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- КОРОТКІ ВІСТІ -
Четвер, 26 серпня 1971 

В А М Е Р И Ц І 
УРЯД ЗСА дозволив використати 800 мільйонів доля– 

рів із фондів ощадностево.– позичкових асоціацій на уді– 
люзання норгеджових позичок, зменшуючи разом із цим 
Відсоткові ставки для таких позичок із сім і пів відсотка 
до сім відсотків. Федеральна Рада,для банкових позичок 
на будову домів устабілізувала також висоту морґеджів 
і відсоткову? ставок уділюваних Федеральною Житловою 
(ФГА) та Ветеранською Адміністрацією. 

В ЧИКАГО ПОСТАВЛЕНО В СТАН ОБВИНУВА
ЧЕННЯ стеЙтового прокуратора Едварда В. Ганрагана та 
тринадцять інших осіб за здійснені ними намагання при
пинити судове слідство в справі вісьмох чнкагівських по
ліцаїв, які зробили налет на мешкання Чорних Пантер 
в дні 4 грудня 1969 року і вбили двох членів цієї негри
тянської організації. Разом з Ганраганом, між 13 інши
ми особами, поставлено в стан обвинувачення також усіх 
вісьмох поліцаїв, причетних до цієї справи. Згідно з пре
совими повідомленнями, Ганраган мав втішатися спеці
альною протекцією посадника міста Чикаго Ричарда Дж. 
Дейлі. 

КОМЕНДАНТ НЮИОРКСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ Патрик В. 
Морфі планує перевести ЗО до 35 поліційних дедективів, 
які виконують свою службу в негритянській дільниці Ню 
Иорку Гарлем, длл службових призначень в інших діль
ницях. Має відбутися це з метою викорінення корупції 
в радах поліції. 

В САН ФРАНСІСКО мали початисл в середу 25 серп– 
на нові повні переговори в справі закінчений страйку пор
тових вантажників, акнй триває вже 55 днів і спаралізу
вавшу великій мірі торговельне життн на Заході ЗСА. По
відомили про відновлений переговорів представники про
фесійних спілок та корабельних компаній. 

ДЕМОКРАТИЧНІШ СЕНАТОР ДЖОРДЖ МЕКГО– 
ВЕРН, який планує кандидувати на Президента ЗСА у ви
борах 1972 року,; заявив, що головними темами його ви
борчої кампанії будуть справи економіки, .а не війни У 
В'єтнамі. Стверджуючи, що його негативна позицій щодо 
в'єтнамської війни була й залишається ясною, МекГоверн 
заавив, що господарські справи політично більше важливі; 
й вирішальні, як справи війни. Якщо йде про нову еко
номічну програму през. Ніксона, то МекГоверн оцінює по
зитивно контролю цін і платень та заходи для стабілізації 
доляра, але вважає шкідливими інші заходи, зокрема 
зменшення податків для підприємців і збільшення подат
ків на імпортовані товари. 

ПРОВІДНИК ЖИДІВСЬКОЇ ЛІГИ ОБОРОНИ РАБШ 
МЕІР-КАГАНЕ сповістив, тцо йото" "ЯТгїГТілянує дартяні– 
зувати нічні стежі, озброєні у рушниці 0,22 калібру для 
охорони жидівських мешкань і крамниць на Бруклині і 
в інших дільницях Ню Иорку. Виник такий плян у зв'яз
ку з убивством жида Вено Спєвака, колишнього в'язня 
гітлерівських концтаборів, що його застрілили два молоді 
негри у п'ятницю минулого тижня в його ж крамниці із 
солодощами на Бруклині. 

У С В І Т І 
ПАРИЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО В'ЄТНАМ БУЛА 

центральною темою одногодннної конференції президента 
Ніксона з новопризначеним на голову американської де
легації у Парижі, амбасадором Вілліямом Портером, у 
Сан Клементе у Каліфорнії. Президент Ніксон заявив 
Портерові, що тон повинен „переговорювати про всі спра
ви, про які захочуть переговорювати комуністи". Вілліям 
Портер відлетить до Парижу ЗО серпня ц. р. 

ЦЕНТРАЛЯ МІЖНАРОДНОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕС– 
ТВА У ЖЕНЕВІ МАЄ надію, що „відлига" в американсь
ко - комунакитайських відносинах допоможе до звільнен
ня американських воєнних полонених, що їх тримає Пів
нічний В'єтнам. Президент Міжнародного Червоного Хре
ста Марсель Навіль відвідає Пекін, щоб поліпшити відно
сини тієї центральної міжнародної харитатнвної організа
ції з Комуністичним Китаєм, і при цій нагоді заторкне зно
ву справу американських полонених. 

ГРЕЦЬКИЙ ПРЕМ'ЄР ҐЕОРҐ ПАПАДОПУЛЬОС 
ЗВІЛЬНИВ всіх ЗО членів свого уряду, щоб перевести його 
основну реорганізацію. Здогадуються, що Пападопульос 
затримає у новому своєму уряді тільки двох давніх мініст
рів — свого дотеперішнього заступника Стиліяноса Пат– 
такоса і міністра координації Ніколяса Макарезоса.. 

РУМУНСЬКА АРМІЯ І МІЛІЦІЯ ПОСТАВЛЕНІ у 
снтан воєнного поготівля — принесла вістку одна ізраїль
ська газета. Вона твердить, що румунські керівні кола ля
каються інвазії совєтських військ, за зразком совстської 
інвазії до Чехо - Словаччини, бо — мовляв — Москва що
раз більше левдоволена невтральністю Румунії у конфлік
ті між Москвою і Пекіном та опозицією румунського пре
зидента ЧаушесКу проти так званої „доктрини Брежнєва", 
яку придумано на те, щоб виправдувати совстську інвазію 
до будь - котрої сателітної держави. 

У СТОЛИЦІ ЄГИПТУ КАЇРО РОЗПОЧАВСЯ найбіль
ший в історії тієї країни політичний процес. Між 91 ци
вільними і військовими підсудними, оскарженими у змові 
проти існуючого державного ладу, с колишній віце - пре
зидент Алі Сабрі. який часто їздив до Москви для перего
ворів з СССР про нові достави совстської зброї для Єгип
ту, і колишній міністер військових справ, ген. Махаммед 
Фавзі. Вони обидва видатні русофіли і тому той процес 
проти них посередньо вдаряє в Москву, яка вірогідно тих
цем підтримувала їх змову на державний переворот. 

ІНДОНЕЗІЯ І СОВЄТСЬКІШ СОЮЗ в і д н о в л ю 
ю т ь співпрацю у ділянці техніки і торгівлі. До столиці 
Індонезії Джакарти прилетіли 11 мужчин і дві жінки, до 
яких внедоваі долучиться дальших 13 совєтських фахівців, 
які обміркують з індонезійськими властями відновлення 
робіт над будовою двох, фінансованих Совстамн, фабрик 
- фабрики штучних навозів і сталеварні. Шість років то
му перервано ті роботи і від того часу між Джакартою 
і Москвою взаємини були дуже холодні: це був наслідок 
невдатного комуністичного перевороту в Індонезії, після 
якого винищено, сотні тисяч тамошніх комуністів. 

У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ ДИМІСЮНОВАНО військово
го міністра і шефа тамошнього військового летунства, 
яким громадська думка закинула недбальство і брак швид
кої орієнтації та рівноваги духа, коли гурт в'язнів вила
мався з в'язниці й стріляниною промостив собі шлях до 
столиці держави, в якій настала паніка. Названі старши
ни думали, JB,O це наїзд комуністів і викликали військо та 
летунство. Згинуло 38 осіб. 

Спілка автомобільників робітників 
пристосується до вимог нової 

економічної програми през.Ніксона 
Вашингтон. — Очолюва–. свого негативного засаднит 

ний Ліонардом Вудкоком чого становища до економ і ч– 
провід Спілки Об'єднані Ав– них заходів уряду. Вуджон 
томобільні Робітники заявив, j заавив також, що його спіл– 
що названа спілка присто
сується до вимог започатко
ваної президентом Ніксонои 
нової економічної програми, 
зокрема до встановлених у 
цій програмі постанов про 
90-девие заморожений цін і 
заробітних платень. Склав 
цю заяву Ліонард Вудкок, 
досі дуже завзятий і катего
ричний опонент цієї програ
ми, після відбутої у Вашинг
тоні розмови із президентом 
Американської Федерації 
Праці - Конгреоу Індустрій^ 
них Організацій Джорджеи 
Міні. Минулого тижня Вуд
кок заявив був, що уряд пре
зидента Ніксона „може мати 
війну" із світом праці. Вод
нораз із цим провідник авто
мобільних робітників заявив, 
що його спілка не зміняє 

ка буде координувати своє 
ставлення до заходів уряду 
у податковій ділянці із ке? 
рівництвом АФП-КІО, із яког 
го вона вийшла ще в І0в8 
році. Вудкок і Міні обговсн 
рили питання спільної страт 
тегії в поборюванні встановг 
леного президентом Ніксо? 
ном заморожений цін і заро
бітних платень. Рівночасно, 
повідомляють з Вашингтону, 
що директор встановленого 
президентом Ніксоном Бюра; 
Надзвичайної ГотовостН 
Джордж А. Лінкольн заявив 
про відмову визнати право 
на вийняток від заморожен– 
ня заробітної платні для; 

Стаття про трагічну смерть Алли Горської 
появилася в щоденнику „Чикаго 

Трібюн" 
Чикаго. - Один із най

більших американських що
денників - газета „Чикаго 
Трібюн" надрукувала п.н. 
„Висока ціна дисндентизму 
в Совєтському Союзі" в не
дільному числі за 22 серпня 
ц.р. в першій секції видання 
велику статтю Френка Стар– 
ра, керівника вашингтонсь
кого бюра цієї газети, про 
трагічну смерть київської 
мисткині Алли Горської, яка 
була вбита жорстоко 28 лис
топада 1970 року в таємни
чих обставинах в домі свого 
тестя у місті Василькові по
близу Києва. Написана стат
тя Френка Сгарра на основі 
матеріалів, опублікованих у 
поширюваному в Україні 
підпільному виданні „Укра 

вчителів, міських службов- . і н с ь к и й ВІСНИК", подавши 
ців, дентнетів і працівники! 
фірм менаджерської кон
сультації. 

Націоналістичний Китай був 
попереджений про зміну політики ЗСА 
у відношенні до комуністичного Китаю 

Вашингтон. — 3 політич 
них кіл інформують, що пре
зидент Ніксон, ще перед про
голошенням про зміну полі
тики ЗСА у відношенні до 
комуністичного Китаю і про 
свої відвідини в Пекіні пові
домив про це президента на
ціоналістичного Китаю Чі– 
лнґ Кай-шека. Мав зробити 
це през. Ніксон ще в квітні 
ц. р. через колишнього дер 

що ЗСА будуть рішуче обсто
ювати Дальше членство наці
оналістичного Китаю в ОН. 
Перебував Морфі в Тайпеї. 
як голова ради Корнінґ 
Глесс Компані у зв'язку Із 
плянами своєї компанії побу– 
Я(увати на Формозі фабрику 
телевізійних частин. Роберт 
Д. Морфі добре знайомий із 
генераліссімусом Чіянґ Кай– 
шеком і його жінкою і зустрі 
чався з ними в Каїро 1943 

коротко біографічні дані 
Алли Горської - народжена 
в Києві, закінчила Київсь
кий художній інститут і ма
ла в час свосї смертн 41 рік 

автор статті насвітлює 

ширше історію стосованих 
супроти Алли Горської ши
кай і .репресій КГБ і партій
них чинників. Пригадує, що 
Алла Горська--була^шівав– 
торкою вітражу на пошану 
Т. Шевченка в Київському 
Університеті, знищеного 
брутально комуністом-ректо– 
ром цього ж університету, і 
що за свою участь у ство
ренні вітражу вона була 
припинена у членстві Спіл
ки Художників України ра
зом із другою мисткннею 
Людмилою Семикіною. З 
кінцем 1965 і з початком 
1966 років, під час арештів 
діячів культури й молоді в 
Україні Алла Горська зазна
вала безнастанних шнкан з 
боку КГБ за свою відмову 
зізнавати проти арештова
них. В листопаді 1967 року 
Алла Горська брала участь 
в судовому процесі проти 
Вячеслава Чорновола і по
тім разом з іншими мнетця– 
ми і письменниками проте– 
(Закінчення на crop. 4-ій) 

Київський атеїстичний журнал б'є 
на тривогу з приводу поширення ікон 

Божої Матері Неустаючої Помочі в Україні 
Київ. — Видаваний совстсь J тнчна еміграція мріс про 

ким товариством „Знання" відновлення уніатської цер– 
київський науково - попу– К8Я під новою назвою „ка– 
ллрний атеїстичний журнал толйцька церква візантій– 
„Люднна і світ", надрукував | ського обряду". Відновити 
у числі 6 за червень 1971 уніатську церкву — ось 

Обидві частини Німеччини затверджують 
порозуміння щодо Берліну 

Бонн. — Уряд Німецької 

жаднога4ц^екрдтаі?я.Роб^р^|уроку та в,.Тааяеї 1952-ронУ^дорозуміння, ацо його в ми 
та Д. Морфі, який тоді пере
бував .на відвідинах на Фор
мозі і був прийнятий Чіянґ 
Кай-шеком. Морфі поінфор
мував Чіянґ Кай-шеха, що 
уряд ЗСА рішений припини
ти свій опір проти допущен
ня комуністичного Китаю до 
Об'єднаних Націй, але з тим. 

В урядових холах з'ясовують 
характер відвідин Морфі, як 
півофіційну консультацію з 
Чіянґ Кай-шеком щодо мо
жливих наслідків допущен
ня комуністичного Китаю до 
Об'єднаних Націй та „співіс
нування" обох Китаїв на їх 
терені. 

і -

Пїдготова до величавих святкувань 
100-річчя Лесі Українки в Клівленді 

в повному ході 
Клівелеид, Огайо (І. Ф.) 

— Діловий Комітет всенаці– 
ональної маніфестації для 
відзначення 100-річчя наро
дження Лесі Українки в 
Клівленді відбув в дні 20-го 
серпня ц. р. чергове засідан
ня, яким проводив голова 
мгр Василі 'ЙІщннецькнй. В 
засіданню взяли участь всі 
його члени: інж. Ірина Ка– 
шубинська - організгрефе
рент, Володимира Кавка — 
реф. програми, Ольга Калу– 
шка — секретар, д-р Богдан 
Футей — реф. зв'язків, д-р 
Володимир Базарко — реф. 
походу і порядку, проф. Пет
ро Лютий — реф. фінансів, 
інж. Іван Фур —- преса, інж. 
Роман Возняк - рекляма, 
Дарія Городиська. Ярослава 

Гергіль і Ольга Городиська 
— члени поодиноких рефе– 
рентур. В нарадах взяв у– 
часть також член Крайового 
Комітету мгр Іван Базарко, 
екзекутивний директор УК– 
КА, який зреферував плян 
святкувань 100-річчя Лесі У' 
країнки, що йбго виготовив 
і приняв на свойому засідан
ню Крайовий Комітет в дні 
18-го липня ц. р. у Філа
дельфії. Діловий Комітет 
розглянув і схвалив ряд по
станов технічного порядку 
та доручив їх реалізацію по
одиноким реферантурам. 

В неділю 19-го вересня 
1971 року, відбудуться у 
всіх українських церквах, 
православних і католицьких, 
(Закінчення на cop . 3-ій) 

Федеративної Р є с п у блікн 
відбув в четвер 24 серпня 
довге засідання під прово
дом канцлера Віллі Вранд– 
та і після того його речник 
Кондрад Алерс відчитай за
яву, що уряд готов перего
ворювати з східньонімець– 
ким урядом щодо практич
ного переведення в життя 

нулнй понеділок 23 серпня 
амбасадорн чотирьох вели– 
кодержав осягнули в справі 
Західнього Берліну. Віцемі– 
ністри Егон Бар з Західньої 
Німеччини і Міхаель Когль 
із Східньої Німеччини, які 
вже стрічалися були раніше, 
поведуть перші наради. Ок
рему мішану комісію покли
кано длн справи відвідин за– 
хідніх берлінців у східньому 

Берліні і Східній Нмеччині. 
Речник Східньої Німеччини, 
заявив, що уряд „Німецької 
Демократичної Німеччини" 
не ставитиме перешкод у 
практичному п е р е веденні 
порозуміння чотирьох амба– 
садорів. З західніх велико– 
держав — Франція перша 
затвердила те порозуміння. 
Американський амбасадор у 
Західній Німеччині, Кеняет 
Раш відбуа^Вішишґтоні 
24 ц. м. дойгу нараду з дер
жавним секретарем Віллія
мом Роджерсом і відлетів до 
Сан Клементе, де в цій самій 
справі буде у президента Р. 
Ніксона. Не передбачується 
труднощів у затвердженні а– 
мериканськнм Урядом того 
порозуміння, що його реч
ник французького уряду на
звав „збалянсоваяим ком
промісом." 

року поруч цілої низки різ
них антирелігійних статтей, 
в тому числі й репортажу 
відомого совєтського пашк– 
вілянта С. Дзниленка „Ман
дри кардинала" про Верхов
ного Архиспископа Иосифа 
Сліпого статтю я к о г о 
львівського кандидата істо
ричних наук П. Петлякова 
п. н. ..Безнадійний засіб". 
Н? друкована стаття в серії 
„Правда про уніятство". П 
автор затривожений особли
во фактом масового поши
рення репродукції ікони Бо
жої Матері Неустаючої По
мочі в Україні. „Серед (цер
ковних) ікон — пише Н. Пе– 
тляков — найбільше зобра
жень так званої „чудотвор
ної божої матері безнастан
ної помочі", котру уніяти о– 
голосили покровителькою 
України.! зовсім не випад
ково „оригінал" цієї богома– 
тері знаходиться в Римі, в 
церкві св. Альфонса. Не ви
падково й те, що иа літогра– 
фіях ікон є напис „Зробле
но в Італії". Адже в Римі пе
ребувають натхненники уні– 
"тства, зокрема й ті, хто брав 
активну участь у створенні 
гітлерівсько - оунівської ди
візії СС „Галичина"... Заки
даючи різними шляхами іко
ни „чудотворної божої мате– 

Совєтська преса продовжує кампанію 
проти Комуністичного Китаю 

ПІСЛЯ ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ В БОЛІВІЇ 
`s. \ - -

Москва. - Продовжуючи 
серію статтей. звернених 
проти Комуністичного Ки
таю, московська „Правда" з 
25 серпня ц. Р закинула ки
тайським комуністам, що во
ни відкинули старання Со
вєтського Союзу „розумно" 
закінчити конфлікт за кор
дони. Переговори в цій спра
ві велися в Пекіні від жовт
ня 1969 року. Совстська де
легація - пише „Правда" 
— запропонувала „констру
ктивну" розв'язку, але ки
тайські комуністи викинули 
її. За західнімн коментаря
ми — Советн погоджували
ся на незначні кордонні ко
ректури в користь Китаю в 
заміну за тривке й довго
термінове договорення про 
мир і безпеку та непоруш
ність кордонів. Але Кому
ністичний Китай вимагав вад 
большевиків, щоб вони при
знали, що всі теперішні со– 

справжня мета, з якою уніа
ти з Ватнкану вирішили ви
користати такий засіб, як 
розповсюдження „чудотвор
ної'' ікони". Автор статті а– 
такус у своїй статті також 
В. Велнчковського, правдо
подібно, засудженого мину
лого року в Совєтському Со
юзі за „антираданську ді
яльність" Владику Василя 
Велнчковського, за його пра
цю про названу ікону. Він 
пише, що прагненна „наки
нути... унію" українському 
народові ..теоретично" об– 
ґрунтогно в опусі підпіль
ного уніатського богослова 
В. Велнчковського '„Історія 
чудотворної ікони Божої ма
тері безнастанної помочі". 
В цій праці, за словами 
И. Петлякова, ,.Велвчковсь– 
кий намагається „довести", 
чому саме ця ікона є покро
вителькою України", чому 
вона „чудотворна". Він твер
дить, нібито сам Тарас Шев
ченко покладів „надію на 
богороднцю Марію", тому й 
народ, мовляв, „почитає бо– 
городипю безнастанної по
мочі в її чудотворній іконі", 
тому і в вона покроритель– 
кою". Наприкінці Петляков 
закликає дав? ти „рішучу 
відсіч - будь яким ідеологіч
ним диверсіям, якщо їк під– 

у релігійній иі" в західні області Украї– і носять навіть 
чи, релігійно - иаціоналіс– І оболонці". 

,,, - ;. г as 
ЮВІЛЕЙ УВУ У МЮНХЕНІ 

ЗАПОЧАТКОВАНО БОГОСЛУЖБАМИ 
Й 'УРОЧИСТИМИ ЗІБРАННЯМИ 

встські далекосхідні й азій
ські посілості дісталися Ро
сії внаслідку нечесних дого
ворів, що їх здобули царсь
кі уряди в минулому сто
річчі — і цього Совати не 
хотіли зробити.Тепер „Прав
да" закидає Комуністично
му Китаєві, що він викорн– і інавгурація Золотого Ювілею УВУ в репрезентативній за– 
стовус свою ворожнечу з Со– 
встськнм Союзом для здо
бування собі користей від 
інших ворогів Москви. Мов
ляв, китайські комуністи ка
жуть, бо „Совсти є нашим 
ворогом, ото ж вн, визнав
ши, що вороги ваших воро
гів є вашими приятелями, 
повинні нам за це заплати
ти". Західні обсерватори в 
Москві стверджують, що ко
ли совстська преса атакує 
Комуністичний Китай, то во
на тільки посередньо натя
кає на „злнгування" Пекі
ну й Вашингтону та що офі
ційні совстські фігури мов– 
чять про це. 

Вояки із військових з'єднань льояльинх до нового режиму 
президента Болівії полк. Гюґо Бензера охороняють в рям– 
цах проголошеного вийнеткового стану порядок в Ля Па
зі. Дотеперішній президент Болівії Хуан Хозе Торрес Ґон– 
залес перебував в одній з чужоземних амбасад. В політич
них колах думають, що новий режим дозволить ТорресовІ 

І деяким із його дрнлнльннкіп вшхатя на, еягіфщЬо. 

Брежнєв відвідає Париж у справі 
європейської конференції безпеки 

Париж. - Перший секре
тар компартії СССР Леонід 
Брежнєв і совстськнй ..пре
зидент" Микола Під горни й 
відвідають Париж коло 20 
жовтня ц. р. Формально це 
буде ревізнта французькому 
президентові Жоржові Пом– 
піду, який відвідав Москву 
в жовтні минулого року. Ді
ловою причиною тих совєт
ських відвідин — твердить 
преса — є намагання Совє– 
тів отримати від Франції 
активну п і д т р имку для 
давньої совіттської пропози
ції, щоб зібралася паневро– 
пейська Конференція безпе
ки, з участю також ЗСА і 
Канади. Франція буцім-то 
поінформувала кремлівсь
ких володарів, що вона у 
принципі не має нічого оПро– 

лі міської ратуші у Мюнхені. Ип фото — за столом прези
дії (зліва): ,'іекан Філософічного Факультету УВУ проф. 
д-р Н. Полсясьса - Василенко, іюктор УВУ проф д-р В. 
Янів, доповідач — проф. д-р Яр. Рудннцький з .Манітоб– 
ського Університету у Вінніпегу, проф. - гість УВУ д-р 
Е. Кошмідер — член Наукової Ради Товариства Сприяння 

Українській Havui. 

Мюнхен. (Пресовий Вюле–ілладій, і обидва сказали від– 
тень УВУ). - Відзначення ; повідне слово. Від професури 
50-річчя Українського Віл... | УКУ промовив ректор В. Я– 
ного Університету започат– і нів. від студентства ззет. пре– 
ков;?но тут під час СтуДійнс– . зндента ЦПСУС-у—студ. И. 
го Тижня, що відбувавсь з Рожкз. Потім відвідано моги– 

тн такої конференції, але 
спершу треба п о л а днатн 
найболючішу' справу, яка 
погрожує безпеці Европн. а 
саме — проблему Берліну. 
Коли тепер прийшло до по
розуміння в справі Західньо
го Берліну і тамошня на
пружена ситуація злагіднн– 
лась, то Совсти дістали біль
ші шанси перевести- в діло 
свою пропозицію. Совстам 
залежить на такій конфе
ренції, від якої вони споді
ваються затвердження існу
ючого статусу в Европі і та
ким чином запевнення Со
встам більшої свободи рухів 
супроти .Комуністичного Ки
таю. Брежнєв і ПіДгорннй 
мають перебувати У Парижі 
3-4 дні. як гості президента 
Помдіду. J 

днях 8 до 15 серпнч ц. р. і 
що був водночас заиочатку– 
ванням ювілею ЦЕОУС-у. 
Ювілейні урочистості УВУ 
почалися в неділю S серпня 
ц. р. Богослужбамн в обох 
українських церквах: прхіс– 
рейською в К”Тедра.іьнім 
храмі та св. Літургією в цер
кві св. Мнколая. Першу слу
жив Нрсосв. Кнр Плятон в 
сослуженні оо. мнтратів Міт– 
тнахта та Солові я (диякону– 
вав о. диякон Б. Сенншнн). 
другу о. протопресвітер Па
лладій, що після св. Літургії 
відправив ще молебень в на– 
міренні УВУ та ЦЕСУС-у, і 
Владика і о. протопресвітер 
мали відповідні до хвилини 
проповіді. 

Після обіду Професура та 
студенти відвідали спільно 

лн професорів і співробіт
ників УВУ - проф. д-ра О. 
Баранова, проф. д-ра г. к. Г. 
Ващенка, проф. інж. G. Сло
вінського, проф. Д. Доро
шенка, проф. П. Зайцела. 
проф. д-рт Л. Ребета, проф. 
д-ра Ю,.Студннського. проф. 
д-ра М. Міллерт, як ` теж 
д-ра В. Квасннцького та п-і 
Маоії Томашівської. 

Вечером прийняв пррфесу– 
nv та студенство Преосв. 
Владика Плятон. якнй-після 
молебня — гостив присутніх 
перекускою. Владику приві
тав ректор УВУ, і Йому від
повів достойний господар, 
привітавши всіх присутніх. 
Від студентства промовив 
секрет-` р ЦЕСУС-у—3.' Зва– 
рич. від Кураторі! Дому У– 
кгаїнської Науки, д-р г. к. 

український квартал на j П. Маврер, а від Владики 
„ Вальдфрідгорі" , і тут на І Високопреосв. Мстислава о. 
символічній могилі відслуже
но соборно панахиду за всіх 
спочилих професорів УВУ та 
за студентів, що життя від
дали за волю України. Слу
жили о. канцлер С. Дмитрн– 
шнн та о. протопресвітер Па– 

протопресвітер Палладій. 
В понеділок, 9 серпня запо

чатковано ділові наради Сту
дійного Тижня, що їх підго
товили самі студенти, запро
шуючи до інавгураційної 

(Закінчення на crop. 3-й) 
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Борліііеькші компроміс 
23 серпня 1971 p., коли амбасадорн 4-ох великодержав 

— ЗСА, Британії, Франції і СССР — осягнули порозуміння 
щодо Берліну, то цим вони розпочали новий етап в істо
рії того многострадальнбго міста. Війна перетворила його 
в одно велике румовище, а Потсдамський договір з 2 серп
ня 1945 р. примістив цілий Берлін у кордонах східньої 
підсовстської зони Німеччини, яку Совсти проголосили 26 
березня 1954, як т. зв. Німецьку Демократичну Республіку. 
Берлін був поділений на 4 зони, з яких три становили 
Західній Берлін, відмежований від Заходу широкою на 110 
миль смугою Східньої Німеччини. Советн і протеговані 
ними комуністи ввесь час намагалися загорнути Захід
ній Берлін. Спершу пробували зробити це бльокадою, яка 
тривала 11 місяців на переломі 1948 і 1949 pp.'Коли це 
не вдалося і не припинялася масова втеча німців з підсо– 
встської зони, чи пак „суверенної" Східньої Німеччини, ко
муністи спершу перерізали телефонічну сполуку Західньо
го \ Берліну з зовнішнім світом, після того, 12-13 серпня 
1961 P- відмежували Західній Берлін від Східнього бетоно– 
вим„муром ганьби". 

Два мільйони мешканців Західнього Берліну були 
відтяті від світу, без змоги комунікуватись зі своїми ро
динами і приятелями, що опинились по комуністичному 
боці. Дістатися до Західнього Берліну з заходу можна бу
ло тільки трьома повітряними коридорами під альянтеь– 
кою контролею. Наземний рух осіб і товарів був предме
том постійних шикан і утисків. З початком 60-нх pp. Ні– 
кіта Хрущов створив нову кризу, вимагаючи створити із 
Західнього Берліну „вільне місто", цілком відірване від 
міжнародно - правного зв'язку з Західньою Німеччиною. 
Совсти і східньо - німецькі комуністи раз-у-раз стосувалн 
супроти Західнього Берліну ,,відплатяі" дії за конферен
ції, що їх у ЗахІдньому Берліні переводили німецькі парлн– 
ментаристи ч и з приводу відвідин державних мужів Ні
мецької Федеративної Республіки. Західні держави не 
спротивились активно здвигненню „муру ганьби", але 
президент Джон Кеннеді прилетів до Західнього Берліну 
і перестеріг Москву перед дальшою агресивною акцією 
демонстративною заявою „ їх бін авх анн Берлінер" (я та
кож берлінець). 

Всі спроби порозуміння розбивались, бо комуністи 
послідовно трималися свосї засади; що MOQ - то моє. а 
що т в о є — про це можна говорити: Тому вони рішуче від
кидали вимогу говорити про ввесь Берлін, отже і його 
східню комуністичну частину, яка стала столицею „суве
ренної" Східньої Німеччини. Компроміс, що ного осягнули 
амбасадорн трьох західніх держав із Бонну і совстськнй 
амбасадор із Східнього Берліну, сперся передусім На зго
ді західніх великодержав не говорити про Східній Берлін 
ані про „мур ганьби", та на згоді комуністів не говорити 

г | і tOPO „вільне місто" і залишити давній .міжнародно - прав– 
н ій . статус Західнього Берліну,з .лотр, політичними, куль
турними й господарськими зв'язками зі .Бонном.^Уможлив
лено мешканцями Західнього Берліну відвідувати східню 
частину міста і краю під комуністичним правлінням, га
рантовано свобідну комунікацію осіб і товарів з заходу. 
Зате дозволено Москві відкрити в ЗахІдньому Берліні ге
неральний консулят, який напевно стане ще одною цент– 
ралею шпигунської роботи. 

Насправді західні держави добилися деяких посту
пок від Москви, яка виреклась свосї максимальної програ
ми з уваги на одну головну причину: Москві треба обо
в'язково, щоб ЗахІДня Німеччина ратифікувала пакт без
пеки, підписаний з 18 серпня 1970 р. Канцлер Віллі Брандт 
заповів, що він не зголбснть того пакту до ратифікації, по
ки не буде поладнана проблема Берліну. Советн, щоб за
безпечити собі „спину" у теперішньому конфлікті з Пекі
ном, хочуть поліпшити свої взаємини з західнімн держа
вами. Зрештою, цей берлінський компроміс нічого Москві 
не коштує: вона надалі триматиме у Східній Німеччині 
своїх 20 змоторизованнх– дивізій і далі ставитиметься до 
Східньої Німеччини, як до свого васаля, потрібного для 
того, щоб Німеччина була поділена, отже слаба і не за
грозлива. 

Все ж доля західніх берлінців дещо покращав. В по
літичній ділянці це порозуміння капіталізуватиме соціа
лістичний уряд Німецької Федеративної Республіки і її 
канцлер Віллі Брандт. Німеччина залишилась поділеною 
і залишився незаторкнутий берлінський мур ганьби. Чи 
ці факти зрівноважені чисто людськими поступками в ко
ристь мешканців Берліну — трудно сказати. Стабілізова
но знову післявоєнний „статус кпо'' в Европі, але західня 
дипломатія буде хвалитися, що вона - зберегла мир. 

Мнх. Кялимннй 

ХАРТУМІЗАЦІЯ 
. Курнт^ба. — Це не виник

ло ні раптово, ні несподіва
но, а сталося наслідком пе
ребігу відповідних подій та 
важливих пересправ і має 
під собою дуже глибоке ко
ріння. 

Свого часу для цілого сві
ту видався просто неймовір
ним факт всебічного успіху 
державного секретаря ЗСА 
Білліяма Роджерса в Каїрі– 
Єгипті. Тоді кожна думаюча 
людина в світі мимоволі ста
вила питання: як це можна 
було протягом одного-двох 
днів повернути на 90 ступнів 
усю попередню політику 
Єгипту, а з. тим, можливо, 
й цілого арабського світу? 

Та не встиг Роджерс по
кинути Єгипту, як там з'я
вився формальний прези
дент, голова Президії Вер
ховного Совсту в Москві, Ми
кола Подгорний, якого суп
роводила величезна делега– 

j ція різних відповідальних 
| осіб, починаючи від міністра 
і закордонних справ та сек– 
і ретаря ЦК КПСС і кінчаючи 
І керівниками важливих вій– 
ї ськових, економічних та 
І культурних галузей. Швнд– 
|ко тоді було підписано и о– 
j публіковано (в засадничому 
характері) угоду Подгор
ний - Садат, якою, так само 
здавалося, нанівець зведено 
всі попередні домовн в Єгип
ті американського держав
ного секретаря. 

Нав'язуючи до популярно
го сьогодні вислову ,,ПІНҐ– 
понґова дипломатія" (Пекін– 
Вашішгтон), світова преса 
писала, що в столиці Єгипту 
відбувся к о роткотривалнй 
„боксерський матч'' ЗСА– 
СССР, в якому Подгорний 
„нокавтував" Ррджерса. Та 
поза галасливими і ніби щи
рими заявами про всеохоп– 
люючі угоди термінами на 
15-20 років щодо „посилен
ня економічної співпраці", 
„збільшення воєнної допо
моги СССР Єгиптові", „вста
новлення щільного контакту 
між комуністичною партією 
СССР і Арабським Народним 
Союзом'' (при чому цей кон
такт мав би знаходитися в 
руках одного з членів деле
гації Подгорного, секретаря 
ЦК КПСС Бориса Понома– 

Ірьова) фактично донедав– 
і ній стан у Єгипті назад не 
'повернувся. 

Промосковські елементи, 
на чолі з колишнім віце-пре
зидентом Єгипту, якого вва
жають особистим другом 
Подгорного, залишились і 
началі вичищеними (деякі й 
судово покарані) з уряду, 
державної адміністрації, вій
ська, преси. Ануар Садат,' 
президент Єгипту, підкрес
лив доволі рішуче, що Єги
пет і взагалі арабські кра
їни йтимуть власним соціа
лістичним шляхом, прита
манним їхній національній 
вдачі та релігії - ісляму, не 
запозичаючи для себе чу
жинецьких, тобто московсь
ких, зразків. І це тоді, коли 
Москва справді вклала вели
чезні капітали в промисло– 

1 вість Єгипту (згадати хо
ча б побудову Асуанської 

' гідроелектрівні на Нілі) і 
І продовжує його підсилювати 
| під мілітарним оглядом го
ловно супроти Ізраїлю. 

Отож, вся справа стосовно 

Єгипту аж до останнього чал 
су виглядала, загадково, не
певно: ,,Хеопсова піраміда 
і далі вкрита густим серпан
ком таемничрсти". 

Та ось яв міжнародному 
коні з'явилася ,,.чартуміза– 
ція" — нове слово й політич
не поняття в пов'язанні „з 
арабськими країнами і наб
родами, а, можливо, також з 
усією Африкою. 

19-го липня в Хартумі, 
столиці Судану, відбувся1 

державний к о муністнчннн 
переворот. Лідери того пере
вороту проголосили, що Су
дан став на шлях до „справ
жнього комунізму", якнай
пильніше співпрацюватиме з 
СССР та з іншими „соціялк– 
тичннмц країнами", прнобі– 
цялн „перетворити" все жит
тя в країні і т. ін. Комуніс
тичний режим проіснував у 
Судані... 72 години. 21-го 
липня в тому ж Хартумі від
бувся новин державний пе
реворот . контрпереворот, 
наслідком якого до влади 
знову повернувся попередній 
президент країни,Гаафар ел 
Нумейрі. Почалася кривава 
розправа з комуністами, про. 
голошено нові напрямні ПО" 
літнкн Судану. В цих нап
рямних головне те, що Су
дан і далі хоче мати еконо
мічну допомогу від СССР та 
присутність його техніків на 
своїй території, але за умов 
звичайних в н п л вчувань^ 
(грошима, ватою, шоколя– 
довою сировиною і т. ін.) за. 
Есе одержане та за працю 
фахівців. Ні в якому разі 
Судан не хоче „розплачува
тися" зміною режиму, тобто 
встановленням в країні моє? 
ковського комунізму, 3 Хар– 
туму вислано кількох совст– 
ських дипломатів та кілька 
сотень „фахівців", які тою 
чи іншою мірою спричини
лися були до комуністичного 
перевороту. Так само висла
но болгарських дипломатів! 
,,техніків'' зі Східньої Німеч^ 
чини. Всю комуністичну пар? 
тію країни в кількості 20" 
тисяч осіб оголошено поза 
законом, понад дві тисяч) 
комуністів арештовано. 

У Москві спочатку органі
зували були „бурхливі де^ 
монстрації" студентів з аф^ 
рнканського суходолу „про
ти терору реакціонерів у Су
дані". Але майже з усього 
арабського світу, а найголов
ніше з Єгипту надійшли 
привітання на адресу прези
дента Ґаафар ель Нумейрі 
та обіцяли підтримати його 
в змаганнях за відновлення 
належного ладу в Судані! 
Демонстрації в Москві від
разу припинилися. Спробу
вав ще забрати голос у від
носній справі секретар ЦК 
КПСС Борис Пономарьов, 
„контактор" з Арабським 
Народним Союзом, вислав
ши протест на руки презн; 
дента Єгипту Ануар Садата. 
Останній негайно скликав 
президію того Союзу, і на 
тому засіданні ще раз рішу– 

I че підтримав' Гаафар ель 
Нумейрі і ще раз підкреслив, 
що арабські країни будуть 

| продовжувати йти власнії^ 
шляхом до соціялізму, побу
дованому на засадах ісля– 

I містської релігії, відкидаючи 
чужинецькі зразки, які для 

ПЕРЕД ШКІЛЬНИМ РОКОМ 
Голосно н бучно українсь

ка спільнота в Америці від
значала так недавно ювілей
ні річниці Тараса Шевченка 
та Івана Франка, а цього 
року — ІОО-ліття з дня на
родження Лесі Українки. 
Народ творить мову,' але й 
алмази не мають високої 
вартостн, доки вони не від
шліфовані. Такими шліфу
вальниками алмазу україн
ської мови були Т. Шевчен
ко, І. Франко, Леся Україн
ка. 

Справжнє вшанування по
лягає не в святах, а в буд
нях, адже, свята с лише 
кульмінаційними виявами 
нашої любови чи пошани. 
Щоденна увага до українсь
кої мови, до книжки, до ук
раїнської культури в усіх ЇЇ1 
проявах і с справжнім вша
нуванням Лесі Українки. 

Виховання дйтинц" кожно
го народу в дусі його мови, 
культури й віри розпочина
ється з колиски, з перших 
років. Деякі психологи вва
жають, що те, що дитина 
придбає до 7-ми років, тим 
вона вже й буде в доросло
му віці. 

Кілька фактів з Року Ле
сі Українки. В Америці є 
тільки 10 передшкільних 
кляс (підготовних) при 
Школах Українознавства; 
на мільйон чи й більше ук
раїнців у цій країні - діють 
лише 28 Українських Світ
личок (Садочків), та й вони 
майже всі належать актив
ному Союзові Українок Аме– 

сячі гарно виданих, вартіс
них, добре ілюстрованих ви
дань для дітей і молоді — 
на 40000 долярів! Чи дійс
но їх нікому читати? Ста. 
новшце не таке трагічне, але 
трагічним буде, якщо й далі 
ця найважливіша нива ле
жатиме облогом в наших 
серцях і умах. 

Прикрі вістки долітають з 
Канади. Наприклад, вийшла 
там Хрестоматія з українсь
кої літератури, а в н і й – п о к 
ликання на Карла Маркса. 
Вийшла „Третя Читанка" — 
і в ній, у казці про Кирила 
Кожум'яку, замість гомону 
народу на Київських горах 
„Слава Тобі, Госдоди, слава 
Тобі!" — подано: „От Кожу
м'яка, так Кожум'яка!". 

Чи зайдім у т / ж хату з 
Інших дверей: де напередод
ні шкільного року шановний 
читач бачив-дамітхуліро-ае: 
ревірені сотнями вчителів 
Шкіл Українознавства і 
Рідних Шкіл на практиці 
підручники сл. п. проф. Ма
рії Дейко з Австралії: „Бук
вар", „Волошки", „Про що 
тирса шелестіла' та ін. — від 
початку до огбї кляси нав
чання? Ніде -немає згадки 
про них, нікому написати — 
авторка померла... Тим ча
сом, це найкращі підручни
ки, що їх дотепер надруко
вано у вільному світі, а вже 
особливо для українських 
дітей у англомовних країнах, 
бо кожна читанка мас ще й 
українсько - а н г лійськнй 
словник. 

Наближається п о ч аток рнки, СУ А (треба всіляко 
привітати заходи Осередку ^нового шкільного року 
Дошкілля ЗСА під керівниц
твом мгра Ірини Педенської, 
щоб цю оправу поширити). 

У сусідній Канаді, в Мон– 
треалі, другий Р і к дирекція 
середньої школи на Розмавв– 
ті пропонує українцям від
крити Курс українсько; мо
ви й літератури. Існує там 
можливість, надана Мініс
терством освіти Квебеку, за
початкувати постійні, обо
в'язкові лекції з української 
мови - але ні на одно, ні на 
друге немає... охочих: пер
шого року українську мову 
хотіли там вивчати -9 дітей. 
цього року — невідомо. Зате 
відомо, що на складах Об'єд
нання Працівників Літера
тури для Дітей, і Молоді, ОП– 
ЛДМ, у Торонті, лежать ти– 

арабів зовсім несприйнятні. 
Дійшло до того, що Моск

ва офіційно попередила єги
петський уряд, щоб він не 
підтримував сучасну полі
тику Судану, але Арабський 
Народний Союз і далі 
наполягає на своєму, а са
ме, що Нумейрі зробив ціл
ком правильно і продовжує 
поступати цілком в інтересі 
всіх арабів, згідно з їхніми 
національними уподобання
ми та прагненнями. І це все 
робиться в той час, коли а– 
рабський світ, а насамперед 
Єгипет, мас затяжний кон
флікт з Ізраїлем і в тому 
конфлікті їх підпирає Совст
ськнй Союз. Виявляється, 
що Москві зовсім не легко 
„проковтнути" арабів. 

Отже ,,хартумізація'' мас 
яскраво виявлений харак
тер, скерований перш за все 
проти московського колонія– 

( Закінчення на отор. 4-ій) 

Леся Л нсак 

ГОСПОДИНЯ ДЕНЬ 

Чи українська спільнота в 
ЗСА буде й далі у відступі? 
Тут немає ці Москви, ні К– 
ҐБ, ні русифікації, — нав
паки, держава прохає бать
ків, щоб виховували бодай 
двомовних, якщо не тримов
них громадян: кожній вели
кій державі такі люди особ
ливо потрібні. 

Скільки проблем! Поду
маймо над ними, доки ще лі
то, доки шкільний рік тіль
ки наближається і доки ще 
не розпочався „танцюваль
ний сезон". Танцювати не 
тільки можна, а й треба, але 
не на власних головах і не 
на власному сумлінні. 

Леонід Полтава 

ФІЛЬМ „ЛЕСЯ УКРАЇНКА" 
Київ. — Майже з одноріч

ним запізвенянм відносно 
пляну. можливо внаслідок 
переробок після багатьох пе
реглядів, на екрани вийшов 
кінофільм на 5 частин під 
назвою „Леся Українка". 
Його випустила Українська 
Студія хронікально-докумен– 
тальних фільмів. Сценарій 
написали М– Ткач та І. Гра– 
бовський, котрий був режи
сером фільму, здіймав опе
ратор Ю. Ткаченко, який з 
помічниками багато разів ви
їздив на Волинь та в інші 
райони України, де жила ве
лика поетка і драматург. За 
минулорічними згадками в 
пресі, до праці над цим до
кументальним фільмом були 
залучені також літературо
знавці. Київська „Культура 
і Життя' з 12 серпня так 
коротко схарактеризувала 
фільм „Леся Українка": 
„Стрічка присвячена життю 
і революційній діяльності 
видатної української поете
си Лесі Українки". 

Вже від довшого часу паві 
Варка почувала себе пере
втомленою. Це був особли
вий рід втоми: вона охоп
лює людину, яка постійно 
виконує' ту саму одноманіт
ну працю. Для пані Барки 
це було щоденне готування 
сніданку для дітей і чолові
ка, звичайно в поспіху, бо 
їй самій теж треба було зби
ратися до праці. Цілий день 
виснажлива бюрова робота, 
від якої притуплюються 
думки і болять очі. Потім 
поворот додому у завжди пе
реповненому автобусі і зра
зу ж таке саме поспішне го
тування вечері. Відтак по
рядкування в хаті, незмінне 
прання, закупи харчів, хат
ні турботи, родинні обов'яз
ки. Все те, що вона робила, 
було вже давно виполоскане 
а-будь - якої емоційної сві– 
жости. Дні проходили надто 
швидко і, затративши колір 
радости. наннзувалнси-4іа сі
ру нитку монотонії. 

Пані Варку щораз часті
ше огортало знеохочення. А– 
ле не тому, що вона мала 
якісь претенсії до чоловіка 
чи дітей. Ні, попри дрібні, 
хвилеві непорозуміння, які 
бувають в кожній сім'ї, вони 
були для неї добрі. По змо
зі вони їй допомагали в пра
ці. Та ця щоденна дрібннч– 
кова метушня, з якої немо
жливо було виплутатися, по
чала їй щораз більше дош
куляти^ Самого почуття 
сповнення обов'язків було 
замало для радости. 

Інколи появлялися сумні
ви: чи життя справді таке 
гарне, як це колись змальо
вували її улюблені поети ?Чн 
не загубилася його краса в 
юрбі вічно перевантажених, 
механічних дій? Годин, днів 
і місяців, в яких не було змо
ги над його суттю прнзаду– 
матися? 

І вона тихцем журилася, 
І що її внутрішня рівновага 
І починає захитуватися. Бо 
І надто часто муляло її питан– 
| ня: де знайти оте щось, що 
\ робить життя цінним ? 
І 

Тієї суботи вона була сама 
і в хаті. Діти поїхали на літ
ню оселю, чоловік вибрався 
на рибу. За звичкою проки
нулася перед сьомою– ранку, 
та, глянувши на годинник, 
уовідомила, що сьогодні не
ма потреби поспішати. З дн– 

!тячим вдоволенням занури
ла голову в подушку і ще 

І раз заснула добрим, свіжим 
і сном. Коли ж прокинулася 
вдруге — вказівки годинни
ка наближалися до дев'ятої. 
Усміхнулася на думку, що 
в цій порі вона вже звичайно 
на роботі. Сьогодні ж була 
вільна, могла провести день 
так, як їй забажалося б. 

Вдяглася без поспіху, без 
поспіху випила свою улюб
лену каву. Кинула оком на 
приготований з вечора спи
сок орудок. „Це все може пі
дождати", — всміхнулася 
поблажливо. І з почуттям 
полегші вийшла у свій ма
лий городчик. 

Відносно цього городу в 
неї були двоякі почуття: раз 
його любила, бо любила все, 
що росте і зеленіє, а то ви
давався він їй додатковим 
перевантаженням у її і так 
накопичених обов'язках. 

Цього ранку у городі стоя– 

^ Р ^ -
гтттттттттттттті 

В. Чапленко 

ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
В СВІТЛІ АДИГЕЙСЬКОЇ ТЕОРІЇ 

ULXXXXXXXXXXXXXITXXXX XIXІХХХІХ 
(2) 

Обов'язковою ЦЮ схему 
зроблено після того, як ЦК 
КПСС схвалив „тези" з на
годи святкування 300-річчн 
..возз'єднання" України зРо– 
псіо 1954 p., а в тих тезах 
було сказано: „Російський, 
український і білоруський 
народи походять від єдино
го кореня давньоруської 
нзродности, яка створила 
давньоруську державу — 
Київську Русь”–). 

Слід зазначити, що в цій 
схемі хибно вживають наз
ви „руський" (язик), „русь
ка" (мова) в застосуванні до 
ДЯРНІХ с х ідноевропейських 
племен та їхніх мов. Назва 
„Русь" була в добу Київсь
кої держави політичним тер
міном і означала державну, 
а не етнічну приналежність, 
бо слов'янські племена на
зивались тоді різними інши– 

-мн назвами: „поляни", „де

ревляни тощо, а ще раніше 
— „анти", ,.склавіни", як це 
засвідчили ранні грецькі та 
інші джерела ). Уживана 
тоді на всьому просторі цієї 
держави літературне мова 
теж не .може бути ознакою 
ЄДНОСТИ МОВИ Місцевої Л!()Д– 
ности. 

Цю ..радянську схему" 
підсумував, з критичною її 

| оцінкою, сучасний емігра
ційний український мово– 
знапець П. Ковалів так: 1) 
„Давньоруська мова" - при
близно з початку VII до XIV 
ст.; 2) мова російської, ук
раїнської й білоруської на
родностей — з XIV до XVU 
ст.; 3) російська, українська 
і білоруська національні мо
ви - з XVII ст. до нашого 
чпг\"). 

Думаю, що ненауковість | 
ціої схеми усякій безсторон– і 
ній людині очевидна. Само) 

собою розуміється також те, 
що питання про походження 
цих мов мусить бути обіпер
те на фактичних явищах о– 
тнх племінних, пізніше на
ціональних мов. Але досі в 
розпорядженні історичного 
мовознавства не було такого 
фактичного матеріалу, бо 
наяіть у тих помилках, що 
їх допускалися місцеві — 
київські й новгородські пе
реписувачі в давніх церков
нослов'янських текстах і що 
на них досі спиралися дос
лідники, не відбито найяс
кравіших явищ цих мов, та
ких, як білоруське акання, 
українське ікання, північно
російські форми типу „ево" 
(його) тощо. А голе порів
няльне вивчання, як це виз
нають і автори отих згада
них вище найновіших праць, 
теж дуже обмежене в своїх 
можливостях щодо виявлен
ня передісторичних явищ, а 
тим самим і походження 
цих мов. 

Живши й працювавши на 
Північному Кавказі в 30-нх 
роках, я звернув був увагу 
на тамтешню народність а– 
днгейців (черкесів), які іс
торичними ще часами мали 
близькі зв'язки з українсь

кими козаками. Як відомо, з 
цим пов'язане й московське 
називання українців „черка
сами" аж до XVTEI ст. вклю
чно. Коли я вже на емігра
ції захотів з'ясувати зв'язок 
давньої (літописної) назви 
черкесів „касогь" із назвою 
„козак", що її (назви „ко
зак") походження аж до не^ 
давнього часу залишалось 
нез'ясованим (тюркське по
ходження було лише здога
дним) і удався для цього 
до адигейських мов, я нес– 
подівано для себе виявив, 
що адигейські мови можуть, 
бути ключем для з'ясування 
давніх передісторичних я– 
вищ української, а потім і 
російської та б і л о руської 
мов. Перші здогади й спро
би етнмологін я зафіксував 
у своїй книжці „Адигейські 
мови — ключ до таемннць 
н а ш о г о субстрату" (Ню 
Иорк, 1966 p.). Коли я пізні
ше більше „заглибився" в 
цей матеріял, я розширив 
етимологічні можливості на 
балтійські, почасти на гер
манські (ініфінітивний на
росток — „н" в адигейських 
і в німецькій мовах) й ро
манські мови і зафіксував 
цей етап у розвитку моєї а– 

днгейської теорії у книжці 
„Нові знадоби до етногенези 
слов'ян та інших народів", 
що була видана в Ню Нор
ку 1967 р. і що в ній я за
перечив потребу шукати 
прамову, ба й батьківщину 
слов'ян. Та найпереконливі
ший матеріял я здобув у пі
зніших працях, що ще зде
більшого неопубліковані. У 
світлі цих останніх даних я 
й відсунув зародження всіх 
яскравих особливостей схід
нослов'янських, а тим самим 
і української мови в далеке 
ще індо-европейське минуле. 

Не мавши змоги виклада
ти тут походження усіх з'я
сованих у моїх працях осо
бливостей української мови, 
що ними вона відрізняється 
від інших слов'янських мов, 
у тому числі й від російської 
та білоруської, я подам тут 
у скороченні тільки історію 
деяких із них. Обійтися тут 
без відповідних етимологііі 
не можна, бо тоді мої твер
дження були б голослівні. 

За одну з найяскравіших 
особливостей української мо
ви вважається чергування 
„о" з „і" в таких формах, як 
от „коня" - „кінь". Ні в одній 
із інших слов'янських мов 

цього явища немає, якщо не 
зважати на явище ,,укан– 
яя" у польській мові (напр„ 
,.вбі"), що його старе істо
ричне мовознавство включа– 

і ло як можливий етап у пе
ретворенні „о" на „і" в за
критому складі, оскільки та
ке „укання" с й у деяких 
окраїнних говорах українсь
кої мови. Взагалі ж досі вва
жалось, що це перетворен
ня проходило етапами від 
однозвуків через двозвуки 
та однозвуки різного харак
теру до одвозвука „і": „ву– 
ол" — „вуил" — „вул" -
„вил" — „віл". Але ця роб
лена схема не знаходила 
підтвердження в історично
му матеріялі,бо в історичних 
пам'ятках досить пізнього 
часу були тільки сумнівні 
написання типу „щюдрг", 
„субутиий" (тнпографсь к є 
свангеліс Х Ш ст.), в яких 
могла відбитись вимова тіль
ки північноукраїнського ді– 
ялекту, де ці явища ще й 
нашого часу с. З огляду на 
це проти такої схеми вис
ловлювались українські мо
вознавці уже нашого часу, 
такі, як от В. Ганцов, О. 
Курило й інші. Олена Кури
ло навіть спробувала була 

обминути д в о з в у к о в н й 
„шлях" перетворення" „о" в 
„і", натякнувши на можли
вий вплив . . . тюркських 
мов. Але це її твердження 
було цілком безуспішне. Моє 
з'ясування цього явища бу
де ясне, якщо проетимологі– 
зувати українське с л о в о 
„віл". Не зважаючи на таку 
короткість (односкладовість) 
цього слова, я виявив, що 
воно утворилось із двох слів 
— із слова ,,вьі", що в су
часних адигейських мовах 
значить „віл", а первісно, 
мабуть, означало „худоЗа" 
взагалі, бо це звуконасліду
вання, та з дієприкметнико
вої форми дієслів, якими ви
значена його „робота", як це 
висловлено і в українському 
прислів'ї „працює, як чор
ний віл", — дієслова ,„,шгь– 
ьін", що тепер в адигейських 
мовах означає „проорювати 
першу борозну", дієслова 
„уїзн", що значить „підрізу
вати", а в формі „уіузн" — 
.дзьобати" (у формі „уіун" 
це дієслово означає „клепа
ти, гострити" косу). Без 
приростка „у" — дієслово 
„Іузн" означає „молотити"^). 
А волами ж, як відомо, здав
на орали й молотили. 

ла тиша. Така тиша буває 
тільки ранками, заки місто 
розкотиться своїм дратуючо– 
гамірливим кругобігом. І ця 
ніжна тиша враз .пригадала 
Варці щось давно і призабу
те: колишні вакації вдома. 

Тоді вона, мала, наївна 
гімназисточка, п о ч щіала 
свій день проходом по саду. 
Виходила легко' вдягнута і 
скидала черевики, щоб по
ходити босими ногами по ро
сяній траві. Любила пригля
датися краплинам, що їх ще 
не випило сонце. Милувала
ся квітами, що розцвіли вно
чі. 

І ще щось пригадалося їй: 
тоді, на вакаціях, вона так 
поспішала до саду, що іноді 
забувала проказати щоденну 
ранню молитву: І,' пригадав
ши собі про це щойно тоді, 
коли лохнлялася над кві
тами, приклякала і на траві і 
молилася. І дивно — їй тоді 
видавалося, що ця молитва 
серед зелені і ^квіття милі
ша Господеві за ту, яку про
казують у кімнатах... Це бу
ло дитяче розумування, та 
в ньому крилася,л.рібка слу– 
шности. Адже Господь ство
рив всю цю зелену, розмая
ну, розквітлу,, кольорами 
красу. І після ітісї' молитви в 
саду їй ставало так добре, 
так спокійно, наче виразно 
почувала над со^рю Господ
ню опіку. 

Вона похилилася біля роз
квітлих пеоній,ї, як колись, 
з дитячою вірою , шептала 
молитву. Слова котилися з 
ваговитим зрозумінням. Гос
подь на небі знову був От
цем, якого ім'я звеличуєть
ся, в Його ца рстшо вірнться, 
і в Нього проситься про ми
лосердя, про спокій душі і 
про хліб насущний. І знов 
стало так легкр,і-так спокій
но, як тоді в– дальному ди
тинстві, і– . 

У тиші ранку ніби прип
лив далекий напів: „Слава 
Тобі, показавшому нам світ. 
Сей день, єго же сотворив 
Господь"... І в -лагідну мело
дію нечутного співу вплели
ся власні думки. Про те, що 
кожний день життя є даром 
Божим. Що треба його ціну
вати, бо він, тон'день, ніколи 
не повертається. Що життя є 
нічим" іншинт'як– невідомою 
сумою тих днів, вартість я– 
ких визначає вона сама, во
на — Варка, що так часто 
закаламучус їх– непотрібни
ми сумнівами. 

— „Треба бути вдячною 
за все те, що маю, — поду
мала злегка засоромлена, як 
мала дівчинка.^— А маю ба
гато: маю здоров'я, маю до
бру родину, маю все, чого 
потрібно для життя". 

Піднялась якась дивно 
бадьора, наче .6'прибуло їй 
сили. Наче б зрозуміла щось, 
чого досі не добачала. Захо
тілось жити, працювати, ра
діти кожною дрібничкою. 

День провела, виконуючи 
звичайну працю, але вона 
вже їй не видавалася тяга
рем. Навпаки;' мугикала в 
найкращому настрої якусь 
пісеньку. Колнщід вечір вер
нувся чоловік, зустріла його 
бадьорою усмішкою. 

— Трапилося -тобі щось о– 
собливо приємне? — спитав 
чоловік. 

— Так. — відказала, — 
я дещо передумала і дещо 
стало мені ясне. — Це був 
такий гарний, літній день. 

— Дай Боже?.щоб їх було 
більше, — промовив чоловік 
у задумі. f 

ЬАТЬЛІІ, ав”яМгь аомолоди 
ваших дітей а найстаршою, 
найбільшою й 'найбагатшою 
українською нйціональнокі 
установою пдза мезкалт 
батьківщини, якою є Укра
їнський Народний Союз, щоб 
запевнити їм кращу будуч– 
ність, а намни "громаді t 
вільному світі нового веіло. 
tntt` чмшчп' - "-

І ^ І 

?) „Тези"... Держполітвн– 
дав УРСР, 1954, стор. 5. 

-і) Трефі також зазвачнти, 
що в російському й українсь
кому мовознавстві та в суспі
льних науках взагалі виразно 
розрізнюють розуміння дер
жавної прилалежности, з од
ного боку, І етнічної — з дру
гого, — в англомовних наро
дів та у французів, як відомо, 
ці поняття ототожнюють у 
слові „nation". 

f) П. К. Ковалів, „Основи 
формування української мо
ви", Нью-Йорк, 1958 p. crop. 
30. т 

J) Усі ці слова я брру з ви
дання: „Кабардинско-русскн'й 
слова'рь", Москва, Ї957. Кабар
динська мова — одна з ади
гейських мов. 

Закінчення буде). 
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Укршнсьнмй -Наі^адйеьшмі^отиваль 
Мистецтва 

Інідіятор, Українського 
Канадійського Фестивалю 
Мистецтва, п-на Хрвстя Хо
м'як з Торонто, весною ц. р . , 
опрацювала проект в цілі 
роздобути фінансову допомо
гу та здійснити перший 
цього,роду фестиваль, який 
відбуватиметься від 30-го 
серпня до 3-го вересня в Та
ндер-Бей, Онтаріо, в універ– 
ентецькому кампусі. Ціль 
феставалю-зустріч та взас– 
мообмія якнайбільшого чис
ла молодих українських а– 
дептів з різних ділянок мис
тецтва, І а зокрема: музики, 
театру, балету, образотвор
чого 'мистецтва, скульптури, 
кераміки, фільму й фотогра
фії. ' ч 

Для реалізації програми 
фестивалю звербовано 10 
студентів, здебільша із зга
даних -ділянок мистецтва, 
які наполегливо працюють, 
щоб перша спроба була по
чатком скупчення всіх моло
дих художніх сил для даль
шої плідної творчости під 
гаслом ” „українське канаді й -
ське мистецтво" , 

В розмові з Русланом Ло– 
гушом і Даркою Малецькою, 
двома працівниками в підго
товчій програмі фестивалю, 
мн одержали ближчі інфор
мації про зроблену ними ро
боту. . ” 

Дарка Малецька. студент
ка мистецтва в Торонтському 
університеті, в травні відбу
ла поїздку по всій Канаді, 
в різних місцевостях зустрі– 
нувши цілий ряд таланови
тих мнетців, про яких вона 
оповідає з великим захопле
нням. Більшість цих .чист
ці в мають мало контакту з 
українцями, або взагалі ві
дірвані від українського се
редовища, але вони з вели
ким ентузіязмом сприйняли 
ідею фестивалю, тим більше, 
що його організують молоді 
люди, з якими вони легко 
знаходять спільну мову. Во
ни з радістю заявили гото
вість взяти участь у фестива
лі особисто, або переслати 
свої праці на показ під час 
фестивалю. Ось деякі імена 
тих, що про них Дарка роз
відала, або особисто з ними 
зустрічалась: Ігор Дмитрнк 
з Едмонтону, відзначається 
в малярстві, особливо" в татс 
зв. техніці hard edge, мне– 
тець Ніновський працюс в 
Департаменті Мистецтва' в 
Едмонтоні, Рональд Косте– 
нюк з Вінніпегу, відомий 
представник структурально
го мистецтва в Альберті, 
Віл Лобчук, Боб Саковський, 
Петро Куч з Вінніпегу, Ми
хайло ГГритула в Едмонтоні 
та Іван Палчинський у Кал– 
гері—–образотворчі .чистці, 
Дон Проць у Вінніпегу, Рос 
Юрнстнй У Саскачевані, Ан
дрій Дудкевнч у Монтреалі– 
скульптори, Ед Драганчук, 
Волт Дроган, Тед-Дяків у 
Калґерц Стів Репа у Вінні
пегу—керамісти. З ділянки 
театрального мистецтва у 
Вінніпегу відомий Б. Ставнч– 
ннй—артист-режнеер, Тарас 
Король з Вінніпегу, проек
тує театральні костюми й 
сценічне оформлення. Бог
дан Вовк, працюс як артист 
і режисер в театрі, Б Саска– 
туні, Ігор Онишак, Іван Ку– 
біс та інші причетні до різ
них ділянок театрального 
мистецтва, як декорації, осві
тлення тощо. Іншими слова
ми ціла плеяда цікавих мне
тців, які досі–маловідомі у– 
краінському загалові, а які 
своїм вкладом можуть збага
тити., здобутки в секторі у– 
країнсько-канадійської куль– 
тури\. 

Русдан Лоґуш, c-удент 
мистецтва в сер Джордж Ві -
ліям Університеті в Монтре– 
алі. крім загальної підготов
чої праці До фестивалю, 
займається організацією ді
лянок фільму й фотографії, 
щоб показати здобутки ук
раїнських фільмів й мнетців– 

фотографів. З цією метою 
впродовж травня і липня 
він шукав і нав'язував кон
такти з молодими людьми, 
що працюють в цих ділян
ках і його розшуки були теж 
надзвичайно успішні. Він 
довідався про цілий ряд мо
лодих здібних фільмарів. 
фотографів, з якими обгово
рював участь їх у фестива
лі, і які з надхненням зус
тріли такий проект. Крім то
го, вів познайомився з відо
мим фільмарем Романом 
Кронтером, співтворцем сла
внозвісного фільмового дива 
в павільйоні „Лабіринт" під 
час ЕКСПО—1967. Роман 
Кройтер, бувши довший час 
співробітником Канадійської 
Національної Фільмової Кор
порації, створив цілий ряд 
цінних фільмів і з них деякі 
будуть показані на фестива
лі. Він не тільки виявив ве
лике зацікавлення фестива
лем, але й радо прийняв за
прошення бути доповідачем 
та вести дискусійні семінарі 
про працю у фільмовому 
мистецтві. Участь у фести
валі погодився взяти також 
другий фільмар-українець, 
Святослав Новнцький, який 
раніше працював в СВС, те
пер виключно присвятився 
фільмовому мистецтву. В 
травні ц. р. Святослав Нови– 
цький здобув першу нагоро
ду на американському кіно
фестивалі за короткометраж
ний фільм про працю видат
ного майстра дереворитів Я– 
кова Гніздовського—„Бара
ни в дереві" . Цей фільм бу
де показаний на фестивалі в 
Тандер-Бей. Музику до фі
льму написав молодий ком
позитор українець з франції– 
Маріян Кузан. З поміж мо
лодих кіномистців, що їхні 
фільми будуть демонструва
тися під час фестивалю, на
водимо декілька: Ігор Тодо– 
рук з Ванкуверу, Юрій Ко
ма ровський– Лондон, Онт. 
Богдан Гогуля—Торонто, С. 
Чернецький Вінніпег, Миро
слав Козорів—Тандер-Бей, 
С. Дунасвський—Торонто, 
Ігор Луговий–Монтреаль та 
інші. З ділянки фотографії 
будуть виставлені праці ві
домих вже в канадійському 

площу під будову навої qeptm 
в Ґлен Спей 

В неділю 1 1 - г о липня 
1971 р . , в 11 годині, на оселі 
„Верховина" в Глей Спей, 
відбулось урочисте посвяче
ння площі під будову ново! 
церкви свв. первоверховиих 
апостолів Петра і Павла. 

Урочисту Службу Божу, 
при многолюдній участі, від
правили усч. отці: о. мнтро– 
форний протоієрей Віталій 
Коваленко-духовнпи опікуй 
нової церковної громади.-
протопресвітер о. Фнлимон 
Кульчинський, та о. протоі
єрей Сергій Непріль, з учас
тю о. протодиякона Миколи 
Чалого. Збірним хором ке
рував В. Пташинський. Під 
час Служби Божої пропові
дував духовний опікун о. 
митрофорний протоієрей В. 
Коваленко. 

Після хресного входу, пе
ред самим посвяченням зем
лі, виголовнв слово голова 
Будівельного Комітету, інже
нер Всеволод Саленко. 

При копанні грунту, пер
шу лопату підняв представ
ник уРСоюзу, Едвард По– 
піль. Потім копали: В. Сале
нко, авторка проекту церк
ви, артистка-малярка і ар– 
хітект Надія Сомко, скарб
ник Будівельного Комітету 
А. Манойло, секретар В. 
Барка, .чистець П. Макарен– 
ко, церковний староста А. 
Журавель, Г. Журавель, В. 
Литвин, М. Литвин, П. Де– 
мидчук. І. Баран і за їхнім 
прикладом інші відомі гро
мадяни. 

Наші люди різних віровиз
нань: православні, католи
ки, єаангелнкн склали сп
равді братерську багатолю
дну громаду, як одна роди
на, в час посвячення землі. 
Прибули також наші сусіди– 
білорусн. 

Люди, були зворушені 
урочистістю святої справи та 
проповіддю, і складали ще
дру пожертву на побудову 
нової святині. 

Після посвячення землі 
впоряджено пікнік. В буфеті 
були українські страви 
Грала орке.'тра Б. Гірняка 
( в цей святковий день— 
безкоштовно). 

Духовний опікун і Буді 
вельний Комітет сердечно 

тводавцям і всім присутнім, 
а особливо сестрнцтву з ка– 
тедрн Св. Тройці, на Брум 
стріт, в Ню Иорку, за відда
ну працю. Зокрема багато 
потрудились п-і Катерина 
Кейс, Валентина Суходоло 
ва, Наталка Козоріг. Натал 
ка Гаврилюк, Віра Корсунь, 
Зіна Шевченко, Марія ііо– 
пенко. Параскевія Підстри
гай. Багато праці вклали 
теж пані з Філадельфії: Є. 
Трипупенко, Л. Ковальчук, 
П. Праско. Н. Карпініч. Ко
мітет дякус пані-матці В. Ко
валенко за діяльну допомо
гу в день урочистостей. По
дяку складено інженеру М. 
Чорному за енергійну участь 

світі мистців: Іван Мащук, дякували всім щирим жер– 
МЇГХНЙЛО Снмак та інші. 

Можливо не всі імена тут 
подані точно, бо мн користа– 
смо з усних даних і тому за 
помилки просимо вибачення. 

Мн переконані, що в ін
ших ділянках: в музиці, те
атрі, балеті, літературі, під– 
готова проходить не менш 
успішно і немає сумніву, що, 
якщо навіть трапляться дея
кі недотягнення, з якими 
при кожній роботі треба ра
хуватись, вже сам факт, що 
молодь взялася за організу
вання такого відважного 
проекту власними силами 
заслуговує на нашу увагу і 
щиру підтримку. 

В кожному разі підготова 
ведеться із запалом, і з на
ближенням до дати фести
валю ентузіазм у працівни
ків щораз зростає, не зва
жаючи на всякі перешкоди. 
Руслан, Дарця й О ля пра
цюють по кільканадцять го
дин денно без перерви: розі
слано інформаційний мате
ріал про фестиваль до всіх 
можливих центрів, а всім 
заінтересованим в участі у 
фестивалі — реєстраційні 
формулярі; на вулицях 
Монтреалю, в університетах, 
в організаціях, при церквах, 
в різних установах і підпри
ємствах, як також на вид
них для оголошень місцях 
-– розвішені ефектовні афі
ші, що сповіщають про Ук
раїнський Канадський Фес
тиваль Мистецтва в трьох 
мовах — англійській, укра
їнській і французькій. 

Виготовлено пресове зві– 
домлення і особисто доруче
но чужомовній пресі відпо– 

но інтерв ю з метою надати 
якнайбільше розголосу про 
фестиваль всімя засобами. 

На підставі цього появи
лася в „Монтреаль Стар" з 
6-го серпня довша стаття, в 
якій розповідається доклад
но про підготову до фести
валю і його мету на підста
ві інтерв'ю з Русланом Ло– 
ґушом, одним з організато
рів цього фестивалю. 

Теж пороблені спроби ви
ступити в радіо й телевізії та 
викликати зацікавлення фе
стивалем на широку скалю. 
Коротко кажучи, молоді лю
ди завзято працюють, хоч і 
не мають ще належного до
свіду, але дають собі раду з 
проблемами, а головне не 
розчаровуються невдачами. 
Не забуваймо, що не тільки 
моральна, але й матеріаль
на підтримка є основною за
порукою позитивних вислі– 

відний матеріял та проведе-Ідів їхньої праці. (тіл) 

ПОВЩОМЛЕННЯ 

В днях 4-го, 5-го і 6-го вересня 1971 року відбудеться 

КРАЙОВИЙ 
СТАРІІЮПЛАСТУНСЬКИИ З'ЇЗД 

на Пластовій Оселі „Писанки Камінь" в Клівленді 
Присутність всіх старших пластунок і старших пластунів обов'язкова. 

МАРІЯ Г А Н К Е В И Ч 
Крайова Референтна УСП-ок 

НЕСТОР Н Н Н К А 
Крановий Референт УСП-ів 

ИТ^ТТТХТТГТТТ-ГТГ^ТТТТТТХЇТТТ^ГУТХ^ДХХХХХХІХТТХІХІХІІДХД: 

у працях комітету, за впоря
дження подорожі автобусом 
з Ню Иорку до ,Зерховаяи". 
Заслуговус великого приз
нання вся парафія катедрн 
Св. ^Тройці: вона а а чолі з 
священиком о. протоієреєм 
С. Непрілем, відклавши Во– 
гослужбу в себе, на Врум 
стріт, прибула до ,-Веряввн– 
ни" , щоб бути йв Богослуж– 
бі в новозбудованій каплиці 
та взяти участь у яоввлче– 
нві землі під нову церкву. 
Щира подяка висловлена 
також панам: Н. іКуравель, 
Л, Литвин, Т. Лнтвин, Г. 
Петряник, Н. Петраник, О. 
Журавель, А. Чернн, ;Н. Ку– 
лішенко, Л. Саленко за їх
ню невтомну працю. 

Зворушлива була числен
на участь в цей День наших 
братів і сестер катнлнцько– 
го віровизнання, що енту зія– 
стнчно складали пожертву 
ва жовни Божий Храм. Во
ни, як зокрема п. Б. Карась 
діяльно допомагали в пра
цях. 

Слід особливо відзначити, 
що У РСоюз подарував зе
млю рівними ділянками для 
обох українських церков: 
католицької св. Володимира 
і православної свв. апостолів 
Петра і Павла. 

Висловленно глибоку по
дяку нашим мнетцям: Б. Ва– 
енлишнну, В. Божемському, 
І. Феденншнн, П. Мегнку, Я. 
Гніздовському, за подарова
ні картини для ввтрапИ, та 
всім інша?., громадянам за 
подарунки для виграші 
Наші жертводавці, підпри
ємці теж склали щедрі дари 
на урочистість і пікнік: 
фірма Куіктеицький і Син, 
Ю. Вачивський, І. Тащук, 
фірма Брати Стасюки, фір
ма Керещньовськни і Син, 
фірма Броди, Арка, Еко. 

Працюючи прнспппеним 
темпом, до пізнпх годин, 
наші молоді фахівці—буді
вельника: брати Г. та Д. 
Журавлі, брати В. та М. Ли
твини, С. Петряник, інженер 
В. Кулішенко–безкоштовно 
спорудили польову капли
цю, де відправлено Службу 
Вожу. Прикрасою вівтаря, 
виготовленням хрестів та 
підсвічників зайнявся,, Цер
ковний староста А. Жура
вель. Подарунок М. Сурма
ча: ікона Спвснтеля, та по
дарунок Р. Іваницького, ви
шитий обрус. зістануться в 
каплиці. 

Минулого року, започат
ковуючи справу, молились, 
щоб Бог поблагословив на 
посвячення площі під будо– 
дову церкви. Це здійснило
ся. Тепер наші люди повер
таються з урочистостн, ма
ючи надію, що скоро, з бла
гословення Божого, вони 
прибудуть сюди знов на по
свячення наріжного каменя 
церкви свв. апостолів Петра 
і Павла. 

В . С . 

-ЮВМЕЙ1ОД 
(Закінчення .з ,ifO? сгрр.) 

доповіді—про „історичні ас
пекти бО-ліття УВУ" проф. 
д-ра В. Янева. 

У вівторок 10 серпня у ре
презентативній залі міської 
ратуші Мюнхену відбулася 
святкова інавгурація Ювіле– 
ю УВУ. З огляду на присут
ність представників німець
кого офіційного та науково
го світу програма була веде
на у трьох мовах: українсь
кій, німецькій та англійській 
(для студентів, які приїхали 
до Німеччини з-поза гра
ниць). Зал я була по береги 
виповнена. Сесію почав 
проф. д-р В. Янів, вітаючи 
поіменно репрезентантів та 
подаючи схему вечора. Зго
дом проф. д-р Я. Рудниць– 
кий прочитав для німецьких 
гостей доповідь про стан у– 
країнської науки в діяспорі. 
Від господарів Студійного 
Тижня вітав УВУ та гостей 
Союзу Українських Студент
ських Товариств у Европі 
(СУСТЕ) студ. Дроздовсь– 
кнй - по англійська, а від 
німецького наукового світу 
дромовнв проф. д-р Е. Кош– 
мідер. Д-р г.к. УВУ Иоган– 
нес Маврер, куратор Т-ва 
Сприяння Українській Нау
ці, сказав настроєве слово 
від німецьких членів того, 
товариства, а одночасно від 
німецьких офіційних чин
ників. Після короткого мис
тецького виступу тріо ,,Кон
валія" із Англії з двома піс
нями закінчилася німецька 
частина програми. В україн
ській П частині, вітали УВУ 
з Ювілеєм представники 
Церкви, наукових установ 
та молоді. Після відчитаная 
привіту-благословення дов
голітнього Куратора УВУ 
Високопреосв. Владики Іва
на Бучка. промовив Преосв. 
Владика-гоеподар Кир Пла– 

тон та о. протопресвітер Па
лладій, який передав одно
часно Благословіння від Ви
сокопреосв. Митрополита 
УАІЩ—Мстислава. Прези
дент Ц П У Е Н т а КОуТЦУ 
мгр А. Мельник вітав УВУ 
від СКВУ, проф. д-р Р. Єн– 
дик від Дому Української 
Науки та від УТП, а проф. 
д-р В. Кубійович, як голова 
гГШІ у Европі, від найстар
шого українського науково
го товариства, яке само буде 
за два роки відзначати евій 
власний Ювілей 100-ліття. 
Від студентів промовив студ. 
А. Гайдамака. На закінчен
ня накреслив проф д-р В. 
Янів на широкому історич
ному тлі завдання УВУ. Свя
то закінчилося відспіваниям 
студентського гимну „Ґавде– 
амус ігітур" . 

Ювілейні урочистості мати
муть ще своє продовження— 
у науковій частині (напере– 
ломі 1971 та 1972 pp.—після 
основних святкувань у З Д А 
та Канаді), і тоді УВУ при
вітають замісцеві Централь
ні Установи. 

В четвер, 12 серпня, гостив 
Ректорат УВУ студентів 
„чаркою вина" в приміщен
нях Дому Української Нау
ки, а мрр І. Процнк висвіт
лив з цієї нагоди декілька 
кОроткометражових фільмів 
із життя УВУ та української 
спільноти у фвропі. Згодом 
присутні слухали мистецької 
частини „Боярині" Лесі У– 
країнкн із спеціальним уве
денням проф. д-ра О. Куль– 
чицького. На закінчення 
Студійного Тижня, Ректор 
УВУ запросив Його учасни
ків на прогулянку в альпій
ські околиці. В прогульні 
брали участь також профе
сори УВУ та учасники ауди
тор ного навчання. 

Юр-ріцчр Лесі УКІШЙШ в 
в повному ході 

(Викінчення з 2-ої crop.) 

врочисті Служби Божі в на– 
міренні українського наро
ду і з а душу світлої пам'яті 
Лесі, Приготовляється спіль
ний сніданок ддя учасників 
святкувань в церковних за
лах, а також транспорт для 
всіх тих, щ о його ае будуть 
мати, до Городу Культури. 

В мистецькій програмі з 
рецитаціями творів Лесі Ук
раїнки виступлять наші мис– 
тці олова: в іра Лавнцька в 
українській мові і Василь 
Шуст в англійській мові. Мі
сцевий хор .Дніпро" під ми
стецьким проводом Євгена 
Садавсьхого у своєму жіно
чому складі виконає кілька 
пісень до слів поетеси. Свя
точну промову виголосить 
письмевик Ярослав Славу
тич в українській мові а в 
англійській мові запроше
ний сенатор Огайо ВІлліям 
Сегсбі. В суботу вечором в 
залі середньої школи Нор– 
маидїори гЙвО^Плеаант Вел– 
лей, Драматичний Гурток 
при хорі „Трембіта" із Дет
ройту поставить „Оргію'' Ле
сі Українку. Миустедацсам ке
рівником постановки с Бран
ка Кривуцька а хореогра
фом наша молода балерина 
Мотря Макар. До участи в 
тих наших святкуваннях за
прошено багато визначних 
громадян а м є рнканського 

НА Ц Е Р К В У В П О Т Р Е Б І 
.Чамігть квітів на могилу 

Пані-їмості Анни Будка-Оришневич 
з л о ж и л и : 

Оп. Молодих Адво
катів — Вазарко, 
ко, Г,жллдши-ьі:іін, 
Футей, Орішікевич 

Хор Цпркви Нр. Д. 
Марії 

Заіотий Хргчгг їм. 
О. ТРЛІГИ 

Хор Дніпро 
Д-р Голубець 3 . М. 
Ііик. I`;uisipt`jni4 А. М. 
Д-р Мимкоімькнй Я. 

І. 
Д-р Іїіппі|х І.ІЛІГІ С. Н. 
Д-р Воаинк В. 
СІлррський 3. 
Д-р ФарІон Д. М. 
Кавка Si. В. 
Касіїраба P. М. 
Д-р Криши: Я. М. 
Кіііцевнч 

Клеммггина 
Макогін О. О. 

(75.00 

45.00 

25.00 
20.00 
20.00 

. 20.00 

20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
го.оо 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 

Ольхова Агафія 10.00 
Пол.'шомснй II. В. 10.00 
Проф. РакоаськиЙ 

Я. X. ю.оо 
С а х н о ' С А . 10.00 
Д-р ТоиоровіРі М. 10.00 
Ін;к. Цогельськіпі 

Р. с. Ю.ОО 
Д - р Якубовяч О. Д . 10.00 
BOBHJTC С. О. 5.00 
Галяревйч О. TVT. 5.00 
Голубець 'Г. А. 5.00 
Імж. Гребець Р. Л. 5.00 
Дреичун А. 5.00 
Поґол С. 5.00 
Ковч Б. М. 5.00 
їим. Вомарякський 

1. Д . 5.00 
ІІанАсик П. 5.00 
ІІркйяа А. 5.00 
Ткачук І. 5.00 
Шоіаїлюк Я. К. 5.00 
Хжіляк В. О. 5.00 

РАЗОМ (450.00 

Втім Жертводавцям гкЛадагмо щиру подяку 
Господь благословить. 

о. ІВАН 
Син - Ю Р Ш і РОДИНА 

хай 

Ділимося сумною вісткою з Рідиндіи та Знайомими. 
що у вівторок, 24-го серпня 1971 року по довшій иедузі 

на 80-MJ році життя упокоївся в Возі 

бл. п. 

ВАСИЛЬ ЗУБРИЦЬКИИ 
уродя:сшій в селі Воля Якубойа, повіт Дрогобич, Україна. 

В Америці проживав а дружиною Параскевісю при 112 Е. 24th St., Chester, Pa. 
ПАРАСТАС в п'ятницю. 2"-го серпня 1971 р. о год. 7:30 веч. в похоронному 

заведенні W. Knnlcfski при 2524 W. 3rd St.. CheBter, Pa. 
ПОХОРОН 28-го серпня 1971 р. о годині 8:80 рано З похоронного заведмшя до 

)-краінсмеоі католицької церкви св. Духа при 8015 W. 8М St.. Charter, Piu, відтак 
нв цвинтар Fox СЬаве у Філядсті,фії. Па. 

У глибокому смутку: 
дружина - 11АРАОКЕВІ4І 
та 5.-інжча і да.іьша Родіппі в Америці і па Україні 

В Д Е С Я Т У БОЛЮЧУ Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТН 
нашого Найдорожчого й Незабутнього МУЖА, БАТЬКА й ДІДУНЯ 

бл. п. 
Мгр. ЕВГЕНА ЬЛАПТНИ 

буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЩВА БОЖА 
в неділю, 5-го вересня 1971 рону, 12-та F0A. ДНЯ 

в церкві СВ. П Е Т Р А й П А В Л А в Д Ж Е Р З І С И П , Н. Д ж . 
В глибокому смутку: 

дружина — ІРИНА 
доньки: ХРНСТІША :і мл-жем іяж. КУРІГОІ иАЛИНСЬКНМ 

і доимо OKGAHKQIO 
Л1ДА 

с в і т : А Н Д Р Ш з дружиною ГОАННОЮ f; довямн — 
КАРУГГВгО й СЯСЕЮ 

ОЛКСЬ 

''^-^ЩЩї– 
-'-'r:`V`"^:.-^4 

світу, на чолі з лосаоявщмг 
іііста Клівленду. На! СВЯТ9 
вибирається багато грожадяя 
з різних місцевостей -заноа– 
леянин автобусами і приват
ними авташі, зорганізоеаяо 
та з пранорами своїх орга– 
нізацій і вінками. іСомітет 
мав багато листів і телефон 
щв зі запитами відносно са
мих святкувань, програма, 
транспорту в самому `adcxi, 
нічлігів і т. л . Молодечі 'ор
ганізації, навіть із даіііїмирт 
околиць заповідають свою у– 
часть у тих величавих свят
куваннях зорганізовано у 
своїх одностроях і зі овоЬін 
прапорами. 

У програмі святкувань 
візьме участь рідна сестра 
Лесі Українки п-і Борясоіа, 
яка також відкриє лрола– 
м'ятну таблицю в 100-річчя 
народнн Лесі, що її виготов
ляє мнетесь Михайло Чере– 
шньовський. Свято відкриє 
голова Крайового Комітету 
інж. Стефанія Пушкар. Йід– 
готова до свята, як бачямЧ) 
в повно.\гу ході, воно запові
дається дуже величаво i3`y-
частю великих аніс 'тро– 
мадянства. Привіти і 'вето 
кореспонденцію п ' р о е в г м о 
спрямовувати на^вдресу ре– 
рента зв'язків: D^r Bohdan 
Futey, 5G91 State Rd^PattoJ^ 
Ohio 44134. 

І 
УКРАЇНСЬКА 

В І Л Ь Н А А К А Д Е М І Я Н А У К у С Ш А 
З глибоким смутком ПОВІДОМЛЯЄМО, що 

12-го серогка 1971 року в Мікнеалоліеі помер 

ЩЩ 

t 
МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 

ГАЙДАК 
дІАсштй член УВАЛ у Г Ш А , професор, доктор 

1 суспіллно-громадськни діяч. 
О 

Дружині і Родипі Покійного ансловлюг.мо 
глибоке співчуття. 

щ 
mm 

Ділимогя болючою вісткою о Приятелями 1 Знайомими, 
що в суботу. 21-го серпня 1971 р. несподівано 

утіокоїлея в Возі в Чикаго, Ілл., на 5-1 році життя, 
наш Улюблений М У Ж . БАТЬКО 1 Б Р А Т 

бл. л. 
ІВАН ДРОГОМИРЕЦЬКИИ 

В глибокому смутку 
д р у ж и н а М А Р І Я з дітьми М И Х А Й Л О М і 

Г А Л И Н О Ю 
брат М И Х А Й Л О я д р у ж и н о ю К А Л И Н О Ю 

і дітьми 
брат Щ А Н а д р у ж и н о ю Л Я Р И С О Ю 
отаренька Мати, Брат і Сестра на Р і д н и х 

^ ^ J ? f 

ПОДЯКА 
З Волі Всевишнього дня 10 червня 1971 р. в і д і й ш л а ВІХ 

нас у Вічність на 64 ропі свого ж и т т я 
наша Найдорожча і Неаабутня 

Д Р У Ж И Н А , МАМА. БАБУНЯ. СЕСТРА, Б Р А Т О В А , 
Ш В А Г Р О В А 1 Т Е Т А 

АННА (НУНА) 
БУДНА-ОРИШКЕВИЧ 

Црибкті важким горем складасмо нашу щиру подяку 
Впреп. Отцям": Моне. о. Д. Ґреськові, Мойс, о. Е. Цегель– 
еькому, Сов. о. А. Тимкові, о. М. Иаіілпшпноні, і о. Г. Са– 
гаиош аа віддрвплеиня Панахид у похоронному заведен
ні. Сов. Е. Водиарові, Сов. М. Голоиііи-і.коиу, о. Т. Дур– 
бакош 1 о. А. Улицькому за підправлення Служби Божої 
та похорону та о. М. Головіш-і,кому за зворушливі ПігоВії 
прощати в церкві. Втеч, отцнм о. О. Гішш-ові, о. Д-ровІ 
П. Ілахоаі, о. В. Кармазинові, о. В. Качмареш, о. В. Ле– 
шшькому, о. Д-рові В. Иелихові і о. М. Стебельському аа 
Св. Служби Божі 1 вислови співчуття. 

Щира подяка членам хору „Дніпро" 1 їх диригентові 
п. Е. Садовському за відспіваний Панахид, С-хузмбн Бо
жої J aowpfloy, які своїм прегарним співом звелеочалр на
м'ять Покійної. 

Вельмишановним промовцям Д-рові Проф. М. Пупові, 
Д-рові М. Мичковському і и. С. Якнмцеві за теплі слова 
прощання Покійної над відкритою могилою паше Велике 
Спасибі. 

Зокрема щиро дякуймо панам Д-рові О. Клосові І 
Д-рові Д. Иавлиитнові за старанну Пгпінщи f IJ BHIIIJ 
над Хворою впродовж її довгої хвороби. 

Також наша щира подяка належиться п. Ірені Пестик 
за ревне ніддуваїтя Хворою в иппггалях впродовж остаа– 
нік місяців, яка сволю лагідною вдачею приносила ао– 
легшу в її терпіннях. 

Сердечно дякуємо всім нашим Рідним, Приятелям, 
Знайомим І нашим Парохіянам, які попроїдали Покійну 

Sjofy І Імооть квітами, пожертвами на Служби Божі, на 
еркву в Потребі 1 на інші добродійні цілі, як також за 

співчуття, що їх висловили особисто чи письменно. 
Пайові М. Колодієві, директорові погребового заяенен– 

ня, внеловлюсмо шяру подяку за гарну, амілу, беокорнсн)' . 
обслугу в похороні. 

Хай Всовишний стократно винагородить своСян лас
ками Всіх, які улегшялн наш тяжкий біль. 

Горем прибиті: 
муж - о. ШЛИ ОРИШКЕВИЧ 
син - ЮРІЇ! з дружнноіб МИРОСЛАВОІО І 

синами: ЮРЧІШОМ і ТАРАХЛГОЄЙІ 
сестра, - НАТАЛКА АНДВРСТ з мужем ^ : 

ДОЛЬКОЯ та дочкою ХРЄТОЩ 
Численна родина в Америці І в Україні 

щттт mm вщммвмев 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 27-го СЕРПНЯ 1971 fCl58. 

Стаття про трагічну смерть Алли Горської Майбутнє української культури в Канаді 
(Закінчення 

чергувала проти його засуду. 
Л і д час процесу Валентина 
іМороза 8 половині листопа– 
ЩЛ 1970 року вона відкинула 
Зонову вимогу КГБ й суду 
^ і д ч н т и проти нього і 28 ли– 
яетопада, кілька днів після 
Jtoro, й знайдено зарубаною 
S льоху дому а тестя у Ва– 
'JMtjibKOBi; Розглядаючи мож– 
Зшві мотиви і причини смер– 
ЧЛ Алли Горської, автор 
^статті в „Чикаго Трібюн" ви
ключав версію про те, що її 
-вбив напівбожевільний, уже 
^?0-літній батько її чоловіка 
Зйрецький, і здогадується, 
^ра основі опублікованих в 
^Українському Віснику" да– 
Зрюс, що це було одне із чер
вових , політичних душо– 
^убств, здійснене режнмни– 
ти. органами для застрашен
а я українців активних у гро– 

з 1-оі стор.І 
мадському й культурному 
житті. Закінчується стаття 
Френка Старра короткою ін
формацією про похорон Ал
ли Горської, що мав відбу
тися 4 грудня 1970 року і по
тім, за наказом влади, був 
відкладений на 7 грудня. 
Стаття ілюстрована великою 
фотографією Алли Горської. 
Водночас із статтею, на цій 
же сторінці „Чикаго Трі
бюн" подана інформація про 
видаваний і поширюваний в 
Україні підпільний „Україн
ський Вісник" із стверджен
ням, що він почав появляти
ся в січні 1970 р. й останнє 
4-е число з січня 1971 року 
з матеріяламн про смерть 
Алли Горської одержано на 
Заході перед кількома тиж
нями. 

НАЙБІЛЬША ОПЕРАЦІЯ В ІСТОРІЇ АВСТРАЛІЇ 

ХАРТУМІЗАЦІЯ Afl 

мг \ 
\ш \ (Закінчення 
^ізму. У Судані це набрало 
надзвичайно бурхливих, а 
fh'u кривавих форм, а в ін
ш и х арабських країнах про– 
Дес проти московської коло
нізації проходить більш при
крито та повільніше. Араби 
І о з а межами СССР уже піз– 
валн суть та мету московсь
кого комунізму насамперед 
ш прикладу... самого СССР, 

знають про стан у ньому не
російських народів, у тому 
Янслі й мусульманських. 
Пізнали вони Москву і на 
Прикладі Чехо - Словаччи
н и , а тепер ще й на прикла
д і Суд,яяух коли там 72 го– 
Зрани панував промосковсь– 
Ший комуністичний режим. 
ш „Ленінська національна 
флітика". так уперто веде– 

,. Сталіним, Хрущовим, а 
іер Брежнєвим, розрахо– 

на створення всесвіт– 
зї червоної імперії на чол? 

Москвою, починає все ча– 
іе й частіше приносити 

Я плоди — гіркі й нес
правні для самої Москви. їх 
ф а є все більше, зокрема в 

зі crop. 2-ої) 
Азії та Африці, і одним з 
яскравіших з них с саме 
„хартумізація". 

Московський інститут іме– 
ни Патріція Люмумби, що 
готує тисячі фахівців і в 
той же час комуністичних 
підривників переважно для 
африканських країн, має те
пер для вивчення окремий 
і нагальний предмет - Су
дан. Як воно й чому там так 
сталося — певно не один! 
лектор того інституту су
шить тепер цим питанням ! 
собі голову, щоб щось рече– 
ве можна було сказати сту
дентам. Цим питанням су
шать собі голови і в ЦК КІ1-
СС, і в Раді Міністрів, і в 
Президії Верховного Совєту 
СССР. А тим часом „харту
мізація" являє собою черго
ву поразку червоної Москви, 
її загарбницької політики, її 
повторного месіянства — за
панувати над цілим світом. 
Тим часом на мапі світу, не 
просохнувши, зникла ще 
одна червона пляма. 

Оттава (мс)—В половині 
вересня ц. р. тут відбудеть– 

I ся важлива конференція, 
іпрнсвячена питанням збере– 
! ження та розвитку українсь
к о ї куїьтури в Канаді. Хоч 
(формально йдеться про відз– 
і начення 80-річчя українсько– 
j го поселення . в Канаді, то 
; фактично йдеться про наба
гато важливішу справу: виз
начити напрямні нашої ку
льтурної політики в Канаді, 
з допомогою якої можна б 
було зберегти етнічно-куль
турну окремішність україн– 
ського поселення в Канаді 
на чергові десятиліття. 

Конференцію підготовля
ють Відділи Комітету Укра
їнців Кзнади у Східній Ка
наді, а господарем є Відділ 
КУК в Оттаві. В рямках кон
ференції відбудуться чотири 
сесії, а також виставка укра
їнського народного мистецт
ва у приміщеннях Канадій– 
ського національного музею. 
Конференція мас схвалити 
рекомендації для 20-го Кон
гресу Українців Канади, я– 
кнй відбудеться у Вінніпе
гу на початку жовтня 197Д р. 

Треба відзначити, що сама 

підготова конференції, а 
також плянування, в основ
ному зосереджуються вже в 
руках представників молодо
го покоління. Активну уча
сть приймають українські 
студенти. Координатором ко
нференції є Модест Цмоць. 
Підготовчу роботу прова
дять дев'ять комісій, яким 
допомагає Дорадчий Комі
тет, складений з представ
ників старшого громадянс
тва з Оттави, Монтреалю та 
Торонто. Організаційний Ко
мітет підготовив та поширив 
інформаційну літературу у– 
країнською, англійською та 
французькою мовами. Пе
редбачена участь біля 400 
осіб з різних місцевостей 
Онтаріо та Квебеку. В кон
ференції прийматимуть уча
сть також представники ок
ремих етнічних груп, феде
рального то провінційних 
урядів. 

Наради триватимуть два 
дні—18-го і 19 вересня і за– 
закінчаться прийняттям ре
золюцій, які будуть передані 
на розгляд підготовлювано– 
го урядом т. зв. Онтарійсько– 
го конгресу спадщини. 

10 мільйонів пасажирів перевезла 
цивільна авіяція в Україні 
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Уже появився щруко.п 
і прощається 
ДРУГИЙ том 

АНГЛОМОВНОЇ 
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

приготованої Науковим Товариством ім. Шев
ченка під головною редакцією проф. Володими
ра Кубійовича та видаваної англійською мовою 
старанням і коштом Українського Народного 

Союзу. 
Другий том цієї монументальної книги знан

ня про Україну включає розділи: 1. Право; 2. 
Церква; 3. Наука; 4. Освіта 1 школи; 5. Бібліоте
ки, архіви, музеї; 6. Книгодрукування і преса; 
7. Мистецтво; 8. Музика і хореографія; 9. Театр 
і кіно; 1С. Народне господарство; 11. Народне 
здоров'я; 12. Збройні сили; 13. Українці в діас
порі. 

Книга мас коло 1,500 сторінок друку, 726 
ілюстрацій, 8 кольорових і 22 чорнооигах ілго– 
страцшннх таблиць та 6 великих, в повних ко
льорах, складання мап України: фізичної, адмі– 
ністраційної, етнографічних, ґрунтів та ін. 
ОФФФ+ФФ+Ф+ФІ 

Ціна другого тому 
виносить 360.00 

Шфф-ф-ф-фОФОФО+ОФФФФФФФФФФФФ+ф+ф+ФФФФФФФФФ+ФФ+ффф+ФФФФФФ+ф 

Рівночасно подається до відома, що перший 
наклад ПЕРШОГО ТОМУ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 
(Розділи: Загальні інформації, Фізична геогра
фія і природа, Людність, Етнографія, Україн– 

- ська мова, Історія України, Українська культура 
і Українська література) ВИЧЕРПАНИЙ, але 
уже появився ДРУГИЙ НАКЛАД. З уваги на 
величезні кошти друку, ціна ПЕРШОГО ТОМУ 
встановлена тепер на 545.00. 

Д л я тих, що замовляють 
обидва томи разом, ціна 

виносить S94.50 
Замовляти можна в Головній Канцелярії 

УНСоюзу, виповнивши та переславши поданий 
внизу формуляр, разом з чеком чи поштовим пе
реказом на відповідну суму. 

USE THIS COUPON! 
То; UKRAINIAN NATIONAL, ASSOCIATION. Inc. 

81-83 Grand Street, Jersey City, NJ. 07303, U A A . 
X hereby order Ukraine: A Concise Encyclopaedia 

П Volume П - 360.00 
rj Volumes I ft П - 394.50 

Enclosed le (a cbeck, M. O.) for the amount 3 
pjeaee sent the book (s) to the following address: 

Name 

I PART TIME DAYS AND EVES. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 

FOOD SERVICE HELPERS 
START 4 A.M. 

MOBILE SNACK BAR DRIVERS 
SALES CLERKS 
STOCK CLERKS 
GAS STATION ATTENDANTS 
APPLY 8:30 A.M. - 4:30 P.M. MON.-FRI. 
ARMV A AIR FORCE EXCHANGE 

BUILDING 5342 - FORT DIX, NJ. 
An Equal Opportunity Employer 

Київ. - Керівник Управ
ління Української цивільної 
авіяції О. Горяшко подав на 
сторінках „Радянської Укра
їни" з 18 серпня, що в Ук
раїні незабаром буде переве
зено разом 10 мільйонів па
сажирів засобами цивільної 
авіяції УССР. Початок Ук
раїнської цивільної авіяції 
зараховує до 1923 року. Те
пер надходять нові літаки, 
переважно з реактивними, 
турбінними двигунами, „ТУ– 
^34" і „ЯК-40", покищо „до
бре освосні летунами, інже
нерами, бортмеханіками Бо
риспільського, О д є с ького, 
Дніпропетровського та дея
ких інших аеропортів". Бо
риспільський аеродром на
лежить Києву. Цього року, 
писав О. Горяшко, „ми одер
жуємо м і ж континентальні 

літаки „ІЛ-62" на 186 місць. 
Перші рейси вони виконува
тимуть нг трасах Київ — 
Ташкент, Київ - Хабаровськ, 
а згодом вийдуть на закор
донні траси". Наступного 
року в Україні одержать 
новий літак .,ТУ-154", що 
замінить застарілі літаки.. 
..Україна вийшла на перше 
місце за кількістю обробле
них з повітря гектарів у– 
гідь", пише О. Горяшко про 
сільсько - господарські зав
дання цивільної авіяції: 
„Цього року літаки мають 
провести авіяційно-хемічні 
роботи на площі 16 мільйо
нів гектарів". Будуть так зв. 
міжколгоспні аеродроми, не
великі, але з твердим нак
риттям: тепер їх с понад 
200, ,,а протягом нинішньої 
п'ятирічки буде споруджено 
ще 570". 

Десять ветеринарів із університетської клініки В Сіднеї, Австралія, переводять опера
цію слона Тари, вагою у дві тонни. У внслі ді двогодинної операції слонові вирізано ту– 
иор величиною футбольного м'яча, що заг(южував його житло. Після операції слон 

почав вертатися до здоров'я. 

MALE A FEMAI.BI 

а) в АКРІВ ЗЕМЛІ, потік, природне місце на 
ставок, ціна 56,000.00. -у– 

б) 4 БОНҐАЛА, (модерні), на чотирьох акрах 
землі, близько стейтової дороги, ціна — 
516,500.00. 

в) ДВІ НА ДВІ РОДИНИ, чудовий краєвид. Ці
на - 510,000.00. 
STEPHEN OLEKSIW, BROKER 

P.O. Box 348 Kerhonkson, N.Y. 12446 
Тел.: (914) 626-7692 

Зразкове безладдя в 
рослин в 

Київ. — Ромашка, звіро
бій, волошки і т.д. — багато 
рослин з лікувальними влас
тивостями ростуть на укра
їнській землі і з них вироб
ляють цінні ліки, але дарем
но громадяни питають за ни
ми в аптеках. Задовольняти 
потреби медичної промисло– 
востн УССР і громадян по
кликані, за повідомленням 
„Радянської України", „Все
союзне Об'єднання ,,Лікросл– 
пром" Міністерства медичної 
промисловости СССР, що мас 
контору в Києві, Укоопспіл
ка, Аптечне Управління Мі
ністерства охорони здоров'я 
УССР". Укоопспілка зібрала 
10 років тому різної сирови
ни . з лікарських рослин 763 
тонни, а в 1970 р. 2 931 тон
ну. Однак, збирання лікарсь
ких рослин іде самопливом, 
багатьох рослин не постачає 
взагалі ніхто, а інших — за
багато, замовлено 54 види, а 
зібрано лише 26 видів рос
лин, необхідних для продук
ції ліків природним, не хе– 
мічним способом. Найбільше 
лікарських рослин ,,збрають 
школярі, діти з піонерських 
таборів", але їм не платять, 
або майже не платять за ту 
працю, як майже не платять 
і дорослим збирачам. Тому в 
„Радянській Україні", в ста– 

заготівлі лікарських 
'Україні 
тті „Проблеми зеленої апте
ки", сказано: ,Щоб заохоти
ти людей збирати, слід пере
глянути закупочні ціни на 
лікарські рослини, відповід
но до затрати праці на зби
рання того чи іншого виду". 
Держплян УССР не надси
лає до областей побажаних 
плянів заготівлі рослин. Об'
єднання „Лікрослпром" СС
СР, хоч діє в Україні і йому 
„підпорядковані 6 радгоспів 
нашої республіки", не спів
працює з Міністерством охо
рони здоров'я УССР. У Крим
ській і Херсонській областях 

мали б вирощувати аптечну 
ромашку — ніхто її не виро
щує, бо не оплачується. 
„Зменшилися заготівлі кори, 
крушини дубу, березових 
бруньок, вільхових шишок, 
плодів черниць, горобини то
що", чим займаються лісни
цтва: люди там не обізнані 
із справою, присилають не
потріб, але винищують моло
ді ліси. „Населення постійно 
відчуває велику потребу в 
кукурудзяних приймочках. 
Аптеки не спроможні задо
вольнити попит на них, бо 
ніде збирати цієї сировини: 
ніхто ж бо не пустить збира
чів на колгоспне поле" — ін
формує „Радянська Украї 
на". 
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Пропонуємо Вам скористати з нагоди і поінфор
мувати Українське Громадянство про Вашу 

установу. 

ВЖЕ 
АЛЬМАНАХ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ і СВОБОДИ 
в приготуванні до друку 

Цей Альманах мас найбільший засяг поши
рення і здобув велике признання і широкий круг 
читачів. КАЛЕНДАР як щороку має окремий 
оголошеневнй відділ. 

Вміщуючи оголошення в цьому АЛЬМАНА
СІ, воно напевно принесе користь для Вас, по– 
знайомлюючи з Вашою діяльністю широкі кола 
громадянства і здобуваючи Вам добру славу, 
прихильність, признання, а для торговельних 
підприємств — покупців. 

Формат календаря: 6" х 9". 
ЦШИ ОГОЛОШЕНЬ: 

Ціла сторінка S90.00 Чверть сторінки S33.00 
ГОв сторінки 550.00 Одна восьма 520.00 

Зголощення — тексти оголошень чи знімки 
і належність — приймаємо до 15 вересня 1971 р. 

Тексти і належність просимо слати на ад
ресу: 

SVOBODA 
P.O. Box 346 Jersey City, N.J. 07303 
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СТУДІЯ П Р И Т Е А Т Р І 
Прп Українському драма

тичному театрі „ім. Леніна" 
в Харкові цього року засно
вано Студію для молодих ак
торів, її створено для ,,під– 
готовн акторів, поповнення 
театральних груп творчою 
молоддю і для піднесення 
творчої діяльносте" самого 
ж Харківського Театру, про 
т о дказано в газеті „Культу
ра і Життя" з 12 серпня. 

ЗБУДУЮТЬ ПОНАД 500 
АЕРОДРОМ В 

Поля України покрива
ються невеликими, здебіль
шого лише з добре утрамбо
ваною землею, сільськими а– 
сродромами, на які можуть 
приземлюватись малі літаки 
і гелікоптери. Тільки на 
Поділлі цього року буде 
створено ЗО таких аеродро
мів, писала „Радянська Ук
раїна" з 18 серпня. За пля– 
ном впродовж 5 наступних 
років в Україні буде створе
но 370 аеродромів „з твер
дим покриттям", і тоді таких 
буде в УССР майже 800. О– 
фі цінно невеликі летовища 
з твердим накриттям призна
чені для літаків, що обслу
говують потреби сільського 
господарства. 

ТХХХХХХГГХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЗ 
И Як над море то до .,ЛІДІЇ"! Вакації над морем скріплять 
М Ваше здоров'я на цілий рік. Цілюща морська вода Вам 
Н допоможе. Товариська атмосфера впливає благородно на 

Всіх. 
Чисті, вигідні кімнати, з уживанням спільної кухні. Но
ві модерні апартаменти з приватними лааничкамн і кух

нями, цс комфорт за низьку ціну 

у ВІЛЛІ „ЛІДІЯ" 
(Д-р РОМАН І ЗУЗАННА САПОВИЧ) 

пишіть або телефонуйте: 
"L1DIA" APARTMENTS A ROOMS 

128 Е. Crocus Rd.. WUdwood Crwd, NJ. 08260 
Phono (609) 522-3348 

The World's Safest Bathing Beach 

ВЛАСНИКИ 

ti КРИМУ і „ТАМАРИ 
запрошують охочих скористати з чудової верес
невої погоди і теплих хвиль океану та їхніх роз

кішних апартаментів, на яких 

ціни обнижені до 5Q0fo 
і замовити собі вже приміщення 

телефонуючи 
WUdwood 1 (609) 522-7467 

Д-р Ярослав і Стефанія БЕРНАДІПШ 

„КОВБАСНИК А Г Е Н Ц І п " 
Засновано 1920 р. Тел.: AL 4-8779; AL 4-8717 

НОТАРІЯЛЬНЕ БЮРО 
286 Е. 10th Street New York, N.Y. 10009 

є БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСГХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 

а ВСЯКІ ГШГРАДШНІ СПРАВИ; 
є ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
а ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
є ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ І АЗП; 
є МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

Віра КОВВАСНЮК-ШУМЕИКО Антін ШУМЕИКО 
ВІДКРИТО: в КОЖНИЙ ДЕНЬ ВІД 9:30 - 6:00 веч. 

в ПОНЕДІЛОК до 7-ої вві 
В ЛИПНІ І СЕРПНІ в СЕРЕДУ і СУБОТУ ЗАКРИТО. 

Різне;? e`V^ 

ххххтгххххххххх-іхтхххх 
Українське Внснлвове^ВіОро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
1412nd Avenue, New York City 
TeL: 475-7430- - Ввснласма 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ і ХАРЧА
МИ в УКРАЇНУ і до'ООСР. 
Рішіоа; приймаємо замовлення 
на мотоциклі, холодільннкн, 
телевізори 1 напиши до пран
ня. Уряд, год.: від понед. д е 
суб. 8:80 - 6:00 веч. В липні 

і серпні в неділі закрито. 
ттттттттттттттхтацЕцад 

ВЧІТЬСЯ 
ПО-АНГЛІИСЬКИ" 
ПРИ "NYU" 
14-тнжнева програма 
в день, вечорами і в суботи. 
Курси: англійської 
торговельної кореслоденцй. 
граматики, читання;' 
справлений акценту4 
мовна лабораторія. 
Реєстрація від 7-го.до. 25-го 
вересня 1971 року. 
Курси починаються 20-го 
вересня 1971 року.^ 
За інформаціямн ,,– , 
телео^нувати: 
598-3931 
або писати: щ - ` 
THE AMERICAN . -
LANGUAGE INSTITUTE 
1 Washington Square N. 
New York, N.Y. 10003 -

^ Real Estate, 4 
Якщо Ви заінтересовані 

в купні . . 
ДОМУ, 31 

АБО „БІ31 
в колнці Кергонксону, 

контактуйтеся зі мною: 
MORRIS SIMS ? 

Kerhonkson. N.Y. 914.326-7462 

Х О Ч Е Т Е П Р О Д А Т И 
А Б О К У П Ш Й ^ 

будинок, бизнес або землю, 
звертайтеся до ш 

УКРАЇНСЬКОЇ ФОРМИ 
GEMINI REAL ESTATE CO. 

98 - Second Avenne 
New York. N.Y. Tel.: 477-в40в 

w Праця 4 
о MALE 8c FEMALE 9 

СУПЕРШТЕНДЕНТ 
Подружжя. Досвід. 74'чрО,дин-
ннй дім,, вінда. рекомендації, 
загальний заряд, lover" East 
Side. Праця від 1 жовтня, 4 
кімнатний апартм., Газ-,'елек
трика і телеф. J375 натиісяц,ь. 

Мусить говорити гіо-англ. 
(212) WA 5-1394 

ВАСИЛЬ БАРКА 

РАЙ - роман 
?2^ 

Ціна 2.00 долярж 
-eVOBODA"^, 

81-83 Grand Street 
Jereey City. NJf. 07KB 

|| Funeral Directors || 
Theodore WOLINNIN,Inc 

Директор 
Похоронного Заведення 

128 East 7th Street 
NEW YORK, N.Y. 1000І 

TeL: OB 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу

ра. Модерна каштани до 
ужнтку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

" ^ 
LYTWYH Ь LYTWYI 

UKRAINIAN^ 
FUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА, 
Our Services Are Available 

Anywhere In New Jeremy. 
801 Springfield Aveooe 

IRVINGTON, Щ.' 
NEWARK, NjT 
ESsex 5-5555-

я 
ТАРЗАН, 4 . 6612. Варунґи вбивають молодого Умбебе 

і" 
і 

Умбебе, юнак з роду ма– 
мадідів. який не погоджу– 
сться з своїми варунґськими 
вчителями і бажас вернутн– 

вою варунґів . . . обдурений 
підступною усмішкою Малі– 
Бубу 

Це мене засмучує, що на– 
сл додому, стао новою жсрт– \ ші мудрі мужі не навчила 

тебе речей, що їх ти хотів 
вивчити, Умбебе, але . . . 

Але приємно знати, що ти 
с одним юнаком з роду ма– 

мадідів, який нічого Іалого 
не скаже . . . про варунґів! 

Прощавай. Умбебе,! .ф. 
Прощавай, Умбеб^^^. 


