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ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ 
І КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ у не 

ВІДБУЛИ НАРАДИ 
Джерзі Снті. - Минулої 

середи, 18 квітня, тут у /при
міщеннях головної канцеля
рії Українського Народного 
Союзу відбулися чергові на
ради Головного Екзекутив
ного Комітету цісї установи 
й опісля спільні наради Ек
зекутивного Комітету та Го
ловної Контрольної Комісії, 
яка в тому тижні переводила 
свою звичайну річну пере
вірку майіна, діловодства та 
стану УНСоюзу, попереджа
ючи річні наради Головного 
Уряду, що мать відбутися 
з кінцем травня ц. р. 

Наради Екзекутивного 
Комітету 

В нарадах Головного Ек
зекутивного Комітету, що їх 
відкрив і ними проводив го
ловний предсідннк Йосип 
Лнсогір, разом з ним взяли 
участь: заступник головно
го предсідннха проф. Іван 
Телюк, заступник головного 
предсідника на Канаду сена
тор Павло Юзик, заступниця 
головного предсідника пані 
Марія Душник, заступник 
головного предсідника і ре– 
кордовнй секретар Володи
мир Сохан, головний секре
тар і керівник Організацій
ного відділу д-р Ярослав Па
дох та головний касир мгр 
Уляна Дячук, як також ре
дактор Антін Драган та аси
стент керівника організацій
ного, відділу Степан Гавриш. 
Після відкриття та полаго
дженнядеяких .формально
стей,, приступлено' до ЗВІТЇг 
ванн^,' ЩУ\flBro- традиційно 
почала, itrp Уляна Дячук, 
звітуюча за касовий відділ. 

Головний касир мгр Уля
на Дячук поінформувала 
про деякі зміни в інвестиціях 
та нові інвестиції у вартіс
них паперах і гіпотеках. Зві– 
тодавець з вдоволенням зга
дала про збільшення впливів 
із членських вкладок, які в 
перших трьох місяцях цього 
року виносили 5830,032.17, 
себто на J24,472.19 більше в 
порівнянні з тим самим ча
сом попереднього року. До 
кінця березня майно УНСо
юзу в цьому році збільшило
ся на 5456,121.72 і виносило 
538,061,541.19. Кошт будови 
І5-поверхового х м а росягу 
для нових приміщень УНСо
юзу і „Свободи" виносив до 
10-го квітня ц. року суму 
58,484,125.13. 

Головний секретар д-р Я– 
рослав Падох, звітуючи за 
керований ним організацій
ний-відділ, поінформував, 
що за три перші місяці цьо
го року УНСоюЗ придбав ра
зом 1,009 нових членів, себ
то на, 162 нові члени біль
ше, ніж В такому самому ча– 

, сі попереднього року. На ба
зі . дотеперішнього досвіду 
звітодавець передбачає, що 
дальші три квартали цього 
року будуть більш успішні 
та що цей рік пощастить за
кінчити організаційною над– 
вншкою. Характеристикою 
багатьох організаційних ак
цій в першому кварталі цьо
го рокуу^а плянами і пропо
зиціями на дальші місяці д-р 
Падох закінчив свій звіт. Йо
го організаційний звіт до
повнив рядом інформацій, 
головно про нідготову різних 
організаційних акцій та ім

през, його асистент Степан 
Гавриш. 

Заступник головного лред– 
сідннка Володимир Сохан, 
звітуючи за керований ним 
рекордовий відділ, подав за
гальний образ руху членс
тва від січня по кінець бе
резня ц, р. УНСоюз придбав 
у тому часі 1,009 нових чле
нів, але рівночасно втратив 
116 суспендованих членів, 
229 членів, які вибрали пе
редчасно грошові звороти, 
314 грамот клас ,,Е" дозріло 
до виплати, 218 членів закін
чило, платність вкладок а 
222 члени померли, отже за 
три перші місяці цього року 
втрати в членах були на 121 
члена більші,. ніж здобутки 
в нових членах. З кінцем бе
резня УНСоюз нараховував 
усіх 88.219 членів. 

Заступник головного предт 
сідника проф. Іван Телюк 
звітував про свою організа
ційну та репрезентапДйну 
працю та висловив ряд зав– 
ваг і побажань щодо стану 
і розвитку та ведення УН– 
Созу. 

Заступниця головного пре
дсідника пані Марія Душник 
згадала про її перевнбір до 
Екзекутиви Братського Кон
гресу Нюйоркського стейту, 
про її участь в організацій
ній праці і репрезентацію, 
про організаційні успіхи від
ділових секретарок та ї про 
дальшу акцію збірку фондів 
на будову пам'ятника,. Лесі 
Українці на Coюзівці. 
... Застунннкугіововного предт 
сідника на Канаду сенатор 
Павло Юзик звітував про 
організаційний розвиток УН
Союзу в Канаді, який на– 
трапляс на ряд труднощів, 
але тим не менше поступав. 
Звітодавець згадав про у– 
часть УНСоюзу в цьогоріч
ному фестивалі в Давфині 
та про ряд організаційних 
задумів і заходів на най
ближчі місяці. 

Головний предсідннк Йо
сип Лнсогір подав загальний 
огляд розвитку і стану УН
Союзу в поодиноких відді
лах і ділянках його актнв– 
ности. Організаційний від
діл у порівнянні з поперед
нім роком виказує деяке по
ліпшення, що можна також 
вияснити фактом, що це пе– 
редконвенційний рік. В ка
совому відділі треба привіта
ти зворот із більшими при
бутками з членських вкла
док. „Свобода" і „Союзівка" 
вдержуються приблизно на 
минулорічному рівні. Закін
чення будови хмаросягу для 
нових приміщень передбача
лося на липень, але повне 
устаткування та остаточне 
перенесення може ще який 
місяць продовжитись. 

Редактор А. Драган, зві
туючи за видавничий відділ, 
звернув увагу на деякі про
блеми в тому відділі, зокре
ма в редакції, з уваги на за– 
повіджений відхід двох ре
дакторів. Загальним оглядом 
деяких проблем в Україні та 
нашому громадському житті 
та інформаціями про видав
ничі пляни на найближчий 
час А. Драган закінчив свій 
звіт. 

Після кожного звіту відбу
лися дебати та винесено ряд 

(Закінчення ня crop. 5-ій) 
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І! У 80-РІЧЧЯ „СВОБОДИ' 1 

172 НОВИХ. ЧЛЕНІВ УНС 
У КИПНІ 

Йдленській кампанії 1973' року приєднано досі;; 
!| 1,181 нового члена за станом з 23-го квітня ц. р. В пер– !| 

ших трьох місяцях здобув УНСоюз 1,009 членів, а вже ;! 
j в квітні ЦЄ/ЧИСЛО зорганізованих в цьому році нових;; 
І'членів побільшилося на 172. Серед секретарів та орга–;; 
;! нізаторів, які придбали у квітні більше нових членів, | j 
;; визначилися: 

Василь Колодій (В.191) — 13 нових членів, Мико– jj 
- ла Хоманчук (В. 5) - 9. Іван Чопко (В. 271), - 9; по;| 

5 нових членів приєднали: Андрій Кушнір (В.83), інж. і; 
Лев Боднар (В.131), Теодор Кубарнч (В. 217) І Давн– |! 
ло Пящ (В. 458); та по 4 нові члени здобули: інж. Лев;j 
Бдонарович (В. 34), Михайло Шумнло (В. 110), Ка–:; 
тернна Гордой (В. 347) г Петро Дяків (В. 427). 

і : ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ i ' - ^ - ^ ^ ^ - ^ Ь , t J l J ^ J J J i ^ i ^ ) й / ; 

ної і достойної участи членства УНСоюзу в зустрічах з 
Первоієрархом Української Католицько! Церкви їх Бд |? 
женством Верховним Архнсднскопом Кир Йосифом Vnj i j 
ЗСА та справу синівського вшанування Митрополита У ЦІЇ 
і УАПЦ Високопреосвященного Кир Мстислава з нагода 
його 75-их уродин. 

Закінчуючи річну контролю майна, діловодства, орга
нізаційного стану, будови хмаросягу УНС, видавництва 
„Свобода" та оселі „Союзівки", докладні звіти якої будугЖ 
представлені Головному Урядові на річних нарадах у трав
ні ц. p., Головна Контрольна Комісія закликає всіх Членів^ 
зокрема Відділових Урядовців і Членів Головного Уряду 
до Ще більше наполегливої, жертвеняо! та дружньої, а при 
тому дуже важливо! праці для розбудови і закріплення 
Українського. Народного Союзу, цієї заморської твердині 
3 ? f l f t t f i i i ^ ^ ; n p a ^ ^ ^ ЗСА і Ка^ ^ ^ 
вади, а л е дав Добра укрвІнс^коГ стфавж в цілому. 

ГОЛОВНА KOtРОЛЬНА КОМІСІЯ УНС: 

Іван Геврик, Іван Винник, Богдан Гнатюк, 
Іван Скаль гук, Михайло Данилюк 

-

Пала Павло закликає до миру 
і сгтраведливости 

Рим. — Не вважаючи на 
досить холодний і вітриль
ний день - площу св. Петра 
у Римі залягла в минулу не
ділю 22 квітня непроглядна 
маса вірних і туристів, що її 
поліція подавала на 150.00 
до 250.000 людей. Папа Пав
ло VI відправив перед вхо
дом до собору св. Петра од– 
ногодннну Понтифікальну 
Богослужбу та виголосив 
проповідь, присвячену спра
ві миру. Він назвав за іме
нем Індокитай, Б л и зький 
Схід і Північну Ірляндію, де 
нема миру Й спокою і висло
вив своє стурбування станом 
умів у тих країнах. Він зга
дав теж загально „багато ін 

них у католицьких і проте
стантських святинях в Аме
риці. Президент Ніксон з 
дружиною, обома доньками 
і ї хчоловіками був на Бого– 
службі в Пресвитеріянській 
церкві у Кі Біскейн на Фло
риді. Проповідь виголосив 
духовннк Джон Гуфман. я– 
кий пепепросив приявннх. 
що не говоритиме гарної, 
милої і приємної проповіді, 
а тавруватиме гріхи і прови
ни, що їх не треба ховати 
під килим, а виявляти й на
правляти. Коли опісля жур
наліст запитав його, чи він 
мав на увазі скандальну 
аферу Вотерґейту, то назва
ний духовннк відповів, т о 

ших місць у світі, де пануй І Президент чув його слова і 
несправедливість, яка прово– може пояснювати собі їх, як 
кус реакцію і бунт". Але захоче. - У соборі святого 
водночас прославляв загаль– Патріка у Ню Норку від– 
ний у світі гін до миру, осо– правив Богослужбу карди– 
блнво в молодої генерації нал Кук 
всіх рас і народів. Коли Па
па благословив маси на пло
щі св. Петра, уділяючи тра
диційного благосло в є н н я 
,.урбі ет орбі" — ,,місту і сві
тові" — багато приявних 
схилялись на коліна Благо– 

У Єрусалимі десятки ти
сяч паломників з цілого сві
ту йшли вузькими вуличка
ми до так званого старого 
міста з його святими біблій
ними місцями. 

Також українські католн– 
словеиня Паші і його промо– цькі церкви були повні в 
ву передавано через радіо– тих єпархіях і місцевостях, 
телевізію. — Гарна погода де Великдень святковано за 
сприяла масовій участі вір– | новим стилем. 

Кіссінджер і Роджерс підкреслювали 
потребу єдноюти і сили західнього світу 
Ню Иорк. — Асистент пре– і такою не нанести шкоди без– 

зндента Ніксона для справ 
крайової безпеки Генрі Кіс
сінджер виголосив в мину
лий понеділок 23 квітня ве
лику промову на бенкеті 
,.Асосісйтед Пресе" у Вал– 
дорф Асторії в Ню Норку і 
в годину пізніше у тому са
мому готелі промовляв дер
жавний секретар Вілліям 
Роджерс на бенкеті ,.Оверсіс 
Пресе Клаб". Промову Генрі 
Кіссінджера коментатори по– 

пеці і мирові. Обидва назва
ні державні мужі підкрес– 

ЗАЯВА ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
КО МІ СІЇ УНС 

Члени Головної Контрольної Комісії Українського На
родного Союзу, її голова Іван Геврик, заступник голови 
Іван Винник, секретар української мови Богдан Гнатюк, 
секретар англійської мови Іван Скальчук та член Михайло 
Данилюк, перевели передбачену статутовими постановами 
звичайну річну перевірку майна, діловодства, організаціа– 
яого стану, видавництва „Свобода", відпочннкової оселі „Co 
юзівки" та Корпорації для Будови Дому УНС. Перед закін
ченням перевірки члени Головної Контрольної Комісії від
були спільні наради з членами Головного Екзекутивного 
Комітету, на яких обговорено цілий ряд біжучих справ Ук
раїнського Народного Союзу, та рівяож заслухали звіт 
інж.-арх. Юліяиа Ястремського про поступ будови До: 
УНС. Особливу увагу присвячено будові 15-тн Поверхово 
Дому УНС в Джерзі Ситі та опізненню в закінченні б; 
ви, справі переміщення відділів Головної Канцелярії 
Союзу до нового приміщення, планові друкарського уі 
кування видавництва „Свобода" та придбання його ко 
торисів і переміщення видавництва до нового будинку, як 
ріввож основно обговорено справу вилайму приміщень 
у новому домі УНСоюзу. 

На спільних нарадах порушено справу весняної член
ської кампанії УНС та кампанії приєднування членів у ці
лому, визнано потребу посилити працю над організуван
ням декад УНСоюзу в більших скупченнях українців, гід? 
ного відзначення 80-річчя „Свободи", 20грІччя „Союзівкиг? 
та 80-річчя УНСоюзу, що припадає якраз у 1974 конвен
ційному році, в час 28-ої Конвенції УНСоюзу. Обговорено 
ряд біжучнх питань громадського порядку, справу - в а л е н і ^ ш натиск на пскхологіч– і джер ,заявив,' що про всі ці 

лили, що ЗСА не відкличуть | n - i s квітня, викликав в Ук 
своїх військ з Европн одно– 
сторонньо та що власне те
пер, коли йдуть переговори 
з СССР про обопільну й зба
лансовану редукцію військ 
у Середущій Европі - не 
можна говорити про одно– 

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ АТАКУЄ 
.НАЦІОНАЛІСТИЧНІ УХИЛИ" В УКРАЇНІ 

Пленум Централь– | Київ. -
ного комітету Комуністичної 
партії України, що відбувся 

раїні і закордоном особли
вий відгук у зв'язку з про
мовою першого секретаря 
ЦК України В. В. Щербиць
кого, який у різкій формі за– 
атакував прояви „національ
ної чяаньковатостн і обмеже
ності!" серед партійних кад
рів України. Засадничо про– 

стороннс зменшення військ 
ЗСА в Европі. Обидва дер
жавні мужі підкреслювали І 

, ' мова Щербицького за тради– 
важливу й рівну з існуючи– і . v ^ к””-^– і м 

ШННИМ ООЙРТСЬКНМ (ТИ ІРМ 
рівнююгь з історичною про-і ми великодержавами участь I м `??r" . " ” ` " " ' 5 " 

- . . і охоплювала всі аспекти жит. 
мовою колишнього держав–, Японії в міжнародних вщ– j ""-"'`^"1 - ДХо . і тя Української ССР, а в пер– яого секретаря г е н є р а лаі носинах та, зокрема, участь І . Ч V" . Г 1 " . ' л..,„„., \ш Z? і о - . ' -ж вий мірі господарський від– 
Джорджа Маршалла 26 ро–; Японії у розв язувакні проб– ' 
юів тому. Генрі Кіссінджер І леми відносин Америки з 
дуже внразно й одверто го–, Західньою Европою. Генрі 
ворив про теперішній пере–; Кіссінджер підкреслював по– 
ломннй момент у відносинах \ требу більшої відповідальяо– 
між ЗСА і їх союзниками в і сти західньо-европейськ и х 
усіх ділянках 

тинок, то все таки з нез'ясо– 
ваннх досі причин Щербиць– 
кий мав за завдання окремо Володимир Щербицький 
наголосити послаблення ди– 
сципліни серед українських і СР, В. Щербицький говорив 
комуністів, некомпетентність і про .великі досягнення Ук– 

політики, І справ однаково за таку еко–) б а г а т ь о х 3 них в управлінні раїни", бо за останні два ро– 
економіки й стратеги — та номічну політику, яка не 
закликав до докладної і ви–! приносила б шкоди Амери– 
черпної дискусії між ними | ці, та за збройну забезлеку 
на всі ці теми. Кіссінджер і Західньої Европн. Г. Кіссін– 

ний момент та закликав ди-j справи през. Ніксон перего– 
витись на економічні проб– і вбрюватиме окремо з лідера– 
леми крізь призму політич– | ми Західньої Европи, поки 
них конечностей, щоб егоїс– t під кінець року поїде до Ев– 
тичною господарською полЬ і ропи. 

Брежнєв нараджувався з американськими 
сенаторами впродовж 3 і пїв години 

вищого упривілеювання, себ
то уділення довготермінових 

Москва. — Гецеральннй 
секретар компартії СССг Ле
онід Брежнєв прийняв на ав– 
дієнції сімох американських 
сенаторів, демократів і рес– 

нігмн впродовж трьох і пїв 
години. Головною темою їх 
розмови була справа амери– 
кансько-совстської торгівлі, 
при чому Брежнєв заявив, 
що вія не хоче, щоб справа 
виїзду совєтських жидів до 
Ізраїлю стала перешкодою 
для торговельних взаємин 
ЗСА і СССР. Між тими сена
торами, які були у Бреж
нєва — чотири підписали 
були додаток до ратифіка
ційної резолюції, що його ав
тором є демократичний се
натор Генрі Джексон, який 
узалежнює ратифікацію аме– 
рикансько-совстського тор
говельного договору й приз
нання Совстам клявзулі най– 

кредипв з державною гаран
тією, від скасування у Совє– 
тах високих оплат за -візи 
на виїзд до Ізраїлю. Бреж
нєв запевннх тих секаторів, 
що припинено" стягати ті ви– 

окремнмн галузями держав– І ки об'єм промислового вироб
ного життя, а в першій мірі! ництва у республіці зріс на 
їхню толерантність у відно– 13.7 процентів, тобто плин 
шенні до „націоналістичних був перевиконаний. В народ– 
ухилів". Згідно з заявою R ному господарстві України 
Щербицького, серйозні недо– І число спеціялістів досягнуло 
ліки на відтинку партійного 
життя в УССР виявилися у 
цілому ряді областей Укра
їни, де, як говорив він, пар
тійні клітини були обсаджені 
„некомпетентними особами і 
обманцями". Щербицький 
теж говорив про те, що кому
ністи на високих позиціях не 
виявилися достатньо „чуйні" 
та допустили у ряді публіка
цій за останні роки до фаль
шування історичного мину
лого України, а в першій мі
рі до .викривленого насвіт– 
лювання історичних взаємин 
між Україною та Росією". 

сокі оплати і — за повідом– \ Московська „Правда" у сВоє 
ленням американських ко
респондентів з Москви — 
згадана резолюція Генрі 
Джексона мабуть вже не бу
де зголошена.; Брежнєв за
певняв американських сена
торів, що СССР розраховує 
на торговельні зв'язки з А– 
мерикою не на роки, а на 
десятки років і то в найшир– 
шому об'ємі. Брежнєв — по
відомляють американські ко
респонденти — з напружен
ням дивиться на свою запо– 
віджену візиту в Америці, 
передбачену на червень ц. р. 
і він надзвичайно цікавий 
пізнати особисто Америку. 

Українські науковці взяли активну 
й yeniuwy участь у Конвенції слаБЇстіЬ 

Ню Иорк. — У цьогоріч– | ситету. У другій пополуднє 
ту X - t-Г„„ „ ї х ' ;- „ „ . ' ^ л л ,^, і„ . і УКраіНСЬКОЮ МОВОЮ ТІфЗЖЄМ 
Краіговін Кон– вій сесії у п ятницю 20 квіт– J Л„^„„ , , .„ 

л- К^.,І „„ „.,„ „ І ^ А , ^ „ „ „ „ „ „л ^^..„ в 112 500 примірників і росій– шнської Асоці– ня, яка відбувалася на тему r г 

му репортажі з Києва з 19 
квітня пише, що „учасники 
пленуму гостро засудили 
прояви національної чвань
куватості і обмеженосгн се 
ред окремих провідних пра
цівників, їхню безпринцип
ність і зазнайство, яетоле– 
рантне відношення до думок 
інших, нахил до саморекля– 
ми". Інформуючи про стан 
народного господарства УС– 

3,8 мли людей. Все таки, го
ворив Щербицький, в деяких 
областях України не виста
чає спеціялістів, а економіч
ний розвиток країни зрива
ється зогляду на дуже вели
ку пливкість кадрів. В. Щер
бицький відзначив одночас
но дуже знаменний факт, що 
стосується т. зв. господарю
вання кадрами. .Заявляючи, 
з одного боку, про недостачу 
на Україні спеціялістів, В. 
Щербицький, з другого бо
ку, поінформував, що багато 
випускників вищих,.Шкіл та 
технікумів України „спрямо
вуються" на працю в різні 
райони СССР. Очевидно, не 
призабув він додати, ' що 
„значну частину спеціяліс
тів УССР дістає з інших рес
публік СССР". На тому, як 
особливо підкреслюється в 
„Правді", мас полягати „о– 
дин з виявів непорушно; дру
жби народів СССР, перевага 
соціалістичної економіки, я– 
ка являє собою один народ
ногосподарський комплекс". 

„Комуніст України" заатакував гостро 
видану 1970 р. книжку П. Шелеста 

„Україно наша Радянська" 
Київ. -— У квітневому чис

лі теоретичного і політично
го журналу ЦК Комуністич
ної партії України „Комуніст 
України", що появляється 

ній Шостій 
венції Америка 
яції для розвитку славістич– 1 ,,Східній слов'янський світ і 
них студій (AAASS), що від–; степ" під проводом проф. В. 
бувалася тут у приміщеннях | МекНілла з Чякаґського У– 
готелю Рузевелта в днях 18- ніверситету і при участі яких 
21 квітня ц.р., взяли активну 
й численну участь україн
ські науковці — професори 
й викладачі різних амери
канських і канадських уні
верситетів і коледжів. Особ– 

120 слухачів, виступав проф. 
О. Пріцак з Гарвардського 
Університету з доповіддю на 
тему ,,Передмонгольські ко
чівники і східні слов'яни". В 
дискусії над цією й іншими 

ською мовою тиражем в 
59 000, появилася п.н. „Про 
серйозні недоліки та помил
ки однієї книги" редакційна 
стаття-рецензія з розгромом 
книжки донедавнього пер– 

яви „окремих публікацій ни
зького ідейно-теоретичного і 
фахового рівня" і зарахову
ючи до них книгу П. Шелес
та „Україно наша Радян
ська", редакція „Комуніста 
України" стверджує у своїй 
статті, що книга П. Шелеста 
..мас ряд методологічних та 
ідейних помилок і серйозних 
недоліків, однобічних оцінок 
важливих історичних явищ, 
фактичних помилок, чимало 

шого секретаря ЦК КПУ і, нечітких формулювань і ре– 
теперішнього ще члена ЦК І дикційних недоробок". Зупи– 
КПСС Петра Шелеста. яка няючись тілько на деяких з 
була видана за його уряду -1 цих ..недоліків і помилок" 

оС Н^ І С 1 1х, , ^ ^ , ч^-^– 2 - - - ^ " " Т ) ^ З Г ^ " ^ Т „ " І вання 1970 р. у видавництві і редакція „Комуніста Украї– ливо успішною була участь і доповідями брали участь чи– . К'' м ' ,, ' JZ тІ^Ш^І . ' 7: . . . , ; , , „ ,„ політичної літератури J кра– І нн закидає П. Шелестові, 
українців у другій п'ятнице– j сленні українські славісти із j х 
вій сесії на тему „Хмельни– j ЗСА й Канади. Великим за 
цькнй в польських, українсь– цікавленням втішалася та 

През . Ніксон хоче скорого з'ясування 
Вотерґейтської афери 

Маямі, Флорида. — 3 най
ближчого оточення прези
дента Ніксона інформують, 
що Президент хотів би в мо
жливо найкоротшому часі 
покінчити зі слідством в 
справі Вотерґейтської афери, 
яка набрала дуже великого 
розголосу і позначилася на 
значному спадку популярно
сте Президента серед амери
канського населення. Труд
нощі є в тому, що деякі з о– 
сіб, які замішені до цієї а– 
фери, категорично відмовля
ються від будь-яких зізнань. 
Знову ж у країні пощярю– 
егЬсд іЙДШІИіШиі v слвіш^ЙІ! 

през. Ніксон мав інформації 
про плянове шпигунство го
ловної кватири Демократич
ної партії, але не зробив ні
чого, щоб до цього не допус
тити. У зв'язку з цією афе
рою у дуже делікатній ситу
ації найшовся віце - прези
дент Еґню, який у висліді 
може втратити нагоду бути 
кандидатом на президента в 
черговій каденції. Деякі йо
го дорадники пропонують 
йому, щоб він виразно від
ділив себе від цієї афери, 
щоб в toft спосіб допомогти 
і с о й і Республіканській 

їнн на 279 сторінках друку j що и ного книжці „непомір: 
тиражем у 100 000 примір– `\ но багато місця відводиться 

, ників під назвою „Україно j минулому України", що ,,ав– ких. жидівських і турецьких кож третя полуднева п ят– - „ J , і 
ЛИА, і^идіт-ькнл ' л ' ^ | к̂  J^ наша Радянська . Згадуючи тор значною мірою ідеалізує 
джерелах що відбувалася j ницева сесія на тему „Ідео– , - . „ ; А , . „ . . \. ^^ с м 1 
д л і е ^ ш л , LUU шД JJ, ,. - и ! „особливо прикрий факт по– ґ.іпкімгення на crop. fi-tU'J 
під проводом проф. Омеляна ' логи і їхні заклики у гро– j лГ' 
Пріцака про участі яких 160 і мадянській війні", тематика 
слухачів. Доповідачами під | якої стосувалася головним 
час цісї сесії були д-р Ізан чином т. зв. Білого руху в 
Басараб з радіо „Свобода" у Україні в 1918-1919 роках. З 
Мюнхені, який говорив про j добре опрацьованою й оригі– 
Хмельницького в українсь– j нальною доповіддю під ч а с . н , . , ^ (j , ..,, ; і,, і і : , , , , , : . r , , 
юлх і російських джерелах, | цісї сесії на тему „Націо– ? к в і т а д а 30крема промову І т і ВІЛОмого знавця Гідсовст– 
д-р Зигмунт Абрагамовіч, з ,нальна програма Білої Ар– \ 

„Ню Йорк Тайме" про кризу 
в Комуністичній Партії України 

.ацьованою н орип–, Н ю И о р к „ останній пле– І 2 3 квітня ц.р. у спеціальному 
доповіддю під час! н у м ц к к п У к р а ї н н 3 І 7 . 1 8 к о м е н т а р і 3 Москви і в стат– 

Державного архіву у Крако– І міГ' — про політику ген. Де– 
ві й автор численних праць )нікіна в Україні виступала 
з тюркології, який виголосив | українка д-р Анна Процик 
доповідь про Хмельницького 
в турецьких джерелах, проф 
Бернард Вейнриб, видатний 
жидівський історик із Дропсі 
Коледжу , який дав спробу 
оцінки відомих із багатьох 

з Колумбійського універси
тету. Крім неї говорив про 
„Південноросійський білий 
уряд і селянство" проф. Пі
тер Кінез з Каліфорнійсь
кого Університету. В диску– 

видань мемуарів Н. Ганове– сії взяли участь українські 
ра про Б. Хмельницького та | славісти з різних універсн– 
Грнгорій Грабович з Гар– j тетів і коледжів ЗСА. В пер– 
вардського Університету, що 

першого секретаря ЦК В. В. ( Ських справ Гаррі Шворца. 
Щербицького, широко ко– j Московський кореспондент 
ментує американський ЩО-|Га3ети підкреслює ці аспек– 
денник „Ню Порк Тайме" з та промови Щербицького, 
- - - g g g g g g Я Я Я m m m - S B j що стосуються національної 

політики партії в Україні та ставка видань різних універ
ситетських і приватних ви
давництв. У виставці взяло 
участь Українське Видавни– 
ництво „Смолоскип" ім В. 
Симоненка, на стендах якого 
були експоновані видання й 

говорив про Хмельницького 
в польських джерелах і пи
саннях. Коментатором допо
відей цісї сесії був проф. 
Ярослав Пеленський з Уні
верситету Айови. В дискусії 
виступав проф. Тарас Гун4 

чак із PaxregcbKoro Універ/ 

шому дні цісіиж Конвенції, j передруки із самввдавних 
в середу 18,квітня, під час Тії видань цього ж видавництва, 
першої сесі/ на тему „Ст. Пе– І як також видання „Сучасно 
тербурґ й російська літера
тура" внетуцала з доповіддю 
українка Орися Карапінка із 
Пітсбурзького Університету. 
Під час усіх чотирьох днів 
Конвенції відбувалася ви– 

сти'' й інших видавництв. 
При окремому столГ україн
ські студенти збирали підпи
си під листи з протестами 
проти арештів і судів в Укра
їні. 

„національних ухилів серед 
партійних кадрів. Хоч в ко
респонденції відзначається, 
що того роду обвинувачення 
в СССР у відношенні до рес
публік є досить звичайним 
явищем, то, наголошує цей 
кореспондент, „Україна була 
зокрема надокучливим райо
ном під цим оглядом, бо де
які українці намагалися збе
регти важливе місце для сво
єї мови і культури та змен
шити наплив етнічних росіян 

(Закінчення на стоп. 5-ій) 
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Традиція аґресії 
У зв'язку з щораз новим порушуванням комуністами 

перемир'я у В'єтнамі президент Ніксон відкликав з Па
рижу свог.у представника, який нараджувався там з пред
ставником Північного В'сгнаму про обіцяну тій країні еко
номічну допомогу від ЗСЛ. Без уваги на те, чи ті перего
вори відновляться, найбільш дискусійним і контроверсій– 
аим є аргумент, яким Президент хоче переконати Конг
рес, що таки треба допомогти вчорашньому в'єтнамському 
ворогові у відбудові його країни. Рнчард Ніксон і його най
ближчі співробітники переконані, що коли втягнути прово
дирів Північного В'єтнаму, які ніколи не зазнавали миру, 
а тільки воювали, у сферу економічних проблем, то вони 
перестануть думати воєнними категоріями і навчаться ду
мати категоріями мировими. . 

Таке розуміння має назверхні познака логіки. Вогл 
відповідає західньому здоровому глуздові Не можна, мов
ляв, воювати без кінця, треба й навчитися жити по-людсь
кому, мирно й у згоді з сусідами. Але дуже сумнівно, чи 
можна стосувати такий підхід до комуністичної сторони, 
— до комуністів не тільки з Північного В'єтнаму, але й 
із Совстського Снозу. Зворот Москви в сторону „співісну
вання" з західнім світом не прийшов внаслідок відречен
ня від цілі — уярмлення вільного світу. Теперішня ніби 
примирливість СССР і схильність до спільного з Заходом 
розв'язування різних міжнародних проблем. — це тільки 
тимчасова зміна тактики, вимушена труднощами, які за
бороняють провокувати вільний світ такими методами, які 
стосовано супроти Мадярщннн у 1956 p.. інвазією до Че– 
хо-Словаччннн чи поведінкою Молотова й Вишинського на 
міжнародних конференціях. Ані. Совети не „переставились 
на мир", ані не навчаться цього в'єтнамські комуністи. Гін 
до уярмлювання, імперіялізм, агресивність — це такі при
таманні рнсн комунізму, що їх не можна вимазати гріш
ми й доставамн. Без тих рис комунізм перестав би бути ко
мунізмом. Скоріше чи пізніше переконається в цьому Аме
рика і скоріше чи пізніше вона зрозуміє, цю розрахунок 
на зворот комунізму до примирливости був фальшивий. 
Самі комуністи примусять вільний світ пізнати їхній сут
ній зміст. Теорія Арнолда Тойнбі про „еволюцію" кому
нізму бодай покищо - у сфері побожного бажання. 

Мпх. Кнлимннй 

^Буида на ресорах" 
У Москві в травні відбудеться 15-ий Конгрес міжна

родного Інституту Театру. 
Тим часом, у Чернівецькому драматичному театрі дов

ший час іде п'єса І. Рачади „Непрошеннй гість", про за
океанських шпигунів та мудрість і проникливість КГБ. 
За такі „осягн" п'єсу показано й через Київську телевізію 
мільйонам глядачів. 

„Літературна Україна" з 6-го квітня ц.р. писала: „У 
п'єсі розповідається, як закинутий в нашу країну резидент 
чужоземної розвідки, колишній гестапівець Кувалдін, вла
штувався працювати в майстерні для ремонту годинників 
і продав годинника системи „Павль Мозер" дівчині Тані". 
Вона подарувала того годинника батькові — ученому гео– 
хемікові. Такого ж годинника розвідник продав старшині 
совєтської армії, інженерові ракетних військ Олексієві. У 
годинниках були вмонтовані підслухувальні апарати. Го
динники у визначений час „псувалися", їх ремонтував Ку
валдін, вкладаючи новий механізм, а попередній переслу– 
ховував для потреб „чужоземної розвідки". 

Щоб доконати свого, фантастичний І. Рачада ще й 
ггідперчив сучасну п'єсу таким епізодом: ,,Офіцерові-ракет– 
никові, щоб розв'язати язик, надсилають букет бузку, от
руєний наркотиком, що „збуджує людину, звеселяє її, зму
шує виказувати навіть те, чого в нормальному стані вона 
не зробить. А все те фіксувалось годинником". Навіть ка– 
зьонна „Літературна Україна" не витримала, зауваживши: 
„Дивно поводяться в п'ссі чекісти. Співробітник органів 
державної безпеки полк. Зорін не стільки допитує шпигу
нів, як розповідає їм про їхню ж шпигунську діяльність, 
бо ще до слідства все знає". 

Випадок із „Непрошеннм гостем" унаочнює кризу те
атру в окупованій Україні. Деякі письменники намагають
ся відгукуватись на настирливі заклики й вимоги партії, 
але реалізація тих вимог врешті-решт породжує славно
звісну ,.буйду на ресорах", та ще н театралізовану. 

Не дивниця, що театри в Україні, виконуючи партій
ний плян. ніяк' не можуть виконати й половини фінансо
вого пляну — так зв. сучасні вистави йдуть у напівпорож
ніх залях. А суть кризи, звичайно, не в театрі, і не в та
лантах, а в режимі. 

М І Н Я Є Т Ь С Я ' „ І Й Л Я С И Ч Н ' А СИТУАЦІЯ" 
В СВІТІ 

Курптиба. —І У міжна
родному становищі час від 
часу відбуваються зміни так 
званих „класичних ситуа
цій". Так, наприклад, перед 
Другою світовою війною іс
нував своєрідний „чотири
кутник" впливових чинни
ків, а я к а м мусіли рахувати
ся всі інші країни. Цей „чо
тирикутник" виглядав так : 

СССР стояв сам-один, без 
жадного спільника.'Гітлерів– 

ЗСА. Японія, нападом на 
Перл Гарбор, розночала вій
ну проти ЗСА. Отже, дотого– 
часна „кляснчна ситуація' ' 
перестала існувати, але за
мість неї нова не витворила
ся, бо було зрозуміло, щр 
спілкування двох ненажер
ливих імперіалістів не може 
тривати довго і так чи Інак
ше вони схоплять за горло 
один одного. Н а це довго че
кати не довелося — пліті 

ська Німеччина була ближ– 1941 року вибухла війна Ні– 
че пов'язана з Італією, тро
хи менше з Японією та Ес– 
.панісю. Англія та Франція 
з багатьма колоніями пере
бували в тісніших чн слаб
ших союзах з багатьма євро
пейськими країнами. ЗСА — 
провідна .сила і „вартовий" 
обох американських конти
нентів. 

Загально вважалося, що 
між СССР і гітлерівською 
Німеччиною о G о в'язково 
прийде до збройного зудару. 
бо їхні плянн не надавалися 
до погодження. Імперіаліс
тичне наставлення .обох цих 
потуг, зрештою, мало приз
вести їх до безпосередньої 
розгрн. Англія та Франція 
намагалися зберегти існую
чий статус-кво, не допусти
ти до великої війни. ЗСА та
кож були вдоволені тим, що 
мали' в своїх руках чн три
мали під своїми впливами. 
Найбільше вони співпрацю
вали з Англією та Францією. 

Цей „чотирикутник" тоді 
і рівноважна міжнародне 
становище. Однак, через те 
що в його складі були дві 
сили виразно імперіалістич
ного характеру — гітлерів
ська Німеччина та СССР, а 
Англія і Франція з одного 
боку і ЗСА з другого були 
помірковані, пацнфістичні, 
то гармонії між ними не іс
нувало, а всілякі домовле
ності раз-у-раз порушували
ся. Виглядало, що світ тоді 
стояв на вулкані, який ось-
ось мав вибухнути. 

У „класичній ситуації" по
ступово почали заходити 
зміни. Запроваджувати їх 
почала Німеччина, висунув
ши гасло „Нової Европи". 
Реалізація цього гасла від
разу пішла коштом союзни
ків Англії та Франції. Ні
мецькі імперіалісти захопи– 
Австрію, потім „Данціґськнй 
коридор", а тоді рушили на 
Чехо - Словаччину. Польщу, 
на Балкани... Інший, не мен
шин 

В. Гут-Кульчицькни 

НОГО ХОЧЕ БОГ ПОКАРАТИ... 

меччпни з СССР. Сталін зму
шений був якнайшвидше на
в'язати союз із західні ми 
альянтамн, бо не міг; витри
мати ударів Гітлера, особли
во в перших місяцях війни. 

Під час війни „класичної 
ситуації" нема, бо й нема ні
чого устійненого, а все грун
товно міняється, іноді доволі 
хутко, в залежності дід ус
піхів чн поразок противни
ків. По війні Англія і Фран
ція перестали бути імперія
ми і перетворилися на зви
чайні держави, я к а м фор
мально залишили назви „ве
ликих потуг'' і забезпечили 
постійні місця в Раді Безпе
ки ОН. Фактично „великими 
потугами" продовжували бу
ти лише ЗСА та СССР. і від
так постала ,,кляснчна ситу
ація" двоподілу світу, до чо
го, між іншим, завжди праг
нув Сталін 

Світ поділився на два та
бори: демократичний і тота
літарно - комуністичний. 
Перший табір очолювали 
ЗСА, а другий - СССР. Ко
ли ЗСА задовольнилися ста
новищем, сферою своїх впли
вів, то СССР -— навпаки — 
прагнув поширювати свої 
впливи і свою владу. Прак
тично виявилося, що Моск
ва і двоподіл світу вважала 
за тимчасове явище, а впер
то стреміла, згідно ще з за
повітами російських царів, 
зокрема Петра І, до володін
ня всією земною кулею. 

Відтоді розпочалася „хо
лодна війна" між двома та
борами, а головне між їх ке
рівниками - ЗСА та С С С Р . ^ 
Відтоді й почали виникати 
„оборонні бльоки", як Пів
нічно - Атлантійський Обо
ронний Пакт (НАТО). Вар
шавський Оборонний Пакт 
тощо. За „оборонними пакта
ми" пішли пакти економічні. 
Та, не зважаючи на це, пово
єнна „кляснчна ситуація". 

імперіяліст, червона,ота „двійка' ' існувала й да– 
Москва, звичайно, не могла і лі, правда, вже часто з до– 
тому спокійно приглядатися. | мішкою не тільки „холод– 
але й не наближалась до j них", а й „гарячих" зустрі– 
пацнфістичннх Англії та чей між двома таборами -– 
Франції, 5о сама хотіла у за– і у Кореї, на Близькому Схо– 

воді „ловити ри– колоченій 
бу". 

І тут сталася одна з най
більших дивовиж у світовій 
історії, коли дві конкуруючі 
і явно ворожо наставлені од
на супроти одної потуги, гіт
лерівська Німеччина та СС– 
CF, несподівано укладають 
між собою угоди про „спів
працю" і „взаємодопомогу". 
Сталін і Гітлер змовилися 
спільно загарбати сзіт — і 
практично взялися до цього. 

На той час Англія і Фран– 
! ція вже перебувала в стані 
і війни з Німеччиною, а зго– 
'дом до них долучилися і 

ді. а чн не найбільше в Ін– 
до - Китаї, зокрема у В'єтна
мі. 

Па той час виросла нова 
світова потуга — червоний 
Китай. Виросла власними 
силами. Мао Тсе-тунґові по
велося покінчити з віковою 
р о з д р і б л е н і с т ю Кн– 
т а ю, о б' є д н а т и но
го цілість, з суворо цен
тралізованою державною си
стемою. Передбачення Лені
на й Сталіна, що комуністи
чний Китай стане черговою 
колонією Москви, не справ
дилися. Сталін, наслідуючи 

(Закінчення на стор. .1-ііі) 

\,. Як відомо з Біблії, в історії 
людства був такий час, коли 
воно, запаморочене своїми 
успіхами, хотіло збудувати 
високу вежу, щоб нею мож
на було дістатися до Бога. І 
почало ту вежу будувати. 
Але Богові та зарозумілість 
не сподобалася, він помішав 
людям язики, і вони, не мав
ши змоги порозумітися помі– 
шаннми язиками, розбрели
ся по світі, а недобудована 
вежа ' залишилася як грізне 
мементо кари. , 

Нині Вавилонської вежі 
ніхто не будує, а от нове по– 
мішання язиків, здасться, 
поволі приходить, принаймні 
тут, на вільній землі Ва
шингтона. Колись, скажім 
за панування МекКаріі 1-го, 
легко було сказати. Хто був 
правий, а хто лівий, хто був 
консерватист, а хто ліберал. 
Сказала людина слово чи 
два — і вистачало. Нині не 
те. 

Д Л Я прикладу — синдико
ваний журналіст Джозеф 
Алсоп. Десь чи не в жовтні 
минулого року в „Свободі" 
появилася була замітка п. н. 
„Самообман американських 
інтелектуальних лібералів", 
в якій реферувалося статтю 
того ж Алсопа, де він писав, 
що не В'єтнам і не Близький 
Схід є центральною пробле
мою міжнародних відносин, 
як то кажуть ліберали, а за– 

. гострення– відносин між Со– 
зєтським Союзом і Китаєм. 
Читав я і очам своїм не ві– 
pjiBj бо до. того часу був пе
реконаний, що то якраз лі
берали понижували значен
ня В'єтнаму, і то ще перед 
появою на американській по
літичній арені МекКарті 11-
го, який казав, що В'єтнам 
і подертого долара не вар
тий, а не то півмільйона аме
риканських хлопців. 

Коли ж я дочитався до то
го місця у нотатці, де Д ж . 
Алсоп твердив, що „на тепе
рішньому етапі найважливі
ше значення американської 
дипломатії не допустити до 
китайсько - совстського кон
флікту", то мені здавалося, 
що він оту мудрість перепи– 
"ав слово в слово з книжки 
„Війна між Росією і Китаєм" 
відомого ліберала Г. Солсбе
рі, написаної також ще 1949 
р. Т а думав я, що все те бу
ло написане під впливом пе
редвиборчої гарячки, бо при 
кінці згадувалося демокра
тичного кандидата на пре
зидента Джорджа МекГовер– 
на. Коли ж уже цього року 
Я побачив в журналі „Ню 
Иорк Таймсу" з 11 і 18 бе
резня нову статтю Д ж . Ал
сопа п. н. „Думки з Китаю" 
і перечитав її, то побачив, 
що то була не передвиборча 
гарячка, а таки помішання 
язиків. 

Оте помішання язиків, як 
виходить з пояснень автора, 
грало велику ролю і в гене– 
ЗІ статті , Д у м к и з Китаю". 
Мас бо Д ж . Алсоп китайсь
ко - американського прияте
ля , а той приятель мас бать
ка в Пекіні. Батько ж у Пе
кіні займає високе, хоч тіль
ки почесне місце між тими 
некомуністамн, які підтри
мують режим. Отож їздив 
той приятель Алсопа відвіда
ти свого батька, а повернув
шися восени 1972 р„ негай

но зайшов до Д ж . Алсопа та 
й сказав : . — „Шановний 
приятелю, дехто в 'китайсь
кому уряді хотів би знати, 
чому ти не поклопочешся за 
візою. Тепер же журналістів 
усіх відтінків опінії радо ба
чать в новім Китаї". 

Тут Д ж . Алсоп пояснив, 
що за візою він не клопотав
ся тому, що колись писав 
„занадто критичні статті про 
різні аспекти розвитку кому
ністичного Китаю, особливо 
про „великий стрибок'' упе
ред та „культурну револю
цію", а запросили його ки
тайські комуністи до себе 
напевно за його нові статті 
„про масивну, постійну і ко
лосально дорогу совєтську 
мілітарну розбудову на ки
тайському кордоні". 

Із запрошення Д ж . Алсоп 
радо скористав, поїхав зі сво
єю дружиною до комуністич
ного, чн я к він тепер залюб
ки пише, „нового" Китаю, 
перебув там ііісяць, від по
ловини листопада до поло
вини грудня 1972 p., і з тої 
подорожі народилася стаття. 

Говорить він у ній знову 
про питання, порушені вже 
в зреферованій у „Свободі" 
статті: про люнатизм лібе
ральних інтелектуалів, про 
підгогову Совстського Сою
зу до „кастрації" Китаю, про 
віру Китаю в агресивні замі
ри Совстського Союзу, про 
превентивну ролю ЗСА у 
реалізації тої „кастрації", а 
Найбільше місця присвячує 
своєму захопленню різними 
аспектами' розбудови „ново
го' ' Китаю, б'ючися лри тому 

' в груди і признаючися до 
своїх минулих помилок („те
пер я думаю, що помилявся, 
принаймні у відношенні до 
Китаю") . 

Хоч для мене дивно зву
чали повні ентузіазму су
перлативи в устах консерва– 
тнета, а захоплюючі описи 
комун, заводів, ресторанів 
видавалися мені описами по– 
тьомкінських сіл китайської 
продукції, та Бог з ним. Не 
був я в „новому" Китаї, то 
перечити не можу. Але що 
Д ж . Алсоп ,,дякувац Богові 
за Тихий океан" — це вже 
був незбитий д оказ Божої 
кари. Бо хіба ж то не Божа 
кара, як людина, та ще й 
консерватист, забуває за Ку
бу і Чіле, яких не охорони
ли ці Атлантійський, ні Ти
хий океанп? 

А що під тим оглядом ні
чого не змінилося від часу 
опанування комуністами Ку
би та Чіле і що китайські 
комуністи йдуть нога в ногу 
зі своїми московськими кон
курентами, показує реальне 
життя, до якого відклика
ється Д ж . Алсоп, обвинува
чуючи ліберальних інтелек
туалів в люнатизмі. 

„Молоді Лорди тепер мо
лоді маоїсти", — повідомляє 
заголовок статті Едмунда 
Нютона в „Ню Иорк Пості" 
з 23 березня ц. р. А йдеться 
тут про голосну недавно в 
Ню Иорку пуерторіканську 
партію „Молодих Лордів". 
Як виходить зі статті, „Моло
ді Лорди" перефарбували 
себе на „Пуерторіканську 
Революційну Робітничу Ор
ганізацію" і змінили стиль 
та середовище роботи. Пра
цюють вони тепер тихо се– 

А. Л-кий 

НА ОДЕСЬКІЙ „ТОЛКУЧЩ її 
( с т ) , — К о р е с п о н д е н т мо

сковської газети „Комсомо– 
льская Правда" Юрій Ще– 
кочихій вибрався з Одеси 
таксівкою до широкозианої 
„толкучки", що знаходиться 
за п'ять миль від Одеси. Він 
хотів приглянутися так зва
ному „чорному ринкові". 

Я к лише авто виїхало на 
Колимську дорогу, вона на
гадала кореспондентові ву
лицю у Москві під час най
більшого руху: була захара
щена автобусами, особовими 
автомашинами, мотоцикла
ми й таксівками, .а хвилі пі
шоходів пливли почерез при
дорожні поля. 

Нарешті виринула „тол
ку чка" — ціла хмара покуп
ців, торгівців і спекулянтів. 
Хлопчики увихалися поміж 
юрбою. На краю юрби стоя
ли міліціонер і поліційний 
агент в цивільному одязі. 

„Толкучки" В Советському 
Союзі постають внаслідок 
недостачі найконечніших ре
чей. Торговельні службовці 
передають ті речі в руки 
спільників, а спільники пере
продують їх за вдвоє і втроє 
вищу ціну на „толкучці". 

Є там також аматори, які 

ред робітників та в робітни
чих юніях і, „притягаючи до 
себе робітників усіх етнічних 
груп", стараються „створити 
багатонаціональну комуніс
тичну партію". А сталася та 
зміна за порадою китайсь
ких „товаришів". Наприкін
ці 1971 p., коли членство па
ртії „Молодих Лордів" поча
ло спадати, Пабльо (Йору– 
ба) Гузман, тепер член цен
трального комітету нової ор
ганізації, був запрошений до 
Китаю. У Китаї, як він сам 
говорить, „я сів з деякими 
товаришами і склав їм зві– 
домлення про ситуацію у 
ЗСА." Китайські „товариші" 
скрнтикували д і я л ь н іс ть 
„Лордів", особливо орієнта
цію на люмпен-пролетаріят 
і відпустили його додому з 
новими напрямними. Така ж 
сама метаморфоза за пора
дою китайських „товаришів" 
сталася і з партією „Чорних 
Пантер". 

Та китайські „товариші" 
(Закінчення на crop. 3-ій) 

ГАРМАТИ І МАСЛО 
Брежнєв промовляє: 
- - Ми великі — не малі: 
Одну шосту суходолу 
Ми посіли на Землі -
Комунізму з неї поле. 
Замір ще й такий у нас: 
Виробляєм ми гармати. 
Щоб, як прийде слушний час. 
Увесь світ завоювати. 
Під команду в нас живуть 
Усі люди, с що й їсти, -
Бо нам хлібець продають 
ТІ дурні капіталісти. 
Дехто каже: „Диво з див!" 
Ми ж купуємо охоче. 
Бо... у них би він погнив. 
А тепер ще масла хочем... 
- А як буде, коли ви 
И решті „шостих'' суходолу 
Пальця порухом з Москви 
Вділите свою цю долю? 
— Як це буде? — Еге, як? 
Брежнєв тут нахмурим брови; 
— Хто це там питає: „Як?!" 
Гармаші! Чн вже готові? 

Гедаь 

І 
Аиатоль Галан 

„ЙОГО ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО" 

(5) 

Геник тяжко зідхнув і сів 
писати листа Оксані: 

„Дорога, єдина Оксаноч 
ко! Цим листом я прощаюс: 
з тобою назавжди. Не пита; 
про причини. Вони сильніш 
за мене. І повір, що роблі' 
цей неймовірно тяжкий дл: 
мене крок найперше зарад: 
тебе. Постарайся викинути : 
пам'яті твого Гсннка. полю 
бити іншого, бути щасливою 
Безумно хочу бачити тебе 
але краще не треба". 

Як у півсні відбувався дл: 
Геника чин монашого пост 
риту, з нареченням йому і 
мени „Герман". а за місяць 
возведення в сан іероманахв 
Геник, чи вже тепер отец: 
Герман додому не їздив і ні 
чого не писав, тільки виси 
лав дорогі пакунки, бо йо 
го зразу ж зарахували на 

посаду постійного службов
ця закордонної духовної мі
ні з дуже високою платнею. 
: правом доступу в урядовий 
'.вкритий розповідальннк, де 
іе було тільки пташиного 
юлока... 

Молодий священик уже 
ірнзвнчаївся до самітности. 
Лого не тягнуло на люди. 
Звій вільний час він відда
вав книгам, духовним і світ
ським, особливо світським 
іужоземннм, щоб пізнати 
зсю повноту життя... 

Його запрошували, як пе– 
оекладача, на всі візити за
кордонних ієрархів і навіть 
іа візити чужоземних уря– 
;ових представників, бож 
'.овнішньо отець Герман ні
чим не різнився від цивіль
них громадян, одягався в мо
щі елегантні вбрання, нав
чений етикетові, тримав себе 
і гідністю довіреної, близь
кої до свого уряду особи. 

Час від часу траплялися 
й виїзди закордон, місячні, 
тримісячні і навіть піврічні. 
Отець Герман був тепер ста
ршим секретарем духовної 
місії, і вже цілком увійшов 
у свою ролю. Щ о ж, так 
склалася доля. В кожному 
разі він не зустрічається 
безпосередньо з закордонни
ми ієрархами, не говорить 
про чорне, що воно біле, не 
вихваляє життя в совстській 
Росії. Він мовчить. 

Так минуло п'ять років, а 
на початку шостого його 
запросили до патріяршої 
канцелярії, і сам патріарх 
сказав йому: 

Отче Германе. ми пере
коналися, що ви добрий і до
стойний працівник. Отже, в 
цю неділю ми підвищимо 
вас до сану архнмандрита, 
а десь за місяць чи дач вп 
приймете хіротонію в єпис
копи. Не відмовитесь? 

Отепь Герман хотів зау
важити, що, як йому відомо, 
канонічний статут правосла
в'я дозволяє на хіротонію 
лише для осіб „Христового 
віку", яким сповнилося три
дцять три роки, а йому ж 
ще нема й тридцять одного... 
Потім пригадав свої давні 
візити до київського Коміте

ту Державної Берпекн й до 
Куроєдова, і... нічого не ска
зав, тільки на знак згоди по
хилив голову. Така його до
л я ! 

Під час висвячення архн
мандрита Германа на єпис
копа в патріяршому соборі 
було багато людей, правда, 
більше старих, але де-не-де 
траплялися і молоді лиця. 

На великому виході, коли 
;гарний, стрункий владика, 
| ще безбородий', з'явився в 
| золотій митрі, з спископсь– 
і ким посохом, якась запнне– 
; на до очей у шовкову хуст

ку жінка коротко зойкнула. 
На неї озирнулися сусіди, а 
новий архнерей теж мимо
волі спрямував туди свій по
гляд і раптом зблід. Ох, ці 
очі! Хіба їх можна забути? 
Хіба забудеш ті чорні палкі 
очі, які вміли промовляти 
самим тільки порухом, ледве 
вловним, але багатознач
ним... 

Біля жінки стояла малень
ка дівчинка й жалібно роз
дивлялась довкола, тримаю
чи палець на рожевих ус
тах. 

Так, це вона, колишня 
мрія, суджена Богом наре
чена. А то її дочка. Комітет 
Державної Безпеки й Куро– 

едов брутально відняли у 
владики Германа його на
речену, його дітей. О, будьте 
ви прокляті! 

З очей владики раптом 
окотилися дві сльози. Він 
пропік рукою по очах і дзві
нким голосом возгласив чер
гову хвалу Богові. Присут
ні священнослужителі й на
род були захоплені. Як гар
но, надхненно служить но
вий єпископ! Як він пере
живає цю свою першу Бого– 
службу! J± 
: Незабаром^ після висвяти 

владика Германчне витерпів 
і поїхав на "Україну, бо мати 
писала, що дуже слаба і хо
тіла б перед смертю побачи
ти сина. \ 
Потрібний був словесний до
звіл патріярха, і цей\ дозвіл 
дали без жадних передумов, 
тільки просили довго не\зат-
римуватись. `V 

їхав єпископ у цивільно
му вбранні, бож не мав на
міру десь офіційно виступа
ти. 

Стара мати дуже зраділа 
синовим відвідинам. 

— Мій Генику, адже мп 
не ,бачились понад десять 
років. Чому Ж/'нс приїздив? 
Так буч зайнятий? Правда, 
ці закордонні відрядження 

не жарт. Різні звіти, допові
ді... А може, ти вже оженив
ся? Маєш дітей? Чому ж не 
привіз? 

Владика Герман болісно 
посміхнувся. 

— Мамо, я вже ніколи не 
оженюся... 

- Чому?! 
- Бо я... єпископ. 
— Ти — єпископ ? 
Мати заплакала жалісно, 

витираючи очі зморшкува
тими кулачками, здригаю
чись худими плечима 

- Ну, мамо, для чого це? 
Певно, покійний тато був би 
задоволений. 

— Ні, сину, не був би, бо 
не той час і не та влада. Ти 
подивись на себе. Хіба коли
шній єпископ так одягався? 
Хіба йшов пішки від станції? 
Та навіть не в цьому річ. Де 
твої права, сину? Від кого 
ти залежиш ? Від цієї без
божної влади. Вона накаже 
тббкзасудити найбільшого 
мученика і — засудиш. На
каже/співати славу катам і 
т– співатимеші Будеш усе 
робити проти своєї волі, про
ти волі народу). Ах, я к я 
співчуваю тобі; 

Щ о було відповідати вла
диці Германові? Мата ціл
ком права, але вже нічого 

не зміниш, не повернешся на 
колишні стежки. 

Разом з матір'ю вони ви
рішили нічого не говориті. 
іншим членам родини. Осі 
повернуться з роботи ЗЯТІ 
і сестра, ввечері приїде вже 
попереджений брат — дріб 
ний київський службовець 
Вони обмінялися різниш 
життьовими думками, надив
ляться одне на одного. У 
цьому й буде родинна ра 
дість. Довідаються з преси'. 
Сумнівно. Совєтська держав 
на преса про такі справи, яі 
висвячення й призначенні 
єпископів, не пише, а прес: 
церковна дуже обмежена і 
майже не потрапляє до руї 
громадян, хіба хтось спеці 
яльно її передплачує. 

Першою прибігла з робо 
ти сестра, кинулася владиц 
на груди, защебетала: 

і— Генику, таж ти зовсЬ– 
не змінився! Тільки завії 
вуса і волосся ' до коміра 
Але це тепер модно. Ось при 
їде наша Леся; і тн побачии 
свою копію... Дивно; що доч 
ка схожа не на тата чи ма
му, а на дядю. Таке ж золо
те волосся, такі ж очі. Шко
да, що твій небіж далеко, аж 
у Полтаві. Вивчає там агро
номію. А Леся вже. ось-ось 

купують різні : ^ іч і від чу
жинців - туристів та моря– 
ків і пег^продуют^ із вели
ким зиском. Є там 1 профе
сіональні спекулянти, що 
працюють на рпйгау із зло
діями, як і обкрадають дер–; 
жавні крамниці на сотки ти
сяч рублів. 

Щекочихія розповідає про 
те, що бачив., того" дня на 
„толкучці": "ї.ф,. 

Сумний бородатий чоловік 
потрясає ще новою' шлюб
ною сукнею. Молодий чоло
вік підсунув кореспонденто
ві під самий ніс; черевики. 
„Юрба несе мен,е з собою і 
я, наче з вікна поїзду, бачу 
лише клапті краєвиду: кара
кулевий плащ, гумові 'ляль
ки, молотки, сокири, штани, 
келихи, перуки, плетені ка– 
мізельки, ручні торбинки з 
дивовижними замками, чо
боти з відірваними підошва
ми й обцасами,) вбрання з 
полієстрової фібрової мате
рії, шнурівки, скляні виро
би, „патентові" шкіряні че
ревики, помпа для - ровера, 
кусень баранячої щкіри. 

А ціни? Штани - 100 ру
блів (134 дол.) , мужеські че
ревики — теж 1^0 рублів, 
краватки — по ІО^ІЬ рублів 
(13-20 дол.) , склянки — 10 
рублів за штуку" ( ІЗ дол.) , 
нейльоновий жакет — 150 
руб. (200 дол.) , пакетик жу
вально' гуми - 50 копійок 
(57 центів). ' 

Щодо характеристики про
давців, то найбільше зажу
рили кореспондента юнаки 
й діти. Він підслухав, як о– 
дин юнак сказав другому: 
Славка прийшла сюди з де
сяткою, а вернулася ' з 50-ма 
рублями". 

„Як можемо ми доказати 
цим молодим людям, що 
кращі було б бе? толкучки 
— чесніше й чистіще? - пи
тається кореспондент. Але ці 
юнаки мають свійі власний 
аргумент. Вони вказують на 
прилавки державних крам
ниць і кажуть : '„Спробуйте 
купити там щонебудь". 

.Доки не вдоволимо попи
ту на вбрання, шапки й че 
ревики, не можемо конкуру 
вати з спекулянтами", — 
сказав кореспондентові Бо
рис Сєдов, голова торговель
ного відділу одеської міської 
управи. Він зазначив, що в 
Одесі створено 36. груп д л я 
досліджування потреб спо
живачів, але пгюмисл не
спроможний задовольнити 
гнх потреб. 

„Може економісти й тор
говельні службовці ` мають 
:аої аргументи, -^ пише ко
респондент, — але. ї^ій аргу
мент це той юнак на „тол
кучці" з черевиками в ру
ці. Його рука дрижала так, 
наче в ній ґранатаГ р витяг
нутим запальником^ Ч и ви
бухне вона?" 

Андрій Свстлоа, голова 
одеського бюра для поборю– 
зання крадежів ерц^ялістич– 
лопо майна, заявив: ,,Ми по
просту не венлі виловити 
всіх спекулянтів.. Вовн їз
дять із Ростова, Ленінграду, 
Саратова, Москви, Риги н 
багатьох інших міст'!. 

Один заарештований спе
кулянт привіз і зхобою два
надцять жіночих дашців із 
яорковими ковніраци, дер– 
`KaaHa ціна яких 260 рублів 
га кожний, а продавав по 
500 рублів. Інший продав 
тридцять шапок із кроля
чих шкірок по ЗО рублів за 
штуку, замість державної ці
ан одинадцять рублів. Тре– 
Ш привіз 800 шали,ків і про

давав їх по рублеві ^за шту
ку. 

Щекочихін ш и п е , ' щ о по
дібні „толкучки" є", в; Ново
сибірську, Баку, Львові, на
віть в Москві довкола ГУМ'у 
(Державної У н |версальної 
Срамниці) в Москвд. 

кінчає десятилітку,^ ” хоче 
вчителювати, я к і я , всту
пить у педагогічний інсти
тут. Я їй казала я "ітОдумаи, 
учительський хліб-Hfe дуже 
ситний, а вона відповідає: не 
хлібом єдиним живуть люди, 
я люблю дітей, буду вихо
вувати їх так, щоб 8 них ви
йшли повноцінні, громадяни, 
а не бездушні манекени. 
Вперте дівча, з характером... 

Незабаром загурчало ко
ло хати зятеве вантажне ав– 
'о. Воно, розуміється, н е 
було його власністю, тільки 
прикріплене до нього, бож 
зять працював шофером н а 
перевозі різних вантажів. 

(Далі 6yjte)t 
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ІВДЗМЧЕННЯ стшитгя НТШ В ЗСА 
Завдяки я а п олегливій 

пріці .Осередків НТШ в ЗСА 
— відбулися в березні ц. р. 
перші імпрези для відзна
чення ювілею НТШ. Юві– 
Ш г й Комітет Осередку 

в Клівленді (голова 
шяк.'Г; Вовків) влаштував 
U березня 1973 р. Шевчен
ківський концерт в авдиторіі 
Школи Норманді в Пармі, 
вшановуючи тик концертом 
ювілей століття нашого То
вариства. Концерт влашто
вано об'єднаними силами та– 
ііошньої української грома
ди. На концерті виступали 
два хори, хор.,Дніпро" з 
оркестрою (диригент проф. 
^ . .О . Садовський) і хор пра
вославно! церкви св. Воло
димира та капеля бандурис
ток (диригент маестро Г. Ки– 
тастий). Свято в і д к р и в 
вступним словом голова Ю– 
вілейвого комітету інж. Г. 
Вовків, а з черги мішаний 
хор відспівав „Заповіт" Шев
ченка укладу, проф. Є. О. 
Оадовеькото, іасольо Ю. По– 
ляаського. Святочну промо
ву виголосив д-р Ю. Федий– 
ськнйі професор Індіяна у– 
ніяеірснтету в Влюмінгтоні. У 
аеріШй частині промови, 
Проф. Федииський предста
вив постать Шевченка як 
аадіовального Пророка Ук
реши і Патрона НТШ, в 
другій частині передав npe` 
лемент історію НТШ від ча' 
сів fiord заснування собор– 
вйцькнми зусиллями у Льво
ві 1873 p., описав ліквідацію 
НТШ-.Советамп в 1940 p., а 
відтак відновлення ділльно– 
trat в 1947 р. в Мюнхені. 
Сьогоднішнє НТШ склада– 
еться з чотирьох автономних 
Тоїврнств в Европі, ЗСА 
Канаді і Австралії, що їх 
об'єднує Головна Рада 
Щ ї р . 

Р^нтатор Р. Василенко з 
Оттави виголосив у мистець
кому виконанні „Посланіс", 
і -с'^лістна Г. Волдрнч віді
грала на скрипці, при фор– 
тепіяновому супроводі п. Ф. 
Щумахер, „Елегію'' та дру
гу"' „У критську рапсодію" 
ЦІ Лисенка і ,Лерпетуум мс– 
бІле^ К Новаченка. На за
кінчення першої частини 
програми об'єднані хорн, під 
^ріп'ентурою проф. Є. О. 
Судетського, відспівали в 
еугфЬвОді оркестри і форте– 
іїйащi(F.` -Прйдаткевяч) — 

могилу'' А. Гнати– 
I „В'ють пороги" М. 

Сольові партії вн– 
хов)аайг^Сч Рошедька, Г. 
HopjDfk Л. Лещук, IL Коліс– 
инцькнй, Я. Сідельник, Ю. 
фншкевнч. 
^-.^.^утЧй частиш концерту 

' ^агентурою маестра Г. 
об'єднані хори 

при акомпанія– 
бан^урасток, шість пі– 
а .саме - У мішаному 

, ДОРУ. - „Думи моР', 
,-^йщов місяць" і „Реве та 
АйтЙкгП^ v лА ШІІ,-^– у,жіночому смла– 
Д^”РХ.7" ,JIo`^діброві вітер 
iiel'tpr чоловічому складі, хр– 
р ^ ^ ^ б ^ о й т а брил" (сольз 
Я^рдельанк) і „У туркені". 
Академію закінчено відспі– 
ватшямнаціонального гим– 
ну. Дохід призначений на 
ювілейні видання НТШ у 

зел;.^ щ 
:ОсерЄдок НТШ у Вашинг

тоні, щоб відзначити століт
тя НТШ, 18 березня ц. р. 
влаштував Наукову Конфе
ренцію у залі МеряЛендсько– 
го університету. Конферен
цією проводив голова Осе
редку НПІІ проф. д-р Ю. 
Старосольський, в другій ча
стині — о. д-р В. Макух. До
повіді виголосили: інж. І. 
Сось, співробітник програми 
сателітів НАСА — на тему 
„Застосування сателітів в 
інвентурі ресурсів Землі" і о. 
м,онс. д-р В. Макух — „Ант
ропологічно - етична пробле
ма у Григорія Сковороди". 
У другій частині конферен
ції, доповіді виголосили д-р 
П. Оришхевич на тему „Між
народна праця над устален
ням географічних назв для 
України" і д-р Ігор Масник 
— ,Дроґностика терапії ра
ка грудей". 

У програмі дальших юві
лейних святкувань століття 
НТШ в ЗСА відбудуться та
кі імпрези в Осередках Н– 
ТШ: Осередок у Чикаго 
(голова проф. д-р Ю. Ма
чух) влаштовує 14 квітня ц. 
р. в Українському. Музею в 
Чикаю — Наукову Конфе
ренцію з доповідями д-ра Р. 
Вереса „Огляд видань Н– 
ТІН" і проф. д-ра Д. Штог– 
рина „Українські матеріяли 

сучасних польських архі
вах". Одночасно відбудеться 
виставка видань НТШ. 5-го 
травня ц. р. відбудеться дру
га Наукова Конференція у 
залі Українського Народно
го Союзу з доповідями 
проф. д-ра С. Симбірського 
„Вклад НТШ в науку про 
самобутність у к раїнського 
мовознавства", проф. д-р М 
Овчаренко „Вклад НТШ в 
науку українського літерату
рознавства", проф. д-ра С. 
Горака „Вклад НТШ в нау
ку про самобутність історії 
України" і проф. Д. Штог– 
рйяа „Участь українських 
вчених у міжнародних нау
кових конференціях та ви
даннях 20-30 років". 19-го 
травня ц. р. відбудеться в 
авдиторіі Школи Шопена — 
Ювілейний, Концерт з про
грамою проф. д-ра М. Ста– 
хова та мистецькою части
ною, у якій візьмуть участь 
мішаний хор „Сурма" (дири
гент проф. Ю. Ярнмович), 
ансамбль бандуристів ОДУМ 
і хор ОДУМ-у (диригент А. 
Луппо), симфонічна оркес
три СУМА (диригент Mv Го– 
ліян). У програмі передба
чені— деклямації та інсце
нізація з творів Шевченка. 

Осередок в Клівленді (го
лова Ювілейного Комітету 
інж. Г. Бобків) влаштовує 
19 травня Ц. р. Наукову Кон
ференцію, щоб відзначити 
століття НТШ, і прийняття, 
що відбудеться в школі св. 
Иосафата в Пармі. 

Осередок у Вашингтоні 
(толова проф. д-р Ю. Старо
сольський) влаштовує в 
травні ц. р. Наукову Конфе
ренцію з тематикою ,Дсто– 
рія і діяльність НТШ на 
протязі сто років". Восени ц. 
р. відбудеться Третя Науко
ва Конференція з участю 
чужинців - науковців та бен
кет. 

Р. Кобринськнй 

МІНЯЄТЬСЯ „КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ" 
В СВІТІ 

(Закінчення зі crop. S-oD W M 4 ^ М ^ 

Щ | ХОЧЕ БОГ ТОКАРАТИ... 
; v ` i / . `fri ` , (Закінчення зі crop. 2-ої) 
црс^стгаули свої помічні ру– Форд і Крайсдер. Ми є ли 

Леніна, багато чим допоміг 
китайським комуністам ви
грати громадянську війну і 
перебрати владу в свої руки. 
Але допустився непоправної 
помилки, що, можливо, в 
майбутньому коштуватиме 
життя всій Російській імпе
рії. Коли в Москві побачили, 
що допустилися в Китаї ве
личезної помилки, було вже 
залізно направити станови
ще. 

Випустивши з-під своєї 
„опіки" червоний Китай, Мо
сква намагалася тримати йо
го в ізоляції від цілого сві
ту, навіть від сусідніх азійсь
ких країн, сподіваючись, що 
зданий на власні сили, без 
допомоги іззовні, він „заду
шиться". Але цього не ста
лося. „Замкнений" Китай не 
тільки втримався при житті, 
а й багато розвинув свою 
економіку і свою воєнну по
тугу, включно з атомовою. 
Китайці почали самі прола
зити в усі щілини назовні, 
що ми бачили на прикладі 
війни в Кореї, В'єтнамі, в 
приверненні до китайсь к о І 
орієнтації комуністичної А– 
льбанії, а згодом у країнах 
Африки і навіть Латинської 
Америки. 

Це все добре побачив і зро
зумів президент Ричард Нік– 
сон. який, відставивши набік 
міжнародні дипломати ч н і 
формальності, а також всу
переч бажанню Москви, ви
брався з візитою до Китаю, 
де ного прийняли з надзви
чайними почестями. Ніксов 
фактично вже народженій 
світовій потузі відкрив ши
роко двері в міжнародну по
літику. Відтоді „клясична си
туація" - так званої „двій
ки'' змінилася на „трійку", 
з чим уже мусить числитися 
також СССР. Китай, можна 
вважати, ще не грає належ
ної йому ролі в світовій „трі
йці", бо ще не має достат
ньої сили, але поступово за
сяти його, діяльносте на між
народному відтинку поши
рюються. Це вже видно на 
багатьох прикладах: в ОН, 
у замиренні в В'єтнамі, в на
ближенні до Японії, в про– 
тнсовєтській наставі щ о д о 
„забезпечення миру в Евро
пі", в підтримці об'єднання 
ЗахідньоІ Европн без совєт– 
ських впливів, у здобутті си
мпатій в Румунії та в дея
ких комуністичних партіях 
країн вільного світу, в нама
ганні „викинути" СССР з а– 
зійських теренів. Зрештою, 
китайські політики, не пере
стаючи критикувати совєтсь– 
кий та американський імпе
ріалізмі!, дають пізнати, що 
вони проти того, щоб амери
канців, зокрема в Азії, зас
тупили росіяни. Такої ж во
ни думки й щодо Европн. А 
прем'єр - міністер К и т а ю 
Чжоу-Ень-лай не раз і не два 
сказав уже, що він вважає 
ворогом ч. 1 Совєтськнй Со
юз. 

Між Пекіном і Москвою 
ніколи не може прийти до 
довготривалої згоди, хоч СС

СР і намагався недавно на
кинути Китаєві „пакт неаг– 
ресії". Впоперек тому стоїть 
величезний Сибір, частішу 
якого колись білі російські 
царі відтяли від Китаю, а 
сучасні московські -царі ні
защо не хочуть повернути її 
назад давньому власникові. 
Со”єти можливо й мають ра
цію, перестерігаючи світ, що 
якби Китай заволодів Дале
ким Сходом, то незабаром по 
тому він би пішов на Урал, 
до Середньої Азі ї . . . 

Нещодавно президент Рі– 
чард Ніксон звернувся з за
кликом до американців не 
зменшувати витрат на обо
рону, не виводити американ
ського війська з Европн, не 
залишати н а п р и з воляще 
своїх союзників, а в разі пот
реби, то й чинно допомагати 
їм. Ніксон при тому виразно 
підкреслив, що лише за та
ких умов вдасться зберігати 
мир у світі. Тобто, не зважа
ючи на всілякі переговори 
про загальне роззброєння чи 
про обмеження виробництва 
атомової зброї, про створен
ня „нейтральних зон", ЗСА 
завжди мусять почувати себе 
певно, завжди мусять бути 
при достатній силі, інакше 
годі належно ,,вплнвати" на 
двох інших агресивних чин
ників „трійки", з якими аме
риканці творять тепер „кля– 
снчну ситуацію" в світі. 

Крізь сучасну „клясичну 
ситуацію" вже цілком ясно 
визирав наступне: 

ЗСА Ь надалі залишаться 
в ,,пацнфістнчному стані", 
тобто не будуть прагнути до 
безпосередніх к р и в авих 
розгр із жадним із двох сво
їх „партнерів". Н a t о мість 
між двома іншими членами 
„трійки", обома агресивни
ми, взаємин щораз більше 
загострюватимуться. Недар
ма ч о т и р и роки пере
говорів у Пекіні між „висо
кими делегаціями" СССР та 
червоного Китаю, як одверто 
визнав Косигін на пресовій 
конференції в Стокгольмі, 
„не дали жадного позитив
ного наслідку". У майбут
ньому політика СССР та Ки
таю, очевидно, нагадуватиме 
собою політику з часів перед 
Другою світовою війною СС
СР та гітлерівської Німеччи
ни. ЗСА намагатимуться гра
ти ролю своєрідного „охоло
джувача". І СССР і Китай 
певні, що ЗСА не зважаться 
накинути війну комусь із 
них чи обом разом, через те 
мусітимуть завжди шукати 
собі підтримки у ЗСА. Ось 
чому тепер в Москві зчинив
ся переполох, коли до пі дали
ся, що Чжоу Ень-лай має 
намір відвідати ЗСА. Моск
ва страшенно боїться, щоб 
Китай і ЗСА не домовились 
в некорнсть СССР. Нема 
найменшого сумніву, що і в 
Пекіні так само настороже
но стежать за всякими пе– 
респравами між СССР та З̂– 
СА з тої ж самої причини. 

Ось таке нині спостерігав– 
мо, коли змінюється „кля
сична ситуація" в світі. 

„Ми ростем, ми надія народу" 

Шильний хор Школи Украшознавства в Асторії під 
орудою Наталії Хоманчук, 

Бронкс у поклоні Жінкам-Героїням 

к й г ^ і е з T̀HXHft океан не ті– 
льки^'иуерторіканців і му– 
р і й ^ а л е ; . ' й до далеко ви– 
щ^ ' , сфер американськ о г о 
суспільства. Відомий публі– 
цнсі' В/: Ф. Вакяі в „Ню Иорк 
Пості" з 5 квітня ц. р. роз
казує про ,ДНдручник конт
ролі^ народин", пошнрюва– 
mjft/ серед студентів Прінс– 
тонського університету Клі
нікою сексуального вихован
ня,' порад і здоров'я того ж 
університету за згодою До– 
радчої ради,' в якій є також 
високопоставлені особи з ад
міністрації університету. 

На обкладинці того хгід– 
працю єдиною сестемоютран– 
для йароДу" і.по-революцій– 
ному піднесений п'ястук, а 
всередині не менш револю– 
щйні мудрощі, перемішані з 
відомостями про секс. В. Ф. 
Баклі. наводить з того під
ручника ось яке самобичу
вання, пов'язане з занечи– 
щувакням повітря: „Ми (а– 
мернкаяці) є злочинці тому, 
що' індивідуально підкоряє
мося більйоводоляровій пси
хологічній війні, веденій про
ти нас Медісон евеню. Ми є 
злочинці тому, що їздимо на 
ручника клич - .Медицина 
спорту, яку нам дав Дж.М., 

чянці тому, що найбільша 
американська індустрія є во
єнна індустрія, яка витискає 
останні соки з платників по
датку і існує тільки на те, 
щоб ширити смерть, знищен
ня й екологічну трагедію". 
А „за розв'язками, - сказа
но в тому підручнику, — ми 
мусимо звернутися до нових 
метод. 700 мільйонів китай
ців осягнули це, скинувши 
чужинецьких експлуататорів 
і перебравши контролю своїх 
природних багатств . . , ніщо 
інше тільки така основна со
ціальна зміна в Америці і в 
країнах, які вона експлуа
тує, принесе розв'язку на
ших жахливих проблем го
лоду, занечищення, злочин– 
ности на вулицях, расизму 
і Війни". 

Хтось міг би сказати, що 
це дрібниця, а Гузман м і г 
би покликатися на найнові
ший приклад з Чіле, де ма
рксисти всі разом є в мен
шості, а при владі тримають
ся. Та тут справа не в тому. 
Тут ідеться про нехтування 
факту, що „новий" Китай не 
є звичайний собі Китай, а 
такий, для якого природні 
бар'єри, як гори, ріки, оке– 
й^іш яс. існують. 

' . " ” . 

Заходами 82-го Відділу 
СУА, 18-го березня відбуло
ся в залі місцевої церкви 
Свято на пошану Жінок–Ге
роїнь. Програму дбайливо 
підготовили референткн Ми
рослава Савчак, культ-освіт– 
ня, та Софія Данилович, ім– 
презова. Свято відкрила го
лова Відділу Іванна Клнм, 
підкресливши героїзм укра
їнських жінок, які і в давни
ні відзначалися відданістю 
спільній ідеї визволення Ук
раїни. , 

Запаленням символічного 
вогню (діти Иосиф Гайда і 
Храстя Гонко) розпочато 
програму Свята. Постанням 
з місць присутні вшанували 
пам'ять Героїнь, при чому 
п-і М Савчак відчитала ури–' 
вок із „Попелу імперій" Ю– 
рія Клена. Вона ж виголоси
ла доповідь, в якій насвітли– 
ла три зразкові жіночі по
статі: Ольги Басараб, Олени 
Теліги й Алли Горської. Три 
різні покоління видали геро
їнь, які загинули за єдину 
справу: Ольга Басараб була 
замучена польськими зай
маннями, Олена Теліга зни
щена німцями, Алла Горська 
— червоними катами. Згада
ла теж про безіменних жі
нок, які. вславилися своїм 
героїзмом у большевицьких 
таборах та в рядах УПА й не 

t 

завагалися віддати життя на 
жертівнику Батьківщини. 
Потім Аня Корженьовська з 
відчуттям продеклямувала 
вірш О. Телігн „Ув'язненим", 
а п-і І. Клнм прочитала спо
гад Ольги Н. „Світлий при
клад" з часів переслідування 
нашої молоді польською вла
дою в час, коли розстріляно 
Біласа і Данилишила. 

Святковий настрій підкре
слив виступ молодечих бан
дуристів : Лідн Чорної і Мар
ка Івасяківа, які виконали 
кілька народних пісень:„В 
зеленім гаю", „Гей нумо, 
браття, до зброї!"та ін., в му
зичній арашкеровці Костя 
Лісевича, Присутні нагоро
дили їх рясними оплесками. 
Признання належить роди
чам, що в серцях своїх дітей 
зуміли запалити іскру лю– 
бови до рідної пісні та інст
рументу. На закінчення, па
ні І. Іванчишин і О Данило
вич виголосили вірш Ляриси 
Мурович „Героїням УПА". 
При живому образі, що зоб
ражав заковану Україну се
ред групи дітей, С. Данило
вич продеклямувала Василя 
Симоненка „Україно, ти для 
мене диво". 

Відмиванням „Не пора, не 
пора" закінчено Свято. 

Кожнорічно восени учите
лі Школи Украшознавства 
при парохії в Асторії, Н. И., 
в порозумінні з членами 
Батьківського комітету укла
дають пляв виховної праці, 
та шкільних імпрез. Протя
гом навчального року йде 
підготова імпрез, а опісля їх
нє влаштування. 

Важко в шкільному році 
додавати дітям ще Й надобо– 
в'язкові завдання. Та усе ж 
при добрій волі й наполегли
вій праці вчителів ті пробле
ми розв'язується з користю 
для дітвори. Публічні висту
пи ft пописи виробляють у 
дитині почуття відваги, гор– 
дости, при чому учні краще 
й опановують дикцію вимо
ви, а вивчаючи тексти пі
сень, чи деклямацій засвою
ють багато гарних літера
турних слів. Все Те оцінює 
Управа нашої школи під ке
рівництвом Наталії Хоман
чук, яка багато уваги, часу й 
праці приділяє виховним 
справам. Тому з початком 
листопада біжучого шкіль
ного року учні нашої школи 
відзначили піснями й декля– 
маціями подію листопадово
го зриву у Львові. Зворуш
ливим моментом був діялог 
п. н. ,.Дідусева медаля", при ! 
чому Михась Бачинськнй 
показав присутнім золоту 
медалю заслуги свого діду
ся, колишнього старшини 
УСС-ів. 

Програму Миколаївського 
вечора, складену з двох ча
стин, виконали шкільні діти. 
При світлі різдвяної зорі від
співали вони колядки, щед
рівки та святочні і новорічні 
побажання. Старші учениці 
випровадили сценку п. н. 
„Св. Мнколай серед україн
ських дітей", в якій п. Ма– 
рак у ролі Миколая роздав 
дітям подарунки, Про пода
рунки для дітей пам'ятає і 
парох о. В. Андрейчук ЧС– 
ВВ і кожнорічно у цей день 
доставляє на сцену біля 100 
пакуночків зі солодощами. 
Цього року Шевченківський 
концерт відбувся 25 березня. 

Програму свята відкрив 
голова Батьківського комі
тету М. Иовик, привітавши 
пароха о. В. Андрейчука 
ЧСВВ і гостей, які заповни
ли залю колишньої церкви. 
Відтак під днригентурою Н. 
Хоманчук шкільний хор, бі
ля 100 дітей, зодягнених у 
народні строї, відспівали 
„Заповіт". Доповідь про твор 

чість Т. Шевченка виголоси
ла учителька Марія Нестер– 
іук, підкресливши московсь
ку нищівну роботу на укра
їнських землях, аж по сьо
годнішній день. Збірні дек
лямації, рецитації та інсце
нізації підготовили учитель
ки зі своїми учнями й відбу
вались вони за клясамн, по
чинаючи від наймолодших 
дітей. Діти Світлички й дош
кільної клясн, з якими пра
цюють Анна Бідяк і Аяна 
Плескун виголосили части
нами вірш У. Кравченко „По 
клін Тарасові". Учні І кла
си, яких навчає Анна Щеп
ко, рецитували вірш ,ДІок– 
лін Тарасові", але іншого 
автора, при чому склали 
квіти перед портретом поета. 
Люба Більовщук зі своїми 
учнями П і Ш кляс випро
вадила інсценізацію вірша 
Р. Завадовича п. н. „Хлоп
чик із Моринець" і деклама
цію „Віддаймо шану Тара
сові". Частини історичної по
еми ,Д”амалія" виголосили 
учні V клясн в опрацюванні 
Марії Михайлів, а з У кля– 
сою Марія Нестерчук випро
вадила інсценізацію вірша 
„Розрита могила", в якій 
головну частину декламува
ла учениця Оля Гаячук. Ін
сценізацію поеми „Великий 
Льох", до якої пояснення 
дала управителька школи, 
відіграли учні її кляс УІ та 
УШ. Картини ьояви білень
ких душ Р. Волосенко, L Іва– 
шко, Л. Мирон, а відтак чор
них ворон Т. Марчук, М. 
Прин, Хр. Іванншин і трьох 
лірників — Я. Нестор, Я. 
Доляк і М. Бачинський на 
тлі суботівської святині се
ред українського села та зе
лених дерев, що їх пригото
вила Віра Маслович - Хо
манчук, залишаться в пам'я
ті глядачів. Низку пісень і 
національний гими підгото– 
пила Наталя Хоманчук і під 
її керівництвом шкільний 
хор виконав їх на два голо
си, чергуючись з декламаці
ями та інсценізаціями. 

На закінчення свята 
шкільний хор враз із присут
німи відспівали національ
ний гимн „Ще не вмероіа Ук
раїна". 

У квітні відбудеться;дитя
ча забава, Костюьгівка, під 
час якої будуть виступати 
діти дошкілля й учні ниж
чих кляс в строях різних зві
ряток, квіток та комашок. 

Марія Михайлів 

„Слизька дорога" у взаєминах між СССР 
та заходом - лише лондонський 

„Економіст" 
Лондон. — Газета ,.Еконо

міст", аналізуючи в полови
ні квітня розвиток взаємин 
між ССХЗР та західніми дер
жавами, висловлюс думку, 
що від часу відвідин прези
дента Ніксона в Москві ці 
взаємини не поліпшилися в 
такій мірі, як цього надіяли
ся на Заході. „Ми ледве ста
ли ногою на цьому шляху і 
відразу виявилося, шо це по
хила, слизька площа", -
пише газета. „Існує іюдиву– 
гідний контраст між Совет– 
ським Союзом і Заходом і 
між реторикою, якою корис
туються, говорячи про це 

но до змісту цих приємних 
припущень". 

За ствердженням „Еконо
міста", ввесь цей процес 
„відпруження" ледве чи 
причиниться до покращання 
на відтинку свободи грома
дян у Східній Европі, а ос
новним завданням Европей– 
ської конференції безпеки с 
довести до відома Заходу, що 
він може дозволити собі на 
відпруження у відношенні до 
СССР. Висновки лондонської 
газети такі: 

„Перша рунда переговорів 
з комуністичною половиною 
Европи, які в основному ве
ла Західня Німеччина у ро– 

все. На основі реторики мож– і ках 1970-1972. закінчилася 
на б зробити заключення, 
що зворот на краще вже по
чався. Факти, що їх спосте
рігаємо, виявляють, що ре
лятивно незначні зміни за іс
нували у речах, які можемо 
порахувати і зміряти і що 
багато таких змін, на які є 
вигляди, є з некорисно для 
Заходу". 

Вичисливши всі ці факти, 
на які покликаються загаль
но, як на доказ поправи від
носин між СССР та Заходом 
(„східня політика" Віллі 
Враидта, вигляди на Евро– 
пейську конференцію безпе
ки в червні, переговори в 
справі обопільного обнижен– 
ня збройних сил, чи в справі 
обннження числа нуклеар– 
ної зброї), „Економіст" про
довжує таке: 

„Росіяни твердять, що ці 
події самі собою вносять ре
альну зміну в ситуацію: за 
загальноприйнятими фраза
ми закінчилася холодна вій
на, прийшло відпруження, 
почалася пора злагіднення у 
відносинах. На -основі най
новіших даних, ці фрази 
безкрнтично повторяються у 
багатьох газетах і на теле
баченні у Західньому світі. 
Біда в тому, що у внеліді 
переговорів, які мають міс
це, мало або нічого не дода– 

совєтською виграною на 
пункти. Друга рунда була 
втрачена, ще поки вона по
чалася. А це матиме свої на
слідки. Якщо західньоевро– 
пейські країни почувають, 
що вони тепер с мілітарно 
слабші як були раніше і що 
їхні колись дуже високі на
дії на ліберальнішу Східню 
Европу завели, то вони тепер 
будуть більше податливі на 
чергові пропозиції Росії. Оче
видно, немає підстав припу
скати, що росіяни думають 
про інвазію Західньої Евро
пи. Але є більше чим очевид
ним той факт, що росіяни 
спроможні на таку інвазію. 
За цим промовляє їхня все 
більша перевага у збройних 
силах, і що це може змінити 
поставу Західньоі Европи у 
відношенні до них. Це вияв
ляє, що значить переговорю
вати з позицій сили. Захід 
повинен це собі усвідомити, 
щоб не піти по лінії пропо
зиції, мовляв, тільки сам 
факт переговорів означає 
успіх. Треба поставити перед 
собою тверді питання. Чого 
ми хочемо? Як цього ми мо
жемо досягнути ? Як. міряти 
ступінь нашого успіху? Все 
інше, це бульки у склянках 
зі шампанським в часі дип
ломатичної рунди". 

НА ШЛЯХУ ДО ВІДРОДЖЕННЯ ТЕАТРУ 

В СССР відзначатимуть 70-ргччя 
II з'їзду 

ЦК КПСС схва– 

.. . - ЯЛ. 

Москва, 
лив постанову про те, що в 
СССР буде відзначено ЗО ли
пня 1973 року 70-річчя з дня 
відкриття II з'їзду РоИйської 
Соціял - демократичної Ро
бітничої Партії (РСДРП). 
Йдеться тут про з”їзд росій
ських соціял - демократів у 
1903 році, на якому дійшло 
до розколу партії на фрак
ції меншевиків під проводом 
Л. Мартова (псевд. Ю. И. 
Цедербаума) та большевнків 
під проводом В І. Леніна 

(псевд. В. І. Ульянова). У 
постанові ЦК КПСС гово
риться про необхідність „ши
роко відзначити сімдесяти
річчя II з'їзду РСДРП як 
знаменну дату в історії ле
нінської партії, в історії на
шої країни, в історії всього 
міжнародного комуністично
го і робітничого руху". В 
рямках відзначування цісї 
річниці заповіджена „науко
ва канференпДя" присвячена 
цьому з'їздові, яку має вла
штувати Академія наук СС
СР. 

„Совєтський фонд миру" і його 
роля у ш'ггі 

Газета ,Дірав– живий відгук на цю акцію Москва, 
да" з 17 квітня ц.р. поінфор
мувала про „загальні збори 
активістів Совстського фон
ду миру", совстської громад
ської організації, яка мас за 
завдання збирати на терені 
СССР фонди у формі „по
жертв" громадян на „допо
могу революційно-визволь
ним рухам" у світі. Розпові
даючи про діяльність фонду 
кореспондентові „Правди", 
голова цього фонду Б. Н. 
Полевой підкреслив, що збір
ка пожертв від громадян 
проходить на виключно доб
ровільній базі і що серед на
селення СС(ЗР в незвичайно 

та зрозуміння для завдань 
Совєтського фонду миру. За 
словами Полевого, „Фонд 
миру дає допомогу націо
нально-визвольним рухам А– 
зії, Африки, Середнього і 
Близького Сходу, Латинської 
Америки. Значні засоби при
значив фонд для, в'єтнамсь
кого народу". /В плянах 
фонду „буде і на майбутнє 
далі помагати народам, які 
боряться проти імперіалізму 
і КОЛОНІАЛІЗМУ".' коротко, мо
ва про додаткову форму під
ривної комуністичної совст
ської діяльносте поза кордо
нами СССР. 

Торонто (В.Л.) - Напо
легливо працює в Торонті 
театральна студія Євгенії 
Чайки і Бориса Дніпрового 
під назвою „Український те
атральний ансамбль". Вони 
переїхали до Торонта в 1968 
році з Моптреалю, де теж 
мали театральну групу. Кол. 
випускники Київського дра– 
матичнаго іястатуту ім. Лн
сенка і актори українських 
сцен, п-во Дніпрові заходи
лися на еміграції самастій– 
но організувати театральні 
трупи. У Парижі поставили 
кілька українських п'єс, між 
ними „Заков" Винниченка, 
на виставі якаго був прияв– 
ний сам автор. Працювали 
теж у ділянці кіно, і вислі– 
дом їх праці були три філь
ми, в тому один: документа
льний , .Українці у Франції" 
і два побутові, „Наталка Оо– 
лтавка" і „Коли цвітуть са
ди". Від 1946 року до цього 
часу вони поставили разом 
446 театральних і фільмових 
імпрез в різних осередках 
української еміграції. 

У своїй понад 25-літній 
театральній діяльності на 
еміграції п-во Дніпрові при
свячують багато часу виш
колюванню юних адептів те
атрального мистецтва з-по
між талановитої молоді. їх 
театральна студія у Торонті 
нараховує тепер12 молодих 
студійців, і її члени виступа
ли вже на сцені в кількох 
виставах, разом із старши
ми членами ансамблю, а в 
останній виставі „Театраль– 

шно виконали молоді студі
йці: Оленка Булат, Ана– 
толь Трусевич і Леся Дніп
рова, при чому вона вико
нувала головну комедійну 
ролю дівчини-гусара. Успі
шним був і скетч теж фран
цузького письменника А. Бі– 
рабо „Велика любов", з най
молодшою студійкою Улян– 
кою Трачук в ролі донечки 
розведених батьків. Ролю ба
тька грав Павло Радко, ро
лю Ірини — Леся Шліхта. 

Настроєвим інтермеццо ве
чора був нарнс Євгенії Чай
ки „У різдвяну ніч", що йо
го з глибоким відчуттям ви
голосила сама Євгенія Чай
ка. Вокальне сольо лірично
го тенора Павла Радна, при 
фортепіяновому супрово д і 
Марти Винницької, підтри
мало у слухачів цей сам на
стрій ліричного сантименту. 
Скетч „Вимріяний баль" Є. 
Маркевич про подружні не
порозуміння молодої пари 
дав добру нагоду Лесі Дніп
ровій і Левкові Микитюкові 
показати свої акторські та
ланти і режисерську випра– 
цьованість гри. Остан н і й 
скетч „Скільки горя і радо– 
сти" за гуморескою Миколи 
Понеділка глядачі сприйня
ли аплявзом, згідно з відо
мим запитанням Гоголівсь– 
кого городничого з його „Ре
візора"': „З кого смієтеся? 
З себе смієтеся!" Відмітимо 
добру гру двох кумів, Бори
са Дніпрового і Романа Лі– 

,, . бера. Короткі коментарі до 
на імпреза в залі УНДому | з м і с т у „ . ^ п о д а в а в | Д С н и . 1-го квітня ці молоді актор
ські сили зайняли вже до
мінуюче місце щодо кілько
сте виконавців ролей і зби
рали оплески. 

форма рев'ю або диверти
сменту з короткими гуморн– 
стичнимн чи сатирични м и 
скетчами, побудованими на 
гострому сюжеті із несподі
ваним закінченням, чи не 
найкраще надається для сту
дійних постав, де юні актори 
можуть грати ролі головних 
персонажів і виявляти себе 
на сцені у різних комісій
них характерах та ситуаці
ях. 

Після привітання, з яким 
виступила Мирося Глинка, 
ансамбль відіграв клясичну 
французьку одноактівку О– 
ґюста Скріба „Дівчина-гу– 
сар". У ролі вчителя Лер– 
монта виступив Борис Дніп
ровий, в ролі капітана Іван 
Вально, а дальші ролі успі– 

гар" — Анатоль Трусевич. 
Режисером скетчів і цілої 
імпрези була Євгенія Чай
ка. 

Проміжки поміж точками 
програми заповнювали до
тепні і здебільшого актуаль
ні коментарі та жанри запо
відачів, Бориса Дніпрового 
та Івана Валька, зокрема ба
гато сміху викликав корот
кий інсценізований Б. Дніп
ровим та піаністкою М. Вин
ницькою жарт-пародія на ко– 
нцертовий виступ скрипаля. 

Імпрезу закінчив дівочий 
вокальний квінтет студійців 
під керівництвом Б. Дніпро
вого у складі: Леся Шліхта, 
Мирося Глинка, Олена Бу
лат, Уляна Трачук ,і Леся 
Дніпрова, при фортепіяново
му акомпаніяменті Марти 
Винницької. Квінтет виконав 
три пісні, які заля прийня
ла заслуженими, сплавками. 
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І^чір Миколи !Куліша у Філадельфійському 
Літературному Клюбі 

Тому, що цей вечір 8-го і ціян - дискретно заховувані 
квітня був під кожним огля– - гарячі сльози, 
дом незвичайний, почнемо | Ридаючи зійшла зі сцени 
свої враження від публіки.; артистка Марія Степова-Ка– 
іцо прийшла численно до рпяк,' відчитавши уривок з 
клюбу, хоб мусіла вибирати ,.Спогадів" дружини Миколи 
між вечором найбільшого Куліша, Антоніни „Остан– 
драматурга нашого століття не побачення" . Степова гра– 
і оперою „Катерина", яку їла неодну ролю в неодній 
ставив в той же день і в ту | п'г,сі. свосю грою викликала 
ж годину місцевий хор ,,Коб– захоплені оплески. Нерідко 
зар". Отож публіка. Вона приймала вона найвищі о– 
нагадала нам давні добрі ча– цінкн своєму талантові, але 
си, коли в залі не було чут–; того вечора, читаючи, якось 
но ні човгання ногами, ні так. немов переживала осо-– 
скрнпу крісел, ні дитячого ! бнете горе, перейшла всі ме– 
лементу, явища на жаль до– жі інтерпретації. Заля була 
сить буденного в нашій аме–і схвильована до" сліз, що їх 
рнканській дійсності. Заля неможливо було вгамувати, 
спортового Т-ва ,.Тризуб" Завершив шанування па– 
може саме того вечора най– м'яті славного драматурга 
більше відповідала своїй по– j поет Володимир Біляїв, -від– 
зиції–єдиної покищо `ynpa-! читавши декілька, шедеврів 
їнської залі у Філадельфії. | епістолярної літературн-лис– 

ти М. Куліша до дружини з Вона передусім чиста й 
привітна. Проте немає в ній 
м'яких крісел, ні килимів, 
немає для камерних вечорів 
і доброго інструменту і бо
дай однієї котарн на заднику 
сцени. Адже як знаємо, в 
ній відбуваються поспіль усі 
імпрези інтнмнішого харак
теру ! 

Програма вечора була— 
для нас, нюйоркчан–-при
ємною несподіванкою: ори
гінальна і дуже дбайливо 
підготована. А участь у ній 
наших добрих знайомнх-ак– 
торів славетного театру Во
лодимира Блавацького—го
ворила сама за себе. 

Програму виповнила серія 
прлглядок з життя і теат
ральної творчостн Миколи 
Куліша, зручно переплітана 
сценами з п'єс „Мини Ма– 
зяйла" та „Патетичної Сона
ти" . Виступали п'ятеро дія
чів згаданого театру. 

Уявний діялог Марини 
Пероцької та закоханого в 
неї безтямно поета Ілька Ю– 
гн з ,,Патетичн')ї Совати" 
відтворили Віра та Євген 
Левицькі. Шматок цього 
фундаментального твору 
Миколи Куліша блиснув 
завдяки знаменитому відчу– 
тю тексту, та елегантній по
яві артистів: етилова прос
тота довгої білої сукні Віри, 
та чорне убрання Євгена під
креслили кляснчність твору 
і маєстат високого мистецт
ва. А від тексту, особливо 
того місця, де мова про зам
ки польські та московські, 
йшов мороз поза шкіру. 

Зовсім інший бік творчостн 
знаменитого драматурга від
дав монтаж з уривків діало
гу Улі та Рини в п'єсі ,,Ми– 
на Мазайло" , яким пораду
вали публіку артисти Ліза 
Шашаровська-Чепіль та Ев– 
докія Дичко-Блавацька. Чіт
ка дикція, вигляд та особли
во гра на високому комедій
ному рівні-була того вечора 
справжньою насолодою. А 
перегляд проглядок з життя 
і творчости знищеного в роз
квіті творчих сил драматур
га викликав у глядачів не
пе чужих мистецьким емо– 

волі, в яких вражаючий гу
мор мерехтів переливами то 
веселого сміху то гнітючого 
сарказму і листи зі соловець– 
кої смертної камери повні 
стриманого мужнього відча– 
ю. 

Голова Клюбу, Іван Коро
ви цький проводив програмо– 

Великий успіх Українського Оперного 
Анксамблю в Олбані 

Д о „залізного репертуару" 
українських театрів можна 
зачислити: „Наталку"Полта
вку" , ,,Запорожця за Дуна
єм" і „Ой, .не ходи Грицю" , 
що не сходять з українських 
сцен і' досі, хоч першій з них 
минуло вже півтора сотні 
літ. Бо автори й композитори 
цих п'єс добре знали жнття– 
буття українського народу й 
відтворили його з такой щи
рою любов'ю, з таким сер
дечним теплом, такою пере
конливою силою життьової 
правди, що в них оживає пе
ред очима глядачів стара За
країна з її традиціями, зви
чаями й побутом. Прекрасна 
українська народна пісня 
лунає в них, як найкраща 
відбитка української душі, 
що „не вмре, не загине" , як 
не вмре й не загине великий 
український нарід, що хоч 
пережив стільки лихоліть, 
але не затратив своєї вро
дженої добросерде чностн й 
почуття гумору. 

Тому добре сталося, що 18 
березня ц. р. в Олбані, бага– 
тозаслуженнй Український 
Оперний Ансамбль з Ню 
Иорку під керівництвом ма– 

ю даючи пояснення, а Надія j естра Лева Рейнаровнча, по– 
Оранська про виконавців і ставив вічномолоду „Натал– 
справно висвітлювала прог– і ку-Полтавку" з великим мн– 
лядкн свосю „магічною лям– і стецькнм, моральним і фі– 
пою" . Поглядкп пояснюва– нансовнм успіхом. 

І ла Оксана Керч. Головну ролю Наталки вн– 
Цей хвилюючий вечір по– І чарувала з драматичною ек– 

переднв виступ поета Біля– | слресісю наша відома опер– 
! оза, який у своєму глибоко
му і цікавому есеї здементу– 
вав наклепи та дезінформа
ції московської преси про за
мученого українського дра
матурга, отож був правдиао– 
ю регабілітацісю ,.ворога на
роду" . 

Увесь вечір був повний 
надзвичайного звучання ре
плік із п'єс Миколи Куліша, 
гострих, дотепних, надхне– 
них, 
них, 

на ствачка з Нюйоркської 
опери—Марга Кокольська. 
Вона приковувала увагу всі
єї авдиторії, а зразкове ви
конання ЇЇ пісень зворушува
ли до глибини. 

Світової слави наша опер
на співачка з аргентинської 
опери „Колон" у Еуенос Ай– 
ресі Галина Андреадіс, з 
правдиво материнською тур– 

патрютнчних, відваж– і бохою за добро своєї єдиної 
гарячих. І багатьох дочки Наталки відіграла, й 

світлини з різних періодів 
життя драматурга, десятків 
подобизя минулого, з ласка
вою усмішкою в карих очах, 
обличчя, то веселого, то сто
мленого, до краю замучено
го. Крім світлин на сцені' сто– 

відспівала ролю вдови Тер– 
пелихи. її голос відзначаєть
ся своєрідною теплотою, пов– 

, нотою й нерозгаданим чаром 
і українського степу, бо Гали– 
і на—козачка зі Запоріжжя. 

Унікальну в нашій драма– 
яла шталюґа з портретом : тичній літературі ролю судо– 
Миколи Куліша з того періо– івого возьного відіграв зраз– 
ду його життя, коли москов–\ ково корифей українських 
ська кривава рука сягнула і драматичних театрів у Хар– 
по його живе ще серце, що і нові, сеньойор наших драма– 
бнлося для України, для її Етичних артистів режисер ці– 
славно'і історії, для чудової 
милозвучної мови. 

Вечір відбувся без традиг 
цінного чаю з солодким, о– 
тож не був буденним. Гляда
чі покидали залю якби вихо
дили зі святині, в якій в най
вищі емпіреї досягнень дра
матурга впліталися гами ав
торських втілень. 

А що, як би пошанувати 
геніяльного нашого драма
тург,! і в метрополітальному 
Ню Иорку вечором з участю 
всіх Філадельфійських вико
навців ,.ін корпоре"? 

В. Литовський 

Українці на прийнятті у президента Tie 
у Вашингтоні 

Вашингтон, Д. К. — Се
ред чотирьох сот представ
ників американського, Конґ– 
ресу та дипломатичного і 
пресового корпусів, що взя
ли участь в прийнятті вла
штованому президентом В'є
тнаму Нгуєн Ван Тіє, були 
ироф. Лев Е. Добрянський 
з дружиною Юлією, Віра До 
вгань, екзекутивна секретар
ка в Білому Домі, та д-р Во 
лодимир Душник, редактор 
„Українського Квартальнн– 
ка". Прийняття відбулося в 
п'ятницю. Г)-гг) квітня в го
телі Вашингтон Гілтон. Пре– 
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зидент Tic та його дружина, 
оточені перекладачами, про
ходили поміж численними 
гіетьмн, перекидаючися сло
вами при кожній зустрічі. 
Українські представники ма
ли нагоду не тільки стріну
ти визначних гостей ззакор– 
дону, але також видатних 
американців - сенаторів, ко
нгресменів та військових 
старшин, з якими говорили 
про справи, зв'язані з відві
динами в'єтнамського прези
дента та іі|ю взаємини Аме
рики і вільного світу з СС– 
СР. 

єї п'оси—Теодор Федорович, 
що йому сповнилося уже 78 
років, з того 60 на українсь
ких сценах. Це був уже йо
го останній виступ у цій ро
лі, такій важкій із за дивно
го книжного „язичія", що 
ним послуговувалися тодіш
ні ,,канцелябристн" в Укра
їні. Одначе, ця „мова" май
же незрозуміла для нашого 
молодого покоління. Чи не 
не прийшов уже час, щоб ро
лю возьного Тетерваковсько– 
го зукраїнізувати, залишив
ши кілька стародавніх слів 
Сковороди „Всякому городу 
городу нрав і права" , а реш
ту треба таки зукраїнізувати, 
бо молода публіка питала: 
„Що ж то за мова така ? Ми 
її нічого не розуміли!".. . 

Керівник Українського О– 
перного Ансамблю в Ню 
Иорку, маестро Лев Рейнаро– 
внч, виконав знаменито ро
лю Виборного, що належить 
до його попнеових роль. І 
сценічно і голосово він був 
на мистецьких та верши
нах здобув симпатії публі
ки. Виборний репрезентує 
наше давнє сільське началь
ство з його „сільською філо
софією" . притаманною сіль
ському світосприйманні. У 
цій ролі виступали колись 
завжди з великим успіхом 
наші корифеї, як Микола Са– 
довськнй і Іван Рубчак. 
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Микола Голоднк, оперний 
співак аргентинської опери 
Ля Плята, що його вперше 
побачила наша публіка, за– 
преаентувався гарним бари
тоном і доброю грою. ВІН 
студіював у Зальцбургу в 
Австрії, виступав в операх в 
Аргентині й Уругваю. Не
давно прибув до Америка, де 
зразу здобув симпатії нашої 
публіки. Його виконання ро
лі Петра мало всі познаки 
життьової щирости й приро
дності!. 

Вдячну ролю бурлаки Ми
коли виконав з парубоцькою, 
буйністю та з українським 
гумором молодий драматич
ний артист з Театральної 
студії маестра О. Гїрняка,– 
Михайло Яблонськніі. Він 
розвеселив публіку та подо– 
добався нашій молоді, що 
численно прибула та винес
ла якнайкращі враження. 

Мала симфонічна оркестра 
із Скенектаді, під проводом 
проф, О. Стратичука, причи
нилася до мистецького успі
ху. Також Український Ок
ружний Жіночий Хор під 
керівництвом проф. Анни 
Базар з Трой брав участь у 
фіналі вистави. Мистецьке 
оформлення сцени—Михай
ло Коргун і Т. Федорович. 

Українська публіка з ок
руги Олбанн .виповнила за
лю та вітала всіх виконавців 
п'оси довготривалими оплес
ками. Згадані дві оперні спі
вачки дістали китиці квітів. 
В кінці о. Іван Куліш, парох 
української православної па
рафії у Трою, подякував Ук
раїнському Оперному Ансам
блеві, оркестрі, хорові та всім 
що причинилися до влаш
тування цієї п'сен, зокрема— 
Гурткові Любителів Мистец
тва у Трой під проводом інж. 
М. Гереця. Згаданий Гурток 
Любителів Мистецтва спів
працює з Мистецькою Радою 
при уряді Нюйоркського 
стейту в Олбані, й сприяє 
культурним і мистецьким ім
презам етнічних меншин фі
нансовими підмогами. Мис
тецька Стейтова Рада розпо– 
ряджас значними фондами 
для підтримки культурного 
й мистецького життя націо
нальних меншин. І з них до
сі користали часто інші ет
нічні меншини, що могли 
спроваджувати свої мистець
кі групи, не зважаючи на ве
ликі кошти їхніх транспор– 
тів, нераз з далеких сторін. 
Такі Мистецькі Ради існують 
і в інших стейтах, і наші ми
стецькі групи повинні корис– 
татн з їхньої допомоги. 

Ця безперечно вдала, під 
кожним оглядом, мистецька 
імпреза зайвий раз доказує 
велику потребу відродження 
нашого театру на чужині. 
Коли в далекій Австралії іс
нує в кожному українському 
осередку свій театр, то в А– 
мериці театральна справа 
чомусь занедбана.. . Так рід
ко читаємо про виступи на
ших театрів, що боряться із 
надто величезними трудно
щами. Наші центральні ус
танови, зокрема—Рада для 
справ культури при Світово
му Секретаріаті СКВУ, пови
нні докласти всіх заходів, 
щоб відродити наш театр, 
професійний і аматорський, 
що записався золотими бук
вами в історії відродження 
України. 

І. Дурбак 

. Літературні кращай QIlAllft! 
З метаю1 стимулювати прояви молодих літературних; 

талантів серед нашої молоді та заохотити їх включитися; 
у процес розвитку українського мистецького слова, Упра
ва Об'єднання Працшвяків;Літератури для Дітей.і Молоді 
( О Г Щ Щ ) ІМі Леоніда Гдібова проголошує „Конкурс мо
лодого пера". 4 

Учасниками конкурсу можуть бути автори у віці від 
18, до 25 років життя. Тема твору мусить заторкуватн проб
леми сучасного життя нашої доростаючої молоді. Жанр 
твору довільний: оповідання, нарис, репортаж, драматич
ний етюд, скеч,аба віршована поема. 

Нагороди: . 
1-ша нагорода— 5100.00 фундації Лесі Бризгун-Шан– 

тн, яка передала спеціально на ту ціль одержану нею на
городу на 12 Конкурсі СФУЖО аа оповіданая „Кам'яна; 
мушля". 

2-га нагорода - ?50.00; 
3-тя нагорода - 525.00. ^ 
Реченець, конкурсу: ЗІ грудня 1973 p.. 
Йдучи назустріч зацікавленням нашої молоді та ба

жаючи збагатити тематику нашої літератури, ОПЛДЙ 
рівночасно проголошує конкурс на повість' або іюман 
розміром 150 сторінок машинопису з науково-фантастич
ною або пригодницькою тематикою для юнацтва від 12 
до 16 років життя; 

^ г о р о д и : 
1-ша нагорода — S50O.00; 
2-га нагорода - 53ООЛ0.; 
Ф-тя нагорода - S200.00. 
Реченець конкурсу: 31-го липня 1974 p. . 
Конкурсові твори треба, надсилати в трьох примірни

ках машинопису, друкованого через інтервал. Головні ге– 
рої творів мусять бути українці. Кожен твір треба позна
чити псевдом-гцелом.' У окремому конверті мусить бути 
подане псевдо-гасло і правдиве ім'я, прізвище та адреса 
автора твору, як також літературний псевдонім, якщо 
такий є. Нагороджені твори залишаються власністю авто
рів. 

Склад жюрі обидвох конкурсів буде проголошено піз
ніше. 

Твори присилати на адресу: Naahym Ditiam-OPLDM. 
с /о S t Mary's Credit Union, 278 Bathurat Street, Toronto, 
M5T283, Ont , Canada. 

За Управу ОПЛДМ: 
Ольга Мак — голова Стефанія Гурко - секретар 

Початок видатного культурного діла 

П О М Е Р МУЗИКОЛОГ 
Л Е О Н І Д КАУФМАН 

Київська „Культура і 
Життя" з 8 квітня 1973 р. 
повідомила про смерть ком
позитора і музиколога Лео
ніда Сергійовича Кауфмана, 
нар. 1907 р. в Києві, де вір 
закінчив Музично-драматич
ний інститут ім. М. Лисенка 
по клясі композиції і дири
гування. Працював у мисте
цьких установах у Дніпро
петровському, потім у Києві, 
з 1951 року займався вивчен
ням і випусками монографій 
про ..омпозиторів України і 
Росії. З українських моно
графій важлива, без огляду 
на значні цензурні перекру
чення, його праця про авто
ра опери „Катерина" Мико
лу Аркаса. Написав кілька 
кантат, два балети та ін. му. 
зичні твори, які майже ні
коли не виконувалися. Був 
членом комуністичної партії 
з 1942 р. 

Філадельфія. — В рамцях 
науково - дослідницької і пу
блікаційної діяльности Схід– 
ньо - Европейського Дослід
ного Інституту ім. В. Липнн
ського, вийшов з друку пер
ший (хоч не за чергою) том 
архівних матеріалів у за
гальному пляні 25-томового 
видання спадщини Вячесла
ва Лнпинського та його о– 
собистого архіву. Цим пер– 
ШІ!ІІ томом є листи видатно
го науковця - історика, дер
жавного мужа, громадського 
діяча, професора й мемуа
риста, Дмитра Дорошенка 
до В. Лнпинського. Книгу 
цю, яка вміщає 347 листів і 
яка мав разом із англомов
ним і у к р а їнськомовним 
вступними статтями та нау
ковим апаратом (покажчики 
змісту, імен і т. д . ) '496 сто
рінок формату великої 8-ки 
— відредагував проф. Іван 
Коровнцькпй. Книжка в 
твердій оправі, в графічному 
оформленні мястця Якова 
Гніздовського, може не тіль
ки змкяоано, але й щодо 
зовнішнього вигляду бути 
прикрасою навіть вибагливої 
бібліотеки. 

Ціле 25-томове, видання 
спадщини В. Лнпинського 
заплановане на три групи: 
І. Твори - історичні студії 
й монографії, п о л і тичні 
трактати й публіцистика В. 
Лнпинського, Д . Архів — 
особисті листи В. Лнпинсь
кого ї листи його кореспон
дентів до нього, щоденники 
В. Лнпинського й сотки його 
записок І нотаток на світо
глядові політичні, громадсь
кі й особисті теми, матеріа
ли Віденського Українського 
Посольства та інше, Щ.;Сту-
дії — дослідні праці різних 
авторів і матеріали про жит
тя і творчість В. Лнпинсько
го та про його рід. Кожна 
група мас свою власну чис
лову черговість. Три четвер
тих всього матеріалу будуть 
друковані оце вперше. 

Цілий згадуваний видав
ничий -проект користується 
значною фінансовою під
тримкою п. Дмитра Микитю– 
ка з Вінніпегу, Канада, та 
інших існуючих і сподіваних 
Добродіїв Інституту. 

Хоч обговорюване видан
ня має академічний харак
тер, воно цікавить не тільки 
наукового дослідника й ви
багливого читачі, але воно є 
не б е з ' поважного інтересу 
для ширшого читацького ко
ла. Не кажучи вже про інші 
вартості цього видання, од
ні тільки кілька тисяч лис
тів пере/ Лнпинського і чис
леннях кореспондентів до 
нього - це мабуть найціка

віша, високовартісва лекту
ра і одночасно джерело до 
української історії кінця ми
нулого і початкових - трьох 
десятиліть вашого віку, зок
рема до історії української 
новітньої політичної думки 
та її культури. Кореспон
дентами В. Липннського бу
ли найвидатніші тогочасні 
особистості українського сві
ту. 

Незабаром, у в і д с тупі 
кільках місяців появиться 
черговий том з групи .tAp-
хів", а саме том листів' д-ра 
Осипа Назарука до В. Лн
пинського. В згадуваному 
часі, д-р О. Назарук жив у 
Канаді і ЗСА. Попри публі
цистично - політичну вар
тість, його тогочасні листи є 
своєрідним фільмом церков
ного, культурного, громадсь
кого й політичного життя 
українських поселенців та 
емігрантів на північно - аме
риканському к о н тнтенті. 
Цей том кінчить відредаго^ 
вувати д-р Іван Лисяк-Руд– 
ннцькші. 

Під кінець 1973 року по
явиться друком у рамцях 
першої групи („Твори") іс
торична монографія В. Лн
пинського присвячена вели
кому Хмельничаяннові, пол
ковникові Станнславові, Ми
хайлові Крнчевському. Ця 
монографія появиться впер
ше в українському перекла
ді з його оригіналу в поль
ській мові. Редактором цьо
го двотомника є д-р Лев Ві– 
лас з Гамбургу. 

На 1974 рхк сподівана по
ява друком трьох томів осо
бистих трьох томів листів 
Вячеслава Лнпинського до 
різних осіб. Редакційну під– 
готову до друку цих трьох 
томів веде вже довший чає 
д-р Роман За луцький з Чи
каго. Плян появи дальших 
томів від 1975 року буде сво
єчасно поданий до відома за
цікавлених. 

Варто пригадати, що від
носно недавно Інститут за
кінчив друк оригінальних 
німецькомовннх Документів 
з віденських державних ар
хівів, до української історії 
1914-1922 років у чотирьох 
томах на загальну кількість 
2,251 сторінку. 

Об'єм/ друку рх^очатих 
оце матеріалів з особистого 
архіву В. Липннського та 
Його спадщини, розрахова
ний не менше як н^ 12,000 
сторінок. 

Книжку можиа^-йабути у 
генерального /представника 
Інституту: V-Vo М. P. Kote, 
1215 Summit Ave., Jersey Cfc 
ty, N.J. 07307. Ціна 16.00 дол. 
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,,Меланка ходила, . 
. Василька просила: 

Васильку, мій батьку! 
Дуети мене в хатку!./' 

(Популярна ка' Пол– 
тавщнні щедрівка) 

Так і ваша „Маланка" хо
дила й просила, щоб пусти
ти її в „хатку". Але в січні 
було у Філадельфії стільки 
різних імпрез, щ о аж в Не
ділю 4^го лютого нашу „Ма
лайку" пустило до своєї заді 
Єпсіртове Т-во „Тризуб". То– 
му іі спізнилася вона, не по 
своїй вин|. 

Коли вже складено пляші 
ї обговорено мистецьку час
тину, раптом рознеслася ві
стка, що в той самий день, 
4-го лютогОі май відбутися 
інша імпреза. Акторп-укра– 
їнці у Філадельфії вшанову
ватимуть пам'ять видатного 
режисера бл.п. Володимира 
Блавацького у 20-ту рівни
цю його смертн. То ж перед 
нами, членками 44-го Відді
лу, постала проблема — чи 
прийдуть гості на нашу ім
презу? 

Вирішено' перенести „Ма
лайку" на 3-тю годину ПО 
ПОЛ., щоб ЛЮДИ, ЯКІ ТОГО'хо
тіли б, могли відвідати й 
другу імпрезу. 

Перед третьою годиною 
почали прибувати гості. Кі
лька хвилин по третій годині 
гостей уже було стільки, що 
довелося розставляти додат
кові столи. Голова Відділу 
Олена Коровацька привітала 
присутніх і передала веден
ня імпрези постійній нашій 
конферансьє Галині Царнн– 
ннк. 

Отець прот. Є. ІЦадинсь– 
кий прочитав молитву і по
благословив вечерю, що 
складалася з традиційних 
різдвяних страв. N 

Тому, що це була „Малан
ка", хоч і спізнена, то мис
тецька частина почалася 
віршем „З Новим Роком", 
що його й продекламувала 
10-літия Оля Трнпупенко. 
Читала вона чудовою укра
їнською мовою, з правильни
ми наголосами, з гарною 
дикцією. За що публіка по
дякувала захопленими опле

сками.! Три МОЛОДІ'-ДІВЧННЯі 
ддчкн ` членок 43-го -ВІДДСїу 
СУА - Оля Максамкік?; ':щ 
ля Оиуферко, Таля ПетрЬ^ 
аич; - т проспівали TpHvpicsif. 
Співалквони самі, "без ^над^ 
ного Диригента.. Одна 'з -і^щ 
йкомпаньювада / н а '1 гітарі. 
Оплесками публіка'^заохо^а– 
вала це. співоче тріо/ ироовІ 
вати щось „на біс", х о ч вонж 
й. відмовлялися, сказавши, 
що не знають більше пісеки. 
Бандурист РомаД Леввд^к^й 
виступав із старощгнвею. пі 
снею ,,СтрГть. горя; Високая^ 
Не одид з СИВ0Г0Д9ВНІС rocf 
тей,– що. були на ЗЗЛІ',ЬФ'Щ 
мрм повторював словлі .^л 
молодість; не адрнетЬ'сі;; щ 
вернеться вона".;. Та : а І ^ з ^ 
кінчений виступу бАндурвІЗ' 
вдарив пальцями по-ОТЙУВ^ 
бандури і проспівав .^іартйа^ 
ливу пісчк), щ. яку п р и с у д 
зареагували гсу)гос4щ)4 - і ея 
хрм. і аплодисментами...'. 
синьоокі білявки -
Тридупенк.ові ^ , . Q ^ ^ M ^ 
лодша) грала на, .скрипш,;^ 
старша Леся аісомпакьювала 
на піяир. На в і д з в а д е н ^ ^ – 
двяного сеаоіну. заграли вони 
Колядку й щедрівку.--'Тихйі 
урочиста мелодія .створили 
аа залі святочний настрій. 

Гумореска, прочитана 
проф. І. Коровицькнм, внесЧ 
ла веселий настрій, Наші по
сестри — хор 20-го Відділу 
СУА під дирнт^ваиняарДі^ 
Гентоша, проспівали кідька, 
пісень і хоч публіка рплеот 
ками вимагала наддатків, 
але... всьому приходить кі
нець. Так і ваша імпреза, 
„Маланка", хоч і спізнена, 
зате вдала, закінчилася KO-` 
Литвою і словами, з якими 
звернувся до присутніх о. 
прот. С. Щадннськнй.– ;,,.^' 

Пані Г. Царннннк цодяку– 
вала гостям за пщтрймкх 
нашої традиційної „Малан– 
ки" і, хоч не д^же oxo`te, 
люди почали розходитись. 
При відході вони дякували 
господиням за гарно влашто
вану імпрезу, де панувала 
щира, родинна атмосфера і 
де вони почували сере, п^к 
вдома"... ' "/' 

Лариса Дангх)к -,.-і 
Прес реф. 44 ВІДд. ,Cgji' 

. „ - . , І - ^ – . .,. - . – ,'-– 

Пам'яті ішлягл^х 

ЧН ВАША ДИТИНА ХОДИТЬ ДО УКРАЇНСЬКОЇ 
СВІТЛИЧКИ? ЗВЕРНІТЬСЯ У ш й СПРАВІ д о 

ВИХОВНОЇ РЕФЕРЕНТКИ ВІДДІЛУ СУА, ЩО Є 
у BAinm МІСДЕВОСП. 

хтіхтіїжіїхі^игтхіххижххіз 

Заходами Союзу Ветера
нів Українського Резнстан– 
су, (СВУР) відбулася зуст
річ українського громадянс
тва Твнн-Ситі, присвячена 
пам'яті ЇІоляглих під місте
чком Клевань, на Волині. У 
неділід Д-го березня 1673 р. 
в церкві свв. Володимира і 
Ольги в Ст. Пол панахиду 
по поляглих Д р у з в х - У П А 
відправив о. прот– Юрій Кра– 
севнч,— впавших в нерівнім 
бою з московським наїздни– 
ком під Клеванем на Воли
ні. Було їх 36, із незабут
ньою, 'завжди усміхненою 
санітаркою Лесею, нерозлу
чною подругою у боях 1 
так, в пам'яті відтворювали
ся постаті молодих і близь
ких Друзів, які відходили у 
напрямку Клеваня на чолі 
зі своїм командиром, щоб 
наладнати, зв'язок із місце
вим, оперативним Відділом. 
Це був місяць лютий 1944 р. 
час, коли знову мінялися о– 
купаяти України, німецький, 
-—тікаючи наносив болючих 
втрат українському народо
ві, а за ним большевнцькиіі 
'– ніс із собою терор і не– 
чувані до цього часу звір
ства' в історії людства. 

З розповіді командира'Ві
дділу сот. Макуха - В. Ста– 
ніславова, виходило, що він 
чудом залишився ще із дво
ма стрільцями. Вбий зуда– 
рились з большевиЦьКОК) 
стежею недалеко Клеваня, 
о год.^І1-ій райку. Спочаті 
ку думали, що це невеликий 
большевицько -. партизансь
кий загін, але після одного– 
динної перестрілки виявило
ся, що. це перші стежі боль
шевицько! регулярної армії. 
Положення стало безвихід
не. Довідавшись про таку 
ситуацію, кожному стало яс
но, перемогти. . . або відда
ти своє життя. Коли баталія 
розпочалася, із дикими ок
ликами ворога „за Родіну, 
за Сталіна" Здавайтесь''!, у 
відповідь спонтанно вирва
лось із грудей молодих юна
ків: „За Україну, за й .во
лю" ! . . . ' попробуйте г– ві
зьміть! 

„Ні один набій не сміє піти 
на марно, - пронеслося по 
бойовій лінії, а останній... со
бі". Лукава "доля так хотіла, 
що поставидв альтернативу 
перед тимНі які взяли в ру
ки зброю, щоб стати на за– 

хист свого народу, підняв
ши стяг визвольно! бороть
би своїх попередник^ ГвІк 
ни його високо і гордо ТрВт 
мали, аж до останньої, хнн– 
лннн свого життя та Ь1д4^' 
ля все те, що и^дор^ж ” 
в людини -.̀ r—'"cafte МР 
життя, та з честю jt без',., 
гань склали,jSoro Щ\)іїІ: 
товник Baть1<ющинйv ,̂.fcye 
смерть, хай буде .наснаго' 
для майбутніх поколін^Л^ 
боротьбі за визволення ,S?w 
раїни. Нехай їхній 'прапор 
духа буде нам прощднокі^; 
рею у вашому щбдеияом^ 
житті, та не Доцу^кав^^Ав^ 
на мілини Ьайд^нЬсти.і;їЙі 
жусобнць. Юна. кров, -якою 
вони зросили' українськая 
чорнозем, хай нам буде сти
мулом, який піднесе нас до 
висот, щоб ми розумно в ус
пішно довершили святе по
чате діло, а пам'ять про них 
хай. вічно Живе в. Українсь
кому Народі v ; :" ; 

Дї. Каркоць (Вовк) і 

а 
„БІБЛІОГРАФІЯ : .– і– 

УКРАЇНІКИ" :-;ЩІ 
: ' - i`i`tf ``-\-

Філядельфія. - - У ввдаї^ 
ництві „Київ" ПІД керівницт
вом . проф. В. Романчутй^, 
щойно вийшла на'32'сто різ
ках середнього формату „Ві– 
бліографія Украшщи аигль 
йською мовою" пера д - р ^ ' ^ 
лексаидра Соколкшіта, ста
ршого бібліотекаря - а-: Нк^ 
Норку. Видання.вилцііК)'Ні 
серії Бібліотека „Ук'рапісьй^ 
Книга" ч. І. Крім джере,лья^–; 
го огляду стану англомовної. 
україніки, автор поДЗв 8^ ;^-
країнські англомовні иазбяг 
позиції та в окремому розді–: 
лі в кінці "–І" бібліографію 
своїх праць різними мовами; 

НАГОРОДА, В В І V" 
ПОЯСИЕІШЙЕ J 

Київ. - - Верховний Совй5 
ОССР нагородив 5-го квітИ^ 
ц.р. ляйтенанта міліції;'4 ^ьі 
відомому місті, В, Бесперото– 
ва, медалею ^,За відвагу". В 
офіційному повщомлйвкі зА 
підписом М. Підгорного”іО^; 
Ґеоргвдзе, виданому в Йрейі– 
ліі сказано лише, що' йоНо 
нагороджено ,;за самовіддані 
дії і відвагу, виявлені дід Чай 
затримання вебезпечаиіС 
проступннків", ' 
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НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ЇМ. ШЕВЧЕНКА 100 РОКІВ БУДУЄ СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА 
НАЙТРИВКІШИХ ОСНОВАХ НАУКИ, ЗНАННЯ І ПРАВДИ. ДОПОМОЖІМО ЙОМУ В ЦЬОМУ ЩЕДРОЮ ПО– 
ЖЕРТВОЮ НА ЙОГО ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД! 
ч г ч г г г г ч ч і ї г - и т д : 

SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY 
- `^y`-– 302 W E S T 13th STREET NEW YORK, N.Y. 10014 

рдяздкодщвдавяашавшашазхддаа^^ аасдядо 

ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ 
(Закінчення 

рішень, що будуть проголо
шені в офіціяльному прото
колі. 

Спільні наради 
Езекутнвного Комітету 
і Контрольної Комісії 

Наступного дня, в четвер 
19-го квітня, відбулися спі
льні наради Головного Ек
зекутивного Комітету і Кон
трольної Комісії. Наради від
крив голова Контрольної Ко– 
мсії мґр Іван Геврик, з'ясу
вавши коротко їх причину і 
ціль: обмінятись спільно 
думками та дати чи одержа
ти деякі вияснення. З чер
ги поодинокі члени Контро
льної Комісії, які переводи
ли перевірку поодиноких 
відділів, висловлювали свої 
завваги. Головний контро
лер проф. д-р Богдан Гнатюк 
перевіряв зокрема стан і роз
виток Союзівки та про неї 
висловлював свої завваги і 
побажання, заторкуючи та
кож і деякі інші, справи і 
проблеми У НС. Головний кон 
тролер д-р І. Скальчук вис
ловив ряд завваг про пере– 
вірюваннй ним організацій
ний відділ, як також щодо 
інших відділів і ряду загаль
них оправ. Днр. Іван Винник 
перевіряв фінансовий відділ 

зі crop. 1-ciJ 
та подав загальну його оцін
ку, ствердивши добрий стан 
фінансів та вдосконалюване 
книговедення. Також мав 
ряд запитів і завваг щодо 
інших відділів .та загального 
стану. Мґр Іван Геврик пе
ревіряв рекордовий відділ, 
ствердивши, що всі праці в 
тому відділі виконується точ
но. Він також висловив ряд 
завваг до видавничого відді
лу, що його перевіряв д-р 
Михайло Данилюк, але був 
змушений виїхати раніше з 
уваги на свої професійні обо
в'язки. Всі головні' контро
лери живо інтересувалися 
багатьома проблемами не 
тільки самого УНСоюзу і 
„Свободи", але і їх станови
щем та відношенням до по
одиноких національних і 
громадських справ та вис
ловлювали свої завваги і ре
комендації їм давали вияс
нення поодинокі головні ек
зекутивні урядовці та редак
тор. 

На закінчення головні 
контролери мали ряд запи
тів та вислухали вияснень 
запрошеного на ці наради 
головного архітекта 15-тнло– 
верхового хмаросягу УНСо– 
юзу, інж. Юліяна Ястремсь– 
кого. 

„Комуніст України" 
- . ` . (Закінчення 

українське козацтво і запо
різьку Січ" і що книга „Ук
раїно -моя Радянська" своїми 
історичними „положеннями", 
йде по лінії писань таких 
письменників, як Р. Івани– 
чук, С.”Плачинда й І. Білик, 
які у своїх творах „прикра
шаючи .минуле... протистав
ляють .його сучасності". В 
дальшому стверджується, що 
„серйозним недоліком рецен
зованої книги с те; що її ав
тор розглядає ряд важливих 
питань історії України пев
ною мірою ізольовано, у від
риві від загального розвитку 
країни", що в ній „про воз
з'єднання України з Росією 
говориться, як про звичай
ний рядовий факт", що автор 
не сказав нічого, які „пере
ваги .здобув" український 
народ", вступивши до єдиної 
централізованої Російської 
держави", що розвиток еко
номіки УССР, „її досягнення 
розглядаються значною мі
рою у відриві від загальних 
успіхів^'Радянського Союзу, 
не розкривається той факт, 
що розквіт Української РСР 
є наслідком не лише героїч
ної праці трудящих України, 
а й усіх/Народів СРСР" і що 
„шкідливість" підкреслю
вання автором елементів еко. 
немічного автаркізму, тобто 
самовистачальности Україн– 

заатакував гостро... 
зі crop. 1-ої) 
і ської ССР, полягав „крім у– 
, сього іншого в тому, що вони 
І можуть живчти націоналіс– 
! тнчні ілюзії і пересуди, за– 
І лишки національної обмеже– 
| пості і чванства". Крім цього 
і у статті висловлено ще ряд 
І інших закидів, між ними й 
. те, що в книзі П. Шелеста 
і „не розкрито благотворний 
вплив російської культури 
на формування І розвиток 
української літератури, мис
тецтва, музики, їх взаємозба
гачення", що „в тлумаченні 
літературно-мнетецькнх по
нять і явищ автор виступає 
із загальнолюдських, абст
рактно-гуманістичних ПОЗИ
ЦІЙ", що „в ній не показана 
багатогранна діяльність 
більшовицьких організацій 
по викриттю націоналістич
ної, антинародної політики 
Центральної Ради" і: що в 
книзі „нечітко і неправиль
но" подане„визначення ідей– 
но-клясових основ україн
ського буржуазного націона
лізму". ^ щ , Щ е л е с т а у стат
ті „комуніста України" за– 
атаковано також тих рецен
зентів, між нижи й редакто
ра журналу „Економіка Ра
дянської України," С. Ям– 
польського, які розрекламу
вали і розхвалили книжку 
П. Шелеста „Україно наша 
Радянська". 

ГАЛЕРІЯ „ЛЕВИ". ЧИКАГО 
ВИСТАВКА КАРТИН 
ЛЮБОСЛАВА ГУЦАЛЮНА 
ВІДКРИТТЯ: П'ЯТНИЦЯ, 4. Т Р А В Н Я 1973, 7:30 ВЕЧ. 
СУБОТА, б Т Р А И В Я : 10:00 Р А Н К У ДО 10:00 В Е Ч . 
Н Е Д І Л Я в Т Р А В Н Я : 10:00 Р А Н К У Д О 3:00 В Е Ч . 

1 r t^wf^t00^?W00WW004'fWf0WO4m'0 +Ш4 бІ 0Ф00Р4Ф4Ю004 f 

ШІЦІЯТІЖНШ1 КОШТЕТ 
повідомляв, щ о \ 

З'ЇЗД УЧИШ 
БАЙРОЙТСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

І — відбудеться - , . 

в днях 9 і 10-го червня Ш73 року 
' н а Оселі Украннлкого Робітвнчого С о ю з у „ 

„Верховину", Ґлен Спей, Щ Й. 
Високоповажаних Професорів, б. Учнів та гостей d Ро

динами запрошуємо до участи. 
Почближчі інформації прошу писати або телефокуватн: 

' Дарія Кочергам Федак - 0 4 1 5 N. СайШС Street ' \1' 
Philadelphia, Pa. 1вИ0 T^L: (SWJ 5фЧфІ 

в . Недільський - 2430 Fish Ayenue ' ' 
Bronx, 5ЧЛЛ 10409 Opel.: t^W) 881-арвв 

або 

і ; т т т ^ і т и т т і і і х х х Х і і І І І І Г І Т Г Т Т Ї І у і І І 1 І Ж Х Х Х І 1 ^ 

НОВЕ вдддная 
йфіш уш^Айкїьхрідайкдйн 

1917-1920 
B.̀ StupTOC 5 Я. Зовуля, вид. УКрайюьіснй: ТйсвіЧно^Тос– 
подарськнй Ткхтггут, Мюнхен 1072. Ї0ф сторСн, вуА" х 
934", крейдовий папір, голотяянаотіравау золоті-вктис– 
кн, 40. сторін ілюстрацій, з чого 8 сторін Ь іолпьорвх. 
Для книгарень нг^цпсаідяяй оітуст. Замовлення 1 гроні 

v `i ітросимо висилати до -
ЦЩЮ– 

Р.О. Box Ц 
Edmonton, 

BOOK STORE 

.-"WgaJiW 
^ T r t T t T i r t r T T t m n i t ^ n i i n i m i r m t T r ra 

,;Ню Йорк Тайме" про кризу... 
(Закінчення зі' crop. 1-ої) 

на керівні позиції у промн– комуністичних достойників в 
слвості та адміністрації". Га– Україні, що вони легковаж-
зета також інформує, що яо поставилися до публіка– 
Щербнцькин обвинуватив І цій ідеологічно шкідливих 

творів, в яких ідеалізовано 
історичне минуле України. 
Кореспондет згадує у цьому 
контексті працю Р. П. Іва
нової про Михайла Драгома– 
нова, мовляв, Іванова пере– 
на голосила ролю Драгома– 

щ 
в ш в 

ВЕЛИКЩЕИЬ о ГАПТЕРі 1973 Р. Ш 
СУБОТА, 28-го КВЕГНЯ, 6-та Г О Д . П О П О Л . Щ 

аювздь, вщвщини ПЛАЩЕНЖЦ Ї 
І СВЯЧЕННЯ ПАСОК 1 

Н Е Д І Л Я , 29-го К В І Т Н Я , 8-ма ГОД. В Р А Н Ц І ^ 

ТОРЯШСТВЕННА СЛУЖБА БОЖА Щ 
Просимо Шановних Власників та Відвідувачів Гаїстеру до В 
числеішої участи. ЦКРКОВНИП КОМІТЕТ ^ 

ШІ^иШІШІШШ 
ШШШШШУІІІ^ІІІІУІІІШ^^^ ІЯ 
ш 
а 
а 
SD 
ID 
SQ 

в 
т 
SD в 
SQ 

а 
SD 

Ж 

ВЕЛИЕЩЕПЬ 
В ПАРАФН 

ПРЕСВЯТОЇ 
ТРОПЦІ 

в К Е Р Г О Н К С О Ш 

на СОИОЗіВЩ 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 

2в-го квітня - СТРАСНИЙ ЧЕТВЕР, 
гад . 7-ма лоч. — С т р а т і . Чигання 12 
Євангелій. 

27-го Каітал - ВЕЛИКА П'ЯТНИЦЯ, 
год . 7-ма веч. — Вечірня і виложеіеня 
Плашявшці. 

28-^4) квітня - ВЕЛІПСД СЗХОТА, год. 
в-та рагп.”у — C.Tj-^Sa Божа. Свяченлія' 
П а с о к — гад. 1-ша, 2-га і 3-тя по пол. 

29-го кл'ггая - ВОСКІ'ВСЕІКШ ХРИ(С– 
СЛЧХВЕ, - гад. 10:80 ранку - Во?-
(фвпса Утрічія і Тоцг,клстшчгна Стулі– 
ва Божа. (По Службі Божій — Свя
чення Пасок)– 

30-го нвітня і 1-го травня — СВТГЛІШ 
ПОНЕДІЛОК І ВІВТОРОК - Служби 
Божі, год . 7-ма веч. 

Парох о. ІВЛИ МАК 

а 
so 
а 
SE а ш 
а 
ВВІ 
її 
1 
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а; 
а? і 

а; 
so! 
а 
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нова в історії України. Зно
ву ж Гаррі Шворц, коменту–! 

ючи редакційну статтю в 
„Комуністі України" з кри-і 
тикою П. Шелеста, члена по– 
літбюро ЦК КПСС та кол.! 
першого секретаря ЦК КП 
України, намагається насвіт– 
лити розвиток подій в Укра– і 
їиі в загальносоюзному кон– 
тексті та з'ясувати їхню важ– І 
ливість з точки зору інтере– І 
сів цілої КПСС. Шворц пише, і 
що' ледве може бути небез– І 
печніше' обвинувачення ко–; 
муністичяого лідера в CCCPJ 
від того, що, мовляв, данин 
лідер симпатизує з націона
лізмом. Ще гіршою справа с 
у випадку українського ко
муністичного лідера, бо йде
ться про другу після росіян 
щодо величини націю в СС– 
СР. „Все таки, — пише Г. 
Шворц, — той знаменний 
факт, що широко закоріне– 
ний націоналізм продовжує 
існувати серед советськнх 
українців — сьогодні цілком 
добре встановлений. На од
ному рівні, цей націоналізм 
репрезентує група інтелекту
алістів — такі люди, як 
Іван Дзюба і Вячеслав Чор– 
новіл, яких далі пересліду
ють за їхні погляди. Але ва
жливішим є те, що серед зви
чайних "українців є пошире
не незадоволення з уваги на 
те, що вони вважаються гро
мадянами другої класи. З 
цього погляду питання укра
їнського націоналізму є по
тенційно вибухове". Коли ж 
йдеться про Петра Шелеста, 
то якщо його можна обвину
вачувати в націоналізмі, то 
хто тоді стояв за ним у По– 
літбюрі в Москві, запитує 
Гаррі Шворц. 

В 55-”П РОКОВИНИ ІСНУВАННЯ 
СЛАВНОЇ 

КАПЕЛІ БАНДУРИСТІВ 
їм. Тараса Шевченка 
Диригент - f ригорій Ч а с т и й 

В І Д Б У Д У Т Ь С Я 

КОНЦЕРТИ 
CLEVELAND - Неділя, 15 КВІТНЯ 1973 р ч 4:00 о о тіол. 

Л'огпіаініу II. S. Auditorium, 2300 W. Pleasant Valley 
S A X D1EOO - Субота, 5 Т Р А В Н Я 1973 P.. 8:00 веч. 

Civic Theatre, Community Concourse 
L O S A N G E L E S - Неділя, 6 -ТРАВНЯ 1973, 3:S0 по йол. 

Shrine Auditorium, 666 W. Jefferson Blvd. 
S A N FRANCISCO - В^торок, 8-го Т Р А В Н Я 1973 p., 

8:00 веч. 
War Memorial Opera House Civic Center 

PORTLAND - Четаер, Н)-го ТРАВНЯ 1073 p., 8:00 веч. 
Lincoln H. S. Auditorium, 1600 S. W. Salmon St. 

VANCOUVER - П'ятниця, 11 ТРАВНЯ 1973 p., 8:00 веч. 
^oeeii Elizabeth Playhouse, 049 Camble St. 

CALGARY - Субота, 12 ТРАВНЯ 1973 p.. 8:30 веч. 
University Theatre, University of Calgary 

EDMONTON -– Неділя, .18 ТРАВНЯ 1973 p.. 3:00 no пол. 
/obiUee Auditorium. 114 St. Л 87th Ave. 

SASCATOON - BlBTOfHMc 15 ТРАВНЯ 1973 p., 8:00 аеч. 
Oentonlal Auditorium, Pacific Si 22nd St. 

REG IN A - Середа, 16 ТРАВНЯ 1973 рч 8:00 веч. 
Sheldon Williams Collegiate Auditorium, 
2601 Coronation 

WINNIPEG - Четвер, 17 ТРАВНЯ 1973 p^ 8:30 веч. 
Playhouse Theatre, Market Ave. A Main St. 

THUNDER BAY - П'ятниця, 18 ТРАВНЯ 1973 p., 
8:00 веч. 
Likeview H. S. Auditorium, 286 Gibson Ave., St. P. 

MINNEAPOLIS - Субота, 19 ТРАВНЯ 1973 p.. 8:00 веч. 
S t Paul Civic Center, 140 W. 5th St. 

CHICAGO - Неділя. 20 ТРАВНЯ 1973 p.. 7:00 веч. 
Orchestra Hall. 220 So. Michigan Ave. 
Kuitrxit вже тепер можна набувати в українських 

' ` K)iirrtipjuix та парафіях. 
Спроможніліі матеріяльно йСтавайте спонсо

рами концертів, В а ш е ім'я буде увіковїчнене на 
програмах Капелі . 

Х а й н е б у д е ні одного українця, хто не по
с л у х а в би ц и м разом концерту Капелі Бандурис
тів, з добірним складом та оновленою програ
мою. 

В Д Е С Я Т У Р І Ч Н И Ц Ю В І Д Х О Д У У В І Ч Н І С Т Ь 
нашого Дорогого і НезаЛлтнього 
ПОДРЛГА, БАТЬКА 1 ,ТДДОСЯ 

бл . п. Д-ра 
МАРКІЯНА ТІРЛЕЦЬКОГО 

ІСТОРИКА і П Е Д А Г О Г А 
будуть відправлені 

СЛУЖБИ БОШ 
в середу, 2-го травня 1973 року 

В Ц Е Р К В А Х : 
Катедрі СВ. Ю Р А в Н Ю НОРКУ, год. 7:20 ранку; 
Б Л А Г О В І Щ Е Н Н Я П Р Е С В . Д Ш И МАРИ, 

Ф Р Е Ш МЕДОВ, Н . Ж год. 8 :15 ранкт 
Катедрі СВ. О. ЛШКОЛЛЯ в Ч И К А Г О , 

год. 7:00 ранку 
Катедім СВ. В О Л О Д И Щ р Р А і О Л Ь Г И 

в ЧИКАГО год. 8 :00 ранку 
І Т Е І С О - К \ Т О Л І Щ Ь К Ш Ц Е Р К В І 

в ЛОС А Н Д Ж Е Л Е С год. 8 :00 ранку 
ДРУЖИНА СИН. СИНОВА і ВНУКИ 

в . 
На ІОвІленшій Фонд НТШ складаймо 90.00 датяріда. 

Під увагу Любителям образотворчого 
мистецтва. 

В суботу, 5 і в неділю 6 травня ц. р. 
в араиіхцеякях 

М У З Е Ю ЦЕРКВІІ-ПАМ'Я!ИПІКА 
(гоябвяий будинок нового мастку) -

ш О. БАННД БРУКУ, И. Дж. 

ВИСТАВКА І ВИПРОДАЖ 
творів (олія, пастеоь, вквжрвль, Графіка), що їх дару
вали українські мяагЩ вв рооДудову установ науки і 

культури в Осередку da, an. Андрія Української 
Нрввослаиво! Церкви а ЗОА. 

Вистаакті прнмАцеявя віаскрия4 в суботу, В травня, 
від год. 10-JOS ранку й до 6-ої год. веч., а в поділю, в 
травня. sKg гед. ія^й ийидввь до гщ. 7-ої веч. 

КУРАТОРЇЯ ` ^ 
МУЗЕЮ НЕРКВН-ПАЛГЯТНІПС^ 

1 "g^` r^^^J4"^^^^4^j^ .^^r^^^^ 'e^^r '^^^-^–^^ч^+^і 

шяшшштт 

'Ділимося cj-`riioio в.гткою з Побратимами Birvno.ii.innc 
Зміігаиь, ІІри:і ісличи та Лн.иіомігмп. 

що ііа 81-і.му році жпггя JTIOKOIBI-A іа Боси, 
!фШ'СШГ!ІІІШ НяЙсвягІші ТиГіип. 

в четвер, Ш-го квітня 1973 роїгг 
БЛ. II. ^LAПOP АРМІЇ У К Р . Л И Ц А Р О Р Д Е Н А 

СШЧОНА ПЕТЛЮРИ та ЗАТГ.ШОГО ХРЕСТА 

Інж. СТЕПАН ЛІСОВИЙ 
ПАРАСТАС — в нпТ”ТЮ, 22-го іспішл ц, р. о год. 

7:30 веч. 
іІЮХОРОН — я понеділок, 23-го киї піл 1973 р, о год. 

9-Ш ранку в Ііргква-лвіїчій Церкві т. Арх. .Мігллї.”пі, 74 
Hurris Ave.. Woonsaeket, КЛ. 02Я95. 

Т.'ШІіІІ ОСТАНКИ будуть поховані на міецевому 
цвинтарі. 

(Найменша лепта на похгтавлеіпія бодай маленького 
пям'яі:іі!ка, буде прийнята я великою ПОДЯКОЮ. 

Не'.. І;МІП. не нав ніякого яабесшечензиі і ніяких 
ощаіДі!ЮсгеГі, а жни лі скромної пенсії. 

ВІЧНА ИОЛІУ П.АМ'ЯТЬ! 
Настоятель о. ВГГАІИІ ЮОВАТЕНКО 
і ПАРАФІЯЛЬНИЙ КОМІТЕТ 

Форт 

Впганолуючн ия.м”л ті. мого Д р у г а 
сл. л . САВИ Н 1 Ш И Ф 0 Р Я К А 

тісталаю сЛ,тму 2Л.00 доларів 
на Ювілейний Фонд 1ГГЩ в ЗСА. 

Бейт. Ендіянв Проф. Осля Л Е В ! Щ Ь К Н П 

)кш 

з я 
У світлу нам'ять недавно померлого нашого 

Найдорожчого і Незаіібз-тпього Мужа і Батька 
сл. п. М И Х А Й Л А П О Ч Т А Р А 

складаю суму 25.00 додярлв 
їиі Ювілейний Фоісі НТЩ в "' 

Ліівіяґстон. Н.-Дж. Людмі 
ЯЯВЙ! 

іОНРОСТУВАЯЙЯ 
В остаїгньому виказі атожертв ііа Ювйлейннй Фонд НТШ 
(іОвсбода а' 13 каСтня 1973. ч; 69), подано помилково 
прізвище ВШ. П. Жертводавця в груігі 50-доляравнх 

пожертв: 
Маг. бути: 80 доларів зложили йок. Орвст і пані Оксана 
Кяофаю, Довер, Н. Дж. - аа що Щиро ПАреароиіусмо. 

Ювілейний Копйтет НТШ 

. ! т щ і ' і".' 

В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТІ! 
нашого Найдорожчого і Незабутнього 

МУЖА, RATbK.\ і БРАТА 

бл. п. 
БОГДАНА ЛИСЯКА 

КОЛ. старшини 1 УД Л'Н А 
бг)-де відправлена 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБА БОЖА 
в неділю, 29-го квітня 1973 року 

о год. 11-ій ранку 
в Церкві СВ. М И Х А Ї Л А 

прн 509 Georfre Street, в Нш Гейвені. Коїш. 
Приятелів, Побратимів по Зброї і Знайомих просимо 

намолитися au atteU Пого душі. 
Дружина МАРШ з Сипами 
(`e4T|)ll і РІДНЯ 

ПОДЯКА 
В дні 28-го тракгая 1972 р„ .і йолі Jt:-,-niuiiiiboro 

відїиніоа від іга.– у Вічіе.'гь нЛ Наядорожчия IIP AT 

бл. п. інж. ОМЕЛЯН БРИКОВИЧ 
І(нао дорогою хочу зложити, хоч і ім-ликіги опіа–: 

неїшям, щиру пoдя>;y всім Друзям. Знайомим, Родині й 
Л ю д я м Доброї Волі, які и д ча:' тяжкої хвороби^ ігрихо– 

ДИ.ТН з розрадою і ітаралн.ь доланогги фі-нічно чи мо
р а л л ю моному Дорогому Братові Омелянові, а вЗзяя аа– 
и.нчі ніш Пого jjjiijffitnol жнтадмі мандрівки, (иш.к) .учаг'– 
тю у .'Іа^7іок.йни-Х Вого.'луа;еіііі)іх і похо|юнах 
віддали Пому осташію нріг муі \ їй ікергяами ми добро
дійні цілі й на С.тужбн Ко.к.. причинилися до скріплен
ня пам'яті яро Покійного. 

ІЦнро дякую а?1лі Тим, що в час мойого тяжкого го
ря лгаралнгя мені в ріяїнґі <llr)^.^.'^ .loiicvsorrii й прислали 
свої вислови співчуття. Зокрема дикую Н лі за молитви. 

Особливо сердечно дійную В. ем. о. Ва нлелі Г.рігаяч– 
ському, який мнімо тяжких о^оз'я :; u і в тон час іужо 
иі-д!рш)іііого апоров'я, ставив і а.іі чаг оессні:терезмно д о 
д и -по.исції Дорогого Омеляна, в д відуна в Хпо|юі о н ІШІН– 
та.т! 1 приготовив Псго в дорогу до В.чно г,. Не мсішіе 
вдячна Вееч. ю. д-рові Ігорев MarvKo: аа такі щирі в'ц– 
п чини ..мойого Нрата в нпіглалі в о г а а н і х ГАДИИВХ Пого 
життя, мимо наваніаже :.ія другими обов'язками, з огля
д у на в.дираан на іщкнгарі в день Зелених Свит, як рів– 
нож з а іі-'дігра.а.к аші першої І їй, іахк ці бгазюгере^пиьо по 
смерті Брата Омеляна, ще таки на цшпггарі. 

Щиру подяку ОКЛяиВМ В:-еч. о. о. Ва;-нлсві– Бршін– 
ков?ькому, прогоі(реі;ві І і г ю з і Газрлліс:;оиі і д-рові Іго
реві МоїгчакшГі :ш н.'дправлпіня Панам і н похороненому 
зіиаедеімі, аа похоронні відиімнін в церкві і а. Михнїла 
і на цвігнтарі, а о. д-рові Мончакспі. ще за нр,ііналі.не 
слово в церкві. 

ІЦнро дякую п. д-роп' Ші^тяі)еві З Торонта, за солід
ну опіку персц операаісю, а д-рові F. Мало: ові, аа віч 
старання рятувати мого Брага сіп-раціїао і аа дЗавливу 
опіку п гля операліа. Я д у ж е ц я ч а а н. д-рові Навлсізї 
Таращукові в МсапіевУ., за нсм і 1 добрі норидн. — t^ne-
іГа.іі,ну подяку складаю її. Д-рові Ігореві Луговому аа 
игі його огарашія, за дбайливу опіку А поміч у шпиталі 
в Монтреалі в олталлііх тяониях і днях життя мойого Д о 
рогого Брата, 

-– П(нра подяка B?-м, щ о г^з^ми ВІД гадинами улеппу– 
вали Лому побут в іншпалі. і першу в ТО;:С:ІГІ. а поі.м у 
Маягреалі. О.-обливо ду;ке дякую аа добре герце І кожно– 

ча?му поміч щирим Приягелн.м Покійного п-ву Теодогіі та 
інж. Дмитрові Михайлюкам, які помагали моному Браіго– 
н;, як рідному. — Д у ж е щиро дякую пані О. Соколик ft 
інж. Я . Соколикові :іа сердечне ставлення до ІІок.йного, 
як пе|мгд :іііч(ну.і:;ішшм, так в часі хвороби. 

Не менше аобов'язана п-ЯЇ Т. Мнхаі"і.інс;овін, інж. Сге– 
muioui ШологонОяі й Уиж. Василеві Вацізкові, що не жа
лили ні часу, ні труду, ні коштів та приїхали з Тоїюнпі до 
"Монгревлю lBJД^ати останню npuvrvry Покійному, а зо– 
креіма інж. ВаиккоВІ :ta сердечні слова нрощаіиїн над ще 
незакритою могилою Покійного. 

Щиро дякую Приятелям. Знайомим і Кувшнм Терно– 
но.іліккм з Тороига аа вінок на могилу Покійного, н а д 1 -
лані вислови лі івчуітя. ви ген; аз по:і (омамшя через ііа– 
д!о про Пого смерть, :іа Пожертви на СПД.І — Т і р ю п о – 
ляна-м, щ о проживають у Ф.лидельїр і г. іячяа за вшии)'– 
вакмя пам'яті Покійного через пожертви ил Фдаад Верх. 
Архиспископа і Л.гуію;.'.й:іу Службу Божу в араковий 
дещ. в".д емертк. 

Також щиро дикую В: їм, що ламі гь ка - і на іомовн– 
ну алонлілн в Монтреалі пожертви ва Фонд Верховного 
Архшлшскола і на Фонд ОІІДД „( ер;к- і ККНИІКЯ" і тим 
гідно ншаїп к и п пам'ять мойого Доброго l`.jia.ru. 

Д я к у ю ' Л Л . Паням з ф рмн М. і. М. Knittins; МШя у 
ФЬтядельфії аа пожер-.'ду іш Оиужбн Божі ;ш снокій Душі 
Покійного. 

Не :іабу.ти про Покійного і працівники фірми „Ф. ЛІ. 
Оі оф Каяада" і на і! мали в и с к на могнлл і ви ̀ .u.in ліііз– 
ЧуГТЯ ДЛЯ Мене т а ТеПЛО а г а д і и ї н ПОК Г.НОГО \ ' : і :нй ф р– 
мокій газеті, іа що їм щира подяка, — Управі Українсько
го Технічного Товарилгаа в Торонті і к.іа і.ію щиру подя
ку аа сігадк^- в пресі Про Пок.йлого. 

А в к ііці я сердечіто дякую егрт.-чним естграм Дару– 
сі 1 Д О І І , братаннпі Кагру.-і ft дрг.кнн. мойого оратаннча 
Дзвіні, що мимо своїх, у декого з них, тяжких домаїинлс 
обов'язків, прибули З)іівлеКВ иа похорон -мойого доброго 
брап-а, а стрим”юшму браггні Ропіаноя. та йго дружині ЛІн– 
рійці з а їхню сердечн.: ть і пом ч виявлену в час тяжких 
терпінь мойого рідного брала, в чат ду,ке тяжких пере
живань д л я меле. 

Я свідома того, що не в \ Приятелів і Добродіїв По
кійного я знала й наиео ю не в - ч в них ря гках могла по– 
Д!ікувати. Тому п|юнгу B:t нпг нього, що ниє зиаві щобн 
нлім з а кожмий йняв помочі, доброго серця і іаіівчутгя 
(торицею нагородив. 

ЛЮБОМКРА - се-стра 

а . \ м к ть к в і т т нл М О Г И Л У 

6Л. п. інж. Омеляна Бриковича 
ЗЛОЖИЛИ: 

t В ТХ)ІЧ)НТО: 
Н А ВИДАНИМ ДИТЯЧОЇ .IITKPAT.VPII О И Д Л : по 

30.00 дол . — Михайло Мнхій, лг,к. Дмитро і Д о з я Мнхай– 
л!ок; по 2Л.00 дол. — Мироя Маноріїк; по 20.00 д о л . — інж. 
Дмитро і Геня Неірич; ио 1Д.00 дол. — інж. Степан Шо– 
логй':і. Михайло Ящ^”к ft і н ж Я | ю л т в і Оксана Соко-тик: 
по 10.00 Ідол. — Отеовя і Параня Боровень. інж. Іван Кі– 

^річеіисо, Я(итслава Семків, ІІСК. Роман Лягшпеиський; по 
S.00 дол. — Дарія Бодаарук. Галя Черніші, кгж. Василі. 
Вшшк, п-ні ЛІа;гкП)евко-Довгаи: 2.00 дол. — .Микола і Ан– 
на Мудик. ^– РАЛО.М 212.00 дол. 

В МОНТРЕАЛІ: 
НА ФОНД ВКРХ. Аі 'ХИОПИСКОПА „ЦЕРКВА В 

ПОТРЕБІ": 50.00 дол. — .Іюбомира Брнкович і О. В. Т. 
Г.рнколнч ( з Філадельфії): 40.00 дол. — Я. К. Червоним 
(з Н ю Порку); по 20.00 дол. — Д . Д . Гориягкевнч (a Kejb 
ковоссону), Р. 01. Врвасоаич і Пагген Ір.; по 15.00 дол. — 
Д . Литвин і Я. Сввка; по 10.00 дол. — І. І. О. Вахшгнкн. 
3 . О Роречии, І. X. Дякунчвк, К. І. Кедебай, О ЛС\-чарська, 
П. Линшм. Вр. Мельник, Д . Нспадинець: по 5.00 дол. — 
X. Бачтпіська, Яр. Бршши 'ька, JI. Гаврилюк, М. Дзерович. 
А. ДоброВО-тьська, От. Захарчук-і 'енга.ю. С. Т. Ільчнппт, 
3 . Клпмовська, М. Кметнк, 3 . ЇСутд. Л. Левннька, О. ,Макси– 
мЗа, С О. .Малгук, В . В. Дибуїинизс, Я. ЧолЛ і 3.00 дол. — 

. О . М. ГрІбнЙ. - РАДОМ 388.00 дот . 
ILA ОТТДЛ -АКЦІЯ „ Г Е Р Ц Е П КНИЖКА": по 10.00 

дол. О. В, Т'. Бршювич і Я. К. Червоияк: по 5.00 дол, — 
Т. Бедмарська, В. Взціпс, II. Газрнлюк і О. С. Мацух; 
3.00 дол . - І. В.'йтеїгко: 2.00 дол В. Гаврилюк; 1.00 дол . 
— Л. Лгугова. - РАЗОМ 40.00 дол. 

" ї ї 

-



вВРБОДА, СЕРВДА, 25-го КВІТНЯ 1973 

ГЛКІВКЛ і редніх дописах, здобули ві– 
j цечемпіонат. У цаступяих 

Чорноморська Січ чемпіоном' 2-ох тижнях наші гаківкарі 
Гаківковоі Ліги Велі | мали змагатися в традицій– 

Скейтерс j них грах „плей оф". А осо– 
- - І бливе відзначення за ос я ги 

Чорноморська Січ — Вейн 
„Сіинерс" ГК 2:2 

Нюарк 23 березня. — 
Вперше у своїй історії „Ч. 
Січ" здобула звання з цього 
наймолодшого виду спорту, 
яким в УСТ ,.Ч. Січ" с га– 
ківка. Беручи під увагу 
факт, що ця ланка зактиві– 
зувалася, щойно в сезоні 
1971-72. цей новий осяг зас
луговує на особливу увагу. 
Виступивши вперше на льо
дових аренах Ню Джерзі, 
українські спортовці в однос
троях ,,Ч. Січі" в минулому 
сезоні — вони закінчили йо
го в кінцевому показнику та
белі гор, на усіх 6 клюбів на j ла 2:0 і виглядало, що най– 
5-му місці. Одначе вже в чільніший суперник україн– 
,.плей оф" в групі ,,Б" вони \ ських гаківкарів зазнас ви– 
виншлк першунами. В цьо– і оокої поразки. В ході гри в 
горічному сезоні з огляду на . кінці II періоду Вейн ,,Сін– 
вік змагунів, Управа Т-ва \ нерс" стрілили першого голя 

„Ч. Січі" в цій ділянці спор
ту на протязі короткого ча
су, заслуговує жертвенний і 
діловий менеджер гаківково– 
го активу Петро Семен юк, 
який вповні віддався цій не
легкій праці. В проводі лан
ки видатно співпрацювали: 
В. Олійник і Д . Сурович — 
змагунн та Д . Квін — тре
нер. Якщо йдеться про зві
тові змагання, то згідно з їх
ньою ставкою пройшли вони 
надзвичайно напружено і е– 
моційно. Около 300 глядачів 
були свідками завзятого зма– 
гу, в якому мінялися можли
вості для осягнення перемо
ги; на початку ,.Ч. Січ" ве– 

з робила практичний поділ 
активу на дві дружини: до і 
1 S-ти років виступали в Рак. j 
Лізі Велі Скейтерс, де як 
вже згадано, осягнули чем– 

і опісля в III періоді вирів
няли внелід 2:2. Будучи уп– 
ривілейованою дружи н о ю 
господарі намірені були ос
таточно здобути свою 3-тю 

піонат в такому складі: І.; перемогу з нашою дружн– 
Барбаднн, Б. Дзіман. Г. Бу– і ною і цим самим видерти з 
няк М. Квін, 3. Семанншнн, \ Рук чемпіонат „Ч. Січі", яка 
Р. Семенюк, Т. Фегер, Д. Су–' на протязі сезону постійно 

„Чорвожорська ОИГ Ьь. 
Юньйон „Іґьлс" 7:2 

У відплатних змаганнях в 
серії „плей оф", що відбули
ся на льодовій арені' Айрон– 
бавнду, 20 березня, „Ч. Січ" 
остаточно в н є л імінувала 
„Ігелс" і цим самим у війш– 
ла до фінальної серії за ча
шу Гак. Ліґи Юньйон Кавй– 
ті з сильним клюбом Пленн– 
філд Джейсі. Переможні го
лі здобули: Масій 2, Лебедь, 
М. Соловей, Квін, Олійник і 
Будний по одному. 

ВІДБИВАНКА 

І Жіноча Дру 
чемпіовом стейту Ню Джерзі 

Лівіяґстон 23 березня. — 
Тут, в залі школи Джуньйор 
Гай Герітедж, відбулася чер
гові, відкриті відбиванкові 
першенства „А”-клясовнх 
дружин Ню Джерзі, в яких 
.,Ч. Січ" повторила свій 
кількалітній успіх, здобув
ши чемпіонат Стейту з най
кращими анелідами. Україн
ські слортовкн вповні домі
нували в турнірі і здобули 
перемоги „сухими" висліда– 
мн з усімн дружинами 2і0 
сетів. Приємно, що цим ра
зом у нашій дружині між 
досвідченими: О. Бук-Кро– 
чак, Д. Сенежак, О. Ярош і 
Р. Сорочко, пописувалися 
молодші зиагункя, випуск
ниці Спортової Школи „Ч. 
Січі": X. Чайківська, О Пас– 
лавська, 3 . Стебельська та 
X. Голиноька. Увечорі на 

Шеафер Ліги. Ню Джерзі 
„Ч. Сі5" здобула . важливу 
перемогу і тим самим зміц
нила свою позицію лідера, 
маючи здобутих на 12 гор 
— 19:6 точок і 31:8 відно
шення воріт. Ведення 1:0 
для „Ч. Січі" здобув Фармі– 
га в 31-іЙ хвилині. Польські 
футболісти вирівняли внелід 
у 61-ій хвилині з. карного 
стрілу. У 78-ій хвилині Во
лодимир Леонів стріляв пе
реможного голя гри. Склад 
„Ч. Січ'": Лісевич, Касіянен– 
ко, Паньків. І. Паливода, 
Каздоба, Понось, Леонів, 
Фарміга, Ренерей, Ілнч, 
Ткач, П. Паливода, Мару– 
щак, Б. Хамуляк. М. Пали
вода — менеджер. 

„Чорноморська Січ" (Ю– 
наки) - „Керні" СК 3:3. Усі 
три голі для „Ч. Січі" здобув 
Процюк. 

О. Твардовський 

рович, Є. Семенюк. П. Мель– І очолювала показник табелі | бенкеті Відбиванковбї Ліґи 
ник, О. Лебедь, П. Меле. Б. |гор. Цим разом їхні бажан– 
Кузів. В. Залізко, П. Рудак. І ня не стали дійсністю. „Січо– 
Більшість із згаданих разом і вики" після здобутих голів 
З своїми старшими друзями і Орестом Лебедем, мали ще 
— В. Олійником. Т. Масієм,; можливості на піднесення 
Л. Соловесм і Д. Суровнчем, 
репрезентували УСТ ..Ч. 
Січ" через свою філію в 
Мейплвуді в сильнішій Гак., 
Лізі Юньйон Кавнті. в якій. 

висліду. але гра остаточно 
закінчилася внічию, - що 
вповні вистачило ..Ч. Січі" 
на здобуття лаврів чемпіона 

як ми вже згадували в попе– і сезону 1972/73. 

ГІБА ВАСИЛЬ 
іт-као свого приятеля 

ДМИТРА ВАКАЛКЖА 
який виїхав з Буковини, Чернівці в 1936 р. Родом із с. 
Вікно, раніше :шаходився в Уругваю, опісля виїхав до 

Ріо де Жаиейро. Проілу писати до: 
TUX VASILE - 93 - tad Ave., New York. N.Y. 10003 

Tel.: (212) 533-5663 

Ню Джерзі президент В. Лі 
ги вручив менеджерові і 
тренерові „Ч. Січі" ^– іяж– 
А. Лапи чанові чемпіонські 
нагороди. 

Кінцевий показник Відбн– 
ванкювнх першенств ,,А" 
клясн Ню Джерзі на 1973 p.: 

1. Чорноморська Січ -
8:0 точок; 2. Ровей ІВКА -
4:4 т.; 3. ЛІвінґстон; ВК -

т.; 4. Ленделс ВК -т– 
т.; 5. Парсипені ВК Щ 
точок. 

3:5 
; 3:5 
|2:6 

ФУТБОЛ 

„Чорноморська Січ" ; - Г ' 
„Вісла" СК 1:1 (1;0) 

Вейн 24 березня; Щ У сво
їх чергових мистецьких зма
ганнях у ..Менджер Дивізії" 

На Великодні Свята/ 
Ф І Р М А ' 

БРАТТЯ СТАСЮН 
124 Перша Евня (між 7-8 вул.1 

НЮ ЙОРК, Н. Й. 10009 
ПОВІДОМЛЯЄ: 

що на Великодні Свята приготовляє 1 
має на складі нанкращого еорта м'ясні 

вироби власної продукції, які 

К О В Б А С И , Ш И Н К И , 
САЛЬЦЕСОНИ І ДРУГІ 

ВУДЖЕНИНИ. 
МАЄМО В НАШОМУ СКЛЕПІ ВЕЛИКИЙ 

ВИБІР ІМПОРТОВАНИХ ШИНОК 
З ПОЛЬЩІ ТА ДРУГИХ КРАЇН ЕВРОПИ. 

З уваги на ВЕЛИКОДНІ СВЯТА ціни па 
всі продукти приступні. Ввесь товар -

ПЕРШОЇ ЯКОСТП. 

STASIUK BROS. 

Річці Загальні Збори і нова 
Управа УАСТ „Леви" 

Чикаго, Ілл. - Річні Зви
чайні Загальні Збори УАСТ 
,Лева" відбулися 25-го бере
зня у власній Клюбовій до
мівці при 2353 Вест Чикаго 
евню. Збори відкрив уступа
ючий президент Т-ва Роман 
Припхав та подав порядок 
Зборів. Потім на пропозицію 
п. Зенона Косачевича до пре
зидії вибрали Романа Прип
хана на предсідника, а д-ра 
Маріяна А. Панчишина на 
секретаря. Протокол з мину
лорічних Загальних Зборів 
відчитав д-р А. Панчишин і 
цей протокол прийняли од
ноголосно. Звіти уступаючих 
членів управи були старанно 
опрацьовані й надруковані 
Романом Припханом, і \ ці 
звіти всі присутні (29 чле
нів УАСТ „Леви") мали в 
руках. їх лише усно допов
нили Р– Припхай. Микола 
Остап чук про фінансовий 
прихід ' і Петро Головатий, 
референт преси. 

У дискусії над звітами 
висказався Роман Припхай 
про те -, що т р е б а як
найбільше українських зма
гунів у дружині юнаків і по
збутися чужинців; Петро Го
ловатий порушив справу 
членських вкладок і піддав 
думку Зборам, що немає сен
су тримати „паперових чле
нів", які по кілька років не 
платять членських вкладок 
до каси УАСТ „Леви". Кар
но Малий порушив справу 
футбольної дружини дорос
ту, наших найменших леве
няток, яка не існувала в о– 
сіяньому( сезоні після– резиґ
нації ї х ланкового" Мирона 
Дахнівського. Потім голова 
Номінаційної комісії Карля 
Малий подав листу канди
датів до нової Управи на 
1973-ій рік. Після перегово
рів ̀  і дискусії, нову Управу 
УАСТ „Леви" вибрано в та
кому складі: Карло Малий 
— президент, Стефан Винни– 
ченко — перший віцепрези– 

0 НТПТ.Р WANTED MALE С 

SUPERINTENDENT 
Office Building - full time -
mechanical skills, some expe
rience necessary, 1-bedroom 

apt, utilities plus salary. 
Call Mrs. Walsh, 

t h e Boyle Co. 
(SOI) 353-4200 

Openings for 
HAND OR AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
OPERATORS 

TURRET LATHE 
OPERATORS 

MILLING MACHINE 
OPERATORS 

DRILL PRESS 
OPERATORS 

MATERIAL HANDLER/ 
GENERAL 
MAINTENANCE 

Experienced or willing to 
learn. 
Excellent opportunity for de-

| pehdable people to grow with 
young Company. Plenty of over
time available. Paid holidays, 

j hoepitalizatlon, excellent.work
ing conditions. 

: These are permanent positions. 
Apply to: 

NOVA SCREW MACHINE 
PRODUCTS 

14 Grant St , Linden. NJ. 
or call (201) 486-6474 

PACKAGER 
No ехр. пес. То start irruned. 
In Packaging Dept of modern 
pharmaceutical plant. M u s t 
speak and read English. Full 
time positions now open in En-
?lewood and North vale. Call 
tor appt Zenith Labs, J40 Le-
Grand Ave^ Northvato, N. Л. 

767-1700 
MAINTENANCE 

ASSISTANT FOREMAN 
SECOND SHIFT 

5 PM to 1:30 AM. Experience 
required for general main
tenance. Knowledge ot bakery 
and refrigeration helpful. Apply 

Mr. G. (УВгІап, 761-6600. 
Glldden-Durke 

Division 8GM Corp. 
200 Rutgers Street 

Maplewodd, N J . 

дент, Андрій Еліяшевський 
- Другий віцепрезидент і 
організаційний р є ф є р є нт, 
Аскольд Кліофас - - корес– 
цонденційнцй секретар, Сте
фан Бакун — рекордовий се
кретар і хронікар, д-р Марі– 
ян А. Панчишин — скарб
ник, Володимир Погрібний 
— господар, Петро Голова
тий — референт преси і про" 
пагандн, Анатоль Гординсь– 
кнй — член - заступник, Лев 
Хома — член - заступник, 
Іван Печенюк — адміністра
тор бари, Стефан Стадник — 
адміністратор домівки, Осип 
Чучук — заступник адмініс
тратора. Контрольна комісія: 
Зенон Косачевич, Зенов 
Шведах, Володимир Гале– 
люка. Товариський Суд: д-р 
Ілля Мула, Теодор Пилявка 
і Мґр Євген Дачншин. 

Заключне слово на За
гальних Зборах мав інж. О– 
рест Клюфас, який закликав 
нових членів Управи та всіх 
присутніх до посиленої пра
вд для розвитку стартових 
дружин УАСТ „Леви". 

Петро Головатий 

„Тризуб" — „Кляркставн" 
5:1 (4:0) 

, Філадельфія, 1-го квітня 
1973 р. — Останні змагання 
за мистецтво Оберлігн ДАФБ 
у цьому сезоні між „Тризу
бом" і Кляркставном" від
булися при дуже несприят
ливій погоді і на розмоклому 
грищі. „Кляркставн" це сла
ба дружина, бо займає ос
таннє місце в табелі розгри– 
аок, а склад „Тризуба" був 
комбінацією першої і дру
гої дружини, проте ці зма
гання були добрі. Змагунн 
обох команд грали жертвен– 
но і старалися опанувати 
мокрий м'яч, на болотнисто– 
му грищі і це їм в більшості 
вдавалося. Першу півгру до
мінував „Тризуб" і здобув 
перевагу чотирьох воріт зі 
стрілів Дочілі, Пуліти (2) і 
Угрина. Друга півгра нале– 

ЗАЖИИТЕ ЩЕ СЬОГОДШ 

З І Л Л Я 
Я. MILLER'S PURE HERB 

COMPOUND i t 8, 
а вже за Кілька годин, а най
дальше слідуючого дня почу

єтесь ліпше. 
Це аідяя дівав дуже esopo І 

є дуже помічне в еладуючях 
недугах: квася жолудка, за
вір, нестравиїоть, гази, відбн– 
а—аа, завороти гол сан, біль у 
кршшкк 1 land недомагання. 

Діла одної пачки flO.00, а 
якщо хочете д л я своїх 
приятелів, тоді 2 пачки 
тільки - 515.00. 

Якщо Ви везадоволеві про– 
гягол S4-48 годив, зверніть 
пачку, а гропгі будуть Вам 
севчал повернені 

Пишіть зараз, делучукпв 
чеа або мові ордер ва адресу; 

THE MILLER CO., INC. 
Dpt. 41 

790 Broad Street, Newark, NJ. 

HALE ft FEMALE 

Погрібно багато 
О П Е Р Е П Т О Р т , -OK 

Побажані з досвідом (без до
свіду також), до Singer and 
Morrow машин, жіночі штани, 
цілість одягу. Також досв. кра– 
ячі до цілого одягу. Добра 
платня, пост, праця. Веяефітн. 

Meyer Berko Co. 
258 Weat 87th St. N.Y.C. 

(212) 561-0122 

! OPERATORS W A N T E D ! 
Experienced and learners. 
Year round work on: Single 
needle, overlook 6: special 
machines. 35 hours week. 
Paid Holidays or vacations. 
Apply in person; or Call: 

( 2 1 5 ) 837-1553 
SANDRA JO 5PORTWEAR 

151 North Chestnut Street 
Bath, Penn. 

Between Windgap and 
Allentown. 

жала До. „Кляркставну", але 
його напад спромігся тільки 
на одні ворота - впрочім 
дуже гарною „головкою" до 
стрілі з роту. Останні воро
та здобув Угрин, усталюючи 
внелід 5:1 у користь „Три
зуба". 

'Це були вже треті виграні 

змагання в останньому тиж
ні, бо 28 березня ц. р. „Три
зуб'' переміг нюйоркський 
„УСК" у відношенні 2:1, а 
попередньої неділі 25-го бе
резня Ц– р. так само виграв 
,Днтер - Джул." в Ню Нор
ку. 

м. О. 

SPARKY FRAME-AUTO BODY 
817 Passaic Avenue West Coldwell, N.J. 

П О Ш У К У Є 

МЕХАНІКА 
"FRONT END MAN" 

Стала праця, добра платня, Blue Cross 6t Blue 
Shield, платні державні свята та вакації. 

Тел . : ( 201 ) 227-6330 
П и т а т и з а и. Петром Буняком 

Machine Assembly 

ASSEMBLY TECHNICIANS 
Mechanical asseanbly, wiring and testing of large flame 
cutting machines. Varied work in a clean production shop. 
Mechanical aptitude and experience necessary. Electrical 
background helpful. Salary commensurate with experience. 

CRATER/PACKER 
Will work with experienced man in construction and pack
ing of crates for a variety of large machine components. 
Some industrial experience desired. 

EXOELLF).YT. CAREER OPPORTlTNrnES 
COMPLETE BENEFIT PLAN' 

Call for appt. 10 a. m. — 4 p.m., or write 
UNION CARBIDE CORPORATION 

P.O. Box 381, Cranford, ЛЛ. 07016 (201) 276-4050 
An Equal Opportunity Employer IM/F 

Запізнайте своїх вибагливих приятелів 
зі зразками cyzacnoi мистецької теоргрсти 
України — подаруйте їм люксусовий альбом 

КНИЖКОВИЙ 
1НАК 

ШЕСТИДЕСЯТНИКІВ 
а Резюме англійською, естонською, французь

кою й німецькою мовами; 
” Ц мистців, 110 репродукцій одно– й багато 

кольорових; 
ш З(Ц сторінок, розмір 7'/s г 7 й цалів.,Ціна 15 

доларів. Замовлення слати до: 

Svoboda, P.O. Box 346, Jersey City, N.J. 07303. 

UEMA TO ЯК ПА 

С О Ю З І В Ц І ! 
ОСЕЛІ „ 
УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 
СОЮЗУ 
Найкраще місце 
аіщпоеин,ку і вакацій 
в Кетскильських горах 
біля Й. К Е Р Г О Н К С О Н , R. П. 
Замовляйте місця 
завчасу на: 
КІМНАТИ - НА НЕЗРІВНЯННІЇ 
ішкаціииіііі побут 
НА СОЮЗІВЦІ ' 

Гірська природа, відновлені кімната, до
машня мухая, б теїіісошп кортів, відйн– 
вапкові площі, олімпійського розміру ба
сейн, мистецькі і розвагові Імпрезв, заба
ви та багато Ьшшх удогідпепь. 

ДИТЯЧИЙ Табір 
діти у віці 7-11 рч ЯКИЙ триватиме: 
д л я Д І В Ч А Т -

гід 2 3 червня — д о 14 л и п н я 1973 р . 
д л я Х Л О П Ц І В -

від 15 л и п н я — 4 серпня 1973 р. 

Тенісовий Табір 
Х Л О П Ц І І Д І В Ч А Т А (12-18 р.р.) 
від 23-го д о 30-го Ч Е Р В Н Я 1973 р . 
Курси 
Українознавства 
від 5-го д о 29-го С Е Р П Н Я 1973 р о к у 
Ім'я 
1 прізвище 
Адреса 

Вік Член УНС, Відділ л 
ЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: 

Слабо Q Задовільно Q Добре Q 
Залучую на рахунок оплати | : — 

(Повна оплата курсів - 1150.00. Половину 
належносте треба вшхатитн із апліка– 
ПДБЮ). 

ЗАМОВЛЯННЯ ВИСИЛАТИ: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonksoa, N.Y. 12446 Тел . ( 9 1 4 ) 626-5641 

f f t C W j ^ 
^^^ігїТіїтмїмтЧтоІі 

48 C Пв 8t. 
TeT"OR Я-ЯЯЛ0. New York.l( 

ВЕЛ1ПСОДШ КАРТКИ. 
'' Писанки та подарки для 

різних нагоЯ. 

Різне 
З і̂фаЬгськв Василкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 

Tel.: (212) 475-7430 
- бажас Всім — 
ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
ВООКРЕОЕИНЯ 
ХРИСТОВОГО 

. Христос Воскрво! 
В днях 22, 20, і 80-го кв?та 

197S року - закрито. 
Урядові години: від понеділка 
до суботи — 8:80 де в веч,і 
,' в неділю вад Ю-2 по пол. 
^>^>л^^^^i^2^ї^2>^^2>5^г>5^г 

REAL BSTATE2 

АОЧІОТЕ П Р О Д А Т И 
А Б О К У П И Т И 

Б У Д И Н О К , в и з н и с , зжаслю 
авертаятеся до 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМВ 
ООМШІ REAL. ESTATE ОО. 

88 — Seeond AveaoB ; -
Mew York, N.Y. TeLx 4ТГ-4И8 

Купуйте є підприемстеаа, 
ЛКІ оголоьціються 

m ЛЬОЛОЯІ"' 

|| Funeral Directors || 
Theodore WOLINNIN,ioc. 

Директор 
Похоронного Заведеавя 

123 East 7th Street 
NEW YORK. N.Y. 100ft 

TeL: GR 5-1487 
СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

-P^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРББНИК 

Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7Ш STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4 -2568 

LYTWYN Ь LYTWffl 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 

Anywhere In New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINOTON, N.J. 
NEWARK, N.L 
E S s e x 5-5555 

SIIVKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

S363 Boston Bd. 
NEW YORK. N.Y. 10489 

TeL: 888-2475 
Директор ИОСИФ 

СЕНКОВСЬКИИ 
Завідує влапггуванням по– 
хороаів а каплицях, поло
жених в кожнім районі 
міста. Похорони по міиі– 

м а л м ц т ЦІнаХ.' 

КОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

Completely , 
AIR CONDITIONED 

Займається Похоронами 
в стейті NEW JERSEY. 

Ціни приступні для всіх. 
Обслуга чесна в найкраща. 
У випадку смутку в родині, 
КЛНЧТа, ЯК 8 День, TAX 1 

в НОЧІ 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

Jersey City, N.J. 07302 
HEnderson 4 - 5 1 3 ! 

" в в и й M M М Ш В М М М М Г . 

ТАРЗАН, 4 . 6922. Міті йурурді нараджуються 


