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КОРОТКІ ВІСТКИ 
СТРАЙК Г Р О Б О К О П А Ч І В , ЯКИЙ ТРИВАВ 27 Д Н І В 

і охоплював 16 цвинтарів нюйоркської метрополітальної 
округи, закінчився 6-го липня. Гробокопачі вернулися на 
роботу вже того самого дня, але не відомо, як довго ло-
трнвас, поки похоронять всіх померлих, які не були ПО-
хоронеді пдд час страйку. На цвинтарях самого міста Ню 
Иорку знаходиться коло 1,800 непохованнх тіл, яких дер-
жать у сдецДяльних охолоджених приміщеннях. Не вста-
новлено скільки тіл чекас на поховання на цвинтарях поза 
містом. Під час страйку члени родин покійників дуже ча-
сто самі копали гроби. 

ПОВІТРЯНА ЛІНІЯ „АМЕРИКЕН Е И Р Л А И Н С " 
заявила,' вдо нона нелегально жертвувала 55,000 долярів 
на перевиборчу кампанію президента Ніксона в 1972-му 
році. Президент пДсї повітряної лінії Джордж А. Слейтер 
ічазав, щ о колишній персональний адвокат Президента 
Гврберт,В. Калмбах звернувся до „Америкен Ейрлайнс" 
в справі пожертви та що ця повітряна лінія цю пожертву 
склала. В лей час „Америкен Ейрлайнс" старалася діста-
ти від федерального Уряду дозвіл на об'єднання з іншою 
лінією і думала, що пожертва запевнить позитивне рішен-
ия Уряду. Але Цивільна Аеронавтична Колегія, 4-ри мі-
сяці післй цісї нелегальної пожертви, відкинула запропо-
яоване об'єднання цих повітряних ліній, а президент Нік-
сон підтримав рішення Колегії. „Америкен Ейрлайнс" с 
першою корпорацією, яка добровільно призналася до не-
легальної виборчої пожертви. Справу таких пожертв роз-
глядае тепер спеціяльний прокуратор для Вотергейтської 
афери Арчйбалд Кокс. 

У МІСЯЦІ Ч Е Р В Ш ЧИСЛО БЕЗРОБІТНИХ ЗМЕН-
ШИЛОСЯ до 4.8 відсотка цілої робочої сили Америки. Пе-
ред тим було 5 відсотків безробітних. Новий рівень безро-
біття є найнижчим від 3-ох років. Речники Департаменту 
праці твердять, що ця зміна представл^с собою справжнє 
поліпшення в сгміаві безробіття, а не тільки тимчасову 
статистичну зміну. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А ТОРГОВЕЛЬНА КОМІСІЯ перевела 
слідження в справі браку бензини, яке виказало, що го-
ловні нафтові фірми старалися підвищити ціни на свої про-
дукти зменшенням продукції. Рапорт цісї федеральної 
агенції не був оприлюднений, але преса дістала ці інфор-
мації з достовірного джерела. Рапорт також ствердив, що 
великі фірми різними способами стараються позбутися 
конкуренції від менших незалежних бензинових станцій. 

ДЕПАРТАМЕНТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
чаявив, що є всі вигляди на дуже добрий урожай кукуру-
дзи, сої та озимої пшениці, які с важливим джерелом кор-
му для ' худоби. Економісти з Департаменту сільського го-
сподарства сподіиакя-ься,.що. з. добрим урожаєм ціни -на 
кОрм сЧ?нкжаться', "а "разом з тим ' також впадуть ціни на 
м'ясні продукти. 

УРДЦ ЛОН НОЛА В КАМБОДЖІ МУСИТЬ ВПЯВИ-
ТИ свою життєздатність і успіх у боротьбі з комуністични-
ми партизанами, якщо хоче мати перед собою майбутнє. 
Згідно з заявою нового американського секретаря оборони 
Джеймса Шлезінгера, досі цей уряд себе належно не вня-
вив, надіючися на американську допомогу. Як відомо, з 15 
серпня американці перестануть помагати Камбоджі у її вій-
ні з комуністичними партизанами. 

В ІРАКУ РОЗСТРІЛЯНО 23 УЧАСНИКІВ ЗМОВИ, 
спрямованої проти членів іракського уряду, які плянува-
ли переворот. В часі замаху згинув іракський міністер обо-
рояи Гаммад Шігаб, а міністер внутрішніх справ С. Ґгай-
дан був поранений. Серед розстріляних є полк. Назем Каз-
зар, якай, очолював змову. 

К О М У Н І С Т І І Ч И т і КИТАЙ П О Н О В Н О З А А Т А К У -
BAB СоВєтський Союз за бажання встановити „світову ге-
ґемонію". Нагоду для такої атаки, що появилася в кому-
нктгичному органі „Червоний прапор", дав випадок із ка-
тастрофою совстського реактивного літака в часі демонс-
трування гі Парижі. За твердженням китайського журналу, 
цей випадок стався з уваги на „недолугість совстських лі-
дерів", які більше дбають про це, щоб запевнити собі ви-
гідне життя. 

В ІТАЛІЇ МАРІЯНО РУМОР ОФОРМИВ новий кабі-
нет, який складається з коаліції Християнської Демокра-
тнчної Партії, Соціял - Демократичної Партії, Республікал-
ців та СоцІялістів. Це вже 35 уряд від часу упадку режиму 
Муссоліні. 

У Філадельфії помер св. л. Йосиф 
Прои,ик, заслужений громадянин 

Філядельфія. — Милул о ї 
суботи, 7-го липня, тут ПО-
мер. на 77-му році життя св. 
п. Иоснф Процик, колишній 
учасник Визвольних Зма-
гань в радах Української Га-
лнцької Дрмії, просвітній, 
сільсько - господарський та 
громадський діяч, організа-
тор і .диригент просвітніх і 
хорів, опікун повстанців про-
ти нацистських і большевн-
цьких окупантів під час 
Другої світової війни, опісля 

разом з дружиною протягом 
десяти років совстський ка-
торжннк на Сибірі. Панахи-
да буде відправлена у вівто-
рок, 10 липня о огод. 8-ій 
вечора в похоронному заве-
денні Насевичів, похорон в 
середу, 11-го липня, о год. 
9-ій рано з церкви Царя 
Христа і опісля на цвинтарі 
у Факс Чейс біля Філядель-
фії. Осиротив дружину Bap– 
вару, сина інж. Степана і не-
вістку Любу та внуків Ок-
сану і Романа. 

В Д Ж Е Р З І С И П ПОМЕР 
СВ. i t L Б И Ч И Н С Ь К Ш Ї 

Джерзі Ситі. — В неділю, 
8-го липня, тут в домі своїх 
приятелів, відомих громадян 
Миколи і Параскевії Шере-
метів, домер на 73-му році 
Життя св. п. Ігнат Бичинсь-
КВЙ, колишній вояк Укра-
їнської Галицької Армії та 
активний суспільно - громад-
сЬкий діяч. Панахида буде 
в ідправленаувівторок, 10-го 
липня о год. 8-ій вечора в 
похоронному заведенні Ко-
вальчяха, похорон передба-
чения на середу, 11-го лип-
ня, о год. Ш- рано. 

ПОМЕР 
СЛ.П. КУЗЬМА НАУМЕНКО 

Перт Амбой, Н.Дж. — В 
понеділок 9 липня ц.р. тут 
помер на 72-ому році життя 
сл.п. Кузьма Науменко, на 
роджений 1901 р. на Харків 
щині, активний член місцевої 
української православної 
громади. Осиротив дружину 
Сімйону, синів Бориса, Воло 
димира і Євгена з родинами, 
9 внуків й 1 правнука. Похо. 
рон відбудеться в середу 11 
липня з церкви св. Андрея в 
Бавнд Бруку на Український 
Православний Цвинтар. 

ПРЕЗИДЕНТ НІНСОН ФОРМАЛЬНО 
ВІДМОВИВСЯ СВІДЧИТИ ПЕРЕД 

СЕНАТСЬКОЮ ВОТЕРГЕЙТСЬНОЮ 
КОМІСІЄЮ 

Сан Клементе, Каліфорнія. 
— Президент Ніксон 7 лнп-
ня формальне повідомив се-
натську комісію, яка розгля-
дає Вотерґейтську справу, 
що він ні в якому разі не бу-
де персонально свідчити пе-
ред нею. У листі до сен. Сема 
Ервіна, предсідника цісї ко-
місії, президент Ніксон та-
кож заявив, що не дасть ко-
иісії доступу до презндентсь-
ких документів. Але Прези-
дент також писав, що дав ін-
струкції для персоналу Бі-
лого Дому співпрацювати з 
сенатською комісією та пода-
вати всі „інформації доречні 
до розслідування" Вотергей-
тської афери. У відповідний 
час, заявив Президент, він 
публічно займе слово в enpa– 
ві Вотерґейту, але наразі він 
відмовляється свідчити перед 
сенатською комісією, бо від-
чуває, що мас обов'язок за-
держати конститу ц і й н и й 
„розподіл влади" між окре-
мими частинами федераль-
ного Уряду. Його постанова, 
писав президент Ніксон, ба-
зована на бажанні вдержати 
иезаторкненвми к о н е гиту-
ційні повноваження та пре-
рогативн президента, а не на 
будь-якому бажанні затри-
мати інформації, потрібні 
для розслідування Вотергей-
тської афери. Це була перша 
особиста заява президента 
Ніксона в справі свідчення 
перед сенатською комісією, 
хоч пресовий секретар Біло-
-го Дому Роналд Зіглер про-
голосив подібну заяву 2-го 
липня Ц. Р-- У своєму листі 
до сен.ТйГрвіна президент Р. 
Ніксон покликався на відмо-
ву президента Гаррі Трума-
на свідчити перед Палат-
ною Комісією для Неамери-
канської Діяльности в 1953-
му році. Президент Ніксон 
включив копію листа презн-
двнта Трумана, в якому Г. 

ЗАКІНЧИЛАСЯ ПЕРША ФАЗА 
ЕВРОПЕЙСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Гельсінкі. — В суботу 71 по ославленій „ д о к т р и н і 
липня тут закінчилася пер- Брежнєва", яка послужила 

іша фаза Европейської кон- Г п Р е т е к с т о м ^ л я . 9 ? ^ ' ' ^ І 

В програму Університету М^Гіл 
у Монтреалі введено курс української 

культури 

Труман також покликався! , ' .„ „ 1 жав Варшавського пакту 
на „розподіл влади" між ок-1 ^ ^ и для справ безпеки j тт^южюжт збройно в 
ремимн частинами Уряду, і та спшпраці, в якій взяло j Чехо-Словаччнні, коли чехо-
Свою постанову не дати ее- і участь 35 міністрів закордон- ісловацький уряд прагнув за- і 
натській комісії доступу до! них справ європейських дер^Гпроваднтвг в себе реформи^ 
документів Білого Д о му, жав, СССР, ЗСА та Канади. І які були не понутру Совстсь-' 
президент Ніксон пояснив 1 Конференція прийняла но-1 кому Союзові. Як слодіяа-
тим, що документи також j станову про те, що друга ються, всі ці питання будуть 
містять різного рбда конфі- ! фа:ш нарад пічнеться в Же-1 дискутовані щойно в часі j 
денціяльні інформації, які-Ht'Bi 18 вересня ц. р. У сво- 1 другої фази Евіхшенської і 
цілком не є зв'язані з Во- і їй першій частині Евролей- j конференції у Женеві, 
тергейтською а ф ер о ю. Із і ська конференція була об-1 . ^ ^ , 
розглядом комісії ці секрет- межена виключно до заяв і і Ьонфереюая не притіняла 
ні документи були б опрн-. Деклярацій окремих держав, І внеску Мальти 
люднені. Тому Президент і які через своіч міністрів за- Одинокою подією, яка вн-
дав інструкції своїм тепері-", кордонних справ з'ясовували кликала гхкл-рішу дебату і 
ППІІМ і колипгаім дорадни-'. с в о ї погляди на Цілі і зав-1 привела до конкретного рі-
кам вловні співпрацювати з 'Дання такої конференції. Так 1 шення, була справа внеску 
сенатською комісією, бо вони 1 ,и інакше, Европейська кон- j Мальти, представник якої 
зможуть подати всі потрібні і фереяція вже на своїй пер- і вимагав, щоб до числа уча-
інформації зв'язані з Вотер- і Іцій частиш виявила глибо-! CHIDOB Европейської конфе-
гейтом, але в той самий час ' к і розходження між СССР і 
інші інформації з документів східнім бльоком, чи держа-
Білого Дому не будуть onpH– f вамн-членами Варшавсько 
люднені. Реакція сенаторів 
на заяву Президента не саід-
чити перед комісією була pjt– 
зноманітна. Демократичний 
сен. Сем Ервін заявив, що 
постанова президента Нш-
сона пошкодить самому Пре-
зидеятові, постові Президен-
та та цілій країні. Але pec– 

го пакту і Заходом, чи дер-
жавамн-членами НАТО. Ці 
розходження знайшли свій 
виявив в окремих виступах 
представників. Коли йдеть-
ся про совстську сторону, то 
її представники вимагали бе-
ЗУ.ЧОВНОГО ПОІЛ)ДЖЄННЯ в с і х 
держав на існуючий в Европі 

публіканський сен. Говард' політичний сгатус кво без 
Бейкер, який також є чле-'і " 'яких конкретних пропозн-
ном сенатської Вотерґейтсь-j І П " щодо інших питань, які 
кої комісії сказав, що заява ! ' : акутні в Европі. Знову ж 
Президента це внключасі "исідні держави вимагали 
приватних зустрічей між! ширшого підходу до евро-
президентом Ніксонои TBJ ^лської проблематики, уг? 
членами сенатської комісії, і лежиюючи тривалий мир Ь 
Щ е один реопубліканськил! Европі від переведення" на 
член щсї комісії, сен. Едвард 
Гурней, який виступає в ро? 
лі найбільшого оборонця: 
Президента, заявив, що се-
натська комісія таки п о в и в ^ ренції, в суботу голляндсь-
на мати доступ до всіх До-
кум'ентів Білого Дом^', ЯКІ 
безпосередньо стосують с я 
Вотергейтської афери. Але 
сен. Гурней погодився з npe– 
зидентом Ніксоном, що інші 
секретні документи повинні 
бути задержані від сенатсь-
кої комісії. 

Ситуація в Уругваю далі напружена 
Монтевідео, Уругвай. — 

Загальний страйк, який роз-
почався в цій південноамери-
канській країні 29-го червня 
ц.р., продовжується далі. 
Страйк розпочався після то-
го, як президент Хуан М. 
БордаберрІ, під сильним ти-
ском з боку-військових кіл, 
розв'язав Конгрес, запрова-
днв гостру цензуру преси та 
закрив Крайову Конфедера-
цію Робітників. Президент 
БордаберрІ був змушений 
розв'язати Конгрес, бо мілі-
тарні кола твердили, що 
Конгрес не міг впоратися із 
справою марксистських теро. 
ристів. Тоді Крайова Конфе-
дерація Робітників, в якій 
провід мали комуністи, про-
голосила загальний страйк, 
до якого прилучилися всі ін-
ші опозиційні групи, налри-
клад, більшість політичних 
партій, студентські організа-
ції, лікарі, журналісти тощо. 
До протесту проти встанов-
лення майже диктаторської 
системи правління прилучн-
лися навіть деякі члени У-
ряду, бо зараз після розв'я-

зання Конгресу та проголо 
шення, що президент буде 
покищо правити країною з 
допомогою декретів, п'ять МІ-
ністрів зрезнґнувало. Резиг-
нації продовжуються й далі. 
Минулого тижня президент 
БордаберрІ застосував сильні 
заходи, щоб припинити за-
гальний страйк, проголошу-
ючн, що державні урядовці, 
які беруть участь в страйку, 
будуть звільнені з роботи та 
що робітники приватних під-
присметв можуть теж втра-
тнти працю й не дістати жад-
ного відшкодування. Під тн-
ском військових частин деякі 
страйкуючі робітники повер-
нулися до праці. Але велике 
число фабричних робітників 
продовжує страйкувати. 
Страйкують також банкові 
працівники та деякі журна-
лістн й інші професіонали. 
Страйк допровадив вже до 
браку деяких харчових про-
дуктів. Але страйкарі вважа-
ють, що майбутня доля демо-
кратігших інституцій Уруг-
ваю залежить від того, чи во. 
ни зможуть вдержатися. 

Президент Чіле Сальвадор Альєнде 
створив новий кабінет 

Сантіяґо, Чіле. - Марк-
енстський президент Чіле 
Сальвадор Альєнде в п'ятни-
цю, 5-го липня, найменував 
7-ох нових міністрів до свого 
кабінету. Це були найбільші 
зміни в кабінеті відколи 
Альєнде перебрав пост пре-
зндента в 1970-му році. Але 
політичний балянс в новому 
кабінеті залишився таким 
самим, як і в попереднім, 
тобто, ліва коаліція задер-
жала контролю. Одинокою 
важливою зміною було те. 
що в теперішньому кабінеті 
нема військових старшин, а 
в попередньому було аж три. 
Міністер закордонних справ 
Орляндо Летеліер є одним з 
вісімох міністрів, що залн-
шилися на своїх Постах. ЦІ-

лнй кабінет складається з 
15-ох членів. Попередній ка-
бінет зрезигнував після ие-
вдалого повстання малої 
групи вояків, які силою ста-
ралнея скинути лівий уряд 
Чіле. Повстання розпочало-
ся ранком в п'ятницю, 29-го 
червня в Сантіяґо, але в ско-
рому часі було придушене 
льояльними до уряду війсь-
ковимн частинами. Після по-
встання, в країні був nporo– 
лошений вийнятковий стан, 
який був скасований 4-го 
липня. Новий кабінет був 
проголошений в той час, ко-
ли до Сантіяґо з провінцій 
зібралися тисячі прнхильни-
ків марксистського прези-
дента Альєнде, які демонст-
рували свою підтримку його 
політики. 

зрактищ прішцнпу про , л -
льний обмін людьми та іде-
нмн". Найвиразніше висло-
виася в цій справі на конфе-

ренції зачислити Альжир і 
Тунісію. Східній та захід-
ній бльоки цю пропозицію 
одноголосно відхилил. 

кий міністер закордонних 
срав Макс ван дер Стель, 
який запропонував, щоб Ев-
ропейська конференція noro– 
днлася на дефініцію термі-
ну „самовизначення' 'і одно-
часно з'ясував, як Голлян-
дія розуміє це поняття. За 
його словами, самовнзна-
чення - це право кожної 
держави „вибирати, розвнва-
тн і, якщо цього вона бажас, 
зміняти свою політичну, еко-
номічну, соціяльну і куль-
турну системи без ніякого 
втручуваннн у будь - якій 
формі з боку іншої держа-
ВИ, чи групи держав". Це 
становшце голляндської де-
леґації не викликало ніякої 
реакції з боку СССР, але 
для нікого не було тасмнн-
цею, що того роду інтерпре-
тація поняття „самовизна-
чення" безпосередньо вдаряє 

За відкликання 
„доктрини Брежнєва" 

Всі спостерігачі Европей-
ської конференції погоджу-
ються в тому, що конферен-
ція могтиме закінчитися з я-
їсимсь успіхом при переду-
мові, що вона обмежиться до 
схвалення „генер а л ь к u х 
принципів", пропонованих 
Совєтським Союзом. В ніяко-
му випадку СССР не лого-
диться на те, хіба під тис-
ком внутріїиньої ситуації і зі-
зовні, д;об Европейська кон-
ференція винесла будь-які 
рішення, які б підважували 
совстські володіння в Евро-
ггі, чи давали претекст для 
підважування совстських по-
зкцій у майбутньому. З бо-
ку більЩОсти західніх пред-
ставникіз в часі конферен-
ції були висловлювані дум-
кн, що краще, щоб не почн-
натн другої частини конфе-
ренції. якщо не буде узгідне-
но ряду конкретних проб-
лем, що cTocjiOTbca Европи. 
Однією з таких засадинчих 
проблем с справа ,локгрнни 
Брежнєва", яка управнює 
держави вті^учатися навіть 
збройно у внутрішні справи 
інших держав. З боку захід-
ніх делегатів підкошувано 
думки про необхіднісп, BH-
магати від СССР відкликати 
..доктрину Брежнєва" ще до 
часу, поки Европейська кон-
ференція j-війде у свою зак-
лючну стадію. Немає сумні-
ву, що ця й інші справи бу-
дуть предметом гострих де-
бат восени цього року в Же-
неві. 

Багамсьні острови стають незалежною 
державою 

Нассав, Багамські острови. 
— 10-го липня ц.р. Багамські 
острови, які були під владою 
Великої Британії протягом 
трьох століть, формально бу-
дуть проголошені незалеж-
ною державою, хоч залн-
шаться в складі Британської 
Спільноти Народів. Святку-
ваннл незалежності! цих ост-
ровів розпочалася вже 4-го 
липня ц.р. Принц Чарльз 
вже більше тижкл переб^-вас 
в Нассав, як офіційний пред-
ставник своєї матері, короле-
ви Єлисавети П. Іїрем'ср-мі-
ністер Багамиьких островів 

Лииден О. Ииидлінґ заявив, 
що для пересічного громадя-
нина формальне проголо-
шення незалежностн не 
впровадить великих змін, бо 
багамці мали самоунравлін. 
ня вже довший час і Брита-
нія не вмішувалася у внут-
рішні справи островів. Зміни 
будуть тільки в нюансах за-
кордонної політики. Прем'ср-
міністер також заявив, що 
Багамські острови будуть 
далі близько зв'язані еконо-
мічно з ЗСА, які мають тут 
великі інвестиції та постача-
ють більшість туристів для 
цих островів. 

В Уганді притримано членів 
„Корпусу Миру" 

Найробі. - гідно з дору-
ченням президента африкан-
ської держави Уганди ген. 
їді Аміна уґанські поліційні 

чого скористав ген. їді Амін, 
наказавши притримати аме-
рнканців під закидом, мов-
ляв, вони належать до ,,най-
млених вояків", які мають 

чинники арештували 112 a– J воювати проти африкансько-
Мериканців - членів ,.Kopny– 
су миру", які знаходилися у 
проїзді з Лондону до афри-
канської держави Заїр, де'во. 
ни зобов'язалися працювати. 
упродовж двох років. Літак 
з 112 американцями зупини-
нея на летовищі в Найробі 
для поповнення пального, з 

го населення в Африці. Аме-
риканський амбасадор склав 
протест в цій справі перед 
урядом Уганди, а уряд Заїр 
(кол. Бельгійське Конго) 
звернувся до ген. їді Аміна 
з проханням звільнити ув'я-
знених і дозволити їм впїха-
ти до Заїр. Лист цей підпп-
сав полк. Мабуто. 

Монтреаль (ВІК) - У нав-
чальній програмі Мекгільсь 
кого університету в Монтре 
елі на академічний рік 1973 
7-і введено предмет українсь 
кої культури, як регулярнИі 
кі^днтовн'іі предмет на дь 
семестри. Головну увагу н 
лекціях того курсу буде :и 
середжено та трьох аспек 
тах: становище українські 
мови у слов'янському СВІТ. 
твори української літератур 
19-го і ЕО-го стол. та іюл 
письменника п розвитісу уі. 
раїнського суспільства. 

Цей курс введено в Меі: 
ґільському університеті н 
домагання Управи Союзу 
Українських Студентів Кво 
беку. Управа СУСК у MOHT– 
реалі зібрала понад трнд-
цять заяв від студентів, які 
виявили охоту вписатися на 
такий українознавчий иред-
мет, якщо його буде введено 
як кредитовий курс Bpaxo– 
вуючи ранішнй досвід з по-
дібними спробами, Управа 
СУСК звернулася тепер з 
новим закликом до студентів 
і громадськості! м. Монтреа-
лу : ..Така численна група 
любителів українсько! куль-

турн мусіла мати ^ч!пix... Од-
нак, це ГІЛЬХИ перший 
етан нашого зусилля. Ми ви-
грали перше змагання за 
українську присутність у Ме-
кгільському універсптехії Те-
лер треба докласти бш-ато 
сил до того, щоб у вересні 
описалась якнайбільша іаль-
кість студентів на цей курс 
українознавства". 

Студенти, tie :,анедбайте 
вписатися на предмет укра-
ІНСЬКОІ К у л ь т у р и .". Сл 'ВІСТИ-
'пюму дсі:арт.імс нгі Ме):ііль-
іького Університету І... Бать-
ки, нагадайте це своїм сипам 
і дочкам! Заохотіть їх ВШІО-
рнстати ин) прекрасну наго-
ду придбати знання p:jwuHO– 
лнавства і СТВОРИТИ украПІ-
ську npucNTiiicTb у тому BU3-
начному університеті!... Щоб 
ми на ділі показали шипу 
прив'язаність до української 
культури і наше прагнення 
знаті! її на ^ііверсптетсько-
му рівні!..." - сказано в зл-
клкку, що його підписали: 
Олександер Олійник - - го-
лова. Наталка Стрілецька — 
секретар і Олександер Руд-
нндький — касир CJ'CK у 
Монгреалі. 

Також Українське Товариство Охорони 
Пам'ятників кторн та Культури 

„має недоліки" 
Київ. - В Україні, як ві-

домо, від довшого часу існуо 
Українське товариство oxo– 
ронн пам'ятників історії та 
культури, завданням якого ' 
с утривалювати та забезпе-
чуватц від знищення історн-
чні і культурні пам'ятники. 
Під кінець червня відбувся 
пленум управління цього 
Товариства, на якому, як пи-
ше газета ,,Культура і Жнт-
тя" з 2S червня, більшість 
часу було відведено ня обго- ! 
ворення доповіді Л. Брежнє-: 
ва з нагоди утворення СС-, 
СР. Попри це була т?.кож 
мова про ,,пропаганду і по-
пулярнзацію пам'яток істо-
рії та культури, і в першу 
чергу тих, що увічнюють І 
видатних діячів і пам'ятні 
ПОДІЇ Жовтневої революції, і 
легендарні подвиги героїв 
громадянської та великої віт-
чизняної восн. творчі звер-
шення будівників кому-1 
нізму". Ось що на практиці 
зробило згадане Товариство ', 
на відтинку охорони історпч-
нпх пам'ятників: 

„Багато зроблено для у-
вічнення подвигів героїв ве- ' 

ликої вітчизняної війни. ї б 
ГПСЯЧ пам'ятників і пам'ят-
них знаків ва честь загиблих 
героїв цісї війни с сьогодні 
в ііеспубліці. На черзі - , ЄЩУ 
рудження пам'ятника учас-
никам форсування Дніпра і 
визволення Києва. На березі 
Дніпра височітиме величний 
меморіял Слави на честь вн-
зволення України від німець-
ко - фашистських загарбли-
ків". 

Стільки на тему праці То-
вариства, Правда, в дискусії 
ще підкреслювано, що Това-
риство мас недоліки в праці, 
бо, мовляв, „мало пляиусть-
ся лекцій про визначні па-
м'ятники радянської доби". 
Ні словом у звідомленні про 
пленум не. згадано про 
справжні історичні пам'ят-
ннкн на Україні і про па-
м'ятннки української куль-
гурн та про те, чи і хто ними 
взагалі займається. І з звідом-
лення читач мас враження, 
пю ця ділянка с поза увагою 
Товариства взагалі, що, вре-
іпті, підтвердж^тоть фа:г.к 
про i^-ftH.N-вання українських 
національних пам'ятників. 

В Грузії продовжується масова чистка 
Москва. - За даними гру-

зннської преси у Грузин 
ській ССР продовжується 
широка чистка, що почалася 
ще перед дев'яти місяцями, 
коли то усунули з посту пер-
шого секретаря грузинської 
комуністичної партії В. В. 
Мжаванадзе і на його місце 
призначили Едварда А. Ше-
варнадзе. Остані:ьо чистка 
зосереджується на відтинку 
міністерства торгівлі і пра-
цівннків торговельних ПІД-
прИбМСТВ у Гі^узії. Якщо ві-
рити залевнюваниям грузин-
ської газети „Зоря Востока", 
справа в тому, що в Грузії 

за „панування" Мжаванадзе 
дуже поширилася корупція і 
надужиття, які охопили всю 
країну і практично всі п р о 
шарки населення. У внеліді 
в Грузії почав відчуватися 
брак на ІІконечніших товарів, 
які передавано на „чорний 
ринок". Постачання магазн-
нів можливе було тільки то-
ді, коли керівництво того чи 
іншого магазину погоджува-
лооя оплачувати високі хаба-
рі. Не було ділянки торгівлі 
в Грузії, яка не була б по-
в'язана у більшій чи меншій 
мірі з „підлітьними бнзнесо-
вігми практшшмн". 

В Гантері відкрито виставну 
„Трьох Козаків" 

Гантер. — В суботу, 30-го 
червня, тут, у пансіоні „Kce– 
ня", відбулося з великим ус-
піхом відкриття виставки 
картин „Трьох Козаків" — 
батька Едварда та синів Ю-
рія і Яреми. В загальному 
виставлено 110 картин, у то-
му 60 кнети Е. Козака-Ека, 
Вже у перших двох днях за-
куплено коло трьох десятків 
образів. З нагоди відкриття 
влаштовано у суботу вечором 
літературно-мнетецьку вечір-
ку, яку відкріге коротким 
словом власник пансіону 
„Ксеня", п. В. Кобзяр. віта-
ючи Ека, його дружину Ма-

рію та численно зібраних го-
стсн. З читанням своїх творів 
виступали Уляна Любович, 
їв. Керняцький-Ікер і, вреш-
ті, сам „винуватець" вечора, 
Е. Козак-Еко, відчитуючи 
один із знаменитих моноло. 

І гів „Гриця Зозулі". Вечорок 
j дотепно проводив Микола 
j ПонедЬюк. Під час виставкх 
;глядачі мали нагоду набути 
І (з автографом) книжку Б . 
j Козака „Гриць Зозуля", ба-
гато ілюстровану автором, а 
також видану на днях в-вом 
„Свобода" нову книжку Ми-
ко:іи Понеділка „Рятуйте 

j мою душу", теж ілюстро-
1 вану Е. Козаком. 
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Дальший крок вперед 
Можна мати певність, що останні повідомлення про 

Надзвичайний Собор Української Автокефальної Правос-
лавної Церкви, який відбувся в Парижі з кінцем минулого 
і початком цього місяця, викличуть нові надії серед укра-
їнців не тільки православного віровизнання, але й католи-
цького, і не тільки на поселеннях у вільному світі, але 
й на Батьківщині. З цих бо повідомлень, як і з про-
голошеного Звернення до братів і сестер в Україні, мож-
на прийти до висновку, що Собор таки справді був чер-
говим і поважним кроком вперед в українському розвитку. 

Три головні справи були заторкнені в доповідях на Со-
борі і опісля в дебатах та рішеннях. До цих справ нале-
жать: .дальший крок у напрямку зміцнення едности" ок-
ремих частин Української Православної Церкви, „можли-
вості конкретнішого включення" цієї Церкви в широкий 
Православний світ і окрема увага до положення українсь-
кого народу на рідній землі, доказом чого можна вважати 
згадане Звернення. Всі ці три аспекти мають першорядне 
значення. 

Українські Церкви були в нашій історії і тим більше 
с сьогодні головною остосю і головним заборолом проти 
безконечних у своїй черзі та прерізяих у своїх формах 
походах воіюгів на знищення українства. Збереження на-
шкх Церков та їх постійне скріплювання має вітальне зна-
чення і для нашого самозбереження. Консолідація і ед-
ність внутрі цих Церков, як і відповідна співпраця між 
ними с одною з головних передумов їхньої СИЛИ, ЖИТТСВОС-
ти та їхніх впливів. 

Це саме можна сказати й. про їхні зв'язки з вселенсь-
кнмн Церквами обох віровизнань, православного і като-
лицького. Українська Католицька Церква не мас тісї npo– 
блемн, бо вона с частиною Вселенської Католицької Церк-
вн, хоч мас проблему із її слушним правом на патріярхаль-
не завершення. Українська Православна Церква вже в ос-
танніх роках зробила поважні заходи і мала поважні ус-
піхн в намаганні мати відповідне визнання Вселенської 
Патріархії, зберігаючи свою автокефалію. Треба слодіва-
тися. що Собор в Парижі також і в цьому відношенні буде 
черговим кроком вперед. 

Рішуче становище наших Православної. Католицької 
і Протестантських Церков в обороні українського народу 
та його прав у сучасному світі, в добі ,,пертрактацій замість 
конфронтацій" мас більше значення, ніж будь-коли, вже з 
тіі;ї причини, що на вирішування справ повинна більше 
впливати морально - духова сила. 

З таких і подібних міркувань перебіг і рішення ос-
таннього Надзвичайного Собору УАЛЦеркви можна тіль-
кн привітати і з новими надіями очікувати дальшого га-
кого розвитку. 

ПОСЛАННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО СОБОРУ 
УАПЦЕРКВИ В УКРАЇНУ 

Дорогі Брати й Сестри! 

Події а Україні й усьому 
світі біжать так швидко, що 
ледве в рік після Собору УА-
ПЦ 1972 р. в Л”о н д о в і 
в і д б у в с я ' 2 9 і 3 0 черв-
н н . Г л и п в я 1973. р. Над-
звичайний С о б о р Україн-
ської Автокефальної Право-
славної Церква в Парижі. 
Завданням його було зробн-
ти дальший крок у напрям-
ку зміцнення едности окре-
мих її частин, розглянути 
можливості конкретнішого 

„Ніхто не мас більшої лю-
бови, як той, хто душу свою 
покладає за друзів". 

^ (Іван 15, 13) 

рнчних пам'яток, за збере-
ження народу від фальшнво-
го „злиття націй" — широ-
КО ВІДОМІ ВЖе В СВІТІ ft ВИК' 
лнкають щораз більше сим-
патій та зрозуміння. 

Окремий розголос і окре-
мі симпатії викликає кожне 
Ваше слово за збереження 
церковних пам'яток, за сво-
боду релігійної думки, за 
право на церковні практики. 
Бо боротьба за ці вартості 

У 1942 році apart! Гітлера' 
окупували територію від Ат-
лантику до границь Азії, від 
норвезьких фйордів до пус-
тель Лівії. Під його владою 
опинилось 300 мільйонів лю-
дей. Це був фундамент, на 
якому він у своїй божевіль-
ній фантазії будував „Твся-
чолітній Райх". Але за 1300 
миль від його головної ква-
тири у Берґгофі, в Баварії, 
в прнволзьких степах уже 
Назрівала фатальна для ньо-
го і його режиму крива. Це 
був Сталінград, колишній 

свідчить, що український на-і Царицин; де ЗО років тому 

„Вільний обмін людей та ідей" 
Важливим позитивом започаткованої Европейської 

конференції в справах безпеки та співпраці с те, що в пер-
шнх днях нарад речники провідних західніх держав, зок-
рема ЗСА та Великої Британії, поновво порушили питання 
засади ,,вільного обміну людей та ідей" на всьому евро-
пейському континенті, як передумови справді ефективної 
стабілізації міжнародних відносин. Це питання набрало 
особливої гостроти в обличчі спротиву Совстського Союзу, 
мовляв, ідеться тут про втручання у внутрішні справи „су-
верениих держав". 

Европейська конференція в справах безпеки і її ус-
піх чи неуспіх для СССР с питанням престнжевого поряд-
ку. Сім років совстськнй режим уживав заходів, щоб таку 
конференцію скликати і з її допомогою добитися загаль-
ного погодження на довершений після Другої світової ВІЙ-
ни перерозподіл Европн. Щоб якоюсь мірою задовольнити 
вимоги західніх держав, А Громико у своєму виступі на 
початку конференції заговорив навіть про конечність ,,no– 
шанування прав людини та її основних свобід", не зважа-
ючи на те. що такого роду фразеологія для речника дпк-
таторськлго тоталітарного режиму щонайменше облудна. 
Очевидно, що совегський міністер закордонних справ по-
трактував питання пошанування основних прав людини 
,.по-совстськн" і в такому сенсі, як його трактусться у со-
ветській конституції, без можливостей практичного засто-
сування у щоденному житті. 

З цього погляду наголос, що його поклали у своїх 
виступах представники західніх держав, вимагаючи, щоб 
кожреренція не обмежувалася політичною декларацією з 
гарними фразами, але подбала про те, шоб створити ре-
альні передумови для забезпечення прав людей і народів, 

мас свою вимову і заслуговує на окреме відмічення. Не 
можна ні на хвилпну забувати про те, що Совстський Со-
юз. проголошуючи політику „мирного співіснування", по-
стійно підкре-слюс „ідеологічну непримиренність'1 до „ка-
тталістнчного оточення". Без уваги на те. як будуть ук-
ладатнея взаємини між СССР і Заходом, боротьба між обо-
Ма системами триватиме. У цьому контексті засада ,.віль-
ного обміну людей та ідей", якої так бояться в Москві, на-
бнрає особливого значення. Ця засада - це найнадійніша 
збр.ія в боротьбі з совстсько . російською деспотією і тнра-
нісю. Західній світ може в різних справах піти на nocryn– 
ки Москві, але ніколи не повинен резнґнуватн з цієї за-
садн. 

род стоїть за вищі і вселюд-
ські ідеали, а не за матерія-

включення її у широкий 1 лізм, який загрожує і захід-
ньому світові: не поневолен-
ням політичним, а повним 
духовним вихолощенням, я-
ке доводить до морального 
упадку, зокрема молоді, до 
зросту злочинности, а в май-
бутньому може довести до 
втрати всіх тих дібр, що їх 
принесла людству свобода. 

Сьогодні Ви, Брати й Cecr– 
ри. опинилися в положенні; 
первісних християн, які crpa– 
ждали за моральне відро-
дження світу'. Вони не лише 
спасали свої душі, але й ста-
лн джерелом цілої хрнсти-
янської цивілізації, без якої 
неможливе було б знесення 
невільництва, соціальні здс-
бутки. політичні свободи, у-
се те, що прийшло на місце 
виключного права п'ястука, 
вийшовши із Христової запо-
віді про рівність людей пе-" 
ред Богом та необхідносте 
- покласти в основу всього 
життя любов. 

Та в подібному положенні 
наш народ прожив тисячу 
років, будучи заборолом пе-
ред кочовими ордами, а зго-
дом затримуючи на собі 
польський чи московський 
імперіялізми. Він частіше па-
дав, як перемагав. Але він 
зберіг себе й перед ним ве-
лике та світле майбутнє „у 
народів вольних колі". А 
зберіг він себе тому, що НІ-

j коли в ньому не падала ві-
на Бога. Хрисгос бо прийшов j pa в Божеські ідеали, які: 
на землю до поневолених і j плекала Українська Правос-'”неннях дасть нам нові сили 

Православний світ, коли на 
решті Вселенська Патріярхія 
перестала махи канонічні за-
стереження до нашої icpap– 
хії, перестала звертати увагу 
на ворожу нам акцію Moc– 
ковської Патріярхії. 

Та найперше наші серця 
звернулися до Вас, наших 
Братів і Сестер у СТОрОЗТеР': 
заній Україні. Наші думки 
полинули до всіх Вас у нево-
лі, а зокрема до тих, що опи-
нились у в'язницях і КОНЦТЗ-
борах чи під ударами інших 
форм переслідування. Разом 
із болем і співчуттям ми від-
чули й гордість із Вашої не-
зламности, з р озгортання 
Вашої боротьби за здійснен-
вя національних, соціальних 
та загальнолюдських ідеалів, 
що повсякчасно доводять на-
явність Образу Божого в лю-
ди.чі. 

Думки ці летять до Вас 
понад голови сильних захід-
нього світу, що в ім'я зле зро-
зумілої потреби „миру" про-
стягають руку Вашим поне-
волювачам, дають їм допомо-
гу, завдяки якій вони напев-
но матимуть вільнішу руку 
в продовжуванні й поснлю-
ваниі переслідувань вільної 
думки та н а ц іонального 
спротиву різних народів, 
найперше ж — українського. 

У ці важкі часи нам нема 
на кого надіятися як лише 

В. С-крЛ 'j У Гі,:,:: і,чН -: ч - . щ р- У ІІГ 

НАЙБІЛЬША БИТВА В ДРУГІЙ 
СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

відбулась найбільша в Дру 
гій світовій війні битва, піс-
ля якої німецькі панцерні 
дивізії нестримно покотились 
на Захід. 
І Цю грандіозну битву со-
ввтські історики описували 
неоднаково — за життя Ста-
ліна, за панування Хрущо-
ва і тепер, коли вони запе-
речують рішальну ролю в 
перемозі вад німцями цих 
двох „вождів", а приписують 
jl лише „мудрій і непомиль-
ній" партії. 

ПІСЛЯ П'ЯТИ РОКІВ ДОСЛІ-
джень, опитування чнслен-
ннх ще живих свідків і уча-
еннків, студіювання архів-
них матеріалів книжку про 
битву за Оталінград п. н. 
„Ворог біля брами" написав 
американський історик Віллі-
ям Крейґ, автор „Упадку Я-
цоніГ' і „Ташкентської кри-
Зи". 

На думку автора, ця коло-
сальна м'ясорубка була лн-
ше наслідком зудару амбіцій 
Гітлера і Сталіна, бо це над-
волжанське місто, за яке 
пролито стільки кровн, не 
мало такого стратегічного 
значення, яке йому прнпи-
сувано. Гітлер заявив: „Ста-

np'JTH всякої тиранії. Цей 
фронт можливий тільки на 
базі втримання хрнстнянсь-
кнх ідеалів, яким служить 
ваша Церква н наш народ. 
Спільність у молитві й npar– 

знедоленнх, потоптаних і 
покривджених, к а ж у чи: 
„Прийдіть до Мене усі стру-
джені та об тяжені і Я вас за-
спокою" (Мат. 11, 28). 

Шлях боротьби кожного 
понбволеного народу за своє 
визволення — важкий та по-
вен кровн й сліз. Земля Обі-
тована власної державносте, 
яка єдина може запевнити 
народові справжню свободу 
н повний розвиток, осяга-
г.ться тільки ДОВГИМИ блукан-
нямн та стражданнями, а ще 
— незламністю, вірою у вн-
сокі ідеали правди, любов'ю 

лавна Церква, що її в свою 
чергу народ беріг, як дже-
рело моральної життєдайної 
сили. У цьому утотожненнІ 
прагнень народу й діл Цер-
кви — наша велика й непе-
реможиа сила. Бог бо ніколи 
не залишає своїх дітей, хоч 
і як їх випробовує: доказом 
цьому перемога зовсім без-

Плекання релігійности побо-
рюватиме в нас страх та бай-
дужяість, що послаблюють 
не лише боротьбу, але й 
працю. 

Нехай Бог нас кріпить на 
цьому шляху! 

Благодать Господа нашо-
го Ісуса Христа і любов Бо-
га і Отця і спільність Свято-

гиянства. 
Ми на чужині докладаємо' 

всіх зусиль, щоб розвивати 
ті форми церковного й наці-
онального життя, які ворог 
нищить в Україні. Вн ж пле-,; 

до ближнього, зокрема ж по і кайте в катакомбах душ Ва-
крові й духовості. Вбна ося- і ших віру в Бога та скарби, 
гається власними силами та j Українського П р авослав'я, 
Божою допомогою. 

Саме страждання най-
кращнх між Вами доводить 
правдігвість. цього тверджен-
ня: проти всіх заборон, не 
зважаючи на величезну по-
ліційну систему Московської 
імперії. Ваша боротьба за на-
ціональну' правду, за збере-
ження української духовос-
тн — мови, культури, істо-Іфронг неподільної свободи 

боронного в початках хрнс-jro Духа нехай перебуває з 
усіма нами. Амінь. 

Ваші з любов'ю у Христі: 

Президія Собору: 
' Митрополит Мстислав 
- Архнспископ Філлдельфії 
Голова Собору Єпископів 

УАПЦ 
1 Архнспископ Марко 

Єпископ Орест 
Єпископ Копсталгпт 

Протопресвітер Д. Бурко 
” ТІроф. Ю. Бойко 

Члени Секретаріяту: 

Прот. М. Хуторшп”і 
о. А. Остаичук 
Д-р І. Чнгріш 
Д-р С. Фоетун 

любов до Матері нашої Ук-
раїни н нації, бо в цій вірі" 
й цій любові — наша енла, 
остоя необхідної нам єднос-
ти й запорука перемоги. 

Зі свого боку, ми не пок-
ладатимемо рук, щоб Ваша 
стійкість і боротьба були ві-
домі в світі, щоб з'єднували 
підтримку, щоб т в о рився 

лінґрад мусимо здобути за 
всяку ц і н у ! " ' - Сталін sav 
явив: „Ні кроку назад!" І 
годі дошукуватись лоза ти-
ми словами якоїсь стратегіч-
ної мудросте. 

На основі історичних до-
хументів, що, не викликають 
ніякого сумніву, авто^ стверд 
джує, що спрнчинцем пораз-
кн ,німців під Сталінґі)адом 
був лише „геніяльвий пол-
ководець" Адольф Гітлер, я-
кнй послідовно нехтував по-
радами своїх генералів, а пе-
редусім командувача 6-ої ар-
мії, що здобувала Сталінград, 
Павлюса, і з угіерйстю ма-
ніяка вимагав від своїх воя-
ків неможливого. 

В грудні 1942 року Ста-
лінґрад фактично вже був 
здобууий німцями: в рухах 
большевнків залишався тіль-
ки приміський фабричний 
район. Німці з боєм здобува-
ли кожний бункер, кожний 
будинок. Нікіта Хрущов, 
представник Політбюра ЦК 
КПСС в своїм імені і в імені 
командувача армії Лопатіна, 
який втратив надію втрнма-
тн Сталінград, звернувся 
телефоном до Сталіна в Moc– 
кві з просьбою, щоб він доз-
волив. перенести штабквати-
ру поза місто, на другий бік 
Волги. Сталін заборонив це 
робити, але після другого 
звернення погодився, з умо-
вою, що Сталінград не буде 
зданий німцям. В місті, в са-
мому центрі пекла, на Ма-
масвому кургані залишився 
із своїм штабом, після ycy– 
нення Лопатіна, новопрязяа-
ченнй командувач армії ге-
нерал Чуйков, а по тому бр-
ці Волги керував військовн-
ми діями ген. Єременко. 

Німецька артилерія і авія-
ція безупинно бомбардували 
ворожі позиції. Під час од-
ного з летунських рейдів 
згинуло 40.000 цивільного 
населення. Мостів - з міста 
через Волгу не було і понад 
300,000 утікачів скупчилися 
під кулеметним вогнем на її 
березі. 

Однак, жива людська сила 
і амуніція по обох сторонах 
вичерпувалась. Люті морози 
паралізували наземний тран-
спорт і авіяцію. Німецькі лі-
нії постачання разтягнулясь 
на тисячу кілометрів. Б та-
ких умовах німецькі вояки 
ВИЯВЛЯЛИ ВИСОКУ ДИСЦИПЛІ-
новаяість, а боєздатність се-
ред оовстських військ утри-
мувалн иа належному рівні 
політруки, загіпнотизовані 
наказом Сталіна „ні кроку 
назад!" Ішла боротьба на 
взаємне знищення, і з COBCT– 
ської сторони дезертирів 
майже не було, бо вже тоді 
повністю розкрилась політн-
ка Німеччини на окупованих 
нею теренах. В совєтськях 
армійських газетах і летюч-
ках постійно повторювалось 
придумане Еренбурґом гас-
ло: ,^Убий німця!" 

До Сталінґраду німці вий-
шли вузьким клином у cep– 

William Craig. ENEMY AT 
THE GATES.: The Battle for 
Stalingrad, 1973, published by 
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пні 1942 року. Згідно -з nep– 
вісним пляном Гітлера в-та' 
армія Павлюса і три інші, не 
здобуваючи Сталінґраду, ма-
ли дійти до Волги, а тоді за-
вернутн на південь в напрямі 
кавісазькнх нафтових родо-
вшц. Але в липні Гітлер ЗМІ-
нив цей свій пляа, коли його 
розвідка донесла, що боль-
шевики мають зовсЬг мало 
військ на західньому березі 
Волги. І тоді, вів дав наказ 
Павл юсові здобути Сталін-
град, залишаючи 6-ту армію 
на- власні сили. Це була ве-
лика його помилка. 

Хоч сучасні совстські іс-
торнкн применшують ролю 
Сталіна в Другій світовій 
війні, фактично він керував 
цією найбільш кривавою в 
історії воєн битвою. Не paxy– 
ючнсь з величезними людсь-
кнми жертвами, майже ціл-
ковитнм знищенням цивіль-
Иого населення міста, він по-
ставив як справу особистої 
амбіції не віддати названого 
його ім'ям міста в рукн во-
рога. 

З-під Москви і з-під Ленія-
граду,з Далекого Сходу стя-
гувались до Сталінґраду со-
встські дивізії: Не маючи 
достатніх резервів, 6-та армія 
Павлкх?а в грудні 1942 р. о-
пиянлася в „кітлі" — так, як 
на початку війни опинились 
були совстські армії під Кн-
євом і Харковом. 

6-та армія ще мала мож-
ливість розірвати кільце і 
прорватися на захід, але Гі-
тлер наказав їй триматися 
до кінця. Пересланий йому 
одним із німецьких генера-
лів рапорт про трагічніеть 
ситуації він назвав „больше-
вицькою фальшивкою". І 
ще раз особисто заборонив 
Павлюсові залишати Сталін-
град. 

Коли на допомогу обло-
женим у Сталінграді висла-
но групу ген. Манштайна, 
тонкий ланцюжок совєтсь-
ких військ, що оточували мі-
сто, уже до такої міри скрі-
пився новими силами, що 
Манштаййові прорватя його 
не вдалося. Прибували що-
раз нові совстські дивізії, зо-
крема з кордонів Монголії; 
18-19-літні хлопці, які ще 
ніколи не бачили німців. 22-
го вересня вони рушили бу-
ли через Волгу на штурм, 
але майже всі були вшшше-
ні бомбами і кулеметним во-
гнем з ,,штукасів" ' Поверх-
ня ріки вкрилась трупами. 

Почалась облога оточеної 
армії Павлюса. Незабаром 
дався взнаки брак амуніції, 
харчів і ліків. Гітлер наказав 
негайно створити „повітря-
ний міст" для постачання 
всього необхідного оточеній 
армії. Транспортові літаки 
мали перевозити щодня по 
400 тонн вантажу, але пере 
возили по 100 - 150, бо літа-
ків для цього не вистачало, 
і в морозні дні постачання 
взагалі припинялось. 

Серед німецького війська 
почався голод і прокинулась 
пошесть дизентерії. Захворів 
на дизентерію і сам ген. Па 
влюс, який, не виходячи ці 
лимн днями з бункеру, слу-
хав з грамофонних платівок 
свої улюблені мелодії. Xap– 
чові раціони зменшено мак 
симально, і раз-у-раз можна 
було бачити, як падали на 

(Закінчення на crop 3-ій) 

: ПОЛЬСЬКА 
ІІНШНА ПРО УПА, 

У Польщі д р у к у й с я ба-
гата кікижок з ук^раїиі:ькою 
тематикою. За малини виїм-
камн всі вони писані.Людьми 
вже повоєнного, виховання і, 
за малими виїмками,"-затри-
маиа в них прястойність у 
т р а к т у в а н н і п ^ б щ і ^ ^ і в а д г 
не намагання об'єктивно^ під.-
XOAHTH-flO-npC^flei^HeBiTb-TO– 
ді, коли вони драстнчяі і но-
жуть викликати f ^ Поляків 
„злу кров". 

Темі УЙА п р и 6 Свячена 
книжка Ява ҐергарДа „Луни 
в ВеададаХ' ( , ^ г р а м і ;в Бес-
кидах"), яку видало^'Мінісг 
терство Оборони ;'ijpJibuU в 
1963-р. Написав її,аійор, я-
кнй брав' активну уї^сть в 
операціях польсь'кбГ армії 
проти УПА на' Лемкі^щнні, 
у нібито белетристичйіщ фор-
мі, але сперта воча 'ра^ доку-
ментах noflbcbKHx^Ta^saxon– 
лених польськими ^ ґ а в а м и 
безпеки. A. vj 

В 1973 році ввйщяа дру-
ком друга книжка,'' irjpHCBH– 
чена тій самій те^Г. п. з. 
„Взбужонн Сан" ?^oseypi– 
ханнй Сян''), якут,^напасав 
Владнелан Шельонґовський, 
а видало варшавське t вндав-
ніщтво „Коьонжка і('всдза". 
На обгортці книжки, читас-
мо: ., г 

„Владислав ШельонГовсь-
кий відтворює у збелесризо-
ваній формі історію боротьби 
з українським націоналісти^ 
чннм підпіллям в ^944-1947 
pp. Спираючись HA'̂ bKyMeH– 
ти і власні спомини, він вка-
зус иа складні умовний тісї 
боротьби, розкриває -Ч меха-
нізм діяння банд з-під зна-
ку тризуба. Акп4я'іівідбува-
сться в більшості улаборі ВС-
рога. Пізнаємо провідаиків 
українських націоналістів на 
південно - східній території 
Польщі, у 3 а керченському 
Краю: „Стяга^—крайового 
провідника'. ОУН, „Дальнн-
ча" — кранового референта 
Служби ВезпекИі „Opecra"– 
головного командувача УПА, 
у. Закерзонському краю, „За-
лізняка" — шефа, штабу і 
командувача тактичного від-
тянку .бастіон" і багато ін-
ших. Вірно і сугестивно ОПИ-
сує автор ситуацію польсь-
кого і українського ,населен-
ня на теренах, до": ЗЄЛІІСЛ 
боГ'. 

Хоч у ході розповіді'автор 
досить часто „белетризує", 
видно, що відомості,' подава-
ні ним про вйутріпші ВІДНО-
ешш у відділах УПА та по-
між їх провідникамя^ін взяв 
у великій мірі з архівних ма-
теріялів УПА, захоплених 
польським військом" та оpra– 
нами безпеки, аі можливо 
також із актів судових роз-
прав проти упівцівгякі,попа-
ли в польський полби. 'Автор 
наводить псевдоніми коман-
дярів сотень, шефів СБ та 
провідників-ОУН в терені, 
але не розкриває їх пріз-
вищ. 

НеМВЄ СУМНІВУ, ІПО КНИЖ-
ку написано з цІЛліо пока-
зате труднощі'4 з а с л уги 
польського війська,1; і-органів 
безпеки: у поборюванні УПА. 
Противника п р едехавлено 
таким, яким він буа^яе прв-
меншуючи нічого,, навпаки 

(Закінгеннл на titop: ЗЯМ 

^УУ^^^ТТГТТТЯТТТТТТТ^ 

І. Вовчтк 

ГОЛОДОВА ОБЛОГА й 
УКРАЇНИ В 

^TtXXXZXXXXlJULXJiXXlltXXXJlltJltZXllXXlZXXXm 
(2) 

Федеральний уряд зстанозмв контролю 
над екстчгтом деяких 

сільськогооттодарсьних продуктів 
Вашингтон. - Стараючи-

ся забезпечити домашній рн-
нок, федеральний ^ я д 5-го 
липня встановив контролі 
над експортом 11-го сільсь-
когосиодарського продукта в 
категоріях корму для худо-
ин. їстівних олій та тварин-
ного товщу. Встановлення 
контролі було спричинене до 
великої міри великим закор- і 
донним, попитом на ці npo– і 
дукти. після того, як амери- j 
канськин Уряд недавно вста-
ловив контролю на експорт 
сої та бавовникового насін-
ня, які с сирівцями для про-
дукції о.тії. Секретар сільсь-

кого господарства Р̂ рл Л. 
Бате заявив, шо ковтроля 
над експортом цього 41-го 
продукту продовжуватнметь-
ся аж до веі)есня або жовтил 
ц.р., тобто до нових жнив 
сої. Чи контроля буде про-
довжена іі після жнив. зале-
жатпме від висліду ж няв, за-
кордонного попиту та рівня 
цін на американських рин-
ках. Між продуктами, екс-
иорт яких буде обмежений, с 
земляні горіхи (,,пінатс". 
смалець, лій. соняшникова 
олія і т л . Нова контроля над 
експортом є частиною урядо-
вої програми боротьби із що-
раз вищими цінами. 

Вінстон Черчілл у своїх 
і спогадах ..Друга світова вій-

на" розповідає, що під час 
зустрічі зі Сталіним у Moc– 
кві 15 серпня 1942 р. на про-
щальній вечері в дуже блн- j 
зькому товаристві (Сталін, і 
Черчілл і Молотов) він запи-j 
тав Сталіна: ,.Чн труднощі' 
цієї війни в якійсь мірі мож-; 

на порівняти з труднощами 
колективізації?”Від відповіді' 
Сталіна, що був тоді налід-1 
питку, тхне могпльтім хо-
лодом. ,,О, ні, - сказав, — 

І колективізація була суціль-
ннм страшним кошмаром! і 
Це страхіття тривало чоти-j 
ри роки , , . Але ця акція бу-
ла абсолютно потрібна для j 
Росії". 

Ще й нині можна почути 
іноді від людей, які насмок-
тались большеаицької дія-
лектичної юшки, що штуч-
ниЙ голод, як вони назива-
ють голодову облогу, був 

спричинений економічною 
перебудовою господарст в a t 
імперського комплексу, інду-
стріялізацісю. Пляновики, 
мовляв, помилились в розра^ 
хунках, — говорить дехто. І 
Ні, то не був прорахунок, 
була то плянова акція ,,абсо-
лютно потрібна для Росії", 
щоб утримати відновлену 
большевнками імперію із 
зміненою назвою неподіль-
ною. 

Підготову до облоги ГО-
лодом українських сіл в мо-
сковському штабі, після то-
го, як закінчили суцільну 
колективізацію, а з нею й 
визбулнсь, виселили замож-^ 
ніше селянство, почали зі 
1932 року. Урожай в Украї-
ні того року був середній, 
зібрано за урядовою статис-' 
тикою 16,65 мільйона тонн4 

збіжжя. Зібраного вповні ви 
стачило б для України біль-
ше як на рік. Але у крем-J 

лівському штабі заплянува-
лн для України .державні 
поставки'' з колгоспів у та-
кому розмірі, що й двох ypo– 
жаїв було б мало для їх ви-
конання. Після першого 
пляну „спущено" ДОДЯТКО-
вий плян хлібоздачі, а потім 
вимагалось здачі „залиш-
ків" продуктів. 

„Двадцятнп'ятитнся ч н и-
кя" з допомогою комнеза-
мівського шумовиння — за-
готовляли, виконуючи ПЛЯ-
нн, так, що й "недопечений 
хліб забирали — все, що мо-
гло підтримувати життя се-
лянства. Для певносте, бо-
ячись, щоб голодне населен-
ня не з^-жило посівного на-
сіняя, в багатьох районах 
його вивезли з колгоспних 
зерносховищ до зерносхо-
вищ РСФСР або великих 
міст. Того ж року переведе-
ио пашпортизацію, щоб не 
ДОПУСТИТИ ОбЛОЖенОГО ГОЛО-
дом селянства без nanmop– 
TJB ДО міста. До речі, ще й 
нині наше селянство не мас 
пашпортів і позбавлене пра-
ва вільно пересуватись по 
країні. 

При машино - тракторних 
станціях, пересічно дві на 
адміністративний район, і 
при радгоспах зорганізовано 
політичні відділи з ynOBHO– 
важеннмн ҐПУ в. кожному. 

Начальників політичних від-
ділів дбайливо добирано, а 
призначення вони одержува-
лн не в Харкові (столиця 
УССР), а в Москві. Харчові 
приділи політвідділи, що 
оперативно керували акцією 
на місцях, одержували непо-
середньо з Москви, спеціяль-
ною поштою. В московсько^ 
му штабі боялися, щоб, одер-
жуючи харчі в місцевих го-
сподарствах, дібрані люди, 
як нині говориться, зара-
зяться „місництвом". Його 
Л. Брежнєв нині теж боїться. 
Він вважав „місництво" не-
безпечним проявом, ,(роди-
чем націоналізму" в еконо-
мічному житті. 

Диспозицією для запляно-
соної голодової акції став 
закон з 4 серпня 1932 p., вн-
даний при збиранні врожаю. 
Закон „Про охорону соці ял і-
стичної власностн" умож-' 
ливлював повну сваволю мі-
сцевих агентів окупаційної 
влади. Прикрнваючнсь у на-
зві „охороною СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
власностн", закон дозволяв 
постншевській гвардії вясн-. 
лати на 10 років за спробу 
назбирати на дорозі чи стер-
ні колосків або й засуджу-
вати на розстріл. На „сопДя-
лістичних ланах" наказано 
спорудити спеціальні чатові 
вежі. 

Дні і ночі чатували комне-
замівські цуцики на тих ве-
жах, охороняючи соціялісти-
чний урожай від вчорашніх 
хліборобів загнаних у кол-
госпи. Україна поза містами 
нагадувала обложений вій-
ськовий табір. У селах, роз-
ташовавих біля великих міст 
та індустріяльних центрів, у-
становлено спеціяльний наг-
ляд, щоб не пускати селян 
до міст шукати рятунку. А 
ті, що пробивалися, не мо-
гли знайти праці в містах, бо 
адміністрації заборонялось 
приймати на роботу. безпаш-
портннх колгоспників, вони, 
мовляв, не хочуть працюва-
ти. Такі чутки спеціяльяо 
ширилися по містах. 

Голод почався вже з oce– 
ни 1932 року, а ранньою вес-
ною 1933 р. він набув вели-
чезних розмірів. Тисячі ЛЮ-
дей вмирали по шляхах до 
міст, в селах нікому було вп-
возити трупи, цілі села вп-
мерли і пізніше були заселе-
ні людьми з півночі. Базарні 
площі в Харкові були зава-
лені трупами, їх не вставали 
вивозити. А в цей час радіо-
репродуктори з ранку до піз-
ночі горлали: ,Я другой та-
кой отраяьі не знаю, где так 

вольно дьгшет человек". В 
поїздах, що їхали "з Москви 
на південь (Крим і^Егавказ) 
кондуктори зобов'язані були 
заслоняти вікна фіранками, 
щоб заховати від пасажирів, 
що їхали на відпочинок, юр-
би виснажених селян і їхніх 
дітей. Вони простягали руки 
до вагонів, благаючи хліба. 

А в етнічиїЙ Росії, яку зав-
ждн хлібом годував украІв- -
ський селянин, голоду, не бу-
ло. В зерносховищах РСФСР 
було повно збіжжя, а з чор-
номорських портів уряд СС-
СР вивозив українську nme– 
ницю великими ксграолямн 
за кордон, продану по дуже 
низьких цінах — демпінґо-
вих. В 1932 роцГ'вивезено 
І,ТвОфОО тонн," в 1938 р; - -
І,ТШЮО тони, в 1934 - 827,^ 
800 тонн. Голодова облога, 
як політичний інстр.у м с н т 
вжитий московським урядом 
протії української нації, щоб 
пряпинитн. національно" по-
літичне становлення україн-
ського народу,; завдада веди-
кого спустошення. Але й 
окупант не здобув перемоги 
ні в економіці, ні в.,соціяль-
но-політичному житгії 

(Далі б у д е ^ , ^ 
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Лгтні Курси Ш -
до загальногоісяотвмв”і громвдяжсміі пра-

відома студіюючій молоді й 
:УЧНЯМ ІЖфШЯХ кляіг ґім--
"назій та ікнім, батькам, що 
Цього року ВисокошкільнІ 
,Літні .ДСур̂ В', Украшознаа-
втва на ^Українському Віль^ 
'йому Університеті відбувати-
ЗЙТЬся аідД до 21 серпня. В 
програмі курсів виклади з і о 
торії й. reqr-рафії України, з 
української мови, літератури 
й культури. Нижче подасмо 
педагогдчннй склад і nporpa– 
иу цьогорічних курсів: 
. 1. Викд. д-р' А. Жуков-
ськнй: Україна під час Дру-
гої світоврї війки. 

2. Викл.^мгр І. Качуров-
ськші; рфвнток української 
Літератури'між двома світо-
вимя війнами. 
і 3. Вшот. о. д-р М. Коржан: 
українські.Церкви на Вать-
ківщнні^ї в діаспорі, 
і 4; Проф; д-р В. КубійовііЧ: 
Географія міст України. 
; 5. Проф. д-р. Ол. Кульчи-
цькнй: Сковорода як вираз 
і чинник (формування укра-
Інської ̂ етнопснхіки. 
, 6. ВикЛ.;д-р К. Митрович: 
^Дослідження Сковороди в 
ЮвілейнОму році. 
' 7. Д-jb'Марина Рудницька: 
Розвиток' тенденцій україн-
ського НйСтецтва. 
-- 8. Проф, д-р Яр, Рудни-
ЦЬКБЙ: Українська мова і 
форми боротьби за її існу-
ьання. A '.-
^ 9 . Проф.лд-р 3. Соколюк: 
Радянська - адміністративна 

ва. , 
і а д о ц і : д-р О, Сулижа 

Бдохин: Життя і творчість 
Володимира: Самійленка. 

11. Викл. мгр. П. ТЩМЩШ 
стий: Оригінальна літерату-
ра Київської Русі. 

Оплата курсів : 100 нм. На прожиток у Мюн 
хені потрібно около ЗОО нм. 
Зголошення на курси прий' 
мається до кінця; липня з у-
ваги нате, що УВУ можепід 
час. вакацій корастати з при-
міщень дому- „Рідної Шко-
лн" в Мюнхені і може без 
труднощів запевнити побут 
всім курсантам, отже навіть 
ТИМ, ЩО' пізно зголосяться. 

Крім викладів; які - в; за-
гальному триватимуть 4' го-
дннн денна впродовж трьох 
тижнів, крім субот і неділь, 
курсанти зможуть; як - щоро-
ку, пізнавати Мюнхен і ОКО-
лиці та влаштовувати розва-
гові програми, товариські за-
бави, прогулянки в Альпи і 
т. пі 

Запрошуємо надсилати зго-
лошеняй на Літні Курси 
УВУ. На цих курсах кожний 
учасник' матиме змогу знач-
но поглибити знання а ді-
лянки українознавства; Ад-
реса курсів: Ukrainische 
Freie Univeraitat, 8 MUnchen 
80, Laplace Str. 24; Bundes– 
republik Deutschland. 

доц. д-р Г. Васькоеиг 
керівник ВЛКУ 

ПОЛЬСЬКА КНИЖКА ПРО УПА 
” ь (Закінчення зі crop. 2-ої) 

— підкреслюючи високий 
дух боротьби. 

Між іншим, автор подає, 
що на одній із зустрічей-на-
рад головного командування 
УПА на'вакерзонні, незадов-
го передіостаточною ліквіда-
цісю „Ореог",. інформуючи 
про стан УПА, сказав, що 
мала вона."21 сотню та 1966 
стрільців, на' терені дій зна-
xo;yїлись" 2-і відділи самосбо-
рони, в'яких було близько 
3000-4000 ^членів та близько 
6000 членів ОУН - разом 
близько 11,000-12,000 душ. 

„Дальнпй", — пише автор, 
був арештований в селі Річи-
ця 16 вересня 1947 p., а 
,',Стяг'' був убитий в бункері 
в Монастирських лісах 17 ве-
ресня 1947 г'року. 2-го берез-
ЗНя 1948 р. „Ореста" apenrro– 
ваио у Вроцлаві. при чому у 
нього знайдено архів УПА. 

Наприкінці книжки автор, 
пишучи про долю відділів 
)ГПА на твдсовстській тери-
торії, згадус, що командир 
групи УПА - Захід -Василь 

СНДОр - „ШеЛесТ" б у в ЗЛІК-
відованнй 17 квітня 1949 р. 
в районі Станнславова, а в 
районі Львова у боротьбі із 
совстськимн відділами згн-
нув головнокомандувач УПА 
генерал - хорунжий Тарас 
Чупринка. 

Звітуючи'' наЗагал об'ск-
тивно про те, що діялося на 
терені Польщі, автор на са-
мому кінці книжки пише за 
совстськимн джерелами: 

„Головний провідник ОУН 
Степан Бандера, після ЛІКВІ-
дації українського збройного 
підпілля, жив у Мюнхені під 
прізвищем Степан Попель. 
15 жовтня 1959 р.' він був^ за-
мордоваянй, правдоподібно 
людьми з групи Оберленде^ 
ра". 

Немає. сумніву, .що автор 
знає про те, шо СІ'Баядеру" 
убив агент - КҐВ. ВІВ' може 
об'єктивно писати про сира1 

вн, що стосуються' Польщі, 
але, коли йдеться про C!CCP, 
ЙОМу ЦЬОГО р о б И Т И НЄ ВІЛЬНО.; 

аби, -

тч в 

,. Округа УНСонгау Н^Йів(ж-
ПОЇЗДКА АВТОБУСАМИ 

д о ШАМОКІНУ, П о . 
s нагоди 80-ліття „Свободи" 

що відбудеться 

в цьріпіо, 19-го серпня 1973 року 
в LAKEWOOD PARK 

Члени'УОВГО і Гості ГЧХЛЕОСНТІГСЬ: 
Д-р ЬкФляЬ - AL14-2260 
Ніо Йорку:. Е. Маиацвкнй і д-р В, Палідаор 
Tej^:SP 7-1336 
Дністер: п. Приіяода- GR 7 1054 
Асторія: п. М. Хоаіанчук — RA 6-4428 

1 З А О К Р У Ж Н У УПРАІВУ: 
І Д - р т.ЦЯ ФЛИЄ МИКОЛА ХОМАШСЧУК 

голова секретар 

і 

Україикк взяли участь в Конвенції ГФЖН 
ВвЯЯМКУВЗ' ^і”ТТНММВЛі -

Від 3 до 7-го червня ц. р. 
відбулася тут 82-га Міжна-
родна конвенція 'Генераль-
ної Федерації Жіночих Клю-
бів. Це дуже сильна і велика 
числом Федераціі (понад 12 
мільйонів членів в ЗСА і в 
рЬних країнах світу). На цій 
Конвенції Т'фК': взяли участь: 
Марія Кштковська від Укра-
їкського Золотого Хреста, O– 
лексайдра Ріанвк від Союзу 
Українок Америки та Олена 
Процюк і Уляна Целевнч від 
Світової Федерації У країно ь-
кях Жіночих Організацій. 

Союз Українок Америки й 
Український Золотий Хрест 
є членами Генеральної Фе-
дерації Жіночих Клюбів і їх 
Представниці М. Квігковська 
і О. Різннк-зустртнся з npe– 
зиденткою п-і Гавґан і цілою 
ЗЄлЬехутнвою. на окремому 
обіді. Там мали нагоду ближ 
че запізнати' Управу з opra– 
нізацісю, яку вони” репрезен-
ту”валн. Лід час пополудне-
вої сесії того ж див (6 черв-
вяі обох дань' представлено 
всім делегатам. СФУЖО на-
належнть до міжнародних 
клюбів як організація в ек-
зилі і її представниця О. 
Процюк^ буявя представлена 
на Міжнародному Бенкеті, 
як також представлено укра-
їнську делегацію в українсь-
ких 'народних' строях. 

Цьогорічна Конвенція від-
бувалася під кличем: „Член-
ка Клюбів — яЯ дослідник". 
Уфо програму достосовано 
до цього клича. Звіти Упра-
ВИ' ti комісія віддзеркалюва-
ли їхню діяльність. Внступа-
лн такі доповідачі, як конгр. 
Марта Гріфітс, суддя ЕДмунд 
Perti,j дочка президента, 3-
СА Джуді Айзенгазер, гене-
рал Д. Війн (який перебував 
у половілу;WbTWWВІД Д968 
р,), С. Ріак^ (автор кннжкн 
,ДйКІ в СйрІГ). і ін. Багато 
Клюбів .одержали нагороди 
за успішну працю, зокрема 
молодечі клюбн. Нагороди у. 
ділено' Комійщіею Ч,шеллі": 

' роздано нагороди - „Золоту 
Карту" членкам, які здобули 
найбільшу кількість члеиок. 
Мистецькі внступн і бенкети 
доповнювали цікаву nporpa– 

Конвенція була на BHCOKO– 
му рівні. Брали: участь' ЮЮ 
зареєстрованих учасниць з 
кожного стейту Америки 
включно з Аляскою, а теж 
12 заграаичннх клюбів мали 
свої делегації. Там можна бу-
ло запізнатися із системою 
праці сьогоднішніх амерн-
канських жінок. 

Українська" делегація при 
кожній зустрічі інформувала 
про українські проблеми. 
Роздано матеріал про суча-
сне положення В Україні. П-і 
М. Квітковська роздавала 
делегаткам матеріялн про 
репресії в У країні по-аиглін-

Честерсьна громада'вшанувала 
Тараса Шевченка 

Заходом місцевого Відділу 
У К К А п р н ДОПОМОЗІ МІСЦЄ-
вих українських шкіл, — че-
стерська громада вшанувала 
великого Пророка та генія 
українського народу Тараса 
Г. Шевченка Академією 18 
березня ц. р. в авдиторії шко-
ли Святого Духа. 

Головними виконавцями 
цісї Академії була шкільна ха, як теж у її руках був 
молодь усіх місцевих наших 
шкіл, а саме: цілоденної 
школи при церкві Святого 
Духа, суботньої школи прн 
УПЦ Успіння Пречистої Ді-
вн Марії, як теж дітей Шко-
ли Українознавства, що її 
провадить 13-ий Відділ Сою-
зу Українок у Честері. 

Дітвора зодягнена в чудо-
українські народні строї 

ськн у виданні „Смолоскипу" вже самою появою на сцені 
Під чає прийняття резолю-
Цій українки виступили, під-
тримуючи дві резолюції: п-і 
Целевнч у справі важлввос-
тн родинного життя та п-і 
Квітковська відносно загра-
вичноі політики, — в справі 
осягнення миру серед наро-
дів. Делегатки інших націо-
нальностей сприймали з ве-
лнКнм зацікавленням те, що 
може чули вперше від укра-
їнських делегаток. 

5-го червня, увечері, відбу-
лася зустріч українських де-
легаток з українським гро-
мадянством, вони були го-
стями 19-го Відділу СУА в 
Балтиморі У товариській ат-
мосфері вони ділилися вра-
жениями з Конвенції та ін-
формували про працю своїх 
організацій; які вони penpe– 
зеятують. 

Участь українок на за-
гальному жіночому форумі 
була настільки успішною, 
що дала можливість взасмо-
пізнання і вказала на гро-
мадську виробленість yxpai– 
ВОКІ які є свідомі свого зав-
дання поза межами Україні:. 

Н. Н. 

зробила надзвичайно додат-
н євраження на глядачів. 

Грімким акордом „Як ум-
ру то поховайте...." у форте-
піяновому супроводі Яросла-
ви Кобринової, рюзпочали 
шкільні діти Академію, а 
присутні п ідхопили ці нев-
мнрущі слова і сп ільно від-
співалн „Заповіт". 

Р е ф е р а т про Т а р а с а Ш е в -
ченка прочитав інж. А н д р і й 
Забродський. 

і іластиво це не був рефе-
рат, д о якого привикла чес-
терська публіка , а — р а д ш е 
глибоко опрацьована науко-
ва розвідка про великого по-
ета, переплітана часто цнта-
гами з його творів, як т е ж 
цитатами р ізних с у ч а с н и х 

І письменників та поетів по 
той і по цей бік залізно ї за-
слони, 

Нрелегент в іддалився від 
старого ш а б л ь о н у - nepeno– 
вїдати життєпнсь Шевченка , 
а радше вглибився в політи-
чну ф і л о с о ф і ю нашого най-
більшого генія, вказавши на 
всі недоліки нашого минуло-

спільно вірш - поему — „Твій 
дух між нами". Крім̂  цього 
Андрійко Болонка декляму-
вав вірш „Гайдамаки", а 0-
рест Грабовий вірш- „Мені 
однаково". Підготуванням ти 
виконанням цієї частішії про-
грами зайнялася п-і Я. Коб-
ринова, учителька співу пД-
лодевної школи Святого Ду-

фортепіяновий супровід тієї 
частини. 

На закінчення першої час-
тинн дівчата цілоденної шко-
ли по-мнетецьки виконали 
ритмічні вправи до пісні 
,Взяв би я бандуру". 

Рясними оплесками публі-
ка нагородила виступ малої 
дівчинки Керолін Люіс, яка 
відіграла на фортепіяні со-
льо у фортепіяновому cynpo– 
воді п-і Лідії Грабової. 

У дальшій частині nporpa– 
мн п-і Марія Болонка прочи-
тала ,Дсалои.43 із Давндо-
вих Псальмів" Т. Шевченка. 
Діти Школи Українознавст-
ва при УПЦ - Успіння Tlpe– 
чистої Діви Марії, а саме: В. 
Надзьо, Л. Надзьо. Ю. Ціха-
новський, М. Ціхановський і 
В. Гужва деклямувалн вірші 
Т. Шевченка. 

В останній частині Акаде-
мії виступили діти Школи 
Українознавства, що її спон-
зорус 13-ий Відділ СУА в Че-
стері, які відспівали дві пісні. 
А трьох хлопців цієї ж шко-
ли: Ярослав Клкжа, Ігор Мо-
лодовець, і Іван Ценкий від-
деклямувалн збірно поему Б. 
Лепкого — „Тарасова Моги-
ла". 

Належиться признання у-
чнтельському зборові цієї 
школи, що вклав чимало 
труду в підготові свята. На 
окреме вирізнений заслуго-
вус Таня Гузар 3 Вілмінгто-
ну, яка з вродженим талан-
том віддеклямувала поему 

НАЙБІЛЬША БИТВА В ДРУГІЙ 
СВІТОВІЙ " Ш й ( 

(Вакінгення зі crop. 2-оі) 
зруіінованнх бОмбами: вули 
Цях виснажені від голоду во 
ЛЩІ" 3 ' огляду на брак аму 
йіції військам дачо наказ 
стріляти лише в крайній по-
'TpWL''."^ ; 

Одним із рішальннх моме 
нтів в розгромі армії ген 
Павлюса був .розвал на від-
тинку фронту,, д о його три 
маля над північною течією 
Дону угорські, італійські та 
румунські військові з'сднан-
ня. Тому, розвалові не могли 
запобігти німці, тримаючи 
між' цими взасмозорожимн 
з'єднаннями свої військові 
частини.' Тож „союзники" 
рантом почали оголювати 
позиції 1" масово вертатися 
додому, залишаюча німців 
напризволяще. 

48:днів'перебула армія Па-
влюса в „кітлі" під'гураґан-
ннн вогцбм совєтської артн-
лерії. І нарешті 30 січня 1943 
року прийшов їй кінвць. То-
го дня з'явився ДО НЬОГО КО-
мандир 71-ої дивізії І; заявив: 
„Російські танки наближаю^ 
тьса до ;нттабу!" Змучений 
'ПИлі^с; ліг^ на ; ліжко і за-
дрімав. СовстСькі таїїкн, ске. 
рувалА1 жерла гармат на 
прим іще пня штабу, і 
; На світанку німецький пе-
рекладач з битим прапорцем 

О^ява Головної Пластової Б у л а ^ 
Головка Пластова Булава ігроголііиііув, що 

6-ТІ ЗБОРИ 
УКРАШСЬКИХ 

0РГАШЗАЦ1Й 
відбуЗДпгьсй ^ ДИЙІ 1 - 3 - в ^ а ш '1973-pv f Двітгойтї, ЗСА' 

в ПРИДШДКНШ ГОТЖЛЮ „ІГРИ гзялтон ІЯЗГ 
(Місцевість Трой, серевмістя ДегроАту, nfepeapp̂ cts евулнць Мейпл Ровд 

- Стефенсон- Гайвей, тел. і Ш ) 583-8000) 
. : , ЗБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ г й д ^uiiCTCtoff 

у,Змщнетга виховних кадр - заяорука росту flлacтjf', 
9 Реєстрація учасників — t^-бота, 1-го nepecatti, год. 9 - т разго, иідкріггтя Зборів 

І в год. 10-lfl. Закриття — 3-го вересня, год. 1^-та пЬл. 

m Програма нарад та y d потрібні йіформаціТ' будуть переслвві Крайовим Пласто-
'вям Старшинам, ^^aндaтdвaним делегатам країв т а проголошені у пластовій 

n p e f c l ' З А ГОЛОВНУ ГШАОГОВУ БГС7ІАВУ: 

плі сен. S . І Ь и П О Н К О вл. овв. О. МАРЧЕНКО 
голова 

В руці п ід ійшов д о передньо-
го танка, де зустрів його со-
ввтський ляйтенант Федір 
Єльченко. „Мій шеф хоче з 
вами говорити", - заявив ні-кшаровська в і д деклямувалн 
мець. Єльченко заперечливо 

го та на причини цих недо-1 Тараса Ш е в ч е н к а „Тополя", 
ліків, і р івночасно с т а р а ю - ( з а що б у л о н а г о р о д ж е н о П 
чнсь подати с л у х а ч а м вка-1 рясними оплесками, 
лівкн Шевченка . j Академію закінчено відспі-

Л а л ь ш у частину Академії і ванням українського націо-
внповннлн внступн шкільних j нального гнмну. 
дітей, а саме: діти цілоденної і Н а жаль , на залі, я х а при-
школи прн церкві Святого міщуе понад чотири сотні о-

ПРЕСОВИЙ ФОНД „СВОБОДИ" 
Ва ньому місці друкуємо імена тих ВІН. Громадині 
AfeXBJorHMBo д^імвЬеіву Дввяату до пвредпВввЖ та Є 
асертжу ва фонд ^Свободн" та 0 видань: в її г птчш ег ш Jix 
Шсшого Тві її ввииР 1 димгаврв MjypMUy JBnitMJH ,̂ І ” 

джусмо а водякЬю ввсоту одерионШ суми. 
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Єписноп Н. Ільннцькии. 
Юніондосл 1 20.00 

М. Мороз, ОгетяВ АЙлепд 10.00 
7.00 
7.00 

7.00 
7.00 
7.00 

7.00 
6.00 
6.00 

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

5.00 

5.00 

В. .Гірняк, Віндсор 
Т. Ковбаскж, Клівленд 
М. Мельшгаеіпсо, 

Гаттенбврґ 
Я. Рябій, Чпкаґо 
Н. Сопівішк, ЧпкаГо 
Д-р С. Чоснішовсьіиш, 

ІІІегтікон 
А. Галушка, Гарфілд 
М. Колів, Рочестор 
Проф. д -р Шулежко, 

Рочвстер 
П. Білий, Вувсакет 
И. Вертяшня, Сцраюоз 
Т. Гаврилів, Вудбрідж 
Г. Копач, Детройт 
Д - р І. Макареянч, 

Ню Иорк 
Д-р В. Шебунчак, 

Монтклер 
Я. БукачеаськиВ, Бдісон 4.50 
И. Гус, Джерзі . Ситі 4.00 
A. Вогданов, Ветврсфілд 3.00 
B. Врездуя. Парма 3.00 
М. Думка, Н ю Иорк 3.00 
Ю. C5t, Гартфорд 3.00 
0 . Зарічний, (ліракюз 3.00 
М. Кузув, Сомерсегт 
B. Іірийма, Воррен 
М. Світій, Врукяин 
М. Северіш. Вронкс 
L Огруїс, Філядельфія 
C. Паньків, Чикаго 
В. Волах, Гартфорд 
В. Буцяк, Н ю Норк 
В. ВІЕийгуя, BLtKC-Bep 
1. Венґер. Вронкс 
Д . Вишньоаський, 

Вінніпег 
В. Голуб, Міллвіл 
М. Горбан, Парма 
П. Гусак, Н ю Иорк 
Д Ґалоижка,Росліндепл 
В. Даровський, Вердая 
М. Діднх, Олд Фордж 
Р. Дзядкк, Чикаго 
Д Дмитрів, Вруклнн 
І. Додик, Ст. Кетркнс 

І. Кухта, Парма 
Ю. Лесик, ЧнкагЬ 
К. Лямар, Вродарік 
A. Лісікевнч, Воррен 
Н Лужба, Ст. Котринс . 
П. Луцніі, Джамавха 
B. Марткюок, 

Філадельфія 
A. Мас ник, ІТеррісбурґ 
І. Мокрнкський, 

Ірвінгтон 
І. Молодич, Маратон 
B. Мудрий, Саніосайд 
A. Несвяченнй, Сомервілл 
B. Нйцух, Балтимор 
І. Олиних, Бет 
3 . Омецінський, 

Айрондеквойт 
П. Опрнсх, Вруклин . 
М. Остапчук, Гвмвдтов 
C. Пл,тронік, АлтуКа 
И. Пацай. Маямі-
A. Періг, Ветлегем 
B. Пігут. Чикаго 
Т. Попих, Кліфтон 
І. Притоцька, Чикаго 
К. Реянісон, 

Сгеткн Айлеяд 
А. Рибчинськяй, Омага 
Г. Рябокінь, Ст. Пол 
A. Смішко. Н ю Поля 
B. Тустаїгівськнй, Детройт 
В. Фіцих Вілбрегем 
М. Хома. Балтимор 
М: Чабан. Кліфтон 
Н. ШеліГа. Сліхвьлл 
Д. Зелом. Шарлеров 
Д. Лоашісьхий, 

Ню Гей вен 
2 0 0 І ю . Яігусь, Піскатавей 

І Я. Черевно. 
2 00 j Кротон он Гадсон 
2.00 ; І. Білокін, Сиракюз 
2.00 В. Веселий, Гартфорд 
2.00 І Д. Гнатів, Піттсбург 
2.00! П. Дяків. Ст. КеТрИЯС 
2.00 П. Когулха, БрухЛНЯ., . . 
2.0О К Лозинська, Кергоихеои 
2.00' ю . Мірчук. 
2.00 і Монтерей Парк 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.20 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
В. Жуковець, Юяіон Ситі 2.00 
М. Захархо, Менвілл 
A. Зохиюк, Вудгейвея 
Я. Клунь, Гемялтон 
І. Ковалькевяч, Голіок 
B. Круховий,, 

Річмокд ГІЛЛ 

А. А. Озеранік, 
Лнккен Парк 

С Піндичук. Скарборо 
М. Політнло. Геркімер 
В Сидор, Н ю Иорк 

2.00 j М. Троян. Вотертавн 
і Р. Чміпи. Чикаго 

2 00 і М. Шафран, БОффало 
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2.00 
2.00 
2.00 

514.62 

Духа відспівали дві пісні. 
Учениці цісї ж школи, Кат-
руся Петрик. Віра Малсцька, 
Хрнстя Качмар і Ліза Ша-1 

сіб -— було всього коло сто 
тридцять присутніх, з діть-
мн включно. 

Володютр Сич 

похитав головою і відповів: 
„Мій командир мас інші 
справи. Можете говорити зі 
мною". 

У військовому авті ген-4 
Павлюса перевезли до COBCT– 
ського головного штабу. 

Ніхто не знає, скільки ні-
мецьхих старшин, здорових і 
порацених, покінчили тоді 
самогубством. Кажуть, що 
було таких багато. 

Битва за Сталінград скін-
чнлась. За п'ять місяців ву-
лнчквх боїв і бомбардувань 
99^ будинків міста оберну-
лись на румозгаца. Зруйно-
вано понад 41.000 мешкане-
вих домів, 300 фабрик, 113 
шпиталів та шкіл.- Згинуло 
коло двох мільйонів чолові-
ків, жінок і' дітей. 

Втрати червоної армії ста-
вовили 750.000 вояків і стар-
шии убитих, поранених і тих, 
що згинули безвісти. Статне 
тнчнйх даних ггрд убитих і 
ранених українців, звичай-
на річ, немає. Втрати німець-
кОЇ армії перевищували 400.-
000 осіб, італійської - 130-
000, угорської і румунської 
разом - 320.000: 

З 550.000 загального числа 
цивільного населення Сталі-
нграду залишилось 1500. Бі-
лмлість його або згинула в 
перші дні боїв або була ева-
куйована до Азії. 

У полон до большевнків 
дісталось понад 500.000 нім-
ців, італійців, румунів та у-
горців. Протягом лютого, бе-
резня 1 квітня 1943 р. понад 
400.000" їх виморено голодом. 

У 1944 р. руїни Сталінгра-
ду оглядав ген. Ша^ль де 
Голль. Пізніше в Москві со-
встськнн кореспондент запн-
тав його, яке'враження ви-
ніс він з того міста, 

— Ах, Сталінград! — ска̂  
зав французький президент. 
— Що за грізні люди, справ-
ді вслігкі люди! 

Кораигондент погодився: 
— О тан, роеіятн... — Але 

генерал перебив його нетер-
плнче: 

— Ні, я не кажу про ро-
сіян. Я кажу про німців. Це 
вони могли зайти аж так да-
леко... 

Як відомо, гев. де Голль 
віколи НР мав симпатії до 
НІМЦІВ. 

Ділимося сумною в'.хттоою з Рідкими 1 Знайомими. 
що дня Т-го .тшгня 1073 року, після нороткої 

і оіиккол JitxTjTH у Філягдрльфіі. 11а. 
упокої вся в Бозі 

бл. П. 
ЙОСИФ ПРОЦИН 

лародліений 28-го ллитопада 189в-го року 
в Боркал Ма.ікх, Зах'діш Україна. 

Локійіохя juuievitaB до укрнвіїхх в українському суіо 
пільному житті громади н ! в д^сятнлітньоліу перобувалші 
на Сибірі ділив тяжку долю таких, як Вія. 

П.ЛЛ.Л-Хіір.А з а отокія душі (ПокіАного 6 ju^ відїграп-
ле.ни (у вівторок, ІО-іч) лнлия в похоронному з а ж а я н я ї 
Нагевіптів прч КК' East Tabor Rd. о і-од. 8-ій вечора, а 
HOXOPOHWl ВЯЦЩЕГАІВИ у н^ркві Царя Христа в ое-
,роду, 11-го липня 1973 р. о год. 9-ій рало і опісля на 
цпкнтарі у Факс Чейс йьгя ФІляДестьфИ. Па, 

Прибиті горем: 
ІВАРВАР А — дцуишна 
Юі'ШІАіИ Л Ю Б А - сил і непГстКл 
OKCAJHA і РОМАН - вцуки 

Т. Мороз, Ляшія 
В. П. Ді'чннський, 

Клівленд 
М. Нестврук, Гартфорд 
Округа УНОоюзу, 

Лігай Веллі 10.00 
Д-р С. Ткмкіа, Салиобурн 10 00 
Хор .Дніпро", 

(д-р І. Калішсвкч), 
Сілвер Спрінґ 

М. Мельниковня, 
Лонг Айлеяд Ситі 

М. Гаркач, ЛореВя 
С Турович, ВаЙон 
A. Холовка. Бел лаю 
П. Даннлюк, Віенз 
О. Кальба, Монгреаль 
Е. И. Михалеяко, 

Норт Маямі Віч 
Д. Мушастий, Ветлегем 
Г. Романш:, Перу 
B. Узвак, Снмсбу'ри 

10 00 j 
10.00 

10.00 

7.20 
7.00 
7.00 
7.00 
6.00 
5.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Н. Л. Хойяаоька, Гарвея 5.00 
М. Чучман, Тороито 5.00 
І. Л. Галюґа, Рочвсгер 4.00 
Т. Рабець: Нюарк 4 00 
В. СнігуровяЧ Чикаго 4.00 
І. Світ. Блмгурст ЗвО 
B. Андрушко, Асторія 3.00 
М. Бровчук, Тандер Бея 3.00 
И. Волк, Трумбулл 3.00 
C. Лісовнч. 

Карпентерсвілл 3.00 
С. Масляк, Денвер 3.00 
І. Мнроюок, Ленсінґ 3.00 
B. .Чицук, Вріджпорт З.ОСГ 
С М о т р о в и ч , AJcpoH 3 0 0 
C. Орловський. Н ю Ііолц 3.00 
М. Турянськяй, Чикаго 3.00 

І. Гассак, Істон 
К. ДжорджіЯ. ВайтголЛ^ 
С. Штафірігий. Айсліяггон 
Я. Базяляк, Вронкс І 
С. Брезінська, Ню Гвйвеи 
Г. Вавелко. Міннсалоліс 
А. Василів, Рочестер 
A. Дмитріюк. Воффаяо 
Г. 3. Жврвбняк. Акрон 
Д-р А. Жуковський. Стіл 
Ю. Князь, Джерзі Оггі 
С. Кобилсцькня,' Рочестер 
Н. Крнса, Ню ГГорк 
П. Кітннірчук, Чикаго 
П. Лііцак, ЯнГсталн 
Д. Микита, Фенікс 
М. Олійник, Кергонкеоя 
Е. Пирхач, Чихаґв 
О. Шд^айиий, Н ю Норх 
О. Сарахман. Чествр 
С. Сивнк. Paj-нд.Леяк 
С. Смеречі”к, Лядхомб 
Т. Тялявський, Рочестер 
Ю. Чехут. Монгреаль 
М. Чухновськнй, BuCtoop 
Г. Ііїевчук, Ковентрі 
0 . Блонарович, Честер 
1. Галущенко, ЧяхаЛ" 
Е. Грубськкй, Ірвіигтоя 
М. Зарембіі. Чикаго 
B. Мятічнк. Савт ГеЙТ 
X. Оріховська, 

Ню Бронсвнк 
A. Оттенбрайт, Вруклнн 
Б. В. Павлюк, МІлфЬр^д 
B. Савка, Гетфілд 
М Шерекета, ЧннаГо 
І. Шлак, Джерзі СЯГІ 
В. Шліхула, Етобікої; 

f 
ІІовігомляою Приятелів та Знайоапіх. 

що діга 5-го липня 1973 р. померла в Ню Порку 
наїна Дорога СЕСТРА ї ТЕТА 

бл. п. ОЛЕКСАНДРА 
НЧИВОТКО-ЧЕРНОВА 

Член CnLiKH Журна-тістів З C ^ та осяовоположнипя ра-
зом з св. її. маестром Cepritat Ліспіииеяком, Літератур-

НО-'МКСТЄЦЬКОГО Клюоу в Н ю Порку. 
Народилж-ь 1894 р. на Волшіі, Зах. .Україна. 1924 

р. виіха-та на постійно д о Праги, д е вчилася на ф1лооо-
ф^чиому факультеті Карлового Універсятету. Д о П cei– 
тоаої к:ніш співпрацювала Я влдаянях проф. ОГІЇЛПОІ у 
Варпіаві, а пізніше мнтроПолігга ІЛІЦЯОНВ В Канаді . 

П о приїзді до BOA співпралаовалл як журиаЛістка, в 
,Лрометеї", „Нашій БатькИвцині", журпалі „Трязув", 
квжртальннку ,Зі-ткіш Україна" та піодетоотку „Овобо-
Да". 

1971 р. видала властям коштом велику книгу п. н. 
„Думи мої". 

В Аргентині короткий час співгірвлюввла в тняаіе-
вюсу „Наш іКлич". В Вуеноїс .^йресі окремою брошурою 
вийшла її праця про Лесю Українк?'. 

П.АН.4Х1ЇДИ Оу.ін відправлені а пох. зааедепві П. 
Яреми дня 7 і 8-го липня 1078 в. 

ПОХОРОН в понеділок. 9-го липня 1973 р. ма Укра-
їнсьі:омv Православному' Цвинтарі в ЯЗДвнд Бруку, Н . Д ж . 

ВХЧНА ЇП И.43ГЯТЬ! 
У великому горі: 

сестра - АНАСПАЗІЯ КУ ЧЗЕР а Украіві 
плеяниникн — ВОЛОДІЕНИР КУЧЕР 

ОЛЕКООТ К У Ч Е Р в Уіерашй ,. 
і MHXA3FLTO КУЧКР я Ню Hepccy 

В ІВЕРІЮ' РІЧНИЦЮ ОІЕРТЦ, 
нашого Найдорожчотч) ЛО”ЖА та БАТЬКА 

бл. п. 
МИХАЙЛА ГРИЦЕНКА 

кідтгравіггься 

ЗАУЇЮШЙЙА СЛУЖБА BOffiA 
а Укйрашській Бато.титцькін Це 

ХРЖ7ГА Ц.СРЯ т ДЖХМВИКА її 

в суботу, 14-го липня 1973 рЩ, 
о год. 9-4Й ранку 

9 
ІВСЛА CTj-жбн Божої відбудеться 

ПОСВЯЧЕННЯ ПАМ^ЯТЇПЙиА^ 
на кладовищі 

СЯВ. ШОСЛЗЛ.4 в РОЗЕЗНДЕИЛ, Маее. 
Рідних та Знайомих простого згадати Покійного 

в цей день у Своїх яю.титвах. '-z 
Дружина - В ^ А 
Доня — 
С и н -

1' 

1 

ії 
: 

J4 н 

Sfc? 

У ltESPlUy РІЧНИЦЮ ОЙІРЇ4І 
аалюго Дорогого 

ЧлХІОЖКА, БАТЬК.^ й ДІДА 

Cto. п. 
ПЕТРА ШОХА 

буде відраплеіпі 

ЗАУПОЕШНА СЛУЖБА БОЖА-
у п̂ ТтПігцю, 13-го липня 1973 року 

о год. 9:30 рано 
у Церкві БЛАГОВІЩЕННЯ ІГР. ДГОН МАРИ 

ШЙЙ,' їП-ma в у л , Freeh MeaAnr"e, U U XX. 
Доу:кнма — ГРИП А 

Сини: АШСТУїП, ТИМПД . 
ЯНОГКЯГ ОиТКПКА, ОЯЕСЯ. пвЯЯНЬіг 

І 

ьФ 
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Дитяча імпреза в Ютиці 
аеяавн 

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 10-го ЛИПНЯ 1973 
щтттштттшитштттшттятятшшшттшвшштяшттщщттттшттттт 

Ч. 127, 
явне 

Незвичайно вдалу дитячу 
імпрезу влаштовано тут 10 
червня ц, р . в залі парафії 
Української православної це-
р к в и Чесного Хреста. Шкіль-
„на дітвора відіграла в цьому 
Дві дві сценки постанову 
,мФд і коза" — це інссцені-
зац ія відомої народної каз-
КН, Інсценізацію у віршовій 
формі підготовила Віра Різ-
ванюк, розгорнувши текст 
к а з к а до чотирьох сцен, що 
д а л о змогу проявитися бага-
тьом молодим талантам. 

Серед молодих талантів, 
переважно в віці 5-12 років, 
відзначилися грою: Дід -
Леонід Герець, Баба - На-
т а л к а Луценко, Кізонька 
Анкета Герець та пастушки 
— Іван Герець, Ганночка 
Немежнцька, Володимир Не-
межнцький, Михась Луценко 
і Денис Герець. Декорації до 
виставки малював Яків фе-
дін: виставку підготовила 

авторка інсценізації з допс-
могою Зої Луценко і Натал-
кн Герець. 

Постава пройшла з вели-
ким успіхом, бо молоді акто-
ри почувалися на сцені віль-
но, гарно вивчали ролі, смі-
ло пробували акторських та-
лантів у грі, співі і танку та 
всі вони виявили добре знан-
ня української мови, що най-
більше радувало серця бать-
ків. Глибокий повчальний 
зміст казки вирізнював її від 
маловартісного розвагового 
матеріалу, що ного подас 
щоднини нашим дітям теле-
візія, тому цьому роду імпре-
зи повинні влаштовувати по-
більше всі, хто дорожить ДІ-
ті.ми і їхнім майбутнім. Інс-
ценізацію „Дід і коза" по-
вннні зацікавитися і інші це-
нтральні організації, які ве-
дуть програми для молоді. 

(10) 

Сповнилась мрія 
Зусилля одчайдухів не пі-І 

шли на! марно.- Бо тільки так 
можна назвати маленький 
гурт ентузіастів, які І б років! 
тому започаткували акцію 
встановлення Катедр Украї-1 
нознавства при Гарвардсько"j 
му університеті. Подаю реф-І 
лексії учасника Конференції 
ФКУ, гостя президента Гар-
варду Д. Бока, описуючи 
відвідини у новопрнзначено-1 
му будинку Дослід чого І 
Інституту. 

Який незвичайний ентузі-
язм людей, які пітрнмутотьі 
ФКУ і виявили тоіі ентузіазм 
конкретними пожертвами. 
вже складеними чи задекля-
рованимн! У приємній ат-
мосфері під час вечері стрі-
нулись люди, може незнало-
мі, але люди, яких посднува-
ло діло для великої справи. 
Проходили приязні виміни 
думок — про ніщо інше, як 
про працю ФКУ, дальші пля-
нн на майбутнє та зацікав-
лення завтрішнім. 

Вранці, на Службі Божій. 
чимало учасників Конферен-
ції спільно брали участь в 
молитві за успіх розпочатого 
діла та за тих 8,000 людей 
доброї волі, які довели до 
заснування Українознавчих 
Катедр. Отець Харнна внго-
лосив відповідну до хвилини 
проповідь. Зараз після Слу-
жби Божої учасники nocni– 
шили на захищання днсер-
тації Ореста Субтельного. 
першого випускника украї-
нознавчих студій у Гарварді. 
Заля заповнилась вщерть. 
Після відкриття проф. О. 
Пріцаком, говорив д-р Бок. 
Президент Гарварду оцінив 
наші зусилля з повагою та 
респектом. Сама дисертація 
відбулась у незвичайній ат-
мосфері піднесення і гордо-
сти. Орест Субтельний поло-
нив всіх — старших і молод-
ших — гідною поставою. 

Опісля, запрошені гості 
опинилися у резиденції пре-
зидента Гарварду Д. Бока 
на полуденку. Президент Д-
Бок привітав гостей, а пред-
сідігак УНС Посип Лисогір, 
звернувшись із словом, 
враз із ред. А. Драганом, 
вручили гарно оправлені ан-
гломовні томи ,,Кнцнклопе-
дії Українознавства. 

Дальшу програму пнпов-
нили відвідини цілого комп-
лексу Гарварду, а в тім ук-
раїнської виставки із неоці-
неннимн документами над-

БУДІВНИЧІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ 
НАУКИ 

звичайної вартостн. Наша 
невелика група закінчила 
оглядини в будинку Україн-
ського Дослідчого Інституту. 
Тут вітав відвідувачів проф. 
О. Пріцак, що показував їм 
всі кімнати, а їх було 26! 
Тут були: Марія Хемич із 
чоловіком мгром Ст. Хеми-
чем, головю ФКУ; п-і Tap– 
иавська із чоловіком Богда-
ном Тарнавськнм, організа-
ційннм референтом ФКУ; 
Андрій Слнвоцькиіі та інші. 
Всі вони раділи, звертались 
з приязним словом до всіх. 
Вони и витримали до кінця 

себто завершення першої 
(рази. У мене подив і при-
знання для тих людей, які 
довели до здобуття та закрі-
плення українознавчих ка-
тедр. Думаю, що із тих при 
сутніх, які пережили цей не 
звичайний день і які бачили 
як виглядає справа україн-
ських катедр — акція при 
дбання Українського До-
слідчого Інституту зискала 
не одного „невірного Тому". 
Але коли зважити, що лише 
8.000 осіб причинилося до 
акції ФКУ, то ставлю собі 
питання: а де решта нашої 
громади? Чи в нас лише 
8,000 свідомих людей ? Скі-
льки з нас може правильно 
оцінити вартість існування 
Українознавчих Катедр та їх 
значення для майбутніх по-
колінь? Думаю, що ні. При 
одній нагоді питався автор 
кол. амбасадора ЗСА в Ін-
діі Кеннета Б. Кітінга про 
значення українських ка-
тедр для формування полі-
гичної думки про Україну в 
майбутніх американських 
політиків. Амбасадор Кітінґ 
відповів: „Мені просто важ-
ко описати, яке велике зна-
чення матимуть Катедри Ук-
раїнознавства у цьому відно-
шенні; справа східньої Ев-
ропн не може бути розв'яза-

; на без України, як одного з 
і головних чинників". Знову ж 

МНЧНҐЄНСЬКИЙ сенатор Р. 
Ґріффін так ВИСЛОВИВСЯ про 

І ці катедри: „Якщо ми схоче-
мо знати правду про Украї-
ну. то тепер ми знаємо, куди 

J звертатися". 

Тим, що працюють і nepe– 
1 носять терпеливо тягар цісї 
І відповідальності!, а яких 
б'ють і критикують, повторю 

j стару приповідку: „Громи 
І б'ють у вежі, не в хабаззя". 

Ярослая Дужий 

^Хггтттттт^тгтгтгггггг-гхгггтттіг'ттгггт'ттгтгі 

„СОЮЗІВКА" 
О С Е Л Я 

У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З У 
в К Е Р Г О Н К С О Н Г , Н . И . 

приймає вписи дітей 
у віці від 7 до 11 років 

ДИТЯЧУ ОСЕЛЮ 
яка триватиме 

д л я Х Л О П Ц І В -
від 15-го л и п н я — 4 серпня 1073 року 

Прошу прийняти силаХДОньку до Дитячого Табору на 
. тижні, починаючи - - - - - - від „.,,, до 
Ім'я табороника Чи член УНС? „ -

Із нагоди десятиліття' „Ук-
раінського Історика" — єдн-
ного нашого історичного 
журналу поза Україною, ук-
раїнське громадянство і ус-
таиови продовжують жерт-
вуватн на ювілейний фонд 
журналу. Йдеться про кон-
кретну розбудову украін-
ської незалежної історичної 
науки, про правдиве насвіт-
леиня історії українського 
народу і про оборону. істо-
рнчної правди України, яка 
с викривлена і фальшована 
у працях совстських істори-
ків, а також дуже часто пе-
рекручена і тенденційно 
представлена в наукових до-
слідженнях американських, 
канадських і західньоевро-
пейських вчених. 

Вже повних десять років 
українські вчені, без жадних 
винагород, працюють само-
віддано над ширенням цієї 
історичної правди. „Україн-
ський Історик" - це виказ-
ка зрілостн української icro– 
ричної науки перед міжна-
родним науковим світом. За-
вданням української епіль-
ноти с саме прийти бодай од-
норазово, раз на десять ро-
ків, з допомогою і вирозумін-
ням для дальшого розвитку 
української історичної нау-
кн. Крім журналу, У країн-
ське Історичне Товариство 
вже підготувало до друку ці-
лу низку необхідних праць з 
історії України, включаючи 
обширну студію бл.п. проф. 
Я. Пастернака про ранніх 
слов'ян і етногенезу україн-
ського народу. Розбудова і 
вдержання „Українського Іс-
торика" і видання цих необ-
хідних праць з історії Укра-
їни - це справа чести і сум-
ління кожного свідомого ук-
раїнського громадянина, ко-
жної української установи. 
Наукова історична правда — 
це найкраща наша зброя у 
поборюванні тенденційних 
насвітлень історії України. 
Хай кожний громадянин, у 
міру своїх спроможностей, 
також кожна українська ор-
ганізація, безпосередньо при-
чнняться до розбудови укра-
їнської історичної науки. Це 
дуже легко зробити, якщо 
взяти до уваги українську 
спільноту в ЗСА і Канаді. 
Треба лиш виказати повне 
зрозуміння ваги історичних 
дослідів для української на-
ціональної справи. 1973 рік 
проголошено ювілейним ро-
ком української історичної 
науки - роком „Українсько-
го Історика". Вже досі від-
гукнулася ціла низка грома-
дян і установ — проте це 
ліпи початок. Серед жертво-
давців знаходимо емеритів, 
професіоналістів, студентів, 
установи і взагалі громадян, 
які ділами доказують і роз-
будовують українську нез-
лежну історичну науку. 
Складаємо сердечну подяку 
жертводавцям. Наша мета — 
це зібрання 50-тнсячного 
ювілейного видавничого 
фонду, за допомогою якого 
не лише розбудуємо „Укра-
їнського Історика", але та-
кож видамо цілу низку необ-
хідних праць з історії Укра-
їни. Ми віримо, що широкі 
круги громадянства і наші 
установи стануть правднвн-
ми будівничими історичної 
науки. Слово за українською 
громадою! 

ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД 
„УКРАЇНСЬКОГО 

ІСТОРИКА" 

Листа z. З 

Дожнвотні члени УІТ і ме-
ценатн „Українського Істо-
рнка": д-р мед. В. Когутяк 
здеклярував ^300.00 (склав 
S50). 

Добродії „Українського Іс-
горика": Кредитова Спілка 
УНО (Торонто), 3150. 

По 5100: Константан Лі-
іцннськии (Ню Иорк) , Ми-
хаіїло Мельникович (Tyc– 

Адреса 

J Телефон 
' Дата народження Вік 

Рік у ШКОЛІ „ „ „ „ „ . 

П о б л и ж ч і і н ф о р м а ц і ї та за а п л і к а ц і я м и до вн-
п о в н е н н я , п р о ш у з г о л о ш у в а т и с ь н а а д р е с у : 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 Tel. (914) 626-5641 

кон, Арізона), проф. Ярема 
Раковськнй (Клівленд; зде-
клярував 5100). f? 

Прихильники „УкраІясь-
кого Історика": 

По 350: д-р мед. М Гнат-
чук (Лямбервіл, Міч.), Н.Н., 
д-р Семен Федюк (Ню 
Иорк), Евстахій Василишин 
(Монтреаль), інж. Орест Не-
беш (Клівленд), Українська 
Кредитова Спілка у Філя-
дельфії, Кредитова Спілка 
„Самопоміч" в Ню Иорку, 
Кредитова Спілка УНО 
(Монтреаль). 

По S25: Єпископ І. Праш-
ко (Австралія), інж. А. Мі-
лянич (Ню Иорк), Михайло 
Ступка (Ню Иорк), Тетяна 
Романишин (Маямі, Флор.), 
проф. Петро Біланюк (Дет-
ройт), д-р І. Сілецькнй (То-
ронто), Організація Украї-
нок Канади (Торонто). 

Замість квітів на могилу 
бл.п. проф. Ліди Шляхти-
ченко: д-р Любомнр Винар, 
S30; Дарія Різник (Ню 
Иорк), S20; Текля Ярмола 
(Ню Иорк) , S10. 

По 520.: Тетяна Іванів-
ська (Ню Иорк), Ольга Бо-
счко (Торонто), П. Лазаро-
впч (Едмонтон). 

515: ред. К. Крупськнй 
(Денвер). 

По S13: Михайло Дваріян 
(Каліф.) , Ляриса Музнчка 
(Кентон, О.), д-р Михайло 
Дейчаківськнй (Клівленд). 

По 510: М. Дяків (Монтре. 
аль) , Олена Пирожннська 
(Ню Иорк), Зенон Стефанів 
(Нюарк) , Гурток прихнль-
ників СУЖО (Монтреаль), 
К. Левченко (Денвер), 57. 

По 55: В. Стефанишнн 
(Філадельфія), П. Ярмак 
(Ню Иорк), д-р Юрій Ґерич 
(Оттава), проф. Е. Гаври-
люк (Ню Иорк), В. Дітель 
(Ню Иорк), І. Сайдевич (Па-
терсон), М. Залеський (То-
ронто). 

Усім жертводавцям щиро 
дякуємо. Пригадуємо, що по-
жертви на ювілейний фонд 
„Українського Історика" мо-
жна також сплачувати рата-
ми. Добровільні датки про-
симо надсилати на адресу: 
The Ukrainian Historian, P.O. 
Box 312, Kent, Ohio 44240. 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
КЛРОЛШІЛ пюдлвцьіол -

члеиіка УНС ШОА- S3 іС'-аа 
ЇІреов, Богородиці в Огайо, 
Ілл^ померла 1 квітня 1973 
р. на 74 р. ж. Нар. в с ДоСіра, 
Україна і стала члеадсоіо УН-
С'оіо,іу 1933 р. Полишила в 
ом)тку 5 дітей, 10 виукЬ і І 
правнука. Похорон відбувся 
4 квітня ц. р. на цвштгарі 
Mt. Hope, Chicago, nL 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар 

АІННЛ СОЛЯН, членка УНСо-
кюу (Btw. 3,38 в Монесен, Па. 
померла 23 березіш 1973 р. 
на 89 р . ас Нар. в с Ео-кова, 
поа. СалгіИр І стала члеикою 
У-НЧЗ 1915 р. Полишила в 
cMyrMj' 3 синів: Івана, Ми-
ханла і Андрія, 2 доньїси: 
Марію і Акну, б братів. По-
хорон йіхбуася 2в бсресшн ц. 
р. на н,шпшірі Grandview в 
Монесен, Па. 

Вічна їй П а м ' в т ь Ь - 1 „̂ 
Секретар 

МІСЧ:,ІЛЛО ШЕВЧУК, член 
J1K3 Пілл. 158 Т-ва ім. Бог-
дана Хмельїноіького в Брук-
лнгеї, Н. Н , помер 29 березня 
1973 р. на 67 р. :к. Нар. в с. 
Загіричку, пов. Бібрка 9 став 
членом іУНС 1969 р. Полн-
шнв у сснутку дружину Тек-
лю, синів: Стсфана, Богдана, 
се(чру. -Похорон відбувся 2 
квітня ц. р. на ісшпітарі Бвер-
грін в Брукліпіі, Н. П. 

Вічна Лому Пам'ять! 
О. Саноцький, секр. 

Марії а Скреиггоні, Па., по-
мер 1 квітня 1973' р. на 27 р. 
ж. Нар. в Скрентоні, Па. і 
стан членом УНІС в 1968 р. 
Полтпкв у счутку батька 
Волггера, маму Естедлу І oec– 
стру Дебру. Похорон DUGJ-B– 
ся 5 квітня ц. р. на цпші гарі 
Glen Haven Memorial Park, 
Glen Bumei Md. 

'Вічна Лому Пам'ять! 
І. ГОЛМК, (УЧф. 

Полшшш у смутку дружину 
Марію, дочку Ірину, сина 
Ореста, Похорон відбувся 10 
січна 1973 р. на овиктарі оа. 
Мпколая в Leyden tfownship, 
ПІ. і 

(Вічна Паму Пам'ять! 
М. Семків, секр 

АВйТУСТІШ СКОРОПАД, чіен 
УНС В4ад. 22 в Чикаго, Ілл., 
помер 24 березня 1973 р. на 
56 р. ж. Нар. в Чикаго, Ілл. 
1 став членом tSTHC в 1986 р. 
Полишив у смутку дружину 
Огепанію, 2 братів І родину. 
Похорон відбувся 28 березня 
ц. р. на двнитарі св. Min;o– 
лая в Чшсаго, Ілл. 

'Вічна Нону Пам'ять! 
Гелен Олек, секр. 

Д-р НГКГГОР к. олгасЕвич, 
член УНС Відд. 379 Б-ва св. 
Юрія в Чикаго, Ілл., помер 
7 січня 1973 р. на Я7 р . ж. 
Нар. в Сніп; о ці, Україна 1 
став членом УНС в ІШ53 р. 

володшшр лхищкськіш 
- член УЧЮ В^тд. 423 в Чи-
каґо, Ілл^ помер 14 квіття 
1973 р. на 60 р. ж. Нар. в 
Комарні, Україна і став чле-
ном УНС в 1953 р. Полишив 
у снутку дружину Софію, 
доньку і сива Зеноаія. Jloxo– 
рон відбувся 16 квітня ц. р 
на цвинтарі св. Миколая в 
Чикаго, Ілл, 

Вічна Лому (Пам'ять! 
Секретар 

Різне 1 

1,H.^T ТЮПЕР, член УНСоюзу 
ВІЗД. 206 T-sa Вааор. "Січ в 
Вудсакет, Р. 'Ай., помер 10-і о 
квітня 1978 р. на 8-і р. :к. 
Нар. в Скалаті, Україна І 
отав членом УНС в 1920 р. 
Поліпний у смутку 4 синів: 
Бвгена, Степана, Волтера і 
Петра, брата Василя, 9 виу-
ків і 7 правнуків. Похорон 
відбувся 13 квітня 1973 р. на 
цвинтарі св. Михайла в БЛРК-
CTOHU Масо. 

Вічна Лому Пам'ять! 
Секретар 

Ч Х І Г І И Т Ї Т Ї Т Т Т Т Т І И Ї 1 

НЕ ТРЕБІ 
Ш 

щя ЧЕИТН 
ЗАЛШИТЕ ЩЕ СЬОГОДНІ 

З І Л Л Я 
і, MlLLER'S P U R E H E R B 

COMPOUND H 0, 
а вже за кілька годин, а пай-
дадьгле слідуючого дня почу-

етесь ліпше. 
Це вілла ділас дуже скоро і 

в дуже помічає в слідуючих 
недугах: кваси жолудка, за-
отр, нестравність, гази, шдбн-
ванна, завороти голова, біль у 
крижах і інші недомагання. 

Ціна одної пачки 910.00, а 
я к щ о хочете ДЛЯ СВОЇХ 
п р и я т е л і в , тоді 2 п а ч к и 
т і л ь к и — 515.00. 

Якщо Ви незадоволепі про-
тягом 24-43 годин, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
оейчас повернені. 

Пашіть зараз, долучуючв 
чек або мові ордер на адресу: 

THE MILLER CO., INC. 
Dpi. 41 

790 Broad Street, Newark. N J 
ХХХУХХЖТТХТТТТТТХГХІХ1 

СОФІЯ КОЗАР, членка УНСо-
юау ВГхдд. 434 Т-ва ім. Tapa– 
еа Шевченка в Ютиці, Н. П„ 
померла 9 квітня 1973 р. па 
69 р. ж. 'Нар. в с Моравсько, 
пов. Ярослав і стала члеикою 
УНС в 195В р. Полишила в 
смутку мужа Михайла та ро-
дину. Похорон відбувся 11-го 
квітня 1973 р. на цвинтарі св. 
Во.іодимнра Вел. в Ваясборо, 
Н. П. 

Вічна їй Пам'ять! 
В. Запаранюк, секр. 

ВОЛОДИМИР Б. ЧУПРУН -
член УНС ВСдд. 123 С-ва св. 

MALE Si FEMALE 

CABINETMAKERS 
WOODWORKERS 

Machine men, bench men, ae– 
semblers, wood finishers, steady 
job, good working conditions. 

SPEC. PLY, 69 6th Avenue 
Hawthorne, X J . 201 427-7567 

WAREHOUSEMAN M7W 
For grocery warehouse. Work 
consists of making up orders of 
grocery cases. Must have trac– 
tor trailer license. Heavy work. 
if qualified, steady employment. 

Apply PlONEER FOODS 
111 Amor Ave„ Carlstadt, SJ. 

or call 201 939-0700 

FEMALE 

WOMAN 
t,otake care of new born baby 
and 3 year old girl. Must be 
very capable with children. Re– 
ferences. Must speak English. 

Call (212) 689-4699 
between 7-9 P.M. 

Г" 1 W W f W W W W W H J W f J W f . 

j З Б О Р И 
І' ВІДДІЛІВ УНС 

ВАКАІЩ 

СОНЯ ВІЛЛЯ 
і М О Р С Ь К І К У П Е Л І 

І ГАРЯЧИЙ гаоок 
9 Д О Б І Р Н Е Т О В А Р И С Т В О . . 

5711 P a d f i c Avenue 
W H - D W O O D C R E S T , N. J. 

П р о с и т и С О Н Ю а б о Н А Д Ю 
(6G9) 522-4084 

В А К А Ц Ш Н А О С Е Л Я 

Б І Л И Й Д І М - W H I T E H O U S E 
; ACCORD, N.Y. 

4 милі від Соккйвки, має до шшайму кіиватн з кухнею, 
ледіикою 1 лаанвчкою, housekeeping, великий фільтроза-
вий басейн, ліс, поляна, річка. Вияайиаемо також кімна-

тв на нічліги. По інформації звертатись 

STEFAN1A KRYNYCKA 
WH1TE HOUSE, АСООШ), N.Y. L2-104 
Тел. (914) G2e-JJ3L1 або (516) 686-1553 

Також в до винайму ОСЕШНИН ДЕН - 4 сяаль?гі, Ідаль-
ня, кухня, лазннчка, велика ошклева веранда. Може 

бути на 2 родини. 

ТТТТТТИ Т ^ ' ” Д г 
Українське Висилкоар Бюро -

ROMAN PARCEL SERyiCE ^ 
141 2nd Ave^ New ЖоЛ OMgt 

TeL: (212) 47вь74в0 .1 
ВІГСІЇЛАС ПАЧКИ'J3 ОДЯ-
ГОМ І ХАРЧАМИ В УКРАЯВ 
НУ І ДО ООСР. Н а в м на 
складі все потрібне .до вненл-о 
кя. Посилаємо також (РУЯШЬе 
Ві ЦЕРТИФПІАТИ, - АВТАі 
МОТОЩІКІП, ХОЛОДХЙЬИН^ 
КИ і ТЕЛЕВІЗОРИ. Урвдо^ 
ві годний: від понед. до п'ат^ 
ниці 8^30-6:00 вечп в суботу 
8:30-5:00. В неділі в^д 1 липня 
до 2-го вересня 1973 року - І . 

закрито. 

ШУКАЮ ."і, ! ,. 

СПІЛЬНИКА 
д л я к у п і в л і і п р о д а ж і домшізиида І 

в Кетскільськнх горах-^ІГуснть 
керувати актом і бажало там 
жити. Дзвонити від 10 ранку 

до 10 вечора-i-w 
423-1159 і f 

ДО ВИНАИМУ І 
4 - К П Ш . М Б І Ш С Д р В Я 

від 1-го вересня ц, р. 
2 пов., з огріванням, прн 835 
Stuyveaant Ave., irvtngton, N.J. 

Т е л . Теодор Г о л о в а т и й 
372-7709 ' 

REAL ESTATE 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ 
БУДИНОК, ВИЗНЕС, ЗЕМЛЮ 

авертайтеся до1, 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

G E M I N I R E A L E S T A T E о а 
98 — Second Avenue 

New York, N.Y. TeL? 477-6МИ 

ВЕЛИКИЙ 
1-РОДІШНІШ ДО! 

з 10-ма кЬпгатамн 
в Jamaica НШ, І Л . 

560.000.00. 
Т е л . (212) 739-8767 

Ц Funeral Directors Ц 
Theodore WOUNMNJtor 

Директор 
Нехороші ого Заввдмввя 

123 East 7th Btrevi 
mDW YORK, N.Y. M M ! 

TeLi GB S-ЛУТ 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

„АМЕРИКАНКА" 
П'єса для молоді в трьох діях з епілогом 

Марії Струтинської 
Можна дістати я авторки, адреса: 

911 Н. фреяклЬт СТ., апартмент -113 
Філадельфія, Па. 19123 

Щна 1 дол. 54) ц. з переснлком 

чффф0ФФОФ4О00ФФОФООФФ4ФФОФФФ4 

В HELP WANTED MALE 0 

M E C H A N I C 
1st CLASS 

Must have good knowledge of 
high зреяй machinery. Experl– 
ence neceasary prefer packag– 
lng background. Must be avail-
able to work shifts. 
a TOP PAY 
m SH1FT D1FFERENT1AL 
a FULL BENEF1T PACKAGE 

COMPANY РАД) 
Call 1SO-S100, Ext. 70. 

K R A F T C O R R U G A T E D 
C O N T A I N E R , I N C . 
Ft. of E. 22nd Street 
Constable Hook Rd. 

Bayonne, N J . 
An equal opportunity" employer 

MALE a FEMALE 

TNJ 
АВТОБУСОВІ ВОДІЇ 

Зарибок понад 9200 на тиждень для Transport 
of New Jersey. 5 днів в тижні, вакації, платні 
свята, велика компаяійпа пенсія — Blue Cross 
— Blue Shield. Можливість овертаіЬіів. 
Голоситись лід понед. до п'ятниці 8:30 р. до З 
по пол. Employment Office, 180 Boyden Avenue, 
MapJewood, New Jersey. 

An Equal Opportunity Employer M7F 

TNJ TRANSPORT OF NEW JERSEY 

П ' Я Т Н И Ц Я , 
13-го Л Ш І Н Я 1 9 7 3 p . 

и ю А Р К - т г а т н ґ т о н , н . Дж. 
Місячні збори Т-ва Зал. Січ 
Відд. 371, о год. 7 веч. в аалі 
УНДому в Ірвінгтоні. Про-
хасться чл. платити вклад-
ки на зборах. Рівнож буде 
роздача чеків-девіденди. — 
Огефаігія Стеці в, гол., Леся 
Назв рук, кас., Ю. Ікіраіпок, 
секретар. 

С У Б О Т А , 
14-го Л Ш І Н Я 1973 р . 

ДЖЕРЗІ СИП, Я. Дік. Місяч-
ні збори Б-ва св. І. Хрестн-
теля 270 Відд.. о год. 7 веч. 
В УНДомі. Проситься чл. 
прибути і заплатити місячні 
вкладки. — В. Бутковськнй, 
рек. секр. 

ЧИКАГО. Ілл. Збори Б-ва св. 
ап. Петра і Павла 220 Відд. 
о год. 7-ій веч. прн 1915 Вест 
51-ша вуя. Проситься член-
ство прибутні - Е. М. Блі-
днй, секр. 

Немо то яи на СОЮЗІВЦІ! 
Оселі 
Українського 
Народного 
Союзу 
Найкраще місце 
відпочинку і ванадій 
в Кетскильських горах 
біля м. КЕРГОНБСОН, EL HL 

Замовляйте місця завчасу на 
О КІМНАТИ НА НЕЗРПШЯНИИ 

ВАКАЩИНИИ ПОБУТ 
Н А с о ю з г а ї ц 

О д и т я ч и й ТАБІР 
ф КУРСИ УКРАШОЗНАВСТВА 
Замовлення висилати: 
UKRAINIAN NATIONAL 
ASSW ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 
Тел.: (914) 62в-5в41 
або (914) 626-7861 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБЕШ! 
Займається Похороаадш 
в BRONX, BROOlCLYN, 

NEW YORK t ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕОШШРАТУРАї . 

PETER Ш Ш 
129 EAST 7tt STREE1 

NEW YORK, N X -
ORegon 4-2568 

siNKOwsti:irl 
FUNERAL SERviCE -

8362 Boston Bd.v 

NEW ТОВК, N.T.KMM ; 
TeL: 863-24^5 

Директор ИОСИФ 
С Е Н К О В С Ь К И Й 

ЗаяДдув ададгтуваятга no– 
xopoidB в каплицях, полo– 
женнх а кожнім районі 
МІОТа. ПоХОрОПВ 'П0 ; 

мальних ^bty^. 

M M 

НОВАЛЬЧИН 
FUNERAL НОніЕ 

Oompletaly 
A1R CONDmONBSD 

Займається Похорояамв 
в стейті NEW JERSET. 

Ціни приступні для вс1х.-
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 
кличте, як в день, так 1 

в яочі 

WILLIAM к . ' 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

Jersey City, N.J, 07302 
HEnderson 4^5131 

ТАРЗАН, 4 . 6960. Меду щасливий, що дістав нове де рево 

Прошу вас, друзі, yepne– 
ливостн! Ви витратили дов-
гий-довгий час на засаджу-
вання дерева ,,матіматі" у 
землю. Але Меду каже ме-
ні, що нові дерева ,,маті.ма-

ті" не ростуть у землі із зе-
рен . . . ото ж . . . 

Тарзане! Бачу магію, про 
яку ти нам казав! Мала га-
лузка „матіматі", яку ти в!-
дрізав від старого дерева, 

занурена у воду випускас у 
воді коріння . . . 

Ти дуже мудрий чоловік, 
Тарзане! Ти знасш речі, що 
їх ми ніколи не знали! Те-

пер ми зробимо таке, що ста" 
ре дерево „матіматі" дасть 
нам багато багато молодих 
дерев! Ми не втратимо ліку 
„матіматі", коли СЩрІ дерв-
во помре! ^ 

^ 


