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ОСТАННІ ВІСТІ 
Понеділок, 7-го серпня, 1967 

НЕХАЙ ВІЧНА БУДЕ СЛАВА! 

В А М Е Р И Ц І 
М Н Ш И Ґ Е Н С Ь К Н П ГУБЕРНАТОР Д Ж О Р Д Ж РОМ

НІ, промовляючи на Літніх Доповідях в Чотоква, Н. Й., 
казав, що Уряд З Д А повинен виявити більше зусилля в то
му напрямку, щоб приватний капітал і приватна проми
словість допомагали незаможним державам до економіч
ного розвитку. Ромні висловив турботу з того приводу, що 
в недорозвинених країнах у великому темпі збільшується 
число населення, що там все ще поважною проблемою є 
неграмотність та злий стан здоров'я. „Недорозвинені дер
жави, казав Ромні, становлять потенціяльну загрозу для 
стабільності! в світі, вони можуть бути джерелом анархії. 
Вони с тим пустим місцем, яке може заохотити до агресії 
або до внутрішніх заворушень". На думку Ромні замість 
державнрї допомоги із ЗДА повинна йти приватна допо
мога. 

КОЛИШНЬОГО П Р Е З И Д Е Н Т А АИЗЕНГАВЕРА в 
суботу б;го серпня відвезли, до шпиталю Волтера Ріда у 
Вашингтоні, бо 76-річннн генерал занедужав на шлунок 
вночі з-п 'ятниці на суботу. Лікарські тести виявили, що 
пацієнтові не загрожує жодна небезпека, він спав добре 
і почувавається дуже добре, тому є надія, що в найкорот– 
шому часі він залишить шпиталь. Айзегавера везли до 
шпиталю з Ґеттисбурґа, Па., до Вашингтону гелікоптером, 
а пані Айзенгавер, яка не може користатн з повітряного 
транспорту, прибула до шпиталю автом 90 хвилин пізніше. 
Айзенгавер був активний в останньому часі. Він приготов
ляє до друку четверту книжку спогадів. Айзенгавер мав 
серцеві атаки в 1955 і 1965, параліч 1957. Перебув опера
цію кишки в 1950, а жовчевого міхура в 1966р. 

СЕНАТСЬКА КОМІСІЯ ВИДАТКІВ схвалила на обо
рону 570,156,420,000, трохи менше від тієї суми, яку схва
лив був Конгрес в минулому році — 570,229,622,000. На 
війну у В'єтнамі призначено з цієї суми понад 520 біль
йонів. Передбачається, що на війну у В'єтнамі треба буде 
схвалювати додаткові суми, як це було під час минулого 
фінансового року. На армію призначено 522,730,303,000; 
на фльоту і морську піхоту 519,711,850,000; на летунство 
523,990,545,000 а на адміністрацію Департаменту Оборони 
— 53,724,722,000. Комісія зредукувала 5166 мільйонів, при
значених на додаткові ннщильникн, і 5300 мільйонів за
пропонованих на будову швидких кораблів. 

НАСА ВИБРАЛА 11-ОХ НОВИХ АСТРОНАВТІВ. 
Національна Аеронавтична і Космічна Адміністрація ви
брала 11-ох астронавтів ,з яких всі є цивілістами і ніхто з 
них не є досі летуном. Вік нових астронавтів сягає від 25-
ох до 4 0 - Р О року. Це в ж а 6-та кляса астронавтів, число 
яких становить 57. Астронавт Скотт Карпентер залишає 
космічну програму, і число астронавтів винесе 56. Між но
вими астронавтами є три лікарі Доналд Л. Голмквест, 
Франклін Мосґрейв і Вілліям Торніпон; три астрономи 
Карл Генізе, Брасн О'Лірі і Роберт Паркер; два фізики 
Джозеф П. Аллен і Антоні Інґленд; один інженер електро
нік Вілліям Ліньйор і один хемік — Д ж а н Ллевеллин. 
10 астронавтів зголосяться до праці 18-го вересня, Голм– 
гсвест а ж за рік, як скінчить лікарську практику в шпи
талі . 

У С В І Т І 
ГЕН. МАКСВЕЛЛ ТЕПЛОР І К Л Е Р К КЛІФФОРД 

В Е Р Н У Л И С Ь до Вашингтону з своєї подорожі до дале– 
косхідніх союзників Америки у В'єтнамській війні та 
склали президентові Джансонові звідомлення з внсліду 
своєї подорожі, яку перевели з доручення Президента. 
Названі колишні високі урядовці, які с дорадниками Пре
зидента були У Південному В'єтнамі, Таї (Сіямі), Австра
лії, новій Зеландії і Південнім Кореї. З нез'ясованнх про
чан вони не відвідали Філіппін. Вони переговорювали вій
ськову стратегію, економічні відносини та т. зв. пацнфі– 
каційну акцію у Південному В'єтнамі. 

МОСКВА ВІДКЛИКАЛА заповіджену участь 60-ох 
совєтських учених у 27-му Міжнародному Конгресі орієн
талістів, який відбудеться 13 ц. м. в Анн Арборі, Миш., 
подавши за причину погіршення американсько - совєтсь
ких відносин у зв 'язку з В'єтнамською війною та ситуа
цією на Середньому Сході. В „Ізвсстіях" появилась зно
ву стаття з грубими ланками проти Америки, як „най
більш жорстокого світового жандарма, найбезогляднішого 
агресора і найбрутальнішого душителя миру". 

КОМУНІСТИЧНИЙ КИТАЙ ЗГОЛОСИВ нову гост
ру ноту протесту в Індонезії з приводу нової бурхливої 
демонстрації, яку індонезійська молодь уладнла в мину
л у суботу перед комуяо-китайською амбасадою в Д ж а к а р 
ті. Демонстранти переламали зачинену браму важким 
вантажним автом і вдерлись на терен комунс-китайської 
амбасади. її урядовці стріляли до демонстрантів з вікон 
амбасади. Сильні відділи поліції завели спокій. Були ране– 
й арештовані. 

К Е Р І В Н И Й ЄГИПЕТСЬКИЙ Щ О Д Е Н Н И К „АЛЬ 
АХРАМ" ПРИНІС статтю одного з приятелів президента 
Нассера, з признанням, що Єгипет не може дозволити со
бі на ворожу супроти Америки політику та з порадою 
відновити з ЗДА дипломатичні взаємини. У тій статті звер
тається увагу, що прн всій своїй ворожнечі супроти Аме– 
реке — Совсти таки зберігають з нею дипломатичні взає
мини та культурні й економічні зв'язки. 

29 СЕРПНЯ МАЄ ВІДБУТИСЬ В СТОЛИЦІ СУДА
НУ Хартумі конференція „на вершинах" 13-ох арабських 
держав. Вона буде попереджена 15 серпня конференцією 
у столиці Іраку Багдаді в справах економічних і, зокрема, 
нафтових. Коли Єгипет і Снрія є за дальше закриття Су– 
езького каналу і продовжування заборони вивозу арабсь
кої нафти до ЗДА, Британії і ЗахіДньої Німеччини, то деякі 
інші арабські держави — головно Кувайт, Савді Арабія, 
Йорданія і Марокко, — поручають відкриття Суезького 
каналу і скасування того нафтового бойкоту. В обох ви
падках найбільші втрати мають самі арабські країни. 

У ПІВДЕННОМУ В'ЄТНАМІ Є КОЛО 40.000 ЮНА
КІВ, які взагалі не зголосились до військової служби, хоч 
повинні зробити це за своїм віком. Законно всі мужчини 
від 17-го до 35-го року життя обов'язані у Південному 
В'єтнамі до військової служби, але насправді не беруть 
там до війська юнаків нижче 20 років. Хабарництво і тор
гівля фальшивими документами уможливлюють десяткам 
тисяч молодих здорових мужчин викручуватись від 
йШська. . . - . 

Пропам'ятна таблиця на 
честь вкладу українських 
поселенців у розбудову 
Канади з нагоди її 100-
річчя в цьому році. Цю 
таблицю приміщено в На
ціональній Бібліотеці в 
столиці країни, Оттаві, під 
час великих урочистостей 
„Українського Дня", , що 
вдбулися там в понеділок, 
31-го липня, з участю по
над 1 500 осіб української 
молоді та найвищих дос
тойників з прем'єром та 
генеральним губернатором 
Канади На чолі, про що 
вже інформовано („Свобо

да", k-го серпня ц.р.). 
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ГОЛОВНИЙ ПРЕДСІДНИК УНС 
ПОВЕРНУВСЯ З ВІДВІДИН В ЕВРОПІ 
Джерз і Ситі. — Минулої 

п'ятниці, 4-го серпня ввече
рі, повернувся літаком Пан– 
Американської повітряноілі– 
нії з 5-тижневих відвідин в 
Европі головний предсідннк 
Українського Народного Со
юзу Йосип Лнсогір. До Ев– 
ропи він виїхав, разом зі 
своєю дружиною пачі Марі
єю, в середу 28-го червня і 

кі громади та ^країнціа в 
Італії, Югославії, Австрії, 
Польщі, Німеччині, Франції, 
Люксембургу й Англії, пере
віряючи — згідно з рекомен
дацією Головного Уряду У– 
НСоюзу та в порозумінні з 
президентом ЗУАДК д-ром 
Волог широм Таланом — 
„нові потреби і можливості 
допомоги українцям в Евро– 

за тон час відвідав українсь– пі" 

НА СОЮЗІВЦІ ПОЧАВСЯ 14-ИЙ З ЧЕРГИ 
КУРС УКРАЇНОЗНАВСТВА З УЧАСТЮ 

52 СТУДЕНТІВ 

Орбітер 5-ий згідно з ПЛАНОМ, кружляє 
довкола Місяця і його фотографує 

Пасадена, Каліфорнія. — 
В суботу 5-го серпня за до
помогою радіових сигналів 
сповільнено швидкість космі
чного корабля Лунара Орбі– 
тера 5 до 1,400 миль на го
дину, і тоді Орбітер внаслі
док притягання Місяця по
чав кружляти довкола нього. 
Орбітер був тоді віддалений 
від Землі на 228,700 миль і 
мав ще до Місяця віддалі на 
925 миль. Найменше відда
лення Орбітера 5 від Місяця 
становить 125 миль, найбіль
ше — 3,600 миль. „Це така 
Орбіта, яку. ми..:пялнувалп", 
— сказав представник Дже– 
тової Лабораторії в Каліфор
нії. Космічний корабель Ор
бітер 5 — це в дійсності 860-
фунтова фотографічна лабо
раторія, яка має від неділі 
6-го серпня впродовж 14-ох 
днів фотографувати ті райо
ни Місяця, якими цікавлять– 

полетять на Місяць десь ко
ло 1970-го року. Після вико
нання цієї праці він приєдна
ється до тих трьох Орбітерів, 
які вже виконали своє зав
дання і тепер кружляють до
вкола Місяця, як ного штуч– 

продовжусться війна всіма 
засобами зброї, за вийнят– 
ком хіба атомовоїі і на всіх 
фронтах. Ось так у неділю 
6 серпня ц. р. американське 
летунство перевело 178 на
летів проти Північного В'ст– 

ні сателіти Орбітер 5 випу– а ч и с л о 1 9 7 н а л е т і В ) 
щено з Кейпу Кеннеді в Ка– п е р е в е д е н и х 
ліфорни у вівторок 1-го серп
ня. В середу дещо направи
ли його напрям за допомо
гою радіових сигналів із 
Землі, і в суботу він вже кру
жляв довкола Місяця. В не
ділю 6-го серпня Орбітер 5 
в ж е фотографував Місяць із. -
того боку, що ного не видко 
із Землі. Сподіваються, що 
зробить фота п'ятьох крате
рів Арістарха, Цензоріна, Ді– 
онізія, Довса і Тихона. Ц' 
фота мають допомогти нау
ковцям встановити, чи ці 
кратери виникли внаслідок 
вибухів вульканів чи від уда– 

У В'єтнамі продовжується війна - без 
виглядів на швидку перемогу 

Сайгон. — У В'єтнамі ний командант американсь– 

ся майбутні астронавти, що рів великих метеоритів. 

„Расові заворушення - це генеральна 
проба до революції" - Рей Бравн 

Ню Иорк. — Голова Сту
дентського Ненасильних Дій 
Координаційного К о м і тету 
Г. Pen Бравн, промовляю
чи в Квінсі, Ню Иорк, до 
1,500 негрів в неділю 6-го 
серпня, казав, що недавні 
заворушення в деяких містах 
цієї країни—це „генеральна 
проба до революції". Бравн 
склав свою заяву тоді, коли 
Виконна Рада Церкви Сіон, 
яка об'єднує один мільйон 
негритянських методистівг о– 
публікувала заяву, в якій 
гостро виступає проти кон
цепції Карманкела про чор
ну силу, що мас панувати 
над білими. Ця сама Рада 

на за те, що він вже зробив 
для американських негрів. 
Pen Бравн закликав своїх 
слухачів, щоб в середу 9-го 
серпня масово з 'явилися пе
ред карним судом в Квінсі та 
протестували проти суду над 
17-ма неграми, оскарженими 
у змові на життя поміркова
них негритянських провідни
ків. Цих негрів заарештува
ли за те, що вони змовляли
ся вбити голову Крайового 
Товариства для поступу ко
льорових людей, негра Рол 
Вілкінса та негра Вітні Ион– 
ґа, директора Міської Ліґн. 
Бравн вже оскаржений в то
му, що накликав до завору– 

хвалить президента Джансо– шень в Кембріджі, Мериленд. 

Численна публіка Союзівки в суботу 
ентузіястично вітала „Шумку" 

з Едмонтону 
В Н Е Д І Л Ю Л Е С Я Д И С А К І Р О М А Н 

Л Е В И Ц Ь К И И Д А Л И В Е Ч І Р С Л О В А І П І С Н І 

Союзівка, Кергонксон. — 
Ця оселя Українського На
родного Союзу в Кетски.:ь-
ськнх горах уже славна, 
між іншим, і своїми щоти
жневими мистецькими ім
презами, що часто могли б з 
успіхом конкурувати навіть 
з великими міськими сце
нами. До таких виступів на
лежали недавній концерт 
піяністки Люби Жук та 
оперового співака Андрія 
Добрянського, а минулої 
суботи численну публіку 
на цін же оселі одушевляв 
виступ славного танцюваль
ного ансамблю „Шумка" з 
далекого Едмонтону під ке
рівництвом Честера Куця 
„Шумка" виступила на Со– 
юзівці в поворотній дорозі 
із виступу на світовій вне– 

Володнмнр Гентнш. Цього 
Дня вперше встановлено 
вступ на імпрезу по одному 
долярові від дорослих осіб, 
із попередженням, що всі зі
брані так фонди призначе
ні на допомогу важко неду
жому нашому композиторо
ві - маестрові Іванові Задо– 
рожному. Вступи принесли 
суму 526 дол., яку вцілості 
переслано на призначену 
ціль. 

В неділю, 6-го серпня, в 
тій самій концертовій залі 
,,Веселки", в якій виступала 
, ,Шумка". відбувся вечір 
слова і пісні з участю Лесі 
Лисак (слово) і Романа Ле– 
внцького (пісня в супроводі 
бандури). Понад 200 осіб 
було приявних на цьому ве
чорі, що ним в ролі конфе– 

таві ЕКСПО-67 в Монтреа– і рансьє проводив маестро Вс 
лі. Конферансьє вів маестро лоднмир Гентиш. 

в минулий чет
вер, було найвище за всю 
цю війну. Також на різних 
пунктах Південного В'єтна
му велись бої, а комуністичні 
партизани й терористи знову 
перевели деякі свої наскоки 
й терористичні акти. З аме
риканського б о к у `rrporoJKV 
шено підсумки дотеперіш
ньої війни у цифрах. Ось 
так, до кінця минулого тиж
ня згинуло у Вїстнамі 12.-
269 американців а 74.818 бу– 

кнх збройних сил у В'єтнамі 
геерал Вільям Вестморленд 
є оптимістом, проте амери
канські кореспонденти з 
В'єтнаму висловлюють твер
дження, що тамошня війна 
зайшла в сліпий кут і що не
ма шансів, що можна буде 
осягнути там воєнну перемо
гу за рік-два-три. За голов
ну причину невдачі всіх а– 
мериканськнх зусиль вказу
ється на брак бойового духа 
в південно-в'стнамськін, ар
мії, постійну велику дезер– 
цію, хабарництво і корупцію 
південно - в'етаамського ад-` 
міністраційного і навіть вій
ськового апарату, брак енер
гії в самому народі Півден
ного В'єтнаму боротись про
ти комуністів. Н а 13 з по

ло ранених. Над Північним І ловиною мільйонів населен– 
В'стнамом ьтрачено 636 лі– І ня Південного В'єтнаму ко– 
таків різник типів, а надімуністи цілком панують над 
Південним В'єтнамом 197, територією із кругло трьо– 
разом 833 бомбовнкн, не ра– ма мільйонами населення та 
хуючн гелікоптерів. Щ о сто– мають поважні впливи па 
сується грошових витрат то . теренах із дальшими двома 
В'єтнамська війна коштує мільйонами мешканців, а 
Америці приблизно 2 біль– повна державна контроля не 
йони кожного місяця, 24 простягнеться більше, як на 
більйони річно. Хоч голов– пів мільйона громадян. 

Роковини атомової катастрофи в Гірошімі 
відзначено без більшого відгуку 

Гірошіма. - За щорічним збереженими, як історичною 
звичаєм відбулося відзначся 
ня трагічної події, якою було 
скинення на Гірошіму в Я– 
понії 6 серпня 1945 р. першої 
атомової бомби. Гірошіма на
раховувала тоді 344.000 меш– 

пам яткою руїнами колиш
нього промислового виставо– 
вого палацу, перейшла дуже 
скромно. У масовому зібран
ні взяло участь яких 35.000 
мешканців Гірошіми та за
кордонних гостей, але не 

канців — згинуло тоді 62.423; прибули ані делегати від я– 
особн. За повідомленням 
шпиталю Атомової Бомби в 
Гірошімі — ще н тепер вмі– 
рають люди на недуги го
ловно левкемію (пістряка 
кровн) спричинені радія– 
цісю від вибуху з-перед 22-ох 
років. Однак церемонія з 
буддистським ритуалом, яка 
відбулася на п л о т і перед 

понського уряду, ані від 
СССР і Комуністичного Ки
таю, які завжди використо
вували ту нагоду для проти– 
амернканськнх пропаґанднв– 
ннх виступів. В різних окре
мих залях відбулися зібран
ня СОЦІАЛІСТІВ, комуністів і 
лібералів — без взаємного 
порозуміння і співпраці. 

П'ять прихильників Кастра змусили 
колюмбійський літак летіти до Гавани 
Гавана. Куба. П'ять оз

броєних комуністичних пар
тизанів 6-го серпня змусили 
пілота колюмбійського літа
ка DC-4, на якому було 7S 
осіб, летіти до Гавани, а не 
до призначеного місця в Ко– 
люмбії. В Гавані комуністи
чні прихильники Кастра про
сили про політичний азн.ть, 
який негайно дістали. Решта 
пасажирів і залога літака 
мусілн перейти до готелю. 
звідки в понеділок мали сво
їм таки літаком вернутися 
до Колюмбії. Між пасажира
ми є трос американців. Ко– 
люмбія не мас дипломатич
них зв'язків з урядом пре
м'єра Кастра, тому справою 
літака й пасажирів зайняла
ся швейцарська амбасада. 
Гадають, що ЦІ комуністичні 
Прихильники Кастра хотіли 
звернути увагу світу на 
Конференцію Латино-Амери– 

канської Солідарности, яка 
саме тепер відбувається в 
Гавані, в якій беруть участь 
представники комуністичних 
партій латннсько-амернкан– 
ськнх держав. Д л я рекляй::: 
в неділю 6-го серпня уряд 
Кастра влаштував пресову 
конференцію, на якій висту
пали 6 в'язнів, заарештова
них недавно на Кубі. Уряд 
Кастра твердить, що ці 6 за
арештованих кубинців — це 
агенти FBI, прислані для 
підривної акції та на те, щоб 
прн нагоді вбити диктатора 
Кастра. Головний секретар 
протнкастрівської організа
ції в Маямі на Флориді Ан– 
дрес Назаріо повідомив, що 
зловлені на Кубі особи — це 
члени ним очолюваної гру
пи, вислані чотири тижні то
му на Кубу для підривної ак
ції та для зв'язків із патріо
тами на Кубі. 

Союзівка, Кергонксон. — 
У понеділок, 7-го серпня, на 
цій ш!хоано-відночннковій 
оселі УНСоюзу почався вже 
14-ий з черги курс Україно
знавства, до участі в якому 
зголосилося 52 студенти, 27 
хлопців і 25 дівчат. Це впер
ше, що на такому курсі кі
лькісно переважають сту
денти, бо досі завжди мали 
більшість студентки. Мину
лорічний 13-ий з черги Курс 
закінчило 31 студенток і 13 
студентів. Директором Кур
су, як і в минулих роках, є 

д-р Василь Стецюк, а викла
дачами разом з ним. п. Іван 
Влизнак і п-на Марія Гудь з 
Філадельфії. Співу і гри на 
бандурі вчитиме проф. Ро
ман Левицький. Курс від
крито формально в понеді
лок перед полуднем. Від іме
ні УНСоюзу та його Куль
турної Комісії вітав курсан
тів д-р Володимир Галан І 
Володимир Квас познайоми
ли їх із порядком та умова
ми перебування на оселі. 
Курс триватиме до 1-го ве
ресня ц. р. 

26 хлопців закінчило дитячий табір 
на Союзіви,і 

Союзівка, Кергонксон, Н.И. 
— 26 хлопців у віці До 12 ро
ків закінчило тритижневе та
борування на цій оселі УН
Союзу минулої суботи, 5-го 
серпня. Попередніх три тиж
ні таборували тут дівчатка в 
такому ж віці. Провідницею 
обидвох таборів, дівочого і 
хлоп'ячого, була, як і попе
реднього року, пані Зиновія 
Періг, якій в її відповідаль
ній виховній праці допома
гали „сестрички" та ,,брат

чик". Таборування закінчи
лося пописом дітей, які ви
конали кілька пісень, скечі, 
декламації, танок та вправи 
з впоряду. У заключнім сло
ві п-і Періг подякувала Уп
раві Союзівки за повну спів
працю. Від Управи Союзівки 
таборовиків попращав п. Да
нило Слободян. Імпрезу за
кінчено молитвою та стяг
ненням поапорів при співі у– 
краіясьного, 
гнмну. 

національного 

Проф. Є. Вертилорох, генеральний 
секретар НТШ, виїхав на відвідини 

до Европи 
Торонто. — В суботу, 5-го 

серпня, з місцевого летови– 
ща відлетів на відвідини в 
Европі генеральний секре
тар Головної Ради Науко
вих Товариств ім. Шевченка 
проф. д-р Євген Вертнпо– 
рох. Подорожуючи в това
ристві своєї дружили, проф. 

Вертнпорох плянус відвідч– 
ти наукові осередки та інші 
установи в Мюнхені, Римі. 
Парижі, Сарселі, Мадриді, 
Лондоні і Брюселі. Під час 
побуту в Римі, проф. Вертн
порох вручить їх Еміненції 
Кардиналові Иосифові Слі
пому грамоту почесного чле
на НТШ. 

Появилася друком нова книжка 
Олекси Грищенка 

Ню Иорк. - У видавниц– в Царгороді" і „Мої зустрічі 
тві Українських Письменнн– і розмови з французькими 
ків „Слово" і накладом фун 
Дації Олекси Грищенка, по
явилася нова книжка спо
гадів Грищенка п. н. „Роки 
бурі і натиску". Це спогади 
мистця з років 1908-1918, 
які він пережив під час його 
мистецьких і університетсь– 
кнх студій у Москві, де він 
вибився на одного з провід
них мистців тогочасного мо
дерного мистецтва. В книж
ці зображені зустрічі нашого 
мистця з тодішніми чільни
ми представниками російсь
кого мистецтва, мільйонера
ми - колекціонерами, видав
цями, як теж роки війни і 
большевнцької революції. 
Разом з Давніше виданими 
спогадами — „Україна моїх 
блакитних днів", „Мої роки 

мистцямн , видана тепер 
книжка доповняє і замикає 
цілість життєвого і творчого 
шляху нашого великого 
мистця. Книжка ілюстрова
на 13 рідкісними репродук
ціями творів Грищенка і йо
го колег та колекціонерів. 
Книжка появилася за ре
дакцією і з передмовою С. 
ГорДннського. 

О Ксшшські власті закрили 
у Більбао каплицю баптистсь
кої громади, приміщену на по
версі в одному мешкальному 
будинку. Тамошня баптистсь
ка громада нараховує коло 20 
осіб. 

ф У Греції арештовано прн 
в'їзді трьох американських 
студентів за посідання і намір 
перепачкувати до Греції араб
ський наркотик „гашиш". 

Зенон Снилик здобув першість 
СУАСТ-Схід у тенісі 

Союзівка, Кергонксон, 5-го 
серпня. — У фінальних зма 
ганнях за індивідуальну пер 
шість тенісу в конкуренції 
чоловіків Союзу Українсько– 
Амернканських Спортовнх 
Товариств - Схід, делеґатурн 
Української Спортової Цент
ралі Америки і Канади, Зе
нон Снилик переміг з рахун
ком 6:0 і 6:2 Олександра 
Олннця з Філядельфйгі' цим 
самим став чемпіоном СУ
АСТ-Схід на 1967 рік. Ці те
нісові першості СУАСТ-Схід 
почалися два тижні тому на 
Союзівці, але їх тоді не за
кінчено через дощі. 

„ЧОРНОМОРСЬКА СГЧ" з 
Нюарку потерпіла поразку 
3:4 від суперників дружини 
„Ст. Джерард" з Балтимору 
у фінальних змаганнях за 
п е р ш і с т ь Американської 
Футбольної Ліги. Це була зу
стріч двох першунів Північ
ної та Південної Груп, яка 
відбулася минулої неділі, 6-
го серпня на грищі Фаршерс 
Гров у Юніон, Н. Д ж . До пе
рерви вели футболісти ,,Ч. 
Січі" з рахунком 3:0 зі стрі– 
лів Лева Вільчака, Т. Вест– 
рале і Д . Блека. В другій 
півгрі гості з Балтимору здо
були чотири ворота та ра
зом із цією перемогою зван
ня першуна АФЛіги. 
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P.O. Box 346 Jersey City, N.J. 07303 

Збільшення податків 
Зголоснвши 3 серпня ц. р. вимогу до Конгресу збіль

шити на 10г, прибутковий податок від корпорацій і від 
приватних осіб. Президент виправдує її непередбаченим 
погіршенням фінансової ситуації протягом останнього пів
річчя. Ось так, чнтасмо у зверненні Президента, видатки 
за цей час зросли з передбачуваних 135 більйонів до 143.5 
більйона; прибутки з податків зменшились на 7 більйонів; 
таким чином біоджетовий дефіцит, обраховуваний у січні 
ц. р. на 8 більйонів зросте до 23.6 більйона, а навіть може 
до 28 більйонів. Такий дефіцит погрожував би захнтан– 
ня.ч вартості! доляра, тобто інфляцією, яка була б загаль
ною катастрофою. 

Цю на перший погляд логічну аргументацію Прези
дент заснував на твердженні, що держава мусить виконати 
спої зобов'язання як на внутрішньому, так і на закордон– 
му форумах. Іншими словами — Президент підтримує по
літику ,.гармат і масла" в тому самому часі. Однак, він сам 
споїм минулотижневим зверненням насправді ствердив, 
що така політика не реальна, коли вимагає такого драстн– 
чного засобу, як значне підвищення прибуткового податку. 

Коли б таке нове обтяження американського грома
дянина виправдало надії, що воно дійсно забезпечить го
ловні потреби Америки назовні і внутрі, то вирозумілин, 
терпеливий і льояльниїі громадянин прийняв би його на 
себе без слова критики. На жаль, так воно не є, бож, на
приклад, у зв'язку з мурннськими заворушеннями фахів
ці вирахували, що масовий вишкіл мурннської молоді й 
доросту, перебудова халупницьких дільниць у великих 
містах і т.п. реформи вимагають трильйона долярів, тобто 
1,000 більйонів. Вони пропонують призначати на цю ціль 
щороку по 20 більйонів впродовж 50 років — якщо швид
ко не прнйдеться цю суму підвищити. А що В'єтнамська 
ліпна коштує річно щонайменше 24 більйони і близько 6 
більйонів іде на закордонну допомогу, Корпус Миру і т. п. 

то до якої астрономічної висоти мусить дійти бюджет, 
покриваний з кишені американського податника!? 

Таким чином звернення Президента мусять зроджу
вати поважні сумніви й критичні завваги–: чи дійсно пла
нування фінансової політики правильне і чи дійсно мож
на до безконечносте погоджувати потреби війни з мріями 
про величне суспільство. Коли навіть ,,Н. И. Тайме", 
який завжди підтримує уряд Джаисойа, пише у зв'язку 
з тим зверненням про „погану господарку Білого Дому", 
то, видно, дійсно щось там не в порядку. 

. .Перетворювачі природи" 
Ще зовсім недавно советські комуністи залюбки нази

вали себе „перетворювачами природи", сліпо виконуючи 
відповідні вказівки Маркса та інших комуністичних теоре
тиків. Але виявилось, що взаємовідношення між людиною– 
суспільством і природою -— зовсім не такі прості і не ми
нають безкарно, коли порушувати їх з комуністичною 
безпринцнловістю. Людина сама с частиною природи, але 
п довколишній світ, і сама людина — все с Божим твором. 
На практиці виявилось, що не лише людина скалічіє, коли 
їй бездумно відтяти руку, а її природа калічіс, коли без
думно вирубувати ліси або творити так звані „моря" се
ред степу . . . 

Советські дослідники Сибіру виявили, що штучні за
гати на кількох ріках, задля добування електроенергії, 
викликали розливи тих рік, затоплення орної землі, змен
шення і так бідного врожаю . . . Боротьба проти москітів 
у Сибіру з допомогою хемічного оббризкування з літаків 
довела в багатьох районах до того, що почали гинути де
рева, а москітів стало ще більше - вони набули імунітет 
супроти тих хемікалій і стали До нього цілковито під
порними . . . 

В Українській ССР створили кілька штучних вели
ких водоймищ, які занадто претенсійно названо — моря
ми. Нині виявляється, що так зване Кахівське море нес
тримно руйнує береги, великі хвилі розвалюють навіть 
бетонові бльоки, коротко — більше лиха, ніж добра. 

Не даремно в київській „Літературній Україні" з 25 
липня ц. р. кандидат наук Кость Ткаченко у великій^стат– 
ті „Людина і природа" вдарив на сполох: „Активізація 
впливу на природу, як засвідчує досвід, дає дуже супереч
ливі наслідки". Згадуючи про осушування болот, творен
ня „морів", вирубування лісів задля збільшення орної 
площі і т. п., автор зазначає: „наростають такі явища, ко
трі доводиться розглядати як своєрідну помсту людині 
збоку природи"!.. 

Так до свого 50-річчя совєтська система підходить з 
ще одним висновком: не ламай того, що не створив. 

о. С. Гакж 

ПСИХОАНАЛІЗА ВТЕЧІ 
АЛІЛУЄВОЇ 

Незабаром сповниться 
півроку, як Світлана Алілу– 
сва, дочка Сталіна, залиши
ла СССР і, після зиґзаґува
тої подорожі, опинилася в 
Америці. ' 

її втеча викликала в ціло
му світі колосальну сенса
цію. Перші тижні ім'я Світ
лани не сходило зі сторінок 
преси. Автори численних 
статтей найдетальніше ко
ментували цю подію, пред
ставляючи Світлану як ге
роїню, що мала відвагу пор
вати зі своїм минулим. В 
одному пункті всі автори бу
ли однозгідні: втеча Алілу– 
євої на Захід залишиться 
на довгий час величезним 
скандалом і конфузом для 
правлячої совстської верхів
ки. 

Однією із статтей, що 
глибше аналізує мотиви вте
чі Алілуєвої, с стаття Давго 
Лаврі під заголовком: „Світ
лана Сталіна — вертайся 
додому!", що була надруко
вана в тижневику „Івквай– 
рер" з 16 липня ц. р. Дарма, 
що цей тижневик вважаєть
ся газетою дешевих сенса
цій, деякі думки у згаданій 
статті заслуговують на ува
гу. 

Свою статтю Лаврі базує 
на психологічній аналізі і 
висновках Діра Роналда Фі– 
шера, члена Американської 
Асоціації Пснхіятргв і ди
ректора Дослідного Відділу 
при Апгем Голл клініці в 
Колумбусі, Огайо. 

Отже, які мотиви спону
кали Алілусву залишити 
свою працю в університеті, 
своє наспджене місце, своїх 
дітей і, врешті, свою країну, 
„осяяну промінням консти
туції" її рідного батька? 

Д-р Фішер подає такі мо
тиви: 

— Світлана Сталіна втек
ла з СССР тому, що вона 
глибоко відчувала провину 
за злочини і терор її батька– 
диктатора. 

— Світлана Сталіна вте
кла тому, що вона прагне 
фізичної розкоші в Америці. 

— Світлана Сталіна вте
кла внаслідок холодного 
розрахунку здобути гроші. 

— Світлана Сталіна втек
ло, щоб здобути розголос і 
славу. 

— Світлана Сталіна втек
ла, сподіваючись одержати в 
Америці королівське тракту
вання. 

Д-р Фішер заперечує на
явність в Алілуевої мотивів 
вищого порядку, наприклад, 
глибокої віри в Бога, непе
реможного бажання релі
гійної свободи, сильної внут
рішньої констернації чи ве
ликого неспокою, зродже
ного політичними ідеалами. 

І тому автор статті Лаврі 
приходить до висновку, що 
вона — людина цілковито 
безвартісна та аморальна і, 
за модною тепер рецептою, 
пропонує їй вертатися додо
му. 

Не заперечуючи, з певних 
міркувань, оцінки мораль
них вартостей Алілуевої, го
ді, однак, погодитися з по
радою п. Лаврі, щоб Алілу– 
сва вернулася до СССР, бо 
цього, може, ще більше від 
п. Лаврі бажає кремлівська 
кліка. 

Щождо психоаналізі! вте
чі Алілуевої, зробленої д– 

ром Фішером, то, на нашу 
думку, вона не є доведеною 
до кінця. 

Д-р Фішер переочив такі 
важливі психологічні мо
менти : образу, бажання 
помсти і страх, що внаслі
док змін, які заїїшлн після 
смертн Сталіна, постали в 
душевному комплексі Світ
лани. Провівши своє дитин
ство і молодість в кремлів
ських палатах та на колиш
ніх царських курортах, мав
ши життьові вигоди, доступ
ні тільки коронованим осо
бам, Світлана все це втра
тила, їй довелося перейти 
на становище нахай і упри– 
вілейованої, але все ж зви
чайної совстської громадян
ки, їй довелося пережити 
увесь той процес т. зв. дес– 
талінізації, що почався з 
моменту, коли набальзамо
ваний труп її батька, який 
за життя ставлено нарівні з 
Леніним, поховали під 
„кремлівським плотом". На
певно болюче відчувала во
на, довідуючись про те, що 
тисячі пам'ятників і мону
ментів її батька на всьому 
просторі червоної імперії 
зносилося, підривалося ди
намітом. Словом, на її очах 
ім'я її батька, що ще так не
давно прославлювалось до 
одуріння всією „широкою 
страною", стало зненави
дженим, одіозним. 

Внаслідок всього цього в 
душі Світлани, цілком прн– 
родньо, зродилось глибоке 
почуття образи за свого 
батька, а далі, як реакція 
На образу, назріло й бажан
ня помстп. 1 цю помсту во
на здійснила у відношенні 
до червоної верхівки, коли
шніх „соратників" та підла
бузників свого батька в сди–' 
но доступний їй спосіб — 
втечею па Захід. Перебува
ючи вже в Америці, Світла
на Алілусва, на пресовій 
конференції в Ню Порку, з 
тактичних міркувань, не за-` 
передчувала помилок свого 
батька, але з усією рішучіс
тю заявила, що за всі ті по
милки (які там помилки?' 
найтяжчі злочини!) спів– 
відповідальннмн є всі ті, що 
й понині сидять у Кремлі. 

І на закінчення ще про 
останнє твердження — про 
почуття страху в Алілуевої. 
Це почуття з'явилося в неї, 
мабуть, не так перед мож
ливими репресіями збоку 
большевицької влади, як пе
ред народною ненавистю. 
Вона роками жила в гущі 
совєтськоГо суспільства, яке 
за нечисленними виннитка
ми, з прокляттями згадує її 
батька. Вона працювала в 
цьому суспільстві, що напев
но часто - густо давало їй 
відчути цю нона шість до її 
батька - тирана, а можливо 
й до неї особисто. Це все за
труювало їй життя і, безу
мовно, також вплинуло на її 
рішення втекти на Захід. 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замолоцу 
ваших дітей з найстаршою, 
найбільшою й найбагатшою 
українською національною 
установою поза межами 
батьківщини, якою є Укра– 
хнський Народний Союз, щоб 
запевнити їм кращу будуч– 
ність, а нашій громаді у 
вільному світі нового свідо
мого члена! 

С. Жеьецькніі 

ЧИ СССР ПІДЕ ШЛЯХОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПЕРЕБУДОВИ ЮГОСЛАВІЇ 

у Щ 
У польському журналі ральної скарбниці наплнва– 

„Культура" (чч. 7-8, 1967), 
що появляється в Парижі, 
Франція, надрукована дуже 
цікава стаття п. з. „Анало
гії югославсько - советські", 
підписана крип т о я і м о м 
„Льондинчик", під яким 
криється відомий польський 
журналіст Юліян Мірошев– 
скі. Автор цієї статті, обго
ворюючи найновіші пляни 
перебудови Югославії на на
ціональній базі, порівнює її 
з другою багатонаціональ
ною комуністичною держа
вою, Сов. Союзом. Стаття 
Льондинчика заторкує та
кож українську справу,'- і 
тому вважаємо, що нашому 
читачеві буде цікаво позна
йомитися з його думками. 

У травні ц. р , — пише 
Льондинчик, — Тіто скінчив 
75 років життя. Черчилл, 
Аденауер, де Голль, прези
дент Залеський призвичаї
ли нас до несмертельности 
провідників з часу другої 
світової війни. Одначе, як 
говорив Сталін, біологічні 
закони незмінні. В той час 
володар СССР на свого нас
тупника призначив Молото
ва. Біологічно Молотов оп
равдав покладені на нього 
надії, бо вже переступив 77-
ий рік життя. Наслідником 
Сталіна, одначе, він не став. 

Хто заступить Тіта, коли 
його не стане? 

Висловлюють погляд, що 
Тіто — подібно, як перед 
ним був цісар Франц Йосиф 
,– незаступний. Франц По– 
енф жив і володів так Довго, 
.що ніхто з його підданих не 
уявляв, що колись може 
бути інакше. Аналогічною 
персональною юнісю сполу
чена Югославія. 

Югославія, якою властиво 
ніхто поважно не займаєть
ся ані в краю, ані на емігра
ції, є цікавою державою: 
вона становить головне поле 
-зудару доктрин комуністич
ної і національної. 

Національний склад Юго
славії представляється так: 
серби — 429fe, хорвати — 
23' ; , словінці — 9'J, маке
донці — 5'і, чорногорці -
З”.'(, альбанці, мадярн, тур
ки, словаки (тут автор по
милився, бо це не словаки, 
а бачванські українці — С. 
Ж.) становлять національ
ні меншини, які разом тво
рять 18'^ населення Югос
лавії. 

.Восьмий Конгрес Ліги Ко
муністів засудив політику 
інтеграції народів Югославії 
в один югославський народ. 
Тіто тоді підкреслив, що не 
можна ідентифікувати ідеї 
едности з концепцією інтег
рації. Югославія — це не 
Америка, — говорив Тіто, — 
і теорія перетоплюючого 
горшка не може бути в ній 
застосована. Бакаріч у сво
їй промові в Сараєві 6 трав
ня 1966 р. ствердив, що пар
тія помилково сподівалася, 
що соціялізм автоматично 
розв'яже національну проб
лему. 

У державі типу Югославії 
існують два критерії оцінки: 
федеральний і національ
ний. З погляду федерально
го, може, краще оплачуєть
ся фінансування промисло– 
постн в одній республіці, 
ніж у двох чи трьох. З дру
гого боку, гроші до феде– 

ють з усіх республік, і годі 
дивуватися — скажімо для 
прикладу — хорватам, які 
не мають охоти за свої гро
ші фінансувати промисло
вість у Македонії. 

В Югославії децентралі
зації не видумав ніякий ре
візіоніст — вона є природ
нім виявом націоналізму по
одиноких народів. Децент
ралізація в господарському 
житті є трудною проблемою, 
але її можна розв'язати. 
Натомість децентралізація в 
політичній сфері є пропози
цією революційною. 

Марксист, що уважає себе 
за ленінця, мусять відкину
ти децентралізацію як нез
гідну з ленінською доктри
ною. Ленін уважав, що цен
тральна партійно - політич
на влада с конечною пере 
думовою для будівництва 
соціялізму. Децентраліза
цію можна перевести тільки 
через відділення ідеології 
від влади. Югославські ре
форматори висувають подіб
ну тезу, домагаючись, щоб 
партія обмежилась ідеоло
гічним проводом, залишаю
чи фактичну владу урядам 
поодиноких республік. 

У московській „Правді" з 
20 лютого ц р. ці думки гос
тро скрнтиковано. „Правда" 
підкреслила з натиском, що 
робітничі маси потребують 
політичного провідника і 
сильної, об'єднаної комуніс
тичної партії. 

В „Основах маркензму– 
ленінізму" (переклад з ро
сійського, „Книга і Знан
ня", I960) чнтасмо на стор. 
967: „Розвиток соціялістпч– 
ної демократії - це одноча
сно Процес ПІДГОТОВ!! Пере– 
думов відмирання держави". 

Джілас відкинув цю тео
рію, виступивши з тезою 
„відмирання партії". 

За російськими теоретика
ми держава почне заникатн, 
коли комунізм буде збудова
ний. Тоді адміністрацінннй 
примус буде непотрібним, 
бо кожному громадянинові 
його комуністичне сумління 
„вказуватиме властиву до
рогу поступовання". Іншими 
словами, передумовою „від
мирання держави" є то
тальний тріюмф партії, як 
центральної і єдиної реґуля– 
торкн життя всіх громадян 
від колиски до гробу. 

Москва обсервус еволю
цію в Югославії з занепоко
єнням, бо Совстськнй Со
юз є також державою бага
тонаціональною. Якщо піс
ля смертн Тіта Югославія 
перетвориться на конфеде
рацію незалежних респуб
лік — це, без сумніву, ма
тиме вплив на поставу не– 
московськнх народів, що 
входять у склад СССР. -

(Закінчення буде) 

о Під час катастрофи по
жежі на літаконосці „Форрес– 
тел" на водах біля В'єтнаму 
було багато трагічних і зво
рушливих моментів. Між ІН
ШИМИ один 18-річннп моряк 
врятувався тільки тому, що 
саме в хвилині першого вибу
ху на чердаку того велетня-
корабля - знаходився в кора
бельній каг.арні. Почувши ви
бух він вибіг з іншими мо
ряками на чердак і в тому 
самому моменті підірвало йо
му ногу. Все ж, його встигли 
віднести в безпечне місце та 
ЗГОДОМ перевезти гелікопте
ром на суходіл, до шпиталю. 

Леся Лнсак 

коли ГОВОРИТЬ злв . ї . 
Ще недавно, коли ви їха

ли цією дільницею До цент
ру міста, вулиці виглядали 
як вулиці. На них були не
величкі крамниці і невелич
кі підприємства. Вони диви
лися на вас прозорістю сво
їх вікон. Вікна були різні 
— менші, більші і ще біль
ші, і ранками, коли ви їха
ли до праці, вони до вас 
всміхалися. Так само, ма
буть, всміхалися до людей 
їхні власники — дрібні куп
ці і ремісники 

Цю дільницю і ці будин
ки збудували колись еміг
ранти, що приїхали сюди 
шукати трьох речей: праці, 
хліба і волі. Вони їх знай
шли, але ніколи не стали 
багатіями. Вони продавали 
у крамничках молоко і яри– 
ну, чистили одежу, направ
ляли черевики, водопровід, 
авта. У своїх крамничках та 
майстернях проводили довгі 
години, і в них не було часу 
ані нудьгувати, ані шукати 
якихось особливих розваг. 
Вони працювали витривало, 
жили спокійно і були добри
ми сусідами. Про це все ще 
донедавна говорили веселі 
вікна їхніх будинків. 

Коли тепер їхати цими ву
личками, будинки мовчать, 
як людина, яка втратила 
очі. Бо крамниці і варстати 
осліпли. Там, де були вікна 
— діри, позабивані дошка
ми. Немає прозорости. Не
має ясностн. Позабивані до
шками сліди руїни говорять 
про зло, яке розкотила тов– 
па по тихих вуличках. 

Правда, деякі вікна заці
ліли. Це ті, що за ними є 
напис. На клапті паперу 
недбало нашкрябано: „Вла
сник — братня душа". Тіль
ки цих вікон не побнто і цих 
підприємств не пограбовано. 
Правда, які магічні оці сло
ва „братня душа"? 

Сумно, що такі чудові 
слова так споганено. їх на
писали ті, які кровно нале
жать до розгуляної, позбав
леної людського обличчя 
товпн. Ці слова написано в 
тих днях, коли безпомічно 
зойкотіли розбивані вікна, 
а людські уста ціпеніли 
смертельним жахом. Ці сло
ва написано тоді, коли не 
переставали пронизливо ви
ти сирени поліцінних авт і 
коли по потовченому склі 
спливала людська кров. От 
хоч би кров того енвого ро
бітника, що однією з цих ву
личок вертався з праці до
дому. Звідкіля він міг знати, 
що на нього нападуть, по
кривавлять, і що напівживо
го відвезе ного до шпиталю 
поліцінне авто? Це ж місто, 
в якому він народився. Він 
нікому з тієї товпн не вчи
нив нічого злого. Правда, 
він інакше виглядав, як ті, з 
товпн... 

Коли товпа розкотила по 
вулицях насильства, грабе
жі і знищення, заговорили її 
провідники, чи може ті ,.ШІ– 
іпі", які її репрезентують. 
Почулися нарікання, що 
..наші люди хочуть праці, а 
ви їм не даєте". А згодом 
виявилося, що переважна 
більшість тих, що били вік
на і грабували — мали 
працю.. Або що праці ..до
магалися" десятн– і дванад
цятирічні, їх, цих підлітків, 
показували на телевізійних 
передачах. В них були зух
валі обличчя, і вони тупо 
повторювали ті самі слова, 
як завчену лекцію. Мабуть, 

їх так навчили. Було б смі
шно, коли б не було трагіч
но... 

Говорилося також; що 
„місто не додержало обіт
ниць". Місто нібито обіцяло 
розвагові центри, парки і що 
там щось — і цього не зро
било. „Діти нудьгують, їм 
нема чого робити", -г– гово
рили провідники товпн. Ді
ти — ті, що руйнували, гра
бували і кривавили людей 
— не винні. Винне місто. 

Бувають різні „логічні ро
зумування". Як зрозуміти 
„логіку" товпн, що ледве не 
вбила енвого робітника? Чи 
це від нього вимагалося роз– 
ваговнх площ для „дітей"? 
Або від того власника крам
нички, якого пограбовано ? 
Або від того, що направляв 
черевики — таки їм, „сусі
дам"? 

Сумно, що виповзло зло 
із темних закутий „братніх 
душ". Саме тоді, коли док
ладається стільки зусиль, 
щоб усі люди були справді 
рівні. Коли зникають „ґет– 
та", бо кожному вільно ме
шкати, там де захоче. Коли 
нападають на сусідів, за вік
ном яких нема напису 
„братня душа". Скажіть, як 
тепер почувають себе ті, що 
ще вірили в „добросусід– 
ство"? Як почувають себе 
ті, що не мають змоги — і 
відваги — вставити нові ши
би на місце дір, позабиваних 
дошками ? 

Можливо, що по якомусь 
часі вулички знов дивити
муться прозорістю вікон. 
Можливо, що рани загоять
ся. Та чи загояться сліди у 
„небратніх" душах? Чи йе 
будуть їм снитися кошмарні 
сни про товпу і про ночі, КО
ЛИ вили сирени полігамних 
авт? І чи варто буде сказа
ти, що „живемо у місті до
брих сусідів"? Так бо досі 
це місто називали. 

Сумно, що ці гарні слова 
так багато втратили із своєї 
правдивості!. Сумно, що де
які кличі звучать тепер як 
нещирі фрази. Сумно, що 
помилилися ті, які вірили, 
що коли нікого не кривдити 
— можна спокійно жити. 

По вулицях, там, де вікна 
позабивані дошками, ходять 
ті, що вчора нищили і гра
бували. Не всіх же ж можна 
було арештувати. І дітей не 
тримають у в'язницях. І 
батьки за них не відповіда
ють. „Діти хотіли розваги" 
— чн це неясно? 

Колись говорилося, що 
„діти - майбутнє народу". 
Як воно буде з цим „май
бутнім"? 

Сумно, коли „братні ду
ші" вирішили терором до
бувати перевагу над сусіда
ми. Над тими, що чистили 
їхню одежу і направляли їх
ні черевики... Сумно, що 
„братнім душам" невідома 
дуже проста істина, а саме, 
що зло ніколи не породжує 
добра. 

в Ізраїльський летун АбІ 
Натаїї перейнявся ідеєю ве
дення на власну руку „ми
рової місії" між ізраїльцямн та 
арабами. Він уже пробував 
кілька років тому говорити на 
ЦЮ тему з єгипетським прези
дентом Нассером, але єгипет
ські власті видалили були йо
го негайно, загрозившн кон
фіскацією його приватного лі
така. В минулому тижні він 
повторив ту історію, прилетів
ши з Кіпру до Александрії. 
Єгиптяни негайно видалили 
його. Коли ж він прилетів до 
Ізраїлю - його арештували 
за „контакт з ворогом". 

t- Михайло Данилюк 

L. ПОВСТАНСЬКИЙ ЗАПИСНИК 
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(27) 
Загальний звіт: починали з нічого. На звітний 

день поставили: шістдесят сім повних боївок, двад
цять чотири неповні, два загони швидкого призна
чення. Разом — чотириста п'ятдесят людей. Зброю 
в руках мають лише загони і третина боївок, решта 
зброї приховується. Дванадцять кулеметів, вісім 
,,фінок", сорок два неповні автомати, вісім мінометів. 
Мільйон амуніції. Частина з цього на руках, частину 
ховають боївки, а частина й досі у селян, але з умо
вою, що передадуть, як буде потрібно. Ліки і бандажі. 
Одинадцять вишкільних пунктів. 

Почали з нічого. 
Добре почали. 
Білий поїхав уночі в напрямку Дубно-Рівне із 

словами: „Ех, трусну ж я областю! . ," 
Як уже Білий поїхав, Блакитний послав йому 

навздогін записку: „Забув згадати про чотири гар
матки. Дві протитанкові, а дві — лихо знає які. Ні
хто не вміє з них стріляти. Пришліть гарматчикіп". 
Білий відписав: „Стріляти треба набоями, вкладаючи 

їх у гарматку і тягнучи за відповідний шнурок. Гар
матників нема. Вродіть їх на місці" . . . 

Таки десь треба вкрасти гарматників, а то гар
матки поржавіють, і Крем'янець навіть не почує 
партизанської канонади. Трагедія . . . 

Л И С Т 

Військова Команда. Крем'янець. 
20 вересня 1942 р. 
Військовій Команді Волинської Области. 
Другові Білому. 
Ви питаєте знову про стан на сьогоднішнії! день 

і хочете звіту. Ви там, в області, взагалі те й робите, 
шо жадаєте звітів. Останній звіт пішов тиждень тому. 
Казали, що Вам передали. Але ми маємо ще кілька 
нових даних. 

Основне, що Ви питаєте, про моральний стан 
бойовика і настрої населення. Думаю - це централь
на проблема. Тому ми б хотіли, щоб Ви взяли цей 
лист на засідання цілого інспекторату і там ним по
махали. 

1. Стан боївок побільшився на шістнадцять пов
них одиниць у додатку до раніше поданого числа. 

2. Можемо пустити вже тепер у рейд 3-4 малі гру
пи, загальною кількістю 150 людей. Більше пускати 
покищо недоцільно, щоб не робити відразу великого 
шуму і не стягнути більших німецьких сил проти 
себе. 

3. У районах 7 і 11 (див. ключ) стало тримаємо 
готові групи — кожна по одній чоті. Бойовики міня
ються кожних три дні. Якщо далі нічого не робити
муть — доведеться розігнати . . . 

4. Організаційна сітка допомагає добре, але мо
гла б краще. Ще раз звертаємо увагу, щоб Шкляра 
поставити на ного старе місце референта, а повіто
вим провідником організації зробити когось іншого. 
Троян був би найкращим. 

5. Бойова сітка закріплена. Попередній розгін 
вже сповільнився. Це н зрозуміло. Як почнемо акції 
— поширимось. 

6. Моральний стан бойовика добрий, хоч енту– 
зіязм починає дещо примеркати. Не можемо їх три
мати „безробітними" в безконечність. Це торкається 
тих, що вже відбули вишкіл. Хлопці потребують ру
ху, і вже треба плянуватн дії. Ми знаємо, що інші 
повіти ще не готові, але виглядає так, що нам дове
деться починати дещо раніше. Трусніть область, щоб 
не спала у своєму вичікуванні. Чекаємо директив. 

7. Населення дуже неспокійне. Зокрема після 
того, як німці початком цього місяця перестріляли 
жидівське ґетто. Ви, мабуть, чули: одинадцять ти
сяч людей. Вся акція була переведена особливим від
ділом СС'ів, сюди спеціально присланим. Місцеві 
жандарми помагали. Німці хотіли були втягнути на
шу поліцію, навіть грозили, але наші висмикнулись. 
Микола Н. якось намовив німців, щоб призначили по

ліцію „пильнувати спокою в місті і на передмісті", 
навіть сказав, що в противному випадку багато полі– 
цнетів залишить службу. Комісар німецької поліції, 
Єгер, махнув рукою, мовляв, українці вміють лише 
орати і танцювати, але не стріляти і „виграти вій
ну" . . . Ну, це ще він побачить, але наші хлопці були 
відмежовані від цієї жахливої події. Населення, отже, 
після ліквідації ґетто ще більш неспокійне. Ніхто не 
певний, коли німці почнуть робити це саме із рештою 
населення. Крім цього - вивіз у Німеччину нашої 
молоді посилюється. Населення дивиться на нас, я к 
на єдину охорону, але вже чути репліки, що ми ро
бимо лише дитячі забави по лісах. Нема акції. Муси
мо її негайно почати, щоб зашахувати німців у їх 
зарозумілості, піднести настрій бойовика і населення. 
Необхідно спаралізувати рух німців у терені ще пе
ред тим, як ограблять увесь повіт. Уважайте, щоб 
народ на нас не почав дивитися кривим оком. Кличів 
і відозв уже досить. Треба дії. 

8. Підкреслюємо, що ми готові кожної хвилини 
вступити в акцію. 

ЗАБЕЗПЕЧИВСЯ И БУДЬТЕ 

БЕЗПЕЧНІ, СТАВШИ ЧЛЕНОМ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУІ 



Ч. 141. СВОБОДА, ВІВТОРОК. 8-го СЕРПНЯ 1967 
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Український Православний День 
Філядельфійського Деканату 

Український Православний 
День Філядельфійського Де
канату відбувся у неділю 16 
липня від год. 2-ої по пол. на 
„Карпатській фармі" п. Бог
дана Малецького в Честері, 
Па. 

Майже всі парафії Філа
дельфійського Деканату взя
ли живу участь у приготу
ванні і відбуттю того Дня та 
у призначений час з 'явилися 
на це річне свято з пригото
ваними українськими пере
кусками. Понад 200 осіб зій”– 
шлося н а Український Пра
вославний День та гарно й 
дружньо провели час у віль
ній природі. 

Український Православ
ний День влаштовано з Ціл
л ю допомога Пенсійному 
Фондові Священиків УПЦ в 
ЗДА, який виплачує пенсії 
старшим священикам та їх 
вдовам. Також прийнято бу
ло під увагу і допомогу сту
діюючим теологам Колегії 
св. Андрія у Вінніпегу, Ка
нада, щоб мати в будучності 
свяіценяків для УТЩ в ЗДА. 

Український Православ
ний День дав змогу парафі
янам усіх парафін Деканату 
зійтися, познайомитися та 
обмінятися думками про 
життя наших парафін. Мо
лодь парафій також гарно 
провела свій час. З мораль
ного боку Український Пра
вославний День стояв на ви
соті своїх сподівань. 

До танців пригравала ор– 
кестра п. Михайла Єдннака. 

Присутні були члени па
рафій Деканату, а то: св. Во-| діло 
лодимира у Філадельфії; св 

Покрови у Філядельфії; па
рафії з Ковтсвіл, Па. ; пара
фії Вільмінггон, Де. ; прафії 
Мілвілл, Н. Д ж . ; св. Успіння 
в Честер. Па. Кожна парафія 
була репрезентована своїми 
парохамн та урядниками. 
Обслуга була взірцева в ру
ках самих парафіян. Най
більша заслуга при влашто– 
ванні Українського Право
славного Дня належить де
канові митр. прот. о. О. Ми– 
цикові враз з управою Де
канату прот. о. В. Ковален
ком та усіма священиками 
Деканату митр. прот. о. С. 
Білякові, прот. С. Шадинсь– 
кому та о. М. Борисенкові. 
Всі вони приложили багато 
старань до гарного відбуття 
Українського Православного 
Дня. Кожна парафія причи
нилася морально і матері
ально до успіху Дня . 

Молодече Сестрнцтво (So
ror i ty) з Честеру, Па., дало 
Дар Любови — S15, а також 
поодинокі особи жертвували 
п-і Марія Пастушок з сином 
Андрієм — S15; п. Осип Ве
рещак S35; та п. Василь Но
вак S10. 

Присутні мали багато не
сподіванок і розваг. Нале
житься щира подяка свяще
никам Деканату на чолі з 
деканом та усім парафіянам, 
парафіяльним організаціям, 
жертводавцям та окремим 
парафіянам-жертводавцям і 
усім, хто прибув на День. 

Нехай Господь винагоро
дить усіх за це благородне 

С. Щ. 

Рочестер, II. ї ї . 
Д Е Н Ь ГРАДУАНТЮ С Е Р Е Д Н І Х Ш К І Л 

Одержав державну стипендію 
Д-р Ігор Ростислав Луго– Луговий. У цій конференції 

візьме також участь д-р І. 
Луговий та матиме наукову 

вин одержав державну сти
пендію в сумі 58,000.00 на 
продовження своїх наукових 
дослідів в ділянці імюноло– 
гії (відпорности і алергі ї) . 
Він працює лікарем у Royal 
Victoria Hospital при клініці 
університету McGill в Монт– 
реалі. 

Д-р Ігор Ростислав Луго
вий винайшов нову практич
ну методу мірення протнтіл 
(ant ibodies) , які спричиня
ють алергічні недуги. Дня 
20-го червня ц.р. він мав до
повідь про свій винахід на 
конференції канадійськнх 
лікарів-імюнологів, спеціялі– 
стів нової ділянки медичних 
наук - студій відпорности. 
Восени цього року відбудеть
ся в Монтреалі 6-та Міжна
родна конференція лікарів, 
спеціялістів з Цієї ділянки 
під проводом д-ра Роза, ліка
ря міжнародної слави, під 
доглядом якого відбуває 
свою спеціалізацію д-р І. Р– 

КНИЖКИ 

Р А Д И М О П Р О Ч И Т А Т И 
Дм. Донцоп: Хрестом і мечем 
St.00; Аг. Кримський! Вибрані 
твори S2.-15; М. Глухенький: 
Коліївщина S2.25; Іп. Ле: В 
снопі дозріває S2.00; І. Мани
ло: Україна сама... 50.5"). За
мовляти в ОУП „Волосожар": 

Ivan ИапуІО, Во\ 472 
Vinelond, N.J. 08360, U.S.A. 

доповідь. Він є лейтенантом 
Канадійської воєнної фльо– 
тн, з якою, як студент через 
сім літ подорожував на воєн
них кораблях і відвідав лі
том різні острови, як Гаваї, 
Бермуди, Ямайку, Трінідад, 
Ісляндію, а також Аляску. 
Тепер працює як лікар при 
Монтреальській базі Кана
дійської фльоти. 

Д-р І. Р. Луговий всі студії 
кінчив з відзначенням у 
французьких школах і відбу
вав свою практику у фран
цузьких шпиталях, а три ро
ки спеціалізувався у внут
рішній медицині в англій
ських шпиталях. Він є актив
ним членом Пластової Ста
ниці в Монтреалі й відпові
дальним лікарем на Пласто
вій Зустрічі на оселі ,,Бату– 
рнн". Його сестра Лярисса 
Лугова-Жероме є маляркою 
і проживає зі своїм чолові– 
ком-архітектом в Балтіморі, 
а ще одна сестра і брат про
довжують своз студії. Ігор є 
веселої вдачі і дуже това
риський. 

Подано з Пл. Станиці, 
Монтрсал 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УПСОЮЗУ! 

Ш Якщо Ви маєте 25 років 
і закладаєте родину 

Ви потребуєте багато забезпечення, хоч ще ио 
масте багато грошей. Наша нова Термінова гра
мота с власне для Вас. За невеличку оплату 
512.65 місячно, ми забезпечимо Вас на суму 
525,000. що дасть справжню забезпеку не лише 
Вам." але ft Вашій Родині. Не відкладайте забез
печення на пізніше, бо завтра може бути запізно. 

Ще сьогодня забезпечіться 

в Українському Народному Союзі. 

року, на заклик Централі 
СУА, 47-ий Відділ СУА ім. 
Лесі Українки в Рочестері, 
Н.И., при співпраці Батьків
ського Комітету, влаштував 
День Українських Середньо-
шкільних Ґрадуантів. 

18-го червня ц.р. о год. 6-
ій по пол. у залі Coachmen 
Inn розпочато нашу імпрезу 
святочним обідом. Під звуки 
ґрадуаційного маршу, який 
відіграв на фортепіяні Олек– 
сандер Білак, увійшли ґра– 
дуантн і ґрадуантки — квіт 
української громади у Роче– 
стері, на яких батьки і стар
ше громадянство поклада
ють великі надії; — надії, 
що вони зуміють передати 
своє знання про Україну 
своїм американським слівто– 
варишам,що може вони на
вчать і переконають своїх 
співтоваришів в Америці 
про те, що ми окрема велика 
українська нація, із своєю іс
торією, мовою, старою куль
турою, а не якась етнічна 
група Росії.Надії наші вели
кі і ще більше бажання, щоб 
надії наші здійснилися. 

Ґрадуавти засіли за почес
ним столом. А. Капітан, го
лова 47-го Відділу СУА, при
вітала ґрадуантів, їхніх бать
ків і гостей і передала даль
ше ведення імпрези товст– 
майстрові Миколі Єйні, який 
представив кожну ґрадуанї– 
ку і ґрадуанта, називаючи 
школу, з якої хто градуював 
і коледж, до якого вступає. 
Рівночасно представляв і їх
ніх батьків. Після того по
просив о. проф. К. Паеїчно– 
чо ЧСВВ, який, в заступстві 
неприсутнього пароха церк
ви св. Иосафата, провів мо
литву перед святочним обі
дом. 

Після обіду від імени бать
ків промовляв Інж. М. Тиць– 
кий. Він закликав молодих 
ґрадуантів любити все рідне, 
своїх батьків, зберігати мо
ральні чесноти, які вщіпилн 
їм їхні батьки. Вказав на 
важливість збагатити знан
ня про свій народ, бо „хто 
не знає свого минулого, той 
не гідний майбутнього". 

Потім Марта Остапюк про
мовила в імени ґрадуантів, 
дякуючи батькам за труд, я– 
кнй вложили вони, щоб ви
ховати своїх дочок і синів на 
повноцінних членів україн
ської громади, 47-му Відді
лові СУА за влаштування 
дня ґрадуантів, та заклика– 

ДЕНЬ ҐРАДУАНТІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ В РОЧЕСТЕРІ. 
Стоятьвід ліва: Марта Остапюк, Віра Олсксин, Зоряна Зв– 
лез, Віктор Шімко, Ірина Осадців, Ігор Єйна, Віра Баран, 
Роман Боднар, Зоряна Домбчевська, Оксана Білик, Ірина 

Тицька. Нема на світлині Тоні Кузиляк. 

Як минулого, так і цього ючи своїх товаришів до даль
шої праці над собою і для у– 
країнської громади. Отець 
проф. К. Пасічний ЧСВб по
бажав успіхів нашим ґраду
антам у їхніх дальших сту
діях, вказуючи на те, що 
правдиве щастя можна осяг
нути тільки тоді, коли віра 
в Бога йде впарі із здобуттям 
звання. Закликав молодих 
ґрадуантів не забувати сво
єї віри, не віддалюватися від 
свого' народу, щоб довести 
ще до кращого те, Що їхні 
батьки їм передали. 

Від Старшого Пластунствз 
і Студентської Громади при
вітала ґрадуантів голова 
Студентської Громади Дарія 
Кіндрат. Основуючи свою 
промову на трирічному дос
віді я к студентка коледжу, 
гі-на Кіндрат закликала сво
їх молодших товаришів до 
інтенсивної праці над здо
буттям освіти. Дораджувала 
студентам в університетах 
приділити себе до українсь
кої групи і так само гордо 
заявити: „я українка", чи — 
„українець", я к другі заяв
ляють ,,я ірландець, англі
єць чи жид". Ми маємо ба
гату спадщину і маємо чим 
гордитись. 

Після цього М. Єйна про
читав привіти для ґрадуан
тів від Окружної Ради СУА, 
підписаний заст. голови п. С. 
Онуфрик, від Т-ва „Самопо
міч" - п-і М. Холєвчук, від 
ОДВУ - М . Вїляк, від Пласт– 
Прняту — Р. Павлічко. 

Пан Єйна подякував Сою– 
зовіУкраїнок та Батьківсько
му Комітетові за влаштуван
ня свята. Офіційну частину 
закінчив о. Пасічний ЧСВВ 
молитвою. Після того молодь 
і батьки забавлялись під зву
ки оркестри. 

Хочемо вірити, що наші 
молоді ґрадуантн понесуть 
добре українське ім'я між 
своїх американських співто
варишів та що не підведуть 
сподівань своїх батьків і ук
раїнського громадянства. 
Д у ж е шкода,що така мала 
кількість наших українських 
ґрадуантів взяла участь у 
цій гарній будуючій імпре
зі, яка в Рочестері стає тра
диційною. 

З нагоди ґрадуації наших 
студентів Відділ СУА ч. 47 
в Рочестері передав S100 
на видання „Енциклопедії 
Українознавства". 

О. Ганушевська 

Вісті з Аргентини 
СТВОРЕНО КОМІТЕТ 

Д Л Я ЮВІЛЕЙНИХ 
СВЯТКУВАНЬ 

Вуенос Айрес (М.Д.). -
Українська Центральна Реп
резентація скликала нараду 
представників організацій 
Вуенос Айресу, на якій ство
рено Ювілейні Комітети для 
відмічення: 70-ліття україн
ського поселення в Аргенти
ні; 50-ліття Української На
ціональної Революції; і 25-
ліття Української Повстансь
кої Армії. Нарада відбулася 
20-го травня. Устівнейо, що 
Святкова Академія з нагоди 
50-ліття Української Націо
нальної Революції має відбу
тися в серпні, а відмічення 
25-ліття УПА відбудеться 
15-го жовтня з нагоди праз– 
янка св. Покрови. 

ВІДКРИТТЯ ВАКАЦІЙНОЇ 
ОСЕЛІ 

21-го травня відбулося о– 
фіціяне відкриття ВакацЮ– 
но-спортової Оселі „Весел
ка", що її для ШШтЯаШ мо
лоді оргажіауе Т-вь „Просві
та" в Аргентині. При чис
ленній участі громадянства 
відбувся Акт Посвячення, 
що його виконав о. Іван Ба– 
лук, а опісля з промовами 
виступали: І я г е н д а и місце– 
вости Монте Гранде ГЇОЛКОВ– 
в и к Араяа, голова УЗДРецре– 
зентації п. В. Іванвцькял, а 
я а закінчення списком Кнр 
Андрій Сапеляк говорив про 
успішні заходи Просяітн д л я 
забезпечення виховної акції 
молоді, зазввчуючв, що від 
виховаявя колоді будв зале
жати будучність цілої укра
їнської спільноти. Промова 

тисячної громади велике вра
ження, прн чому зложено 
щедрі пожертви на ціль роз
будови „Веселки". 

УКРАЇНЦІ АРГЕНТИНИ 
ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ У 

СВІТОВОМУ КОНГРЕСІ 
Заходом Централі „Прос

віти" в залі Народного Дому 
відбулася 27-го травня допо
відь ред. Ю. Середина на те
му „Світовий Конгрес Віль
них Українців". Прелетент 
обширно поінформував гро
маду про переведені заходи 
для відбуття запланованого 
Конгресу. Справа ця була 
також обговорена на сесії 
УЦР і українська спільнота 
в Аргентині приготовляється 
до активної участи в запові– 
дженому Конгресі з надіями, 
що згаданий Конгрес прине
се об'єднання та національ
ну солідарність всієї україн
ської еміграції. 

ПАМ'ЯТЙК НА МОГИЛІ 
МАЦЕЙКА 

Н а могилі покійного Г. 
Мацейка споруджено марму 
ровнй пам'ятник з портретом 
покійного, що його уфунду– 
вало членство ОУН в Арґен 
тині. ПОКІЙНИЙ Г. Мацейко 
приймав активну участь в ді 
яльности ОУЙ на Рідних 
Землях та був засуджений 
польським судом я к учасник 
замаху на міністра П'сраць– 
кого. Перед заоудом Мацей– 
кові вдалося втекти до Ар
гентини, де він перебував під 
прибраним іменем, пережи
ваючи всі труднощі емі
грантської дійсности, де й 
постигла його смерть в серп– 

Успіхи суддівської молоді в Йонкерсі, Н. Й. 
т^довда? В цьому році багато нашо 

молоді закінчили середню 
школу "High School". Серед 
неї особливо відзначилися 
три наші сумівки, які своєю 
наполегливою працею до
билися найкращих успіхів 
та дістали стипендії на даль
ші студії. 

Єпископа викликала серед ні минулого року. 

Московська „Прабда" називає Ярослава 
Стецька „білоемігрантом" 

Москва. -— Московсь к а 
„Правда", орган ЦК КПСС, 
у числі з б липня 1967 р. 
помістила замітку під наго
ловком „Совст нсЧестівих" 
— „Рада нечестивих". У ній, 
інформуючи читачів про не
давню Конференцію пред
ставників східніх і з а х і д н о 
європейських народів, що 
відбулась у Мюнхені та на 
якій було створено ,,Евро– 
"пнйську Раду Свободи", — 
газета нападає на колишньо
го міністра закордо н н и х 
справ Д а т і Оле Б'сн Краф– 
та, президента ЕРС, на преД– 
сідннка цієї координаційної 
організації для б о р о т ь б и 
проти комунізму — голову 
ЦК А5Н Ярослава Стецька, 
та на члена ЕРС західньо-
німецького діяча Теодора 
Оберлендера. „Правда" сха
рактеризувала Я р о с л а в а 
Стецька, як „витягненого з 

нафталіни білоемігранта", не 
згадуючи, що він українець. 
Нервуючи з приводу ство
рення Европейської Ради 
Свободи, імперський орган 
нападає, фактично, на кож
ного антикомуніста поза ме
жами СССР, з а я в л я ючи: 
„Деякі діячі на Заході від
чувають переляк і глибокий 
душевний біль, дивлячись на 
переможний похід комуніс
тичних ідей по планеті. Свій 
біль такі діячі намагаються 
перетворити в конкретні ді
ла, скеровані на протидію 
цьому закономірному істо
ричному процесу" . . . „Прав
да" вже сотні тисяч разів у– 
славлювалась „закономірніс
тю" та „історичністю", але 
ще й вона не доходила до 
того, щоб сплутати москов
ських білих емігрантів з ук
раїнськими націоналістамн– 
революціонерамн. 

До уродженців і кол. мешканців 
Золочівської округи 

ІНІЦІАТИВНИЙ Комітет Золо– 
чівської округи (колишніх 
повітів: Золочів, Броди і Пе– 
ремншляни) , який скликав 
був у 1965 р. перший регіо
нальний з'їзд у Воффало, 
Н.И., передав розпочату пра
цю Тимчасовому Комітетові 
в Торонті, де є більше скуп
чення наших земляків, І Є 
надія на успішнішу працю. 
Цей комітет плянус склика
ти другий з'їзд уродженців і 

Увага! К н и ж к а ншо Ольгу Кобнлянську! 
І J В-яЗ „СВОБОДА" вийшла нова кжкжхя 

д-ра Л. ЛУЦЕВА 

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА 
В пДя книжці автор подав правдивий обрав 

Великої Письменниці 1 змальовує героїнь П 
хворів, Які, як Наталка Верковичінна, вірили, що 
„наспів полуднє, помнмо всіх лихих 1 ворожих ов– 
етжвян, що переслідували П та П народ". 

На основі фактів автор відкидав твердження 
совстськнх літературознавців, які роблять їв Ко– 
бплянської, авторки „Царівни" та „Апостола чер
ні", — прихильницею москов(іьяо-комуністжчної 
диктатури в Україні. 

Ш клжці 10 Ілюстрацій. ^ Кольорова обкладинка І . ШУМИЛОВИЧА 
Ціна - 51.00 

іавовлеяяя І належність чеками або поштовимЯ перекааамн ехаяі і 
SVOBODA - 81-83 Grand Street, Jersey City, N.J. 07303 

кол. мешканців названих по
вітів для вибору Діючого Ко
мітету, який подбає про точ
ну реєстрацію і зорганізу– 
вання всіх, розсіяних у віль
ному світі земляків нашої О– 
круги та про видання Пропа– 
м'ятної Книги - Альманаха 
про релігійне, національне, 
культурне і побутове життя 
Округи. 

Тимчасовий Організацій
ний Комітет у Торонті звер
тається цією дорогою до всіх 
кол. жителів Золочівської 0-
кругн, яким лежить на сер
ці бувальщина і слава їхніх 
родинних гнізд, подати свої 
адреси для статистичного ус
тійнення числа земляків, як 
також для поміщення їхніх 
імен в Альманасі. 

Зголошення прохаємо по
давати до кінця серпня 1967 
року на адресу: Eng. О. Na-
lywayko, 40 Ellsworth Ave., 
Toronto b, Ont., Canada-

Точний речинець з'їзду бу
де поданий своєчасно в пре
сі. 

Тимчасовий Органі
заційний Комітет 
Золочівської Округи 
в Торонто, Канада. 

Читайте українські книжки 
і газетНі, бо часте чигання 
ас до до просвіти, а просвіта 

— цс сила 

Всім колишнім українським соколам 
у вільному світі до відома 

Посестри та Побратими! 
Звертаємося до Вас 28 літ чергу до всіх б. Соколів, як 

після того, як наша сокіль– 
ська організація, в наслідок 
П-ої св. війни та ворожих 
потягнень, перестала існува
ти. За той час багато наших, 
головно старших соколів, ві
дійшли з цього світу. Бага
то з нас опинилося поза ме
жами України і, розсіяні по 
всьому вільному світу, часто 
згадують нашу колишню 
спортово - руханкову органі
зацію з „Соколом Батьком" 
на чолі. 

Багато з нас напевно збе
регло і мають в себе деякі 
цінні пам'ятки, як світлини, 
альбоми, часописи, статті, чи 
звіти з діяльности сокільсь– 
кої організації і напевно ни
ми дуже дорожать. Але з ча
сом ті всі вартісні пам'ятки 
перейдуть в забуття і сліду 
не лишиться ио них. Це бу
ла б велика втрата для на
шої історії, для насвітлення 
тої великої виховної праці, 
що її проробила наша сокі– 
льська організація На про
тязі 45 років (1894-1939) 
на українській землі, вида
ючи ряд провідників, які ві
діграли визначну ролю у 
Визвольних Змаганнях. 

Д л я збереження тієї істо
рії про нашу сокільську ор
ганізацію зав'язався Ініція– 
тивний Комітет з колишніх 
старшин „Сокола Батька". 
Цей Комітет поставив с о б і 
завдання зібрати всі матері
али, що мають якенебудь 
підношення до нашої сокіль– 
ської організації, їх упоряд
кувати та видати Пропам'ят– 
ну Книгу, чи хоч би альбом 
про Сокільську Організа
цію. 

Тому звергаємося в першу 

теж до їхніх родин, з про
ханням, надсилати нам те 
все, що в них збереглося з 
нашої сокільської тематики: 
світлини, ,.Сокільські Вісті", 
статті, писані спомини, від
знаки і т. и. Обіцяємо Вам, 
що світлини, на бажання, 
будуть Вам повернені після 
того, як зробимо з них ко
пію. Очевидно, що видання 
Пропам'ятної Книги, чи хоч 
би навіть альбому буде ви
магати і деяких фондів. То
му просимо посилати теж і 
Ваші пожертви на це ви
дання. 

Посестри і Побратими ! 
Коли ми того не зробимо, 
не зробить того вже ніхто 
після нас ! 

Всі матеріали і пожертви 
просимо слати на адресу б. 
Старшини „Сокола Батька" 
побр. проф. А. Антоновича 
в Шнкаґо. Його адреса така : 
Adam Antonovych 
2102 VV. Chicago Ave. 
Chicago 22, 111. U.S.A. 

Передаємо всім Посестрам 
і Побратимам наш сокільсь– 
кнй привіт. 

Г а р а з д ! 
Михайло Хрогтовят, 

б. голова С. Б. 
Клівленд, 7 липня 1967 р. 

а У пралі оідаасаяо в ми
нулому тижні торговельний 
договір між ЧСР і Захіпньою 
Німеччиною, прн чому взаємні 
торговельні місії виконувати
муть також деякі консулярні 
функції, як ось видавання віз. 
а члени тих місій будуть ко
ристуватись дипломатич н о ю 
недоторкальністю. Це перший 
такий безпосередній договір 
між Західньою Німеччиною і 
Че.чословаччшіою після остан
ньої війни. 

Орися Коверко 

Перша з цих дівчат — це 
Орися Коверко, яка закінчи
ла середню католицьку 
школу і серед 169 ґрадуан
тів дістала першу нагороду– 
стипендію до університетів: 
в Рочестері, Сиракюзах та 
в Ню Иорку. 

Орйся є активною сумів– 
кою-порядннцею 2-го ету– 
пення. Вся її родина є чле
нами Українського Народ
ного Союзу. 

Ірина Цап закінчила пу
блічну школу Gorton High 
School. Між 250-ма ґрадуан– 
та.мн вона вибилася на тре
тє місце та була активною 
в своїй школі, видавала 
шкільну газету працювала 
в драматичному гуртку та в 
інших організаціях. Дістала 
кілька нагород, першу наго
роду з математики в Ион– 
керс Science Fair . її відзна
чено як найкращу ученицю 
школи. Дістала стипендію до 
слідуючих університетів від 
Women's Business and Prof. 
Club до Сирактозького, Ню– 
йоркського і Рочестерського. 
Вона є активною сумівкою, 
працює в СУМА як впоряд
ниця 2-го ступеня. Буде 

Орися Хінальська 

продовжувати студії в уні
верситеті в Рочестері. 

Орися Хінальська закін
чила найбільшу в Йонкерсі 
середню школу, з якої цього 
року випустили 413 ґраду
антів. Серед цієї маси ґра
дуантів наша сумівка діста
ла стипекдію і буде продов
жувати студії в Westchester 
Community College. 

Вся родина Хінальських с 
членами УНСоюзу 

II. К. 

ф У Римі покарано гривною 
на 48 дол. англомовну газету 
..Ді Дсйлі Амерікен" за помі
щення платного оголошення 
цигарок, В Ітплії існує тютю
новий державний монополь, а– 
ле законом заборонено пропа
гувати публічно курення, як 
шкідливого для здоров'я. 

В АМЕРИЦІ И У СВГП 
ЦІПИ НА ФАРМЕРСЬКІ ПРОДУКТИ в місяці, що 

закінчився 15-го липня ц.р..збільшилися на 0.75 відсотка. 
Це вже трете місячне чергове збільшення цін фармерсь– 
ких продуктів. Минулого року восени і цього року на вес
ні ціни на ці продукти зменшилися були на 8відсотків. 
Департамент Рільництва звітує, що збільшення цін спри
чинило подорожчання помідорів, картопсль та яєць. Але 
ціни на товари і на працю, потрібні для фармерів, збіль
шилися в половині липки ц.р. в порівнянні з тим самим 
часом 1966-го року, на 3 відсотки. 

ОКРЕМА П Р Е З И Д Е Н Т С Ь К А КОМІСІЯ ПОВИННА 
дослідити, чи ЗДА повинні вже тевер розгорнути оборонну 
лінію протнкаретннх ракет довкола важливих місць та 
кордонів цієї країни. Таке домагання висловив сенатор 
демократ із Пенснлвснії Д ж о з е ф С. Кларк. Цей сенатор 
боїться, щоб ЗДА не стали жертвою тих, що поклоняються 
зброї, цс значить вищих військовиків і продуцентів зброї, 
які домагаються, щоб розміщено у відповідних місцях 
протиракетну зброю. В СССР мали цс зробити, але і там 
чути думки, що протиракетна зброя не дає повної пев
ності! оборони. Уряд не вирішує цієї справи, бо ще неза– 
кінчені переговори між цією країною і СССР в справі 
,,замороження" офензнвннх і дефензивннх керованих 
ракет. 
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Щ П р а ц я 
WASTED MAIM Ф 

М Е Х А Н І К 
Motorcycle. Першоклясні, тіль
ки з досвідом, праця в Ню 
Иорку. Добра платня, англій

ська мова. 

245-6878, N.Y.C., Ralph 
OIL -BURNER MECHANKF 
Досвідчений, No. 2 і 4. Стала 
праця, протягом цілого року. 

Всі бенефітн. 
Brueco Fuel Oil Co. 

766 Amsterdam Avenue 
New York, N.Y. MO 3-4400 

З наукових конференцій УВАН у ЗДА 
(Доповідь Степана Процюка про заселення Сибі

ру та розвиток промисловосте в ньому) 

М Е Х А Н І К 
Досвідчений при air condition
ing (у автах) і автоматичній 
трансмісії. Стала праця. Від
повідний чоловік, сам може 
усталити свою заплату. Щед
рі бенефітн. Платні вакації. 

Голоситись особисто до: 
Mr. Pat reek Osborne 

Schleln Buick 
728 Main St , Hackensack, N.J. 

201 487-6100 

AUTO PAINTER BODY A 
FENDER MAN 

Першоклясне виконання. Ви
сока платня для відповідного. 

Бенефітн. 
Brooklyn; N.Y. GL 1-2700 

М А Ш И Н І С Т 
Видатна фірма потребує ма
шиніста, досвідченого в за
гальному машинознавстві — 
до залі із приладами та до. 
нагляду. Першорядні умовний 

праці. 
Oerow Products 
88 Hazel Street 

Glen Cove. L.I., N.Y. 
Mr. Block (516) OR 1-5300 

СТОЛЯРІ 
Потрібко досвідчених. Постій
на праця. Добра платня, при
ємні умовкни. Radius 25 miles 

arround Morristown, N. J. 
Тел.: (201) 538-6591 

ЧИЩЕННЯ КАНАЛІВ 
Досвід при елекричннх ма
шинах, дозвіл їзди автом, 
добра платня, постійна пра
ця, всі компанійні бенефітн, 

плюс. 
147-47 Jamaica Avenue 

Bellrose, L.I. 
Тел. VI 6-6766 після 7 веч. 

BROILER MAN 
Досвід, постійна праця круг
лий рік. В год. 4 по пол. — 1 
ночі. Приємні умовний праці, 
добра платня для фахового. 

Голоситись: 
Kingston Restaurant 

1181 Morris Ave. Union, NJ . 
(201) MU 6-2537 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕПЕ 
УНСОЮЗУ! 

віді Степана Процюка на за
сіданні Правничо - еконо-
мічного Відділу Академії 13 
травня було питання: на -
скільки труднощі в заселен
ні Сибіру заважають на 
дальшій долі розвитку про– 
мнсловостн в азійській час
тині СРСР. Доповідач при
вів дані нещодавніх совєт– 
ськнх статистично-демогра– 

S Праця 60 
HELP WANTED FEMALE 

О І Ї Е Р Е И Т О Р К И 
Досвід при Singer машинах до 
шиття. Юніана фабрика, 35 
год. тижнево, платні свята, 2 
тижні вакацій, постійна праця 

і добра платня. 
Sambark Mfg. Corp. 
Industrial Terminal 

Garnerville, N.Y. 947-2333 

WOMEN 
Union A Middlesex Counties 
Because the Vietnam crisis 
has taken the manpower 
market to war we are pre
pared to hire Sc train women 
for a Career In Sales. 
Guaranteed mo. earning of 
5600 per. 
If you have a desire to up
grade your social Sc financial 
status, you can do it with us 
by: 

Acting like a Woman 
Thinking like a Man 

Working like a Professional 
For personal interview: 

Call today (201) 382-4520 
between 9:30 A 12:30 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Merrow — Knitters 

Also Packer 
Досвідчені робітниці при 

светерах. 
Goth Knitting Mills 

43 York St., Brooklyn, N.Y. 
MA 4-1491 

Український Народний Союз 
ПРИЙМЕ НА ПРАЦЮ 

ОБЛАСНОГО ОРГАНІЗАТОРА 
на стейт і місто Ню Йорк. 

Постійна праця, життсве, акцндентове і соціяльне за
безпечення, пенсійний фонд й інші урядничі утгравнення. 

Платня по умові. 
ТАКОЖ ПОШУКУЄТЬСЯ^ 

ПОСТІЙНИХ О Р Г А Ш З А Т О Р І В Ч Л Е Н І В 
Н А О К Р У Г И : 

Н Ю ИОРК 
БОФАЛО 
В А Ш И Н Г Т О Н 
Н Ю Г Е И В Е Н 

Зголошення з коротким життєписом слід 
вислати на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
81-83 Grand Street Jersey City, XJ. 07303 

LOW COST 
AUTO FINANCING 

Uf TO 36 MONTHS TO PAY 

Amount 
Required 

51,000 
1,500 
2.000 
2.500 
3,000 
3,500 

Note 
Amount 

S1.173.60 
1.760.04 
2,346.84 
2.933.64 
3.520.44 
4.106.88 

36 Monthly 
PaymenU^ 

S 32.60 
48.89 
65.19 
81.49 
97.79 

114.08 

Центральної темою допо– (річних обслідувань (В.В. 
Покшишевськнй, Є. Маневич, 
М.Я. Соннн, П.О. Косяков, 
Занончковська, В.Н. Старн– 
ков і др.), згідно з якими в 
1956-1962 pp. із сибірських 
міст та індустріальних ком 
бінатів виїздило більше лю 
дей назад в європейську час 
тину СРСР, як приїздило до 
Сибіру. В середньому, якщо 
взяти під увагу в першу чер
гу такі райони як Краснояр
ський край, Якутія, Прнан– 
горські райони, не згадуючи 
вже про далеку північ, на 
кожних 100 емігрантів із єв
ропейської частини СРСР 
вибувало 125-140 осіб, які 
повертались назад в райони, 
звідки вони прибули. Це я– 
вище було тнпічним і у ви
падку України, на кожних 
100 осіб, прибулих із Украї
ни в Сибір, приходить біля 
150 поворотів переселенців 
назад в Україну та в райони 
Дону та Кубані. У 1963-1964 
pp. влада ввела нові заго
стрення та обмеження в русі 
сибірських переселенців, але 
голоси радянських дослідни
ків з 1964-1966 pp. вказують 
на те, що проблема втечі із 
Сибіру існує і надалі. Влада 
с помітно стурбованою тим 
явищем тому, що кошт пере
селення одного робітника з 
європейської частини СРСР 
в Сибір є дуже високий. Він 
виносить приблизно 500 крб. 
на душу, не враховуючи 
втрати праці робітника під 
час переїзду (в середньому 
один місяць праці), та втрат, 
зв'язаних з тим, що своєї 
продуктивности на новому 
місці праці робітник досягає 
щойно 5 місяців після пере
селення, а то й пізніше. 
Втрати внаслідок флуктуа
ції робочої сили на лише 
промислових підприємствах 
СРСР в одному 1960 р. ви
несли три мільярди крб. 

Головними причинами вте
чі переселенців та емігрантів 
із Сибіру є крайнє незадо -
вільні побутові умовний на 
новому місці праці, розчару
вання новою роботою, а та
кож фрак культурного об -
служення новоприбулих. В. 
Покшишевськнй та декілька 
більш об'єктивних дослідни
ків виразно підкреслюють, 
що влада не враховує того 
факту, що серед переселен
ців в Сибір є дуже багато 
не-росіян, і їм не дається ані 
рідної книжкн чи преси, ані 
рідної школи для дітей, ані 
театру чи інших культурних 
услуг у їхній рідній мові чи 
традиції. 

Совєтська влада та вчені 
в СРСР досьогодні не спра
вились ще з природними 
труднощами Сибіру. Що
правда колектив інженерів 
(в тому декілька українців) 
одержав у 1966 р. високу 
державну нагороду за осво
єння нових методів будів
ництва в областях вічної 
мерзлоти, але подібні пові
домлення появились у пресі 
вже в 1945-1955 pp., а навіть 
1937-1940 pp., і треба їх роз
глядати з належним скепти
цизмом. Чужинці, що відві
дали Сибір у 60-тих pp., під
креслюють, що лише декіль
ка міст Сибіру має нову місь
ку архітектуру (напр. Но– 
рильськ, центральні вулиці 
Мурманська, Магадану), ве
личезна більшість (в тому 
і Якутськ) нагадує стан з– 
перед 50-70 pp. Будівництво 
в Сибірі вчетверо, а то н 
вп'ятеро дорожче, як в осе– 
редніх областях РСФСР. 

Колосальних втрат зазнав 
Сибір внаслідок непродума
ного й історичного будівниц
тва великих гребель на Обі, 
Іртишу, Єнісею, Ангарі. Но– 

господиня 
Жінка в зрілому, віці, без ва
рення, мала родина з дорос
лих осіб, останні рекомендації, 
власна кімната, лазннчка А 
TV, анг. мова, приємна до

машня атмосфера, Тел. 
(516) МА 7-7688 

ОПЕРЕИТОРКИ 
до шиття на машинах 

ДОСВІД ПРИ СПОРТОВОМУ 
ОДЯЗІ 

Пів-секційна праця, юнійна 
фабрика, приємні умовний. 
GLADY'S SPORTSWEAR 

91 Edleon PI Newark, NJT. 
201-642-2219 

П Г Г Г С Б У Р Ґ 
Р А Ч Е С Т Е Р 
C K P E H T O H 
Я Н Ґ С Т А В Н 

fAYMlNTS INCLUDE CREDIT UFE IM5U1AMC1 

Vied Cart Also Financed At Lotc Rate? 

LOOM Can Be Arranged At Any Of On? 
13 Conveniently Located Offices 

or - CALL 4344800 
HUDSON COUNTY 
NATIONAL BANK 

JERSEY CITY 
Bayonne Weehawkea 
Hoboken Gutren^erq 
Uniofl C'rty North Вегдм 

ві штучні водоймища зато
пили найцінніші райони в 
доріччі цих рік, зруйнували 
багато давно освоєних сіль
сько - господарських цент
рів. Таким чином важке по
ложення з постачанням хар
чів у Сибірі погіршало. Крім 
затоплених земель Сибір за
знав величезних втрат у зни
щених лісах та сумежннх із 
водоймищами забагнених те
риторіях. Інтенсивність роз
робки лісу в районі Братська 
впала до 30-40 куб. м. на 1 
га. у прирівнанні з 200-300 
куб. м. в тих лісах, які ще 
оціліли, напр., в Приангар– 
ськнх районах. Забагнення 
викликало некорисні зміни у 
суворому та непрнгожому 
кліматі Сибіру. Збільшилося 
число москітів. Розпилюван
ня інсектисидів із літаків 
над лісами Західнього Сибі
ру застосоване в широкому 
маштабі у 1947-1952 pp., зни
щило деревостан (листя) та 
фавну (птиці), а серед мос
кітів, як парадокс, завелись 
швидко нові породи, відпорні 
на інсектисиди. Багато відо
мих сучасних дослідників 
Сибіру (М.І. Помус, В.А. 
Кротков, Е.І. Ігнатьєв, A.M. 
Жаркова й др.) гостро зану– 
джує непродуманість та 
шкоди від будівництва гре
бель на сибірських ріках. 

Зусилля влади припинити 
втечу переселенців (а навіть 
старожителів) із Сиб\ру, на
самперед в Україну та на 
Північний Кавказ, приводить 
інколи до сміховинних за
ходів. Так появились „нау
кові" праці про те, якби то 
заключити в робітничу силу 
жінок переселенців. У Сибір 
виселяють теж недоброякіс
ний елемент із великих міст 
європейської частини СРСР. 
На нещодавнії! конференції 
керівних обласних працівни
ків азійської частини СРСР, 
що відбулась у Свердловсь– 
ку, пролунали голоси різко
го незадоволення з того, що 
Москва направляє в Сибір 
кримінальний елемент, який 
стає організатором злочиц -
ности і на новому місці по
селення. 

У світлі вище приведених 
фактів треба рахуватися з 
тим, що промисловість Сибі
ру розвивається в майбут -
ньому сповільненими темпа
ми. Точне обслідування та
ких проектів як Красноярсь
кого чи Регарського алюмі
нієвих заводів, Сорського 
молібденового комбінату, бу
дівництва т.зв. 3-тьої мета -
люргійної бази та багатьох 
інших виявляє, що нові по
тужності освоюються з вели
ким припізненням. Єдина ді
лянка, яку форсовано в Си
бірі, не дивлячись на коло
сальні кошти та втрати, це 
будівництво військового сек
тора (заводи атомової зброї 
в Усть-Вичосвій, ракетні ба
зи в Сарі-Шаган, аеродроми 
з'єднань полярної авіяції, ра
дарні станції і т.п.). Спроби 
влади зацікавити індустрі -
яльним будівництвом в Си -
бірі японські трести та капі
тали свідчать теж про серіоз– 
ні труднощі в освоєнні Си
біру. 

По доповіді відбулась дис
кусія, в якій взяли участь 
Б. Мартос, І. Замша, І. Ба– 
кало, П. Світ, Г. Костюк та 
інші. У дискусії головними 
питаннями були — вияснен
ня умов з привезенням і ви
їздом людей з України та 
розвиток будівництва в умо
вах вічної мерзлоти. П.З 

Відвідуючи „Експо 67". . . 

MALE A FEMALE 

ПРИМІРЮВАЛЬНИЙ -
КРАВЕЦЬ - ШВАЧКА 

1 також особи до ручного ви
кінчування одчгів. Потрібний 
досвід. Постійма праця. Добра 

заплата. Зголошуватись: 

SCHLESINGER'S 
Bergenline Avenne 

at 58th Street 
West New York, New Jersey 

МУЖЧИНИ І ЖІНКИ 
Денна і нічна праця. Легка ма– 
шинова і монтувальна праця, 
досвід неконечний. Навчимо. 
Досконалі можливості. Бенефі
тн, стара, добре поставлена 
фірма. 
AMERICAN TREE ft WREATH 
Division of American Technical 

Machine Corp. 
(914) 7ЙЗ-2727 

ЛЕНІНГРАДСЬКА СТУДІЯ 
ВИПУСКАЄ СЕРІЮ 

УКРАЇНСЬКИХ ПЛАТІВОК 
Тому, що в УССР і досі не 

збудовано ні одного підпри
ємства для випуску патефон
них платівок, „Ленінградсь
ка студія грамзапису всесо 
юзної фірми ,,Мелодія" пів 
місяця працювала в столиці 
України, де відбувався рес
публіканський фестиваль са
модіяльного народного мис
тецтва, присвячений 50-річ– 
чю Жовтня. За цей час за
писано 150 творів у виконан
ні народних хорів, оркестрів, 
вокальних ансамблів і окре
мих співаків". ,,Радянсь к а 
Україна" з 27 липня, не зга
дуючи про балалайки та 
домри, пише, що це вперше 
буде такий великий випуск 
..Всесоюзної фірми „Мело
дія" на українську тему і що 
„до кінця року по країні ро
зійдеться велика серія плас
тинок, яка відтворює фести
валь народних талантів Ук
раїни. І зазвучать тоді голо
си бандури і цимбалів, сопіл
ки і трембіти Буде випуще
но півмільйона пластинок", 
— ц у к е р к а до 50-річчя 
„Жовтня". 

Монтреальську^ітову ви
ставку „ Е К С П О ^ " вважа
ють однією з кращих аа ос
танні роки, І цілком спра
ведливо: понад 60 країн по
казують тут свої досягнен
ня та здобутки; особливо 
з в о р у ш л и в о слостері -
гати перші кроки молодих 
африканських д е р ж а в . . . 

Без кінця - краю, здається, 
можна оглядати незвичай -
ної, куполової форми амери
канський павільйон, але 
тільки ззовні, бо всередині 
самі американці розчарову
ються: експонати з історії 
індіян, фотознімки з зірок 
Голлнвуду та декілька між– 
плянетннх пристроїв — це 
занадто збіднена Америка! 

Хмарами сунуть люди І до 
пазільйону СССР. Якщо ЗДА 
не показали в своєму павіль
йоні й тисячної долі, що мог
ли показати, що вони мають, 
то в совстському павільйо
ні показано здебільшого те, 
чого в СССР люди не мають. 

Не мають жодних прав не
російські народи в тій імперії 
рії, але на малі СССР виді
лено особливо виразно (так 
зв. республіки. Немає де в 
СССР купити запасне колесо 
для авта — в павільйоні по
казано навіть процес вулка
нізації гуми до автоколеса. 
В холодній Якутії живуть 

ціни, але в сов. павільйоні 
цін на них не виставляють... 
Згущений світляний промінь 
винайшли кілька років тому 
американські та ін. учені — 
але в сов. павільйоні вже 
показують, як діє той „лей– 
зер", нібито винайдено його 
в Москві... і Т.Д. 

І все таки, совєтський па
вільйон має двобічний успіх. 
Найперше — в наївних. Ось 
уривки з „Книг відвідува
чів", помальованої в черво
ний колір: „Спасибі радян -
ськнм людям, що дали нам 
змогу на власні очі побачи
ти те, що вони створили. 
Хай буде мир у світі, хай 
буде дружба, щоб частіше ми 
могли таким чином пізнава
ти один одного", — бажає 
Альберто Васама з Монтреа– 
лю. 

Або — „Я відкрив для се
бе велику і вільну країну. 
Радянський павільйон — чу
до. Зримо відчуваєш, що так 
живуть тільки для миру, 
дружби і прогресу", — така 
думка Мері Длайт із ЗДА. 

Відписи з записів ми взя
ли не з оригіналу, а з київ
ської ,,МолодД України" з 21 
липня, з великої статті „Ос
трови на річці святого Лав– 
рентія". Навіть найпильні -
ший московський послугу -

люди мало що не в землян– вач в Україні, ота нібито мо 
ках, щоб тепліше — в сов. 
павільйоні показано проек
ти майбутніх будов у Якутії, 
що даватимуть людині тепло 
й захист . . . Москва, яка на– 
п редукувала безліч ядерних 
бомб — демонструє „Атом 
миру" . , . Авта j фотоапара
ти з СССР — це живцем 
здерті копії з закордонних 
випусків, і їх купити не прос– 

РЕСТАВРУЮТЬ 500-РІЧНУ 
Ф О Р Т Е Ц Ю 

В кореспонденції з Одеси, 
надрукованій у „Радянській 
Україні" з 19-го липня, роз
повідається про початок рес
таврації стародавньої форте
ці в місті Білгород - Дніс -
тровському, біля якої були 
зняті совєтські фільми „О– 
телло", „Кораблі штурму -
ють бастіони" та ін. — але 
жодного на українську істо
ричну тематику (та такого 
немає і в плинах кіносту
дій): 

„стародавня оборонна спо
руда, стіни якої простягли– 
ся майже на дві тисячі ме
трів, оточена глибокими ро
вами з суші і Дністровським 
лиманом, існує вже понад 
п'ять століть. Вона була збу^ 
дована місцевим слов'янсь
ким населенням і була щи
том від нападів кримських 
татар і турецьких яничар". 

лодіжна газета „Молодь У– 
країни" назвала острови 
власною назвою, хоча й про
пагує безбожництво. Однак, 
такий „прогрес" зроблено 
лише для того, щоб вдарити f 
по голові підсовєтеького чи
тача: що ж ви, мовляв, хо
чете від комуністичної вла
ди, коли закордонні не мо
жуть -знайти . слів на похва– 

та штука через надто високі лу вашій в'язниці! (лп) 

Спортовці ЗДА здобули 120 золотих 
медаль на Панамериканських Ігрищах 

у Вінніпегу 
Вінніпег, 6-го серпня. — 

Панамериканські Ігрища, в 
яких брали участь спортов
ці 28 країн Північної та Пів
денної Америки, та які від
бувалися тут впродовж двох 
тижнів, закінчилися мину
лої неділі святочною цере
монією закриття під звуки 
гнмнів Аргентини, де відбу
лись перші Панамерикансь
кі Ігрища, Канади — цього
річного господаря Ігрищ, та 
Колюмбії, де відбудуться 
чергові — шості Панамери
канські Ігрища. В кінцевій 
параді взяли участь делега
ції всіх 36 країн обох Аме– 
рнк, а приглядалося цій це
ремонії 18.000 глядачів, які 
заповнили вщерть вінніпезь– 
кнй стадіон. 

В цих п'ятих Панамери
канських Ігрищах спортовці 
ЗДА здобули 120 золотих 
медаль, повторюючи цим ус
піх із Ігрищ 1959 року в 
Шикаґо. Найбільших успі
хів добились на цих Ігри
щах пливакн ЗДА, які здо
були 28 перших місць на 
всіх 33 конкуренціях у пла
ванні. У загальних підсум
ках ЗДА закінчили Ігрища 
із 120 золотими, 62 срібними 
і 44 бронзовими медалями, 
перед Канадою із 12 золоти
ми, 37 срібними і 43 брон
зовими, та Бразилією — 11 
золотими, 10 срібними і 5 
бронзовими. Господарі цих 
п'ятих Панамериканських 
Ігрищ — Канада можуть по
хвалитися о р ганізаційними 
успіхами: числом глядачів, 
яке перевищило сподівання 
і осягнуло 400.000 і збірною 
сумою за продані квитки 
вступу - 5800.000. 

В пресових повідомленнях 
із минулої неділі були згад
ки про те, що у маратонсь– 
кому бігу перше місце здо

був Андрій Бойчук, репре
зентант Канади, випередив
ши аргентинця Августнна 
Озоріо. 

Наступні Панамерикансь
кі Ігрища відбудуться в 19-
71 році в місті Калі в Ко
люмбії. 

9 Західні фахівці китайсь
ких оправ твердять, що не с 
виключене, що армія в Кому
ністичному Китаї вирішить 
затяжну тамошню боротьбу за 
владу в некорнсть Мао Тсе– 
тунґа. Вони звертають увагу, 
що офіційна комуно - китайсь
ка преса все ще атакус давно 
вже „вичищеного" маршала 
Тег Пенга і колишнього шефа 
штабу генерала Льо Джуі– 
чінґа. Видно, що хоч вони не 
займають ніяких офіційних 
становищ, але мають стільки 
прихильників, що вони грізні 
для режиму Мао Тсе-тунґа. 
Маршал Тег, формально с ще 
членом верхівки компартії, але 
давно відсунений від влади. 

COSMETICS 

КОСМЕТИКА 
Малий вклад капіталу. Великі 
прибутки. Заінтересовані по
винні негайно розвідати цю 

нагоду. 
Monlque Continental Beauty 

Products 
914 632-1253 

Week ends 212 828-9868 

ПРОДОВЖИЛИ ГОДИНИ 
РАДІО И ТЕЛЕВІЗІЇ 

У зв'язку з переходом про
мислових підприємств та 
канцелярій в СССР на п'я. 
тиденний робочий тиждень, 
радіо й телевізія одержали 
наказ збільшити на кілька 
годин свої програми, щоб 
краще „перевиховувати тру
дящих". Тому в суботу кия
ни будуть дивитись вже не 
9 г., а 12 г. телевізію, довше 
говоритиме й „Українське 
радіо". Що буде показувати 
київська телевізія в додатко
вих годинах? - про це ін
формує „Молодь України" з 
19-го липня: 

„Київська студія телеба -
чення з 15 липня вводить у 
випусках телевізійних вістей 
сторінки „Біографія подви
гу". Вони будуть присвячені 
Тезам ЦККПРС „50 років 
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції". 

Працівники телестудії про
понують вашій увазі дві пре
м'єри: „Суботній репортаж" 
та „Веселий кінескоп". 

Д О Л Я Р О В І 
Ц Е Р Т И Ф І К А Т И 

Д О СССР 
lntertrade Exprese Corp., 125 

Е. 23rd St., New York, N.Y., 
інформує, що тепер можна за
мовляти доляровІ цертифікатн 
для своїх кревних в СССР. За 
ці доляровІ цертифікатн вони 
можуть купити в спеціально 
долярових склепах, про які 
так багато чується. Ці спеці– 
яльні доляровІ склепи мають 
великий вибір найкращої яко– 
сти американських, Захід. Ев– 
ропейських і домашніх товарів 
так як — харчі, текстилі, одяг, 
приладдя і т.д. Ціни знижені 
до більше як на половину. Ці 
товарі можна купити тільки 
за доляровІ цертифікатн ЗДА, 
а не за готівку в рублях. Вар
тість долярових цертнфікатів 
є більше як подвійна, чим го
тівка в рублях. 

Якщо одначе хтось схоче 
якусь частину цертнфікатів 
заміняти за рублі — все це 
можна. Спеціальні доляровІ 
крамниці є в багатьох великих 
містах СССР. Якщо в містах, 
де живуть Ваші кревні не мас 
цих крамниць, кревні можуть 
купити ці товари поштою. Не 
мас жадних оплат, тому, що 
все це оплачує Внешпосил– 
торг. Не має жадних відтяг
нень і можна висилати кожну 
суму 1 так часто, як хочете. В 
тих справах порозумійтеся з 
lntertrade Express Corp., 125 
East 23rd Street, New York, 
N.Y. 10010, Tel.: 982-1530. Пи
тайте за даровими каталога
ми. (Огол.) 

В Reed Estate Щ 
Х О Ч Е Т Е Н А Б У Т И Д І М 

в НЮ ИОРКУ або околиці: АСТОРП, ФЛАППНГ, 
КВГНС, ВЕСТ ВРОНКС або ИОНКЕРС для власної 
потреба або для бизнесу, маємо ВЕЛИКИЙ ВИВІР 

від 1-родинних до 36-родинних домів. 

TRIDENT REALTY CO. 
98 Second Avenue New York, N.Y. 

(212) 477-6400 
Бюро відчинене від 9 рано до 7 веч. 

В суботи 1 поділі по домовленій. 

CgJMjw^ 
І^АВТМІНТ ІТОІ 

л 48JCftfcat. 
TeL: GB 8-8560, New "York CttJ 

УКРАЇНСЬКІ МАШИНИ 
ДО HHCAHtor 

від дол. 60.00 в АРЇЦ 

II Різне . И 
Українське Бюро Висилки 

Пачок до країв СССР 
1 на Україну 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New'York City 
відкрите в пон. — п'ятн-8:80 — 
7 веч., субота 8:30 ̀ ^ - в веч. 

Неділі в місяцях липні 1 
серпні — закрито. 

ПІД ЧАС. 5 

EXPO 67 
в Монтреалі, в гарному домі, 
здаються 14 окремих, кімнат, 
недалеко від Виставки, в гар
ній околиці. Зручне сиолучев– 
ня, метро, автобуойк/ ` Помір

кована ціна, 
KORSKY 
4099 Esplanade Avenne 
Montreal 18, Qae., Canada 
Tel.: 843-5708 no 8-ttfc веч. 

Business EB 
Й Opportunity 

НА ПРОДАЖ frlPMA 
МИТТЯ ВІКОН 

Заснована 1929 p. іЗаінтересо– 
вані прошу ГОЛОСИТИСЬ в укра
їнській, польській чн– англійсь
кій мовах на адресуй -' 
National Window Cleaning Co. 

VICTOR MITCHELL 
180 West Main S t 

MALONE, N.Y. 12953 
Tel: 518-483-1393 ПІСЛЯ б веч. 

чегг 
STORES FORWENT 

ЗАЛИШИЛОСЬ ІЦЕ ТІЛЬКИ 
4 КРАМНИЦІ в JfcATAWAN, 
N.J. Ідеальні крамниці'на кві– 
тярні, ланчонети, цукерні, ап
теки, дитячий І жіночий одяг, 
пекарня і т. д. — в серці ново-
збудованої биз. дільниці. Та
кож на бюра професіоналів. 

Тел.: 201-56Є-4Б98 

AUTO TRANSMISSION 

AUTOMATIC 
TRANSMISSION MEN 

Rebuilders cS Installers. T o p -
notch only need apply. 

Call LU 4-3060, Bronx, N.Y. 

!5S 
a FUNERAL DIRECTOBS Ф 

Theodore WOLINNIN^DC. 
Директор;, л 

Похоронного Заведення 
128 East 7th Street 

NEW YORK, N.Y. (IJ| 
Tel: QB 5-1487 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

НОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONBnTONHD 

Займається Похорої 
в стейті NEW JERSEY 

Ціни приступні дла всіх. 
Обслуга чесна й найкраща, 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так 1 
в ночі– 2 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CITY 2, N.J. 
Tel.: HEnderson 4-dTSl 

IETF0 IrEJIl 
У К Р . П 0 1 Р Щ З Ц Ц Ж 
Займається Похоронами 
a BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK 1 ОКОЛЖЦЖЖ 
Контрольована температу
ра. Модерна кии-frTfli до 

ужитку ДАР0Н. 

PETER JJUtBtt 
129 EAST 7th 8TREET 

NEW YORKr NJb 
ORegoa 4-3568 

^ 

ТАРЗАН, 4 . 5849. Скакунці! 

Група спинилася, бо стрі– А на піскових дюнах поя– 

ла означала, що надбережні вилася велика постать од– 

.скакунці вернулися! ного Аз потнор „лш j 

За ним швидко йшли 
дванадцять креатур, з широ
ко відкритими очима, оска
женілі! 


