світу, установи. 

Маю намір бути не лише заступником головного пред– 
сідника, тобто заступати ного тоді, як він буде перешко– 
дженнй. але також активним член,ом союзовнх органів та 
активним робітником при розбудові' нашої установи. Я ба
жав би при тому бути активним передусім в тих ділянках, 
які мені по освіті, професії, як коледжового професора, за 
уподобанням та дотеперішнім досвідом в громадській і 
союзовій праці, с найближчими і які найкраще знаю. То
му я прспонував нашій Екзекутиві на її нарадах в дні 7-го 
липня ц.р., та пропоную тут, Вам, Пані й Панове Головні 
Урядовці УНСоюзу, скористатн з моєї готовости працюва
ти активно в ділянці організаційній, зокрема ж в моїй 
околиці, а саме на терені Нової Англії, тимбільше, що 
від довгих років знаходжуся в самій середині цісї праці, 
як секретар 414-го Відділу в Ню Гейвені та як довголіт
ній голова Окружного, чи радше Стейтового, Комітету 
Відділів УНСоюзу. Я радо працюватиму в ділянці зв'язків 
з нашою молоддю, зокрема студентською, в ділянці куль
турних справ V зв'язків з професійними організаціями, а 
також у фінансових справах, які мені близькі по-світі та 
професії: 

За коррткий час мого урядування, яке розпочалося 
недавно, д відвідав ряд Відділів на терені свого стейту та 
Нової Ацглії й здобув деякий досвід, який каже мені, що 
нам треба окрему увагу звернути на придбання нових об
ласних організаторів, які постійно і часто опікувалися б 
всімя Відділами УНСоюзу. Відділи Нової Англії ще такої 
опіки не мають. Поки її дістануть; слід нам з ними вдер
жувати частий контакт. Радо й на будуче буду використо
вувати свій вільний час на такі поїздки. Я відвідав декіль
ка разів головну канцелярію УНСоюзу і перевів числен
ні розмови з членами Екзекутнви, обговорюючи їх працю 
та взаємну співпрацю. Я старався можливо докладно по
знайомитися з усіми відділами тієї канцелярії, які стоять 
під кермою поодиноких членів Екзекутнви, зайнятих в кан 
целярії, й вже маю деякі поради, які слід було б узгляд
нити в,їх.праці, а які, сподіюся, буду мати змогу висло
вити в часі дискусії над минулою та ще більше майбут
ньою. працею-УНСоюзу, що й с головною метою наших те
перішніх нарад. З моєї дотеперішньої праці згадаю ще 
мою участь,;як репрезентанта УНСоюзу, на монтреаль– 
ському Конгресі загальної студентської центрілі ЦЕСУС. 
який відбувся минулого місяця, на якому я мав змогу 
познайомитися з сучасними проблемами нашої студент
ської молоді в усіх краях поселення української спільноти. 
Наша постійна допомога молоді, зокрема студентській, -
це, непроминаюче завдання нашої установи. УНСоюз та 
вся наша спільнота дістануть від наших студентів стільки, 
скільки ми тепер, за час їх студій, дамо їй. Хоч не обсто
юю погляду, що УНСоюз повинен бути всюди і керувати 
всім нашим життям, то думаю, що найтісніший зв'язок 
з нашим студентством та його організаціями, повинен бути 
постійно вдержуваний. Додати б до недовгої листи моєї 
союзової активности в останньому часі мої відвідини, в 
часі поїздки до Бостону, проводу.Фонду Катедри Україно
знавства на Гарвардському Університеті, якому ми чнма– 

ЗВІТ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДНИКА 
НА КАНАДУ СЕН. ПАВЛА ЮЗИКА 

Я здавна цікавлюся Укра
їнським народним Союзом й 
його динамічним розвитком. 
Після останньої конвенції 
УНСоюзу й вибору мене на 
його екзекутивний пост, я 
стараюся ближче познеЙОт, 
митися станом і справами 
Союзу та причинитися до 
його дальшого р о з витку. 
Ідучи сюди я одержав від 
директора К а н а дійської 
Канцелярії Богдана Зорнча 
докладний звіт про організа
ційний стан УНСоюзу в Ка
наді, який підкреслює, що, 
як в минулому, так і в цім 
році союзовз Канада вико
нує свої завдання добре, а 
навіть краще, як загал УН– 

in the UNA and to activate 
the present membership, es
pecially the youth, as well 
as the women and the Uk
rainian American community 
in general. Our active inter
est in and attention to these western branches a necessity 
is if we hope to expand further. This opinion was expressed 
during the visit to Houston. - ` ': 

At the UNA Cultural Courses at Soyuzivka this .-omcfer` 
і attended the banquet and students' concert and "spoke' id 

the class of 53 students at the graduation. і -'- `-
She represented the UNA at the annual 3-day LJibor 

Day weekend Sports Touniament at Soyuzivka, taking part 
11 in the opening ceremonies, giving out medals to swrmnung 

і champions, and, at the closing ceremonies, presenting tennis 
trophies, including her sportsmanship trophy. The success 
of this annual sports weekend is a most encouraging ex
ample of youth manifestation. This year saw a record num
ber of 213 athletes taking part and a substantial increase 
in the youngest categories of boys and junior girls. (jLeal 
year we did not have a junior girls division.) ,' ; \ 

This officer also attended the 19th SUMA rally,, in 
Ellenville, N.Y., another successful annual event in whjdh, 
youth plays a leading role. ,: V ` . 

The new district organizer and field representative; 
I long sought, for New York, Mr. Wasyl Orichoweky, was ift. 

разу з г а д а т п Ь ' Д ^ : - і ю ^ с Т Й 2 г 
членства аайнравдег може іфсЛущасф та4лицж із числами 
чг^ану всього членства за місяцями (і кЦщвгкажаогА мі
сяця) цього року т а таблиця із числами частих втрат а 
по^дкйотах місяцях внаслідок самдас луспенз. Бо подану 
числа суспенз вказують, щб після конвенції суспензій нвг^ 
шнх Іграми Значно зросли,, а нашавжаліза цих суепеяз^ 
виказала, що це були в більшості суспензи недавно вида^ 
них. грамот із другої половини Ш ? року Та з початку. 
1970 року. . . . . о 

.'Ш'втратн внаслідок суспенз були до певної міри теж^ 
сподіваними втратами, бо вони в подібний спосіб наД–, 
піербііюавла наш чисельний стан членства також шсяя 
декількох ЦойередцІх конвенцій, коли перед КОЯВвНЦІЯіШ 
веЛнсЬ 'івтеазйвйг кампанії Ь винагородами та конИенЦтй^ 
юшн відзначеннями, не кажучи вже про тек що чимало 
ni^ln^(^f^JUK^ pfi кінця передконвенційного року ДР' 
повнити. Членство, щ,об мати право на регпжзентаига, чи 
репрезентантів - Делегатів на Конвенцію. Д о -німця 1970 
року сгіодівайі та передбачувані втрати у числі членства 
перевищать число e,oW, тому закінчення цього року із 
прибутком в стані членства вимагало б значного^ збіль
шення чисел нових членів впродовж осталих місяців цього 
року;.;,." `: ``;. : . . .' Ф.- --- і 
Щ лДйхц приєднано 3,706 нових членів, але впродовж цих 
8 місяців втратна УНСоюз вже понад 3,506 членів, и тому 
331 членів суспендованих, 581 членів, які померли, 589 
Членів., .яКі вїдініплі із грошовими зворотами, J.,527 чле
нів із, внЦлачевнми; Е грамотами та 1,497 членів із гра
мотами4 кДяс Р, ?а які закінчено платити вкладки. 

сГзуХрГ„е с„ід.,а,; ;„сЛа. в „,„ що ро,і, м .^`tt^vtssssxss ^^"”оч^ zational meeting attended by this officer. 
She participated in the UNA Scholarship Committee 

meeting and favors giving more scholarships in smaller 
amounts. . - ' 

Immediately after the close of the UNA Convention, 
this officer, as the UNA representative, attended the funeral 
of Mrs. Maria Malevich, former UNA Vice President, ^wĵ o 
had died in Cleveland during the Convention. A euldgy^`wftB 
delivered by this officer at the gravesite and on'the ifon9i-

I chak radio program about Mrs. Malevich's contributions';tp 
: the UNA and the Ukrainian American community^ у v;-.v 

Щоб допомогти в дальшому рості УНСоюзу, в літі і Since the Convention, delegate Mrs. Sofia Hurika, long 
цього року, я'відбув довшу, місячну, поїздку з головним | active in Rochester, N.Y. as secretary of Branch 36, 'also 
предсідником Йосипом Лнсогором, в далекі, західні про– j passed away 

сім місяців, Відділи Канади придбали 731 нових членів; 
що, в порівнянні з загальним числом членів придбаних 
в тому часі в цілім УНСоюзі 3,417. становить понад 20с'с. 
мимо того, що канадінське членство становить лише де
сяту частину загалу членів УНСоюзу. Треба додати, що 
здобуток цього року с на 334 членів більший як у мину
лому році. Минулий рік замкнули Відділи УНСоюзу в 
Канаді загальним числом 9,113 членів, а з кінцем липня 
ц. р. це число піднеслося на 224 членів і досягло 9.337 
членів. 

вінції Канади, де я зустрівся з багато українськими грома
дянами та з численними союзовнми діячами й мав змогу 
докладніше пізнати союзові проблеми. Я стрічав добрих 
союзовнх секретарів, які задовільно працюють, :ОЄ й стрі
чав таких, які шкодять УНСоюзові і яких слід усунути. 
Є багато таких секретарів, які довго виконують свій уряд 
і впродовж того довгого часу втратили свій динамізм. Від
новлення й відмолодження секретарського складу прине
се кращий розвиток УНСоюзу. 

Я стрічався з нашою, канадійською, українською мо
лоддю. Багато молоді не говорить по-українськи, але ці
кавляться українськими справами. їм не подобається ста
рий стиль нашої політичної активности й ставлять собі 
і нам питання ,.даз іт ией ту бі Юкренісн". але до УНГ!А– 

This officer organized 13 new members thus far-t^Us 
year. . v . д i-

Our founding fathers built this organization 7ф уеа,гн 
ago as a benefit society based on "braterstvo," Tbe. ;UNA 
must return to the original concept of fraternalisnV whlcn 
called for benefiting its members and being of servicfe Ш 
them. , " ` ̀ \\ 

One of the primary areas where this should be', applied 
is in aid to sick members, especially to UNA women mem
bers who are not receiving aid equal to that of UNA male, 
members. Although this subject was discu?sed at the Con
vention, the matter is in etatus quo. At a time wheii; thjB 
Equal Rights for Women Amendment wap, passed in. ф е 
House of Representatives by a vote of 350-15 and is'now 
before the Senate, the UNA should not be behind the times 

юзу вони ідавлжгься^лознтявно, бадузд в, нЬс к о н к р е ^ ( д д д continue the discrimination against women memfcera 
who pay the same dues and funds contributions as UNA 
men. Funds should be found to correct this inequity" and 
increase fraternal benefits. - , ' ' 

Charity begins at home, let us remember. ' 
To help further the cause of fraternalism and foater^ts 

return, women should be in the forefront of this effort,' 
starting at the grass roots or among the branches. Woinen'B 
committees could be formed in most sizable branches t o help 
the elderly, the weak, the ill, the needy and particularly 
the youth. 

Also, these women's committees could become involved 
as UNA units in local community projects, such as"fightihg 
drug addiction, pornography, pollution, crime, etc. 

It is hoped the UNA will have a Women's Page editor 
to stimulate the further participation of women in the UNA 

тора Канцелярії Богдана Зорнча надальше на той пост І through timely topics of interest to them, 
й тепер треба збільшити число організатори й разом J ДО– І UNA women, especially the 85 branch secretaries, are 
теперішніми розпочати живу діяльність, спершу на прак– active in the growth of the UNA. This year 13 women or` 
тнчннй плян діяльности, розмежування праці поміж по– ganized 10 or more members. Those having 25 or more mem-
одинокнх працівників та повної співпраці поміж ними. \ bexs include Kvitka Steciuk and Anna Hnatiuk, each ,wrth 

31 members, and Sofia Kuca with 26. Luba Basko, Івб9в 

цілі та практичні засоби праці. їх треба притягнути до 
нашої установи. ' ' ” 

Положення УНСоюзу в Канаді с інакше, як в ЗСА! 
УНСоюз тут ставлять нарівні з іншими канздійськими 
асекураційнимн установами, не доглянувши його велико! 
громадської праці і надбань. Нам треба добре попрацюва
ти над цим, щоб цей погляд змінити та добитися загаль
ного визнання УНСоюзу в Канаді, подібно, як це с в 
ЗСА. Думаю, що наша поїздка по Канаді до цього в знач
ній мірі причинилася. Нам треба дальше змагатися за 
ширший погляд на УНСоюз у Канаді. 

В Канаді союзовнми справами заннмасться Канадійсь– 
ка Канцелярія УНСоюзу. Є Канцелярія, але треба для 
неї відповідного бюра, секретарки і плчну праці. Остапі 
ня конвенція УНСоюзу одобрнла дотеперішнього днрек; 

-

РУХ І СТАН ЧЛЕНСТВА УНС 
за вісім місяців 1970 року . 

Стан активних членів 
І-rq\ci4Wic-Wf0 poky 

Стан актнвяпх членів 
31-го серпня i9?0` року 

ІГолодь Дорослі АДД Разом 

23,279 48,670 3,634 

22,761 48,010 3,924 

76,583 
вЩ'рі 

74.S95 
W ЙЛ 

гірябуто.к або втпаха за 
вісім . у т , 1970 р. 518 - 6 6 0 4-290 - 8 8 8 

Стай усік аленів. 
і-гю'січня 1970 року 
- . . ' л v-"V - ,– і 

Стан усіх фяеаів , . . . 
31-го серпа я j,vTD.poky 

26,315 59,158 3,634 89,107 

26,026 59,502 3,924 89,452 
.': it:' 

ІІрцбут(ік аоо втрата за 
вісім мІсяпЬ 1970 р. -
i.,.` В і V . 1 '' 

289' ^ 344 + 2 9 0 ^ 345 

СМн усіх членів 
з кінцем поодиноких місяців 

- - .Ід70 року 

'З-Jhrb, -січня г 
28^гр /^ікпЬго. 
31-гЬ -гЗерееня 
30-гЬ квітйя 
31-го травня 
30-^о аераця 
3 .̂-го лнпмя^ 
31-го^.серішя1 

89,027 
88,967 
88,947 
89,505 
89,839 
89,665 
89,590 
89,452 

І'-Яі, i`\'rt`-

Втрати в членстві 
внаслідок суспенз 
по місяцях 1970 р. 

Січень 
Лютий 
Березень 
Квітень 
ТравеПь 
Червень 
Липень 
Серпень 

-т– 1 
10 
52 

53 

Ці числа — це часті втра
ти після відтягнення від су
спенз членів прийнятих на
ново. 

ВТРАТИ В АКТИВНОМУ ЧЛЕНСТВІ ПО МІСЯЦЯХ 
1970 РОКУ 

В моїй поїздці мені помагали головні урядовці Іпан , , , 
г, . ,–, ,,. „. -,„ о т „ 'top woman organizer, has 24 new members. By the,eno of 
Геврнк і Василь Дідюк Та директор Богдан Зорич. Також ВІ гг1 ,. -,, . тгкт. 

. f . т м п , , п „ „ „ ,„ - . „ 'the year there will be many more women among .UNA 
часі тої поїздки ми договорилися щодо співпраці з кол. ; „ J . - , , . -, т г к т . - , . . ^ ,̂. , г „ Champions Club members and UNA Builders, головним контролером Гірняком, який тепер працює на І . . , .– ,! . . . .і. t -„ г - - ±і . ., ' . v і. ' v , \ In this connection, it is suggested that as an incentive терені Канади і вже зорганізував там один союзОВИН І і , u ^л . t\.^ 4 u ^ - І 
R . ' f J t o o u r w o m e n special prizes be awared to t h e t h r e e top 

W`1J1, j women organizers for 1970. , 
H e тільки в Канадінській канцелярі ї , але взагалі в і . . `.r. 

УНСоюзі треиа багато дечого змінити. Ми повинні скеру– \ T h e W o m e n . g Committee'present at this meeting haa 
вати наш зір в майбутнє, забувши про вчорашні недотяг– ; s t a r l e d d i s c 4 1 8 8 i o n s o n р ^ ^ p r o g r a m s a n d recommenda-
нення. Треба збільшити зв язок з тереном. Всім нам треба і й о м w M c h w i , , fae e n l e d l a t e I . 
виїздити до ВІДДІЛІВ і з ними та загалом членів в,іержу– 
вати тісний зв'язок. Треба вчитися від англійців, як пе– j 
реводнтн коротко конвенції і наради, як писати та склада– J 
ти короткі звіти та як планувати працю і її практично ft 
успішно виконувати. Ми тут рішаймо про загальні речі, 
а решту залитім Екзекутиві до виконання. Плину праці і 
точний поділ функцій поодиноких урядовців допоможе в 
співпраці та збільшить успіхи. 

Тішуся, що в проводі Українського Народного С-'іозу 
масмо провідних людей з різних партій іих і непартійних 
організацій, які виявляють сво добру волю щодо співпраці 
для заі-альн– го. культурного, економічного й політії'.псю 
добра українців. Бажаю, щоб ця гармонійні праця про
довжувалася і зростала та щоб Український Народнім 
Союз був постійним авангардом постулу і здійснення ве
ликих ідеалів нашого народу. 

' ; ' 
'.;г `' , 

Січень 
Лютий 
Березень 
Квітень 
Травень 
Червень 
Липень 
Серпень 

Р а з о м 

Посмертні 
руспензи -– , , 

33 
38 

тЬ 1 
10 
52 
98 
48 
53 

331 

виплати 

84 
62 
84 
58 
72 
73 
76 
72 

ш 

Грошові 
звороти 

67 
60 
76 
71 
56 
84 
84 
91 

І58ЇГ" 

Виплач. Виплач. 
Е грамоти Р гра– 

231 
213 
215 
166 
177 
198 
161 
166 

ШГ" 

MQTU 
213 
233 
234ч 
176; 
121-
194L 
17а 
144J 

ОТ7, 

ЗВІДОМЛЕННЯ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО 
ПРЕДСІДНИКА І РЕКОРДОВОГО СЕКРЕТАРЯ 

ВОЛОДИМИРА СОХАНА - ; `.' . . 

Н А Ш А Б У Д У Ч Ш С Т Ь У Н А Ш І Я МОЛОДІ! 

Єдиною Гарантією виховання і осві

ти наших дітей і внуків, мимо не

жданого нещастя в родині, це вчас

не і достатнє життьове забезпечен

ня. Не відкладайте його навіть д о 

завтра. Щ е сьогодні забезпечать се

бе і всю родину 

в УКРАЇНСЬКІМ Н А Р О Д Н І М О О Ю И ! 

Звітовнії час 8 місяців 
1970 року можна виразно 
поділити на два різні періо
ди, коли брати під увагу 
;-тан і рух нашого членства. 
В першому доконвенцінно– 
му періоді УНСоюз постійно 
зростав у числі членів, а в 
другому післяконвенцінио– 
му — поніс втрати. Але в 

\ підсумках за всіх вісім міся– 
; ців, тобто за час від 1-го січ
ня до 31-го серпня 1970 ро
ку УНСоюз все таки виказав 
прибуток 345 членів у за
гальному числі членства, бо 
з 1-им січня 1970 було п 
УНСоюзі всіх членів 89,107. 

і а з кінцем серпня мав їх 
j УНСоюз 89,452. Натомість в 
І числі активних членів зазнали ми значної втрати 888 чле

нів, бо стан активного членства виносив на початку року 
j 75.583. а з 31-нм серпня 1970 року було активних членів 
вже тільки 74,695. 

Залучені до звіту таблиці із числами членів на по–. 
чатку року і з кінцем серпня найкраще ілюструють при
бутки і втрати членства по департаментах молоді, ДОрр– 

| | | Я Я І Я в В Ш Ш В В Щ Ш В В Н Я В Ш Ш М Ш - ( 7 т х LuK"urV:u!"0(?V0 заоеопечсиня. Але для цовного. оО; 
і 

КАНЦЕЛЯРІЙНІ ПРАЦІ РЕКОРДОВОГО ВІДДІЛУ ” 

Канцеляріпні праці' забезпеченевої служби членам b 
оослуги секретарів та організаторів виконує персонал на–' 
т о г о Рекордового Відділу, якого я в гордістю називаю на–: 
шнм вужчий ,,тімом”-дружиною. Про віддану працю цих' 
наших службовнків згадував я у звіті на недавній Коя^. 
веяції, а тут хочу лише пригадати це і рівночасно подяку
вати нашому головноиу предсідникові за висловлені п р и 
знання нашому Рекордовому Відділові, які приймаю в іне-„ 
ні нашого „тіму". -т 

Склад службовнків нашого Рекордового Відділу не–, 
повний і ми все ще шукаємо за поповненням. Стараємося, 
очевидно, притятяутн до праці молодших службовнків.. 
яких треба обов'язково підготовляти на наші місця та за
пізнавати якнайбільше із нашим діловодством та взагалі, 
діяльністю УНСоюзу. Про таке постепенне відмолодження 
складу наших службовнків треба нам думати й пллнуватНі 
його наперед, щоб не опинитись колись у критичному по–. 
ложенні, коди не матимемо відповідних людей, які мають 
прийти нам-на зміну. ;.- \ . - -\ ; . 

Крій ряду поліпшень у праці Рекордового Відділу, 
про які я звітував на Конвенції, треба тут ще згадати про, 
наші дальші старання знеханізувати працю через впро
вадження бюроаих машин. Ми ще дальше стоїмо перед. 
питанням, чи купувати, чи реятувати нові бюрові махшши, 
чи може виконувати цілий рад праць на бюровнх машинах 
в сусідньому банку, тому, що коште купівлі, чи навіть ви– 
найму нових машин дуже великі в порівнянні із коштами 
вдержування машин, що ними ми тепер, на мою дуцну, 
найбільше економічно користуємося. За машина, що, їх 
масмо тепер в нашій канцелярії, платимо місячний ,або–' 
намент за їх направи та опіку вад нами (maintenance)^ 
всього 1130.00, а за peHTj-вання пропонованих нам нових 
машин IBM системи 3 прнйтплось би платити майже десять. 
разів стільки. Тому й мусимо цю справу добре розважати, 
простудіювати, наскільки пі нові машини будуть для нас . 
корисними і поплатними. Якраз в наступному тижні ви
бираюся на дводенні курси машин системи 3, а потім ще 
буду старатися відвідати подібну до нашої установу, де 
вже такі машини впроваджено, щоб бачити їх пристосуй 
вання в практиці. - . v . - ` ; - , ^ 

Після Конвенції ми вже виготовили нові фірмові лн–" 
сти УНСоюзу із новою нашою емблемою та новим складом 
Екзекутнви на них. Також саме замовлено нові членські. 
відзнаки, на яких вже включений прапор Канади, згідно, 
з рішенням нашої Конвенції. . „ 

.(Иродеваю""Щcw^^)НІ). „ . . . , . ^ 
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П Р О Т О К О Л 
(Продовжотш зі стор. 5-ої) 

ц іллю забезпечувати в нас молодих професіона– 
я провів аналізу смертности членства УНСоюзу і 

порівняв її з таблицями смертности населення ЗСА. На 
підставі цих даних я прийшов до переконання, щ о ми по
винні підвищити вік аплікантів, яких забезпечуємо до 
S 10,000 включно без лікарських оглядин із 25 на ЗО років, 
а для забезпечення до суми 53,000 без лікарських оглядин 
підвищити вік аплікантів до 45-го року життя. Таблиці 
смертности показують, що серед осіб у віці 26 до ЗО років 
випадки смерти трапляються рідше, я к у віці 21 до 25 
років (тут в нашому членстві був цілий ряд випадків 
умерти на війні) . А тут йдеться власне про молодих про
спектів, які закладають свої родини, купують власні до
ми, і тому їм, цим молодим головам родин та у великій 
частині молодим заможним професіоналістам треба про
понувати забезпечення на найвищі суми в УНСоюзі. Під
вищення суми забезпечення без вимоги лікарських огля
дин до 53,000 д л я аплікантів у віці 41 до 45 років важли
ве для УНСоюзу і цих кандидатів у члени тим, що вони 
зможуть скористати із знижнових вкладок забезпечення, 
які признає УНСоюз з а грамоти від S3.000 вгору. Згідно 
з цим подаю під Ваш розгляд пропозицію змін макси
мальних сум забезпечення і границь віку, в яких ми за
безпечували б аплікантів без лікарських оглядин. 

Поруч із таблицями теперішніх і пропонованих нових 
границь віку т а максимальних сум подаю теж таку таб
лицю одніє чільної комерційної установи, яка, відповідно 
до свого майна, числа забезпечених в неї осіб та сум їх 
забезпечення, мас вищі максимальні суми забезпечення 
без вимоги л ікарських оглядин. Пропоновані нові табли
ці для УНСоюзу відповідають станові цих справ у нашо
му УНСоюзі т а були б потрібним кроком вперед у нашій 
забезпеченевій службі . 

Рівночасно із цією зміною пропоную звільнити Екзе– 
кутиву УНСоюзу від постанови Головного Уряду відносно 
обмежень сум забезпечення для молодих мужчин у віці 
від 18 до 28 років, т а уповноважнкти Екзекутнву виріша– 
ти ці справа в будучности відповідно до стану війни та 
числа покликань молодих мужчин до війська. Тому що 
ситуація воєнних дій у В'єтнамі зміняється, як теж між
народна ситуація не є надто стінкою, найкраще буде дати 
Екзекутнві такі повновласті, щоб вона відповідно до об
ставин р ішала про більші, чи менші обмеження при за
безпечуванні молодих мужчин у військово-зобов'язуючо
му ВІЦІ. 

мітне. Навіть порівнюючи Його а минулорічним досягнен
ням, тобто 5,462 членів, цьогорічний здобуток є корисним, 
бо тільки на 1,757 членів меншим від минулорічного, яке 
було нашим союзовии рекордом за останніх 19 років. 
Але якщо взяти до уваги бодай на тисячу членів підвище
не число передбачених втрат, порівнюючи з роком мину
лим, то це число, яке ми досі придбали є замале й нам 
треба буде дуже завзято попрацювати, щоб здобути стіль
ки членів, щоб виконати вповні нашу цьогорічну мету 

СМЕРТНІСТЬ ЧЛЕНСТВА УНС ь 

1965 54.4 
1966 59.2 
1967 58.8 
1968 61.4 
1969 58.09 

С М Е Р Т Н І ВИПАДКИ ЧЛЕНСТВА УНСОЮЗУ 
ЗА 1969 РІК 

печення осіб у такому віці до 52,000 включно, а забезпе
чення вище цієї суми передавали реасекураційній уста
нові, яка за забезпечення в такому віці числить вже до
сить високі премії. Пропонуючи перебрати на УНСоюз 
риск забезпечення цих осіб на суми до 53,000 включно, 
прошу рівночасно винести тут рішення, щоб ми аплікантів 
у віці 61-65 років перевіряли через нашу провірочну уста
нову, т ак я к ми робимо в кожному випадку забезпечення 
аплікантів кожного віку до 60 років на суми починаючи 
від 55,000 вгору. Так про перевірку аплікантів у віці 61-65 
років, коли вони братимуть забезпечення на суму понад 
52,000, я к і про перевірку всіх аплікантів на суми від 
55,000 вгору ми повідомимо всіх секретарів і організаторів 
спеціяльним обіжником, бо досвід із цими перевірками 
показує, що треба про ці перевірки інформувати секрета
рів, які, в міру потреби, могли б також інформувати про 
це аплікантів. 

На цих наших нарадах хотів би я теж пригадати Вам 
мою ранішу рекомендацію, щоб УНСоюз зайнявся пере
писом українців н а терені ЗСА і Канади. Маю на думці І 
не статистичний перепне населення, але зібрання адрес 
українців обох країн, до чого можна б запнгажувати сту
дентську молодь за домовленою винагородою від кожної 
адреси української родини. Такий адресар українців дав 
би змогу УНСоюзові знайти ш л я х до тисячів незоргані– 
зованих українців, на адреси яких спершу можна б виси
лати оказійні примірники ,,Свободи", матеріали про УНС, 
а потім посилати до них організаторів. Цим українцям 
можна б висилати пропоновані мною раніше спеціяльні 
видання „Свободи", присвячені ПООДИНОКИМ містам-осе– 
редкам поселення українців, а потім чимраз більше ін
формувати їх та зацікавити нашим організованим жит
тям. 

Вкінці звіту повинен я ще згадати про мою співпра
цю із „Свободою" в ролі спортового редактора та про 
наші дуже успішні спортові імпрези, які відбулися не
давно на „Союзівці", а саме тенісові і плавацькі змагання 
за першість Української Спортової Централі Америки і 
Канади. їх щорічно влаштовує Карпатський Лещетарський 
Клюб на доручення цієї Централі, а УНСоюз, Союзівка Сума 497 нових членів становить кругло 15.5 J0 усне 
і „Свобода" співпрацюють з ними, пам'ятаючи про наш | членів УНС. До цього числа доходить у загальному ра– 
клич „лицем до молоді". Ми віримо, що наша молодь на– І хунку прибутку членів на терені Канади 272, які в к л ю ч и 
лежно оцінить вклад УНСоюзу в її спортоиу активність 

кі й невичерпані можливості заснування нових Відділів в 
обох наших краях й то неконечно в далеких їх сторонах. 
Слід згадати також. Що новий Відділ иідготовляс з обл. 
організатором Гавришем заст. гол. предсідннка проф,. Ів. 
Телюк у Колчестері та гол. радний інж. Дорошенкоів'.Форт -
Вейн з Репетою. 

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАТОРИ. Маємо їх тільки три, чи 
радше маля до останнього місяця. З 1-им вересня обняв 
свої функції обласного організатора п. Оріховський, сек– 

6,000 нових членів4 й досягнення нового рекорду 90,000 І ретар 353 Відділу УНСоюзу в Ню Бронсвнку. Його обла– 
загалу членів. І стю є місто і стейт Ню Йорк. Покищо він працює на терені 

Д л я ілюстрації сказаного вище подаємо число членів, | міста Ню Иорку і в сусідніх околицях Лонґ Айленду. Як 
придбане в цім році, за місяцями: 

СІЧЕНЬ . 
ЛЮТИЙ . 
Б Е Р Е З Е Н Ь 
КВІТЕНЬ 
ТРАВЕНЬ 
Ч Е Р В Е Н Ь 
Л И П Е Н Ь 
С Е Р П Е Н Ь 

380 
350 
446 
905 
730 
273 
333 
289 

та зрозуміє вагу діяльности УНСоюзу, який своєю фінан
совою базою та людськими ресурсами може і хоче якнай
краще служити свому членству і цілому нашому народові. 

дуже успішний відділовий організатор (в 1968 р.здобув 50, 
в 1969 р. - 32 членів), він дає надію на неменші, порів
нюючи, успіхи в виконуванні нового уряду. Рахуємо та
кож на постійну співпрацю п. Володимира Гірняка. До 
числа нових й надійних постійних організаторів прибув 
секретар 444 Відділу в Саскатуні п. Лев Вовк. 

З відділовими урядовцями, делегатами та з обласними 
і постійними організаторами вдержуємо постійний зв'язок, 
зокрема вдержуємо частий зв'язок, передусім телефоніч
ний, з обласними організаторами. їх співпраця для нас 
стає чимраз потрібнішою, бо відходять від нас досвідчені 
і працьовиті секретарі, яких заступити дуже важко. Слід 
із сумом і признанням згадати зокрема двох заслужених 
секретарів, які відійшли від нас внаслідок трагічної смер
ти, а саме сл. п. Павла Пнроганича і' сл. п. Василя Новака. 
Вічна їм Пам 'ять! 

ЗЛУКА з Союзом Українських Братств в Торонті не 
тільки значно збільшила число наших членів, але й вка
зує нам дальший шлях наполегливих змагань за злуку з 
іншими українськими братськими установами, що є ви
могою сучасного господарського стану та важкої конку
ренції з чужими асекураційними компаніями. За злукою 
промовляє також українська рація, бо тільки у великій, 
організованій громаді наша сила і наша майбутність у 
вільному світі. \ 

ВИШКІЛ. На ж а л ь і в цьому році не було змоги ула
штувати центральний^вишкільний організаторський курс 
на Союзівці. Він відбудеться на другий рік в кінці травня 
або з початком червня. 

В липні цього року відбувся тижневий, замітннй курс 
лися”в”тор'онтонськГвідліли”після злуки місцевого брат– І для майбутніх організаторів в Чикаго для студентів внео– 
ського забезпеченевого товариства Союз Українських кнх шкіл, який перевів обласний організатор Євген Ре– 

Р а з о м 3,706 

КАНАДА 

До серпня 1970 року канадійські Відділи УНСоюзу 
придбали таку кількість членів: 

1. Округа Торонта . 248 
2. Округа Вінніпегу . 111 
3. Округа Ніяґари , , 94 
4. Округа Монтреалю 39 
5. Округа Дітройту , . 5 

Р а з о м 497 

Вік Число членів Смертні 
членів у цій групі випадки 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
23 
26 
87 
28 
29 
ЗО 
31 
32 
33 

1,608 
1,648 
1,664 
1.573 
1.284 
1,358 
1,720 
1.671 

965 
843 
827 
750 
661 
56S 
552 
446 
511 
510 

г– І 

Вік Число членів Смертні 
членів у цій гр)іпі випадки 

34 
35 

і 36 
37 

І 38 
39 
40 
ц 
1,2 
:,л 
)) 

46 
47 
18 
49 
50 

499 
525 
518 
619 
631 
756 
805 
967 

1,265 
1,61,8 
і, 182 
2,Ц9 
2,561 
2.583 
2,451 
2.188 
2,031 

4 

4 

З 
6 

1 

7 
h 
б 

15 
14 

9 
13 

СПРАВОЗДАННЯ ГОЛОВНОГО СЕКРЕТАРЯ УНС 
ЯРОСЛАВА ПАДОХА 

Ці, з волі останньої Кон
венції, скликані надзвичай
ні наради Головного Уряду 
УНСоюзу, мають виразно 

\ визначену мету: на початку 
; урядування нового Головно– 
і го Уряду та його виконного 
' органу — Головного Екзе– 
і кутивноЛ Комітету — обду– 
I мати пляни дальшої праці 
j нашої установи й їх схвали– 
j ти для запевнення дальшого 
| розвитку і росту УНСоюзу. 
і Коротко триватимуть ці 
і наші перші, після Конвенції, 
і наради й тому короткими 
j повинні бути наші звідом– 
і лення, й до того такими, 
і щоб становити підставу до 
І нашої головної програми — 

планування на ближчу і дальшу ет\\ Тому її сенову цього 
звідомлення лягли передусім короткі інформації про про
роблену працю організаційного відділу головної канцеля
рії, залишаючи до звичайних нарад повне справоздяння 
про цей відділ та широке поле інших завдань звітодавця. 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПРАЦЯ 
ТРУДНОЩІ 1970 КОНВЕНЦІЙНОГО РОКУ 

Братств, що піднесло загальне число нових членів у Ка
наді до кінця серпня ц.р. до 769. 

НАША ЦЬОГОРІЧНА МЕТА 

Щоб досягти нашу намічену на цей конвенційний рік 
мету: 6,000 членів та заокруглення загального числа чле
нів УНСоюзу до нового рекорду 90,000, нам треба придба
ти впродовж цих останніх чотирьох місяців кругло 2,300 
нових членів. Це завдання с зовсім реальне й при нашій 
спільній наполегливій праці ми це завдання виконаємо. 
Якщо це станеться, зможемо, після закінчення року, ствер
дити з повною сатисфакцією, що ми перевели з повним 
успіхом два дуже важливі роки, а саме попередній юві
лейний і цей конвенційний, що не так часто трапляється 
в історії УНСоюзу. До того, до нашого рекорду щодо за
гального числа членів, прийшов би другий: рекордовнй 
успіх в після-конвенційнім році, що теж не часто трапля
лося, тож варто для неї присвятити всі наші сили й час. 

Відкладаючи до річного звіту оцінку осягів поодино
ких осіб і Відділів, думаємо, що слід тут подати найбільш 
заслужені Округи. 

ОКРУГИ, ЯКІ П Р И Д Б А Л И ДО КІНЦЯ СЕРПНЯ 
.а 1970 РОКУ 100 АБО Б І Л Ь Ш Е Ч Л Е Н І В 

,,,.. 

ТАБЛИЦІ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕННЯ ЗСА 

Вік Смертних випадків 
осіб на 1,000 осіб 

0 - - 7.08 
1 - . 1.76 
5 1-35 

10 - . - - - - 1.21 
15 -– 1.46 
20 1-79 
25 -1-93 
S0 ---. 1-й 
35 - 2.51 
J,O ^.53 
1,5 5.35 
50 8.32 
55 - - 13.00 
60 20.34 

ТАБЛИЦЯ МАКСИМАЛЬНИХ СУМ І ВІКУ 
в яких приймаємо аплікантів без лікарських 

оглядин 

до 25 років 510,000 
до 40 років 5,000 
до 50 років - 2,000 
до 55 років . — — 1.000 
до 60 років 500 

ПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ МАКСИМАЛЬНИХ СУЛІ 
І ВІКУ 

до 30 років 510,000 
до 40 років 5,000 
до 45 років 3,000 
до 50 років . 2,000 
до 55 років . . 1,000 
до 60 років - . 500 

КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 

1. Чикаго , 415 
2. Ню Иорк - 355 
3. Філадельфія - 321 
4. Торонто 248 
5. Дітройт 240 
6. Нюарк - - 198 
7. Клівленд 188 
8. Піттсбург 134 
9. Ню Генвен 115 

УДІЛ В УСПІХУ ПОСТІЙНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ 
І ГОЛОВНИХ УРЯДОВЦІВ 

пета, після вступного панелю, в якім узяв участь також 
звітодавець. Курс підготовив великим накладом праці го
лова Округи п. Микола Олек. 

В межах осінньої кампанії підготовано окружні курси 
для Округ Чикаґа , Клівленду, Філадельфії, Янгставну, 
Дітройту і для Шамокинської Округи. Курси триватимуть 
один-два дні. Крім цих курсів самі обласні організатори 
постійно значну частину свого труду присвячують для 
вишколу і перевишколу секретарів і організаторів. 

ЗВ'ЯЗОК З ВІДДІЛАМИ И ДЕЛЕГАТАМИ. Удержу
ємо постійний, щомісячний зв 'язок з Відділами, а саме 
його предсідннками. секретарями і касирами, яких стенцлі 
вдержуємо й в потребі зміняємо й ними користуємося при 
постійнім листуванні. Всім їм посилаємо м. ін. повідомлен
ня про окружні збори. Також тісний зв'язок держимо з 
делегатами та заохочуємо їх до організаційної праці, а зо
крема до придбання традиційної „делегатської десятки" 
членів щороку. Зайво додавати Вам, що кожного місяця 
вдержуємо зв'язок з Вами, головними урядовцями, поси
лаючи Вам статистичні листки Ваших Округ. 

ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦШНІ ЗАВВАГИ. На закін
чення цього, дуже загального, огляду організаційної пра
ці в перших вісьмох місяцях цього року, та на початку на
ших нарад в справі планування дальшої праці, варто ще 
підмітити, що крім труднощів у нашій праці в цю пору 
маємо тако ж деякі кращі умови, як мали раніше. 

На гірші умови нашої організаційне! праці, зокрема 
в організуванні нових членів, склалися такі причини: ста
ріння українських патріотів, які піддержують свої уста
нови та виконують у житті засвоєний в рідному краю 
клич ,.свій до свого". Багато з тих, яким закінчилося дав
не забезпечення, не можуть його поновити з приводу віку 
або злого стану здоров'я. Дальшим, ще болючішим при
чинком для наших труднощів є відчуження нашої молоді, 
проти чого може протидіяти тільки ціла громада збірним 
зусиллям. Це, що відноситься до членів, в більшій мірі 

1 стосується до секретарів й інших союзових діячів. Змен– 
! шуеться їх число, а на їх місце про заступників важко. 
| До того нові наші громадяни не прибувають до наших 
країн, навіть з інших частин вільного світу, а ці, які тут 

У вищеподаному числі нових членів, придбаних у цім І живуть, чимраз більше розбиваються по хуторам, покнда– 

до 1963 року 
0-14 років 524,999 

15-30 років 
31-35 років 
36-40 років 
41-45 років 
46-55 років 
56-60 років 

24,999 
15.000 
7,500 
5.000 
2.500 
1.000 

від серпня 1963 року 
524,009 

24,999 
19.999 

9,999 
5,999 
2.999 
1,499 

Кожний наш рік сповнений чимало труднощами, бо 
не рожами встелений шлях наших громадських установ. 

, Але цей, поточний, рік мас свої особливі труднощі. До зви– І 
І чайних труднощів прибули передусім три надзвичайні: L J видатну участь" узяли наші обласні та постійні орга– | Ючи більші українські центри в великих містах, де умови 
; а) двадцятиріччя масового припливу нових членів з–:ю- ; н і з а т 0 р И ) які придбали 576 членів, що у відношенні до життя чимраз важчі для всіх, а зокрема для нашої, при– 
між нової української іміграції до Америки її дозрівання ; з а г а л Ь н о г о числа придбаних членів 3,706 виносить к. 16?Ь- | звичаєної жити в громадськім, чеснім ладі, української 

і її грамот, б) розчарування деяких союзових працікників , ' д л я і н ф о р м а ц і і в а р т о подати, що в минулім 1969 році на j суспільності!. Це все чинники негативні, нкі перешкаджа– 
j недавньою конвенцією і деяке припинення, чи зменшен– загальне число 5,462 членів постійні організатори, в цім | ють нам або дуже утруднюють дальшу розбудову УНСо– 
| Н я , їхньої активности, передусім на організаційному полі . обласИІ здобули були 1.111, отже рівно 2 2 ^ , членів. j юзу. Ці величезні труднощі мк поборюємо нашим більшим 

(пригадаймо, що з чотирьох з половиною сотень конвен– Також значний вклад в ці здобутки вложили головні відданням українській справі, кращими методами праці, 
цінних делегатів кандидували на 26 головні уряди понад у р я д о в ц і я к і | я к група (яка включає також постійних | нашою фаховістю. зокрема користуванням професіоналіс– 

| три сотні делегатів!) , та в) збільшене число втрат, чокрі-– , о р г а Н і з а т о р і в ) за вісім місяців придбали 481 членів, отже тами, яких називаємо обласними організаторами і пів– 
іма внаслідок суспензи особливого роду „ к о н в е н ц і й н и х " ' 3 „ загального числа новонабутих членів. В минулому ! професіоналістами - постійними організаторами. Стзра– 
і членів. Це все причинилося до особливо великих, сміло , р ^ головні урядовці придбали були 903 члени, що ста– ємося їм дати кращий вишкіл, зокрема придбавши для 
j можна сказати, надзвичайних втрат членів, число яких в j н ш ш л а 1 6 ^ в с і х придбаних членів. них самонавчальні курсові матеріали та спонукуючи їх до 
| цім році буде з усякою правдоподібністю найбільшим чис– І професійних курсів, які підвищили б їх кваліфікації, я к 
| л о м за два десятки останніх років УНСоюзу, а може на– | ' асекураторів. Краща інформаційна служба серед рідної 
1 віть Найбільшим в історії УНСоюзу. ЗАСОБИ УСПІХУ і г р о м а д и п ІНШІ заходи рівноважать згадані труднощі й ми 

Особливо багато втрат приносить дозрівання 20-річннх ; н е с х о д н м о зі шляху дальшого росту УНСоюзу. 
грамот нової іміграції. Не забуваймо, що вона почала ма– Залишаючи до річного звіту точний перелік засобів. ; 

1 сово прибувати до нас вже в 1948 році, а її наплив особ– які дозволили здобути перші цьогорічні успіхи, тут під– , g ш ш и х д І Л Я Н О К ПРАЦІ 
і ливо 3Dic в 1949 і 1950 роках. В 1949 році з-поміж неї УН– І мічусмо коротко тільки компоненти нашої кампанії: 
' Союз здобув нечувано велике число нових членів, а саме : ПОЇЗДКИ. В цім році, вже після Конвенції, відбулися Н а закінчення слід згадати дещо з загальної пращ 
8 154 а в 1950 році також чимале число 6 03^ А що ці деякі поїздки репрезентаційного та організаційного харак– і звітодавця. яка не належить до його обов язків, як керів– 
нові члени залюбки брали двадцятирічні грамоти, тепер теру. Належить до них поїздка по Західній Канаді голов– „ика організаційного відділу, але радше торкається до 
ппийшов ло нас запізненні! рахунок за цей надзвичайний ного предсідннка та його заступника на Канаду. В часі | й о г о обов'язків як головного секретаря та члена Екзеку– 

; ' поїздки пп. Лисогір і сенатор Юзнк відвідали біля двад– j т и в и УНСоюзу. Після конвенції зареєстровано в асекура– 
цять українських поселень. В їх поїздці їм допомагали І Ц І И Н И Х відділах стейтовнх урядів зміни статуту, схвалені 
головний контролер мґр. Іван Геврик. головний радний та І на Конвенції в травні цього року; приготовано до друку 
каяадійськнй обласний організатор Василь Дідюк і Ди– j нове видання статуту з усіми змінами; приготовляється 
ректор Канадійської канцелярії Богдан Зорич. У зв 'язку І новий, повний індекс до статуту і його мовну коректу; 
з цією поїздкою відвідав деякі західно-канадійські укра– | звітодавець наглядає над зладженням протоколу остан– 
їнські громади кол. головний контролер Володимир Гір– j Ньої Конвенції. Англійський лротокол вже закінчено пе– 
няк. Внаслідок цих поїздок утворено там же нові Відділи j р е д двома тижнями, а протокол в українській мові підго– 
УНСоюзу. а саме у Летбрндж заходами В. Дідюка, ч. 491, І товлясться. Написано і проголошено протоколи нарад Го
та ч. 493 в Норт Батлефорд, Саск., заходами п. Гірняка. .повного Уряду перед Конвенцією та протокол нарад Екзе– 

Окремо слід підмітити поїздку заступника головного | Кутиви після Конвенції та виготовано їх англійський пе– 
предсідника проф. Івана Телюка по 13 віддалених Відді– ! р е к л а д . Друк нового статуту може приблизно розпочатися 
лах Нової Англії, з якої він склав детальний звіт з су– 3 початком листопаду й закінчитися до кінця цього року, 
ґестіямн для оживлення праці тих Відділів. з інших праць слід згадати відбуття, після Конвенції, 

На майбутнє плануються дальші виїзди у віддалені і нарад Стипендійної комісії і признання стипендій на цей 
сторони Канади і ЗСА. | академічний рік, до чого матеріяли підготовив звітодавець 

НОВІ ВІДДІЛИ. Ми згадали вище про два Відділи, , підготований ним фестиваль братських фільмів, який 
Цьогорічний (не забудьмо!) конвенційний рік слід які засновано в часі цього літа в Канаді. До них треба відбудеться при кінці цього місяця в Атлянті, стейт Джор– 

попілита н а три різні періоди: доконвенцінннй й після– ,ще дорахувати два інші, які постали вже після Конвенції, j Д Ж І Я ( в М Єжах річної Конвенції Крайового Братськсго Кон– 
конвенпійния а цей останній ще на два: літній і осінній а саме в червні в Гамільтоні ч. 416, заснований заходами ґ р е С у ( в Я К О му, на жаль , з уваги на кошти, не буде на– 
ПРШШІЙ період був дуже корисний. Він був сповнений головного радного Василя Дідюка, та в серпні Відділ ч. 82 ш о г о фільму. Н а програмці того фестивалю є підмічений 
енергією кумульованою впродовж чотирорічного міжкон– в Дітройті. заснований колишнім головним радним Воло– | у Н С о ю з . як спонзор програмки та ім'я звітодавця, як ор– 

пркбуток: грамоти дозрівають, а велике число їх иласнн 
ків або застарі, або недужі, або недбалі наново забезпе
читися новими грамотами. 

В недавньому конвенційному звіті, зготованому нанос
ні цього року, я писав таке: ,.Аж страх подумати, що ч 
1969 році наші втрати членів доходили до чотирьох тисяч, 
в 1969 році переступили чотири з полониною тисяч і ма
буть дійдуть до п'ять тисяч цього конвенційного року” 
(стор. 69) . Вже тепер, на чотири місяці перед закінченням 
цього року, виявляється, що ці слова були занадто опти
містичними. Немає сумніву, що наші цьогорічні втрати 
значно переступлять це число. І цеп факт беремо до ува
ги, плянуючи нашу дальшу працю в цім році та встанов
ляючи її мету й засоби. 

ЗДОБУТКИ ВОСЬМИМІСЯЧНОї ПРАЦІ 

Як Вам відомо, при забезпечуванні на вищі суми ми 
передавали частину риску (суми) такого забезпечення ре– 
аеекураційній установі. Наш досвід із таким перезабез– 
печуваяням виказав, що для нас було б кориснішим за
держати повну суму забезпечення осіб у віці 61 до 65 ро
ків тобто брати на себе повний риск їхнього забезпечен
н я д о 13,000 включно. Досі ми брали на себе риск забез– 

ПРНП5ЙЯОГО часу й спрямованою на нову конвенцію з на– димиром Діднком, який до часу заснування Відділу при– j ганізатора фестивалю і містоголови Братської Секції того 
іями на не все реальні успіхи. За п'ять перших місяців 'дбав ЗО членів з 35 грамотами. Два Відділи получнлнея І Конгресу. Врешті слід згадати, що ряд різнонацюнальних 
п конвенції мя придбали рідко раніше бачене число 2.811 і (398 влився в 21), а чотири дальші є в тракті об'єднання, і братських установ, між ними й УНСоюз, повели акцію за 

нппя^ членів За другий тримісячний період прибуло до j Слід підмітити з признанням, що наші обласні органГ– | признання важяости рішення одного федерального суду з 
нього слектакулярного числа усього 89-1 дальших членів j затори пп. Гавриш і Репета підготовляють також нові j Пенсильвенії, яким дозволяється давати державну допо– 
j за вісім місяців цьогороку, ми придбали 3,706 j Відділи, які можна сподіватися, будуть сформовані ще ( м о г у також релігійним школам. На письмі до Найвищого 
і так ра-іи , і ц Ь о г о р о к у Б е р у ч и д о уваги, що в минулім чотириріччю | с у д у ЗСА. перед яким ця справа знайдеться вже в "жовтні 
Ч Л Це число є дуже замітним і дуже скромним, залежно . ми придбали 13 нових Відділів. (6 в Канаді і 7 в ЗСА), І ц . р . ( с підпис звітодавця й ім'я Українського Народного 
від того, я к на нього дивитися. Порівнюючи його з раніш– і число придбаних і заплянованнх Відділів у цім році є . Союзу. Щ^Гї . .^ . . ічГн,П 
нЬга роками, а то й десятиріччям, це число с дуже за– ' к у д и більшим, як у минулих роках. Це вказує на ще вели- | (Продовжегаїя б 5 д е ) 
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УНСОЮЗ ПЕРЕСТУПИВ 36 
МІЛЬЙОНІВ ДОЛЯРІВ... 

(Закінчення зі ст. 1-ої) 
рента. Як секретарка Спор–. витку УНСоюзу в усіх його 
тової Комісії УНС, співпра–! департаментах ствердив, що 

1970-ий рік не належить де 
найбільш успішних ані в ор– 

цюс з головою цісї Комісії 
головним радним Андрієм 
Джулою для влаштування І г а г за цінному, ані фінансо– 
кругольного турніру. Вона ! 
очолює Жіночу Комісію У– і 
НС, яка приготовляє на о-' 
сінь більшу імпрезу з наго
ди 100-річчя Лесі Українки. 
Рядом рекомендацій для до
бра організації закінчила 
пані Душник свій звіт. 

Звіт головного предсіднпка 
Носила Лясогора 

Головним предсідник Ио– 

вому відношеннях. Коли мо
ва про фінанси, поважну су
му коштувала в тому році 
Конвенція, як також випла
чено понад сдин з полови
ною мільйона долярів за до
зрілі грамоти. Тим не менше 
резервові фондп УНСоюзу 
збільшилися на дальших 
204,000 доляр:в та виносять 
тепер S 9,211,000.00. Поваж
но збільшилися інвестиції у 

енп Лнсогір. даючи загальну вартісних паперах та ппотс– 
характернстику праці і роз–! чннх позичках, але збільши– 

Список Жертводавців 
на побудову Української Православної Церкви 

св. ап. Петра і Павла на „Верховині" 
оселі УРСоюзу в Ґлен Спей, Н. П. 

ГЧІ 

В. і Л . Саленко 
А. | Ф. Манойло 
Д - р М. ДШІІ!ЛІОК 
Фірма Б . Куровнць– 

кий і Син 
В. Барка. 
М. Ярославська 
О. Галнліок 
І. т а П . Праско 
А. Ватюк 
Т. Мишії: 
Братство Ветеранів 

І У Д У Н А 
О. і В . Гнатюкн 
Є. Єрмоленко 
СУА, Філадельфія 
Я. і М. Гунчак 
П а р а ф і я Вунсакет 
А. 1 В. Суходолов 

5400.00 
200.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

50.00 
50.00 

50.00 
50.00 і 
50.00 ' 
50.00 
50.00 
35.00 
30.00 

Нрот. о. В. Коваленко 25.00 
І. Олексин 
Р. Р и ч о к 
Н. К а р п ш ш ч 
Ф. Л у ч к о 
Прот. о. Ф. Куль– 

чннськнй 
Г. К а р а с ь 
І. Харчук 
С. Вербицькии 
Л. Л у ц е н к о 
II. Крамаренко 
А. Білоцерківський 
В. Верган 

, П о д р у ж ж я Антн– 
пеігки 

Д-р Д. Лепкнй 
С. і Л. Ковальчук 
Г. Гунчак 
СУА Філадельфія 

44 Відділ 
В. Онуферко 

, Парафін Провіденс 
Родина Петрнннкіи 
Б. Качуровський 
м. Єваночко 
О. 'Гіртідаоїн-ька 
Л. За їка 
І. Черви 
С. Ш е м е т н л о 
Ф. Герґе 
М. і Н. Пасічники 

1 О. Моціоцька 
Г. Котелевець 
Г. Ннчка 

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

25.00 
25.00 
25.00 
25.0П 
25.00 
25.00 
24.0(1 
20.00 

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

20.00 
20.ОС 
15.00 
15.0-
10.01 
ІО.О( 
Ю.(У 
10.04 
ІО.О( 
10.01 
ІО.О( 
ІО.О( 
ІО.О( 
ІО.О( 
10.0Г 

Всім жертводавцям серд 

і 

Д-р М. Кушніренко 
М. і К. Славнчі 
І. Л У Ц Ь К И Й 
А. Костецькнй 
О. Миколаївська 
М. Заплітннй 
Л. Дейнека 
В. Перегівськнй 
Д. і В. Ткачуки 
Л. Івшиинл 
М. і В. Граб 
Р. Д з п д і в 
о. І. Т к а ч у к 
В. Прус 
Ф. Бульбенко 
М. Радоліцький 
з. Плітас 
М. Хнляк 
О. Слюсаренко 
Ф. Вовк 
Род. Смців 
Г. Л а н а д ч а к 
П. Твердохліб 
Д. 1 Н. Г а л у ш к и 
Я. Поновнченко 
Л. Орел 
С. і В. Денисепко 
Б. Василів 
і. Мнзурчак 
Ф. Воробець 
І. Kcf|)Op 
І. КериицькиГі 
Невідомий (іні– 

ЦІЯЛ1 У. X. 
Гі. Загайкевич 
V. Ровднч 

В. Заб іяка 
її. Лебеді . 
і. Гелета 
V. Фсдеиншіш 
Зудіпельпа Фірма 

Кузнк 
;. Гром.в 
Л. Кондрачук 
). Проскуряп 
!`. Корсунь 
Л. Ковалисько 
3. Шеромета 
). Н. Леаицький 
'. Галас 
-Іевідомнй (іні– 

ціял ) О. Р. 
`pHUKOU`HH 

Іузецький 
ечна подяка . 

Л0.00 
10.00 
10.00 
1С.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
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Б У Д І В Е Л Ь Н И Х ! К О М І Т Е Т 

лнея також адміністраційні 
видатки. Головні фонди УН
Союзу інвестовані давніше і 
приносять менші прибутки 
від тих. шо їх інвестується 
тепер на високі відсотки. 
Завдяки цим новим інвести
ціям, загальна , відсоткова 
стопа прибутків УНСоюзу в 
1970-му році збільшилася з 
4.25 до 4.61 c'r. За дуже від
радне явище треба вважати 
факт, що смертність між 
членством УНСоюзу в 1970-
му році зменшилася на 3.3 
відсотки, що мас позитивні 
наслідки як на фінансовий, 
так і організаційний стан. 

Коли загальний фінансо
вий розвиток межна вважа
ти за добрий, то в організа
ційному відношенні розви
ток повільніший, ніж його 
можна б сподівчтнея при збі
льшених видатках на орга
нізаційні цілі. В 1970-му ро
ці було тільки десять Відді
лів які придбали по 50 і бі
льше членів. 146 Відділів 
здобули по 10 і більше чле
нів, я інші по менше ніж де
сять. Не поступає згідно з 
пляном акція злуки неак
тивних та нежиттєздатних 
Відділів, як також не пощас
тило змінити неактивних се
кретарів Відділів. 

У ..Свободі" та видавничо
му відділі стан втримується 
приблизно на рівні поперед
нього 1969-го року із деяки

ми відхилення ми. Були біль
ші прибутки з продажу кни
жок та календаря, збільши
лися передплати на „Весел
ку", але зменшилися при
бутки з друкарських робіт. 

ва стін,, що потриває приб
лизно до листопада. Голов
ний предсідник і головний 
касир в дальшому з'ясували 
техніку та рати платностей 
за нову будову. Тнтулярним 

Лесю Українку „вшанували" у Москві 

Загальні прибутки у видав– j власником хмаросягу с ок– 
ничому відділі виносили в 
1970?му році 5399,724.79, а 
видатки S397.512.41. У „при
бутки" включено й повалені 
дотації з каси УНСоюзу. 

Приблизно на рівні попе
реднього року вдержуються 
і прибутки та видатки „Со– 
юзівки". Прибутки „Союзів– 
ки" в 1970-му році виносили 
5377,710.71, а видатків було 
на 5372,206.67. Звітодавець 
з жалем ствердив, що один 
з довголітніх управителів 
„Союзівки" п. Данило Сло
бодян з днем 1-го березня 
залишив працю на „Союзів– 
ці", придбавши собі власне 
підприємство в Елленвіллі. 
Головний предсідник висло
вив п. Данилові Слободявові 
вдячність за його віддану 
дотеперішню працю те поба
жав йому найкращих успі
хів на „власному хлібі" 

рема Українська Національ
на Корпорація віднови міста, 
а власником цісї корпорації 
с УНСоюз. Тепер ця Корпо
рація позичає від УНСоюзу 
гроші ва будову і за позичку 
платить УНСоюзові високі 
відсотки, які, як і сама інве
стиція фондів, будуть покри
ті із майбутніх прибутків від 
винайму приміщень в ново
му домі. 

Звіт рол, А. Драґана 

Звітуючи за „Свободу" і 
видавничий відділ УНСоюзу, 
ред. А. Драґан коротко по
інформував, що другий том 
Англомовної Енциклопедії 
Українознавства, згідно з 
одержаним з видавництва 
університету в ТоронтІ вже 
надрукований та є в оправі. 
Книжка буде готова 26-го 

\ Український Студенськпй Клюб при Менор 
Джуніор Каледж улаштовує 

Ц К О Н Ц Е Р Т 
| Чоловічого Хору "ПРОМЕТЕЙ" | 
I в НЕДІЛЮ, 21-го БЕРЕЗНЯ, 1971 р. | 
| у власній залі при ШПХШГ ЗшіЦіГ (Hollf O,f | 
S „ С . 1 С „ м л м л м FOX CHASE MANOR f 
t о год. 6:15 вечером J E N K 1 N T O W N . PA . 1 9 0 4 в | 

УПРАВА НАУКОВОГО Т-ВА іи. ШЕВЧЕНКА 
В : К А і ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ 

Шевченківська Наукова Конференція 
відбудеться щорічним ЗВМЧасМ д л я вшанування Пат
риця Товариства п суботу, 13-го березня 1971 р . о год. 

С-іґі воч. в зал і Українського Інституту Америки 
2 Схід 79-тп вул . в Н ю Порку, Н. И. 

П Р О Г Р А М А : 
і Проф . д-р Василь Л е й : Відкриття 

Проф. д-р Леонід Рудницьісий: доповідь ип тому „ЛІ– 
рнкп Ш е в ч е н к а н англ ійських п е р е к л а д а х " . 
Проф. д-р Ольга OiM`xna: доповідь на тему .ДІІовчсм– 
ко п білоруській л і тератур і " . 
Проф. д-р Грнгор Л у ж п н ц ь к и й : доповідь на тему 
„Глибина люЗсан до батьківщини у Ш е в ч е н к а " . 
Проф. д-р Василь Стещок : З а к р и т т я . 

Вхід в ільний! 
Управа Наукопого Т-ва ім. Ш е в ч е н к а в З С Л 

Дирекц ія Філологічної О к ц И 

Будова 15-поверхового хма– березня І вже в квітні по
рося гу УНСоюзу над Гудсс– | чнеться п висилка для пе– 
ном уже почалася та про– і редплатників та поступить у 
іовжусться і з цією справою ! продаж. Окремою відбиткою 
тепер немає жадних проб– і надруковане останній розділ 
лем. Згідно з будівельним | Енциклопедії з інформація– 
пляном, до червня цього ро– і м и про українців у діяспорі. 
ку будуть покладені фунда– і Д 0 видавництва наспіли про– 
менти і в першому тижні! позиції на видання брошури 
червня вже почнеться будо– ! Д-Ра Михайла Даннлюка 

про алькоголізм та д-ра Бог
дана Цігмбалістого про про
блеми ідентичности. Екзеку
тивний Комітет схвалив ви
дати ці брошурки в україн– 

| ській та англійській мовах 
порядком своєї служби чле
нам і громаді. Екзекутивний 
Комітет також уповноважив 
свій видавничий відділ про
довжувати розмови з Упра
вою Товариства Українських 
Бібліотекарів у справі при
готування повного індексу 
всіх річників „Свободи". За
гальною характеристикою 
видавничого відділу та його 
редакційних проблем ред. А. 
Драґан закінчив свій звіт. 

Київ. — Відзначування ю– 
вілею великої поеткп `7Iec: 

Українки відбувається в У– 
країні, від шкіл до інститу
тів і від клюбоввх аматорсь
ких до мистецьких вистав та 
вечорів у театрах. Тільки у 
Луцьку підготовляли оперу 
„Лісова Пісня" В. Кирейка 
за п'єсою Л. Українки. Тому, 
що існують 2 .державні ко
мітети" для вшанування її 
пам'ятн: один „всесоюзний" 
у Москві, на чолі з російсь
ким комуністом і нагляда
чем від літератури Ніколасм 
Тіхоновпм, а другий в Києві, 
під керівництвом секретаря 
Спілки Письменників УССР 
Олеся Гончаря, то відбулись 
у тих двох .містах і два від
значування пам'яті Лесі Ук
раїнки. В Києві були пред
ставники з Російської СФСР 
та ін. „республік", декілька 
письменників і перекладачів 
із Болгарії, Польщі, Чехо– 
Словаччини та чотири „про
гресисти" з-за океану. У Мо
скві „урочисте засідання, 
присвячене Лесі Українці" 
відбулося, як писала „Ком
сомольськая Правда" з 2 бе
резня, у понеділок 1-го бере
зня увечорі. Виступав Н. Ті– 

| хонов, який сказав, що ..го
лос великої поеткн І СЬОГОД
НІ звучить як заклик до бо
ротьби за щастя, дружбу й 
братання всіх народів світу". 
Українську делегацію в Мо
скву очолював секретар ЦК 

комуністичної партії УССР 
Ф. Овчаренко, а не голова 
„Республіканського Комітг– 
ту для вшанування пам'яті 
Лесі Українки" Олесь Гон
чар. Виступали: Ф. Овчарен
ко, М. Бажан, грузинська 
поетка Маріка Бараташвілі, 
студентка з Луцька Леся 
Гудим, від московських пи
сьменників — Наровчатов. 
Промовці вважали, що „мрії 
великої дочки України вже 
здійснились на її рідній зем
лі". Делегація з України 
„передала москвичам марму
ровий скульптурний портрет 
Лесі Українки, роботи Г. Ка– 
льченко, пам'яткові медалі 
та два томн тепер випуще
них її вибраних творів". За
сідання у Великому Театрі 
СССР в Москві закінчилось 
концертом. 

УКРАЇНЕЦЬ В ГРУПОВІЇ! 
ВИСТАВЦІ 

Ню Иорк. — У груповій 
виставці картин в галерії 
„Пацем ін Терріс" („Мир на 
землі") внетавлясться, між 
іншими, українець, п. Тарас 
Шумиловнч. На виставці по
казано Ігмалі картини й ску
льптуру", що зазначено в 
програмці. Галерія міститься 
при 47 вул. в Ню Порку, від
крита виставка від 15 берез
ня до 3 квітня, години: 1-6. 

КНИЖКИ Л. УКРАЇНКИ 
В УКРАЇНІ 

К и ї в ська „Культура і 
Життя" з 25 лютого 1971 р. 
подала, що за совєтськнй 
період „книги Лесі Україн
ки випущено в світ загаль
ним тиражем близько 7 
мільйонів примірників. На 
Україні твори поетеси вида
вались 149 разів загальним 
тиражем 5 мільйонів 726 ти
сяч примірників". Понад 
40 назв книжок Л. Українки 
вийшли в перекладах у різ
них частинах СССР, з того 
найбільше в Грузії, де дов
ший час перебувала україн
ська поетка - патріотка на 
лікуванні і де в м. Сурамі 
був встановлений їй перший 
пам'ятник. 

КОСТЮМІВКА ДЛЯ ДІТЕЙ 
НА СОЮЗІВЦІ 

Кергонксон (Ю. Г.) — 
Пластприят у Кергонксоні 
улодив для дітей костюмові 
вечерннці. Програма костю– 
мівки була дуже різнородна. 
Приготовано було для дітей 
не тільки перекуску, але й 
ряд різних розваг, як л:те-
рію, вудки і т. п. Пп. Стару– 
хи перевели гри і забави, а 
на закінчення вневіт”^чо 
фільм, під час якого п. Ста– 
рух розказував пов'язані із 
фільмами казки. Діти довго 
будуть згадувати про цю 
вдалу імпрезу. 

25-ЛІТНІЙ.ЮВІЛЕЙ 
ОБ'ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛІТЕРАТУРИ 

ДЛЯ ДІТЕП І МОЛОДІ ОІЇЛДМ 
в МІННЕСОТІ 

під патронатом 
ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
В 100-літню річіпіцю з дня народження Василя Стефа– 
нпка, Лесі Українки і Леся Мартовича та в 2Л-літтн 

праці ОІЇЛДМ 
ВІДбудевЬСЯ в ЛПНИЕАПО.ІІС. Мінн. 

в залі при Церкві СВ. АРХ. МИХАЇЛА 

в днях 27 і 28 березня 1971 року 
ВИСТАВКА КНИЖКИ І ГРАФІКИ 

під кличем: 
„УКРАЇНСЬКА КНИЖКА ШУКАЄ 

ПРИЯТЕЛІВ" 
Ю В І Л Е Й Н И Й КОМІТЕТ О Ч О Л Ю Є . 

емер. проф. О. Граловськнй-Неііріпіькнй 
Ч Л Е Н И Ю В І Л Е Й Н О Г О К О М І Т Е Т У : 

Виеокотгреподобігі Отці : АптохіГі, Годіпіськнй, Дорош. 
Кість, Кнап і Ш п а ч е н к о . 

Панове : Вакіряк, ВоробіЛ, д-р Гренчншин, ДомПронгькии, 
Інж. Сірмоленко, д-р Дороіцак, Кяркоць, д -р Коаак, 
мґр . Король, д-р Лисий, проф. Лінхайлевнч, ішк. На 
ливайко , Напіж. м ір . Пишко, проф. Петрнінак, д -р 
Попович, проф. І Іліовак, О м е г а о к , О. Соловей, ( та– 
нпслішіп, інж. ( т е п ч у к , Т а р я т у л а , інж. Тяоовськнй, 
пек. Яновітч. 

Адреса Представництва : Associat ion of l `k ra in ian Wr i t e r s 
for Children, c / o W. P a k u l a k 
2435 — 17th Avenue So., .Minneapolis, Minn. 55404 
U.S-A. 

Закінчення нарад 

Згідпо з прийнятим зви
чаєм, під час нарад Толов

ії ного Екзекутивного Коміте
ту УНСоюзу, дебпти відбу
ваються після кожного звіту 
і після кожного зніту схва
люється, - чи. відкидається,, 
внески і пропозиції. На за
кінчення п'ятніщевнх нарад 
обмірковано ще ряд техніч
них справ і наради закінче
но біля години 7-ої вечером. 

3: 
В глибокім смутку повідомляємо Приятелів 1 Знайомих, 

що а волі Всевишнього, відійшла v Вічність 
наша Найдорожча ДРУЖИНА. СЕСТРА 1 ТЕТА 

fm,fu ва 

Н І Н А М А Т В І Ї В 
урод. ЯРМАК 

на GM-му році лаггтя, у Філадельфії, Па., 7-го березня 1971 року. 
ПАНАХИДА вїдпраннться в похоронному заведенні М. Ф. На.евичлі у вівто

рок, 9-го березня 1971 р. о год. 8-ifi веч. 
ПОХОРОН о год. 9-ій рано в середу, 10-го Сгр^мнн Н)71 р, :і похорсітого за– 

iv д( пил на 1 Іпаїшс.кшннГі Цвинтар в Вавнд Брук)–, 11. Дж. 
BI41L4 Ш НАМ'ЯТЬ! 

МИКОЛА МАТВІЇВ - муж 
ІОР1П І МАРІЯ ЯРМАК - 5p:u і братова 
НІНА ІЛЬНИНЬКА - ОВСГТЯЯка з м\;і;еч РОМАНОВІ та 

дітьми: ОЛЕГОМ і У.ІЛНОІО 
ЛЕОНІД І ВАЛЕНТИНА ПАХОЛІОК 
ВОЛОДИМИР 1 НАТАШа ШУСТ з доньками 

Ш ФФ—ФФФФФФФЧ 
J ПЛАСТОВИЙ К У Р Ш Ь „ЛІСОВІ ЧОРТИ" 

9 aanpoiuvc на 

І ФОТОГРАФІЧНУ ВИСТАВКУ 
Українського Фотографічного Т-ва 

присвячену пам'яті св. п. ООФРОНА ФЕДША 
б. голови Українського Фотографічного Т-ва 

яка відбудеться 
в п'ятницю, дня 12 березня 1971 р. від 7:30-10:00 веч.; 
п суботу, дня 13 березня 1971 p., від 10:00 р. до 8:00 веч.; 
в неділю, дня 14 березня 1971 p.. від 11:00 р. до 8:00 веч. 

в ПЛАСТОВОМУ ДОМІ 
5I4G Порт 10-та вул., Філадельфія, Па. 

Офіційне відкриттявнетавки відбудеться 
в п'ятницю, дня 12-го березня, о год. 8:00 веч. 

Під час виставки будуть висвітлювані прозіркн. 
Відвідувачі будуть голосувати за найкращими знім

ками і пробірками. 

аосаос аосзоЕ ао і 
УКРАЇНСЬКИЙ Н А Р О Д И Ш ! СОЮЗ 

— проголошує — 
НА АКАДЕМІЧНІШ РІК 1971-72 

З ТРП СТПИЕПЩИ1 У ВИСОТІ с 
51,000, ^600 і 5100 

Стипендії будуть прилітні Стипендійною Комісією -УН
Союзу, студентам визнаних коледжів та університетів 
у ЗСА і Канаді, які с членами УНСоюзу щонайменше 
два роки, на основі їх студійних досягнень (поступу а 
науці), предмету студій та потреби фінансової допомоги. 

Подання слід вносити до 31-го березня 1971 р. на окре
мих друках, по які слід звертатися на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 
81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

T-BO Українських Інженерів Америки 
повідомляс, що 

ДИСКУСІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 
на тему 

„УКРАЇНА НА ПОРОЗІ 
2000 РОКУ" 

Спроба футурологічної прогнози. 
відбудеться 

в суботу, 13-го березня 1971 р. 
о год. 6-ій веч. 

в приміщенні Українського Інституту Америки 
при 2 Е. 79-та вулиця в Ню Иорку, Н.И. 

Участь у дискусії беруть: 
Проф. ІВАН ВОВЧУК 
Проф. ГРИІХ)РТП к о с т ю к 
Д-р ОЛЕГ ФЕДШШШИН 
Д-р БОГДАН ОЛЕСНИЇГЬКІГП 
Ііок. СТЕПАН ПРОЦЮК 
Від студенства: 
КВІТКА Г Е М А Н И П П І Н І 
ІОРІП К А Р П І П І С Ь К И П 

Координатор інж. Михайло КОРЧИНСЬКИИ 
Організатор інж. Зенон СА7ГЕВИЧ 

Після дискусії гутірка ігри чаю. Гостям раді. 
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„СОЮЗІВКА НА ВАКАЦІЯХ"! 
З ОГЛЯДУ НА ВАКАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКІВ „СОЮЗІВКІГ 

СОЮЗІВКА буде ЗАКРИТА 
від 27-го лютого до 27-го березня 1971 року 

УКРАЇНЦІ НА 
ЛИТОВСЬКОМУ с в я т і 

Ню Гейвен (М. Я.) У 
неділю 21 лютого Литовські 
Громада великого Ню Гсй– 
вену святкувала 53-ліття 
проголошення иезалежностя 
Литви. На концерті з цісї на
годи були присутні під УК– 
КА Відділ Ню ГеЙвен, голо– 

і ва д-р Михайло Снігуровнч 
з дружиною і секретпр Ва
силь Добчанський. Головя 

1 передав привіт від українсь
кій НЮГеЙВеИСЬКОЇ СП!ЛЬНО– 

j ти та в коротк ;й промові 
вказав на подібну долю о– 
бох народів та на спільного 
жорстокого ворога імперія– 
лістично наставлених моска– 

І лів, і закликав до тіснішої 
співпраці, обох спільнот ня 
користь своїх батьківщин. 
Промовець згадав про трагі– 

1 чини випадок видачі амери
канськими властями Сімагя 
Кудіркн та про протест УК– 
KA в тій справі. По концер
ті відбулася гостина, під час 
якої в товариській атмосфе– і 
рі передискутовано низку 
проблем, важливих для ук
раїнської і литовської спіль
нот. 

ЗАПРОСИЛИ Д О Р А Д И 
МЕХІКАНСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

; Білойт, Виск. — Професо
ра в департаменті модерних 

і мов і літератур в Білойтсь– 
і кому коледжі д-ра Миколу 
| Палія запросив Монтерейсь– 
! кий Інтер-Американський У– 
і ніверситет у Мехіко стати 
j членом Консультативної Ра– 
! ди університету. Той універ– 
I еитет — це приватна устано– 
| ва для студентів Ззхідиьо" 
| півкулі, з головною спеція– 
; дізаціаю в еспанській філо– 
софії та літературі. Д-р М 
Палій, який з п о д я к о ю 

і прийняв запрошення, с чи 
І йе першим українцем, за– 
I прошеним тим універентето: 
j до Консультативної Р а д и . 

PeKTOjx̀M Монтор'^йського у– 
йіверситету с. пуюф. д-р Род– 
ріґез Манча. 

ВИДАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА 
ВИДРУКУВАЛО 

ВЖЕ ТРЕТІМ НАКЛАДОМ 
. V ” ' гг -–- ' 

ПОВНЕ ВИДАННЯ ТВОРІВ Т. ШЕВЧЕНКА 
ЮВІЛЕПНЕ ВИДАННЯ В 14 ТОМАХ 

Т. I. ПоглГї до року 1843. 
Т. I I . Пое:і!ї 184U-1847 pp. 
Т. III. Поезії 1S47-1M7 pp. 
Т. IV. Но^лії 18o7-18til pp. 
Т. V. Hiuwp Стодола. - Різні твори. 
Т. VI. Повісті: Художник. - Наймичка, — 

Варнак. 
Т. VII. Повісті: Княгиня. - .Музика. — Ие– 

щигшій. — Каиітанша. 
Т. VIII. Повісті: Близнята, — Мандрівка. 

Ие– 

; Т. IX. Журнал. 
Т. X. Листи. 
Т. XI. Т. Шевченко — маляр. 

| Т. XII. Т. Шевченко чужими мовами. 
рскладн Шевченка на інші нона. 

Т. ХНІ. Збірник статтей про Т. Шевченка 
ти ного творчість. 

Т. XIV. Покажчик надань НІсяшчіковнх 
тноріп. першодрукя н окремі видання 
та спис літератури про ни\. 

Пидавніщтво видрукувало вже всі 14 томів. 
Перший наклад деяких томів цього видання Тпорів Тнраса Шевченка пндав Укра

їнським Науковий Інститут у Варшаві під редакцісіо Павла Зайцева. 
Другий і третій наклад цього видання (з деякими ще ніде по друкованими новими 

томами) видало Видавництво Миколи Дешіснжа" а нагоди ювілейних святкувань (1961 
і 1964 pp.). 

Н-томопе видання творів Тараса Шевченка видавництва Миколи Депясюка друко
ване на доброму папері, в люксусовій оправі, в імітації шкіри, з позолоченням, у мистець
кому оформленні Еднарда КОЗАКА. 

Ціна за всіх Н томів цього монументального видання лигає 
J 75.00 дол. на сплати до 3-ох місяців або з \ft знижкою, себто 
j 72.00 дол. за готівку при замовленні. -

Видавництво ВКСНЛВС всі 14 томів негайно по одержанні замовлення. 
. Тут відтяти . 

Замовлення слати 
на адресу: 

Mykola Denysiuk 
Publishing Company 
2226 We^' Chicago Ave. 
Chicago, IJL, 60622—USA 

j З А М О В Л Е Н І Ї Я 
До Видавництва Миколи Денисюка 
Цим замовляю 14-томове МОВНЕ ВИДАННЯ ТВО– 

І РІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 
j П за 75.00 дол. на сплати до 3-ох місяців 
| Q за 73.00 дол., себто з 496 знижкою прн заплаті готів

кою, висилаючи чек (моні ордер) прн замовленні. 
Підпис: 

І Моя адреса: 

Видавництво переводить ОСТАННЮ АКЦІЮ ПРОДАЖУ ПОВНОГО ВИДАННЯ 
ТВОРІВ Т. ШЕВЧЕНКА й нового накладу вже яе– буде друкувати. 

V 



СВОБОДА, В І В Т О Р О К , Г - г о Б Е Р Е З Н Я ^ Ї 9 7 1 ` ` ч-МУ 
- - - - - - J S 9 , 

Інавгураційні наради Головної Управи 
ОУА^,,Сам(иіоміч" в 1971 р. 

Ню Порк, Н. И. (І. IL) — двор, касир інж. Іван Гурнк, 
Перше засідання Головної референт суспільної опіки 
Управи Обсднання Украш-!п-і Емілія Козіцька. госпо– 
ців в Америці ..Самопоміч" , 
яким започатковано діяль
ність в ц. p. , відбулося в су
боту 2 3 - г о січня ц. p. ; у 
власному домі в Ню Иорку: 
Пороблено підсумки успіш
ної праці за минулий рік по 
поодиноких рзферентурах. 
Обговорено й затверджено 
иляи праці на майбутнє,, в 
культурно освітній і видав
ничій ділянці, суспільно -
допомоговій в різних краї
нах нашого поселення, ^ак
тивізації молоді на форумі 
ОУА „Самопоміч", органі–. 
заційні справи, зокрема ос
новування нових Відділів, 
як рівнож полагоджено ряд 
важливих біжучих справ. 

В нарадах взяли участь 
члени Головної Управи, Го
лову Контрольної Комісії і 
Голов. Товариського Суду: 
П. Степан Спринський, мгр 
Евген Лозинський, мгр Бог
дан Ластовецький, проф. 
Богдан Стефанович. д - р Ва
силь Палідвор, інж. Іван Гу 
рик, інж/Роман Раковськни, 
т Михайло Ковальчин, п–: 
Емілія Козіцька, п-і Ольга 
Заячківська, п. Франк Коло
дій, п. Евстахій Манацький 
проф. Михайло Пяпка, інж. 
Мнрон Пінковський, мґр Ро
ман Гуглевич, п. Ярослав 
Пол-рик. 

Наради відкрив і HHMF 
проводив голова Степан 
Спринський в годині 4:15 пс 
полудні, який привітав всіх 
присутніх на першому засі– 
л-тні в новому році, яким 
Уоловна Управа повинна за
початкувати широку й мно–ї 
гогранну працю, до якої зо
бов'язують не лише статуто
ві завдання, але також ви–. 
Моги часу й невідрадчі оск 
ставяни великої частини на̂ – 
ших братів розкинених пс 
різних країнах поселеядя– 
Підкреслив можливості й по
требу розбудови ОУА ..Само
поміч" . та іде більше поши
рення її впливів в нашому 
суспільному житті. До цього 
повинні причинитися всі ре– 
стпрентурн. тому завізвав у– 
сіх до планування і активі
зації вже від початку року 
та до співпраці. З черги по– 
дчв порядок нарад, який 
прийнято до відома. 

Протокол з попереднього 
засідання відчитав головний 

.секретар д-р Василь Пвлі– 
двор, який затверджено бе? 
змін. 

Звіти з праці Головної У-` 
правн зложили: Голова п. 
Степан Спринський. заступ
ник голови мґр Евген Ло
зинський. як голова Видав
ничої Комісії, заступник го
лови і культупно освіт, ре– 
сЬер^нт мгр Богдан Ласто– 
гецький. заступ, голови і 
согянізяційннй референт 
пооф. Богдан Стефанович, 
секретар д-р Василь ГТялІ– 

-' -as 

ВАЛЬ ДЕБЮТАНТОК ПЛАСТОВОЇ СТАНИЦІ В 1ІЮАРКУ 

т 

дар. референт інж. Роман 
Раковськни. 
і Над звітами вив'язалася 
жива та ділова дискусія, в я– 
Кій забирали слово, крім 
звітодавців, Франк Колодій, 
Ольга Заячківська. Михайло 
ковальчин, Ярослав Петрик, 
йроф. Михайло Цяпка, Евс
тахій Манацький. Як звіти 
так і дискусія виказали, що 
в м. р. пророблено поважну 
роботу: Зібрано більшу су
му як попереднього року на 
допомогу; тому що ще на
пливають листи з готівкою, 
то остаточне замкнення по
дасться на найближчому за
сіданні. Зібрано й вислано 
60 Я одягу, який пішов з І 
Америки до Югославії і Бра–' 
чилії. та Польщі ^ Стан каси і 
й рахунок дому та КОДУСУ і 
Виказав позитивні замкнен– 
ня. Основано новий Відділ 
у Вилнмантик. Конн. і с 
підготова до створення ін
ших в flpvrHx місцевостях. 
Орган ,,Наш Світ" значно 
,поширено і поліпшено й' в 
цьому напрямі йдуть даль
ші заходи. В культурно -
освітній ділянці, кромі ус
пішної праці на тому терені, 
проведень допбмог”ву акпі'о 
чдібяим учням в Югославії. 
^̂ н”мі і в Бразилії. 

Обширннн план праці на 
цей pjx предложив і зрефе
рував голова Степан Сприн
ський. який охоплює спра
ви: Нараду У Представників 
ВіддіаіВі, організаційну 'кі– 
ля^ку, суспільної опіки, ви
давничу ділянку, культурно– 
освітню, включення до спів– 
праці Молоді, заходи в спра
ві .. дотаді(І ''з федеральних 
допрмогових .установ, та 
канцелярінні справи. 

Цей їрлян оУговорено. та 
Устійвеяо заходи й напрям
ні -його ріал'івуватн, з тим', 
що додано справу придбан
ня 'дому 'для старших віком 
\ вибранодо цього КОУІСІЮ: 
чґр Ввірив' Лозинський. п-і 
Ольга Заячківська і п. Фрап– 
ко. .Колодій. 

РозгЛйненр й ' винесено 
відповідні постанови у біжу
чих справах, як Письмо 
трьох членів з ФІЛЯД”ЛЬфії. 
Па.: співдія Т - ва ТУК у 
видавничих справах; спра
ва мортґелжу на лім: справа 
попомоти Кпазйлії і Польші: 
бенкет АБН.: справа Кооп– 
чкнацінної Ради СУСПІЛЬНОЇ 
Опіки; загальні збопи Від
ділів у Ню Гейвен і Чикаго, 
та інші, і 

В годині 7,45 вечером, го
лова закрив успішні наради 
подякою всім присутнім за 
участь і за діловий підхід до 
всіх проблем, та завізвав до 
ще більшої активної спів
праці, щоб вив'язатися ще 
краще зі своїх завдань длл 
загального добра. 

Нюарк (Л. К.) — В суботу 20-го лютого у Випані, Н. Дж.. в залі Бирчвуд Майор, 
відбувся баль дебютанток пластового гуртка ,,Калини", з раменн Пласт Прияту, -Пла
стової Станиці в Нюарку. На фото — дебютантки та їхні ескорти. Стоять (зліва): 0 -
ленка ІІаславська і Володимир Зарнцький, Кясандра Ільннцька і Юрій Чировський, 
Бетті Джейн Цап і Андрій Пінковський. Квітка Кузів і Ігор Савчук, Тетяна Васняк 
і Богдан Степан Футала, Хрнстина Марія Коленська і Ігор Раковськни. Марта Анна 
Возняк і Богдан Томків. Хрнстина Софія Возняк і Юрій Мак, Зірка Стебельська і 
Андрій Стефанівькин, Адріяна Хома і Олександер Орест Яворський, Марта ВогДаяна 
Гуралечко і Андрій Ярош, Маруса Богацька і Нестор Гслинськнй. Хрнстина Анна 

Мнндюк і микола Андреадіс. Юліянна Марія Тиховсяка і Петро Гавришенко. 

Резолюції СИВУ в справі кооперації 
1 5 - г о листопада 1967 р. а. тету Торонта схвалила сліду– 

ініціативи Товариства Укра– ючі сугестії і резолюції : ( 

Подяка працівникам Літератури для 
Дітей і 'Молоді 

В українській пресі б у в 
заклик працівників літера
тури для дітей і молоді про 
організацію 50-тисяч н о г о 
Видавничого Фонду нашим 
дітям і молоді, щоб видати 
вже готові твори для збере
ження української молоді. 

При цій нагоді я пригадав. 
яку велику позитивну ролю 
відіграли дитячий журнал 
„Веселка" та інші твори пра
цівників літератури для ді
тей і молоді при вихованні 
моїх внуків та навчанні Ді– 

"ТСЙ в школі українознавства. 
Тому, висловлюю подяку 

працівникам літератури для 

Дітей" і молоді за їхню корис
ну працю і складаю свою 
скромну пожертву на 50-тн– 
сячний Видавйичий Ф о н д 
нашим Дітям і Молоді — 
100 долярів і на фонд жур
налу ^Веселка" .— 5 дол. 

Думаю, що все свідоме ук
раїнське громадянство, від
гукнеться на заклик пра
цівників літератури для ді
тей і молоді і своїми пожерт
вами причиниться до орга
нізації названого 50-тнсяч– 
ного видавничого фонду, на 
протязі1 І071-ГО року. 

-: Тнхон Тещук 
Філадельфія 

їнської Кооперації (ТУК) в 
пряявності 25-ти делегатів 
Кооперативної Громади ч 
Вінніпегу' Координаційного 
Комітету Кооператив Торон
та, делегатів кооператив Ар
гентини, Англії, в часі Світо
вого Конгресу Вільних Ук
раїнців, відбулася Світов;г 
Конференція українських 
кооператив у Вільному Світі, 

Світовий Конгрес прийняв 
резолюції схвалені Коопера
тивною Конференцією, які 
завершилися створенням 
Крайових Кооператн в в п к 
Ряд з їх надбудовою у формі 
Світової Української Коопе
ративної Ради при Секрета
ріаті СКВУ. . 

ЗО - го і 31 січня ц. р. Коо
перативна Комісія яка діс, 
як Кооперативна Рада при 
Секретаріаті на пленарній 
сесії цього Секретаріяту. в 
прнявності делегатів ТУК-у, 
Кооперативної Ради Вінніпе
гу і Координаційного Комі– 

1) Кооперативна Комісія за
кликає українські коопера
тиви, які ще не включилися 
в свої кооперативні надбудо
ви, щоб це зробили, а біль
ші українські громади зао
хочує до творення кредито
вих кооператив. 

В країнах де існують коо
перативи, а не мас їхніх над
будов проситься їх зоргані
зувати і про це повідомити 
Кооперативну Комісію прл 
СКВУ. 
2) Кооперативна Комісія е-яа 
створенням Господарсько -
Кооперативної Ради при 
СКВУ, з окремими самостій
ними секціями: Кооперації, 
Братських Союзів і Купецт
ва. Проситься Секретаріат 
СКВУ зааранжувати спіль
ні організаційні сходини цііх 
огранізапДй . 
3) Кооперативна Коміспі 
при Секретаріаті СКВ5Г 

звертається до ТУК -у Ь 
ЗСЛ і до Координаційного 

- KOPOTUM ttli`TE -

У Москві найняті кагебістами хулігани 
нападають на американців 

Після того, як поблизу Ва– j для таких аятиамерикансь 
вдішггону, Д– К,. невідомі с.– 
собн спалили одно авто, що 
належало совстськін амбаса– 
ді, а два інші трохи пошко
дили, у Москві відновились 
напади хуліганів на амери
канських громадян. Невели
кі групи таких хуліганів бел 
сумніву, мають дозвіл від К– 
ПЗ, або ним ж е й найняті 

Прсщя 
FEMALE 

HOUSEKEEPER 
experienced. Also care for 
2 children. 4 year old A 8 
months. Live in. Own room 
A bath. Wayne. N.T Excel
lent наївгу. (201) 694-5048. 

них виступів. Представ н и к 
посольства ЗСА в^Москві по
відомив, ацо за трьома пра
цівниками посольства всю
ди прямувала група хуліга
нів.' викрикуючи антнамерн– 
канські й антнжидівські 
,.ггела" та образливі слова. 
Двос з тих працівників аме
риканського посольства бу
ли жиди. В інших районах 
Москви також мали місце 
словесні виступи проти аме
риканців. Представник аме
риканського посольства спо
вістив, що московські ху
лігани щось вигукували і 
проти Жидівської Оборонної 
/Ііґк. яка виступає в ЗСА за 
людські, права для жидів у 
Совітському Сокхгі. 

ІНСТИТУТ ГЕЛЛУИА ВИЯВИВ, що популярність 
президента Ніксона впала найнижче за увесь час його пе
ребування в Білому Домі, відколи армія Південного В'єт
наму почала наступати в Лаосі. Все таки закордонну по
літику Президента н тепер підтримує 51 ' , всіх опитува
них, Зб'с — ні. а 13 відсотків заявили, що вони не мають 
виробленого погляду. 

ІЗ СТОЛИЦІ УГУҐВАЮ, МОНТЕВІДЕО, ПОВІДО
МИЛИ, що внаслідок терористичних дій лівої організації 
„Тупамарос", до тієї країни почали приїздити значно мен
ше туристів і населення відчуває велику нестачу грошей. 
Для Уругваю, що нараховує 2.8 мільйона душ населен
ня, відсутність туристів завдає великих втрат, але цього н 
бажають „тупамароси", які виступають проти легального 
уряду країни. Найбільше туристів прибували із сусідньої 
Аргентини. 

ВНАСЛІДКУ ПРОТЕСТУ МОСКВИ ЗАЧИНЕНО од
ну залю на виставці російського мистецтва у Лондоні. Мо
сква наполягла, щоб виключити а виставки „декадентсь
кі" твори мистців, які відхилюються від ,,соцреалізму". 
Йшлося про обр;зи і скульптури Лазара Ліссіцкого, Вла– 
димірз Татліна, Любови Попоні! і ІСазнміра Ма.ісвіча 
Тон спротив Совстів спровокував протести збоку брнтінеь– 
кнх та інших мистецьких організацій в 3 мідній Европі. 

ПРЕЗИДЕНТ НАКІСТАНУ МОХАММЕД ЯХШ ХАН 
ВІДКЛИКАВ відкриття нового парламенту за два дні пе
ред визначеною на те відкриття датою, подавши за пир–' 
чину таку розбіжність становища мін; більшістю парла
менту, яку становлять 167 послів із Східнього Пакісгану, 
та менціїстю, яку становлять 81 посол з Західнього Пакіс– 
тлну, що ті розбіжності погрожують сиаралізуванням пар– 
ляменту та крайовими заворушеннями. Новообраний пар
ламент має 313 місць і він мав розпочати наради на скла
денням нової конституції. 

КОРПОРАЦІЯ КАРНЕҐІ В НЮ НОРКУ оприлюдни
ла звідомлення із своїх спостережені, над Г)і 000 культур
них, медичних, освітніх та ін. приватних, неприбуткових 
організацій і товарнстз. В повідомленні ск заио, що такі 
організації й товариства вже опинились на першому щаб– 
блі свого упадку і занепадатимуть лялі, якщо населення 
не подаватиме hi більшої допомоги. 

У ЛОНДОШ ВІДБУЛАСЯ кількатисячна демонстра– 
ціг жінок, які вимагали зрівняння з мужчинами :цодо пра
ці й винагороди, як також безплатних ясел для працюю
чих жінок, матерей малих дітей, а демонструючі студент
ки вимагали опіки для жінок, що хочуть перевести аборт. 
В Оксфорді відбулася 3-деннз конференція жінок, які за
снували організацію „визволення жінок" на зразок 
американської. 

У МІСТІ АКВІЛЯ В ІТАЛІЇ ВІДБУЛИСЯ запорушен– 
ня, в ході яких юрба 2.000 демонстрантів насправді зат 
володіла всіма місцевими громадськими й партійними бу
динками. Мешканці того міста обурені, що на столицю 
її провінції. Абруцці. обрано місто Пескара. а не Акаілю. 
Ті заворушення були наслідуванням демонстрацій в про
вінції Калябрії, за 320 миль на південь, де рш:злізація 
між містами Калябрія і Кантазаро довела була до затяж–. 
них аваитур із багатьма людськими жертвами. 

Комітету в Торонті і Коопе
ративної Ради в Вінніпегу з 
пропозицією прийняти „Наш 
Світ" дотеперішній орган 
ОУА. „Самопоміч" за госпо
да рсько - кооперативний 
журнал, з деякими змінами 
дотеперішнього змісту і ерор– 
ми, відповідно до умов свого 
призначення та доповнити 
редакційну колегію предс
тавниками вище наведених-
кооперативних надбудов. 
1) Кооперативна Комісія 
просить Секретаріат СКВУ 
піддержати співпрацю нашої 
кооперації з церквами, уста
новами, організаціями і то
вариствами передусім з мо
лодечими і студентськими. 

Зокрема проситься про 
співпрацю з нашою пресою 
і журналами для публіку
вання статей з кооператив
ною тематнкоюг– 

і 
5) Просимо Проводи ідеоло
гічних угрупувань і партій 
про спільну і дружню спів
працю з українською коопе
р а ц і ю для розбудови фінан
сової бази нашого господар
ського і культурного життя. 
6) Кооперативна Комісія 
просить оба канадійські коо
перативні осередки, а це Ко
оперативну Раду в Вінніпегу 
і Координаційний Комітет в 
Торонті, створити спільний 
один Центр - Кооперативну 
Раду, згідно з постановами 
першої Кооперативної Кон
ференції на СКВУ -15 - го 
листопада 1967. 

Омелян Плешкевнч-голова 

Василь Ситник - м. голова 

Богдан Стефанович - секр. 

ОДИН ІЗ ТИХ, ЩО „ДІЖДАЛИСЬ 
ВАШИНГТОНА" 

(Закінчення зі сюр. 2-ої) 
подорож мала запальне, все– втовкмачити, що європейці 
світне значення, тим більше, боячися за свою безпеку в 
що її по ЇЇ закінченні опри
люднено все в формі кни
жок. Тут треба відміти, що 
„Путешествне В о к р у г 

ісвета" Ю. Лисянського вий
шло двома мовами - по– 
,,російсько - українському" в 
1812 р. і по-англійському в 
1814 р. Перше видання Ли– 
сявськнй надрукував своїм 
коштом, тому, що Адмірал– 
тійство двічі відкинуло ру
копис: на думку вченого се
кретаря Нікольського, він 
не був писаний чистою ро
сійською мовою. „По мно– 
жеству погрешностей против 
росенйского язьїка н слога, 
—і зазначав Нікольський — 
никак не может бьіть издан 
в том виде в честь Мореного 
департамента". Лисяяський 
рішив видати цю працю то
гочасним російсько - укра
їнським ідіолектом (воляпю– 
ком), і щойно в 1947 р. пе
реклали ЇЇ на російську літе
ратурну мову й видали в 
Москві Сучасного українсь
кого перекладу цього тво
ру й досі немає... 

Подорож Лисянського ве
ла з Кронштадту, через Ля– 
манш на Азори, опісля до 
Південної Америки, а далі 
через острів Пасхи на Га
ванські острови, на Аляску 
і назад, на Гаванські остро
ви, до Макао - Кантону, 
звідтам через Китайське мо
ре попри Яву й Суматру до 
Південної Африки, Ввропи 
й назад до Кронштадту. Ра
зом подорож тривала три 
роки і. була великим успі
хом „українського Колюм– 
ба" так з уваги на щасли
вий поворот його самого й 
усієї залоги, як і на приве
зені записки та матеріали. 
Вона увінчалася також оно– 
мастнчннм успіхом: невідо
мий передше острів на Га– 
вайській території, відкри
тий сином українського свя
щеника з Ніжена — одер
жав назву „острова Лисян
ського". І так прославлена 
Шевченком у „Гайдамаках" 
Лисянка знайшла свій да
лекий, посередній відгук се
ред хвиль Тихого океану... 

Власне Лнсянському зав
дячує наука перший опис 
Гаванських (тоді „Сандвіче– 
вих") островів. В той час 
Гаваї були королівством. 
Причаливши 10-го червня 
1812 р. до „Овиги" для по
повнення припасів поживи, 
Лнсянськнй приймав на 
своєму кораблі одного з 
королів Тамурі з острова О– 
тувай (Кауай). 

„Вступивши на корабель, 
— пише Лисянський, — він 
зразу ж таки заговорив по-
англійському й показав по
свідку від морських капіта
нів, що їх він забезпечував 
поживою. Прочитавши ці 
папери, я старався йому 

даю 
^ Різне л\ 4 
ххххххххд хіх їх пвавдф 

його волості, нерадо ' сюди 
заїжджають, і радив йому 
чесною поведінкою заслу
жити собі на їхнє довір'я, 
хоч би таке, яким втішаєть
ся тепер овигський володар 
Гаммамея. приймаючи річ
но від 10 до 18 кораблів. 
Він мене запевняв про всі 
свої щирі зусилля в цьому 
напрямі, на жаль безуспіш
ні, бо ніхто до нього не за
їжджає... 

Разом із королем на ко
рабель прийшов чоловік із 
невеликою дерев'яною чаш
кою, пір'яним віялом і поло– 
тенцем. Бачачи багато люд
ських зубів, врізаних у ча
шку, я спитав, що це озна
чає, і одержав відповідь, що 
король плюс в цю чашку, 
а зуби належать померлим 
його приятелям. Мені здава
лося, що цю посудину він 
держав для ока. бо плював 
увесь час на палубу. Я по
дарував йому одне байкове 
одіяло й ще деякі дрібниці, 
але він настирливо почав 
просити про полосове залі
зо й фарби, показуючи, що 
він будує великий човен. 
Все ж я мусів йому відмови
ти; наш гість, випивши два 
стакани грогу, повернувся 
на берег. Краскою свого ті
ла він не відрізнявся від ін
ших остров'ян, але був гар
ніший. В часі перебування 
на кораблі перекинулася 
одна лодка, але два гребці, 
що її сторожили, виявили 
велику зручність, негайно її 
обернули і переловили всі 
речі, що були в ній..." (пе
реклад — Я. P.). 

Лисянський дуже доклад
но описав населення Гаваїв 
на початку XIX ст., їхнє 
примітивне життя, звичаї, 
мову і склав перший гавай– 
ський словник. Його заслуги 
оцінено щойно пізніше у на
уці. 

^ Real Estate ^ 
TOTWTF ТТРОІАТЯ 

Аво i c v m r r o 
flvvmrntc Ліі.-wrc яЛо тилні, 
звертайтеся до української 

фірма 
GKMTVf BEAT. ВЯТАТК СО– 

98 — .Second Avrnor 
V^w York. V.Y. Te|.t 4Т7-Я4О0 
Mi'nhHSHet-Mmwev Pk. 

CUSTOM BUILT HOME 
1 bdrms. 21', baths. Panel fam. 
Rm. Liv. Rm. with f'p. Cedar 
closet. Auto lawn sprinklers, 
fire alarms system. 7 air-con. 
Top residential area. Nr St. 
Mary's school. Florida bound 

owner nskinsr J87.."i00. 
(516) 627-5560 

^ Business щ 
^ Opportunity gj 
MOVIE-REALTY. VENTURE 

For preview data on . proposed 
movie, cinema — real estate 
venture requiring minimum 

j? 1,000 Investment, write 
Lodge Realty Co. 

P.O. Box 111, PhlllipsburK, NJ, 
08865 or call (201) 454-0431 
day or night. New Jersey 

residents only. 

Л , ЛУЦ1В 

ОЛЬГА 
КОБИЛЯНСЬКА 

Ціна 80 центів 
"SVOBODA" 

81-88 Grand Street 
Jersey City. NJ. 07Я03 

ІВМВВВНЙВЙІВВІІІІІІНІЙі; 
Ш ПОВІДОМЛЕННЯ! ПОВІДОМЛЕННЯ!" 

К Р А М Н И Ц Я 
Романа Іваиицького 
(Oelto Sportswear) 

Мав ва окладі: Р і зного рода імпортовані светери 
— жіночі , мужеські і дитячі m італійські дощо
вики Ф хустки І піалі 9 блюзочки в костюми в ка
пи m панчохи 9 скарпетки в скіряні клрткп m ім
портована з Німеччини жіноча спідня білизна. 
УКРАЇНСЬКІ Д Р У К О В А Н І ОБРУСИ, Д О Р І Ж 
КИ, С Е Р В Е Т К И та М А Т Е Р І А Л И Н А МЕТРИ. 

Нитки Д.М.Ц. , Ю т а 1 панама. 
Великий вибір кераміки. 

Roman Iwanycky 
(DELTO SPORTSWEAR CO.) 

139 FIRST AVENUE NEW YORK, N.Y. 10009 
( B e t 8th A 9th S t ) Tel . : 228-2266 

Українське Baauntoee Bft?)pô  

ROMAN PARCEL" SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 
TeL: 475-7480 - мав В Прода
жу авта „Запорожець'', |1Лі9.5-
Авто „Москвич" - ІЯ,в'ївЯО. 
Рівно ж Сертифікате по ?2-lS 
за штуку. Найме ішіе 'замр^ 

лешін 25 сертифікатів.; д 
Уряд, год.: від поаед. д і̂ `Wtt 
8:30 — 6:00 веч–, в ввдІлЛВі 

від 10-2 по пол. . `` -
XXXX111 ТТТТТТ.ТТЧ L S J I H 

m Fanns Я Country Homea 0 

Н А Й К Р А Щ І \ 
ПОСГЛОСП ) 

Р І З Н О Г О Р О Д А Щк \ 
ЗНИЖЕНИХ ЦІНАХ. \ 

КОРР OF KERHONKSON, Ht 
(914) 628-7500 `" 

"л ЛЮБА РОМАНІВНА 
ДУДУК 

з Брюховнч, Львів,' . \ 
Львівська 84 . 

дуже бажає довідатвсь, Дежа– 
ве її вірна товаришка 

Д О З О Р С Ь К А І Р Ш І А 
М И Х А Й Л І В Н А Ц 

(Нар. З березня 1930 р.)л 
Батько - д-р Дозорський Мит 
чаЯло, б. адвокат в Олеську, 
Золочівського р-ну, Львівської 
обл. Мати -^ Дсворсиса-Аіггои 
нівна. ^штелька в, Олеську^ 

И 
Lo9t and УдцпЛ 

уяг–t-

ш GOOD REWARD' 
Identification fr personal pa
pers, confirmation 8c bepUsmal 
certificates, original .toirtft cefc 
tificate, high Bchoxjl ` dipl(wnav 
divorce record He Y4 -carat dMP 
mond ring stolen from 59th St. 
subway locker the last weeHend 
in September, 1970. ';:.?. .t 

BOX tf I 170 - Room 915 и' 
850 Fifth Ave. N.Y.C. 1Q001. 

Si .11. It 

|| Funeral Direciora U 
шшшвшшшашшшшшшшишшяштяшшь 
Theodore W O U N N I N , t o c 

Директор \ . . 
Похороіпюго ЗаведеаВа 

123 East 7th Street 
NEW YORK, N.Y. : 1 I M ` 

Tel.: QB W t i T ' N 
СОЛІДНА OBCJiyiyfc,; 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н Н В 
Займається Похороиамв 
в BRONX; BROOKLYN, 
NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Контрольозаяа темпорату. 

pa. Модерна каплиця до 
ужату ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

N E W YORHi НЖ 
ORegon 4^2568 

H'tf " H | 

SINKOWgKt 
FUNERAL SERVlOe 

2844 Weetcheater Aveane 
NEW YORK, N.Y. 10Ш 

Tbui'mzm^ 
Д н р е к т о 

И О С И Ф CEHKO: 

rt 

хоронів в каллищос воде– 
жеіптх в КЄЖПІЙІ4 palfePBi 
ніетв, Похороав Не Іфф– 
"̀ ` кальних чіітву.. 

^ її і її ' ї ї 

І! 

тттшштт 

КОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

Completely -
A R CONDITIONED ` 

Займається Пох' 
в стейті NEW 

Ціна трнступні для 
Обслуга чесна Й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, tax і 
в яхт ` і ь 

е WILLIAM F,Г-'”.'Ї 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

Jersey City, N.J. 07302 
HEndereoti 4-S131 

" ' тттттттяшящштштш 

-

TAP3AII, 4 . 6531. Тарзан внетупас перед „радою старах" бонґів 
J1 І,ІЯ І 

IUKYOTHER T?.SES, SEEI^S SOHSCS Л 
66TTiNG US? SY K1L1HS SATuS!5,ft"l.L 
WANT SOlkECP THAT LAW- RV KJUUK6 
ЮК605'. 1 SEE S0N605 HAVING TO J 
PK5HT WANYBATTLES! УОІЛ RICH 
PLANTATIONS W.LL CIE! 80NGOS WIL 
SOON K FOOZ PEOPLE АбА'ДІ 

Вождь бонґів Бамбі доз– 
воляз Тарзанові виступити 
на г.радІ старших" племсни 
бонґів. 

Це правда, як ви сказали, 
що бонґи можуть вдертися 

оЬГЛГТ'Ді`hiim ЯпЙ. і ivr. Є-І4--б?2і 

яии 
забрати край батузів і про
голосити його красм бонґів. 
Але одна важлива думка 

SO,f RiEMTS,I ASt AfiAWs ISN'T MYPLAjJ 
W0R.TH TRYING? U4LESS WISE CHIEF 
WM\RI ANf HIS ONCE-PRlENP, CHlEP 
WAWA, MEET MAH-T0-MANl HOW TO W? 
KNOW RONG0-5ATU5ITKOUKE5 CAN-/1 
NOT 5E ESi?E?.. .PEACEFULLV? 

до країни батузів і можуть край, вбивши батузів, захо 
вбити батузів! Воаи можуть чуть дістати частину того 

приходить м е н і . . . 
Багато інших племен, по

бачивши, що бонґи дістали 

краю — вбиваючи бонґів! 
Бачу, що бонґи будуть при
мушені звести багато боїв! 
Ваші багаті плянтації заги
нуть! Бснґн швидко опи
няться знову бідним наро
дом! 

Ото ж, мої друзі, Я ЗНОВ) 

запитую: чи не варто випро
бувати мого пляну? Поки 
мудрий вождь Вамбі І ІЦого 
колишній приятель вождь 
Вава не зустрінуться віч-на-
віч, — як можемо знати, чв 
турбот бошів і батузів щ 
можна закінчити. . . мирно ? 

, 


