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Ишторок. П вересня, 1968 

В А М Е Р И Ц І 
С о ц і а л і с т и Л І Т і а ї Л О ПІДТРИМУЮТЬ кандидату

ру Гомфрі і домагаються поразки Ніксона та Воллеса. 20-
члеаннй Крановий Комітет Соціалістичної Партії ЗСА за
явка, що він не може офіційно заявитися за Гомфрі тому, 
що Гомфрі підтримуй урядову політику а справі війни У 
В,'цтнамі. Але цей Комітет „по-тихо" рекомендує своїм при
хильникам голосувати на Гомфрі, хоч і без того ентузіаз
му, з яким СОЦІАЛІСТИ в 1964-му році голосували на Д ж а н 
сона. Давніше соціалісти зголошували свого власного кан– 

—ЙВДата^яким бував Норман Томас. а який тепер мас 83 
роки і вже не кандидус. Томас– в 1932 році зібрав був 
800,000 голосів. 

Л П Ш ЗАНАДТО ДОРОГІ, І СТАРШІ ОСОБИ, голов
ним чином пенсіонери, не мають грошей, щоб їх купувати, 
— я к ствердила окрема комісія, яку зоранізував був Де
партамент здоров'я, освіти та добродійности. У звіті цісї 
комісії говориться про це. що дуже часто дорогі ліки не 
сполучені з великим риском, який оправдував би високі 
ціни ліків. Старші особи, на жаль, мусять дуже багато ко– 
рястати з ліків, бо вони часто хворують. Ця комісія працює 
від травня 1967 року, вона рекомендує контролю ліків та 
їх цін. Голова Товариства Фармацевтичних Промисловців 
Д ж о з е ф Стеттлер критикує деякі частини звіту цієї комісії. 

ДЕМОКРАТИЧНІШ П Р Е Т Е Н Д Е Н Т НА КАНДИДА
ТА на президента сенатор Юджін МекКарті заявив, що 
він а ж за три тижні виявить, кого буде підтримувати в 
цьогорічних президентських виборах. Зараз по Номінацій– 
ній Конвенції в Шикаґо МекКарті сказав, що він не може 
підтримувати демократичного кандидата Гомфрі, ані рес
публіканського Ніксона. Тепер МекКарті заявив, що на 
нього натискають, щоб підтримував віце - президента Гом
фрі, але він в цій справі виявить своє становище аж після 
повороту з вакацій, які він впродовж двох тижнів відбува
тиме в Ніцці у Франції. 

ЕКОНОМІСТ ГЕНРІ КАВФМАН П Е Р Е Д Б А Ч А Є , що 
в найближчих місяцях зменшиться відсоток від позичок, 
бо запотребування на позички значно зменшиться. В най
ближчих дев'ятьох місяцях, цс значить до 30-го червня 
1969 p., запотребування на позички зменшиться на 16 біль
йонів дол. і становитиме 64 більйони дол.. а в році, що за
кінчився 30-го червня 1968-го року, позички виносили 80 
більйонів дол. У федеральному бюджеті на 1968-ий рік де
фіцит виносив 25.4 більйона дол.. а в 1969 році він перед
бачений на 5 більйонів дол. 

ДОМАГАЄТЬСЯ 5 МЬІЬНОНІВ ДОЛАРІВ ВІДШКО
ДУВАННЯ за те, що його незаконно заарештовано, засу
джено та 28 років тримали в шпиталях для умово хворих. 
Цим покривдженим с 61-річннй Пітер Дорак. який заскар– 
жив повіт Нессо в стейті Ню Порк за „незаконний арешт, 
злісне оскарження і незаконне в'язнення та придержуван
ня в шінгтализс для умово хворих^-в часі від loWo 'листопа
да 1939-го року до 19-го липня 1967-го. Його заарештува
ли без судового наказу і під примусом змусили до того, 
що він признався до злочину підпалу двох бонґалів. До
рак перебував в шпиталях в Ню Иорку, в Деннеморі, в 
Бінґгемтоні, звідки його звільнили. 

У С В І Т І 
Б Е Р Т Р А Н Д РАОСЕЛ П Е Р Е С Т Е Р І Г в листі до лон

донського „Танмса". що кремлівські володарі роблять пре– 
сію на чеський уряд, щоб той перевів „показовий суд" над 
двома „сіоністами", які буцім-то вели „контрреволюційну" 
роботу. Тими ..сіоністами" с член Президії чеської компар
тії Франтішек Крігель і голова спілки чеських письменни
ків Едвард Ґольдштукер. Понад 80-літнііі англійський фі
лософ, лавреат нагороди Нобеля. пацифіст Бсртранд Рас– 
сел, хоч відомий комунофіл. натаврував совєтську окупа
цію Чеха - Словаччини та обурюється, що большевики шу
кають „жертвенних козлів" на виправдання своєї важкої 
помилки. 

БРИТЩСЬКЕ МІНІСТЕРСТВО В II У Т Р І Ш Ш Х 
СПРАВ ЗАПЕРЕЧИЛО, наче б кольорові емігранти були 
винуватими у зрості злочинства. У Британії с 50 мільйонів 
білих і кругло один мільйон кольорових осіб, до яких вра
ховані індійці, пакістанці. африканці й мурнни з Захід– 
ньої Індії. З-посеред арештованих в „кольорових дільни
цях" великих міст - тільки V' припадає на не-білнх. 

79-ЛІТІШ1 ПРЕМ'ЄР ПОРТУГАЛІЇ БЕЗНАДІЙНО 
ХВОРИЙ. ВІН мав важку операцію 5 вересня ц. р. і спер
шу йому покращало, але стан рантом погіршився. Антоніо 
де Олівейра Салязар с насправді диктаторським прем'є
ром впродовж останніх 36-ох років. 14 серпня ц. Р– він 
упав, коли заламалось під ним крісло на чердаку кораб
ля В кілька днів після того він відчув послаблення зору, 
а знову за якийсь час втратив владу у правій руці. Ствер
дивши сціп кровн в голові прем'єра, лікарі не мали надії 
на його рлтунок. але операція неначе вдалася. Однак по
завчора наступив параліч лівого рамена. 

Г Е Н Е Р А Л МЄЧИСЛАВ МОЧАР ПРИЄДНАВСЯ до 
становища Владнслава Гомулки в справі збройної інтер
венції в Чехо - Словаччині. Мочар — недавній міністер 
внутрішніх справ і член Політбюра польської компартії, є 
найбільшим суперником Гомулки до влади, але вони обид
ва антисеміти під плащиком противників „сіонізму". Мочар 
солідаризувався з участю Польщі в совстській збройній 
інвазії в Чехо - Словаччині. 

ЧЕСЬКИП ПРОФЕСОР ІВАН СВІТАК НЕ ПОСЛУ
ХАВ заклику теперішніх правителів Чехо - Словаччини і 
рішив не вертатися до Праги. 42-річний професор естетики 
був в часі інвазії до Чехо - Словаччини на одному міжна
родному конгресі у Відні. Він був тим. що перший дома
гався публічно виявити тайну „самогубства" міністра за
кордонних справ ЧСР Яна Писариха в 1948 році та дока
зував, що це большевицькі агенти вбили Масарика. Голо
ва Російського Інституту при Колюмбійському університеті 
в Ню Иорку Збіґнсв Бжезінськнн запросив Світака до пра
ці в тому університеті. 

ІЗРАЇЛЬСЬКІ ВОЯКИ ВБИЛИ арабського суддю 
Шавкі ель-Фарраха. мешканця містечка Газа в смузі тієї 
самої назви, що її Ізраїль окупував в минулорічній війні. 
Поліція пошукувала того арабського діяча від 5-ох тижнів, 
закядуючн йому шпигунство в користь підпільно - револю
ційної арабської організації Аль Фатах. Він скривався та 
згинув під час утечі перед військовою стежею. 

У ПРАЗІ ВІДКРИТО нічні ресторани, бари й кабаре– 
ти, але скрізь пустки і нема там давнього безтурботливого 
настрою. В перших двох тижнях після совєтської окупа
ції всі ресторани й інші прилюдні підприємства були за
криті віЯ 6.30 попол. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРЕСПОНДЕНТ 
ДОБАЧУЄ УКРАЇНСЬКИЙ АРГУМЕНТ 

У СОВСТСЬКІЙ ІНВАЗІЇ НА ЧССР 
Відомий американський 

журналіст Джордж Вел– 
лер (George Weller) ува
жає, що Одним із голов
них причин совстської ін
вазії на Чехо-Словаччнну 
був страх Москви і.її гав– 
ляйтерів у Києві, що „за
раза" демократизації і лі
бералізації чехо-словаць
кого комуністичного ре
жиму може поширитись 
на Україну, вславлену сво– і 
сю боротьбою проти Мос
кви. У кореспонденції з 
Букарешту, Румунія, та 
поширеній по ліцій Аме
риці Chicago Daily News 
Service, Джордж Веллер 
пише: 

У незакінченін розв'язці 
загадки, чому Росія згноби– 
л а Чехо-Словаччнну, браку
ючим звеном щодо совстсь– 
ких мотивів с Україна. 

Україна номінально є не
залежною та забезпечує Ро
сії один з двох додаткових 
голосів в Об'єднаних Наці
ях. Але Україна є рівночас
но найбільшою добиччю і 
найбільшим внутрішнім кло
потом Москви. 

46 мільйонів українців — 
це повнокровні мешканці 
півдня, багаті в землю і на
фту, клімат і культуру. Зду– 
шеиня чеського лібералізму 
важливе з уваги на те, що 
він заражує східніх німців, 
поляків, мадярів і .навіть 
флегматичних болгарів. Але 
в темпераментній крові ук
раїнців воля — якщо б їй до
зволено гфівирнтись — мо
гла б означати революцію 
Вона могла б навіть означа– 

НАТО переводить маневри - ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ТРІЮМФАЛЬНА 
советське військо залишиться в ЧССР ! ПОДОРОЖ УКРАЇНСЬКОГО КАРДИНАЛА 

тн здійснення права на се
цесію, яке гарантує совєт– 
ська конституція. Пошесть 
„незалежного соціялізму"! 
могла б перекинутись з Ук
раїни на 14 інших совстсь– 
ких республік. 

Щоб не допустити поши
рення цісї пошести на схід.; 
Росія відтяла в 1945 році 
східню частину Чехо-Сло– 
ваччини. Границю змінено 
по-перше на те, щоб дати 
червоній армії безпосередній 
доступ до Чехо-Словаччини, 
замість через католицьку 
Польщу і католицьку Ма– 
дярщнну. А по-друге, всіх 
українців, які жнли в Чехо– 
СловаЧчині, включено в Со
вєтську Україну. Метою цьо
го було не допустити до 
будь-якої „зарази" через 
кордон. 

Д л я вдосконалення тако
го відмежування, всіх укра
їнських католицьких свяще
ників змушено пристати до 
українського православного 
священства. Д л я совстів бу
ло турботливим спостере
женням, як президент Люд– 
вік Свобода одержав у серп
ні підтримку католицьких 
єпископів для „нового на
прямку". Коли в Кремлі 
прийшло до скреготу, обид
ва голоси, які найснльніше 
домагалися окупації Чехо– 
Словаччинн,^ були українсь
кі. Найголоснішим був укра
їнець, який втратив би пози
цію, якщо б чеський кому
нізм поширився на схід: 
Петро Шелест, секретар ук
раїнської (комуністичної) 

(Закінчення на crop. 4-ій) 

Бонн. Збройні, сили Ат– 
лантійського Союзу (НАТ– 
0 ) розпочали подвійні ма
неври: на території Захід– 
ньої Німеччини, в -Баварії, 
мів; Штутгартом і Мюнхе
ном, відбуваються наземні 
маневри на терені 1 950 кв. 
миль; з участю трьох захід– 
ньо-иімецькнх дивізій, аме
риканської танкової бригади 
й .французького стежного 
полку. Ці маневри, названі 
„Чорним левом", охоплюють 
424)00 вояків.. Водночас на 
на східніх водах Атлантику 
відбуваються морські манев
ри ..Срібна вежа", з участю 
ПОНІІ і 100 воєнних кораблів 
та кількох сот літаків. Сухо
дільні маневри D Баварії бу
ли передбачені ще перед ео– 
встіькою окупацією Чехо– 
Словаччини. Щоб не напру
жувати внутрішньої ситуації 
в Чехо-Словаччині. виріше
но годі відсунути передба
ченії Гі терен маневрів далі 
від чеського кордону вглиб 
Баварії. Сопстська преса все 
одно таврує теперішні ма
неври, як ніби доказ на 

„агресивні заміри" НАТО. В 
західніх військових і полі
тичних керівних колах все 
ще дебатують над заходами 
безпеки, що їх треба вжити 
у зв 'язку з совстською інва
зією в Чехо-Словаччині. 3-
СА' плянують відіслати на– 
зад до Західньої Німеччини 
4 ескадри лі бомбовиків Ф-4. 
разом 96 літаків, і дві зме– 
хчнізовані піхотні бригади. 
28.000 вояків, що їх відкли
кано відтіль літом цього ро
ку. Вони повинні взяти у– 
чаегь у військових манев
рах, передбачених на лнето– 
пад-грудень ц. р. ЗСА ПЛА
НУЮТЬ збільшення своїх бо
нових сил В Західній Евро– 
пі з одночасним зменшен
ням тамошніх військово-ад– 
міністрадійннх та інших не– 

і бойових частин, як напр. 
,скомасування морських го
ловних квартир в Лондоні й 

! Неаполі і т. п. реформи. Все 
ще не відомо, чи рада мі
ністрів закордонних і війсь
кових споав членських дер
жав НАТО відбудеться щой
но в грудні, чи швидше. 

ЙОСИФА СЛІПОГО ПО КРАЇНАХ 
ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

Голова Космічної Адміністрації Вебб 
зголосив свою резиґнацію 

Вашингтон. — Джеймс Е. 
Вебб відвідав президента 
Джансона в Білому Домі і 
повідомив його , що він ду
має залишити своє станови
ще з днем 7-го жовтня ц. р . 
Він очолював Крайову Ае– 
ронавтичну і Космічну Ад
міністрацію майже вісім ро
ків, на урядовій праці пере
бував 25 років і вирішив в 
62-му році життя залишити 
державну службу. Після 
конференції з Президентом 
Вебб відбув пресову конфе
ренцію, на, якій заявив, що 
залишає своє становище не 
тому, що він невдоволений 
із урядової політики, тільки 
тому це робить, що бажає 
відійти на відпочинок. Вебб 
заявив журналістам, що 3-
СА стоять на другому міс
ці в дослідах космосу, бо 
Конгрес зменшує щороку 
видатки на космічні досліди. 
Він висловив сумнів чи 
вдасться ЗСА до 1970-го р. 

вислати астронавтів на Мі
сяць, як це було заплянова– 
но від довшого часу. Прези
дент найменував на діючого 
директора Космічної Адміні
страції теперішнього заступ
ника її голови д-ра Томаса 
Псина. Щ е не знати, чи Л. 
Б. Джансон найменував Т. 
Пейна на голову аж до кін
ця своєї каденції, це зна
чить до 20 січня 1969-го ро
ку. Вебб критикував змен
шування фондів на космічні 
досліди, бо деякі члени Кон
гресу послуговуються цими 
фондами немов бичем в бо
ротьбі проти Уряду. Цього 
року на космічні досліди за
пропонував Уряд найменшу 
суму в шістьох фінансових 
роках — 54-17 більйона, а 

! Конгрес зменшив цю суму 
і на S 370 мільйонів. Дирек
т о р бюджету Чарлз Цвік по– 
! відомнв. що мадрть зменши
ти цю суму ще на S100 мі– 

I льйонів. 

Ніксон певний перемоги, думає про 
склад свого кабінету 

Індіяиола, Айова, Ko-j покійний президент Джан 
лиіпній віце-президент Ри– : Ф. Ксннеді. Прізвища Ню– 
чар.і М. Ніксон щораз нев– йоркського губернатора Ро– 
ніший в тому, шо він виграє кефеллера та колишнього 
цьогорічні президентські ви– І губернатора П є н с нлвенії 
бори і в січні 1960-го року 1 Вілліямя В. Скрентона вже 
засяде в Білому Домі. Веду–! тепер, згядучггься як важли– 
чи виборчу кампанію в стей– ві члени кабінету Ніксона. 
ті Анова, Ніксон відвідав і Ніксон пробував працювати 
фермера Елберта Гуда, я– І фермерською машиною на 
кий працював із своєю ро–' фермі Ґуда, який після цьо– 
диніїю, та запросив його д о : г о сказав: „Якщо ви зможе– 
себс в гості до Білого Дому І те. так дбати про цілу кра– 
у Вашингтоні. Ніксон думасіїну, як ви обслуговували 
про склад свого майбутньо– | цю машину, то все буде га
го кабінету. Він плянуо)разд!" Ніксон питався фар– 
більшу гармонію між Де– мера, чого в дійсності хочуть 

Куритнба, Бразилія. — 
Після радісної і торжествен– 
ної зустрічі з українською 
громадою в Каракасі, у Ве
несуелі, Верховний Архнє– 
пнекоп Української Католи
цької Церкви Кардинал По– 
сиф Сліпни прибув 29 серп
ня до Куритиби в Бразилії 
- столиці стейту Парана, 
найбільш заселеного україн
цями та бразильцями укра
їнського походження. Після 
тріюмфальної зустрічі їх 
Блаженства українцями на 
налетовнщі. наступного дня 
Кардинал Кир Поснф Слі
пни відвідав губернатора 
стейту ЇІарана. префекта 
Куритиби, латинського Ар– 
хнепнекопа та Паранський 
Сойм. при тому відбувались 
незабутні зустрічі з україн
ським громадянством. Е^та– 
дуальна посолка Дульсе Са– 
лес Куия Брага і голова У– 
країнсько - Б р азнлійського 
Об'єднання переслала їх 
Блаженству лнетн-телегра– 
му. що розпочинається такн– 
кими словами: ..Із Сан Пав
ло пересилаємо щирий при
віт Вашому Блаженству, бо 

Ви І: СИМВОЛОМ Української 
Католицької Церкви і твер
динею нашої спільної спра
ви' в бажанні усім поневоле
ним народам. ЩО впали жер
твою безбожного матеріаліз
му — здобути свободу, пос
тійний ідеал людства". На
дійшло багато подібних ли– 
стів-прнвітів. 

Дня 31 серпня Кардинал 
Поснф Сліпий, в супроводі 
ОуИнамГ). д-ра М. Маруеина 
Л свяшенослужнтелів Укра
їнської Католицької Церкви, 
відвідав українців у Пруден– 
тонолісі, і того ж дня При
був знову до Куритиби, де 
увечорі відбувся Концерт-А– 
кадемія на пошану Його Бла 
женства. Академію відкрив 
Р. Куліцькнй. привітавши 
від імени сотень тисяч укра
їнців у Бразилії Українсько
го Кардинала, під невтнхя– 
ючі оплески присутніх. Ко
ротку доповідь виголосив 
інж. А. Хома, а потім пред
ставники різних товариств і 
організацій вітали Нандос– 
тойнішого Гостя. У мистець
кій частині виступали хори, 
гурток бадуристів і солісти. 

(Закінчення на crop. 3-ій) 

Державна пошта Аргентини видала 
спеи,іяльну печатку з нагоди приїзду 

Кардинала Кир Йосифа 

партаментом Оборони і Дер
жавним Департаментом. Він 
не думає сам вести закор
донну політику, як це робив 

фармерн від Вашингтону. 
Фармер Ґуд відповів: „Чес– 
ноетн! Ми бажаємо, щоб 
нам говорили правду!" 

Еміграція У HP відбула свій перший з'їзд 
Глей Спей. Н.П. — Під час 

зв'язаного зі Святом Праці 
довгого кінця тижня 31-го 
серпня і 1 та 2-го вересня, 
тут на оселі УРСоюзу „Вер
ховина" відбувся Перший 
З'їзд Еміграції УИРеспублі
ки з участю Президента 
У HP в екзнлі Миколи Лі– 
вицького і багатьох видат
них діячів цісї еміграції. 
З'їзд відкрив В. Саленко. мо
литву провів о. Сікорськин, 
а нарадами проводила пре
зидія, яку очолював М. Гри
горіїв. Під час З'їзду допо
відали: ред. Борис Рже– 
пецький. ген. В. Фнлиновнч 
та пані Васнлнна Шрамен– 
ко. У перший день З!їзду. в 

суботу 31-го серпня, відбув
ся святочний бенкет, під час 
якого промовляли президент 
М. Лівнцькяй і Владика 
Мстислав, а З'їзд коротко ві
тали п. Антін Батюк. п. По
сип Лнсогір та інші. Майст
ром церемонії був артист 
Іван Снмокнш. Наради про
довжувалися в неділю після 
Служби Божої та після обі
ду, а ввечері того ж дня від
булася мистецька програма, 
якою проводив п. В. Сердюк, 
У третьому дні З'їзду, в по
неділок 2-го вересня, схва
лено відповідні резолюції й 
відбувся прощальний обід 
для Президента М. Лівнць– 
кого. 

Буенос Айрес. На відзна
чення відвідин Аргентини 
ІСарднналом Кир Поснфом 
Сліпим, Верховним Архнє– 
пнекопом Української Като
лицької Церкви у світі, дер
жавна пошта Аргентини ви
дала спеціальну печатку на 
два дні побуту Кардинала 
та відкрила на 7 і 8-ме ве
ресня окремий поштовий 
відділ біля української като
лицької катедри в Буенос 
Айресі. Як повідомив ред. 

іЮліян Середяк, українська 
| фірма Мирослава Самовер– 
! ського випустила перед при– 
Іїздом Найвищого Гостя спе– 
Іціяльні пам'яткові конверти 
з написами українською і 
еспанською мовами та ко
льорову поштову марку-ня– 
ліпку з зображенням Кярдн– 

! нала Йосифа Сліпого, вико– 
! нану ивстцем М. С. На фо
то: репродукція святкової 

І конверти із державною ар– 
! ґснтнвськога пропам'ятною 
печаткою. 

Оля Шуя - нова „Mice Союзівка"; 
Зірка Городиловська і Марта Пришляк 

- її дружкц 
Союзівка, Кергонксон. — , концерту, що попередив за– 

Оля Шуя, 17-літня студент– | баву та відбувся з нагоди 
ка останнього року серед– і 75-річчя „Свободи". Цими 
ньої школи і пластунка, кралями тижня були: Мар– 
дочка пані Катерини і Сте–: та Стратіснко. Оксана Бу
лана Шуїв з Лорейн. Огайо, чацька, Марта Пришляк. 
була обрана на „Mice Сою-!Хрпстя Швед, Ліда Тим'як, 
зівку" на 1969-й рік під час^Марта Прухницька. Галина 
багатолюдного 1 траднційно–! Сарач, Оля Шуя , Зірка Го-
го. бо вже 13-го з черги і родиловська і Рома Коваль. 
„Дня Українського Народ- |Жюрі становили: інж. Ярос– 
ного Союзу" на цій його ;лав Рубель. Інж. Орест Бед– 
оселі минулої суботи. 14-го. рій. п. Мирослав Ломаґа. п. 
вересня. Двома дружками Ярослав Ставничий та п. 
нової королеви Союзівки бу–! Михайло Метрінко. Функцію 
ли обрані Зірка Городилов– і секретарки, що полагоджус 
ська з Шикаґо і Марта При– і всі формальності, внконува– 
шляк з Г а р т ф о р д у . Пього– | ла. як і в усіх попередніх 
річний вибір .,Місс Союзів– і роках, пані К. Стецюк. Ви
ки" відрізнявся від поперед– І бір нової ,.МІс Союзівки" та 
ніх тим, що її обрано зпо– і П дружок проголошено під 
між 10 „краль тижня", які час забави й тоді відбулася 
були вибирані кожної п'ят– їх коронація. Новій „Mice 
ниці впродовж вакаційного 
сезону. Всі 10 краль були 
представлені численним гос
тям Союзівки вже під час 

Союзівці" передала корону 
її попередниця, Андрея Кей– 
біда. Майстром церемонії був 
маестро Володимир Гентиш. 

На фото поруч: 
„Mice Союзівка" на 1969-ий рік і б дружки. Стоять ( зл іва ) : 
дружка Марта Пришляк, „Mice Союзівка" О л я И І у я та 

дружка Зірка Городиловська 

Архиєпископ Кардинал Йосиф Сліпий 
відвідає Каліфорнію 

Лос Аиджелес (С. В.) — 
Як інформує марох україн– 
СЬКОЇ католицької церкви в 
Лос Анджслес о. М. Колту– 
ЦЬКИЙ, Верховний Архнспи– 
ской Кардинал Поснф Слі– 
пий відпідас українську ко
лонію втому місті.Українсь– і 
ка громада, а зокрема україн 
ська католицька парохія в j 
Лос Анджелесі. яка налс–! 
жить до Шикагівської Діс-j 
цезїі. матиме честь гостити 
Пастиря українського като– J 
лнцького світу. Кардинал 
Поснф Сліпий прибуде до 
Лос Андже.іссу на трнден– 
вий побут, від ЗО вересня до j 
3-го. жовти а. у поворотній і 

дорозі з Південної Америки. 
За інІцілтивою о. М. Колту– 
цького та при тісній спів
праці голови Українського 
Культурного Осередку в 
Лос Анджелесі створено 
Г р о м а д с ь к и й Комітет з 
представників усіх церков
них та громадських органі
зацій міста, заплянопано ве
личаву святочну програму. 
яка передбачає АрХНЛВСТИр– 
ську Службу Божу, стрічу з 
громадянством і молоддю, 
святочний бенкет. стрічу– 
припітання 3 провідниками 
релігійного світу на чолі з 
Кардиналом Мек Інтасром, 
гостинне припітіння майо
ром С. Порті і т. д. 

Андрій Добрянський гратиме головну ролю 
в опері Штравса у Клівленді 

Ню Порк. Відомий ук– j Кілька місяців тому Ан– 
бас-бари-)ДР'" Добрянський. на запрп– 

' шення диригента світової 
. слави Зубіна Мегти, висту– 

М є і р о політальної j n a n b ; Ь с А н д ж е ж с . ф і л ь . 
Крайової Опери, виступить армоиісю в ролі Гундінга в 
в днях.20 і 21 пс^х-сня ц. р. (опері Ваґнсра , З а л ь к і р і я " 

;раїнськнй співак 
ритон Андрій Добрянський 
соліст 

з раменн Лейк Ері Опера в 
опері ' Ричарда Штравса „Ка– 
пріччіо". виконуючи голов
ну ролю директора театру 
Л я Рош. Буде поставлена ця 
опера в за.іі Сіверенс Голл 
У Клівленді. 

та в другому концерті Зубі
на Мегти в „Ґуррслідср" 
Шенберга. Цісї осени А. До– 
брянський плянус серію 
концертів по різних осеред
ках українського поселення 
З'єднаних Стейтів Америки. 

-
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" Одна д о р ж а в а - один голос 
Йдеться про принцип рівностн всіх держав - членів 

Об'єднаних Націй. Цей принцип визнає тільки один 
вийняток: 5 велнкодержав. членів - засновників ОН — 

. ЗСА, Британія. Франція. СССР і Китай - мають право 
,.вета" в Рпді Безпеки, як її постійні члени. Зрештою, на 

- кожній Асамблеї-ОН всі держави - члени мають по рівно– 
^ му одному го”лосу. Очевидно, у практиці велнкодержави 
- користуються таким моральним і політичним авторитетом, 

що частина членських держав все ще орієнтується — про 
сучасному двоподілі світу — на становище ЗСА чи СССР. 
Але малі держави, знехтувавши становищем велнкодержав, 
можуть укласти коаліцію і таким чином змаііорнзувати 
Генеральну Асамблею чи її преважливу Політичну комі
сію. 

Ця справа зактуалізувалась, коли Рада Безпеки по– 
- ручнла прийняти як 125-го члена Об'єднаних Націй дер

жаву Свазіленд, що мас 100.000 населення і 3.700 кв. 
миль території, себто менше за. стейт Коннектикат. Але 
Свазіленд не є найменшою державою в ОН. шість інших 
держав ще менші з нього: Острови Мальдіве мають тільки 
112кв. миль і 97.000 мешканців. Мальта 1 Барбадос малошо 

- більше. Черговою суверенною державою має стати тихо
океанський острів Мауру з населенням 4.900 осіб і терито
рією 5.2G3 кв. миль. Кожна з тих, державок за чартером 
ОН рівна З'єднаним Стейтам і мне по одному голосу. 

Генеральний секретар ОН У Такт звернув увагу на цю 
аномалію в своєму ЗЕІДОМЛЄННІ ДО Генеральної Асамблеї 
вже три роки тому. Він не піддавав під сумнів морально
го права тих мікроскопічних державок на членство в ОН, 
але пригадав, що це не. тільки честь належати До Об'єдна
них Націй, але й різні конкретні обов'язки, з якими пов'я
зані і кошти і людські та матеріальні ресурси. Наприклад, 
треба мати в ОН свого постійного репрезентанта, отже бо
дай мінімальний апарат. Велика кількість таких мінія– 
тюрннх державок в ОН зменшує повагу тієї установи не 
тому, що вони невеликі, а тому, що їх ..державні мужі" не 
визнаються в світових проблемах і не приносять ніякої 
корнети найвищій світовій організації. 

Тому не дивниця, що коли Об'єднані Нації мають те
пер аж 125 членів, то всі найголовніші міжнародні справи 
вирішують велнкодержави — поза цією установою. 

Нові . .врата адові" 
В одній з найновіших промов Папа Павло VI, засу

джуючи совстську збройну інвазію супроти Чехо - Словач
чини, закликав християнський світ молитися за вірних 
тієї країни. Цей заклик стосується різних народів, у тому 
числі й українців. 

Незадовго перед збройним нападом на ЧССР, Прага 
офіційно визнала існування Української Греко-Католиць– 
кої Церкви в ЧССР. 10-го квітня ц. р. в Кошнцях відбувся 
з'їзд священиків Пряшівської єпархії, на чолі з єпископом 
Василем Гопком. Згідно з інформаціямн, до того часу пе
ребрано 147 греко-католицькнх парохій і 185 священиків 
зголосилося до душпастнрювання. Один із священиків 
УГКЦеркви в Чехо - Словаччині розповів про свій хрес
них шлях,яким пройшли й інші українські священики за 
уряду Новотного. Місяцями він переховувався, його шу
кали, допитували його родину, нарешті його спіймали, би
ли до кровн, змушували зректися віри. Три роки сидів він 
у в'язницях, 11 років працював на тяжкій роботі, його 
трактували, як злочинця . . . „Господь вислухав наші моль
би . . . Наша Церква виходить з катакомб на волю", — ка
зав цей священик. 

Московсько - імперські контрреволюціонери бруталь
но спинили процес оздоровлення життя в Чехо - Словач
чині, танками розчавлюючи паростки свободи, між якими 
вишневим цвітом пробивались і гілки Української Греко– 
католицької Церкви — однієї з історичних Церков Украї
ни. Щ е . н е відомі розміри переслідувань, арештів і утисків 
українського населення на Пряшівщнні, але чого можна 
сподіватись від брутальної московської сили? 

Совстська повторна окупація ЧССР, як і жадні ,.врата 
адові" не подолають Христа, не припинять релігійного 
жИття. Минули сталінські часи, минуться й брежневсько– 
шелестівські. 

Совстську збройну інвазію 
в Чехо - Словаччині доклад
но описав швайцарський ко
респондент у Празі А. Коль– 
шютер. Подаємо лише один 
момент із „братньої" зустрічі 
совотських ,j визволителів" 
з проводом чехословацьких 
комуністів: 

Десь по 2-ій годині вночі 
21 серпня совстські панцерні 
частини обсадили в Празі 
замок Градчин, де засідала 
президія КП ЧСР. До залі 
засідань вдерлася з пістоля
ми в руках озброєна ватага 
і змусила всіх присутніх ста
ти лицем до стіни, не вору
шитися й не говорити ні 
слова. Після того випрова
дили геть Дубчека, Свободу 
й Смрковського. Щойно пі
зніше стало відомо, що їх за
везено до Москви на „друж
ню" нараду з кремлівськими 
диктаторами. 

Решту учасників засідан
ня Президії КП на Градчині 
звільнено по полудні 21 
серпня. 

,У підпільному виданні га
зети „Руде Право" опубліко
вано через кілька днів після 
того, що багатьом арештова
ним забрано їхні годинники. 
Від того часу кружляв по 
Празі такий анекдот: ,Лро– 
пали годинники! Може со– 
встського виробу? Ні! Оку
панти цікавилися тільки 
швайца рськимн!' ' 

Прощальне слово часопису 
„Літерарні Ліотн" 

22 серпня, на другий день 
совєтської окупації, редакція 
останнього ще вільного че
ського часопису „Літерарні 
Лісти" прощалася зі своїми 
читачами: 

„Любі, Читачі! В цій хви
лині не знаємо, чи слова, 
що їх оце пишемо, не с ос
танні на довгий час або мо
же й назавжди. 

„Наша країна, що бажала 
жити в соціалізмі і в мирі, 
була знасилувана державою, 
проти якої не маємо інших 
засобів оборони, як тільки 
духові. Танки чужої держа
ви гуркочуть під нашими 
вікнами, з яких ми до Вас 
промовляємо в найбільшій 
тривозі. Обіцянки знову ви
явились брехнею, правда 
знову задушена. Приклади 
ворожих рушниць стукають 
у наші двері, чужі війська 
маршують через наші міста 
— тільки тому, що ми у себе 
відчинили брами тюрем, по
розкривали вікна, бо людям 
було вже неможливо дихати. 

,Локн житимемо, не пере
станемо вірити в силу нашої 
правди, правди волі, розуму 
й чесности! Воля жити в 
свободі і в людській гіднос
ті незламна! В історії люд
ства її ніхто не зміг злама
ти! 

„Також той, хто мусітнме 
жити під насильством, не 
буде звільнений від твердого 
обов'язку — насильство не
хтувати й ним погорджува– 
ти. 

„Погорджувати всіми, хто 
пішов за нЛравдою, хто тій 
неправді підкорився". 

Окупація не тільки 
військова, але ft цнвільно– 

адміністративма 

Поряд з совєтськнми тан
ками прибули до ЧССР та– 

і ї ї її 

кож численні цивільні „до
радники", що втискаються 
до чехословацького держав
ного апарату. В розмові з 
журналістами прем'єр-мініс– 
тер Чернік подав до відома, 
що совстські „помічники" 

ЩЕ ПРО ЦІНИ В УКРАЇНІ ` , ;-
Комуністи вважають себе 

матеріалістами, у противагу 
до ідеалістів. 

Як матеріалісти, вони ма
ли б подбати про економіку, 
матеріальне з а б езпечення 
підвладних їм людей. Але 
комуністична система/ фак
тично, неспроможна забезпе– 
пгги справді, нормальний е– 

сидять у його канцелярії та І Кономічний розвиток - свого 
в Інших міністерствах. Со– 
вєтський посол Червоненко 
перебрав функції губернато
ра ЧССР. 

Під тиском Москви чехо
словацьке державне й пар
тійне керівництво помалу 
капітулює. Голова парла
менту Смрковський був зму
шений у своєму інтерв'ю че
рез радіо проголосити до 
певної міри покаянну заяву, 
мовляв, катастрофічне стано
вище країни спричинене тим 
що празькі реформатори по
милково оцінювали міжна
родну ситуацію і в своїх за
ходах не взяли під увагу ін
тересів СССР та інших „со
ціалістичних" союзників... 

Парламент ЧССР на дома
гання Москви був змушений 
обмежити свободу слова Гі 
преси. 

Директори радіо і телевізії 
—Гейцляр і Пелікан ,.з вла
сної волі" подалися до димі– 
сії. Парламент був змушений 
погодитися також на ство– 
рання , Дорадчої Комісії" 
для радіо і телевізії, з учас
тю в ній совєтських „експер
тів". 

Ось що писав про накине
ний Москвою намордник на 
свободу слова орган комуніс
тичної партії ЧССР „Руде 
Право" : 

— Не сміють появлятися 
жадні новини чи коментарі 
про СССР, Польщу, Східню 
Німеччину, Угорщину і Бол
гарію з будь - якою крити
кою цих країн чи їх комуніс
тичних партій. 

— Н е сміє бути ніякої 
критики основних принципів 
соціялізму в ЧССР. Не віль
но передруковувати критич
них коментарів із закордону. 

— Не вільно вміщувати 
жадних інформацій і статтеи 
з критикою чужого війська 
в ЧССР. 

— Не вільно вживати тер
мінів „окупант", „окупація". 

— У коментарях про за" 
кордонну політику не вільно 
пропагувати клича про'ней
тралітет ЧССР. ; 

Настрої населення 

Швейцарський кореспон
дент А. Кольшютер описує 
настрої людности на провін
ції ЧССР, якої ще не досяг– 
ли накинені Москвою розпо
рядження. Там т е й досі лю
ди живуть духом революції 
проти окупантів. 

Наприклад, у промислово
му місті Коліні на стінах бу
динків видніють плякати: 
„За свободу віддамо своє 
життя!" , „Дайте нам гребе
ні, бо нашу країну завошиви– 
ли", „Я проміняю моторовнй 
ровер за голову кремлівсько
го вола" і т. п. Совстську ар
мію називають 
окупантом. 

Бургомістр Коліна і голо
ва місцевої організації КП 
різко відмовив совстському 
генерал - майорові, коли він 
хотів виступити перед робіт
никами хемічного підприєм
ства, щоб з'ясувати їм, чому 
советське військо прибуло 

і населення, і СССР посідає 
серед розвинених країн сві– 

|ту одно з найгірших місць 
І щодо рівня життьової стопи. 

Минулого року центральна 
влада в Москві винесла по– 

і станову, що мінімальним мі
сячним заробітком на тери– 

| торії СССР може бути заробі– 
jTOK в 60 рублів (доларів) . 
І Такі гроші й одержують за 
важку працю пралі, доярки 
при радгоспах, робітниці тек
стильних фабрик, доглядач– 

! кн дітей по садках і яслах 
та багато інших категорій 

| робітників. Якщо заробіток 
І токаря чи висококваліфіко
ваного слюсаря становить від 
100 до J40 руб. на місяць, то 
вчитель дістає лише 70-75 
руб. місячно: навіть шофер 
вантажного авта одержує 80 
руб.. але мас змогу „закали– 
мнтн" ще на хабарях за при
ватні, нелегальні перевози 
людей чи вантажів... 

Чому й найчесніші люди 
в СССР змушені вдаватись 
до дрібних крадіжок і ошу
канств „держави"? Бо сама 
„держава" змушує їх до цьо
го. 

Важко людині з Америки 
повірити, щоб громадянин 
СССР міг прожити місяць за 
60 долярів, навіть якщо він 
платить за спільне кому
нальне помешкання 10-15 
руб., а за звичайні лікарсь– 

до Чехо - Словаччини. Свою 
відмову бургомістр мотиву
вав так: 

Ми трактуємо присут
ність совєтської армії як оку
пацію і вимагаємо негайного 
відходу всіх окупаційних 
військ. 

Ми рішуче заперечува
тимемо проти будь - якого 
контакту з нашими робітни
ками доти, поки ми загроже– 
ні вашими багнетами. 

— Наша людність досяг
ла такого культурного рівня, 
що може втримати порядок 
без допомоги окупантів, при
сутність яких вважає за про
тизаконну і небажану. 

І в інших містах, де вже 
діють нові "^розпорядження 
про „нормалізацію" відно
син, можна ще бачити на сті
нах ,,швейківські" карикату
ри. Взагалі письменники та 
журналісти ` починають те
пер грати ролю Швейна і 
висловлюють свої думки на
тяками, іронічними -заввага– 
мн та мовою „між рядками". 
Цього власне не можуть 
стерпіти кремлівські дикта
тори. 

Щодалі зростає ненависть 
чеського і словацького насе
лення до москалів. І це Ді
ється в країні з давнім, так 

агресором, f би мовити, традиційним мос
квофільством Москалі самі 
допомогли ?м прозріти й 
звільнитися від Ілюзій. 

Тепер чехи й словаки мо
жуть легше зрозуміти нас -
українців та інші неросійсь
к і народи, що віддавна піз
нали суть російського імпе
ріалізму. 

кі відвідини не платить ні
чого. Однак, кожний таки 
мусить придбати сорочку, а, 
чоловіча сорочка, і то напів– 
вовняна, коштує 18 рублів, 
про Що інформувала київсь
ка „Радянська Україна" а 
ЗО серпня 1968 р. Та ж газе
та подала наступні назви 
товарів і офіційні ціни на ті 
товари: жіночі панчохи 4 
руб. 50 коп., гумова шапоч
ка 1 руб. 15 коп., вовняний 
жіночий жакетик 25 руб., 
трикотажне жіноче убрання 
74 руб.. напіввовняний све– 
тер 23 руб., малий дитячий 
килимок .36 руб., трикотаж
не убрання дитяче 18 руб. 
60 коп., хустка з чистої вов
ни 6 руб. 35 коп., капронова 
чолодіча сорочка 17 руб., до
ріжка килимова завдовжки 
в 4 метри — 40 руб., позоло
чений чоловічий годинник 
40 руб. ровер — від 45 до 80 
руб., тразиторні приймачі 
від ЗО до 65 руб., електро
бритва „Харків" 22 руб. 50 
коп., телевізор „Огоньок" 
354 руб. та доплата за тран
спорт, холодильник ,Днепр– 
3 " 225 руб. та доплата за 
транспорт, мотоцикл з при
чепом 1 200 руб., пральна 
машина без автоматизації — 
85 руб. та доплата за транс
порт, вовняна ковдра 37 руб., 
пнлосмок 45 руб., вовняна 
чоловіча сорочка — 27 руб
лів. 

Турист, який цієї весни по
бував у Москві й Києві, 
стверджує, що тієї ж самої 
марки - фабрики чоловіча бі
ла сорочка коштувала в Мо
скві 21 рубль, а в Києві 
27 руб. Навіть коли б та со
рочка була випродукована в 
Москві, то її перевіз ніяк не 
може коштувати аж на 6 
рублів більше! Таким чином, 
до надзвичайно високих цін 
треба додавати гце й політи
ку економічної дискриміна
ції Москви в неросійських 
республіках, яка, звичайно 
не розпочинається й не за
кінчується на сорочці. 

Дійсно, можна дивуватись, 
як населення дає собі раду, 
коли на сорочку синові тре
ба працювати прибиральни
ці півмісяця. 

Чи аж такі погані еконо
мічні справи в СССР? Певна 
річ, що В'єтнам треба опла
чувати коштом заробітків 
працюючих, і п'яті колони, 
і червоних повстанців у горах 
Гватемалі, і закордонні ко
муністичні видання, і утри
мування найбільшої в світі 
армії, і виріб водневих бомб... 
За все треба платити, і Мос
ква платить — коштом тих. 
яких, за вченням Маркса, 
комунізм мав зробити щас
ливими. І все таки здасться, 
що величезні „ножиці" в СС
СР між заробітком і необхід
ними видатками є частиною 
політики Москви: той. для 
кого сорочка є важливою 
проблемою, буде найменше 
часу присвячувати іншим 
проблемам. За таких обста
вин Москва має вільне по
ле для дії, а її чорносотенне 
К Ґ Б завжди прибере окре
мих непокірних, які не хо
чуть замінювати прапорів 
свого життя і на найдешев 
ші сорочки. (л. н.) 

МАЙБУТНЄ ЗОЛОТА 
(1) 

t 

rv` 
В історії людства здавен-

давна золото — жовтий, 
шляхетний метал (хемічний 
знак Аи, питома вага 19.3, 
без домішок, внеококаратове. 
м'яке, кувальне, добре для 
виробів і прикрас; натомість 
у сполуці з кількома мета
лами — тверде, вживається 
в дентистнці. біжутерії, моне
тах і індустрії) було голос
ним, а останніми місяцями, 
зокрема, стало дуже гучним. 
Вживане спочатку в чистому 
вигляді або в сполуці з міне
ралами золото було символом 
заможності!, а пізніше стало 
комерційним засобом вимі
ни грошей - валют, товарів 
між народами.' зокрема У 
торговельних зносинах. Зго
дом вживано його і для ви
робу грошей-монет. Останні
ми часами воно широко зас
тосовується в індустрії. 

Сучасна людина, яка ро
ками студіювала вартість– 
рннок золота і зростаюче на 
нього за потребування, прнй 

порейшен. що дає 397с про
дукції цілої країні!. 

Дійсний с т а н - і ц ю д у к ц ц 
СССР невідомий, і 'його виз
начають приблизно., на 250 
млн. унцій (1967 p . ) . За ним 
стоїть Канада -ТУ ^4і ля 1/8 
продукції Південно - Афри
канського Союзу і ЗСА -
4 ^ продукції. Інші країни 
світу, включно з комуністи
чним бльоком, видобувають 
25 ' ' річної продукції Кана
ди. Загальна продукція зо
лота у вільному світі за ос
танній рік становила 363 
млн. унцій. Одначе продук
ція останніх 5 рбків запові
дається невиразно. У ЗСА 
продукція золота концентру
ється в двох стейтах: Савт 
Дакоті і Неваді — 96Тг ко
мерційній резерв - покладів. 
Менші поклади є в стейтах 
Каліфорнія, Вашингтон. До 
другої світової війни видобу
вали золото з доброго десят
ка копалень, тепер залиши
лося всього три, четверту, 
Ґолд Кінґ Майн у етейті Ва
шингтон минулого грудня 
закрито. Всі воші за 1967 

шла до висновку, що– воно й | р і к д а л „ ltg м л н у н ц ^ золо– 
надалі залишається містич– т а М а л | прибутки", високі ко– 
ннм чинником по всіх заку– 
тннах світу. Тому й далі зо
лото 'громадять у вигляді 
штабок, біжутерії, прикрас, 
.монет, зокрема на Близько
му Сході, в Европі, а остан
нім часом в Африці й Аме
риці. 

Відкриття покладів золота 
у Каліфорнії, в січні 1848 p., 
спричинило „золоту гаряч
ку". Зростаючий попит на 
цей жовтий метал в індуст
рії, електроніці, біжутерії, 
дентистнці. стратосфері, те
лефонній індустрії і компю– 
терах спонукав До шукання 
нових покладів. Сьогодні є 
багато копалень золота в 
Африці (в Південно–Афри
канському Союзі. Гані, Ро
дезії), в Америці (Канаді, 3-
СА, Мехіко. Чіле. Перу), в 
Азії (в СССР, Японії, Індо
незії) і в Австралії. 

Одначе в останньому деся
тиріччі видобуток золота 
сповільнився і на кінець 
1967 року становив коло 2 
більйонів долярів. 

Найбільшим продуцентом 
золота був і G Південно-А -
фрнканськнй Союз, країна 
стратегічних пунктів, океан
ських і міжконтинентальних 
доріг(зокрема, к о л и - у н е р у : 

хомлено Суезький канал) , 
незліченні земні багатства я– 
кої і квітуча економіка ма
нять американського інвесто
ра (біля 750 млн. долярів 
американських інвестицій). 
Дев'ятнадцять мільйонів на
селення цієї країни мають 
бО'– автомашин цілої Афри
ки, а чорні (13 млн.) посіда
ють тут більше авт як 235 
мільйонів населення СССР. 
Річна продукція золота в 
Південно - Африканському 
Союзі становить 2 блн. до
лярів понад 6 0 ' ' продук
ції цілого світу. За останніх 
80 років' видобуто тут 812 

Читайте українські книжки 

і газети, бо часте читання 

веде до просвіти, а просем 

- це сила 

шти продукції і регульована 
урядом ціна не .Гарантують 
зросту продукції. Найстарша 
(90 років) і найбільша з них 
копальня Гомстейк Майн, 
яка давала 1/3 вс,Іс? продук
ції країни, останніми.роками 
значно зменшила продук
цію. За 1966 р. видобула во
на 606 тисяч унцій золота, 
вартості! 21.3 мли. -долярів, 
а рекордову продукцію 628 
тисяч унцій дала в 1965 p., 
при коштах 32.65 дол. за ун
цію (зиск всього 2.35 доля-
pa) . В 1956 році кошти про
дукції за одну унцію стано
вили 27 долярів (зиск 8 
дол.) . Сильно розвивається 
два роки тому створена ко
пальня Ню Майнінґ Корпо– 
рейшен, друга щодо величи
ни і кількостп продукції. 

У Канаді, я к а с Другим 
щодо кількости продуцен
том золота у вільному світі, 
справа ще гірша. Експлуа
тація золота, в ' три рази 
більша за американську, вже 
сьомий рік спадає, а зокрема 
сильно обнизнлася останньо
го року — біля 3.3 млн. ун
цій 'СУ 194Є р о ц і | ^ - 4.6 млн. 
унцій). В 1966 році з кіль
кох десятків копалень шість 
перестало існувати' а поста
ла тільки одна нова. Остан
нім часом Канада в більшій 
мірі заспокоює американсь
кий індустрійний ринок, бо 
американського золота не 
стає. 

Оскільки йдеться про СС
СР, то припускають, що в 
1966 р. продукція золота 
становила там 230 млн. до
лярів, в 1967 p., — 250 млн. 
долярів, а в цьому році мо
же перевищити 300 й я я . дол. 
Певним є, що в останніх двох 
роках в СССР посилено про
дукцію золота. Від 1965 ро– 

млн. унцій золота вартості! 
28.5 блн. долярів. Це дорів– к у Москва зовсім, ' іа прода– 
июс 60 г ' світового запасу вала золота у вільний світ, 
монетарного золота, що ви
носить 1.297 млн унцій, по
минаючи СССР. з чого 242 
млн. унцій видобуто в остан
ньому десятиріччі. Найбіль
ша копальня золота в Пів
денно - Африканському Со
юзі Англо - Амерікен Кор– 

в роках 1952-65 продала на 
3.5 блн. долярів. ' В роках 
1964-66, купуючи збіжжя 
(860 млн. бутилів), вона пла
тила трьом державам золо
том, а Аргентині — нафтою. 

(Продовження л6уде) 

Л у к а Луц |в 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
! В ПЕРШИХ РІЧНИКАХ „СВОБОДИ" І 

( і ) 
Орган Українського На

родного Союзу щоденник 
„Свобода" святкує сі.мде– 
десягп'ятнріччя свого існу
вання. Про це ширше певно 
писатимуть інші автори, а 
ми хотіли б тут коротко по
глянути, що зробила „Сво
бода" для української літе
ратури в перших своїх чолі– 
рьох річниках. 

Вже в першій редакційній 
статті в числі з дня 15 ве
ресня 1893 р. редакція під
креслювала, що ставить собі 
ц іллю „пізнати гідність і 
народне достоїнство" укра
їнського народу „на воль
ній, гостинній американськії! 
землі". Тут, в А.мерти, ..ру
син показав, що в нього за 
сила, наколи чужий його не 
гнете, не запрягає в ярмо 
неволі". Звертаючися до лю

дей українського роду, ре
дакція назначувала, що ,,у– 
країнці у власних силах 
ішли дорогою, котра веде до 
правди, а правда до свобо
ди". І новий тоді часопис 
„Свобода" мав бути тим про– 
В!дннком, що мас вказати 
шлях, як „просвіщати русь
кий народ, як вказати доро
гу до поступу, до цивіліза
ції, та як ,.сохраняти межи 

І народом ного сокровнща, 
ного честь, обряд, мову". 

І Найбільшим „сокровнщем" 
і (скарбом) кожного народу 
і являється його мова, а вона 
найкраще проявляється в 

j літературі народу. І тому 
..Свобода" від початку свого 

і існування багато місця при
свячувала рідному песьмен– 
ству. Бо рідне письменство 
не тільки плекає т а розви

ває рідну мову, але також 
воно містить у своїх творах 
і духовий скарб свого наро
ду, відбиває його філософію 
та світогляд. Література від
дзеркалює в собі минуле та 
теперішнє життя українсь
кого народу. В ній находи
мо і сміх і радощі, і сум та 
тугу за тим, іцо колись було, 
і що минулося. Вона плекає 
також мрію і надії, що зНову 
вернеться слава Украйте. 

В 7-ох числах „Свободи" 
з 1893 року навіть не могло 
бути багато літературного 
матеріалу, бо йовий часопис 
набирав віддиху до нового 
життя. Але вже в першому 
числі з дня 15 вересня 1893 
р. знаходимо вірш, підписа
ний Федоровим, в якому ав
тор апострофбю Звертається 
до „Свободи": 

Свободо премила 
Жнлнь Бога самого! 
Чом нам не окажеш 
Ти личенька свого. 

А Далі автор хаа'лнть во
лю в Америці. 

В землі Вашингтона 
Свободо твій трон -
Коли ти заглянеш 
До руських вікон ?! . 

В другому числі той сам 
автор видрукував вірш про 
слов'ян і „Славу", в якому 
писа про „Русь від Бески
ду до Алтая" .Пізніше зни
кають зі сторінок часопису 
твори цього автора, а зате 
появляються ім'я редактора 
„Свободи", отця Григорія 
Грушки, який пише опові
дання, вірші, статті ,а навіть 
і проповіді та друкує їх у 
редагованім ним часописі. 
Та вже в першому річнику 
зустрічаємо дві поезії Тараса 
Шевченка. Редактор відгу
кувався на життєві події, а 
в Европі і на українських 
землях шаліла тоді холера, 
тому отець Грушка друкус 
поезію Тараса Шевченка під 
заг. „Чума" вже в третьому 
числі „Свободи". В четвер
тому числі т. р. репродуко
вана Т. Шевченкова поезія 
, Д у м к а " („Вітер в гаї наги–. 
нас" ) . 

В цьому першому річнику 
вміщені ще й дві співомов

ки: „Старі і нові чоботи" 
(ч. 4) і „Відважні жиди" 
(ч. 6 ) ; під першим віршем 
підписаний якийсь В. І. М., 
а другий таки без підпису. 

Міг би дехто сказати, що 
„мало літературного матері
алу" в першому річнику. 
Але першого року появили
ся тільки сім чисел, і редак
тор шукав шляху, як би 
зробити свій часопис ціка
вим для своїх читачів. Про 
це свідчать дальші річники 
„Свободи". 

Другий річник з 1894 ро
ку вже в першому числі 
приносить вірш без авторсь
кого підпису. 

Христос Спасе 
Нарождеиннй! 
Днесь Тя молить 
Люд нужденний: 
Дай нам волю. 
Дай нам мир! 

А в другому числі вперше 
появляється під віршем під
пис автора, зазначений по
датковими буквами: Гр. Гр. 
/Григорій Грушка) . Вірш 
цей зачинається такою стро
фою. 

Щастя, здравля Вам бажає 
Руські люди „Свобода" 
Щоб в гі.м році не зазнали. 
Що то нужда, що біда. 

Це новорічне побажання 
кінчається словами, які й 
сьогодні актуальні: 

Руське життя най закипить 
На народнім полю, 
Бо ту магмо свободу. 
Тут маймо волю! 

Сьогоднішні читачі мо
жуть думати, що літератур
ні твори о. Грушки не мають 
більшої літературної вартос
те, але ми повинні оцінюва
ти їх так, як на них диви
лися тодішні читачі. Ось що 
пише про нього тодішній чи
тач „Свободи". 

„Отець Грушка був не 
тільки славним провідником, 
але й писати знав: як що 
напише, то вже варто чита
ти. Наші люди тоді не могли 
дочекатися пошти, коли їм 
мала прийти „Свобода", так 
її полюбили". (Денис Пнрч. 
„Спогади з минулих літ", 
Пропам'ятна книга. Джерзі 
Ситі, 1936, стор. 283). Сам 

отець Грушка писав з при
воду двадцятиріччя „Свобо
ди" з Пеняків у Галичині, 
де він тоді був парохом. та
ке: 

„Якась туга, якийсь сум 
стискав серце, коли украї
нець з браку своєї газети 
довідувався про себе самого 
чи то з польських чц сло
вацьких газет, де наші спра
ви не раз дуже брехливо 
представляли. 

Отже в тих обставинах 
зродилася в мене мрія вида
вати власний часопис, пи
саний українським серцем, 
навіяний українським ду
хом, українською мовою". 

І тому при оцінці літера
турних творів о. Грушки 
треба брати до уваги оцю 
авторову щирість та охоту 
служити своєму народові. В 
6 числі „Свободи" з 1894 р. 
пише Гр. Гр. вірш під заго
ловком „Руський Народний 
Союз", який того року зор
ганізували: 

Веселися Русн мати. 
Діти не пропали! 
В Америці вони пізнались, 
Наче з гробу встали. 

Обнялися твої діти, 
„Союз" ааложили 
Братня любов, спільна поміч 
Навік їх скріпили! 

Від того 1894 року „Со
юз" і „Свобода", в розумін
ні .о. Грушки, це немов рід
ні брати, хоч „Свобода" аж 
до 1908 року була тільки 
органом „Союзу", який аж 
тоді відкупив друкарню і 
ціле видавництво на свою 
виключну власність за суму 
16.855 долярів. Автор оцих 
агітаційно - пропаґалдивннх 
віршів не дбав цро; якусь 
вишукану мистецьку форму 
своїх віршів. Він послугову– 
вася Шевченковим коломий
ковим ритмом. В 9. ч. „Сво
боди" з 1894 року надруко
ваний такий вірш Гр. Гр– 

Влажеп муж 
Щасливий той чоловік, 
Що боїться Бога, 
З грішниками не єсть йому 
Спільная дорога. 
Він Русь любить і братів 
„Свободу" читав,.” 
До ^Союза" лапнсаііся, 
В читальні буває. 

(Далі будв)и.' . . 
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ПОВІДОМЛЕНА ЗУАДКОМЇГЕТУ 

ВОСЬМІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ЗЛУЧЕНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

АМЕРИКАНСЬКОГО Д0П0М0Г0В0Г0 
КОМІТЕТУ 

відбудуться згідно з постановою Екзекутввн 
в суботу і неділю, 

21-го і 22-го вересня 1968 року 
в готелі Бенджемін Френклін 

у Філядельфії, Па. 
(ріг Дев'ятої та Честнут вулиць) 

ЗІ СЛІДУЮЧИМ ПОРЯДКОМ НАРАД: 
1. Відкриття Восьмих Загальних Зборів. 
2. Вибір Комісій: Вернфікаційноі, НомінаціАної, Стату– 

тової і Резолюціяної. 
3. Звітування Екзекутиви за час від Сьомих Загальних 

Зборів, відбутих 19 жовтня 1963 р. у Філядельфії. 
4. Звіт Контрольної Комісії. 
6. Дискусія над звітами і уділення абсолюторії. 
в. Привіти. 
7. Звітування Комісій. 
8. Вибір нової Управи. 
9. Резолюції і внески. 

10. Закриття Восьмих Загальних Зборів. 
В п'ятницю, 20 вересня ц. р. Контрольна Комісія пе

реведе контролю майна і фінансової господарки ЗУАД– 
Комітету в приміщенні канцелярії ЗУАДК у Філядель
фії ори 5020 Олд Иорк Роад. почавши о год. 9:00 ранку. 

Також в гґятницю. 20 вересня ц. р. в готелі Вендже– 
мін Френклін відбудеться нарада Екзокутивн і Днрек– 
ційної Ради ЗУАДК. Початок наради о год 8:00 вечора. 

До участи в Загальних Зборах уповноважнені повно
правні делегати тих організацій, які являються Дійсни
ми Членами і Членами-Добродіямн Злученого Україн
ського. Американського Допомогового Комітету і випов
няли всі свої членські зобов'язання. 

Всі ішлатн та зголошення до участи в Загальних 
Зборах просимо надсилати до каш(еляріі ЗУАДК на 
адресу: 

United Ukrainian American Relief Committee 
6090 Old Yerk Road 
Philadelphia, Pa. 19141. Tel.: GL 5-3774 
Восьмі Загальні Збори почнуться в суботу, 21 верес

ня 1968 р. в готелі Бенджемін Френклін, о год. 10:00 ран
ку. 

Реєстрація уповноважненнх делегатів і учасників 
почнеться вже в п'ятницю. 20 вересня ц. р. о год. 8:00 
вечора і продовжуватиметься в суботу, перед початком 
Зборів, починаючи від 8:00 год ранку. 

ЕКЗЕКУПІВА 
Злученого Українського Американського | 

Допомогового Комітету 

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ТРІЮМФАЛЬНА 
ПОДОРОЖ... 

(Закінчення зі crop. 1-ої) 
Після вислухання з найбі
льшою увагою знаменного 
Слова Верховного Архнепн– 
скотіа Кардинала Посифа 
Сліпого, хор виконав „Боже 
Великий, Єдиний" Лисенка– 
Кошиця. Концерт–Академія 
відбулась в залі дому Укра
їнського ХлібороЛсько-Осві– 
тнього Союзу. 

У неділю 1 вересня відбу
лась у Курнтибі урочиста 

розмовляти з їх Блаженст
вом. З репортажу, опубліко– 

Антисовєтські демонстрації у Вашингтоні 
Вашингтон. — Демонстра

ції біля совстської амбасади 
у Вашингтоні проти агресії 

насильної окупації Чехо– 
ваному частково в ..Гомоні Словаччини російською ко– 
України" з 14 вересня дові– І муніетнчною імперією відбу
дуємось, що подорож Вер– | валися щодня від 21-го до 

25-го серпня ц.р. Найбільша 
демонстрація відбулася 21 

ховного Архиспископа Ук 
раїнської Католицької Церк 
ви по країнах Південної А– І серпня: вона розпочалась 
мернки, в якій він не шкодус! перед полуднем і тривала до 
трудів, справляє на Достой– 11-ої год. ночі. Кількість де– 
ного Гостя гарне і велике ' монстрантів, переважно сту– 
враження. Справжньою тур– j дентів, доходила часом до 

Архисрейська Літургія віботою Кардішала Кир,Иоси-(тисячі осіб. 
Катедрі на Віла Гваїра; по j фа с лише те, щоб це не був j Друга більша демонстра– 
полудні Кардинал Кнр Ио– і ..солом'яний вогонь", а щ о б ' ц і я відбулася в суботу 24-го 

усі українці у світі надалі j серпня, яку перевели Кра– 
інтенсивніше і спільно пра– І йові чехо-словацькі товари– 
цювалн „на благо всієї Ук– І ства в Америці, при співпра– 
раїни". ці з Організаціями Україн– 

У п'ятницю 6-го вересня J ського Визвольного Фронту 
Кардинал Кнр Поснф Слі–', у Вашингтоні. Третя більша 
пий мав за пляном відлеті– демонстрація відбулася в 
ти до Ріо Жайнеро. а потім неділю 25-го серпня. Вона 
до Аргентини. j розпочалась біля совстської 

І амбасади, а пізніше учасни
ки демонстрації перейшли 
походом і зібралися біля па– 

'JiiptbpCl4?zZt -мятника Т. Шевченкові, 

сх ЮІ:: юс 
У 70 ВІДДІЛ СОЮЗУ УКРАШОК АМЕРИКИ 

в ПАССЕГОСУ, Н. Дж. 
повідомляє, що 

З А Й Н Я Т Т Я 
В ДИТЯЧІЙ СВІТЛИЧЦІ jj 

починаються в суботу, 21 вересня 1968 
в год . 8 :45 в У К Р А Ї Н С Ь К І Й Ц Е Н Т Р А Л І 

при Hope Street О 
Приймається дітей від -І років життя. f\ 

УКРАЇНСЬКІЙ! ЛІТЕРАТУРПО-МТГСТЕПЬКіт к л ю в 
149 Second Avenue — New York City 

Виставка Картин 
Зі . ЧУ Л АС. В СЬКОГО 

ВІДКРИТТЯ: 

23-го вересня ц. p.. о 1-ій год. 
На виставці буде також експоновано роботи з дерева: 
різьба, інкрустація, розмальовування, поліровка. Пласти
кові писанки, випалювання на камені. Casting Plastic. 
Виставка відкрита до 6-го ЖОВТНЯ. Дні відвідування: 
п'ятниці: в-8 год. веч.; суботи та неділі: 1-й год. веч. 

енф відвідав пам'ятник Т. 
Шевченкові, дім Т-ва При
хильників У к р а ї н с ь кої 
Культури, перебував у рези
денції парохії і, після Мо– 
лебня — прибув на вечерю 
з представниками українсь
кої і бразилійської громад
ськості! в Клюбі Конкордія. 

Перед відлетом до Арген
тини Верховний Архнспнс– 
коп Кардинал Иосиф відві
дав українські громади в У– 
ніон до Віторія. оселю Анто– 
ніо Олінто, Маллет. Понта 
Гроса та декілька інших по
селень. У Курнтибі, після 
зустрічі з латинським Архи– 
спископом, Кардинал Кнр 
Иосиф мав також зустріч із 
духовенством, а в четвер 5 
вересня був у приміщенні 
ХОС-у на прийнятті, влаш
тованому українським жі
ноцтвом. 

Щ е під час перебування 
Кардинала Кнр Иосифа Слі
пого в Каракасі, у Венесуе
лі," кореспондент ,,Гомову У– 
країнн" з Торонто Н. Ріпе– 
цький, який їздив до Бого
ти в Колюмбії на Євхарнс 

уШшськШіЛітепатирио Іw 

ЯіуйпсцО^й typcr JJ 
звідки перейшли ДО МІСЦЯ 

біля чехо-словацької амба
сади. Тут уформовано деле
гацію, я к а пішла до амба
сади і вручила її представ
никові заяву про підтримку 
чехів і словаків. 

В усіх демонстраціях про
ти агресії російської комуні
стичної імперії і російського 
імперіалізму брали участь, 
хоч і в невеликім кількості, 
українські студенти та чле
ни української громади у 
Вашингтоні. Відгуки на де-і 
монстрації були у вашинг 
тонській пресі, зокрема у і 
"Washington Pos t" з 25 і 26 і 
серпня. 

Відділ ООЧСУ у Вашннґ-( 
тоні вислав у перших днях j 
після агресії Москви на Че- | 
хо-Словаччину листи до міс-j 
цевої преси. "Washington 
Daily News" та "Evening і 
S t a r " помістили ці листи. | 
27-го серпня Відділ ООЧСУ 
вислав листа до 50-ти важ
ливіших щоденників в ЗСА. 
Щоденник "Evening Star" 
з 10-го вересня помістив то
го листа в скороченій фор– 

(В. М.) 

„Телевізійний провідник" про Лярису 
Кукрицьку 

Ф 3 Лггературно-мястець–. 
кого Клюбу в Ню Норку по–j ^ ч ш ^ 
відомляють, що ЛМКлюб у Иї РАНІ Ці У ВІЛЬНІМ СВІТІ 
розпочинає свій новий сезон j 
п'ятницевих вечорів — в ' 
п'ятницю 20 вересня 1968 р . 

уваги на безпеку і кращу 
комунікацію — рішено роз
починати швидше п'ятнн– 
цеві вечори: точно о годи– 

тійний Конгрес, мав нагоду ні У2о\ 

ЯПОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
Виступлять із вступними І СПРИЯННЯ 
міркуваннями Іван Керни. ПОНЕВОЛЕНИМ НАЦІЯМ 
цький, Степан Крнжанівсь-j Мюнхен. - - 3 Централь– 
кий і Антін Малюца. Упра– і ного Бюра ABH` повідомили, 
ва Клюбу рада вислухати; що в Японії, в Токіо, захода– 
думок, побажань та різних j ми д-ра П. Кіотакн постало 
суґестій щодо програми ве– І Товариство Сприяння Поне– 
чорів від членів ЛМКлюбу ІІволеним Націям. Товариство 
пирнхильннх йому гостей. 3 |опубліковало в пресі заклик 

до японського народу, щоб 
кожного року в днях 15-21 
липня відзначати День солі
дарності! з Поневоленими 
Націями. В пресових пові– 

f t І'++111 Н І І И 1 1 1 1 I I 1 1 И Ь11 М і 191II Н І І М І 111 
Український 

Літературно-Мнетецькнй Клюб 
у ФЬтядельфії, Па. 

НЕДІЛЯ, 22 ВЕРЕСНЯ 19в8 P. \! 
Заля „ЕТШАЛ СОСАСТІГ' 

1906 Рігтенгауз Сквер 

РЕЧІТАЛЬ ПІСЕНЬ ТА АРІЙ 
ЮЛІЇ ШАШАРОВСЬКОЇ 

У програмі твори українських і чужих композиторів: 
Дксенка. Степового, Лятошинського, Ннжанківського, 
Фоменка, Коломипця, Глушкова, Штогаренка, Наденеігка 

та Тореллі, Перголіеай, Моцарта, Верді, Пуччіні, 
Шуберта і Форе. 

При Фортспіяні: БОГДАН ПЕРФЕПЬКИИ. 
Слово про солістку і композиторів 
ЕВДОКІЯ ДНЧКО-ВЛАВАЦЬКА 

Початок о год. 5:00 по пол. 
Вступ за програмками, які можна набути в крамниці 

„Оріон", 4925 Олд Иорк Роад. 
) Н І І І М Н І Н И І Н І І І І Н І І І І П П Я І m i i i T l r f 

домленнях Товариства вже 
не раз згадувано про бо
ротьбу України за свою дер
жавність. 

ВІДЗНАЧИЛИ 
УКРАЇНСЬКОГО МИСТНЯ 

Д-Р ВОЛ. ОТ.АХІВ 
ПРОПОНУЄ ВИВЧАТИ 

ІСТОРІЮ 
СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ 

Паррисбурґ, Па. — Перед 
спеціальною Сенатською Ко
місією стенту Пенснльвенії 
свідчив Д-р Володимир Ста– 
хів, який радив включити в 
шкільну програму того стей– 
ту історію слов'янських на
родів, у тому й українського, 
адже в тому стейті живе ба 
гато українців і їх нащадків 

..ТіВі Гайд" і через яких мусіла т і к а т и з 
p.". що внхо– своєї батьківщини. Чоловік 

акторки працює бизнесовим 
агентом і не забажав давати 
інтерв'ю та був мовчазний, 
але сама акторка зачарува
ла автора репортажу кра
сою, ніжністю і різною тема
тикою розмови, включно з 

Гайн Фоле. Н. П. - Ук-іський 
раїнського мнетця Тараса були передаю такі пропози– 
Шумиловича відзначено на Ш вивчати історію і куль– 
щорічній виставці в Твілінґ ' ?УРУ етнічних груп у тому 

стейті, вивчати кілька сло– Парку. Серед 120 виставле
них картин американських 
мнетців-малярів, після трьох 
перших нагород, були oupes 
мо визначені ще 8 осіб, між 
ними і Т. Шумиловнч, за 
картину „Дейзі". Він вне–; 
тавляв тям т е три картини, і 
Виставка відбувається вже ' 
22 роки підряд. 

г/ 

Школа Українознавства 
при Свято-Тро'щькій Катедрі УАПЦ 

359 Broom Street. New York, N.Y. 10013 

МАЄ ВАКАНТНІ МІСЦЯ НА 
ЗАМІЩЕННЯ УЧИТЕЛЯМИ 

МОЛОДШИХ КЛЯС 
Педагоги, які виявили б бажання учителювати у нашій 
школі, повинні надіслати свою писемну згоду з зазна
ченням педагогічного стажу. — Висока оплата. — Зго

лошення приймаємо до' 26-го ВЕРЕСНЯ 1968 р. 
ДИРЕКТОР ПОСОЛИ 

Н О В А П У Б Л І К А Ц І Я Н А У К О В О Г О Т-ВА 
ЇМ. Ш Е В Ч Е Н К А в З С А 
Українська Бібліотека том. 9 

Богдан Лепкий 
МАЗКА МОГО ЖИТТЯ 

Збірка автобіографічних оповідань (..Крегулець", .До 
Зарваниці", „Бережани") перевиданих за редакцією 
ігроф. д-ра В. С ^ ц е к а — з передмовою проф. д-ра В. 
Лева та зі спогадами ред. Лева Лепкого. 32 ілюстрації. 
Ціна 3:50 дол. Замовлення разом з чеком просимо при

силати на адресу: 

SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY, INC. 
: 302-304 West 13th Street, New York, N.Y. 10014 

Пересилку оплачус НТШ. 
7 м i n м і n n 11111м1111 м 111 м і 

Окружний Комітет Відділів Українського Народного Союзу 
при співпраці 

Культурно-Тромадського Клюбу 
запрошують Українське Рромадянство Дітройту й околиць, на 

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
75-ШТТЯ „СВОБОДИ" ^ 

. що відбудеться 

у неділю, 6-го жовтня 1968 року, поч. о год. 3-ій по пол. 
у залі Українського Народного Дому, вул. ІИартін ч. 4655 

У ПРОГРАМІ: 
9 Головний редактор „Свободи" АНТІН ДРАГАН — промова. 
9 НСЕР, МИКОЛА ПОНЕДІЛОК і ЕКО - авторські виступи. 
9 Український Танцювальний Ансамбль під мистецьким керівництвом 

ІВАННИ ДРАГШДИ-КУЛЬЧИЦЬКО,Ї. 
9 Тріо Українського Музичного Інституту. 
Квитки вступу у передпродажі в усіх секретарів місцевих Відділів УНС, 
обох Кредитівках та у Членів Комітету. В день концерту від години 

2:30 при касі. 
ЮВІЛЕЙНИЙ КОМІТЕТ 

ІЇГ 

Ню Иок. -
із 7, вересня ц 
днть мільйоновим накладом, 
опублікував велику кольо– 

'т | рову фотознімку молодої ак
торки Ляриси Лорет з до– 

Заява д-ра В. Стахова трнва– І нечками Уляною і Ганною, 
ла 25 хв. Він радив вивчати . п якій українці Ню Иорку 
історію різних слов'янських j легко розпізнали українку І політичною. Репортаж за– 
народів та елементи їхньої' Лярису з дому Кукрицьку. кінчусться описом сцени, 
культури. Українського про–: заміжню Лнсняк. У репор– коли родина виїздила на 
мовця підтримав голова j тажі Едіт Ефрон „Портрет 
Шкільної Ради Скрентону .викрадачки чоловіків" роз– 
Генрі Денді, відомий поль– і повідається про молоду і 

діяч, та ін. Загалом! надзвичайно талановиту ак
торку, яка в щоденній теле
візійній серії „Доктор" вико
нує ролю „викрадачки чоло
віків", а в приватному житті Ідо Америки з Европи в 19-
а незвичайно милою люди– 50 році -з успіхом закінчили 
ною та доброю мамою. ,,Спо– І Гантер Коледж у Н ю Иорку 
чатку вона здасться фрпн– і тут же зробила ,,мастера" 

Ук– \ цуженкою". сказано в стат– з мистецтва в Колюмбійсь– 
j ті, але потім Е. Ефрон роз–. кому університеті. Вона вяс– 
! повідас. що Лярнса Лорет тупала R багаї-ьох виставах 
; народилась у Варшаві, т о її на Бродвеї. в п'ссі „Дон Жу– 
| чоловік українець, і її д і - і ан" Лесі Українки на ук– 
!ти говорять, крім англінсь– раїнській сцені, володіє 
: кої — українською та поль–, шістьма мовами, і тепер із 
ською мовами. Акторка дов– і особливим успіхом грас го– 
гнй час працювала в енсте– Іловну ролю в щоденній те
мі ..Голосу Америки'/, а по– левізійній серії „Лікар", 
тім радіо Комітету' „Свобо– | Світлину взято з ТіВі Ґ а й д " 

ненавидить комуністів, із 7 вересня. 

відпочинок в кінці тижня. 
У репортажі кілька разів 
підкреслено велике обдару
вання актриси ' — „слов'ян– 
кн-)Красуні". Додатково fci-
формусмо, що п-ні Лариса 
Кукрнцька-Лнсняк прибула 

в'янських мов. а не тільки 
російську, встановити в степ– 
товому університеті 
сильвенійську Катедру 
раїнознавства. 

Пен– 

Д-Р 1 ГЛИНКА 
ПРОМОВЛЯТИМЕ 

В Ш И К АГО 

Шнкаґо, Ілл. - Відомий 
у науковому світі хемік Д-Р 
Ізндор Глинка з Вінніпегу, 
буде промовляти в ШикаГо д,,– 
увечорі 23 вересня, в Укра– 

| інському Академічному Клю– ^ ^ ^ 
і бі ім. Є. Коновальця, про ' 
' щ о повідомив голова того 
Клюбу, відомий союзовнй 

.діяч Мирон Куропась. Те? 
мою доповіді гостя буде „Ро– 
ля українських професіона
лістів в розвитку українсь– | 
кого життя в Канаді". Д - р | 
Ізидор Глинка с презнден– 
том одномільйонової Куль– і 
турної Фундації ім. Т. Шев– j 
ченка в Канаді та автором; 
кількох наукових праць із і 
хемії. 

Li Рідного Краю тіоніли вістка, 
mo ?tl-ro серпня 19вя року у селі Завадові, біля Гтрня, 

^-покоїлась у Боаі 
наша Дорога МАТІЇ 

бл. п. 
АНАСТАЗІЯ БІРАКОВСЬКА 

Українська Музична Школа в Ню Йорку 
140 ДРУГА ЕВЕНИ (УНДІМ) 

ВОЛОДИМИР ЦІСИК - директор 
ПРИЙМАЄ УЧНГВ НА НАУКІУ 

ГРИ НА СКРИПЦІ і ФОРТЕП!ЯН! 
НЮ ИОРК: 

Скрипка — В. Ціенк — VI 7-2566 
Фортеп!яп — О. Музячепжо — 

(202) 232-5561 
Л. Пелех-Турзер - 686-2278 
М. Цуканова - S82-4142 

НІОАРК. Н. Дж.: 
В. Щсяк - (212) VI 7-2566 

ПАСХЗЄИК. Н Дж.: 
В. Щсяк - (212) VI 7-2566 

ВГНҐГВМТОН, Н. И): 
Марія Цісик-Круцька — 

(717) DI 7-8970 
КОГОВС, Н П.: , 

І. Гаври-тіоі: - (518) СК 7-6841 

ЗАПИСУЮТЬ Д І Т Е Й Д О і 
ПЛАСТОВОЇ СВІТЛИЧКИ 

Віннтег. - Щосуботи в І 
Пластовій Домівці на 613 
Флора евню провадиться з а - | 
пне дітей від 7 до 11 р. віку 

ІДО пластового новацтва. Там! 
же можна одержати всі до– j 
кладні відомості про Пласт і -
і його завдання. Крім того. І 
провадиться запис дітей мо– 
лодпгого віку до Пластової1 

Світлички. З початком ве– і 
ресня Пласт у Канаді роз–' 
почав свою діяльність по 
клітинах і роях. 

Затяпінла у смутку горем прибитого мужа ПЕТРА 
БІРАКОВСЬКОЇЧ). трьох гнніп і дочку в Краю і одного 

гнна на чужині. 
НКХАП РІДНА ЗЕМЛЯ БУДЕ ЇП ЛЕГКОЮ! 

Син БОГДАН 

Замість квітів на могилу 

бл. и. М И Х А Й Л А Н Е Н Ц А К А 
на СИРОТИ 

складав 18 доларів 
о. Овген І Ярос.тана ЦЕГЕЛЬСЬКІ 

плАтгекА з тснями 
ІГОРЯ ШАНКОВСЬКОГО j 

Торонто. - В українській! 
фірмі „Русалка — рекорд" j 
вийшла нова довгограйна ' 
платівка з піснями авторст
ва і у виконанні І. Шанков– 
ського — поета і доцента, 
який викладає мови в одно
му з коледжів у Канаді. 
Перші дві його платівки, з 

| піснями легкого жанру, 
вийшли в Японії у 1955 p., 
нещодавно дві в Едмонтоні. 

В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ (ЖЕРТИ 

бл. п. д-ра 
ВОЛОДИМИРА ВРЕЦЬОНИ 

відбудеться 

ПАНАХИДА і ПОСВЯЧЕННЯ 
НАГРОБНОГО КАМЕНЯ 

в суботу, дня 21-го вересня 1968 р. 
о год. 12-ій в п о л у д н є 

на цвинтарі PINE LAWN, LONG ISLAND 

Л-Р Г А Л Я М Л Е Н Ь К А - В Р Е Ц Ь О Н А 

Тел. (Зів) МО 5-1272 



в 
ms 

СВОБОДА. СЕРЕДА. 18-го ВЕРЕСНЯ 1968 Ч. 172. 

Ш Праці BBjffi Праця Ж 
П KELT WANTED MAUt Ц j Ц BMUP WANTED MAAJE j j 

HANDY MAN 
Коли масте -лисин фах і шу– 
,І^сге шаясн з молодою корпо
рацією, яка може запевнити 
вам знамениту майбутність, то 
'МИ іпукасмо майстрів на всі 
руки, які вміють орудувати 
Знаряддями Добрий вигляд. 
Добра заплата з овертаймами. 
Першорядні бміефітн. Дармові 
уніформи пошиті до міри. Тре– | 
ба мати дозвіл на автомобіл. І 
водія. Приходьте і придивіть– І 

ся 101 Park Ave.. N.Y.C. 
Кличте: MU 3-0817 

НЕФАХОВА 
фабрична поміч до фабрики 
плястики. шифти 4 по :юл. до 
12 ночі - - 1 2 ночі до 8 рано. 

Нагода на овертаимн. 
Stuart Container Corp 

58 Grand St.. Moonarhie. N'.J. 
Тел. (201) ОЗ.Ч-оОІб 

АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРЕСПОНДЕНТ 
ДОБАЧУЄ УКРАЇНСЬКИЙ АРГУМЕНТ 

У СОВЄТСЬНІЙ ІНВАЗІЇ НА ЧССР 
' (Закінчення зі стор. 1-ої) 

0:1 млини, НЕ спот ЗЕМЛІ 
(Що цшлуть комуністичні газета в Україні) 

партії. Це він мусить ще й, 
тепер намагатись вияснити і 
ув'язнення українських ін–! 
телектуалів. 

FACTORY WORKERS 
Several permanent vacancies 

j for RascbeU Knitters. 2nd A 
3rd shift. Knitting Trainees. 
2pd and 3rd shift. Shipping 
and Receiving. 1st shift. J ig 
Operators. 1st and 2nd shift. 
Tenter Frame Operators, 1st 
and 2nd shift. Fabric inspec
tors!, 1st and 2nd shift. Full 
paid benefits. Regular over
time. Shift "differential, job 

security. 
Call" or Visit Mrs. Brindiai 

Fablok .Mills, lee. 
140 Spring Street 

Murray HOI. N J . 464-1950 

FACTORY TRAINEES 
Learn 

1. Screen Printing 
2. Textile Cutting 
3. Packing and Sniping 

Steady work, some overtime. 
- good starting salary. 

(301) 427-1505 

Україна ще нездужає на 
„письменницьку недугу", я– 
ка минулої весни запалила 
іскру революції в чехо-сло– 
вацькій комуністичній пар– 

Иа зустрічі обидвох пре– j тії. Заарештовано і секретно 
Досвід при золоті, також вса– І зиДІй. чеської і совстської. в; засуджено щонайменше 20 
джуваиня каменів на персте–! Черні. П. Шелест був таким! українських письменників і 

Праця на штуки. | напастливим у своїй промо–! науковців. Ідеалістичний І 
ві, що вся чехо-сповацька j сміливий телевізійний репор– 

| президія вийшла зі залі. і тер. 30-літній Вячеслав Чор– 
Найзавзятішнм інтервент, новіл, був висланий минуло– 

оналісгом по військовому | го року, щоб звітувати із су– 
боці був інший українець.! дового процесу проти моло– 
маршал Андрей Гречко. Це ді, яку засуджено за читан– 
він наполягав, що коли Че– ня недозволеної літератури. 
хо-Словаччині буде дозволе-j Закордон передісталися кон– 
на її лібералізація, він неї трабандою його подробиці 
зможе дальше гарантувати; про переслухування в Укра– 

Д О Г Р А В І Р У В А Н Н Я 

нях і т. 
висока платня, приємні умо
вний праці. Добра нагода для 

відповідного. 
PL 3-6525 

ПОРТЕРИ 
Чищення бюр personnel Пов
ний час, нічна шнфга, понед. 
до п'ятниці. Околиця White 
Plains. Оплачуємо траспорт. 

Висока печат платня 

Тел. (914) WH 8-5264 

СТОЛЯРІ 
Досвід при малих домах і го
родових апартаментах. Мусить 

мати авто. З юнісю або без. 

(212) ТТ7 6-0500 
(914) 963-0047 

AUTO BODY 
Combination man з досвідом, 
чиста робіткн. всі звичайні бе– 
пефіти т пенсія. Голоситнсь 

до Mr. Many 
Gary-Allen Chevrolet 

t`orner Dean and Hamilton Ste. 
Englewood, N.J. (201) 567-4464 

ME.V 

ftEWTNDERS 
UTHJTY 

g^ady. good starting rate —і 
12.80-3 30 per hour. Excellent і 

benefits. 
Tel.; (201) 933-6555 

ПОРТЕРИ 
На неповний час, 5 - 9 веч. і 
пин. до п'ят. Повні, щедрі бе– і 
нофігн працюючого. Телеф. за і 

доАіонлилиям 
Мгь O'Brien, 262-ЗТОО 

Safeeo Insuranee 
606 Kinderkaraack Road 

Khrer Edge, N.J. 
An equal opportunity employer 

"^Ш'ОБУСОВГ 
МЕХАНІКИ 
З досвідом Dleael. 

ДО ЧІІІЦНІНИ 1 

поиічішки.. 
Поєний час. Повні бенефіги 

Голоситнсь: 
INTER-CITY 

TRANSPORTATION CO. 
730 Miid І son Avenue 

Puterson. N.J. 
v ' He. телефонувати 

WAREHOUSEMEN 
і Opportunities now available 
1 with one of the largest re-
i tailers. 5 day, 40 hour week. 
I Good starting salary. Liberal 
і benefit progTam. including dis-
j counts in all branch stores, 7 
| paid holidays, paid vacation, 
і nospitalization. life insurance, 

profit sharing plan. Apply in 
person. Monday to Friday, 

9 A.M. to 4 P.M. 
! Sears Roebuck Ш Co. 

Distribution Center 
151 Maywood Avenue 

Maywood, ХЛ. 

MEN 

совстську комунікаційну лі
нію, найбільш загрожені мі
сця якої на совєтських кор
донах лежать в Україні, де 
вітали з одвертими рамена
ми як визволителів навіть 
війська Адольфа Гітлера. 
Коли совстська розвідка схо
пила Дубчека і його мініст
рів, то вони тільки одну ніч 
провели в Польщі, а опісля 
їх перевезено до найбільшої 
в Україні мукачівської в'я
зниці. 

їні. Чорновола заарештовано 
в листопаді та засуджено на 
каторгу в Україні. 

Про-совєтські українці, як 
Шелест і Гречко, добачу– 
вали в тих методах правиль
не лікування, що його треба 
застосувати також у Чехо– 
Словаччині. Вони собі дума
ли, що швидка доза танків 
може врятувати не тільки 
Чехо-Словаччнну. але також 
Україну - кінчить свої мір
кування Джордж Веллер. 

Совєтське військо наставляється 
зимувати в Чехо-Словаччині 

Прага. — Совг,ги не дума– і реалістичний підхід до про– 
ють відкликл'іВатн в швігдко– ;блем сучасного часу", проте 
му часі свого війська з Че– 
хо - Словаччини. Biuuvc на 

і вона далі торочить про ,,ан
тикомуністичні сили" в Че– 
хо - Словаччині та ствердус. 

То work in rarge modem manu- t^e ЗИврвбИВЯ совстськнх віл– щ0 поворот до нормального 
facturing plant Intelligent, іськових кол до чеського у–! стану „це процес не одного 
R S S S k r ^ n ' s ^ t t e ^ ^ не п е Г в о д н з | д н я ані не одної ночі". Між 

Benefits. Brooklyn locution. (Передбаченої на 1968 p. ре– чеським проводом і Москво– 
ТеЬ: 253-8829 !круталД щоби можна матн'ю існують смеречки в різ– 

а і . . 'багато касарень для совст-|ннх ділянках. Ось. напр.. 13 
Н 
Ф 

Праця 
FEMALE 

V OPTICIAN' INDUSTRIAL ? 
^Л)Г vacant position as active і 
,4lfficer of well- established \ 
company wanted Highly ех– ; 
"perieneed perwon onlv. Соп– і 
tact Mr. Walter A. Merkl at | 

Precision Optics 
Incorparated 

612 Industrial H a y West 
Eatontown. N.J. 07724 

ПЕКАРІ (3) 
: 

Хліб і булки. Досвід і відпові
дальність. Досконала платня, 
повний час або кілька годин. 

Також солодке печиво. 
Alberino'e Italian Bakery 

-189 Fourth SL, Troy, N.Y. 

ФАБРИЧНА ПОМП 
. для оформлювання. Деігшгй 
рапорт 7:30 ранку. Нічний 

репорт 4:00 по пол. 
Canada Dry 

'" 59-02 Borden Avenue 
Г”'Г" Maapeth, N.Y. 

ПОТРЕБУСМО 

ОПІКУНКИ 
ДО ДВОЄ ДГГЕП І ЛЕГКОЇ 
ДОМАШНЬОЇ П Р А Щ ОКО

ЛИЦЯ NUTLET. N.J. 

Телеф. (201) 661-2118 

TYPIST 

і Good working conditions, fringe 
: benefits, permanent position. 

CaU Benj. Bcrinun 
ГІ0 Moonachic Avenue 

Moonachie. N J . 
(201) 933-9100 

О П Е Р Е П Т О Р К І І 

Всіх родів, досконалі умовкни, 
юшйна робігня. постійна 

праця. 

Brooklyn, N.Y. 
Call. Sam 497-1000 

КЕЛЬНЕРКИ 
Денна або нічна 

праця. 

Тел.: (201) 343-7651 

ДЛЯ 
ВИ | ськ'ого війська. Чесьішй уряд І керівшгх чеських економіє 

9 ібуцім-то відкинув ту вимогу, тів. здебільша професорів у– 
— і Коло сім совстських дивізій, ніверсігтетш. оприлюднили в 

І разом понад 104)000 вояків, j партійному органі „Руде 
таборують в чеських лісах. Право" заяву, яка підтримує 
Вояки сплять під шатрами економічні реформ, які почав 
та просто на землі і вони що– переводити віце - прем'єр 
раз більше ремствують націроф. Ота Сік. що йоі-о Мос– 
нідеутніеть примітивних - "ВНг !ква казала виключити з у– 
год. Зате Совети бупім-то і ряду. Заява тих економістів 
дозволять Польщі, Мадярщн–;стверджує, що реформа Сіка 
ні. Болгарії і Східній НЛмеч-Ібулн намічені після довгих 
чіші відкликати всі свої вііі– колективних нарад з еконо– 
ська з Чехо - Словаччини, містами і не мали нічого 
Хоча.московська ..Правда" спільного з .-поворотом до 
признала вперше, що чеські капіталізму", як про це пи– 
лідери приймають ..більш і сала совстська проса. 

Греи,ії відбудеться плебісцит над 
новою конституцією 29 и,. м. 

STENO TYPIST j 
General office responsibili-1 
ties. Hours 9:30-5:30. 5 day; 

| week. Convenient location to : 
j all subways. Work in pleas-1 
. ant atmosphere. Liberal be- і 
I nefits. Salary commensurate 

with experience. 
Apollo Shipping Co. 

K Cai) for appointment 
425-8650 

^ ^^ 

Атснн. - - Грецький пре–. вого грецького парляменту. 
; м'єр Георг Пападопульос Коли будуть переведені ті 
проголосив на пресовій кон– j вибори — тоді й вернеться 
ференції. що плебісцит над j до Греції король Констан– 
текстом нової конституції І тин. який перебуває на до– j 
Греції відбудеться /вже 29|; бровільно.му вигнанні, куди 
вересня ц. р. З цього приво– І він пішов після невдачної 

і лу в найближчий понеділок j спроби відсунути від владні 
і будуть звільнені всі полі– теперішній уряд. Все ж. на–! 
. тнчні в'язні, за внйнятком віть після переведення пле– І 
2.000 комуністів. Амнестіл | бісциту над новою консти– і 

| стосується також до двох!туцією обов'язуватиме ще в 
і колишніх прем'єрів, які пе– Греції вийнятковин стан:| 
! ребувають під домашнім а– названий грецький прем'єр 
реалом із забороною кому–! заявив, що відносини в Гре– 
нікуватнсь із зовнішнім сві– і ції все ще настільки „хворі", 
том. ЯЬте не визначено ще що треба виждати. покн| 
дати перших виборів до но– І цілком ..видужають". 

ЗНОВУ ПІДКРЕСЛЮЮТЬ 
СДШСТЬ . БУКОВИНИ 

З УСІЄЮ УКРАЇНСЬКОЮ 
ЗЕМЛЕЮ 

Радянська Україна" з 8 
вересня: т.Понад ЗО нових 
Історичних пам'яток вияви
ли студенти історичного фа
культету Чернівецького уні
верситету під час археоло
гічної практики в Сокирян– 
ському районі на Буковині. 
Студентам пощастило від
крити також чимало пам'я
ток бронзового та ранньо 
залізного віків. Зібрані ек
спонати майже нічим не від– 
різнюються від матеріалів з 
стародавніх поселень лісо
степової смуги правобереж
ної України, що свідчить 
про єдність історичного роз
витку на цих землях. 
Зібрані матеріяли будуть 
використані для складання 
археологічної карти Черні
вецької області". Подібні по
відомлення про знахідки на 
Буковині з'являються в ки
ївській пресі майже щотиж
ня. 

КИЇВСЬКА ОПЕРА 
В ЦЬОМУ СЕЗОНІ 

і 

Свій 101-й сезон київська 
| опера ім. Т. Шевченка роз– 
! почала оперою М. Лисенка 
„Тарас Бульба". В сезоні бу
дуть показані: новий балет 
харківського композитора Б. 
Яровннського „Поема про 
Х^арію", як повідомляла 
„Радянська Україна" з 7-го 
вересня — ..присвячений 50-
річчю ленінського комсомо
лу": українська опера пока
же також російську оперу 
„Хованщіна" Мусоргського, 
„Богдана Хмельницького" 
К. Данькевича, балет П. 
Чайковського „Спляча кра
суня' 'та „Фра Дьяволо" Ф. 
Обера. ..До, 100-річчя наро
дження Леніна" готується 
особливий репертуар . . . 

РОСІЙСЬКИЙ РЕПЕРТУАР 
В ТЕАТРАХ УКРАЇНИ 
„Радянська Україна" з 11 

вересня, вже не позичаючи 
в Сірка очей, „пишається" з 
такої нагоди: „Постійна тур
бота партійної організації 
про підвищення ідейно-полі– 
тнчного загартування твор
чих працівників сприяє їх 
зростанню, появі високоідей– 

I них, виконаних на належно
му художньому рівні творів 
літератури і мистецтва. В 
активі наших театрів виста
ви „Trfpac Бульба" Гоголя, 

; „Марина" М. Зарудного, 
„Марат Козей" В. Зуба в те-j 

і атрі імені Шевченка, „Зьїко– 
і вьі" і „Старик" Горького, 

„Дело Ольги Зотовой" О. 
Толстого, „Внринея" Л. Сей– 
фуліної в театрі імені Горь
кого. „Белая ночь" В. Ша– 
туновського в Криворізько
му музично-драматнчному 
театрі імені Шевченка та ін 

республіканського комітету 
захисту миру, членом уря
дового р є спубліканського 
Комітету, була членом Пре
зидії ВЦРПС" . . . 

„ТВОРИ" ТА „ІДЕЇ" 

лкііпіА для ДІТЕЙ 

"frTCewjjga^ 
' H M I T M I N I 

48 к. па s t 
TeL: OB 8-3560. New ITort CttJ 

ДЛЯ ВАШИХ ДІТКП: ВСІ 
КНИЖКИ л л я ШКОЛИ 

ОДЕРЖИТЕ В АРЩ.– 

з 12 ш Різне 1 
mm mm 

„Культура і Життя" 
вересня навела, як зразок,І ир^мм 

ші." Такий стан лише в Дні- | п р а ц ю Шнроколанівської; У к р ш - Н с ь к в Висялкове Вюро 
пропетровськш області, а на сільської бібліотеки на Ми–; П П „ 1 М П І Г І П Р І р г п ш п г 
Одещині. Харківщині, Лу-| колаївщині: ,.Старанно діб– RDMAN rAHbtL оЬпіШС 
ганщині, Сумщині й кількох і ран0 кд„г„ п р о вождя д.ія ;

 N York City 
інших областях репертуарі д і т е . р і з н о г о ш к і Л ьного ВІ–; Tel GK 5-7430. - В^сшоиш; 
ще більше зроешщении 

ДО 7(МиТТЯ 
НАТАЛІ УЖВШ 

Відомій акторці Наталі 
Ужвій минуло 70 р. З того 
приводу в „Радянській Ук
раїні" з 8 вересня була на
друкована коротка стаття та 
перелічено причини, які 
останніми десятиріччями не 
дозволяли тій обдарованій 
актрисі по-справжньому ви
явити свій талант: .Зона є 
головою Президії Українсь
кого театрального товарист
ва, неодноразово обиралась 
депутатом Київської облас
ної ради депутатів трудя
щих, членом Українського 

fKy. В кімнаті влаштовано; „ А Ч К И 3 ОДНГОМ І ХАР^А– 
книжкові виставки: „Жовте–Иод „ УКРАЇНУ і до СССР. 
нятам про Леніна". „Рідний | Приготовлено великий" вягбір 
наш Ленін навіки живий". 
„Невгасимий світоч нашого 
життя" та інші. Книгами! 
сільської бібліотеки корис-і 
тується 320 дітей. Лише за 
перше півріччя цього року І 
їм видано 403 книги про Іл–; 
ліча. Нині в Шнроколаиівціі 
немає жодного учня, який' 
би не читав літературу про^ 
вождя. Бібліотека запрова–; 
дила спеціальний облік І 
книг, прочитаних дітьми, у 
кожному формулярі про це | 
робляться ВІДПОВІДНІ ПОМІТ
КИ". Газета закликає інші 
бібліотеки, щоб вони наслі
дували такни „приклад". j 

матерінліл і рілннх товарів 
висилку для рідних на свята 

по дуже дешевих ціна?. 
Уряд, год.: від понед. д е оуб. 
8:30-6, неділя від 10-2 по.пол. 

JWW—-яарвшиитааь 

БАТЬКИ і МАТЕРІ! 

Не робіть кривди дітям! 
Вже сьогодні замовте дитячий журнал Вирівняйте 
залеглу передплату. 

ВЕСЕЛКА 
THE RAINBOW 

ЖУРНАЛ д л я ДІТЕЙ КОЖНОГО ВІКУ 
З кольоровими Ілюстраціями виходить кожного місяця 
у Видавіищтві „Свобода" заходами Українського Народ
ного Союзу. Редагуг Колегія з членів Об'єднання Пра
цівників Дитячої Літератури. Річна передплата становить 
у ЗСА - 4.00 дол.. у інших країнах - рівновартість цієї 
суми. Ціна окремого числа — 40 центів. Ціна подвійного 

числа — 60 центів. 

"THE RAINBOW" - "VESELKA" 
81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

В Real Estate, gj 
WEST NYACK 

4 bedroom, high ranch, eat in 
kitchen panel, family гооЩ with 
built in bar A bookcases' large 
rear deck, privacy yet , con
venient to .shops, school і paro
chial, carpeting stornis" A 
screens included. Well ladscap-
ed. Excellent buy. Must be seen 
to appreciate. Asking .137,600. 

Act nbw. CALL O W N E R 
(914) XA 3-51 TO 

ПРОДАЄТЬСЯ 

4-РОД. ДІМ 

біля Укр. Кат. Церкви та шко
ли в Нюарку. дуже вигідно 

для дітей шкільного віку, 
Тел. S71-5916 в Нюарку, Н.Дж. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У Н СОЮЗУ! -"-

S Різне 
С.ВАНГЕЛЬСЬК! 

ІК)ГОСЛУЖЕННЯ 
в українській мові відбувають– 
ся щонеділі по полудні о год. 

3.30 м. 
Cedar Grove Church 

Tabor Rd. Л Rising Sun Ave, 
Philadelphia. Pa. 19129 

Phone: DA 4-8269 
ВХІД ВІЛЬНИЙ Д Л Я ВСІХ! 

Funeral йь 
S І Direetora 

FARMS Ь CO. HOMES в 

ЧУДОВИЙ В И Д 
Справді модерний дім, кахле
ва кухня і лазннчка, крите па– 

тіо, 511.500. Умови сплати. 
Блнз. Союзівки. 

КОРР of KERHONSON, XY 
Dial: (914) 626-7500 

І З С С 

Питайте у всіх 
| книгарнях за 
І нововігданою 
Ш, книжкою 

ПОВСТАНСЬКИЙ 
ЗАПИСНИК 

Ц А в т о р 

М И Х А Й Л О 
Д А Н И Л Ю К 

В — лікар, -журналіст, гро– 
I кадський діяч пред– 
I ставляс визрівання націо– 
щ опальної свідомостн на 
,;с Воліогі. прихід окупантів 
Щ— совстських і німецьких 

.','г–.., . , - і боротьбу проти них. 

Для багатьох розкрнвас незнану панораму героїчних дій 
українських повстанців на Крем'янеччині в poKn`" 1942-13. 

288 сторін друку. Ціна: 5 0 0 дол. тиорла оправа 
3.50 м'яка 

"SVOBODA" 
81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

3 C d З Г zee: З Г zxrr m r 

S I N K O W S K Y 
FUNERAL SERVICE 
4221 PARK А\ГС?ПЛВ 

BRONX, N.Y. 1045І ' 
(near E. Tremont Avenue) 

Tel.: 868-2475 
Д и р е к т о р 

ПОСІІФ С К Н К О В С Ь К Я 9 
.'Іавілуя влаппуванням По
хоронів в каплицях, поло
жім і и\ и коленім райопі міс
та. Похорони по иінрчвль– 

ннх цінах. 
- - - ' 

Theodore WOLINNIN,Inc 
Директор 

Похоронного Заведеная 
128 East 7th Street 

NEW YORK, N.Y. Щ^ 
Tel: GR 5-1437 ` 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

a r t 
m У^ШВВШВШЗПгЕЯШШШВШш^ШШХВШП 

Українська мова в університеті Вейн 

В 
є 

Праця 
A FEMAUB 

FACTORY WORKERS 
V,-:- . 2nd and 3rd shift. 
jSrEN wanted for general fac-
.tory work. 2nd and 3rd shifts. 
Liberal fringe benefits program, 
including Blue Cross and Blue 
"" Shield. Call 887-4880. 

Chrysler PlantIc Products Corp. 
7 Eastmans Rd. 
Parsippany, N'.J. 

Aa equal opportunity employer 

Ю В Е Л І Р 
і Околиця Менгетену. досвід 
j при золотих пряжках, юві– 
1'лірстві і т. д. Також напра– 
1 аа біясутерй. Добра платня, 
і постійна праця, всі бенефі– 

' ти, доск. нагода. 
Тел. РЬ 3-6625 Ext, 216 

КРАЯЩ 
4 Потрібко (2) з досвідом при 
суіхздках. Добра платня і 
постійна праця, присмні 

Ф" умовний праці. 
Hudson Frocks 

151 West 25th 8t. N.Y..C 
(5th Flood) CH 3-2550 

Var—sr- a ' ' . —|— 

Загальна 
фабрична 

поміч. 
(212) KA 8-8391 

DISHROOM WORKERS 

; Доскои. д о в ш і й праці в нов., 
І модерних удогіднеіпшх. Під– 
\ вігшки для кваліо^ікованнх. 
j Досконала платня. Вел беніф. 
' Голос. Dining Hall's Office. 144 
j Thayer Street. (2 бл. на полуд. 
І від Waterman) . Пон.-п”ят. 9 p. 

— 11 p. або 2-4 по пол 

! BROWN UNIVERSITY 
FOOD SERVICES 

Рівні права для працюючих. 

MAN 
4irttb mechanical ability, on 
operation of .major piece of 
eajiipment. We want a man look-
uag for a future. Hard work, 
long hours during busy season. 

Steady year around work. 
Apply to 

Peer Park Baking Co. 
Uammonton, N.J. 

. 4 

- Af ' ; ' ^ 

ОПЕРЕРГГОРИ, -КИ 
Досвід нрн суконках. Секцій
на праця, нічна шнфта б'10 
веч. Постійна праця, платні 

свята. Також 

Д О ПРАСУВАННЯ 
Добра початкова платня. Му
сять бути мешканцями Ne\v-

burgli або Monroe. 
CARLAND MFG. CORP. 

8 North Main St , Monroe, N.Y. 
(914)' 783-2311 

Старанням У к р а їнсько– 
Американської К у льтурної 
Фундації у вересні ц. p., на 
початку осіннього кварталу 
будуть відкриті виклади ук
раїнської мови та літератури. 
Програма передбачає 24 
квартальні, або 16 семестра– 
льннх годин української мо
ви, по 4 години історії укра
їнської літератури я культу
ри. Є старання,щоб відкрити 
теж виклади історії України. 

Згадані пгорі виклади ук
раїнських предметів креди
товані університетом на рів
ні зі всіма іншими вігклада– 
ними там предметами. Тому 
студенти можуть брати 24 
години української мови на 
т. зв. ленґвіч ріквайрмент, 

!т.-'то як предмети мови, що 
І обов'язують кожного сгуден– 
|та університету. 

З викладів можуть корис– 
і тати не тільки студенти Уні– 
| верентету Венн. але теж, за 
і згодою своїх деканів, і сту

денти сусідннх університе
тів. 

Студенти з-поза місцевих 
університетів можуть скла
дати іспити тільки з україн
ської .мови. 

Заінтересовані ст у д і я м и 
мови н літератури не знай
дуть у надрукованих програ
мах згаданих вгорі україно
знавчих предметів, бо рішен
ня про відкриття украї н с ь– 
ких викладів запало щойно 
після надруковання програ
ми на цей осінній квартал. 
Вони мають появитись у до
даткових програмах на по
чатку шкільного року. 

Українсько -Американська 
Культурна Фундація запро
шує університетську молодь 
поголовно користатн з ви
кладів українознавчих пред
метів в Університеті Вейн. 

По докладніші інформації 
можна телефонувати на ад
ресу автора цієї статті, чис
ло тел.341-0757. 

Дмитро Строїч. 

ДО ВИНАПМУ 

РЕСТОРАН і КУХНЯ 
З ПОВНИМ УСТАТКУВАННЯМ НА Д О Г Щ Н И Х 
УМОВННАХ. ПИСЬМОВІ ПОДАННЯ НАДСИЛА

ТИ НА АДРЕСУ: 

U K R A I N I A N NATIONAL HOME 
142 8econd Avenue New York. N.Y. 10003 

--і—-лині ні ні і і яті і 

ВЖЕ ПОЯВИЛАСЯ В ПРОДАЖУ 
велика праця д-ра ЛУКИ ЛУЦІВА 

ІВАН ФРАНКО - БОРЕЦЬ ЗА 
НАЦІОНАЛЬНУ І СОЦІАЛЬНУ 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
Праця охоплює цілість життя, діяльности І творчості! Іванл Франка, починаю

чи від його дитячих і юнацьких літ аж по останні роки поета. Біографію 1 твор
чість розглядає автор на основі поетових творів І висловів самого Івана Франка. 
Автор наводять їх думки і погляди окремих франкознавців дореволюційних і шс– 
ляреволюційних. як також сучасних годсовєтських. Шість повних сторінок друку 
обіймає реєстр даввьої і сучасної літератури про Івана Франка, яку використав 
автор. 

Книжка повинна бути в кожній україпськія хаті 
654 сторін друку. Тверда оправа. Ціна 59.50. 

Замовлення і належність слати: 
"SVOBODA", 81-83 Grand Street (P.O.Box 346), JERSEY CITY, N.J. 07303 

шшшшшшшт 9 9 9 6 З І 

LYTWYR І LYTWYH 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

ПЕТРО ЯРЕМІ 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Займагться Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу
ра. Модерна каплиця ДО 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

ТАРЗАН, ч. 6060. Знайшли кабіну! 

T^OSS UttfCO TREES W I U 
0Vf U6A s\5 LOG CAFIN, 

— Іто, це викарбував ве
ликий майстер примітивни
ми знаряддями! Хтоиебудь 
не жив би тут, він мусів бу
ти щасливим! 

— Тепер - ми еднні люди 
тут, і ми не с відкривцями 
цісї щасливої долини! 

— Оце бамбукове дерево 
буде нам доброю кабіною, 
зараз над озером! — Мені 
подобається це місце, Тар– 
зане! 

^ 2 ^ 


