
Середа, 26 червня, ІДШ 

В АМЕРИЦІ 

Ліберали лід проводом прем'єра Трудо 
виграли парламентарні вибори 

опозиції ще перед північчю Оттава. — Ліберальна 
партія під провєдс^ЙрЄМ'є-
pa Елліотта Трудовиграла 
парламентарні вибори і ма-
тнме в Палаті Громад біль-
шість. якої там не було від 
1962-го ро,ку. і більшість Д0-
допомагали творити люера-
лам менші партії. В опозиції 
була партія Прогресивних 
Консерпатиетів, яку давні-
ше очолював Джагі Діфен-
бейкер, а від недавня1 Роберіг 
Л. Стенфілд. Покищо не мас 
повних виборчих внелідів. 
Та ка основі неповних, вис-
лідів видко, що ліберали 
здобули 150 послів; KOHcep– 
ватисти — 70, Нова Демок-
ратігчна Партія — 20, Пар-
тія Кредиту — 15, досі,виб-
раний один незалежний по-
сол. До більшости треба 133 
послів, бо Палата Громад 
мас 264 послів. Провідник 

признав, що ліберали вигра-
лн вибори і гратулював сво-
ему протнвнякбв'і прем'єрові 
Трудо за' перймогу, общяір-
чи йому підтримку в тих 
справах, що . важливі Для 
країни. Трудо виграв у яи-
борчій окрузі в Мойт^еалі, 
а Стенфілд в Галіфаксі. В 
навечер”я виборів Трудо був 

У ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ ВІДНОВЛЕНО 
УКРАЇНСЬКУ ГРЕКО-НАТОЛИЦЬКУ 

ЦЕРКВУ., 
інфор-і Бонн, Німеччісна 

хаційяа Служба Українсь-
кої Католицької Асоціяції 
Преси повідомила наступне: 
Нововстановлс:.ий ЧЄХО-СЛО-
іацький комі'ністнчннй іТ”яд 
яидап дозвіл на відновлення 
з цій країні Католицької 

свідком того, яїс^сепаратисти і Церкви Східнього Обряду, 
в- Монтреалі ПротеетуваЗв1і

в тому Української І”реко-Ка, 
проти нього ТОМУ. Що' BUf,Ьо-іицькоі Церкви. Ця акція 
хоч французького noxtv,уря,о' є ще одним доказом в 
дЖеНня, заявляється . проти "і”рямі полегш для Церков 
того, щоб Провінція Квебек'У Чехо-Словаччині. як теж 
ставалі самостійною держв- J відпруженням у конфліктах 
вою. вщокремиишися від ре-ім іж Церквою і державою з 
піти канадіЙськнх провінцій. 
Поліиист врятував життя 
Трудо, заслонивши його 
проти пляшки, яку ДЄМОН-
странт кинув 
прем'єра. 

Негритянський провідник Ебернеті 
засуджений до 20-денної в'язниці 

попередніх років. Внаслідок 
цього чотири католицькі с-
пнекопя повернулися на свої 
владнчі престоли, п'ятнад-

у гоЛовуііцять або й більше років піс-
лл того, як вони були BHce– 

"ЗЯлені комуністами доби Ста-
ліна. На початку цього ро-

^ку в наслідок певних потря-
сень в чехо-словацькому ре-
жнмі висунувся на чолове 
місце провідником комуиіс-

партії Александер 
Дубчек на місце сгалініста 
Антонія Новотного. Вслід за 
тим прийшло до зменшення 
вагінкн на Церкву і релігію. 

В 1950 році вийшов був 
розпорядок, що католики 
східнього обряду мають 

ся, щоб крнґрес - схвалив і включитися до Православ-
іЦдпЬвідІа Л ^ в и ^ я к і ДОП^Іяої Церкви. ЄпискоПн СХІД-

НЬОГО ООрЯДУ, ЯКІ ВІДМОВНЛИ-
ся від цього , кроку, були 
арештовані. 

У березні ц. р. у внеліді 
першої наради чотирьох ак-
гнвних спископів країни з 
представниками уряду міс^ 
цева ' влада постановила 
„довше не: перешкоджати в 

іости діецезії асщ^аього^ 

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-ПРАВОСЛАВНА 
ЦЕРКВА В КАНАДІ ВІДЗНАЧАЄ 

50-РІЧЧЯ 

харчовій 
н е і р щ і Д 0 

заворушень 

А У С В І Т І 
ФР.ІНЦУЗЬКгаї ПРЕМ'ЄР ЖОРЖ ПОМПІДУ aanpo– 

понував консервативним партіям домовлення: -щоб у най-
ближчу неділю, коли ЙТИМУТЬ тісніші вибори до парлямен-
ту виключити суперництво де-ґоллівськнх і коисерватив-
кнх кандидатур і щоб допускати тільки одну кандидатуру, 
з ЦІЛЛЮ — не допустити до вибору комуністів або ЗОЛОКО-
ванях іа ними „лівих". Хоча в минулу неділю обрано 154-
ох Кандидатів партії де Голля, проте існус небезпека, що 
первісна перемога де Ґолля може значно зменшитись в 
найближчу неділю. 

ПАПА ПАВЛО v i ПРОМОВЛЯВ на Колегії кардина-
лів з Вигоди його ім'янин: ного світське ім'я-призвище бу-
ло Джіланні (Іван) Боттіста Монтіні, а 24 ц.м. було за Нй-

'^ЙК календарем св. Иоана. Папа говорив про конечність 
миру і згадував.вро війну у В'єтнамі, незахнрешійгСсред-
ній Схід та громадянську війну в Нігерії. Пала таврував 
теж заворушення та спроби змінити існуючий стан на-
сильними засобами — без докладної підготови нового ста-
ну. Папа пригадував, що замало самої боротьби проти не-
справедлввостп, якшо нема готового плану зміни на краще. 

ДО 1Ї0СКВП ПРИБУЛА нова делегація від Швнічно-
ГО В'втнаму під проводом тамошнього "іце-прем'сра, щоб 
старатися за дальшу допомогу всякою зброєю, ви рядом і 
тввараия. Західні фахівці обраховують, т о Північний 
В'єтнам коштус Совстському Союзові річно понад більйон 
доларів. 

ПШДЕНЯО-В'ЄТНЛМСЬКІ П АМЕРИКАНСЬКІ ВІ1І-
СЬКА ТА ЛІТАКИ ПЕРЕХОПИЛИ кілька днів тому кіль-
ка окремих комуністичних груп, які намагалися передіс-
татнея до Оайґону у підготові до нового тамошнього ,,пов-
станнд". Насправді, північно - в'єтнамські регулярні вій-
ська і повстаяськнй В'єтконг раз-ураз інфільтрують своїми 
вояками міське населення та розпочинають на умовлений 
згори знак стрілянину з згіміром захоплення ключових 
міських будинків і установ. 

ПРЕСОВИЙ ПОТЕНТАТ ЗАХІДНЬОІ НІМЕЧЧИНИ 
А К С Е Л Ь ШПРШГЕР ПРОДАВ чотири спої ілкхггровані 
журнали, що-мали збірний наклад 3,700.000 примірників і 
тижневу газету з накладом 1,400.000 примірників, разом 
зЯ 25 мільйонів долярів. Шпрінгер мас ще дальших 9 ча-
сопнсіа і Яіурналів. Йому заюїдалн, що він монополізує 
пресу В Західній Німеччині, а тому, що він — консерва-
ТНвГ І ИЗДВ У своїх часописах послідовну антнкомуністич-
ну лінію, то недавно ліві студенти, напевно з ініціативи 
комуяісйв, Переводили демонстрації проти нього і його 
ftpBeX. 

Єпископ Василь Гонко 

мади". „Ті настрої, — як го-
вориться дальше в заяві, 
дають підстави сподіватися, 
що неннріщоні проблеми 
між Церквою і державою бу-
дуть розв'язані й несправед-
ливості минулого періоду 
виправлені. Перед своїм внї-
5ом до Риму спнекоп Тома-
шек сказав: „Ми вже довше 
не с Мовчазною Церквою!'' 

Після 18-ти років мовчан-
кн промовили Й греко-като-
лнцькі священики. Вони від-
були 10 квітні 1W8 р. в Ко-
шнцях історичні збори, що 
ними проводив Єпископ Ва-
енль Гопко, вимагаючи pea– 
білітацП Української Греко-
Католнцької Церкви в Чехо-
Словаччнні. 

Цього пропам'ятного дня 
132 греко-католицькі свяще-
ннки з Прящівської Єпархії, 
яка була зліквідована в 1950 
році, зійшлися разом в Кой 
ференційюй залі рнмо-като-
^ви^вйЬ!і ДШЙИТ'4ґ Кьшиижг. 

: ^ ^ : - : ^ р ^ к а н ^ 
летуяст89, зазнало поваяія,ф 
го удару у мниулнйів^вторрк 
25 червня ц. р.,'колн в тому 
дні втрачено аж 5 reviiKon– 
терів, при чому згинуло J6 
осіб: 19 американців, 16 сі-
ямців і 1 південний в'єтна-
мець. Однак з отих втрачеі 
них гелікоптерів тільки одри 
був збитий ворожим вогнем 
— два Інші зударили^ь'”і 
спричинили розбиття трЧ^ 
тього, а четвертий з невІдо-
мих причин упав у ріку за 
9 миль на південний схід від 
Сайгону. В наземних боях 
вбито впродовж останніх 
трьох днів 87 ворожих воя-
ків в найближчій околиці 
Сайгону, — між ними було 
багато таких, які старалися 
передістатись до Сайгону, 
щоб інфільтрувати тамошнє 
цивільне населення й у від-

пе'віднбму, мЗДеяті ' рЬзпочк-
тн' 'Жві п ^личві ,-бЬГ,'За,,41б 
Й ^ Д ' йа иівнМ' в^'Са'Йґоиу 
вЦ'в^ен'Ь ” сґтк! ” "ПовиІ! воро-
жнк" окоіЬв'' І тув:елй, які, 
очевидячки, були новою ба-
зою Для заллянованого на-
їзду протн Сійтону. Амери-
панське летунство бомбарду-
вало ті позиці!, а опісля аме-
кавські вояки знайшли там 
20 вбитих із спутайпми ру-
намн Швденяо-в'стяамський 
мшістер військових справ 
ген. Нґусн ВаН Ті заповів, 
що до кінця Цього року пів-
деяно-в'стнамська армія зро-
сте до числа 800.000 вояків. 
Однак в Південному В'стиа-
мі знаходиться тепер — за 
приблизним обрахунком вій-
ськовнх фахівців — кругло 
300.000 ворожих вояків 
регулярної ПІВНІЧЯО-в'стнам-
ської армії і повстанської ар- і 
мії В'єтконгу. 

Вінніпег. ..Вісник" з 15 
червня повідомив на першій 
сіорінці докладну програму 
урочистих відзначень, що 
відбудуться в Саскатуиі, 50-
ліття створення Української 
Гргко-Православної Церкви 
в Канаді. У п'ятницю 5 лип-
ня о 9 : ЗО ранку розпочнеть-
ся Архиєрейська Служба 
Божа, очолена Виеокопрео -
священнішим Архисписко-
пом Андресм у Катедрі Пре-
св. Тройці; співатиме хор мо-
лоді з Едмонтону, під дяри-
ґентурою Романа Солтикевн-
ча. Після Служби Божої від. 
будеться Панахида по відій-
шовших у вічність піонерах-
основоположниках УТПЦ в 
Канаді. По обіді — Всекаяа-
дійськнй Здвиг православної 
молоді, у Катедральній авди-
тзрії; о 8-й вечора — ювілей-
ний концерт в авднторії 
„Сентеніял" та потім пряй -
няття в ідетатуті П. Могили. 
Наступного дня,після молеб-
ня, о 10 г. відбудеться Юві-
лейннй Собор Української 

Греко - ПравославП05 Цер -
квн в Канаді, а по полудні 
— формальне відкриття Ю-
вілею, на якому промовлятв-
муп, прем'єр Саскачеваву Р-
Течер. і посадник Саскатуну 
С. Бактолц. Увечері в будин-
ку ,,Джулібі" бенкет, з rrpo– 
мовою Прем'єра Канади, а ,о 
9 : ЗО Здвиг української пра-
вославної молоді на площі 
„Екзгибишен". Крім того, 
відбудеться доказ кінофільму 
з історії УГТПДеркви в Кана-
ді ..Не хлібом самим буде 
жити людина" (автора філь-
му не названо). У неділю 7 
лиття, після Місійиого Бо -
гослужеяня, буде Соборна 
Архиєрейська Літургія, очо-
лена Його Блаженством Ми-
трополитом Іоаиом Теодоро-
вичем, у сослуженні СВЯЩЄН-
ного Єпископату і духовен-
ства. Того ж дня по полудні 
— святкова ювілейна про -
грама, з доповіддю, виступа-
мах хорів та відзначенням піо-
нерів - основоположників 

УТТЩерквн в Канаді. 

Відбудеться благословення українського 
катедрального храму в Лондоні 

Лондон. - 3 Єписхопсь-1 хнепископ Іджіно КаряДнале. 
Першу благодарну коТ Канцелярії повідомлено, 

що офіційне відкриття і бла-
гословення української ка-
толицької катедри в Лондо-
ні ирн Дюк Стріт, Мейфер, 
- відбудеться в днях 29-го 
і 30-го червня, його довер -̂
шить - Преосв. Владика Кир 
Августнн; ЧСВВ, Апостоль-
ський Екзарх в Англії, В су-
боту 29-го червня, в Лразних 

Apxuc– 
рейську Службу Вожу від-
править Владика Августин у 
неділю 30-го червня, 1968 р. 
З днем відкриття Катедри 
всі Богослужбн й церковні 
чинності, що досі відбували-
ол в церковці при Сафрон 
Гел, будуть перенесені до 
Катедрального Храму. ГІов-
не й торжественне Посвячен-
ня Катедри буде дещо пізні-

личить присутністю. Пред- їнутро церкви, може і В ПОЛОг 
етаинвк ПайиПавла У1 Ар^іваві 19бв року, ., г 

ч ; с аЛ - 1 ' И і ЇТІГ1.!1. ЧЦ'І”ІІ”.ІЧ,'І; ,'іуге, -.; 

На церембйЛ в Каїрі були представники 
католиків, православних, протестантів 

і і мусульман 
Кдірр. 

У Чехословаччині регабілітують всіх 
несправедливо засуджених -

касують цензуру 
Прага. — Чехословацький! ного, себто 

Фавлер змінив урядовий проект податку 
від виїзду за кордон 

Вашингтон. — Секретар 
скарбу Генрі Фавлер, зЬна-
ючи в Сенатській Фінаясо-
вій Комісії, змінив давніший 
урядовий проект про ПОДЯ-
ток від тих амершчаяців, які 
виїжджають за кордон. ви-
возячи туди долярн. Фавлер 
просить Сенат, щоб схвалив 
такий проект, згідно з яким 
мали б бути вільні від оло-
даткування 15 долярові ден-
ні видатки ПІД час подорожі 
за кордон. Від виданих біль-
ше долярів мали б американ-
ські туристи платити пода-
ток у висоті ЗО відсотків. В 
давнішому проекті Уряд хо-
тів оподаткувати видатки за 
кордоном вищі як 7 дол. 
денно. Фавлер домагається, 
щоб конче оподаткувати ви-
датки за кордоном, бо це 
зменшить на яких 140 міль-
йонів витрати америкаських 
туристів в чужих країнах. 
Податок відноситься тільки 
до тих туристів, ЯКІ ВИЇЖ-
джають поза Західнзо Півку-
лю. Палата Репрезентантів 
вже прийняла законопроект 
в цій справі, але не схваля-
ла податку від видатків за 

кордоном. Палата схвалила 
П'ятивідсотковий податок ВІД 
квитків за їзду літаками і 
кораблями До Ввропи. Иала-
та схвалила також значно 
зменшити 100 дол. висоту, 
до якої досі можна було прн-
возитя без мита за кордоном 
закуплені товари. Коли Сс-
нат схвалить податок від 
видаваних за кордоном до-
лярів. тоді окрема Конгрссо-
ва Конференція иусітиме уз-
гідннтя різниці н текстах 
обядвох законопроектів. 

АКАДЕМІЯ В ПОШЛЮ' 
ПОЛК ЕВГБІІЛ 
КОПОВА'ІЬЦЯ 

Ню Гейвен, Конн. (МЯ). 
- В дні 29 червня 1968 р. 
відбудеться тут В залі Укра-
їнської Католицької Церкви 
о год. 7 Вечора Святочна А-
кадемія в 30-ті Роковини 
Смертя Полковника Евгена 
Кокова льця. 

В неділю ЗО червня 
о год. 12 червня будуть від-
правлені Панахиди по сл. п. 
полк. Евтеяояі Коновальце^ 
вї в обох Українських Цер-
Церквах. 

парлямент. так зване Націо-
нальне Зібрання, прийняв у 
вівторок 25 червня ц. р. поо 
таяову про регабілітацію 
всіх тих, що були несправедт 
ливо переслідувані чи засу" 
джені за будь-які політичні 
причини. Па денному поряд-
ку с ще закон про скасуван-
ня BCLX форм і виглядів цен-
аурн друкованого слова. У 
практиці скасовано пресову 
цензуру вже у березні ц. p., 
але в кожній газеті й кож-
ному видавництві були ще 
партійні цензори, які не ВИ-
конували своїх попередніх 
функцій. Міністер культури 
й інформації Мірослав Ґа-
яушка заявив, що зголошс-
ннй урядом закон касус всі 
форми втручання держав-
них чинників до вільного 
слова н ілюстрацій. Надалі 
будуть відповідальними за 
оприлюднення д с ржавиих 
тайн головні редактори, при 
чому вони дістануть список 
всіх тих справ, що їх не 
вільна буде оприлюднювати. 
Коментатори звертають ува-
гу на характеристичний для 
теперішніх відносин в Чехо-
словаччині факт: Націона-
льнс Зібрання складається 
далі з тих самих членів, що 
були ще за Аятоніна Нозот-

за сталінського 
курсу політики в ЧСР, проте 
постанову про регабілітацію 
несправелливо переслідува-
них прийнято одноголосно, 
пішовши за загальною течі-
сю. Тільки в Центральному 
Комітеті й Секретаріяті ком-
партії пгреводено поважні 
зміни, виключивши відтіль 
головних сталіністів. Нема 
сумніву, ню Національне Зі-
браннл переведе також пос-
танову про скасування цен-

—- . .'.МІ 

На церемонію 
посвячення катедри св. Map– 
ка Православної Коптійсь-
КОЇ ЦерКВН п р и б у л и СГИПЄТ-
ський президент Гамаль Аб-
дель Нассер, мусульманин, 
етюпський монарх Гайле Се-
ляссі, член названої Коптій-
ської Церкви, патріярх тієї 
Церкви з АлександрІЇ Кирі-
ліос v i , спеціяльний делегат 
Папи Павла v i альжирсь-
ський архнепископ карди-

1 і І І И 1! 
привіз від Пали Павла v i 
в дарунку для нового собо-
ру — кості святого AnOCTO– 
ла Марка, який понад 1900 
років тому згинув мучениць-
кою смертю в АлександрІЇ. 
За переказом - ці4 кості пе-
ревезлн були італійські куп-
ці до Венеції у б^ку сторіччі 
й воня знаходились в катед-
рі святого Марка У Венеції. 
Кардинал Дюваль вйголо-
енв промову, в якій заявив, 
,.щ кості святого Марка по-

нал Еціснн Дюваль, деле- і винні стати ланкою, між 
гат московського патріярха і Церквами Сходу ft Заходу". 

У Пенсильвенії 
помер о. С. Маланяк 

Фініксвіл. Па, -v. В ПОН0ДІ-
лок, 24-го червня ,тут помер 
на 82-му році життя св. п. о. 
Степан Маланяк, один з 
найстарших українських ка-
толицьких священиків у цій 
країні. Народжений в 1885-
му році в Західній Україні, 
був рукоположенйД на свя-
щеннка в 1909-му році і в 
1913-му році приїхав до Аме-
рнкв і від довшого часу був 
парохом в церкві св. Петра 
і Павла у Фініксвіллі. Його 
дружина померла в 1955-му 
році. Осиротив сяяа Зенона 
в Алексакдії у Вірджінії. Ио-
хорон у понеділок, 1-го лнп-

Етіопський імператор Гай-
ле Ссляссі, єгипетський пре-
зидент Нассер і патріярх Ки-
ріліос вийшли сходами до 
нової катедри, щоб відслонн-
ти пропам ятну таблицю, й 
обнялись на очах багатоти-
слчної публіки. Цс булах но-
ва во;іика маніфестація для 
з'єднання всЬс хрнстйянсь-
ких Церков. 

НАТО боронитиме Берлін й Середземне 
море проти СССР 

- Пі-
15-ох 

Алексся спископ Антон з 
Мінська, греко - православ-
ішй патріярх з Антіохії inia– 
гій. патріярх Коптійської Ка-
толицької Церкви з Алск-
сандрії Стефанос І, етіопсь-
кнй спнекоп з Гарару і гене-
ральнин секретар Світової 
Ради Церков д-р Юджин 
Карсон Блейк із Женеви. 
Кардинал Еціснн Дюваль 

Рюкявік, Ісляндія. 
еля дводенних нарад 
міністрів закордонних справ 
членських держав Атлаитій-
ського Союзу (НАТО) про-
голошено комунікат, в яко-

ній частині Середземного 
моря Совєти зосередили вже 
КОЛО 40 СВОЇХ BOCHHO-MOpcb– 
ких одиниць. Водночас НА-
ТО закликає СССР до „вза-
с.мної і збалянсованої рсдігк-
ції збройних сил в Середній 

му ті дернсапи заявляють 1 Европі". Французький ігред-
готовість п р о тиставитися j ставяик Рожер СеЙДУ брав 
Совстському Союзові в обо- участь в усіх політичних -
роні Західнього Берліну та а не військових — нарадах 
Середземного Моря. У схід-1 Ради НАТО. 

Помер інж. Іван Тимчишин, секретар 
Відділу УНСоюзу в Чісголмі, Мінн. 

яя. -; 

Чісголм, Міин. Дня 21-
го червня 1968 року в Чіс-
голм, міннесотського СТЄЙ-
ту, номер на 71-му році жит-
гя сл. п. інж. Іван Тимчи-
шин, секретар 501-го Відділу 
УНСоюзу в Чісголмі. Покій-
ний народився 1-го січня 18-
98 року в Дроздовичах, пе-
ремиського повіту, як син 
Григорія і Олександри з Ту-
мів. Прибувши до ЗСА після 

останньої війни, в половині 
1948 року, він негайно забсз-
печився в УНСоюзі в Ню 
Иорку, де в початках перо 
бував, а згодом перенісся на 
ПОСТІЙНИЙ ПОбуТ ДО ЧІСГОЛ-
му, де й став секретарем мі-
сцевогб Відділу УНСоюзу, І 
ц е й у р я д СПОВНЯВ ДО СВО0.І 
смерти. Покійний залишки 
дружину Софію та сина Ро-
маиа. 
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Зміна, в Найвищому Суді 
Голова Найвищого Суду Ерл Воррен, дійшовши 77-го 

року життя, зрікся цього свого — досмертного — стано-
вища. Преса заговорила про ,.еру Воррена" в Найвищому 
Суді, якій, мовляв, прийшов кінець. 

Річ у тій, що Ерл Воррен, колишній трикратний pec– 
публіканський губернатор Каліфорнії, а перед тни адво-
кат і прокуратор, очолюючи протягом 15 років у Найвкщо-
му Суді ліберальну більшість, прийняв із нею цілу низку 
переломовнх постанов. Наприклад: скасування расової 
сегрегації в усіх школах; заборона притягати до відпові-
дальности за саме лише пропагування державного — ко-
муністичяого — перевороту, бо карати слід не за слова, 
а за діла; заборона відмовляти пашпорт громадянинові з 
політичних причин; скасування судових присудів, прий-
нятнх на базі признання обвинуваченого, коли той обви-
нувачений не використав усіх належних йому прав 
оборони; заборона користуватися „нелегальними засоба-

-мн" для збирання доказів вини обвинуваченого; скасуган-
"ня молитви у публічних школах, яка перечить привцв-
-пові відокремлення Церкви від держави; обов'язок пошти 
^Доставляти всі листи й посилки без уваги на їх зміст . . . 
J Ці й їм подібні постанови були правильними з фор-
.мального погляду, як оборона букви Конституції, як обо-
2РОна принципів конституційних свобід. Але в життьовій 
"Практиці це виходило на користь комуністам і пропаґан-
ІДІ, ширеній поштою Совстами. Тому в газетах і в промо-
"вах у Конгресі закидали Найвищому Судові під проводом 
.Воррена, що він більше дбас за права злочинців і комуніс-
^тів, як за оборону й охорону загрожених громадян. 
4 У зреченні Ерла Воррена добачають також політич-
^ний мотив: Щоб Дати змогу президентові Джансонові прнз-
-начити його наступника і щоб виключити можливість, що 
Ітого наступника призначить Рнчард Ніксон, у випадку йо-
-го виборчої перемоги. Але ,,ера Воррена" так огірчнла ба-
Ігатьох сенаторів, що група сенаторів запротестувала про-
-ти того; щоб Президент, який мас ще півроку урядування, 
.призначав нового голову Найвищого Суду, що мас вели-
^чезннй вплив на все державне життя. Бо коли ЗСА cirapa– 
-сться на Конституції, то Найвищий Суд, як її інтерпрета-
'тор, своїми рішеннями створюс атмосферу, яка може афо 
0 сприяти або поборювати різні течії. Мабуть таки прийде 
""тепер до звороту в сторону більшого консерватизму й від-
їступ від того лібералізму1, який - в теорії правильний - -
І у практиці накоїв чимало лиха. 
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В УССР змушені тепер: відзначати чергове „со 
свято" — 50-ліття CTBopeteaB'комуністичної партії Ук 
ви. Характеристично, що її навіть формально не н 
ють ? ,^радвськ^^ом^істнчмя^^ комп 
тією Україну J l̂rie' ^аедравді ,йі .така' назва^ не відлов?-

дійсності Київська','.Культура І Ікиття'' з 20 червня СТІ 
джуЄ, що „компартія України виникла як складова ча 
на єдішої Російської комуністичної партії большеви 
ркгітб)": 

Так звана комуністична партія України від самого riO– 
чатку с^4адфдаЯ'протиставилась ,іборотьбістам" — кому-
ністам українського походження, які не бажали підноряд-
куватисіь 'Росії ї яких врешті-решт винищено. Згадувана 
газета стверджус, що створена 50 років тому компартія 
України „одним (з головних своїх завдань вважала боротф-
бу за революційне об'єднання України з Росією". До реч4, 

і, навіть „резолюцію про советську владу на Україні" вине-
t сено й затверджено не на українській території і не укра-
f їнцямн, а 3-го грудня 1919 року на v n i Всеросійській 

партійній конференції. Далі пішли постанови й резолюції 
з Петрограду й Москви, скеровані на остаточне загарбан-

. ня ще в тон час незалежної Української Народної Респуб-
1 ліки Росією, перефарбованою під червоний комуністігчний 

колір. 11 грудня 1919 р. формально були об'єднані армії 
большевиків з територій України і Росії, 28 грудня 1920 р. 
за підписом В. Леніна був укладений „договір" між УССР 
і РОФСР, за яким вже об'єднано всі важливі комісаріятн-
міністерства України з Росісю. Проголошення. 22 грудня 
1922 року створення нібито добровільного союзу, СССР, 

І вже було тільки формальною справою. 
ь За ввесь той час і донині так зв. Комуністична партія 
” України не ставала в обороні прав українського народу, 
' лише навпаки — всіляко сприяла і сприяс нищенню Ук-
1 раїни, як окремої національної, економічно; і культуряЬї 
І одиниці, на догоду шовіністичній Москві. Святкувати 50-
1 лгття створення комуністичної партії України означає вша-
1 новувати зраду і носіїв тісї зради, які нічого спільного не 
J мають з українським народом, його аспіраціями та 
А бОрОТ?бОЮ. 
^ -,л г .-

Ярослав Курдядик 

СТРАТЕГІЧНА ПЕРЕОЦІНКА 
СУЕЗЬКОГО КАНАЛУ 

Проминув рік, як на Се 
редньому Сході закінчилася 
війна між Ізраїлем і арабсь 
кнмн країнами. Але чи 
справді вона закінчилася? 

Пригадуємо собі ту блнс-
кавнчну війну, яка тривала 
шість днів і яку передавало^ 
ся через телевізію і радіо з 
такою точністю, як ще нія-
ку, мабуть, досі воєнну кам-
панію. По шістьох днях, ко-
ли замовкли постріли, у по-
літичному світі почали ,,po– 
Витн підсумки" з того, які 
географічні зміни вона за ^ ^ нафтоналивні танкери 
собою потягне. 

На заході переможна Ізра? 
їльська армія стала над Су 
езьким каналом, а на сході 
глибоко посунулась на тери-
торію Йорданії У відношенні 
до Сирі!, звідки раз-у-раз 
набігали диверсійні групи, 
проведено основну коректи 
ву, внаслідок чого тепер 
уже Ізраїль загрожує її сто-
лиці, Дамаскові. З Тнрансь-
кої затоки знято єгипетську 
бльокаду, 

На форумі ОН, теля чнс-
ленних палких дискусій, у 
внразннлось, хто стоїть на 
стороні арабів, а хто на сто-
роні Ізраїлю. Політичний 
світ відітхнув з полегшею, 
що на Середньому Сході не 
прийшло до конфронтації 
сил між Москвою і Вашинг-
тоном. 

Висліди блискавичної вій-
нв принесли для Ьраїльсь-
коі стратегії найбільте прнз-
нання, але мілітарні комен-
татори ствердили, що ш^ю 
війною глибоко зранено сги-
петську, а посередньо і всю 
арабську національну rop– 
дість, і що ва Середньому 
Сході миру не осягнено... 

Усі намагання ОН втягну-
ли ворожі сторони У безпо-
середні мирові переговори не 
увінчались успіхом. Москва, 
яка озброїла Єгипет і поза 
кулісами керувала його за-
кордонною політикою, зай-
няла після цісі війни непри-
?ЇРІЧШ Р?аяовище до ffb^– 
їлю, зІрвадВіЗ цим диплома^ 
тнчні відносини і домагалася 
в ОН засудити Ізраїль, як 
,агресору, КОЛДІ це Москві яв 
вдалося, вона розпочала на 
ново озброювати Єгипет ' і 
погодилася озброїти., також 
всі ті арабські держави, які 
звернуться до Неї за допомо-
ГОЮ. . . - . 

Тепер зусилля дипломатів 
в ОН скеровані на те, щоб 
злагідннти напруження на 
Середньому Сході, а в першу 
чергу знайти якесь „модус 
вівенді" для відкриття lCf– 
езького каналу, що Його за-
крив Нассер. Прн цьому па-
радоксальним с те, що на за-
критті каналу найбільше 
терпить Єгипет, який втра-
час кожного місяця 25-35 
мільйонів долярів. Британії 
і іншим європейським дер-
жавам об'їзд довкруги Ро^у 
Доброї Надії ггідвищує fifcy 
деяких продуктів, майже 
вдвос. Однак, управи, ,иай-
більших морських ліній ви-
рішили, що у 1968-му, а. МО-
же навіть і в 1969 році вони 
далі користуватимуться цісю 
об'їзною дорогою. 

Перед арабсько - кзраїль-
ською війною через Суезь-
кнй канал перепливало коло 
20.000 кораблів річрр, що ДВ-
вало Єгиптові 250-300 міль-
йонів долярів чистого при-

бутку. І хоч Савді Аравія, 
Кувайт та Ірак дають Єгип-
тові грошову допомогу, це 
це може тривати у безконеч-
ність. 

Суезький канал потребує 
основної перебудови ДЛЯ TO-
гр, щоб могли ним корнсту-
ватися кораблі ” to великою 

MLP. 

ЕВРОПЕЙСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
ЗУАДК МАЄ ДІЯТИ ДАЛІ 

Після конференції з Вла-
двкою Кнр Августином у 
Лондоні та представниками 
ОУБ, д-р Галан приїхав ЗО 
травня до Мюнхену. BjflfJyB– 
ши інформаційні розмови з 
Преосвященним Владикою 
Кнр Плятоном, мгром А. 

гюемиісвю. В теперішньому й е л ь н и к о ^ І в . Леянком, 
стані він не може перепуски 
ти кораблів, що занурюють-
сь в воду більше як на 38 
стіп імають поемність понад 
60 тисяч брутто-гонн. А су-

мають 200 і більше тисяч 
брутто - тонн поемности. В 
майбутньому ж усі кораблі 
to атомовим погоном мати-
муть величезні розміри і при 
їх підвищеній швидкості не 
гратиме ніякої ролі, чи вони 
плистимуть „новою" чи 
„старою" морськими дорога-
мя. 

Отже, канал слід було б 
перебудувати, тобто в першу 
чергу поширити, а потім по-
глибитн. Пов'язані з цим ко-
штн обчисляється на сотні 
мільйонів долярів, і ПОКИЩО 
немас охочих інвестувати в 
цю справу своїх капіталів. 
За найбільший мінус каналу 
уважають його „стратегічну 
вразливість": його можна 
,^заткати" одною середнього 
калібру атомовою бомбою. 

У своїй калькуляції Hac– 
сер, закриваючи Суезький 
канал, не врахував, т о ве: 

лнкі держави не будуть за 
нього воювати. Очевидно, що 
цей канал дуже важливий 
транспортовнй фактор, але 
практика показала, що й без 
нього можна обходитися. А 
коли така ситуація потриває 
довший час, то хто знас, чц 
навіть, коли Нассер його і 
відкриє, знайдеться достатня 
кількість багатих клієнтів. У 
комерційному світі призаду^ 
муються над тим, чи варто 
відновлювати плавбу чер^ 
Суезький канал, якщо його 
тримає, в своїх руках такий 
політичний фанатик, як 
Нассер,,якцй недавно заявив 
предсЗ:авдиікам a^epHka^cbj– 
,ко^п^еси^,иіо в Д н - і ^ в в Л і ^ 
варити, з усіма про фдлбй-

ленвя плавби за виїмком Щ 
pauud. А т̂е - на здоровий 
розум. - справа відновленая 
плавби залежить у найбільш 
щій мірі від Ізраїлю, брж це 
його, війська стоять на одно-
irvb бе^Нв..каналу. 
І^далі вдявлЙвться, що, не 
зважаючи на те, що цілий 
^ЇЯД країн внріпшли бойко-
туватн Республіку Південної 
Африки за її політику „ра-
сового розмежування" (а-
партанд), вони примушені 
хоч - не - хоч користуватн-
ся її портами у Кейп Тавні, 

Дурбані і Порт Елізабеті, іцо( праці ВП с старання доби 
лежать на півдорозі між 
.двома світами". Як слушно 
зазначив недавно комента-
тор А. І. Брюс, „в політиці 
слід керуватися не ynepe– 
дженцям, а в першу черо' 
передбачливістю І розумним 
розважанням, що, як пока-
іус досвід, змушують іноді 
держави говорити одне, а ро-
бити так, як диктує конеч-
ність і вища державна рація. 
Вудьмо вдоволені з того, -
закінчує Брюс, — що такий 
Важливий стратегічний об'-
ізд контролює Південна Аф-' 
рика, а не Москва"... 

головою і секретарем ЦП-
УН, проф. д-ром Р. Єнднком, 
директором Дому Українсь-
коі Науки, з представниками 
СУВІ, ген. Стецишиинм і Р. 
Дебрнцькпм, д-р Ґалан від-
буь конференцію з Управою, 
Контрольною Комісією та 
Працівниками ЕП. 

Директор 15П, Михайло 
Рудко. склав звіт із діяльно^ 
ста установи, з'ясував її без-
виглядну матеріальну ситуа-
цію і представив на конкрет-
них прикладах потребу її 
дальшої діяльносте. Це під-
твердили й інші присутні на 
нараді, а д-р І. Жеґуць, сек-
ретар ЕП, та Д-р А Фіґоль, 
Голова Контрольної Комісії 
ЕП. підкреслили, зокрема, 
Можливість та конечність 
поширення праці ЕП на Ю-
гславію, Польщу і ^exo– 
'Словаччнну, де живуть ук-
раїнці. використовуючи в 
цьому свій міжнародний ста-
тус і добрі зв'язки з міжла-
роднимн дономоговими opra– 
н::іаціями. 
і Ці справи Порушено та 
про дискутовано на зустрічі 
д-ра Галина з представника^ 
ми наших Церков, наукових, 
та громадських установ і з 
вільними громадянами в 
Мюнхені. 

Зустріч відкрив прввітан-
ням д-р Галан господар 
Дому Української Науки. 
проф. д-р Р. Єнднк, а днрек-
юр ЕП, М. Рудко, змалював 
становище і завдання ЗУА' 
ДК і зокрема; ЕП на тлі 
складної міжнародної' ситуа? 
ції. Через недостачу: фондів 

t–- сказав він, -if а'тим:car 
.мни і потрібних' для праці 
людей, -ЕП веде Свою Діяль-
шеть без усякого розголосу 
та реклями. -Одначе, іці ко-
рофкого звіту, якай кожний 
присутній : 'одержав,, внхо-
дить. що .ЕП виконало велнг 
ky' роботу! Поза' До'п̂ оЙогоЮ 

'в еміграції для тгон'ад вО”тис. 
українцю', його заходами ін-
регровано ^^00 українських 
родин у господарство Німеч-
чини та інших західньоевро-
пейськнх країн. Саме на ту 
ціль використано понад 5 
мли. марок з міжнародних 
фондів. Понад 500 роДин 
одержують допомогу через 
адоптації, передусім за noce– 
редянцтвом англійської ор-
ганізації „Лайфлайн". 
З Д^'же важливою ділянкою 

фінансували до початку 
1968 р. міжнародні організа-

Хоч в європейських краї-
нах, зокрема в Західній Ні-
меччнні, населення живе не-
погано, не треба забувати, 
що сотні українських людей 
живуть часом у злиднях, 
і тільки ЕП має деякі мож-
ливості їм допомагати. При 
тому йдеться не про дрібні 
лепти по 10 чи 20 нім. ма-
рок для особи чи родини, а 
про одноразову суму, яка 
згідно з опрацьованим пля-
ном в кожному окремому 
випадку може допомогти 
родині стати на власні ноги 
і забезпечити її майбутнє. 

Д-р Галан вказав на труд-
нощі, які Екзекутнва ЗУА-
ДК мусіла переборювати на 
початку своєї діяльносте. 
Багато українців не знає про 
те, Що зробив для нашої гро-
мади ЗУАДК після війни, 
коли становище українських 
утікачів було майже безна-
дійне. ЗУАДК подолав пе-
решкоди. які ставили йому 
„наші приятелі" на кожнім 
краці, досягнув повного внз-
нання його американським 
урядом і одержав статус 
міжнародної допомогової ор-
ганізації. Щойно тоді можна 
було поступово „проломлю-
вати льоди" і ефективно ДО-
помагати українським залн-
шенцям, на яких тяжіло тав-
ро „коляборантів". Д-р Ґа-
лан ілюстрував деякі труд-
нощі на прикладах. І так, 
представникові ЗУАДК бу-
ло заборонено спочатку їха-
ти до Німеччини, щоб там 
відвідувати українські табо-
ри ДШі, а жадна з міжна-
родннх організацій, які в той 
час діяли в Західній Европі, 
не хотіла співпрацювати з 
ЗУАДК. 

і Згадавши найважливіші е-
тали з 24-літньої діяльности 
ЗУАДК, д-р Галан -зупннив-
ся ндд теперішньою його си-
туаціею, і коли розкривають-
ся нові перспективи. Це ус-
Еідомив він. під час подоро-
жі .До Латинської Америки. 
Щйхгкшу допомогу В ТИХ 
країнах можна дістати від 
іУРЯДУ.ЗОА, якби українці в 
Лрг-еятані, Бразилії, Benecy– 
елі й інших країнах onpa– 
цювалн плянн поборювання 
безробіття, творення підпри-
сметр, а в культурній ділян-
ці -̂ - будови шкіл, виховних 
закладів тощо. 

1 (Закінчення буде) 

тнея відшкодування для 
осіб, що потерпіли внаслідок 
переслідування націонал-со-
ціялістичним режимом. До-
тепер коло 2 тис. українців 
одержали допомогу з Фонду 
відшкодування Високого Ко-
місара ОН, а також від ні-
мецького уряду, через Бун-
десфервальтунгсамт, на за-
гальну суму коло 2 млн. до-
лярів. На ведення цієї робо-
ти ЕП діставало від центра-
лі ЗУАДК 500 дол. на мі 
сяць, пізніше — 350 дол., а 
останнім часом — всього 260 

Ьдол. Всі інші витрати ЕП 

ОДНА КООПЕРАТИВНОГО 
ЖИТЛА 

„Молодь України" з 26 
травня навела цифрові дані 
про Ціну на однокімнатну 
квартиру із спільною для 
кількох жителів кухнею, 
збудовану на „кооператив-
них началах", себто всклад-
кількома родинами: „Для 
того, щоб вступити в КООПЄ-
ратив, треба сплатити 40 
процентів вартості майбут-
ньої квартири, а решту суми 
вносити протягом 10-15 ро-
ків. Значить, для придбання 
однокімнатної квартири, по-
трібно одноразово внести 
1000-1100 карбованців". 

Леєм Лисак - 7 w -

БЛАГОСЛОВИ, ВЛАЩИ9Ш 
дей. Ось перед жінкою шпа-
лір молоді, Дітей, в .однр-
строях opraвiзaІiltt.,, О^ь 
хтось високий, плечистий 
стає перед жінкою. Вона тн-
хенько просить: .Дозвольте 
й мені порачоти'Ч ЧИІГ^Ь ру-
ка співчутливо висуває 11 
трішки вперед. 

Очі жінки бачать прапори, 
почесну варту, свЬтіі ризи 
єпископів, священиків." Ста-
речі плечі здригаються. Во-
на так гаряче бажаа1яобачн-
тн обличчя ВладіпШ. ” Вона 
бачила це облнччя^етДлькп 
разів на знімках, але^це не 
те саме. Знімка —: Це'не жи-
ва людина. Воня^хЬч^чпоба-
чити живого Владику.^У неї 
немає тепер ніякого іншого 
бажання, крім цього. І це ба-
жання дуже сильне. Немов 
би від нього залежав увесь 
спокій її душі... 

Вона чує шепіт. „Вже, вже 
наближаються!'' Обличчя 
жінки блідне, вона ще дуж-
че тремтить. Вона стає нав-
шпиньки, спирастнвд оД ко-
гось, щоб не втратити 4Ub0̂ po' 
моменту. 

І ось вона бачить хре4т у 
руці Владики. Хрест підиВ-
тен угору благословенням. 
Вона й собі хоче nepexpecrtr– 
тися, бо так годиться, та ру-
ка, ніби затерпла від хвн-
лювання. не слухаог З о вся 
сила її тіла зосередилася в 
її очах. Цей раз її втомлені 
ОЧІ мусять послужити.їй за 
молоді, і вона напружує їх 
до крайніх меж. І'бсь^ЇЇ по-
гляд ловить профьть облич-
чл Владики. Жінка похиля-
сться вперед, вона xficir nepe– 
творилася у зір. ТвіК, ф 
прийшло те, на що Ьдва ви-
жидала. Тепер вона'вже ви-
разно бачить очі Владику. 
бачить усмішісу. Це^сміш-
ка якоїсь дивної, неземної 
радосте. І жінка розумів, ЩО 
таку радість можна відчути 
тільки раз у житті. Тільки 
один раз, в такій хвилині як 
оця... 

Тоді приходить -реакцій: 
до її очей лідкояузоться 
сльози. Це добріу,:-^агідві 
сльози, що одначшоть заслр-
коення. Сльо'зи. радості^ не 
часто і не в усіх приводять. 
Вони сгіливають 'з очвй'тид-
рих людей, які не ВМІЮТЬ 
приховувати своїх. ̂ звору-
щень. Ця стаі^жівввдралі-
сно плаче. У серце прггіішов 
мир, прийшла погоди: Це 
справді райдужні СЛВОЗИІ 

Стара жідка^гловляі (inyc– 
касться на коліна. -B^H,elfjo– 
треба помолитися..Вр.на.кля.-
чиТь на траві - трава "nax– 
нє червневою -'' зеленістю. 
Жінна закрила обличчя ру-
ками і щось шепоче^. 

Вона вже не бачить, ЩО 
похід Владики посувається 
далі, не бачить, як ясніють 
ризи, миготять прапори, виб-
лискус хрест, яким Владика 
благословляє похилені голо-
ви. Вона навіть не чує мо-
гутнього хору. Жінка,'ліо-
лнться, вона, мабуть,' дякуо 
Творцеві за те, що дозволив 
їй діждати цього дня. А мо-
же ще про щось просять 
Господа?.. 

Насправді, такиц, день мо-
жна пережити тільки раз У 
житті. Тоді, коли Страдник-
Владика являється п(?реД 
своїм народом, щоб запевни-
ти многострадальний нарід 
у силі Божої справедли8ос-
ти. І тоді уста самі шеио-
ччть: землі нашій та яаро-
дові — благослови, Владико. 

У хвилині, коли руки тор-
кають кллвіші писальної ма-
шннки. думка проказує ці 
два слова. І голова сама но-
хилясться, немов би прагне 
і вижидає, що на неї спливе 
оте благословення. Бо у тих, 
Що пишуть, не раз буває по-
треба сили, яка приходить 
від благословення. Це буває 
тоді, коли душа хоче внсло-
вити дуже сильні почування, 
для яких замало звичайних 
людських слів. Так, як ось 
у цій хвилині, коли хочеть-
ся висловити не' тільки те, 
що у моїй душі, але те, що 
сповнює думки тих тисяч 
людей, які зустріли свого 
Владику. Тих усіх, що прн-
були на зелену канадійську 
площу незабутньої неділі 
шістнадцятого червня шіст-
десят восьмого року. 

Жінка, що я з нею розмов-
ляла в той недільний соня-
шний ранок, мала рацію. 
Вона була українкою, що 
народилася вже тут. Вона 
сказала: „Це чудо, що вони 
дожили цієї хвилини". Цьо-
го шанобливого слова ,.во-
ни" жінка вжила замість 
усіх належних Владиці по-
чесних висловів. Вона гово-
рила про Блаженнішого Bep– 
ховного Архиспнскопа Kap– 
дннала Иосифа Сліпого. 

Так, це можна вважати 
чудом - ділом Божих рук, 
що нитка життя Владики не 
перервалася на каторзі і він 
зміг приїхати до свого наро-
Ду на чужині. І ми могли 
побачити' його, почути і зра-
діти великою радістю-Можна 
уважати чудом, що ми таки 
діждалися такого дня, як 
ота неділя шістнадцятого 
червня... 

Благослови, Владико, щоб 
вистачило снаги записати 
цю прерадісну подію-в на-
ших буднях. Багато людей 
пише і писатиме про це. Вже 
й того самого дня записува-
лос^ слова на магнетофон-
них стрічках, що кожної 
хвилини можуть відтворити 
пережите. Вже й того само-
го дня записалося те все у 
пам'яті тисяч - тисяч лю-
дей, що прибули за сотні 
миль, щоб зустріти свого 

'Хтось сказав - нетривка 
людська4 пам'ять. О, ні!' Ву-
ваіоть переживання, які за-
ЛишаЮться в пам'йті так 
довго, доки існує думка. Хто 
знас, чи не існують вони 
довше від думки. 

Правду сказала та друга 
жінка: „Такий день можна 
переніктн тільки, раз у жит-
ті". Правду сказала жінка 
- день, в якому нарід на чу-
жин; зустрічає свого Владн-
ку. може бути тільки один. 
Скільки .років треба чекати 
на такий день? Той день -
це історія. Історія нескорено-
го Владики, історія нескоре-
ного народу. З безодні 
страждань вихід у ясну ра-
дість Волі. Темінь терпінь 30-
сталась на пройденому шля-
ху. Тепер уже з любов'ю 
похилені голови вірного на-
роду радіють надією. Це ні-
би віра, у перемогу, що ко-
лнсь прийде, мусить прийти. 

Ця третя жінка — ста-
ренька, сива, невеличка -
нічого не говорила. Вона 
тільки дивилася, напружую-
чн вибляклі очі, в тому на-
прямку, звідкіля мав прий-
ти Владика. Нелегко щось 
побачити у такій масі лю-

Валеитнн Мороз. 

РЕПОРТАЖ ІЗ ЗАПОВІДНИКА 
ІМЕНИ БЕРН" 

t РОЗПРАВА НАД ДУМКОЮ 

С У 1958 р. викладач філо-
^ софі! Фрунзенського МЄДІН-
Z ститугу Махмед Кульмагам-
1 бетов (знаходиться в таборі 
t Ne l l ) приніс у ректорат за-
j яву: прошу мене розрахува-
щ ти. Причина? — Незгідність 
,̂ з програмою викладання. Це 

t сприйняли як сенсацію. Та-
1 буй кар'єристів, ЯКІ НВВВИ-
І передки пхалися до корита, 
І кидали під ноги совість, гід-
^ ність, переконання, аби ви-
t ще зіп'ястись і перехопити у 
J! сусіда здобич, ніяк не могли 
m зрозуміти:: як це людина мо-
1 же відмовитись від 120 крб. 
jt тільки тому, що у неї ЗМІНИ-
^ лись погляди! Кульмагамбе-
і тов став робітником. І от в 
t lfi^2 p. його заарештували, 
ч (Я?Д в Кустанаї осудив його 

до 7 років, ув'язнення і 3 ро-
кн висилки за ,,антнрадян-
ську діяльність". В чому ж 
вона проявилась? Головним 
свідком обвинувачення був 
нач. відділу кадрів тресту 
,,Соколоврудстрой" Махму-
дов. Сдине, що він міг ска-
затн в суді, були слова 
Кульмагамбетова: ,,Не хочу 
викладати те, у що не вірю". 
Так відповів останній на пи-
тання: ,,Чому ви не працюс-
те за спеціальністю?" Інші 
звннз'вачення були такими 
ж , Та й слідчий признався: 
,,Вообще то тебя и судить не 
за что, но у тебя опасньїй 
образ мьіслей". Випадок ти-
повий, буденний в практиці 
КДБ. Але унікальний через 
відтвертість свавілля. Як 
правило, кагебісти намага 
ються скомпонувати хоч вд-' донних авторів, нвфаршнр6-. 

димість ,,антирадянської" ді-
яльності. Але тут, в далекій 
провінції навіть не вважали 
за необхідне це зробити і 
визнали ,що Кульмагамбе-
тов був осуджений за погля-
ди. Тисячі й тисячі людей 
судять по цій системі, хоч 
,,обігрують" справу тонше. 
Ст. 126 Конституції СРСР 
проголошує свободу слова, 
друку, маніфестацій^ та opra– 
нізацій. Ст. Щ Декларації 
прав людини ООН говорить 
про „свободх шукати, одер-
жувати і розповсюджувати 
інформації та ідеї будь- я к я ' 
ми засобами і незалежно від 
державних кордрнів,'. Отже, 
ст. 62 КК УРСР є нічим ін-
ШИМ, ЯК ПОруШеНЯЯМ ВШЦЄ-
наведених документів, ста-
лінським переяситкдм. Фор-
мулювання „агітація або 
пропаганда, проваджена з 
метою підриву, чи ослаблен-
ня радянської влади'? при у-
мові, коли кагебісти: самі вн-
значають ступінь „підрив-
ності" матеріялу, сігужить 
необмеженій сваволі. 

Кожен рік. в Москві внда-
ються десятки книг закор-, 

ваяих різкою критикою ра-, 
дянського ладу та комуніс-
тичної ідеології. Коли ст. 62 
КК с дійсно законом,' то вн-, 
пуск цих книг є каркгідною 
справою. Закон тільки тоді 
с законом, коли він обов'яз-
ковий для всіх. Де логіка: я 
можу вільно пропагувати 
погляди Гітлера, надрукова-
ні в журналі ,Зопросьі ИСТІІ-
рий", але за власноручне ви. 
друкування спогадів Гітлера 
мене будуть судити! Отж.( 
ст. 62 с просто знаряддя if 
сваволі в руках КДБ, яке 
дає можливість кинути ц 
грати неугодну людину иа 
збереження першої - ЛІПШО̂  
книги нерадянського видан' 
ня. 

Я і мої товариші осуджені4 

за ,.пропаганду, спрямовану 
на відокремлення України 
від СРСР". Але ст. 17 Кон 
ституції СРСР ясно говорить 
про право кожної респуб.п-
ки вийти з складу СРСР 
Право кожного народу на Ц. 
докремлення зафіксоване в 
Пакті про громадянські ти 
політичні права людини, 
прийнятому 21-ю сесією Ген 
Асамблеї ООН. 

КДБ дуже полюблюс фра-
зу „націоналістична літера-
тура". Що означає ця фра-
аа і де критерій визначення 
г,,націоналістнчності" ? Ще 
недавно твори Олеся, Грін-
ченка, Зерова вважались 
,.націоналістичними" — те-
пер вони вже не націоналіс-
тичні. Миші ще не погризли 
брошур, в яких „теоретики" 
типу Маланчука називали 
Грушевського „лютим воро-
гом .українського народу", а 
„Український і с т оричний 
журнал" (Nt l l , 1966) вва-
я^ас, що це „вчений з світо-
вим іменем" і'цитус урядову 
пботав:ову, де говориться про 
заслуги Грушевського перед 
Україною. Твори Грушевсь-
кого і Вянниченка готують-
ея до друку. Де ж все таки 
критерій? В тім-то й річ, що 
ніякого критерію, опертого 
на фундамент логіки, у ка-
гебістів не було і нема. Вони 
користуються старою ста-
лінською лінією у відношен-
н̂  ДО ^української культури: 
„За що ж ми билися з ляха-
rfH, за що боролися з орда-
мн ,за що скородили списа-
ми московські ребра?" Він 

був надто великий, щоб кн-
нути його в небуття — тому 
„академікам" з Києва дали 
наказ вишкребти ці слова з 
„Кобзаря" брудними копн-
тамн. „Московські ребра" 
стали „татарськими, польсь-
кими, англійськими". Шев-
ченка доводиться терпіти. А 
от коли б щось подібне на-
писав сучасний поет, йому 
дорого обійшлися б „MOCKOB-
ські ребра". 

В 30-і роки з української 
культури було викинуто 
більшість імен.. Мету розга-
дати нетрудно. Йшлося про 
те, щоб знекровлена україн-
ська культура не могла бу-
ти греблею проти русифіка-
торського валу. Найвидатні-
ший український історик 
Грушевський був захований 
від українців; натомість їм 
тикали жалюгідну „Історію 
УРСР" в 2 т., де головним 
українським національним 
героєм фігурував Петро І, 
кат української свободи. В 
той же час Соловйов і Клю-
чевський, такі ж „буржуаз-
ні", такі ж „нерадянські", 
вільно стояли на полицях — 
вони були російськими ІСТО-

рикамн. Зробили все для то-
го, щоб молодий українець 
знайшов повноцінну духов-
ну їжу тільки в російській 
культурі і русифікувався. 

І коли б кагебісти були 
послідовними в сталінсько-
му тлумаченні націоналізму 
— вони оголосили б націо-
налістамн всіх видатних ук-
раїнців, з Шевченком на чо-
лі, не виключаючи також 
князя Володимира, який ще 
в 10 стол. займався націона-
лістнчною агітацією — ,,ny– 
тьом ізготовленія" тризубів 
на своїх монетах. Зрештою, 
коли б хтось з кагебістів за-
хотів одержати нову зірку 
на погони і продемонструва-
ти „бдительность" в брроть-
бі з українським націоналіз-
мом, йому можна запропону-
вати цікаве „дело". Виявля-
сться, український націона-
лізм існував вже у 7 стол., 
як свідчать знахідки зобра-
ження тризуба під час роз-
копок на Старокиївській го-
рі. Правда, є одна перешко-
да: невідоме прізвище „бан-
дьори", який виготовив ці 
зображеная, але для беріїв-

ГОЛОС МОЛОДОЇ 
УКРАЇНКИ 

Загнана партГсІо^чи ^Оявіе 
в далекий чужий Актю-
бинськ, надіслала звідти мо-
лода українка листа до ,,Mo– 
лоді України" з 15 червня: 
„Я далеко від України і 
тільки можу уявити, як твм 
зараз гарно — квітують тра-
ви на луках, наливаються 
соком яблука, голубіє плесо 
Дніпра" ., Українку обу-
рюс атмос4кфа підлабузню-
вання до „начальства", в Ят 
ку вона там потрапила: „Я 
часто задумуюсь над вчин-
ками товаришів, аналізую 
свої слова і діла і не можу 
зразумітн: чому мене в кла-
сі не поважають деякі това-
рнші? В основному це ті, 
хто любить підблазнюва-
ватись. А я цього не терплю. 
Мені здається, що класний 
керівник теж на боці остан-
ніх". і 

-

ських учнів ,які вміли ХО 
лись знайти люльку Сталіна 
в 10-н місцях виразу, це 
дурниця. 

(Далл будеЬ, 
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Шт УРСоюзу „ВЕРХОВИНА" 

Ґ Л Е Н СПКІЇ, Н. И. 
28-го ЧЕРВНЯ 19G8 p., год. 8-ма веч. 

ЗАБАВА для МОЛОДІ 
при оркестрі „Веселка" 

Субота, 29-го ЧЕРВНЯ 1968 року 
ПОЧАТОК ДИТЯЧИХ ТАБОРІВ 
Год. 9-та веч. - ЗАБАВА для ГОСТЕЙ 
під звуки оркестри Б. Прияка. 

рпацахиїх іх іг їххххххххдахіхдяхххххі 

пав УКРАШСЬКЇПТ МУЗИЧНИЙ 
ІНСТИТУТ в АМЕРИЦІ 

ВІДДІЛ в БАЛТШОРІ , Мд. 

xiv РІЧНИЙ ПОІІІІГ 
УЧІПВ класи фортепіяну проф. Л. ШАВ'ЯК 

і класи скрипки проф. Я. ЛАВКИ 
— відбудеться 

9 неділю. 30-го червня 1968 р. 
о год. 5-ій по но.і. 

в залі YWCA, 16 8. Patterson Park Ave. І 
Д о численної участи Громадянство запрошує, і 

У П Р А В А УМЇ І 

Твори Українських Мистців 
в Американськім Мистецькім Центрі 

"НОГА GALLERY" ч 
1 i94TinkerSt„Woodstoek^N.Y. 

на шл. 212 б. JA милі на зах ід від Торг. Осередку 

УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА Ґ А Л Е Р І Я 
ТЕТЯНИ І ВОЛОДИМИРА БОГАЧЕВСЬКИХ 

';- ПРЕЗЕНТУЄ НА АМЕРИКАНСЬКІМ РИНКУ 
, ТВОРИ П Е Р Е Д О В И Х УКРАЇНСЬКИХ М И С Л И В . 

Відкриття: Субота 29 червня 1968 р. 
І Д6ЙД з Н ю Иорку: Трувей Ех. 10 - Ш л . ч. 28, 375, 212 

Д о ї з д з Соккйвкн: Шл. ч. 209. 28, 375. 212 
Д о ї з д з Гаятеру: Шл. ч. 23 А, 214. 28, 212 

Шішеаїшдіе , МЬшегото 
„ПАМ'ЯТІ ПОЛЯГЛИХ" 

Посилений наступ Москви го Відділу. ОДВУ. Вів ска-

Дітройт, Міш. 
ПРАЦЯ ТОВАРИСТВА ..РІДНА 

А М Е Р И Ц І 
У СВІТІ 

ПОДЯКА 
КОМІТЕТ БУДОВИ ЦЕРКВИ СВ. ВОЛОДИМИ-

РА В ГЛЕН СПЕИ, П. Я. складає сердешну подяку 
першім своїм фундаторам-добродіям Панству ЛІДІЇ 
іД-рові ВВГЕНОВІ ГРАБАРЧУКАМ зо уфундуаан-
ня великого запрєстольного образа Матері Божої — 
велиггінаю 10 на 5 стіп на згадку родини Грабаргу-
ків„ (ідкремо Пані ЛІДІЇ ГРАБАРЧУКОВІИ за oco– 
Qucryпожертву другого образу Матері Божої в іконо-
стосі і'ИііНТШШІ. 

ПаНству МАРУСІ і ОСИПОВІ СЕРИ А з історії, 
^'Ж^Ьа^'уфуЛцування'ЬЛгного превтола та ікони св. 
Княгині Ольги в Пам'ять бл. п. Константна Драпа-
ка, батька пані Марусі Серна; БРАТАМ ДАНИЛОВІ 
з дружиною AH ACT АЗІЄЮ, ОСИПОВІ з дружиною 
МАРУСЕЮ з Асторії, И. И., ВОЛОДИМОРОВІ з дру-
жиною МАРУСЕЮ з Ню Маркет, Н. Дж., ПАВЛОВІ 
З дружиною СОФІЄЮ з Рогестеру, Н. И. за дар дру-
?ого біеного престола та ікони патрона церкви св. Во-
лодимира - на згадку своїх родигів СтедЗана і Ана-
стазй, що живуть в Україні. 

Всі ті образи малюс артист-маляр проф. П. Хо-
лоднии, молод. 

Складаюги отсю подяку своїм першим Доброді-
ям звертаємося до всіх людей доброї волі ставати 
Дальшими дЗундаторами образів і церковного устат-
кування для нашої церкви. 

За Комітет Будови Церкви: 
Інж, В. Персгівський Б. Я. Карась 
(Заст. Голови) (Секретар) 

на нашу Батьківщину та рі-
шучнй і завзятий спротив у-
країаського народу. особда-
во його молодих культурних 
діячів сколихнула сумління 
української еміграції. 

Українська спільнота у 
вільному світі зрозуміла, що 
лише сильна і об'єднана 
протидія може допомогти 
нашим братам в Україні в 
їхній боротьбі за належні 
права українському народо-
ві. Світовий Конгрес Віль-
ннх Українців і був тою ма-
ніфестацією української ед-
ности. На ньому, знайшли 
спільну мову і.наші церковні 
ієрархи, і наші громадські та 
політичні провідники. Няні 
дух СКВУ можна завважити 
майже всюди, де живе ук-
раїнська патріотична емігра-
ція. 

І тому в Міннеаполісі, го-
туючися до Травневих свят-
кувань, які окремі організа-
ції називали Святом Героїв 
чи Вождів, знайшли спіль-
не зрозуміння і поширили 
культ поляглих провідників 
Української Н а ц і ональної 
Революції на всіх тих, які 
полягли за волю України. 
Нове було не лише те, що 
віддали поклін усім тим, хто 
впав у боротьбі за нашу на-
ціональну ідею, але і те, що, 
влаштовуючи цю Академію 
спільно, визнано і вийдеио з 
групових рамок та знайдено 
національну рацію, яка всіх 
сднас. 

На жаль Святочному Ко-
мітетові не вдалося об'єднав 
ти всі українські організації, 
та це буде завданням в май-
бутньому. 

До Святочного Комітету 
по алаштованню Академії, 
присвяченої пам'яті поляг-
лих у боротьбі за волю Ук-
раїни, увійшли організації: 
32-ий Відділ Організації Від-
родження України, 19-ий 
Відділ Організації Оборони 
Чотирьох Свобід України, 0-
серодок ім. Гетьмана І. Ма-
зепи Спілки Української Мо-
лоді, 6-ий Відділ Молоді Ук 
раїиської Н а ц іональяости, 
16-ий Відділ Союзу У краї 
непе Америки, 15-ий Відділ 
Українського Золотого Xpe– 
ста. Об'єднання Жінок при 
ОЧСУ, Українське Студент-
ське Товариство ім. М. Міх^ 
новськоГо. 

26-го травня в Українсько-
Амернканськім Домі відбу 
лася урочиста академія, Ті-
сї ж неділі по всіх церквах 
були відправлені панахида 
по всіх героях, які впали в 
боротьбі за волю України. 

Погода була непривітна, 
громадянство масово прибу-
ло на академію. Хоч акаде-
мія відбувалася у дусі жало-
бн, але на обличчях людей 
помічалося задоволення, що 
спільно можемо віддати uia– 
ну тим, які віддали все за 
волю єдиної для всіх нас 
Матері Україаи. 

Академію відкрив п. Ва-
силь Станиславів, голова 32-

Україноававче шшльницт-
заа, що хто во бачить зв'яз- д ь д е і й мас вже дов-
ку між визвольними. змаган- , Т 5 ^ . „ . . 
нями 1917-21 років, проце- влітаю історію. Своїм віком 
сом СВУ, голодом в Україні, і кількістю учнів перше міс-
УВО, ОУН, боротьбою УПА. це зайняла Школа Україно 
масовою еміграцією украін- -навства Т-ва „Рідна Шко-

ла". Згідно зі звітом її ди-
ректора, д-ра Богдана Лон-

ців після 2-ої Світової війни 
і сьогоднішшмн виступами і 
процесами в Україні, той не 
може зрозуміти, змісту,Укра-ічини на останніх загальних 
їнської Національної Рево- борах Товариства, що відбу-
люції і не може аідчутн ідеї лнсь 24 березня ц. p.,– в на-
Української Самостійности. шій школі є тепер 391 учень. 

Святочний реферат виго- Навчаються вони в клясах 
лосав мгр. Петро Пишко, се-івід 1-ої до 11-ої, в клясі Ди-
кретар ООЧСУ. Він майстер-тячого Передшкілля та в 
но схарактеризував безком- клясах „А" й „В" для дітей 
промісову боротьбу . україн- англомовних батьків. В ра-
ського народу в змаганні за' мах Т-ва „Рідна Школа" 
самостійність та спинився на працює під проводом п. С. 
ролі чолових щювідників. У- Березовської Дитячий Са-
країнської Національної Ре-,док, в якому навчається 14 
волюцІЇ, таких яи G. Петлк)-1 Дітей. Разом, під опікою То-
ра — голова УНР, Є. Коно-' варнства 19 учителів навча-
валець творець УВО-ОУЯ ють 405 дітей та учнів піком 
тридцятиліття смерти якого 1 від 3-го до 18-го року життя. 
в цім році і відзначаймо Дитяче Передшкілля і 
Мгр. Пишко довше спинивсь Школа Українознавства міс-
над творцем нової ідеї, який ТІТЬС.Ч в будинку публічної 

школи ім. КоперннкауДнтя-
чнй Садок - в будинку 

на коляда, імпрези.,членеьк 
внески та пожертви грома 
дян і товариств. 

підніс прапора боротьби і 
продовжував українську на-
ціональву революцію. Далі спортового клюбу ім. Чер-

ОСЕЛЯ УКРАПІСЬКОГО РОВГГНИЧОГО СОЮЗУ 

„ВЕРХОВИНА"', Ґлен Гііей9 11. Н. 
З НАРОДИ 50-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ПРОГОЛОІШШНЯ 

САМОСТШНОСТИ УКРАТНСЬКОЇ Д Е Р Ж А В И 

6-го і 7-го липня 1968 року 
— відбудеться — 

ДЕНЬ 
. І -УКРАЇНСЬКОГО РОБІТНИЧОГО СОЮЗУ 

БАГАТА МИСТЕЦЬКА і РОЗВАГОВА ПРОГРАМА 
В справі збірних автобусових поїздок, зголошуватися у місцевих підділовях 

.секретарів. 
f” В Ню Иорку квитки можна отримати в Окружній Канцелярії УРСоюзу в На-
родному Домі та в крамницях АРКА і ЕКО. 

він згадав чолових і вели-
кнх революціонерів: Коман-
дрра УПА Т. Чупринку, G-
Вандеру, Ребета голову П-
УН полк. Мельника та всіх 

ника, а клясн учнш англо-
мовних батьків в будинку 
католицької церкви у Bop– 
рені. 

Праця Управи ,.Ріїної 
поляглих героїв, котрі про- Школи" проявилась в мн-
довжували і плекали ідеал нулій каденції головне у по-
самостійностн, за який ук- і шнренні ідеї українського 
раїнськин нарід боровся, бо- і національного в н х овання 
реться і боротиметься. й ! молоді прн помочі власних 

Мистецьку, програму акко- (ВІІДань („Вісті Товариства 
нала: національний г и м в - ! Р І Д І ю Т Ніколи", відозви обі-
хор СУМА, апель — сурмач 
А Каркоць, декламації; „До 

В 
ГІ 

' І ' 
і 

СУДДЯ КАРНОГО СУДУ В НЮ НОРКУ Артур Браяиг 
Івнрішіш, що поліція не мас права віфшіувата, на яких ву-
лицях люди можуть виставляти пікети. Суддя Брава ВІДКИ- . 

Ьула теж уешшна. праця ЗІ скаргу за безладну поведінку на вулицях протеї' n?a– 
метою розбудувати членство ! т ь о х я к і і й к 0 ^ л а б у д и н о к м і с і ї G ^ ^ 
„Рідної Школи . 

Окремо слід відмітити вла-
иітовування Товариством пе-
дагогічних курсів, які по-
повнюють кадри новими y– Ycym Демонстрація була проти СССР, де пюмадаяв не 

них Націях, і яких патіція оскаржувала в неярззильяій 
поведінці, бо вони не хотіли пікетувати на один бльок далі 
від будкавчу місії. Американські громадяни мають право 
демонструвати і пікетувати там, де їм подобається, виріива?Р 

чнтелямн для шкіл украшо 
знавства. Останній курс за-
кінчився в червні м. p., де-
які його абсольвенти вже 
працюють у нашій школі. 

мають права вільного вислову, яке існує в ЗСА. 
ЗАКРИТО КОЛО 50 ВЕЛИКИХ РІЗНИЦЬ в цій краї-

ні тому, що вони не відповідають тим вимогам, якіУста-
кнть новий закон про контролю м'яса. Одна з цих різниць 
і: а стеііті Мишиген, а три інші (по одній) в стейтах Деле-

Дуже корисну працю вн-іварі, Коннектикат та Іллиной. Ці чотири різниці закрили 
конали Батьківський Комі- істейтові урядовці тому, що Департамент рільництва вк-
тет школи та Комітет Мате- ьнав їх за небезпечні для здоров'я, ІНШІ різниці uptufBHB– 
рів, який помагає учительці ли працю в обробці м'яса та його висилки після того, як 
під час зайнять в Дитячому ; федеральні контролери ствердили, що вони не відтдзріда-

ють вимогам гігієни. Закон про контролю м'яса ехвалаао 
в Конгресі в грудні 1967 року. Деякі стейтн не мали зов-
сім законів про контролю м'яса. 

У КОПЕНГАГЕНІ ВІДБУВСЯ в минулі неділю-яове-
ділок з'їзд трьох королів з нагоди хрестин першого сива 
наступк т і данського престолу, княжни Мяргарити, яка 
рік тому вийшла була заміж за французького дипломата, 
наділеного титулом князя. Приявними були шведський ко-
роль Ґустав vi , npa–прадід немовляти, - король Данії 
Фредерик, дідо, і король Греції Константан — вуйко. 

Садку. 
Загальні Збори одобрили 

виконану працю і вибрали 
нові керівні органи, до яких 
увійшли: інж. С. Білий — 
голова (вдруге), інж. Д. Бе-
резовськнй — заступник, Г. 
Харевичева —! секретар, С. 
Бей — скарбник, Г. Калитя-
кова - імпрезовий реф.. 
мґр. Я. Тарнавський — фі-
нансосий реф... інж. 0J За-
харків — органЬаційннй ре-
ферент, О. Сливцнський — 
пресовий реф.. В. Груннк — 
господарський референт, та 
члени Управи: д-р О. Бой-
чук, Б Миколенко, М. Кізи-
ма, К. Івасюк. Контрольна 
Комісія - мгр. І. Долннюк, 
І. Коцур. О. Кушнір. 

Нова Управа поставила 
собі за мету приєднання ще 
нввписанкх до школи дітей 

совісти віку" С. Каравансь-
кого — пані Н. Пачковоька, 
„Ізольда" Л. Забаштн — Р. 
Писарський, „Героям" М. 
Щербака — панна І. Михай-
льонко, сольоспівн: „Coaa– 
та Шуберта", ,Діовч^вна" 
муз. Дунасвського, майстер-
но виконала панна Л. Ку-
рнлко, при фортепіяні - п-на 
Г .Вовк. На закінчення aica– 
демії хор СУМА під мист. 
керівництвом інж. Євгена 
Карпяка виконав кілька пі-
сень: „Гей маршують", „По-
ляглим борцям'.', ,ДСИ увра-
їнсьхі партизани" і закінчив 
українсьішм' національним 
TJKMHOJC. цю урочистість. 
1 Треба; віригв, що дуже ус^ 
пішна імпреза була лише 
початком, і дороговказом до 

-ні листи тощо), та Зві-! т а с т в о Р е н н я PW H O m K , J l b H O P 0 

домлень в нашій періодичній і ^ВДУ шляхом приєднання 
'масового членства. Членом 
стає кожний, що платить 

пресі, як теж влаштовуваи-
ням зустрічей з громадськіс-
тю Дітройту під час Різдва 
при „Ялинці", та пліті на о-
селі „Діброва". 

Придбання фондіц на по-
требн шкільництва являеть-
ся одною з вайважнішнх ді-
лянок праці. Витрати Т-ва 
на потреби шкіл переступи; 
ли у звітному періоді 4 І. ІЦП-
тнеячі дол. Головними дже-
релами доходів були різдвя-

членський внесок З дол. в 
Кредитівці „Самопоміч", чн-
сло конта 780, як теж кожна 
організація, Що вплатить 10 
дол. 

Виконанням ч л енського 
обов'язку кожним із нас до-
поможемо Товариству „Рід-
нп ПІкола" в затяжній бог 
ротьбі за україиську душу 
нашої молоді.; 

Пресова р^іф. Товарпства 
,іРідна Школа" 

дальших спільних акцій ук-1 ' - '' ' ” ' ! ; ” 
раїнського п а т р Іотичноію І 
громадянства Міннеатголісу j ^мтовгв укрсЛяські книжки 

УШЗРІ - ' - ІР^рійяЬ; Шйю 'SSSm 
з академії прігзноченнп ук-; 
р'ащським інвалідам в Евро- І " ^ я0 пробвіти, а просвіто 
ш. Ц-ТЬ 1 - це сила 

! 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА КАТБДРА СВ. ВОЛОДИМІЇРА 
160 Захід , 82-га вулиця в Ню Иорку 

'--

-

в неділю, 29-го лнкпя УШЛ року 
на ^Україїк'ькохму Селі" - Бавпд Брук 

- влаштовус — 

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЦЕРКОВНО-
НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО 

Рішюап. Вел. Кпяая, ВОЛОДИМИРА 

з л е 

з такою програмою: 
1. Субото, 27-го липня, о 7-ій г о д веч. н Храмі Церквн-Пам'ятттка Архвсрейська 

Ворігічла з участю Катедрального Хору св. Володимира, 
2. Неділя, 28-го липня, о г о д 10-ій ранку в Свято-Володнмирській Каплиці на ,,УК-

ранському Селі" Вясокопреосвящелиіший Владика МСТИСЛАВ відправить Во-
жеетвенну Літургію в сослужеіші довколишнього духовенства, ІІротодіикона 
о. М, Одьхового та Катедрального Хору під керівництвом проф. В. Завітневила, 

3. По Службі Божій Вдячний Водосвя-пснй Молебен коло ставка. 
4. О год, 1-ій Саяточний Обід під зарядом Катедрального Сестрицтва та Товарись-

ца Забава з добірною Оркестрою. 
Автобус відходить в неділю, 28-го липня, о г о д 8:30 ранку від Катедри на вуя. 88 
Вест і від 10-ої вул, і 2-га Аве. Вартість квитка в обі сторони 3 доляри від особи. 

НАСТОЯТКЛЬ та Р А Д А ТРОСТГВ 

а г . ^ t —1 ЧЇ Й Д Г.-, я ТГ 2ХЗГ 3 D C зсе: ззр: 
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sgCURE 

You feel good about it 
when you buy Savings Bonds 

NOW 
PAYING 

4.ЕЙ 
WHEHHELDTO 

MflDRiTY 

'ZTTT. 

і -J 

Savings Bonds are a great way to build a solid 
financial foundation for your child (or grandchild). 

it stands tq reason. Every Bond yoii buy keepa 
growing right along with the child and becomes 
available for foture, expensive needs. 

important needs like education, marriage or a 
business of his own. 

Bonds not only grow—they work hard at insur– 
ing the family's future by insuring the future of tho. 
country. A big job that doesn't come easy. 

Buy Bondi at your bank or on the F'ayroU Say. 
ings Plan where you work. And sec tt you don't 
fee! good about it 

Your Uncle Sam win. 
NOW—Savings Bonds Par 4 . 1 З Д ! 'Щк 

interett on turn E and H Bondt rou purchase каш 
bean ratted lo4.15c'c when held to maturity. Б Butidt 
mature fatter І nom in jutt 7 rears. Your old Bondt 
icill earn more, too. Savings Bonds are better to buy, 
and hold, than ever. 

ф Buy U.S. Savings Bonds Щ 
TM, v.B. Government toot, not peji for thit-odvertUcment. it it pretexted at ЛриЬЦа Ж 
merSien in cooperation teith the rrcaturvbepartment and The JLAvertitinO CtmneO. W 

mm 

Ділимося сумною вісткою 
з Роділюю, Приятелями та Знайомимя, 

що у вівторок, 25-го червня 1968 р. по довгій і 
недузі, прийнявши Найсаатіїш Тайни, відійшов 

у Вічність на 53-му році життя у ФЬ-іядельфіі, Па. 
наш Найдорожчий .МУЖ 1 БАТЬКО 

бл. п. 
ВАСИЛЬ БЕЗПАЛЬКО 

ПОКІЙНИЙ ПОХОДИВ а с. Росохач, пов. Ториовіль, Україна. 

ПАНАХИДА Пудр відслужена в четвер, Й7-го 
пня 1968 р. о год. 8-ій веч. в похоронному заведенні н. 
Івана Гасяна при 4344 Old York Rd., PhlladPlphla, Pa. 

ПОХОРОН відбудеться в п'ятницю, 28 червня 1968 р. 
о год. 8:30 ранку а похоронного заведення до це 
Паря Хригта прн 1825 W. Сауика пул., а відтак на 
нкьіаіґї Католицький Цвинтар на Факс ЧеГіс. 

Горем прнбнті: 
ІІАРАСКЕВІЯ - дружніш 
МИРОСЛАВ. ЯРОСЛАВ, ОРКСТ 1 

СТЕПАН - синя 
та Родина в Україні 

ш ш м ш і 
і 

1 УПРАВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

повідом лис своїх Ч л е н і в ! усе Українське Громадянство, 
,що дня 15-го червня 1968 року вІлДшцвс у Вічність 
наш Спішфіиіішиїк, Товариш І довголтгнШ Член Уггравп 

і Контрстьної Комісії 

Інж. РОМАН РОНДЯН 
УСС і старшина Української Галицької Армії. f 

Похорон в̂ дf̂ ^̂ вcя в оереду, 19-со червня 1968 р. на 
' цвинтарі St. Lawrence в New Haven, Conn. 

Хай чужа аемля буде Йому пером. 
0 - і 

Шановній Родині вислови глибокого співчуття 
пересилає 

У П Р А В А УКР. НАР. ДОМУ 

Крім квітів на свіжу могилу 

бл. и. 
Марії Копцюх Ф е д ч ю ш т 

Приятельки — Члени СУ і муж Покійної зложили 100.06 
доларів на вінок, який ніколи не лівице — народні цілі, 
які Покійна підтримувала І для яких працювала — poo– 
поділн ні як слідує: 70.00 дол. на Фонд будови Н. Д . в 
Ірвіш і .ні, Н. Дж„ 20.00 доларів д л я Союзу Українок — 
Ф. Наше Життя, 10.00 доларів вв опл. Свободи. 

Пожертви зложили слідуючі особи: Муж Покійної 
550.00; по 55.00: и-ні И. Кучкуда, п-ні А. Настюк, п-пі О. 
Тарнавсьіиі. н4й К. Водюф, й-кі М. Р Л , п-иі Ф. Доро-
шенко, п-іЦ М. Зелінська, а решта дрібинмк. 

Покійна ноходита а с. І^да , пов. Рогатий. Похорон 
відї'Атин 31-го травня 1968 р. л нох. зав. Литвин 1 Лкт-
вни до Української Католицької Церкви, HUside, N. J. на 
цвинтар. 

Вічна їй Пам'ять! 
складає родина втім Жертводавцям ПІ,ІФЇ подяку 

і всім Учасникам. 
ВАСИЛЬ — муж 
Спин: ГОАН а Дружиною 1 Дітьми 

МИХАЙЛО з Дружиною і дітьми 
МИКОЛА з Дружиною і Дітьми 

т 
Замість квітів на свіжу могилу 

бл. п. інж. РОМАНА РОНДЯКА 
на Українських Інвалідів пересилають: 

Управа Українського Народного Дому 925.06 
Інж. Роман Лавровяч з Родиною 110.00 

Замість квітів ка могилу 
св. її. ПАНТЕЛЕЙМОНА ШУГАНА 

ллпжнли на ТеребовельсьхнЙ Збірник 
по 5 доларів: 

Д-р Роман КРігагТАЛЬСЬКИИ І 
Іван КОЗАК 

-1шшатштшш—шштмштштштшшшшшшшшшяштшшшшттт 
Замість квітів на могилу 

Дорогої і Незабутньої ( 
бл. п. НАТАЛП МОХНАЦЬКОІ 

по 5.00 долярів па Теребовельськни Збірник 
зложили 

Броннслава МБЛЬНВВК і 
Лідія Л У Г О В А 

Я Я! 

Цкгаіпіпп National Association Sk "Svoboda" ІПсгвІпіап Dally '. 

Читайте! ,ЗОРОГ НАРОДУ 
двотомову повість 

О. ЗВИЧАЙНОЇ тк М. MrtAKOBOrO 
пагороджеігч, 1-ою фраякіівською премією на Літ. Кон-
курсі УЛФ у Чікагп. Щна за 2 томи (988 cttfp,y.- 10 дал-

Замовлятн: 
"SvOBODA". 81-83 Grand St., ЛьВвПГ CtTT, NJT. 07303 



Щ^ЇІраіщ ffilffl. Праця S 
f f MBLfr WANTED MALE Ц і Ц Ш WANTED MALE П 
; Maintenance 

Mechanics 
; SttADT EMPLOYMENT. 
Г WaOWSSAUB BAKERY 
' BROOKLYN vromrrY 
Maintenance and Repair for 
trappingJMachiniee, Depositors, 
v Ovens Conveyers, etc. 

GOOD B E N B F I T S 
CaB For Appointment 

MR. COOPER 
MA 5-2000 

CUSTODIAN 
4io i tn Plainf ield school system. 
J u f l titoe permanent position 
щот reliable English speaking 
-Лап. Good pension A fringe 
-benefits. Mast be willing to take 

-jfesponslbiMty. CuB 
Z Mrs. Charlotte Hainee 
, j . (301) 764-3200 

S W A N T E D A T O N C E 
fi– . l e t CLASS 
jT . ' 

lECAUSB of our expansion 
for 

Twisting Room 
r Supervisor 
pTwfcting Room 
щ:д smtt 
fc Supervisors 
^ Loom Fixers 

All Shifts 
гіпоіеSetters 
Day .Shift 

STJEADY WORK ANT) 
F R I N G E B E N E F I T S 

-Wfrite or Call. 

WJNL0P T1RE A 
RUBBER CORP. 

Ї2І4 Wbltwboro Street 
, t m C A ; ^ N . Y . 13502 
Plume: С Я С А , N.Y. Area 
" (81ДГ 783-4828 

SHEET METAL 
TRAINEES 

Chance for advancement. 
Par Metal Products 

Tel.: 278-8905 
МЕХАНІКИ 

ВАНТАЖНИХ АВТ 
зі знаряддями і дозволом їзда оорів тіої школи Михайла 
водія. Платня залежно від до. 

свіду 
Телеф. LU 5-S700 

Питати за John Pafazian 

SB П р а ц я В 
FEMALE 

СЕКРЕТАРКА 
до insurance. Broker Office, за-
кінчеинй гай скул та знання 

стенографії. 
WM. CHUPA 

340 East 6th Street 
New York City, N.Y. 10003 

Or 4-5S40 

? DESIGN ENGINEER 
"Jvefejtfed multi - p r o d u c t 

company located in 
tb' County is offering 

anrf chajlchging 
„ е^СеПеМ. poteh– 

i iconia. should have 
quajl^fiae,tion ,aa, fol– 

i g u v e e r . ^ t b : – 
- t o metal tabrtr". 
efceign. ' ':". 

іЗЙрегіевсе, in Tarx? app u - ' . 
design or mnnufac– 

destranle - but not ne^ 

- ' - - . 0 - -
ieearrb int . 

M l . Keyport, N 3 . 

M0LDERS 
^ . . ^ . 0 0 ( L yearly. To 
compreaston an trun– 
,pfciirtjc Jnaterial We 

train., Liberal, benefits. 

((НАЙКРАЩА НАГОДА 
1 Д Л Я УКРАЇНСЬКОЇ 

ГОСПОДІ Oi l 
Потрібно 

укрзінки-гоеподнні 
Повинна добре знати кух-
ніо, мати лагідну вдачу. 
добре володіти українською 
мовою - для розмови з 
дітьми. Окреме помешкан-
УЛ. з, усімн вигодами, дуже 
висока платня, ще вища -
якщо господішя була рані, 
ше вянтелькою. Чудова м)о-
цевість у місті в гірській 
околиці, У стеаті Пеясиль-
венія. Писати ' на адресу: 
Mr, and Mrs. vOSKOB 

Parkway Plaza Apt. 
!- Building 

looo Plaza Drtva^ 
State College, Pa. 16801 

Відсвяткуймо гідно 100-річний ювілей 
Академічної гімназії у Львові 

СТУДЕНТСЬКіуІЕМОНОТРАЦП В РЮ 

Центральний Діловий Ко-
мітет для відзначення 100-
річчй 1-ої української Ака-
демічноі гімназії у Львові. 
який діє у Філадельфії під 
почесним головуванням нан-
старшого а живучих npotpe– 

Тершаківця та діловим го-
ловством о. декана М. Харн-
ни. зшеликас всіх колишніх 
вихованців Академічної гіи-
назії - - зголошувати всі па-
м'ятки. що їх мають з того 
часу, як гімназійні свідоцт-
ва, світлини і т.п. Просять 
присилати їх на адресу: Мг. 
І. Kostiuk, 112 La Clede Ave– 
nue. Trenton. N.J., U.S.A. 

Всі ті світлини н інші до- j 
кументарні дані будуть вн--
користані для якнаибагат-
шої виставки під час велп- ( 

кої зустрічі, яка відбудеть-
ся на „Союзівці" 28-29 ве-
ресня 1968 року. Всі cnoMH– 
ни н нариси, як також світ-
лини, будуть використані у 
Збірнику, що його готовить-
ся до друку під головною 
редакцією проф. Степана 
Шаха. 

Тому, що видання Збірни-
ка й інші заходи вимагають 
фондів - просять надснла-
ти пожертви на цю ціль на 
адресу: Selfreliance Credit 
Union, 4814 N. Broad Street, 
Philadelphia. Pa. 19141, Ac-
count 2837, Centeniura. 

Щоб запевнити собі місце 
на ,,Союзівці" на згаданий 
великий з'їзд — слід замов-
лятн кімнати вже заздале-
гідь: Ukrainian National As– 
sociation Estate. Kerhonkson, 
N.Y. 12446. 

Паризький „Лє Монд" згадує про 
арешти „українських націоналістів" 

ffl:. П р а ц я ЕВ 
Ш. , M A L E A FEMAJLB 9 

Опевеїггоркн 
до Машин, також до просу. 
вання і роблеїшя кишені 

(жінки). Добра, Постійна 
платня. 

ощрЕріЩі,т,, 
Плат..tiata^ вакації плюс уділ 
в поділі зисків. Сукні, спор. 
еДЯг, гмуік.;.і .жін.' плани, і ,ЧІО-
(ҐПЄМЯ. ДОЩощїки. З, досвідом 
йазотл периеіготпо. Подгі пра. 

цілив ЬЬфМ ДО оаарвафга. 
s w місця для термінаторів. 

lc Apparel indUMtrkn, l n a 
^ - 1 3 8 0 -Dayton Avei–, Passalc 
ЧЛі' t fotany MlUs Bldg. ..4-nft 
айв: e-A:' Tei. (son ТТМЮООІ 

Париж. -
впливовий тут щоденник 
..Лс Монд" у числі з 19-го 
червня приніс довшу вістку 
свого кореспондента з Mocx– 
вн під ниг. „Трос молодих 
англійців хотіли роздавати 
в Москві листівки в обороні 
інтелектуалістів".. Г а з ста 
пише: ,.Трос молодих ан-
глііщів роздавали, вірні-
ше ж почали, роздавати в 
центрі Москви, на площі 
їм. Маяковського. листівкц-
звернення з протестом проти 
арешту Гцгзбурга, Галанско-
ва, Синявського, Данісля. 
проти аі^ештів з^раїяськнх 
націоналістів і членів секти 
баптистів. Звичайно, тільки 
наївністю юних душ В обо 

Найбільш і ші відомості про ЦЮ подію, 
про арешт англійських юиа-
ків, зазначаючи, що вони на-
лежать до релігійної групи, 
яка бореться за хрнстиянсь-
ку справведлнвість і „яка 
виступас також проти війни 
у В'єтнамі". Можливо саме 
цей останній фактор сприяв 
тому, що московська міліція 
врешті - решт їх звільнила 
з-під арешту і наказала вн-
летітн з СССР першим же 
літаком, - робить npuny– 
щсиня паризький щоденник. 
Зазначимо, що в багатьох 
американських виданнях не 
згадувалось про те, що ан-
глійські юнаки виступали і 
в обороні ..українських на-
ціоналістів", себто безпід-

1 ставно засуджених українсь-

Вгорі бачимо, як поліція б'є тж ноиас демонстраігга enrj– 
дента, а винзу студенти несуть поранену студентк)- до ом-
булянсу. Студентські демонстрацц s-рнвалн два дні в Ріо 
де Жанейро в Бразилії. Під час демонстрації вбиті три oco– 

би, в тому один поліційннй офіцер. 

СЛОВО ЗРАДНИКА 
УКРАЇНИ 

Так зв. ..прогресивний" е-
міграят в А.мериці, а потім 
перебіжчик до СССР Мик. 
Тарновськнн, з нагоди так 
за. „бО-ліття комуністичної 
партії України" опублікував 
на першій сторінці ,Літера-
турної України" статтю під 
наг. ,-,Святценнни обов'язок 
письменника", про обов'яз-
ковість партійностн в літера-
турі та вислужинцтва, „їн-
тернаціональтй Москві". 
Він писав, нЧЬ наводячи: далі 
жадного конкретного Дока-
зу: , З е раз доводиться чу-
ти про підступні дії наших 
ідейних ворогів, які ПОШН-
рюють наклепи на радянсь-
ку літературу, щоб у такий 
спосіб очорнити радянську 
Дійсність, пригасити потяг 
читачів за межами нашої 
Батьківщини до української 
радянської літератури, noc– 
лабнти її вплив. Та які ж бо 
вони хиткі, ті ворожі Ш1КЛЄ-
пн! Вони вщент розбива-
ються життєвими фактами, 
життєвою правдою, то зас-
відчус вирішальні успіхи 
Країни Рад в економічному, 
політичному і культурному 
процесі..." Молоді літерато-
ри в Україні таких заяв уже 
давно не роблять. 

„Знову про струни" 

роні покривджених і без кнх інтелектуалістів: Вяче-
сумніву незвичайною відва- слава Чорновола. Опанаса 
гою можна npHCHHtif такни 'Заливахн. Святослава Kapa– 
нсочікітіаний , ИРОН".. Д^лі j ванського та багатьох Інших 
,,Лс Монд" подімз доцладяі-1 діячів культури й науки. 

^ВГвИТв уКрШ?ЬКІ lJtUMKU 
lust speak ^Wguah. On either ; і газети, ба члял чшгрння 
.let,-^r.ieconitJ. shift. Apply 

Mr. Oaldi 

Нема то як на Сонкміеції 
Оеелі 

У к р А їнеького 
Народного 

Союзу 
в Кетскяльськнх горах 

" . 'ЄШі Мсти' 
КЕРГОНКСОН, Н.И. 

В найближчу 
СУБОТУ, 29-го ЧЕРВНЯ 1968 РОКУ 

починаються 
ЛІТНІЙ СЕЗОН 

ЗАБАВА з ТАНЦЯМИ 
;ігри оркестрі „ВЕСЕЛА ІГЯТКА" 

НА „ІВЕЛИКШІ ВШЕНД" в ЧЕТВЕР, ІГЯГГНИ-
Ц Ю 1 СУБОТУ, 4-го, 5-го і 6-го Л И П Н Я після 

В Ж А Т О Ї МИСТЕЦЬКОЇ ПРОГРАМИ 
npprp a j C a 5УДе подана в черговій оголошеши і 

ЗАБАВИ з ТАНЦЯМИ 
. ^ при звуках оркестри „АМОР" 
15влефон СОЮЗГОКИ - (914) 626-5641 

Створюю^ музеї народної архітектури 
І '.:Ч J. 

Київ. - У. Шевчеяківсй-
ко'ійу' raw у ''Львові, іптд Щ-
kptitiu цебок ^ЬзйочііДн 
стиЬгирватн Музей українсь; 

ког 'народної ЗрхҐтвктури. 
ТуТІИ ВЖе Перевезено ЙДН07; 
поверхову дерев'яну хату. 
з б м а о д а д у ^ Д ^ pp^,;.ijBpe– 
везено також стару гуцуль-

.Культура і Життя" з 16 
червня: „До редакції про-
довжують надходити листи, 
автори яких в котрий уже 
раз звертаються До нас з од-
ним і тим же запитанням: 
де дістати струни до музич-
ннх інструментів і чому їх 
мало випускає наша проми-
словість". Виявлясться, що 
в Україні, яка нібито nepe– 
гнала „по випуску продук-
ції на душу населення" на-

ську пасіку, спбрУДжусгьса, Одночасно, на вимогу гро-
давня буковинська Церква, 
пере^зена частинами з Ву-
крвини, з неокреслено^ т6ч-
но місцевостн. „Літературна 
Україна" з 14 червня пові-
домляла, що в Музеї будуть 
зібрані експонати з народної 
архітектури різних етиогра-

й перелазами.' У' кожній та-
кій хаті відвідувачі побачать 
типові д,4я дааої етнографіч-
йої грлтіи меблі, посуд, одяг, 
народні' художні ' вироби, 
дна,ряддя хатньої праці. My–! 
ЗеЙ1 під відкритим небом зай-; 
^аггихев ма^ьовлмчои^,рар-: 
ку близько ста' гектарів". 

мадськости України і захо-
дамн добровільного Товарнс-
тва для збереження історнч-
них пам'яток, розпочались 
перші роботи на острові 
Хортиця: там буде збудова-
на Січова паланка за давні-
мн запорозькими плянамн.' 

фічннх груп ЗахідньоІ Ук- фортеця з валом тощо. Бу-
раїни - „бойківської, гу- дуватн треба асе наново, бо І 
цульської, лемхівськоі, П0-
ЛІСЬКОЇ, подільської. OCHJO– 
вою кожної з них .стале так 
звана „загорода" — селяй-
ська хата з клунею, хлівом, 
сарасм, колодязем. садом, 
пасікою та характерною ого-

Москва не залишила на 
Хортиці її найменших слідів 
історичних побудов та обо-
ронних валів. Громадськість 
далі домагається nepenoxo– 
вання останків кошового 
Війська Запорозького Івана 

рожою з хвірткою, ворітьми , Сірка на острові Хортиці 

Нюарн готовиться відзначити 50-річчя 
Листопадового Чину 

ОСЕЛЯ У е т А Ш С Ь К О Г О 
НАРОДНОГО СОЮЗУ „СОМЗІВКА" 

ш КЕРГОНКСОН, н , н . 

іфиймас впнем яїтнм 
j і іці від 7 де 11 

ДИТЯЧУ ОСЕЛЮ 
Ш ДІВЧАТ -

По інформації та аа аплікат ями до 
орошу зголошуватись на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
T e b i l f l H ) 826-5641 Kerhoakaon, N.Y. 12446 

Для належного відзначен-
ня 50-річчя Листопадового 
Чину і УГА Комітет Спіь-
праці Комбатантськйх Opra– 
нізацій — ОбВУА, Вратства 
кол. Вояків І УД УНА та 
Т-во кол. Вояків УПА - в 
порозумінні з місцевим Від-
ділом УКК, покликав До 
життя Комітет, який офор-
мився під назвою ,,Ювілен-
ннн Комітет Для відзмачсн-
ня 50-річчя Лиетояадового 
Зриву і УТА". 

Вибрано діловий Комітет 
із усіх трьох комбатантськйх 
організацій в складі: голова 
л-р Роман Криштальськйіі 
(ОбВУА): перший МЇСТО-Г0-
лова — майор Іван Тарнав-
ський (І УД УНА); другий 
містоголова 0 . Мостовий (У-
ІТА). В. Дацківський — сек-
рстар, Мирон Стебельськю'і 
- касир і сот. Юрій Кононів 
- імпрез, референт. Члени 
Комітету: дані А. Хомова, 
пані Гаяна Ратич, д-р Лев 
Гол і натни, М. Лебідь, проф. 
Орест Лисігаецькян. іяж. Ро-
ман Кочержук, мґр Осип 
Рейкароввч, В. Ромаяишин, 
В. Юркевич. Понадто в 
склад Комітет в х О Д я т ь 
предстами кд від Студенте ь-
кої Громяігв — Мироя Вокя-
та, від Пласту " t ІДЖ. За-

да І гайневвгі, від ОУїАА -"– Фв- ла. 

дір Л^тдишин. від ОДУМ -
К Степошгіі. 

Окремо запрошено до ак-
тнвноі участц наше Всечесне 
ЛО””ховенство. 

Комітет вже відбув в дн; 
23 травня ц, р. свос ЗВСІДНН-
нл, на якому обговорено' ряд 
справ, пігирано референтів 
та намічено в загальному 
програму Свята. Запллнова-
но вибути Свято в перших 
Днях листопада у великій за-
лі Ірвінґтон Ганскулу в Ір-
вінґтоні. р . к . 

р ЇХ^ШТХ. і ік А Н С Ь К І Ї И 
СЕМІНАР В И К Л А Д А Ч І В 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

.Літературна Україна" г 
11 червня: ,.У Харкові за і 
кінчив роботу черговий реї І 
публіканськнй семінар вак-
ладачіл української мови таї 
літератури середніх СПЄЦІ-; 
яльннх навчальних закладів' 
Міністерства освіти Украін 
ської ССР". В короткому по-
відомленні не :ігадано, чиї 
брали в семінарі участь внк-
ладачі рідної мови українсь. 
кого народу у вищих нал-
чальних закладах, чи таких 
вже не Існує? Про жадні 
проблеми викладачів украін-
ської мови, а їх вони маюп 
найбільше, київська преса 
нагоди семінару не згадува 

Слнсакета Доброво.тьська 

Стясавета Добровольська 
народилася в 1М1 р. в Кля-
ґеяфурті в Австрії. В 1951 
році вона зі своїми батьками 
приїхала до ЗСА. Спочатку 
батьки працювали на фармі 
в Моссачусетсі. даоб заспоко-
іти перші потреби. В 1952 ро-
ці вони переїхали до Омагн 
в ІІебрасці, де живуть 1 досі. 
Батько Григорій і мати По-
ганиа тяжко працювали. По-
чатки були не легкі. Єлиса-
вета скінчила початкову І се-
редию школу (гай скул) ду-
же добре в 1960-му році По-
тІм вона здобула диплом ба-
калавра, а ще пізніше в уні-
верситеті Крейтон я Омазі 
здобула докторат медицини 
в цьому році. На однорічну 
практику виїжджав до А 
Швайцарії. Ми гратулюсмо 
папі Д-Р елисаветі Добро-
аольськііі в дальшій Доктор-
еькііі праці. Родяня Добро-
вольськях належить до 354-
го Відділу УНСоюзу. 

Павло Вапшшак 
секр. Відділу 

віть Америку, струни випус-
кас тільки ОДИН фабрика в 
Чернігові. „У 1967 році Чер-
нігів дав 100 тисяч струн — 
цього теж виявилось не до-
енть. В цьому році ЇХ ЗНЛЛЯ-
ирвано виготовити 300 ти-
сяч. Але торговельні органі-
зації республіки дають ааяг-
ки на рік 400 тисяч струни 
А де ж поділась так звана 
„соціалістична і співпраця" 
між „республіками" і „краі-
нами соціалістичного бльо-
к у " ? . " . : . - і і . 
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ЗфЕГ 

Business S 
60 Opportunity 
Queens, N.Y. 

Н А ПРОДАЖ 
ДЕЛШАТЕСЕН 

Добрий дохід, блітз. сабвею, 
центру склепів, парку і игпи-
таля. Д е винайму апарт. в тім 
самім будинку. Власник хоче 

підійти на пенсію. 
Тел.: (212) ОЬ 1-784Я 

В9 Різне Ні 

І О : ,lfi– ; . . - : . - . . . , . г̂  j , , 
: Ббффагіо1; ІГ. И. - Відзиа-

чуючи:;' ТИІІДЄНЬ Ойігової 
Торгівлі, 24 травня ц. р. в 
Стетлер t ,pJjyrpHj готелі в 
Боффало, Н . И . . . відбулася 
к^'ер^яійя; іірясвпчена^йві-
товій; Торгівлі. 
, гЖ'" P o l ! i^lfk^tfl Цю першу в ЗСА того 
роду імпрезу спонзорували 
Федеральний Департамент 
Торгівлі, Департамент Top– 
гівлі Нюйоркського стейту 
та Торговельна Палата міста 
Бофало. 

Почесними гостями були 
амбасадорн з 31 країни сві-
ту, президенти великих а-Ме-
рнканськпх промислових і 
торгбвельних к о н ц ернів, 
представники федерального 
і стейтового уряду та чотн-
рьох професорів - ЄКОНОМІС-
тів, спеціялістів з ділянки 
закордонної торгівлі. 

Між запрошеними почес-1 
ними гостями був теж укра-
їнськнй економіст т- проф. 1 
Микола Ю. Багатюк з Си-І 
ракпоз. 

НЕ ТРЕБА 
ШГВ 

і ЧЕК1Т1 
З А Ж И И Т Е Щ Е СЬОГОДНІ 

Д-pfc'И. 1ИПЛЛЄРА -. Зілля 
4, MtiXEll'S FCRff HEBB 

а вже за̂ . кільіиі годіга. а ная-
дальше слідуючого "дня' no^– 

у і є СТ̂ СЬ ЛІШҐЇС. 
Пе ;0.ілл діяас'дужв скоре f 

в дуяае. домічне в стідуючюі 
e w j ^ i й ^ ^ к б . т у д к и ; .тапір, 
нестравність, г а а в ^ д б й в а н я я , 
жааоропі"гофви, 'гаду, у i lpe– 
шах.і інші ведомагаїтя . 
, . Д І В І Ч одпої й а ч А t i e . W , в 
а к п о хочете для.свогчі птжя-
te .w, . тоді дві .пачки тільки -
11WH). . . .,' , ;' 

Якщо Ви вбзАдоволенІ про. 
тягом , 24-48 годин, яверігіть 
пачку. , л гроіпі будуть Вам 
сейчоо цовернепі. 

. Пишіть, ",здряіі,' Долу^тючв 
чек або мопі ордер на адресу; 
Т Н Е ЗІШШХІССЧ 1NC. D p t 41 
790 Brqad S t k e t , Newark, N J . 

Приймавмо передплату 
'lrn роман 

Олеся Гончаря 
„СОБОР9? 

що незабаром вийде в нашому 
видавництві. ІЦна :іа прпмір-
иик 2 дол. (у твердій оправі — 
S дол.) . Передплату ириймао 

мо до 1-го серпня 1968 р. 
Адреса: 

NASHA BATKivSCHYNA 
133 Е, 4th Street 

New York, N.Y. 10003 USA 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСОЮЗУ! 

S В а к а ц і ї S 
ПРИЙМАЄМО 

у W I L L O W BUNGALOW COLONY 

кода 

4 ' 1 W m m 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ВАКАЦІЇ ( 

Kerhonkson, N.Y.. Rt. 209 
Догідний д о ї з д на місце автобусами з Ню Иорку. близь- , 

ДО Соїозіяки 1 Оселі СУМА в Елленвіл, Н.И. 
Заімовлятіт щоденно -- (914) 826-7128 j 

CRANES - ЖУРАВЛІ, Ukrainian Summer Resort 
Kerhonkson, N.Y. Tel.: Kerhonson (914) 826-2149 
ВиноЙмас дешево 3 кіЯн. бонґала з тушем і 2 кіин. меш-
каннн на сезон, тияигі або вікендн. Для плавання маемп 
став, .фільтрований басейн для дітей, залю для забаи, 
в ідбттнтаї і великий ліс з грибами. В Кергонксоні звер-
ігути попри Mobilgaa St. з 209 на дорогі' до Samson– 

villc і їхати нею 4 місті до вивіски ,,Журавлі". 

УАРЗАИ, 4 . 6031. Знайшов тему до оповідання 

5! 


