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ЗАВЕРШЕНО П1ДГОТОВУ ДО КРАЙОВОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ФЕСТИВАЛЮ КАНАДИ В ДАВФИН1 

Давфнн, Манітоба. — Се-
ред розлогих степів і полів 
Манітоби, великою мірою 
врожайних завдяки трудя-
щнм українським рукам, у 
мальовничому містечку Дав-
фнн відбудеться від 3-го cep– 
пня до неділі 6-го серпня 
включно вже 7-ий з черги 
щорічний Крайовий Україн-
ський Фестиваль Канади. 
Про барвистість і різноманіт-
ність тих святкувань гово-
рнть програмка, видана ук-
раїнською і англійською мо-
вами в багатьох кольорах, з 
написом „Вітаємо" і з зобра-
женням державного кана-
дійського герба — кленового 
листка, в центрі якого помі-
щено український герб Три-
зуб. 

Давфин впродовж чоти-
рьох днів обертається в ма-
льовниче українське місто, з 
написами, прапорами, зву-
чанням українських пісень 
та музики і навіть своєрід-
ннм запахом — голубців. 
Численні павільйони, в тому 
й ..Київ" з великим вибором 
зразків українського прнк-
ладного й народного мнстец-
тва, вже чекають на маси 
людей, а організатори Фес-
тнвалю сподіваються їх та-
кож із сусідньої Америки. 0 -
крему мистецьку подію ста-
новитимуть ..Обжинки" 
сцени із українських народ-
ннх звичаїв і святкувань. В 
ті дні на сценах будуть ви-
ступатн 50-членннй хор Фе-
стивалю, танцювальний ан-
самбль ,.Полтава", оркестра 
,,В є рховина". славне тріо 
Троянда" з Торонта; буде 
відтворене українське тради-
ційне весілля, показані ук-

раїнські кольорові кінофіль-' 
ми та вистави Театру Ля-
льок ^виступатиме оркестра 
..Ді-Дріфтерс" із Вінніпегу 
та багато інших мистецьких 
ансамблів і одиниць. У субо-
ту 5-го серпня відбудеться 
вулицями міста похід і виїзд 
возів - „Українська napa– 
да". У спортовій залі відбу-
ватимуться спортові змаган-
ня, в театральній залі — 
конкурс талантів і т.д. 

Цій великій українській 
культурній події в Канаді 
та її програмі п р и с вячене 
сьогоднішнє видання „Ук-
раїнського Тижневика", як і 
частина матеріалів у щоден-
ннку, включно з редакцій-
ною статтею сенатора Павла 
Юзнка про українців в Ка-
наді. 

Український Н ар о дний 
Союз уже від років бере ак-
тивну участь у цих фестнва-
лях, які включають кожно-
го року спонзороване УНСо-
юзом Богослуження біля 
Хреста Свободи. поставлено-
го на пам'ятку першого ук-
раїнського Богослуження на 
канадійській землі, що його 
відпразіш в квітні 1896-го 
року тодішній р є д акгор 
„Свободи" о. Нестор Дмит-
рів. Цього року Свята Лі-
тургія буде там відправлена 
в православному обряді в не-
ділю, 6-го серпня. Організа-
цісю цих Богослужебних 
відправ займається, з дору-
чення голови Консисторії У-
країнської Греко-Православ-
ної Церкви в Канаді о. Д. 
Лучака місцева Українська 
Православна Громада св. Ю-
рія з її парохом о. С. Стефа-
НІОКОМ у проводі. 

УКРАЇНЦІ КВЕБЕКУ ПРОПОНУЮТЬ 
СПІВПРАЦЮ, ДОМАГАЮТЬСЯ ПРАВ 

1 ПІДТРИМКИ 

КОРОТКІ ВІСТКИ 
П'ятниця, l!f-го липня 1972 

П Р Е З И Д Е Н Т Р И Ч А Р Д ШКСОН ВНЕСЕ ЗАКОНО-
ПРОСКТ про федеральну допомогу для потерпілих від 
гурагану ,,Аґнес" та від повені на розгляд Конгресу, який 
мас той проект затвердити. Президент Ніксон запропонує 
допомогу у висоті до 5 000 долярів для тих власників до-
мів і фірм, що потерпіли у висліді стихійного нещастя у 
стейтах: Флорида, Мериленд. Ню Иорк, Пенснльвенія, Bip– 
джінія і Західна Вірджінія. Сподіваються, що цей законо-
проект буде передано Конгресові вже наступного поне-
ділка. 

ВОСЕНИ ЦЬОГО РОКУ ВІДБУДУТЬСЯ перші спіль-
ні засідання, раз у Вашингтоні, вдруге в Москві, мішаної 
американсько - совстської наукової Комісії. Про створення 
такої Комісії повідомлено після того, як закінчились у цій 
справі довгі переговори між ЗСА і СССР та підписано від-
повідну умову. Науково - деслідна Комісія буде вивчати 
можливості нових видів енергії, вивченням геологічних 
покладів, розвідкою на дні морів і океанів і, можливо, 
займатиметься проблемою передбачувань землетрусів. 

КОЛЮМБІЯ БРОДКАСТІНҐ СИСТЕМ, СіБіЕс пові-
домила, що шляхом голосування новим президентом тієї 
радіо- й телевізійної великої корпорації вибрано 37-річно-
го Артура Тейлора, на місце недавно померлого Чарлза 
Айрленда. Новий молодий директор корпорації дотепер 
був віце - президентом Міжнародної Паперової Компанії. 

У НЮ ПОРКУ НА БРОНКСІ, в дільниці Рівердейл, 
мають збудувати великий житловий комплекс для COBCT– 
ськнх службовців та їхніх родин. Жителі топо району за-
протестували проти такої будови, бо вона архітектурно ло-
рушуватнме картину міста, і взагалі вони не бажають ма-
ти під боком советських „сусідів". 

У ВАШИНГТОНІ, Д . К., ПЕРЕСТАВ ВИХОДИТИ 
ще .один щоденник, а саме „Дейлі Нюз". Ця вечірня га-
зета приносила недобори впродовж останніх п'яти років, 
і ніякі заходи врятувати її не допомагали. Тепер у столн-
ці виходять тільки дві щоденні газети. 

У ЗВ'ЯЗКУ З НЕНАДТО УСПІШНОЮ ЕФЕКТИВ-
НІСТЮ ПІВДЕННОВЧ.ТНАМСЬКОЇ АРМІЇ в боях із в'ст-
намськнмн комуністами, зокрема в останніх місяцях в нас-
тупі на Квангтрі, департамент оборони ЗСА плянус засобн-
тн цю армію більш модерною й удосконаленою зброєю, 
особливо ж кращими танками і далекосяжними гарматами. 

У МОСКВІ ПОМЕР НА 59-ЛІУ РОЦІ ЖИТТЯ ЛЕОНІД 
М. Ш Е В Ч Е Н К О , головний дорадник теперішнього голови 
Президії Верховного Совєту СССР. чи як його визначають 
„президента" Миколи Підгорнлго. Був зв'язаний Шевчен-
ко із Підгорннм протягом 20 рокіз. ще з часу, як Шдгор-
ний був другим секретарем ЦК КПУ в Києві. Л. Шевчен-
ко, інженер - металюрг за фахом, був дуже впливовою 
в партійному апараті особою. Під час війни займав внсо-
кі пости і виконував різні секретні функції на Далекому 
Сході, правдоподібно, в Китаї. 

ІНДІРА Ґ А Н Д І , полова ради міністрів Індії, заявила, 
що покищо не може бути мови про звільнення 93 000 по-
лонених із пакістанської армії, які перебувають уже шос-
тнй місяць в індійських таборах для полонених. Звільнен-
ня полонених зможе відбутися тільки тоді, коли МІЖ ІНДІ-
єю і Пакістаном буде встановлений тривалий мир і коли 
будуть розв'язані усі спірні справи, зокрема питання Каш-
міру. Між 93 тисячами пакістанськнх полонених с яких 
двадцять тисяч цивільних пакістанців. 

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ відкинув 57 голосами 
проти 19 запропоновану -однією із партій меншості! поп-
равку до іміґраційного закону, згідно з якою мали б ира-
во на в'їзд до Ізраїлю тільки ті, що навернулися до юда-
їзму згідно з ортодоксійннми приписами. 

Монтреаль. - Під патро-
натом федерального уряду 
Канади, прем'єра французь-
КОМ.0ВНОЇ провінції Канади 
Квебеку Роберта Бурасса і 
Комітету Українців Канади. 
КУК, відбулася у Монтреалі 
9, 10 і 11 червня 1972 року 
українська Конференція на 
тему „Перспективи канадій-
ських українців у Квебеку". 
На емблемі Конференції бу-
ли зображені вгорі кленовий 
листок, ліворуч нижче — 
французька лілійка і укра-
їнськнй Тризуб. Конферен-
ція відбувалася в прнміщен-
нях Університету Сера Джо-
рджа Вілліямса при 1 455 
Мезонюв бульвар. Д л я учас-
ннків Конференції під голо-
вуванням Б. І. Шулякевича 
була видана тримовна док-
ладна програма, з якої бере-
мо головніші дані, україпсь-
кою, французькою і англій-
ською мовами. У передмові 
підкреслено, що, змагаючись 
за збереження й розвиток та 
рівноправність українсь к о ї 
культури в Квебеку, україн-
ці не лише домагаються від 
федерального й провінційно-
го урядів прав для себе, але 
також ..ставимо ці вимоги й 
до себе самих". На Конфе-
ренції. праці якої відбували-
ся шляхом семінарів, ділових 
доповідей, дискусій тощо, го-
ЛОВНОЮ ТЄМОІО б у л о ВИВЧЄН-
ня Мвюд, засобів та моясли-
воетей в умовах канадійської 
інтеграції зберігати й розви-
ватн свої етнічні риси — ук-
раїнську мову й культуру, 
чим збагачувати загальнока-
надійську культуру, яку тво 
рять різні народи канадійсь-
кої нації. 

Організаційно Конференція 
в Монтреалі складалася з го-
лови^ Б . Шулякевича, КОмі-
тету Дорадників, до якого 
входив також сенатор Павло 
Юзик, заступник головного 
предсідника УНСоюзу на Ка-
наду, Рекомендаційного Ко-
мітету на чолі з суддею Ва-
енлем Даньчншнном, з Комі-
тету Голів українських това-
риств і організацій, разом 65 
організацій-осіб, з Ділового 
Комітету, що нараховував 15 
референтів, та з Підкомітетів, 
до яких входили комісії в 
справах освіти, науки, мнсте-
цтва. комісія громадських то-
вариств і установ, комінія 
зв 'язку й інформації та ін. 
Головою Комітету виставки 

ДЕМОКРАТИЧНА КОНВЕНЦІЯ ЗАКІНЧИЛАСЯ ВИБОРОМ 
СЕНАТОРА Т0МАСА Ф. ІҐЕЛТ0НА КАНДИДАТОМ НА 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ТА КІНЦЕВИМ ВИСТУПОМ її 
КАНДИДАТА НА ПРЕЗИДЕНТА СЕН. МЕКГ0ВЕРНА 

„Українське народне мисте-
цтво", показаної в ті дні в 
Університеті, був Г. Михаль-
чук, головою Комітету вис-
тавки „Література і книжка" 
був Р. Темертей, виставки 
..Вклад українців у життя 
Канади" — Р. Єренюк, внс-
тавки „Українці в Моитре-
ал і" — О. Філь, головою Ко-
мітету виставки „Україна — 
нація" був В. Беднарськнй; 
за імпрези відповідав С. Ме-
ренюк, за зовнішні зв 'язки 
А. Манило. Працювали та-
кож комісії адміністрації та 
інформації; зразково видану 
і складену тримовну nporpa– 
му зредагували Р. Паньків. 
проф. А. Степовий з членами 
свого Комітету. У цій npor– 
рамі поміщені інформаційні 
матеріали про Конференцію 
а також про Україну, текс 
українського ЕГадіопальног 
Гнмпу огляд „Українці п 
Канаді", уривок з промови 
губернатора Канади Роллан 
да Мічінера пр і рівноправ-
ність усіх канадійськнх гре 
мадян, без огляду на noxo– 
дження, і іру чи расу, та урн 
вкн з промов інших канадіп-
ських державних діячів. Нг 
окремій вкладці надрукова-
но подяку багатьом україн-
ським фірмам і особам, які 
фінансово сприяли виданню 
збірннка-програми, де подані 
із фотознімками також ко-
роткі дані про мистецькі сн-
ли, що брали участь у мис-
тецькій частині програми Ко-
нференції. 

У п'ятницю 9-го червня в 
мезаніні дому Конференції 
була відкрита Українсь к а 
Виставка з перечисленн м н 
вгорі відділами. Конференція 
розпочалась, після молитви 
й відспівання канадійськогс 
і українського національних 
гнмнів, вступним словом мі-
ністра іміграції Жана Б'снве-
ню. Потім після перерви бу-
лн заслухані доповіді на за-
гальну тему „Багатокультур-
ність у Канаді та в інших 
країнах світу", головою сесії 
була Анна Ластовецька, до-
повідалн: д-р М. Антонович 
,,Роля культури в житті ук-
раїнців у Вільному Світі", 
Р. Шульгнн ,.Мультикульту-
ралізм в історичному аслек-
ті". Р . Петришнн ,,Мульти-
культуралізм у Канаді", мґр 
Гр. Ощипко „Збереже н н я 
нац. самобутності! українців 
(Продовження на стор. 3-ій) 

Маямі Біч. Флорида. —1 Сході. Конвенція відкинула' ;" 
Демократична конвенція, що І В1 '1 поправки, внесені групою 
почалася тут у понеділок. Джорджа Воллеса. не зважа-

” . , ючн на ін-ресторогу з боку 
10-го липня, закінчилася в ' J J. 

самого губернатора в часі 
п'ятницю 14-го липня після 1 Й О Г о в и с г у п у и а к о н в е н ц і ї і 
цілонічної сесії, на якш що відкннення його nonpa– 
формальннм внбори.м пот-1 вок означатиме програну Де-
верджено бажання демокра- мократнчної партії у виборах 

п листопаді ц. р. За цими по-
иравкамн, говорив Воллес. 

Цієї неділі посвятять наріжний камінь 
церкви в Ґлен Спей, Н.Й. 

Глен Спей. Н. П. — Ц і й , муть відомі солістки: коло-
неділі 16 липня о 10-й ран 
ку відбудуться урочистості 
посвячення наріжного каме-
ня під нову українську пра-
вославну церкву св. Апосто-
лів Петра і Павла на пода-
рованій УРСою?.ом дільниці 
землі біля „Верховини" в 
Ґлен Спей. Акт посвячення 

ратурне сопрано Валентина 
Ж и л а - Наливайко, співачка 
Тамара Лихолай, соліст М. 
Чалий, фортепіяновнй суп-
ровід проф. Б. Базалі , днтя-
ча танцювальна група під 
керівництвом балерини Ніни 
Сулими. конферансьє — зна-
ний письменник - гумг.рист 
Микола Понеділок, оркестра 

наріжного каменя й урочис-: Богдана Гірняка прнграва-
ту Службу Божу відправить j тиме до танців. Прибуток з 
Митрополит УАПЦ і УПЦе- J пікніка йде на будову церк-
рквн Владика Мстислав у ви, під яку вже заклада(тть-
сослуженні духовенства, в і ся фундамент. Про посвяче-
супроводі мішаної^) хору. На ння наріжного каменя пові-
тій же площі після посвячеН" домив Будівельний Кзмітет. 
ня відбудеться пікнік. У ми- До участи запрошують ук-
стецькій частині внступатн- раїнців всіх віровизнань. 

Помер інженер Петро Шох 
Ню Иорк. — У четвер 13 1 як член редакційних коло-

лнпня ц. р. тут на 73-му році тій, у виданні й редагуванні 
жит ія помер відомий гро- збірників до історії УГА-УТ-
мадськнй діяч і провідний П . Похорон сл. п. інж. Пет-
член Товариства Українсь-
ких Інженерів Америки та 
Товариства Абсольвентів У-
країнської Господарської А-
кадемії Наук й Українського 
Технічно-ГосподарСького Ін-
ституту, інженер Петро Шох. 
Покійний, кол. хорунжий 
Армії УНР, закінчив студії в 
Українській Господарськ і й 
Академії в Подебрадах на 
Чехо-Словаччині. Останніми 
роками брав активну участь, 

ра Шоха відбудеться в субо-
ту 15 липня ц. р. із похорон-
ного заведення П. Яреми до 
церкви св. Юра в Ню Иорку 
і звідти на Український Пра-
вославннй Цвинтар у Бавнд 
Бруку, Н. Д ж . Покійний 
осиротив дружину Ірину, 
доньку із зятем Норісом 
Вільсоном, синів Андрія із 
дружиною Хрпстнною і Ти-
моша, та внуків Оленку, 0 -
лесю і Петруся. 

пічного кандидата на презн-
дента сенатора ДжорД ж а 
Мекґоверна, щоб Демокра-
тичнн.м кандидатом на віце-
президента був маловідомий 
ще ліберальний сенатор з 
Мізурі Томлс Ф. ІҐЄЛТОВ :і І 

стоїть не менше як 80'і аме-
ршеанських виборців. Ні пе-
рест.орога Воллеса. ані зак-
лики цілого ряду його при-
хи.іьннків не вплинули на 

опісля вислуханням кшце- ЗМ1НУ в наставленні більшос-
вої промови МекГоверна і. т " делегатів, які мали інст-
тверджеиням. що головнок РУкц:ю МекГоверна в нічо-
проЗлемою в цьогоріч н в х ^У не поступатися, коли йде-
презндентськнх виборах бу- : т ь с я про політичну плятфор-
хс респуЗлікапськніі пр п- МУ партії 
;еп. Рнчард П.к он sa 
янком: „Америко ходи до-
цому!", що нас стати v ІО-
кратичним виборчим гасло -. 
Демократичний кандиднт на 
аще-црезидента юдшніі 
сенатор з, Шзурі, м . - j 
кн. од^уженніі і має двоє ді-
гей, сіримо-католпцького ві-

Леоедзша пісня Гомфрі 
і Москі 

11-:-. ЛИПНЯ стало днем 
-- ічн формальної екліп 

ги дв А вайповажніщих досі 
кандидатів на президента 3-
СА — Гюберта Гсмфрі і E;i– 

ровнзйанпя, має ДОбрі :::;':;^– мунда Москі. Програвши на 
кн із зорганізованим poorr– першій конвенційній сесії, 
ництвом. був завжди ВЄЛИ- обидва ветерани амернкансь-
КИМ опонентом амепн::ансь-
коїучасти у вііім; у В'єтнамі, 
Сенатор МекГоверн вибрав 
його на свого співкандида-
та у президентських виборах 
після того, як ві 

кої політики не мали іншого 
виходу, як признати свою 
програну та відтягнутися від 
номінації. 

Заключна промова Гом-
капл::д'ту-1 фрі у H K j n H j H поінформував 

рн на віце-президента „з oco– 

Владика Андрей Кущам взяз участь 
у похороні Вселенського Патріярха 

Ню Иорк. - - У похороні 
Вселенського Патріярха Л-
тенагораса 1-го, що відбувся 
у вівторок цього тижня в 1-
станбулі в Туреччині, узяв 
участь разом із снископа-
ми інших Православних Це-
рков Владика Андрій Ку-
щак, спископ Української 
Православної Церкви в А-
мернці. У похороні, крім 
православних владик, бра-
ли участь Кентерберійський 
ар:-аіспископ Михайло -- го-
лоза Англіканської Церкви, 
і кардинал ВІллібрандт, як 
pen j іезента в ї КГІ толиі (ькс ї 
Церкви. Були реггрезентова-
ні Праііос.іа:іні Церкви в.”іх 
слов'янських народів І етні-
чнпх груп за кордонами їх 
країн. Відбувався похорої .. 
,-ч?„'тю представників туре-
ЦЬКОГО у р я д у І ПОЧеСїіу 0X0-
рону під час похорону гри,-
малн турецькі військові з'о-
днаннл. Б^? започаткований 
похорон відправленням Зау-
покійної Літургії і після то-
го відбувся похід на кладо-

внще Пречистої Діви Марії, 
де лежать тлінні останки 
двадцятьох попередніх Bce– 
ленськнх Патріярхів і де й 
похоронено св. п. Вселенсь-
когх) Патріярха Атенагораса 
І. За шформаціямн Владики 
Андрея. посадник Істанбу-
лу ставить кандидатом на 
майбутнього Вселенського 
Патріарха свого особистого 
приятеля SO-.іітнього митро-
полнта Халкедонії Іяковоса, 
члена Патріяршого Синоду. 
Згідно :; бажанням ПокіГпіо-
го Патріярха Атенагораса 
його насліднкком мав би 
стати Митрі полит Мелітон, 
який репрезентує Вселеись-
кого Гїатріярха у Світовій 
? а ; . Церков у Швайдарії . 
Нл: дяка Андрей Кущак с 
гпископом Української Пра-
вославноі Церкви в Америці, 
заснованої 1930 року і під-
деглої Вселенському Патрі-
ярхозі. Першим єпископом 
тієї Церква був Владика Пи-
сиф Ж у к і після нього став 
Митрополитом Владика Бог-
дан Шпилька . 

оистих мотивів відмовився 
сенатор Бдвард Кеннеді та 
ряд інших відомих демокра-
гичних діячів. Сенатора ,'І:іс. 
МекГоверна. тепер ул:е де-
мократичного кандидата на 
президента ЗСА, представив 
ентузіяетнчнііі конвенції по-
ред його кінцевим титулом 
сенатор Едаард Кеннеді і йо-
го виступ, як і виступи iio– 
го попередників та кінцевий 
виступ МекГоверна були у 
великій частині.скеровані на 
злагіднення внутрішніх су-
перечностей та повн ї KOHCO– 
лідації партії в нідготові до 
кінцевих виборів. Про ПОДЇ; 
і розвито;:, які попередили 

пресу та своїх прихильників 
про СВОЄ рішення зняти свою 
кандидатуру, була не тільки 
сповнена емоціями, я к и х 
трикратний безуспішний ка-
ндидат на президента ЗСА 
ніяк не міг приховати. Ця 
промова мала в собі велику 
дозу трагізму людини, яка 
була промотором всіх тих ре-
волюційних змін в Демокра-
гичній партії, в її філософії, 
тобто всього того, що прак-
гично теперішня конвенція 
остаточно схвалила, відки-
даючи одночасно самого про-
мотора і автора. Зі слів Гом-
фрі було видно, що він був 
цілком свідомий того трагіз-

останні рішення Демократи" м у ' т о г о - щ о д о л я с о б і 3 н ь 0 " 
го болюче зажартувала, від-
мовнвши йому права покори-
стуватися плодами власного 
довгого труду, якому в і н 
ПОИСВЯТЯВ свос життя, почи-

чної конвенції, інформує в 
езосму рел:.-уг,::л -"і-діяль-
ннй креспон:кнт ..Слободи" 
Д-р Михайло СОСНОВСЬКИЙ. В 
йог репортажі сказано': 

Д Ю Т А СЕСІЯ 
К О І І В Е Ї І Ц П 

Друга сесія конвенції Де-
мократнчної партії закінчц-
лася о годині 5-ій ранку 12 
липня після майже !- годин 
виповнених промовами, г іло-

наючи з 1918 іюку. к о л и 
вперше виступив в обороні 
широко закреслених громад-
ських справ. 

Такого трагізму не відчу-
валося у резигнаційній про-
МОВІ Москі. який відносно не-
давно появився иа американ-

суванням, а в першій мірі г - ському загальн.онацзонально-
стрим конфліктом між при- 'ЛУ горизонті і 3 прізвищем 
хильннкамн Джоржа МекГо- якого не в 'язалися того ро-
верна та Джорджа Воллеса, ДУ реформаторські ідеї, як з 
що виявилося у д (вгій дис- прізвищем кол. віце-презн-
кусії над політичного плят- дента Гюберта Гомфрі. 
формою Демократичної пар- Так чи інакше, 11 липня 
тії. Центральними п діями закінчилася політична к а р ' о 
цісї другої сесії були :г :' - ра одного і другого кандн-
вн флорндського гу" .; - птл на президента. Вони пе-
ра Рубнна Аскіо та алабам- рейдуть до історії, як клю-
ського губернатора і канди- чеві постаті виборчої кампа-
дата на президента Джор- нії 1972 року і одночасно як 
джа Воллеса. Промова Аскіо жертви нової атмосфери. по-
була і . зв. „ключев Дуву нових вітрів у політич-
грамовою - нром ;; к( :і- .чому житті ЗСА, в рямкн я-
венції, у якій були накрес-Іких вони не могли вмісти-
лені засадннчі проблеми, п - тися. На бурхливих хвилях 
ред якими стоїть тепер Демо- „Руху протесту", про який 
критична партія у її намага- говорив губернатор Аскю, 
нні відпоювати владу а . ; виплив майже з невідомого 
жаві. Джордж Волле( пр - Цжорж МекГоверн. на долю 
мовляв в обороні своїх поп- якого припало повести Де-
равок до проекту платформи, мократичну партію у змага-
ЯКИЇІ був опрацьований спс- нні проти президента Ніксо-
ціяльнпм комітетом ще в ЧЄ- на. Недалеке майбутнє пока-
рвні ц. р. же. чи новий речник Демок-

Най,іовша в історії Дем і- ратичко! партії поведе її до 
кратичної партії конвенційна перемоги, чи до програної. 
сесія закінчилася схвален- Це останнс може статися, як-
ням платформи практично що сильні в країні консерва-
без змін, тобто в дусі згада-Ітивні сили зуміють себе змо-
ної програми Джорджа Мек- білізувати. Ці сили ще наче 
Говерна. Незначні зміни вве- залякані тим новим, що на-
дено тільки у питанні приді- роджусться у повені протес-
лення землі, яка належить тів, ґвалту, поширеної зло-
до Федерального уряду. аме- чинности і т. д. Є, однак, поз-
риканським індіянам, а та- паки, що вони починають 
кож у питанні відношення отрясатися з переляку І ПО-
до конфлікту на Близькому! (Закінчення на crop. Ь-ій) 

У Львові засуджено інж. В. Дяка 
на сім років ув'язнення 

ГельсІнкн (УІС ,.Смоло-, зувати. що В. Дяк їздив до 
лоскнн") . - 3 України одер- Кисва і звідти мав висилати 
жано тут вістку, що в квітні 
1972 року у Львові засудже-
но молодого інженера й пое-

летючкн, заклики і брошури 
до високих шкіл України і 
різним діячам УССР. Крім 

та Володимира Дяка на 7 j летючок і закликів Володн-
років тюрми за розповсю" j мир Дяк мав написати теж 
джування і писання антнсо- дві чи три „націоналістич-
встської і „націонал 1CTH4-
ної'' літератури. 

Володимир Дяк народився 

ні" брошури. 
Суд над В. Дяком був за-

крнтнй і він тривав кілька 
в 1931 роді в Західній Укра-ІДНІВ. Щоб обгяи:итн молодо-
їні. В 1955 р. закінчив Льв;в-
ський університет з ДИПЛО-
мом інженера. Працював на-
чальннком підпри:мства на 

ГО інженера, йому теж заки-
нено переховзтіання зброї і 
більшої кількості! г р о ш е й . я-
кі він мав збирати серед зна-

С:рні'ицині. В. Д я к брав жи- ЙОМНХ на „підпільну діяль-
ву участь у літературному 
ЖИТТІ Західної України, вн-
ступав з читанням віршів та 
друкувався в місцевих жур-
налах і газетах. Був одруже-
ний і мас двос дітей. Часто 
їздив у відрядження, що мав 
використовувати для свосї 
„нелегальної" д і я льности. 
Був заарештований з кінцем 
1971 року і слідство мало 
встановити, що в 1970 році 
він бував у Москві і Ленін-
граді. 

На суді В. Д я к а обвину-
вачеио, що він мав мати се-
крегну квартиру у Львові з 
„законспірованим" підвалом, 
в якому друкував летючки н 
брошури, п і д п и с у ю ч и їх 
псевдонімом „Хорват". Дея-
кі свідки на суді мали дока-

нісгь . чого суд. не зважаю-
чи на настирливі намагання 
слідчих і деяких „свідків", 
не міг йому доказати. 

Деякі свідки мали дати 
прихильні для В. Дяка СЕІД-
чення. підкреслюючи його 
працьовитість, обов'язко-
вість та зразкову ВИКОН-
ність на становила началь-
иика підприємства. З nepe– 
бігу суду було видно, що 
справа В. Дяка була ЦІЛК0-
вито сфабрикована К Ґ Б і. не 
зважаючи на окремі нама-
глння, слідчі органи не мог-
лн пов'язати його справи з 
арештованими патріотами в 
половині січня 1972 року. 

Суд виніс жорстоке рішен-
ня — сім років тюремного 
ув 'язнення. 

В Парижі відновилися мирові переговори 
із в'єтнамськими комуністами 

Париж. - У четвер 13-го 
л і т н я ц. р. тут відновилися 
після десяти тижнів nepep– 
ви переговори між ЗСА і ко-
муністнчннмн делегаціями, 
репрезентаціями Північного 
В'єтнаму і В'стконгу в enpa– 
ві закінчення в'єтнамської 
війни. Після обміну форма? 

і львваіи заявами обох сторін 
про згоду на відкриття пе-
реговорів, в'єтнамські кому-

': ністн виступили із подекуди 
; лагідніше сформульованими 
j вимогами, як це було під 
j час переговорів до травня 
І цього року. Провідник півні-
і чно - в'єтнамської комуніс-
тнчної делегації Ксуан Ттуй 

І повторив домагання, щоб 
З'єднані Стейти Америки 
припинили підтрігмку для 
південнов'єтнамського режп-
му, очолюваного президен-
том Нґуєном Ван Тієу і не 

j втручалися у внутрішні 
справи Північного В'єтнаму. 

13 другого боку, в'єтнамські 
' комуністи підкреслили, що 
!спава влади у Південному 
і В'єтнамі має бути виріше- ти 

на самим в лнамським на-
РОДОМ б е з буДЬ-ЯКОІ iHTCJ ве-
нції іззовні. З амернкансько-
го боку стверджено. ЩО НІ-
бігто „нова" вимога в'стнам-
ськнх комуністів не є по су-
ТІ НОВОЮ, бо її ВОНИ ВНС.ТОВ-
лювали у:':е давніше, ті.:ь-
кн іншими словами. Різниця 
тільки в тому, що давніше 
комуністичні делегати ста-
внли вимогу, щоб усі ПОЛІ-
тнчні і мілітарні аспекти 
в'єтнамської проблеми були 
вирішені З'єднаними Стей-
тами Америки. Четвергове 
засідання в шгх мирових пе-
реговорах було 150-ігл! із че-
рги, починаючи від 1958 ро-
ку, коли ЗСА погодилися 
були припинити бомбарду-
вання Північного В'єтнаму і 
відмовилися від наступу н а 
його терігторію. Голова аме-
рнканської делегації Віл-
ЛЬЯМ Д ж . П о р т е р HlftMOBHB– 
сл від будь-яких коммента-
рів щодо поставлених кому-
ністамн вігмог і заявив, що 
він мусить їх простудіюва-. 
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Канадійська Україна 
У квітні цього року минуло 75 років з того часу, як 

тодішній редактор ..Свободи" о. Нестор Дмитрів, викону-
гочн доручення конвенції Українського Народного Союзу, 
відвідав наших перших поселенців у Канаді і в Давфнні 
біля Вінніпегу в Манітобі відправив першу на канадійсь-
кій землі СВЯТІ' Літургію в українському обряді. Саме в 
цьому Давфнні вже від кількох років відбуваються веле-
людні Українські Національні Фестивалі Канади, що є рів-
ночасно святкуванням українського поселення в тій чу-
довій країні, доказом українського вкладу в її розвиток та 
показом досягнень української ультури. Цьому фестивале-
ві присвячене у великій частині друковане сьогодні видан-
ня англомовного ,,Українського Тижневика", а загальний 
огляд того, що вже 75 років тому о. Нестор Дмитрів у 
своєму репортажі назвав „Канадійська Русь" — Канадій-
ська Україна, подас один з найвидатніших її теперішніх 
представників, заступник головного предсідннка Українсь-
кого Народного Союзу на Канаду та нащадок піонерів Ка-
надійської України, сенатор Павло Юзкк, у своїй статіт, 
передрукованій в цьому числі „Свободи" з програмової' 
книжечки, виданої з нагоди недавньої конфереції в Монт-' 
реалі. 

Якщо взагалі можна говорити про іншу Україну, ящ 
ту українську, що над Дніпром і Дністром, то на це вай-
більше заслуговує власне Канадійська Україна. Завдяки-
своїм волелюбності і трудолюбнвссті, своїй витривалості, 
наполегливості та завзяттю і, зокрема, завдяки своїй без-
межній любові та відданості до рідного і вихованням у та-
кому ж дусі своїх нащадків, ці наші піонери в Канаді ство-
рилн непорушні основи для справжньої етнічної духовог 
культурної Канадійської України, яку символізують і так 
зворушливо віддзеркалюють традиційні вже Українські 
Національні Фестивалі в Давфнні, із ще більшими та cjja– 
ливішимн плянамн на майбутнє. 

Можна тільки бажати найкращих успіхів ініціаторам і 
організаторам цих фестивалів та заохочувати усіх укра-
їнців, включно з громадянами ЗСА, щоб з цими імпрезами 
познайомились, брали собі з них приклад і їх наслідували. 

Сен. Павло Юзнк 

УКРАЇНСЬКИЙ ФАКТ У КАНАДІ 

Рідна установа 
Уже незабаром, бо 1-го листопада наступного, 1973-го 

року сповниться 80 років з того часу, як у четвертому з 
Черги ЧИСЛІ ТОДІ Щ Є Дуже МОЛОДеНЬКОЇ „Свободи" ПОЯВИВ-
Ся історичний заклик: „Нам треба народної організації", 
що за чотири місяці, в лютому 1894-го року став'дїлом" 
у формі Українського Народного Союзу. 1гЯк для риби по-^ 
трібна вода, як для птаха крила, як для спрагненого вода,'1 

як голодному хліб, як, вкінці, кожному з нас потрібне no-J 
вітря, так само для нас, тут розсіяних українців, треба 
народної організації...” - писав у тому заклику перший 
редактор „Свободи" о. Григорій Грушка , переконуючи, 
що „один чоловік не вснлі піднести важкий камінь, але j 
коли візьметься до нього три або чотири чоловіки, камінь), 
буде здвигнений скоро". ї 

Від того часу УНСоюз двнгас той важкий камінь мо-у 

білізації всіх наших матеріальних і ідейних ресурсів з од-
нісю тільки метою: допомагати та постійно поліпшувати 
долю своїх членів, свосї громади і свого народу. Ця служ-^ 
ба УНСоїозу замикається сьогодні в мультнмільйонах ви-
плаченнх грошей та в безнастанних зусиллях уже кіль-
кох поколінь. Усе це відоме і самозрозуміле. В останніх, 
днях на сторінках ..Свободи" кожний міг вичитати ще-
два з безконечних прикладів: УНСоюз признав десять 
тисяч долярів стипендій для 36 потребуючих студентів і 
виасигнував других десять тисяч долярів на найпершу 
допомогу потерпілим від гураґану в Пенснльвенії і- "Ню 
Иорку. Це тільки останні приклади. Можна neperop– 
нутн кільканадцять чисел цісї „Свободи" і там знову на 
першій сторінці прочитати повідомлення, що УНСоюз при-
значив із свосї каси п'ять тисяч долярів на оборону люд-
ськнх прав переслідуваних совстським режимом діячів ук-
раїнської культури. Можна так перегортати сторінки і річ-
ннки цього офіційного органу УНСоюзу, переконуючись 
в таки справді безупинній і відданій службі цієї установи 
своєму народові, ., - ..,^ 

Чим скоріше кожний із нас збагне вартість рідної ус-
тановн і включиться п її ряди, тим краще розвиватиметься 
наше життя, тим більше шануватимуть нас інші і тим пев-
нішою буде майбутність нашого народу, нашої громади 
і кожного ;-, нас. 

У 1971 році відмічали ми і 
80-річчя поселення україн-
ців у Канаді. На початку ве-
ресня 1891 року два перші 
українські поселенці прнбу-
лн до Вінніпегу, це були 1-
ван Пилипів і Василь Єли-
няк (умер в 1956 році на 97-
му році життя). Пилипів і 
Єлнняк були першими пос-
тійними поселенцями укра-
їнського походження в Ка-
наді, заклик і приклад яких 
заохотив багато тисяч їхніх 
земляків із Західніх облас-
тей, що були тоді' під ABCT– 
ро-Угорською імперією, пе-
реїхати до Канади. У цьому 
році більше як півмільйона 
канадійських українців зга-
дують добрим словом цих і 
інших поселенців-піонерів. 

Найтриваліший вклад ук-
раїнських піонерів полягає в 
тому, що вони освоїли міль-
йони акрів незайманої цілн-
ни на Заході Канади, успіш-
но цивілізували та заселили 
дикі райони. 

Наші поселенці мали від-
вагу, мужність, віру та до-
бру волю поруч із завзяттям, 
Коли покинули свою бать-
кЙяцину, оселились на нез-
.наних диких просторах, де 
зустрілнлись з жорстоким 
.піонерським життям, повним 
І прикрих несподіванок, щоб 
створити нову батьківщину. 
;Наші поселенці поширили 
кордони заселення віддале-
них провінцій, засновуючи 
численні нові оселі. Вони 
тягнуться нерозривним ПОЯ-
,оом від південно-східнього 
кута Манітоби, переходячи 
в північно - західньому нап-

:рЯМКу ДО ріКИ ПІС РІВвр у 
Північній Альберті. У дея-
ких місцях смуга українсь-
кнх поселень сягає 100 миль 
ушир. Вони також посели-
лися в багатьох центрах Cxi– 
дньої Канади, наприклад, в 
Торонті, Монтреалі і ін. На 

ї вічну пам'ять про них зали-
: шилось поверх 130 українсь-
кнх назов у цій пустшгній 
області, наприклад: Украї-
на, Комарно, Сенків та Ме-
дика — у Манітобі, Гсрли, 
Дніпро, Кридор та Сокаль — 
у Соскачевані, Мирнам, Но-
вий Київ, Шандро та Стрий 
— в Альберті. Разом з брн-
тійцями і французами, укра-
їнці є будівничими Захід-
ньої Канади, а таким чішом 
і партнерами. 
і Одним із чинників, які 
іприялн великому ПОСЄЛЄН-
ню українців на західніх 
преріях, було те, що в 1876 
році сюди був завезений 
сорт галицької пшениці (Ред 
Файр), швидко визріваючої, 
з високими помольними та 
харчовими якостями. 

Уперше засіяли її в Онта-
ріо, і пізніше вона стала ос-
вовою для виведення близь-
fco 80 сортів для Північної 
Америки, найкращими з я-
ких є „Маркіз", ,Лагорода" 
та „Апекс". „Ред Файр" бу-
ла вперше культивована на 
Заході в долині Ред Рівер, 
ґрунти якої були офіційно 
названі „чорноземом" в ат-
ласі ґрунтів. Центральна У-
країна ,де цей грунт домі-
нус, має такі великі врожаї, 
що Україну заслужено наз-
вано ,,Жнтнпцею Европи". 
Суміжні з чорноз є м н и м 
грунтом в районі долини 
Червоної Ріки лежать ґрун-
тн значно світлішого забарв-
лення, сіро-чорного кольору, 

офіційно названі „підзол", 
подібні до грунту Поділля. 
Чорнозем і „підзол" простяг-
лнсь на південь до Міннеа-
полісу. 

Таким чином, коли укра-
їнці осіли в Манітобі у 18-
90-их роках, вони почували 
себе як на ' рідних землях, 
обробляли подібні грунти, 
як і в Україні, сіяли лше-
ницю українського поход-
ження. 

Оскільки українці мали 
споконвічний хліборобський 
досвід на своїх рідних зем-
лях та були віддані своїм ро-
дішам і вміли важко пра-
цювати, канадійські україн-
ці досяглн значних успіхів 
у хліборобстві. Майже поло-
внна українського населен-
ня канадійських прерій до-
сьогодні займається сільсь-
ким господарством, пересіч-
ннй розмір теперішніх фарм 
збільшився до 640 акрів, 
себто до одної квадратної 
милі. Сільське господарство 
внеокомехаяізоване і рента-
бельне. дас добрий прибуток 
та збагачує державу. 

Українські фармерн нале-
жать до найкращих у Каяа-
ді і в цілому світі. 

У цій розвідці неможливо 
зробити докладний підраху-
нок великих досягнень, ЯКИ-
ми українці збагатили еко-
номіку країни за останні ро-
ки. Кооперативний рух мас 
мало успіху в бнзнесі, а ос-
таннімн часами він обмежнв-
ся головно продуктовими 
крамницями. З другого боку, 
від 1939 року, коли в Саска-
туні засновано першу креди-
тову спілку, кредитова ко-
операція дуже розрослася. У 
1971 році було вже 70 укра-
їнських кредитових спілок 
по всій Канаді з вкладами, 
які нараховували до 100 мі-
льйонів долярів. Це б у л и 
вклади переважно ощаднос-
теві. 

Досягнення в політиці 
Канади 

Можливо, найважливішим 
критерієм інтеграції кожної 
етнічної групи в канадійсь-
ку політику й суспільство с 
активна участь у політично-
му і суспільному житті. Тут 
українці значно випередили 
інші етнічні групи. Це МОЖ-
на пояснити чотирма фактсь 
рами: 1. Українці посели-
лись компактними групами 
в далеких сільських окру-
гах, у містах та містечках і 
були рішуче наставлені внби 
рати своїх власних кандида-
тів; 2. В Україні вони були 
пригнічені чужою владою, 
яка робила при виборах та-
кі маніпуляції, які позЗав-
ляли їх можливості! посла-
ти своїх представників у 
парлямент, а тут вони корн-
стувались цілковитою свобо-
дою, і перед ними відкрнва-
лись широкі можливості; 3. 
Вони бажали доказати, що 
вони — активні громадяни 
в політичному житті, а не 
недбалі, пасивні; 4. Днскрн-
мінація та упередження, вн-
явлені деякими англійськн-
мн колами населення, спо-
нукали їх до політичної ак-
тнвности в канадінсь к и х 
партіях. 

Українці почали з нан-
ннжчого щабля політичної 
драбини — з муніципальних 
справ, що стали їм школою 

для вищої політики. Перший 
українець Іван Сторожук 
був обраний у 1908 р. на го-
лову Стюартбурнської муні-
ципальної управи у півден-
но-східній Манітобі. З того 
часу були вибрані сотні го-
лів і членів муніцииалів у 
багатьох місцевостях Мані-
тоби, Саскачевану та Аль-
бертн. Крім „ривів" (ста-
рост), шкільних тростів та 
радних у багатьох містах 
Канади, декілька українців 
були вибрані на голів вели-
ких міст, наприклад, В. Гав-
риляк в Едмонтоні, який у 
1956 р. був також президен-
том Канадійської Федерації 
Голів Міст; Степан Дзюба у 
Вінніпезі, який двічі був об-
раннй через аклямацію, а 
1967 року переміг у виборах 
ВеЛИЧеЗНОЮ бІЛЬШІСТЮ ГОЛО-
сів утрете; Михайло Петрик 
у Віндзорі був головою три 
каденції; Петро Ратуськнй 
— голова міста Кенара, Он-
таріо. 

Дотепер було 79 українців 
членів провінційних парля-
ментів. Декотрі з них обира-
лися по декілька разів, а чо-
тири з них були провінцій-
ними міністрами. Перший 
член парляменту українсь-
кого походження був обра-
ний у Канаді в 1913 році. Це 
був -Вілліям Шандро, лібе-
рал, обраний з окрити Веґ-
ревіл до Альбертської Про-
вінційної Асамблеї. Перша 
— і єдина — українська жін-
ка-парляментаристка Марія 
Баттен (родинне прізвище її 
— Фодчук), лібералка , з 
Гумбольдту,Саскачеван (19-
56-1964). Пізніше її првзяа-
чилн суддею. Рекордно дов-
го прослужив на парлямен-
тарному пості Микола Ба-
чинський, обраний уперше в 
1922 році від округи Фішер, 
Манітоба, ліберал. Він був 
членом Провінційного пар-
ляменту Манітоби 34 роки, 
з того кілька р о к ів був 
,,вайсепікером" (заступни-
ком голови), а останні два 
роки „спікером" (головою) 
Провінційного Парламенту 
Манітоби, вийшовши на пен-
сію- в 1956 році. 

Дотепер було 12 провін-
ційннх міністрів українсько-
го роду, кожен з різних пар-
тій і в різних провінціях. 1-
ван Яремно, торонтський ад-
вокат, був міністром транс-
порту, пізніше міністром rpo– 
мадянства, державним сек-
ретарем Онтаріо та мініст-
ром суспільної опіки з 1958 
року. Тепер йому доручено 
пост представника держав-
них (онтарійських) інтересів 
у суді. 

Поява українців на полі 
федеральної (всеканадійсь-
кої) політики починається в 
1925 р , коли Михайла Луч-
ковнча, вчителя, що наро-
дився в ЗСА, обрано в Аль-
берті до Федерального Пар-
ляменту Канади. З того ча-
су 20 українців були члена-
мн федерального Парлямен-
ту Канади. Один із них, Ми-
хайло Стар (Старчевський), 
бнзнесмен і колишній ГОЛО-
ва м. Ошави, був мінстром 
праці Канади (1957 - 1963) 
у консервативному уряді 
Джона Діфенбейкера. Три 
^гкpaїнцi були членами Ка-
надійського Сенату (Верхня 
Палата). Як відомо, в Кана-
ді до Сенату не обирають, 
а сенаторів призначає уряд. 
Пост сенатора в Канаді — 
досмертний, на все життя. 
Першим українським сена-
(Закінгення на crop. 3-ій) 

Екуменікус 

ПОСТІЙНИЙ С И Н О Д Д І Є 
(2) 

Сесія Постійного Синоду 
тривала п'ять днів. Говорили 
Владики про різні справи; 
дещо вирішили, інше відкла-
лн на майбутні наради. Офі-
ційннй комунікат президії 
Синоду лише частково від-
дас перебіг і ухвали цісї се-
сії. Найважливішим було те, 
що ще раз продискутовано 
проект конституції УКЦерк-
ви й рішено його вислати 
Владикам для скоментуван-
ня, після чого мав би його 
затвердити найближчий Си-
нод. Є корисним, що також 
священики та широкі мирян-
ські кола матимуть можли-
вість висловитися про цей 
проект, бо саме тепер опуб-
ліковано еляборат у журна-
лі ,,Богословія" (за 1970 
рік) о. Мелетія Войнара, 4-
СВВ, який і є основою про-
екту. 

Було б побажаним, якби 
про цей проект висловилися 
різні люди, які мають щось 
сутнє сказати, і якби він був 
ширше спопуляризований. 
Обговорювалася також пеку-
ча справа священичих пок-
лнкань, хоч — правда — ко-
мунікат нічого не згадує, як 
наші Владики думають роз-
в'язатн справу одружених 
священиків на майбутнє, цей 
традиційний інститут нашої 
Церкви, що його нам нині 
забороняють. Мова йшла і 
про посунення вперед беатн-
фікаційного процесу Слуги 
Божого Андрея, і про участь 
в Євхаристійному Конгресі в 
Мельборні, і про інше. Та-
кож ухвалено запропонува-
ти на черговий Папський 
Синод Єпископів справи пе-
реслідування м о в ч азних 
Церков під комунізмом, по-
місність Східніх Церков та 
справу виховання молоді. 

Найголовніше було те, що 
Постійний Синод зайнявся 
проблемою Церкви в Украї-
ні, з одного боку протесту-
ючи проти релігійного nepe– 
слідуваяня всіх хрнстиянсь-
ких Церков, а з другого від-
повідно зареаґувавши на 
претензії Московської Патрі-
ярхії про „анулювання Бе-
рестейської УніГ'. 

Ці справи знайшли своє 
яскраве відбиття у Спільно-
му Пастирському Посланні, 
що його слід уважати най-
більшнм досягненням першої 
сесії Синоду. Воно закликає 
все українське громадянство 
і, зокрема, українських ка-
толнків виступити в оборону 
релігійних прав в Україні та 
на захист переслідуваної ук-
раїяської культури й діячів 
українського народу. Пос-
лання проголошує неділю 
29 липня, на празник св. Во-
лодимира Великого, днем 
молитви, солідарності! й обо-
ронн Мовчазної Церкви та 
поневолених братів в Укра-
їні. 

Дисонанс 

Але поза цим зовнішнім 
успіхом першої сесії заува-
жуеться, що між членами 
Постійного Синоду немає 
одної думки щодо істотних 
справ нашої Церкви. Вислів 
цьому дало окреме „вняснен-
ня" канцелярії Верховного 
Архнспископа, опубліковане 
вже по сесії у „Вістях з Рн-
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Зв'язок пана Знґмунда і пані Стефанії зродився 
на взаємному порозумінні, на щирій та душевній 
приязні та душевній гармонії. Такий зв'язок має 
більше надій вирости з часом в велике і певне по-
чуття. 

Чим довше вони жили разом, чим ближче пізна-
вали одне одного, тим більше знаходили в собі спі-
льних властивостей, які зміцнювали ще тісніше зв'я-
зок цих споріднешіх душ. 

Індуська народна мудрість говорить, що жінка 
— то рослина, яку чоловік садить в своєму саду. 
Якщо ґрунт добріш, якщо в серці чоловіка досить 
світла і тепла, рослина-жінка пишно росте н цвіте. 
Якщо ґрунт сухий і холодний — рослина всихає . . . 

Тав? то діється з кожною живою душею: в лю-
бовній атмосфері, в ласкавому оточенні вона ожи-
ває, розкривається і видає з свосї скарбниці скриті 
скарби, обдаровуючи ними в першу чергу того, хто 
ці скриті сили-с,'сарби оживив. Т а к постає таємне 
коло, яке зв'язує вічним коханням рідні душі. 

Є ще один ключ від скарбщпр духя,.-rjje веущке 

страждання. Але велике кохання майже неминуче 
зв 'язане з стражданням. Часто це два кінці одної 
реч і 

Панна Стефанія, ставши вельможною пані Бро-
невсь^кою, добре усвідомлювала, яке велике щастя 
випало на її сирітську долю. Вона високо цінила 
становище, багатство і всі можливості, які з цим бу-
лн зв'язані. Але в її очах найбільшим даром неба 
було кохання Знґмунда. Всіми силами своєї істоти 
вона старалася бути гідною цього кохання. 

Перед від'їздом досвідчена стара пані, даючи 
Стефанії різні поради, між іншим сказала: 

— Старайся справити добре враження на прня-
телів Знґмунда, на цьому чоловікові багато залежить, 
як жінка, що носить його ім'я, виступає в світі. 

Стефанія це добре запам'ятала. Коли вони прн-
були до Риму, де Зиґмунд найдовше жив і мав най-
більше приятельських зв'язків, вона йому сказала, 
що хотіла б спочатку запізнатися з місцевими зви-
чаями, модами, крамницями. Він це добре зрозумів 
і хотів повести її до найліпшого модного сальону. 
Але пані Стефанія попросила: 

— Почекай, це потім, спочатку я мушу до всього 
придивитися, так зразу в тому сальоні я не могла б 
розібратися в тих туалетах. 

Отже вона хотіла ходити всюди, де могла бачити 
елеґантне жіноцтво: на променади, в театри, на кон-
церти, але, на превелике здивовання Знґмунда, про-

сила його, щоб знайшов їй для супроводу достойну 
старшу даму. Боялася передчасно, не приготована 
вступити в круг його знайомих. Хоч не було це йо-
му до вподоби, але зрозумів, відчув, що вона робить 
це задля нього, власне задля майбутньої вельмож-
ної пані Бронєвської. 

Згодився. Вибрав для цісї ролі стару пані До-
роті, яка раніше провадила фешенебельний пансіон, 
де колись жив Зиґмунд. Тепер на старість вона злі-
квідувала своє підприємство. Пропозиція супровсь 
днти молоду даму була їй дуже приємна. Зиґмунд 
пояснив їй, що Стефанія тількищо скінчила пансіон 
і хоче ознайомитися з римським життям з практич-
ного боку, з крамницями, модами, кравчинями. Пані 
Дорогі тут була в своїй сфері, знала в Римі всі ходи 
й виходи, а також любила поговорити: знала без-
ліч усяких пригод, скандалів, пліток — цього всього 
Стефанія потребувала, щоб пізнати життя з іншого 
боку, я к вона його знала в монастирі. 

Виходячи з пані Дорогі, Стефанія уважно сте-
жнла за всім: одяг, рухи, хода, усмішки — все звер-
тало її увагу. Зовсім відверто вона призналася, що 
ще ніколи самостійно нічого собі не купувала, ніколи 
не замовляла сукні, не знає, що власне їй буде ли-
чити і який мас виробити собі стиль. Пані Дорогі 
дуже радо і енергійно взялася за цю справу, завела 
Стефанію до знайомої кравчині, де всі три жінки ра-
дились, вибирали, приміряли, перебирали взірці і 
спинилися на кількох скромних, але дуже ефектов-
ннх фасонах, які пані Стефанія собі замовила. Коли 

му" (20 червня 1971 p.). 
Канцелярія Верховного Ар-
хиспнекопа поіменно згадує 
виступ члена Постійного Си-
ноду, Кир Андрія Сапеляка, 
якого довільні інтерпретації 
v Архиспископського Сшю-
ноду та його постанов визна-
чає як позбавлені „правної 
основи і значення". 

Значить, Верховний Архи-
спископ їх інакше інтерпре-
тус, як це зробив Кир Андрій 
у своїх пресових комуніка-
тах. Виглядає, що та розбіж-
ність поглядів не була ycy– 
нена під час сесії, і тому кан-
целярія Верховного Архиє-
пнекопа подала таке вияс-
нення, в якому, між іншим, 
стверджується, що в майбут-
ньому Владики повинні по-
лагоджувати „всякі того ро-
ду претензії... або з Верхов-
ним Архиспископом, або на 
Синоді" перед тим, як внсту-
пати офіційно в пресі. 

Крок вперед 

Не зважаючи на цей дисо-
нанс, .який виник не лише з 
персональних труднощів, а-
ле насамперед із різних кон-
цепцій життя й організації 
нашої Церкви, перша сесія 
Постійного Синоду, що від-
булася 4-8 червня 1972 p., є 
поважним кроком вперед на 
шляху нового канонічного 
оформлення нашої Церкви. 
Різні концепції, на жаль, у 
нас продовжуються, і то на 
найвищому щаблі, себто се-
ред самої ієрархії: одна зас-
тупас погляд, що в нашій 
Церкві нічого не змінилося 
і ми далі живемо під режи-
мом, який діяв до 1964 р. 

ДЛЯ ЦІСЇ КОНЦепЦІЇ ПОНЯТ-
тя помісности і синодально-
го устрою, поза деклярація-
МН, нічого нового істотного 
не вносить. її прихильники 
бажають вкласти в Синод і 
помісність якраз зміст і ком-
петенції західніх спнскопсь-
кнх конференцій. Люди, які 
поділяють цю концепцію, 
мабуть, не є діткнені тим 
фактом, що Курія зберігає 
фікцію ,,конференції україн-
ської ієрархії" під проводом 
митр. Кир Максима Герма-
нюка, про що написано в 
цьогорічному „А н н у аріо 
Понтіфіччьо". Тому треба 
вважати позитивним, що й 
ця справа була обговорюва-
на на сесії Постійного Сино-
ду і що його члени прийня-
лн до відома лист Блаженні-
шого Кир Иосифа до Секре-
таріяту Стану, „що в нас та-
кої конференції немає, а є 
тільки Синод під проводом 
Верховного Архнспископа". 

Друга концепція — проти-
лежна. Вона заступає по-
гляд, що помісність і СИНО-
дальний устрій є чимось но-
вим, вони вносять зміни в 
ієрархічну структуру нашої 
Церкви та в адміністративні 
взаємини її з Курісю. Послі-
довно з цим цей новий устрій 
має бути перепроваджуваний 
в життя згідно з постанова-
мн Архнспнскопських Сино-
дів. Про це виразно говорить 
комунікат Президії Постійно-
го Синоду у висліді першої 
сесії: „Синод дуже настоює 
на тому, щоб зберігати й 
плекати все те, що скріплює 
помісність нашої Церкви, о-
соблнво виконування снно-
дальних рішень, та щоб уни-
кати й опрокидувати все те, 
що цій же помісності шко-
днть". А канцелярія Bepxoa– 
ного Архнспископа катего-
рнчно стверджує, що „латрі-
ярхальний устрій не є епнс-
копською конференцією". 

Українське мнрянство та 
переважна більшість україн-
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З НАШИХ ВУДНШ 

14-го ЛИПНЯ 
Ц-го липня ц. p.. як що-

року, симпатиені пйрликй-
ни відзначали народним гу-
лянням та всякими 'фоср-
верками рісницн) падіння 
Бистилй. В лексиконі ЇУЖО-
мовних слів видання Kont– 
ги Михайла Борецького еи-
тасмо під буквою ,fl": ,jBa– 
стилія — паризька фортеця 
з Х1У ст., пізніше еґязниця 
для політичних злогинців, 
що її зруйнував народ під 
гас Великої дЬранцузької, 
революції Ц-го лцйнА. і7^9 

p.". Так воно, більш-менщ, 
стоїть записано в різних під-
ругниках історЬ Новіших 
гасів і в такому дусі під-
писаний написав у .1950-му 
році свою матуральну. задаг 
гу на тему „Упадок Bactu– 
лИ", базуючись в.,осМовнО' 
му на книжці д-ра Миколи 
Залізняка про Французьку 
революцію. Іу 

Пригадую, наш дострйний 
історик - економістка трді 
мій професор, д-р Ілля Ви-
тановиг, похвалив:мене ad 
цей еляборат, але при тому 
підсміхнувся скептично і 
сказав: „Трохи воно так 6Ц-
ло, як ви написали, й трр-
хи інакше... „Згодом, зви-
чайна річ, підписаний nepe– 
копався, що до різний icro– 
ричних подій, зокрема до 
історичних легенд, можна 
входити так званим парад-
ним входом, а можна і „від 
кухні" (як писав колись кв-
біжчик Вой). Саме недавно 
я вичитав у в одному, аме-
риканському дайджесті", 
як виглядало падіння, Вао 
тили насправді, — не крізь 
призму легенди. 

Виявляється на підставі 
джерельних архівних моте-
ріялів, що люд Парижу або 
нарід, як стоїть в лексикіо-
нах і підручниках історії, 
під час штурму ВастилИ вн-
зволив із тюрми всього-на-
всього 7 (словами - СІМ) 
в'язнів: більше Іхтоді там 
не було. Всі в'язні (frinu а-
лстократи, дворяни, або not 

нашому сказавши, промі-
ненти, які з тих чи.інших 
причин не злюбилися ,KOpO– 
леві, Люі ХІУ, або короле-
ві Антуанетті. Як люди ма-
стні, багаті, вони „стражда-
ли" в Бастилй на власний 
кошт, тримали коло себе 
свою власну службу — ку-
харів, лакеїв, камердинерів, 
навіть видавали час від га-
су балі - прийняття для за-
прошених ,уЙ світу" гостей... 
Тим то не диво, — як запц-
сав хронікар, що ув'язнені 
не дуже радо покидали в'яз' 
ницю, що була для них фа-
ктично ніби готелем чи ку-
рортом. 

Далі записано в хроніках, 
що ev одного князя - політ-
в'язня знайшов люд Пари-
жу 120 штук шовкових со-
рочок і зараз, очевидячки, 
розкуркулив з них вище 
згаданого аристократа. Л 
коли князя спитали, ги йо-
му не діялася крив^ш-,в Ва-
стиліі, чи хтось його не пе-
реслідував, не робив йому 
прикрощів, — в'язень, по-
думавши хвилину, відпо-
вів: „Так, учора мені зроб-
лено велику прикрість: уп-і 
равитель в'язниці улуДоста-
вив мені на обід евркцх по-
луниць і шпарагів!" 

Все це, розуміер^я, НЄІС-
тотні, дрібне детал,і, що на 
них цілком слушно не звєр-
тали уваги історики Фран-
цузької революції, що'писа-
ли Історію з великої ЛІТЄ-
ри. Та й вони, ці деталі, не 
дуже так і пасували б до 
легенди про падіння1 -Бастит 
лії, про героїчний, револю-
ційний зрив паризького лю-
ду, що його славну ріг-
ницю щорічно відзначають 

в дні Ц-го липня, 
І к є р 

купували в крамниці, де господар був старим зна-
йомнм Дорогі і з італійським, південним темпера-
ментом старався догодити новій клієнтці, виклада-
ючн перед нею цілі гори товарів, пані Стефанія, за-
уваживши, що дещо з того подобалось пані Дорогі, 
купила то для неї, а також для кравчині, як дарунок, 
Обидві жінки були втішені несподіваною щедрістю 
чужинки. 

Звичайно, всіми цими справами Стефанія заи-
малася лише між іншим. і ш ,ч 

Всю свою увагу вона присвячувала свосну^кохаі 
кому Зиґмундові. Довгими годинами ходили вони 
Вічним Містом, і Зиґмунд звертав її увагу на свої 
улюблені місця, на витвори мистецтва, на архітек-
туру, на чудові краєвиди. Хотів показати ї^ усе те, 
про що розказував дома в білому палаці, хотів по-
ділитися з нею тією радістю, яку ця вся краса в ньо-
му викликала. А як тішився, коли бачив її захоп-
лення! 

. іДалі буде.1 ^ . 
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тором був пок. Вілліям Вал 
(Волдхатюк), директор се-
редньгії школи у Вінніпезі. 
Він був4сенатором у pp. 19-
55-1962.'Другий - пок. Іван 
Гнатгішия, адвокат із Cac– 
катуну (1958-1967), а тре-
тій - я',-Павло Юзнк, про-
фесор історії з Вінніпегу (від 
1963 p.J': Тепер, на час під-
сумкіи''вО-річчл українсько-
го поселення в Канаді, нара-
ховусмо 102 парляментарис-
тів українського походжен-
Ня: 73 провінційних, 20 фе-
дералвійіх і 3 члени Сенату. 

Державні урядовці 

Канадїйці українськ о г о 
походження, як і особи ін-
ших національностей, закін-
чнвши Університети. КОЛЄ-
джі, технічні та спеціяльні 
школи','-вступають до різних 
адміністративних р о згалу-
жень федеральних, провін-
т'йних- та муніципальних у-
рядів;:,Майже 80 г'с з них на-
роджені в Канаді, і більшість 
з них'ібули добрими студен-
тами 'протягом двох поко-
лінь. -Так" само й багато но-
вопргібуЛйХ є внсококваліфі-
кованймЙ: спеціялістами. То-
му М Ї ' знаходимо українців 
майже'в кожному відділі фе-
деральйнх і провінційних у-
рядів;' у "громадських і дер-
жавнн-х .установах. Був би 
довгим список, якби ми пе-
речнелййи' тих, хто затруд-
неннй”йк суддя в магістра-
тах та на чолових посадах у 
громадських урядах. 

Коли Держава стас перед 
небезпеііоК) війни або кризи, 
тоді лише можна помітити, 
наскільки її населення льо-
яльне і віддане їй. Приблнз-
но 10,000 українців (дуже 
високий v відсоток) були в 
рядах "Канадійської Армії 
під час 1-шої світової війни. 
Багато' з них віддали життя 
за евбюL прибрану батьків-
щину. ТІилип Кояовалець 
був упїанований найвшцою 
відзнакою за хоробрість у 
ВрптійсьКій Спільноті Hapo– 
дів -^ хрестом Вікторії. Під 
час другої світової війни 
(1939 HS45 pp.) на україн-
ців не дивились з підозрін-
ня'м', а вважали їх за рівно-
правнйх канадійськнх гро-
иадяй. Приблизно 40.000, 
здебільшй народжених в Ка-
наді, сЛужнли в наземних, 
повпряніях і морськіьч з'сд-
наняях, іцо пропорційно ви-
ще B^t'пересічного загально-
канадійського рівня. Поміж 
ними було багато старшин і 
підстарший та відзначених 
медалями за відвагу. Тисячі 
з них, заплативши найбіль-
шу ціну - - життя, додому 
не вернулись. Українці, які 
є інтегральною частиною ка-
надійського населення, вою-
вали в Канадійській Армії і 

з 2-ої nop.) 
в Корейській війні і с завжди 
активними у військових з'ед-
наннях, коли Канада оборо-
няс свободу, демократію й 
мир. 

Культурні вклади 

Культурні вклади україн-
ців відомі в багатьох части-
нах Канади. Народні танці в 
мальовничих костюмах, хо-
ри, оркестри, вишивка та рі-
зьба на дереві заслуговують 
на ентузіястнчну похвалу 
глядачів, керівників, крити-
ків і монархів на місцевих 
та національних святкуван-
нях Діямантового Ювілею в 
1927 році. Це все було внс-
тавлене в широкому розмі-
рі на святкуванні Сторіччя 
Канади в 1967 році. Усі фор-
мн української літератури 
широко розвиваються як ук-
раїнською, так і англійською 
мовами. Щоб перерахувати 
все, треба писати цілі томи, 
а щоб віддати цьому належ-
ну увагу — багато часу. У-
країнську мову, літературу 
та історію вивчають в прові-
дних університетах в англо-
мовній та франкомовній Ка-
наді і як предмет у середніх 
школах Манітоби, Саскаче-
вану та Альберти, у ннж-
чнх школах у Манітобі від 
першої клясн, і будуть нав-
чати в середніх школах цьо-
го року в Онтаріо. Бритійсь-
ка Колюмбія й Квебек, де с 
досить багато українців, ще 
не признали важливість нав-
чання цієї мови в нижчих та 
середніх школах. 

Українська культура пос-
тупово вплітається у складе-
ну з різнобарвних частин ка-
надійську культуру. Вінні-
пег — найважливіший центр 
українського життя в Кана-
ді. В цім місті знаходяться 
метрополії Української Ка-
толицької Церкви й Україн-
ської Греко - Православн о ї 
Церкви, як також друкарні 
найбільших українських ча-
сописів та журналів. Цент-
ральна екзекутива Комітету 
Українців Канади, коордн-
наційного органу всіх укра-
їнських організацій, окрім 
комуністичних, також знахо-
диться у Вінніпегу. 

Призначення 
канадійськнх українців 

81 рік тому українці прн-
булн до цісї країни волі. Ма-
ючн віру в Бога і в Канаду, 
вони були конструктивними 
громадянами, які вклали ба-
гато сил, щоб зробити Ка-
наду ще кращим для життя 
красм. Вони цінять цей край 
за волю та демократію, якн-
ми не могли корнстатпсь на 
рідних землях та якими не 
можуть корнстатпсь їх зем-
лякн й тепер. Україна вже 

більше як два сторіччя, за 
вийнятком короткого nepio– 
ду під час відновлення Ук-
раїнської Держави в 1917 -
1921 pp., позбавлена волі й 

І демократії. Воля і демокра-
1 тія в Україні були знищені 
підступною, ф а л ь ш н вою 
пропагандою та військовою 
силою Совітської Росії, її ко-
муністнчною диктатурою, я-
ка стала найбільшою коло-
ніяльною силою в світі. Во-
на пробує проковтнути й Ка-
наду. Відчуваючи лихо, яке 
впало на Україну, українці 
постійно вказують і інфор-
мують каяадійський Уряд, 
що комунізм Советської Ро-
сії постійно займається тим. 
щоб підкопати наші демо-
кратнчні інституції та волю, 
як це викрив колишній со-
встськин агент Ігор Гузенко 
після другої світової війни. 
Кднадійцям увесь час нага-
дується про те, що треба бу-
ти постійно пильним, щоб у-
тримати наш демократичний 
спосіб життя. Захист волі й 
демократії ма^ бути провід-
ннм у зовнішній політиці, в 
якій українські канадійці 
мають грати все більшу і 
більшу ролю з огляду на їх 
минувшину та досвід. Уже 

кілька років українці є в чн-
слі делегатів Канади до Об'-
еднаних Націй. 

Завдання українських ка-
надінців — включення і уві-
ковічнення культурних на-
бутків у розвиток канадійсь-
кої нації. Доля українців ті-
сно пов'язана з долею не 
бритійських і не французь-
ких елементів у канадійсько-
му населенні, відомих як 
„третій елемент", ЯКИЙ ОДНО-
часно с третиною канадійсь-
кого населення. 
Теорію ,,перетоплювального 
казана" з її безбарвною од-
номанітністю каяадійський 
уряд відкинув і замінив ку-
льтурою мозаїчного типу, 
базованою на добровільному 
включенні найкращих еле-
ментів культури кожної ет-
нічної групи партнерів. Це с 
концепція многокультурнос-
тн канадійської нації, тепер 
признана федеральним уря-
дом Канади, яка зберігає гі-
дність одиниці й цілої ЄТНІЧ-
ної групи. 

Як провідна частина ,.тре-
тього елементу", канадійські 
українці буд^ь продовжу-
ватн свої важливі й цінні 
вклади в Канаду. 

УКРАЇНЦІ КВЕБЕКУ ПРОПОНУЮТЬ 
СПІВПРАЦЮ, ДОМАГАЮТЬСЯ ПРАВ 

і ПІДТРИМКИ 

СУД НАД АТЕНТАТНИКОМ НА ГУБЕРНАТОРА 
Алабами Джорджа Воллеса, Артуром Бремером, що мав 
відбутися в Малборо, Мернленд, відкладено до кінця цього 

І місяця. Захисник Бремера вимагав цього на тій підставі, 
що під час Конвенції Демократичної партії в Маямі Біч 
суд над атентатником на демократичного кандидата Д. 
Воллеса не може бути безстороннім. Бремер буде ще про-
ходити пенхіятрнчну перевірку. 

(Продовження зі стор 
Квебеку". Після доповідей 
відбулася жвава дискусія. У 
суботу головував Я. Чолій, 
доповідав д-р Роман Рахман-
вий на тему ,.Всеканадійські 
перспективи на 1975 рік і пі-
сля—єдність шляхом збере-
ження різноманітносте", По 
обіді відбувся панель під го-
ловуванням д-ра С. Клнмчу-
ка. на тему „Інтеграція укра-
інщв у житті Квебеку". Па-
нелістн проф. Ф. Анже, Р. 
Бленкер, В. Прінс, Р. Мель-
ннк, коментатори — М. Граб, 
Р. Шульгнн, сенатор Павло 
Юзнк. В той же час відбува-
лася праця ділових Комісій, 
які потім звітували про внс-
лідн своєї праці, головував 
на тій сесії Я. Келебай. У ве-
чірніх годинах тривали засі-
дання ділових Комісій. По 
вечері в суботу відбулася 
товариська зустріч. 

У неділю 11 червня сесія 
відбулася під головуванням 
Р. Карапінкн, д о п о в і дали 
представники квебецьких по-

1-ох) 
ви канадійськнх українців у 
Квебеку" схвалили 27 реко-
мендацій, з яких 18 стосую-
ться самих українців у тій 
провінції Канади і скеровані 
на кращу організацію укра-
їнського культурного, науко-
вого, релігійного ЖИТТЯ. ЗОК-
рема шкільництва, на інтег-
рацію украшців у політичне 
життя Квебеку з вимогою 
вивчати французьку мову, з 
постановою й проханням до 
КУК створити Постійну Ра-
ДУ Для сприяння дослідів, 
плянування і розвитку та 
здійснювання завдань, щ о 
випливають з потреб укра-
їнського життя в Квебеку. В 
рекомендаціях до провінпій-
ного уряду Квебеку сказано, 
т о „усі справи з питаня ку-
льтурного життя українців 
Квебеку повинні належа т н 
до юрисдикції Міністерства 
культури цісї провінції"; що 
уряд Квебеку у всіх справах, 
що стосуються українського 
життя в Квебеку, повинен 

літичннх партій: Кредиту, 1 звертатись до Комітету Ук-
Квебеку і Єдносте Квебеку 
та Ліберальної партії, пред-
етавннки по черзі пп. А. Боа, 
д-р К. Льорен, М. Булс, Ліз 
Бекон — президент Лібера-
льної партії Квебеку. По по-
лудні відбулися підсумки 
праці ділових комісій і після 
короткої перерви — виступав 

раїнців Канади і щоб уряд 
визнав Зв'язкового для етяо-
культурних справ, призначе-
ного КУК. Поставлено вимо-
гу фінансової підтримки ук-
раїнського шкільництва, ку-
льтури, українських видав-
ництв. а також „створити 
при Раді Квебеку освітньо-

с-
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на засіданні під головуван- і виховну секцію для потреб 
ням проф. Е. Калужного се- і укр. громади". У поба 
кретар державного секрета-1 жаннях до федерального у-
ря Канади Жерарда Пелетьс, ряду Канади визначено pen. 
Марцель Прудом. стверджу-1 резентаційну і ділову ролю 
ючи, що майбутнє Канади І КУК перед Оттавою та вису-
лежить у мозаїці культур і в нено таку 27-му точку: ,ДСа-
едності. Увечорі відбуло с я j палійський Уряд повинен до-
прочнтання і схвалення ре-1 помагати різним видам засо-
комендацін Конференції, по- і бів інформації та зв'язку для 
тім — великий концерт, що 1 введення в життя напрлм-
закінчився співом українсь- і них політики мультикульту-
кого і канадінського гимнів 1 ралізму", в тому сприяти ПО-І 
та молитвою. У концерті, як ! шнренню українських радіо 
це зазначено в програмі, бра- j й телевізійних програм, про-
лн участь, часто оплескувані; дукувати українські докуме-

X X X X X X X J 11X Н І Н 

Карпатський Лещетарський Клюб 
НЮ ІТОРК 

- влаштовує — 

2 WEEKS ONLY! JULY 25-AUG. 6 
хф0к S. HUROK presents in 
.Ukrainian 
dance сопфаіпу PMLVIRSKY, Company of 125 

MAIL ORDERS PROMPTLY FILLED 
BAU РЯЕМІЕЯЕ. JULY 25: Orch., Parterre Boxes S Grand Tier 515.00; Dress 
Ciltle ?8.50; Bale. 56.00; Family Circle (A-F) S4.00; family Circle (G-K) 53.00. 
TUES; THfU SAT. EYES.: Orch.. Parterre Boxes 4 Grand Tier 512.00; Dress 
СігсІе,.5й.50; Bale. 56.00; Family Circle (A-F) 54.00; Family Circle (G-K) 53.00. 
SAT, t SUN. MATS.: Orch., Parterre Boxes A Grand Tier 58.50; Dress Circle 
57.50; Bale. 56.00; Family Circle (A-F) 54.00; Family Circle (G-K) 53.00. 

' Evenings, including Gala Premiere at 8:00; Matinees at 2.00 
, v о For group ticket tales call (212) 2-15-0500, txt. 15 

METH0P0L1TAN OPERA HOUSE (212)787-3880 
CRED1T CAR0S ACCEPTED: American Express, Diners Club. Tickets 
also at BLOOMIHGOALE'S, N.r. b Hackenuck. all AlS stores and 
TttTutron Nelihbortiood Outlets (call 212-644-4400 tor locations). 

в днях 12-го і 13-го серпня 1972 p. 
на кортах „СОЮЗІВКИ" 

ТЕНІСОВИЙ ТУРНІР 
у ІІОДВГПНШ ГРІ (чоловіків і юнйорів) 

та у М І Ш А Н І Й Г Р І 
за нагороди, уфундовані 

Союзівкою 
За ІяформадІЯИИ :шертятнея д о : 

Ліг. MYRON ЛІАЮІКТ 
7(H) Boulevard East 
Weehawken, ХЛ. 07087 
Тої.: (201) 8G6-0772 

Ресстрнція н і-уґюту, 12-го герпня ц.р., о год. 9-іп ршю, 
початок турніру год. 9:30. 

Вписове $2.50 від особи. 
Приміщення проситься ламовлятч чере:і 

.УПРАВУ „СОЮЗІВКИ' : 
SOYUZivKA UNA ESTATE 

Kerhonkson, N.Y. 1244G (914) 626-5641 

- - КОМІТЕТ БУДОВИ ЦЕРКВИ 
св, ВОЛОДИМИРА в УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 

в Ґ Л Е Н СПЕИ, Н.П. 
подас д о відома нашому Громадянству, що 

п дні еІО-го л и п н я 1972 р . 
В ДЕНЬ ПАТРОНА ЦЕРКВИ 

WX СВ. ВОЛОДИМИРА 
- відбудеться 

, в Глен Спен, 11 ЛІ. 
ВЕЛИКЕ ХРАМОВЕ СВЯТО 

ПО ЦЕРКОВНИХ В І Д П Р А В А Х 

ФЕСТІШ ( П І К Н І К ) 
З РІЗНОРОДНОЮ ПРОГРАМОЮ 

НА ОСЕЛІ УРСОЮЗУ „ВЕРХОВШІА" 
На д е величаве Храмове Свято запрошуємо широкі 
' ”'J круги нашого Громадянства 

НХХХХХХХТГХХТХХІХХХХХХХХУ^ХХІХХІІІХІХТХХТГХТТ 

Запрошення 
Оцим маю честь запросити Вас Всіх. 

а зокрема наших Вельмишановних Спонсорів. Слухачів. 
Глядачці, Прихильників та Керівників других Програм 

на 
Відзначення 20-річчя 

ГОДИНИ У К Р А Ї Н С Ь К И Х 
31КЛОДШ 

що відб^'деться 

н неділю. 0-го еерпня 1972 р . 
в ГЛЕН СІІКП. Н.П.. М слідуючою програмою: 

Год. 10:30 1 11:00 ранку СЛУЖКИ БОЖІ в українських 
церквах в Глен Сліей. Н.П. 

Год. Г-'::50 РАДІОІ1БРІ0Д.АЧА з WDLC 1490 АЗІ 
і 96,7 FM, Port Jeryte, N.Y. 

Год. 2:00 по пол. ВИНКЕТ на оселі УРС „Верховина". 
Год. 7:00 веч. К О Н Ц К І Т в залі Оселі ..Верховина". 

Квитки вступу в ціні S 10.00 за бенкет і 52.00 за кон-
церт можна набувати листовно або на Оселі ..Верховина". 

Просимо резервувати місце на бенкет вандалі д о дня. 
1-го серпня ц.р, 

З належною пошаною 
РОМАН МАРИН0ВИЧ 

UKRAINIAN MELODY HOUR 
P.O. Box 2257 Washington, B.C. 20013 

глядачами й слухачами: ві-
дома молода піаністка Люба 
Жук, бандурист Вол. Мота. 
танцювальний ансамбль ,.O– 
деса" під керівництвом xope– 
ографа Петра Марунчака, 
квебецька фольклорна гру-
па ,,Лс Сортілеж" під мнсте-
цькнм керівництвом Джіммі 
ді Генова, тріо ..Троянда" у 
складі Люби Мороз, Хрнстн-
ни Гарасовської і Люби Дер-
біш та видатна молола опе-
рова солістка Анна Чорно-
дольська. 

Учасники важливої і ціка-
вої Конференції ,,Перспектн-

нтальні фільми, подавати фі-
нансову допомогу п р е с і , 
включати зразки українсь-
кого народного мистецтва, 
іцо їх творять українці в 
Канаді, у міжнародні торго-
вельні виставки. 

П О С Т І Й Н И Й 
С И Н О Д 

Д І Є 
(Закінгення хі стор. 2-ої) 

ського сьященства так само 
розуміє правннй стан нашої 
Церкви. Ми вправі прохати 
Владик, щоб саме в цін ос-
новній справі було зайняте 
виразне і об'єднане становн-
ще, приймаючи, що в дета-
лях і тактиці реалізації по-
місностн можуть бути всякі 
погляди. Одначе, щодо за-
садничого, повинні бути по-
годження і ясність. Інакше 
годі говорити про помісність 
і патріархальний устрій в 
рямках Верховної Архнспн-
скопії! 

Якщо так буде і в рядах 
ієрархії, і серед свяшенства 
та мирян, ми певні, що 
вдасться нам подолати різні 
коньюнктурні труднощі та 
поставити тверді нові осно-
вн під будову нашої церков-
ної помісностн. Факт, що По-
стійннй Синод уже почав ді-
яти, що його перша сесія, не 
зважаючи на деякі розхо- j 
дження та дисонанс, відбу-1 
лася, що зроблено новин j 
прецеденс у житті і діянні У-1 
КЦеркви та дорогою послі-
довних актів здійснкх:ться 
церковне самоуправління -
с дійсно позитивним. Як та-
кий, ми його повинні прнві-
татн, а рішення наших Вла-
Дик у їх синодальній дії всі-
ляко підтримати. 

Великі діла родяться в бо-
лях, а іноді в судорогах. Не 
інакше відбувається і з ве-
лнкою справою патріярхаль-
ного устрою Української Ка-
толицької Церкви. На наших 
очах росте історичної ваги 
прецеденс самоствердження 
прав і патріярхальної систе-
мн нашої УКЦеркви. Будьмо 
всі гідними цісї історичної 

Замість квітів 
на свіжу могилу 

бл. п. Катерини 
М Е Т Е Л Ь С Ь К О Ї , 

що упокоїлася 2-го члрвия 
19Т2 р. в Topwrro, Канада, 
зложили лл фоцд „Церква 

в Потребі": 
Климпіткна Макар 910.00 
М. і Г. Бахумбнко ^10.00 

я 
Родині Покійної 

вигловлкжмо наше щире 
співчуття. 

Нова жертва КГБ - поет Микола Холодний 
Ню Иорк. Пресова Служ-

ба ЗП УГВР у своїм повідом-
ленні до преси пише: Як ві-
домо вже з української пре-
сн, київська газета ,.Літера-

домо, що під час переслу-
хань, Холодний був підданий 
також т. зв. психіатричному 
лікуванню, що є випробува-
ним засобом боротьби КГБ 
проти опозиційних елемен-

турна Україна" опублікува- тів. Результати тих ,.ліку-
ла 7 липня ц. р. листа поета j вань" були видні на пнсан-
Мнколи Холодного п. н. ,,На j нях і виступах Холодного в 
терези совісти", що с черго- останніх роках. В нашому 
вим документом провокації посіданні є текст відкритого 
КГБ в його боротьбі проти І листа Холодного до Вален-
українських діячів культури тнна Мороза з приводу відо-
та усього укра'шського наро- і мого есею Мороза п. н. ,,Ce– 
ду. Провівши в січні і в нас-Іред снігів", в якому Мороз 
тупних місяцях ц. р. ширші' не погоджувався в дечому з 
арешти в Україні, КГБ нама, Іваном Дзюбою та дуже го-
гасться різними засобами ко-! стро критикував поета Дмит-
мпромітувати арештованих, j pa Павлнчка. У відкритому 
КГБ доклав всіх зусиль, щоб і листі Холодного с виразні 
серед них і їхніх приятелів І сліди ного психічного зала-
та знайомих на волі знайти j мання. Там він м. ін. пише 
найбільше таких, які під ти- на адресу Мороза так: 
ском склали б обвинувачував ..Любий Валентине! Cnyc– 
льно-покаянні „заяви" і ,.ли-ітіться на землю! Ви зробили 
сти". Таким чином насампе- із Дзюби бога і вимагаєте, 
ред прийшла здогадна пока- j щоб він поводився як бог , , . 

Чом на козла отпущення ви 
обрали якраз Павличка , . . 
Иавлнчків ідеал — родинний 
затишок і таке інше . . . Ак-
сіологн ще не прийшли до 
єдиного критерію цінності. 
Одного ваблять барикади. ін-
шого двоспальне лінско. Ме-
не —- наприклад — останнє... 
Історії не повернеш назад. 
Якими природа запрограму-
вала нас, такими ми й пом-
ремо .. . Не приписуйте со-
лов'ю орлиних крил. Вони 
йому ні до чого". 

Відомо, що намагання Хо-
лодного вплинути на мора-
льну поставу Мороза, чи ін-
ших українських патріотів, 
були безуспішні. Не діяли 
також провокаційні обвнну-
вачення в їх мнимому пов'я-
занні з закордоном. Треба 
думати що й цим разом про-
вокація КГБ не матиме вплн-
ву на дальший розвиток бо-
ротьбн українського народу 
на тих, що її ведуть. 

яниа заява Зіновії Франко, 
відтак голосна афера Ярос-
лава Добоша, тоді каяння за 
підписом Леоніда Селезнен-
ка, а тепер жертвою кагебів-
ськнх інтриг впав Микола 
Холодний. Мета цих прово-
кадій подвійна: с т в о р и т и 
враження у світі, що леґітн-
мна боротьба українсько г о 
народу і його діячів культу-
ри с результатом сторонніх 
інспірація, а рівночасно про-
тиставити таким постатям як 
Валентин Мороз і інші, одн-
ннць, що заломлюються і 
стають інструментом в руках 
КГБ. Такою останньою жерт-
вою органів безпеки є Мико-
ла Холодний. Що така жерт-
ва готується, було давно ві-
домо в Україні. 

До інформацій поданих у 
„Свободі" за 14 липня. цнто-
вана Пресова Служба додає: 

У зв'язку з контактами Хо-
лодного з КГБ, серед укра-
їнсьипх дисидентів було ВІ-

М ЇЯД ШВДЕННОІ КОРЕЇ рішив вивести з Швден-
ного В'єтнаму 37 000 піаденнокорейських військ, які ще 
досі перебувають у Південному В'єтнамі, допомагаючи 
йому у війні проти комуністів. Виведення мало б відбути-
ся вже після 31 серпня цього року. 

lft 

В глибокому orjTicj - повТдом.тяпмо наннех членів 
та Українські' Громадяісство. 

що з волі Всевишнього відійшов ненадійно у вічність 
у вечірніх годинах 8 .-шиті 1972 р. 

ГОЛОВА НАШОГО ВІДДІЛУ 

бл.п. Юрій КОРИТНО 
Похорон Покійного вХдб^”вгл п вівторок 11 ЛШІІІЯ ц.р. 

о год. 9 рано в Дшікірк, Н-П. 
в 

Дружині Покійного, Дітям і Рідні ВНСЛОИЛІОСЛО 
шипе найглибше співчуття. 
В І Ч І ^ ПОМУ ПАДІ'ЯТЬ! 

ТОВАРИСТВО ЗА ПАТГІНТХАТ 
ЛСРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦКРКВІІ 

ВІДДІЛ БОФАЛО. 

' -' ЙІ-ТИМОСЛ СуУТЯОЮ НІ(ТКОЮ, 

що ДНЯ 13-ГО липня 1972 р. нідіншоп у Вічність 

Н А Ш Н А Л Д О Р О Ж Ч Ш І ЧОЛОВИС, ТАТЮ, Д І Д О і ШВ-^ІТЛ' 

ІНІЙ, ЛЕТРО ШОХ 
Хорунжий Армії У Н Р . 

П А Н А Х И Д А в п'ятницю, 14-го липня 1972 p., о год. 8-ій вечгдні. 

ПОХОРОН піхйудетьсл в cĵ Sorrj–, 15-го липня 1972 р. о год. 10:30 з похорон-
ного в в е д е н н я П. Яреми д о церкви св. Юра при 7-ій вулиці в Н ю Норку, u оигіхлл 
на j-крашський православний цвинтар в Бавнд Бр^-ку, Н^Дж. 

Д р у ж и н а - І Р И Н А 
Д о н ь к а і зяггь - ІЯ 1 НОГІЧС ВГШСХШ 
Сини — А Н Д Р І П з дружиною 

Х Р І Ю Т Е Ю 
ТІРЛПШ 

Внуки - О Л Е Н К А . О.'ІКГИ і ПЕТРУСЬ 
Ш в а г е р з дтп-.і:ніюю АНДРІП 

і U 'UlLv В О Л О С Б Н К О 

І 
УКРАШСЬКИП Н А Щ О Н А Л Ь Н О - Д Е Р Ж А В Н И П СОЮЗ у США 

з глибоким смутком пові-домлнс 
що 10-го ц. липня помер у Детройті, Мшп. 

оановополоікник лиадс ї 
Проф. Д-р ІВАН РОЗГІН 

Похорон відбувся н а українському православному цвинтарі 
в Башсд Бруку, 1UД:к. 

ш 
В Ш . Дружині й усій Родині Небіжчика васлчгалкюмо найт.пібше снівч?ття. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАЗГЯТЬ! 
ГОЛОВНА У П Р А В А У Н Д С 

m 



СВОБОДА, СУБОТА, 4б -го ЛИПНЯ 1972 Ч. 132. 

Друга сесія Демократичної Конвенції 
(Закінчення 

минають підносити свій го-
лос 3 того погляду, найблн-
жчі місяці в ЗСА будуть ці-
каві. Вони, по всій правдо-
подібності, перерішать не ті-
лькн те. хто буде очолювати 
відзначування 200-річч.я аме-
рнканської республіки, але н 
також те, з яким багажем 
ця республіка виступить У 
свос трете сторіччя. 

Нова політірша платформа 
Дішакратіїчної партії 

Це об'смістнй документ 
понад 25 000 слів, в якому 
знайшла свос віддзеркален-
ня нова політична філософія J 
Демократичної партії. В цьо-і 
му документі, що ного схва-
лнла друга сесія 36 Демок-
ратнчної конвенції, партія 
займає становище до всіх за-
садничнх питань американ-
ського політичного. громад-
ського. економічного і куль-
турного життя. Як вже було 
відзначено, підставою д л я ) 
цісї платформи стали ідеї се-
натора Джорджа МекҐовер-
на, який у листопаді ц. р. по-
веде Демократичну партію 
др виборів. 

Провідним мотивом Г1ЛЯТ-
форив с тепер куже сильні 
серед партії популістнчні те-
нденції. Можна б сказати, ще 
йдеться про практичне при-
мінення таких кличів, як 
..лицем до народу", Демок-
ратнчна партія — це партія 
народних мас тощо. В ції. 
плятформі засуджується ве-
лика державна бюрократія. 
великий биавес, великі кон-
цернн, надмірне оіюдаткува-
ння. незадовільну господар" 
ку національними pecypca– 
ми. Автори платформи внма-
гають „рівної під оглядом я-
КОСТИ .ОСВІТИ ДЛЯ ВСІХ", ІІОШИ-
рення допомогової акції уря-
ду для потребуючих верств 
населення, вирівняння у нрн-
бутках шляхом ;ірогрееивно-
го податку, а одночасно вне-
можлнвлювання :ібагачуван-
ня за рахунок існуючої ITJ– 
даткової системи, при якій 
мільйонери не платять пода-
тків, а головний тягіф фі 
н:шсуваннн держави несуті 
середні кляси. 

Про це. м. ін. говорив у 
своїй „програмовій промові' 
губернатор Рубін Аскю, ка-
жучи. що при теперішній си-
стемі кошти виставного обі-
ду підприємця і його „мар 
тіні" можна відтягнути від 
податку, але не можна від 
податку відтягнути коштів 
„сендвічу зі салямі", що його 
їсть робітник, запиваючи ті-
лькн кавою. До речі. подат-
кові спеціалісти обрахову-
ють, що при податковій ре 
формі, якій дуя:е твердо про 
тнетавляться амернкансь к і 
підприємці, уряд може маті 
додаткового прибутку білі 
20 більйонів доляріп річно 
Іншими словами, тих 20 бі 
льйонів кожного року хова 
ють до своїх кишень ці ПІД-
прнемці. 

Очевидно, з багатьма за-
садами нової демократично: 
платформи, коли ндеть с У. 
про суспільні і економі чи 
реформи, треба згодитися 
тим більше, що про потребу 
таких реформ говорить с .ч 
вже від довшого часу в Аме-
рнці. Більше того, теперішня 
республіканська адміністіш-
пДя за останні роки дещо на-
віть зробила під кутом поп-
рави відносин в дусі тих 
вимог. 

Інакший характер мають 
ствердження плятформи, що 
стосуються амернкансь к о ї 
зовнішньої політики і зв'яза-
ного з цим видаткування на 
обоїюну. Хоч сама илятфор-
ма не виявляє цих краннос-
тей у своїй філософії, що їх 
проповідував ще донедавна 
Джордж МекГсверн. то все 
таки вона зобов'язує Демок-
ратнчну партію, якщо ця па-
ртія у листопаді ц. р. прийде 
до влади, путб ..негайно і 6е-
зумовно закінчити війну у 
В'єтнамі", значно скоротити 
витрати на оборону, дати ам-
НееТІЮ ВСІМ ТИМ, ЯКІ ПІДМОВИ-

иі crop. 1-ох) 
їлися служити в армії і втек-
лн закордон і т. п. 

Дуже критичною і для са-
1 мої плятформи і для Демлк-
1 ратичної партії є точка про 
'( довіз дітей у шкільному віці 
j автобусами до шкіл, щоб в 
j той спосіб забезпечити повну 
інтеграцію американсько г о 
суспільства. М.оаа тут про т. 

І зв. ,.басінг", проти чого вже 
від довшого часу протесту-
ють батьки. Джордж Воллес. 
який виступив проти такої 
політики, несподівано знай-
шов. як знаємо, широкий по-
зитнвнніі відгомін серед на-
селення. Це питання буде ос-
новнн^в передвиборчій кам-
нанії і не виключено, що во-
но заважить на внелідах ви-
борів. Як відомо. Республі-
канська партія буде проти 
„басінг". в той час, коли де-
мократнчна конвенцій на 
спеціяльну рішучу вимогу 
МекГоверна прийняла заса-
ду „басінг" до своєї плят-
форми. 

Очевидно, амернкансь к а 
практика промовляє за тим, 
щоб до партійних політнч-
них програм і плятформ не 
прив'язувати надто багато у-
вагн. Американське суспіль-
ство - - суспільство наскрізь 
прагматичне і воно не надто 
числиться з тим. яка була 
-хвалена програма. У внбо-
оах можуть перерішитн ціл-
ком інакші факти, а в пер-
шій мірі те. з якою ефектив-
аістю буде вестися пропаган-
;нвна кампанія, якою буде 
іроокцім провідного „т і м у" 

кандидатів на президента 
і віце-президента, їхня, як 
кажеться ,,хьризма" 

Демократична иартія 
і етнічний сектор 

12 липня в Фонтейнблю 
-отелі відбулася нарада реч-
чиків різних етнічних груп 
(поляки, чехи, словаки, ук-
раінці. мадяра, литовці), на 
ЯКІЙ було обмірковане стано-
агаце тих груп плятформи 
Демократичної партії. Всі 
іискутанти згоджувалися з 
цим. що Демократична пар-
:ія. точніше ьідповідальні за 
'.організування цій конаен-
ції, легковажно поставилися 
до т. зв. етнічного сектора, 
обмежившись ' зорганізуван-
ням „Дня Національностей" 
напередодні самої конвенції, 
а також до приділення квит-
чів вступу на окремі Lvinpe– 
зи. В окремих комісіях І КО-
мітетах немає представників 
етнічних груп, зокрема. ко-
ли йдеться про групи, які 
походять зі Східньої Евро-
:ш. 

По ширшій дискусії прнй-
нято постанову, що Всеаме-
риканська Рада, яка о5'од-
вус ці групи (головою Ради 
: кол. посадник Ню Иорку 
Роберт Вагнер) п і д г отус 
власну платформу та в часі 
зустрічі з Джорджом Мек-
Говерном з'ясу-. йому ста-
новтце етнічних груп, а та-
кож подасть конкретні внмо-
ги зі свого боку до Демокра-
тичної партії. Від українців 
на цій нараді, якою прово-
інв і-олова Ради Роберт Ваґ-
чер. був присутній екзеку-
:ивний віце-президент УК-
КА. Посип Лнсогір. який по-
дав ряд пропозицій щодо за'-
ходів на відтинку Демокра-
гичної партії. Крім того були 
також відомі у Мамі громад-
ські і культурні діячі Тарас 
Максимович з дружиною та 
пані О. Максимович. (В од-
ному з попередніх ПОВІДО.М-
лень помилково подано, що 
слосерігачами УККА на де-
мократичній конвенції, крім 
п. П. Лясогора, є адв. Іван 
РоОертс. Адв. І. Робертс бу-
де репрезентантом УККА на 
недалекій Республіканській 
конвенції). 

Треба надіатися, що зга-
дана Рада в цій справі nopo– 
бнть скорі і інтенсивні захо-
ди, бо справді на конвенції 
не було замігного впливу ет-
нічних груп, не зважаючи 
на те, що вони становлять 
поважне число виборців. 
13 липня 1972. 

М. Сосновськнй 

Реситаль Музичної 
Олега Левицько 

18-го червня 1972 р. у ви-
повненій публікою залі Ук-
раїнського Інституту Амери-

' кн в Ню Порку, відбувся 
4-ий річний реситаль учнів 
Музичної Фортепіянової Сту-
дії Олега Левнцького. Без ог-

, ляду на дощову погоду, при-
сутннми були не тільки ба-

тькн учнів, які прийшли по-
! чути поступ у музичній на-
j уці своїх дітей, але й слу-
Іхачі, яких діти у концерті — 
: а багатий програмою виступ 
і цих дітей можна сміло наз-
;вати ним — не виступали. 
І37-ро адептів музики у віці 
:від 7 до 17 років І відіграли 
j 65 творів, які скомпоновано 
j не для їхнього віку, а звн-
' чайно відповідають стилю і 
! техніці багато старшого. 
Проте оця молодь .опанувала 

.дані зразки світової і укра-
:їнської музики і доказала, 
і що їхній учитель міг виклас-
іти не тільки гамн і ,.чорні 
точки із різними хвостиками 
на п'ятьох лінійках", але та-
кож із їхньою тісною СПІВ-
працею подати їм тему і зро-
зуміння композицій. 

Студія п, Левнцького ПОДІ-
лена на три групи: почат-
ківці — це діти, які вивчають 
музику від 6 до 18 місяців; 
середні — від двох до п'ятьох 
років; старші — це вже MD– 
лодь заавансована — деякі 
займаються музикою 8-9 ро-
ків. За цим порядком йшла 
програма реситалю. 

Із початківців сміливо віді-
грали: Андрій Бідяк - - Лю-
барського „Танкову" і Шубе-
рта „тему із Нескінченої Си-
мфонії"; Хрнстина Лішман 
- „Сонатину, Оп. 67, ч. 1" Е. 
Ватера і дует з Даркою 
Гензою „У сусіда хата біла": 
Влодко Коцур — Скорульсь-

j кого „Прелюд д-моль"; Юр-
ко Гошко — Рубінштайна 
„Мелодію Ф-дур"; І^р. Ма-
тофей — „Мінует Ґ-дур" Ба-

1 ха; Наталка Гошко— Реву-
цького „Колискову"; Нормен 
Ваксмен — Адлерової „Сви-
мінгпул"; Володимир Kop– 
ЖенЬОВСЬКИЙ - - ДВІ МІНІЯТЮ-
рн Шумана „Оп. 68. ч. 8 і 
10" і ЕЦуровського ,,Ророб-
чнка"; Елейна Матофеіі 
Бетговева .Сонатину Ґ-дур. 
ч. і і Марія Корженьовська 

;— Косенка „ П а с т о р а ль" і 
, Клементі „Сонатину, Оп. 35, 
,ч. 1". Дебютуючі виконавці 
настільки опанували стиль і 
дотик, ними виконаних тпо-
рів, що н слухач відчув або 

'збиточного горобчика, або 
міг уявити собі хвилі води. 

І чи дитину, присипляю ч U 
.свою лялю. 

У другій — середній частн-
ні участь приймали старші і 

І більш заавансовані учні: Ан-
джі Лин відіграла дві npe– 
людії ПІопена „Оп. 28. ч. 7 
і 20", „Сонатину. Оп. 36, ч. 2" 
Клементі і дует — зі своєю 
сестрою Дженджі — Шума-
на „Круглий Танець". „Ан-
данте з Імпромтю, Оп. 142, 
ч. З" Шуберта і „Сонатину. 
Оп. 20, ч. 1" Кулав виконав 
Петро Стромберг; Дарця Ге-
нза — Кнрейка „Метелицю"; 

.Михайло Коцур — Бетгове-
на „Анданте" і Фоменка ,.Ma– 
ршову" на основі „Ой видно 
село". Далі грали: Оксана 
Куровицька — „Ля Стирієн" 

j Бурґмілера і „Етюд б-моль" 
ІРевуцького; Марко Гоиіко — 
І .Ранком у садочку" Косенг 
!ка; Петію Глушко - Кулав 
і „Сонатину Оп. 55. ч. 1" і 
'„Момент Розпачу" Лнсенка; 
j Роман Канюга — „Прелюд 
і д-моль" Степового. Леонто-
^нча-Берковнча „Із-за горн" 
і ,.Женчичок". та вальс Ес-
дур" Бетговена. Баркаролю з 
„Оповіданнь Гофмана”Офен 
баха і „Тему і варіації" на 

Фортепіянової Студії 
го в Ню Йорку 
основі „їхав козак за Дунай" 

і Савнцького відіграв Василь 
І Коцур; ,.Баляду" Бургміле-
ра — Аллен Ваксмен; Bap– 
вінського „Український та-

: нець-' і „Рондо, Оп. 51, ч. 1" 
Бетговена — Зенон Кули-
нич; „Прелюд. Оп. 28. ч. 6" 
Шопена - Ярослав Курови-
цькнй; „Сумну пісню" Люд-
кевича і ,.Богателю, Оп. 33, 
ч. 1" Бетговена —Мирон Мо-
роз; Гелен Филнгюв — ,,Co– 
нату Ц-дур" Моцарта і „Со-
натину. Оп. 36. ч. 5" Клеме-
нті; Оля І енза — Берковича 
„Етюд" на основі „Реве та 
стогне" і Чайковського ,,Te– 

1 му з концерту для фортепія-
1 на, Оп. 23, ч. 1". На закінчен-
і ня цісї частини, Ляриса Ста-
!сів виконала Моцарта „Ту-
рецьке рондо" і „Українську 
думку'1 Прнсовського. У бі-
льшості В КОМПОЗИЦІЯХ ВИКО-
наних цією групою вияви-
лись вмілість і темперамент. 
Учні показали свою добре 
опановану техніку й прави-
льне зрозуміння даного тво-
РУ-

Виступ старшої групи був 
правдивим концертом. Під 
час виконання „Метелика" 
Гріґа і „Вальса Ес-дур" Ду-
ранда — закривши очі — ні-
хто б не подумав, що їх грас 
11-літня Анджі Лин. Андрій 

'Мороз вміло відіграв „Про-
цесійннй Марш з Ателії" 
Мендельсона і „Скерцинл Ц-
дур" Колеси. Надія Мнськів 
була контрастом до A. Mopo– 
за: „Танець Анітри" Гріґа 
і „Веснянка" Довженка вня-
вили легкість руки і точність 
стаката. Марія-Марта Гігіз-
довська з акордовим темпе-
раментом подала слухачеві 
увертюру з „Томі" Тавнше-
да і вправно з почуттям ві-
добразнла „Ліричну поему" 
Фоменка. На зміну дівчатам. 
Нестор Порнтко, поєднавши 
свою добре - вироблену тех-
ніку, певні удари і зрозумін-
Ня Бетговена відіграв „Сона-
ТИНу, Оп. 49. ч. 2" і з прецнз-
ннми. динамічними нюанса-
МИ відтворив Рахманіно в а 
„Прелюд Ціс-моль". Під лег-
ким, але певним дотиком па-
льців Людмили Канюги ніж-
ао звучав „Ноктюрн Ес-дур" 

, ПІопена, а в Лесі Думи його 
два вальси „Дес-дур і Ціс-
моль, Оп. 64" були передані 
З ритмічною і технічною ЧІТ-

'кістю.,Марта Іванчншнн. за-
1 хоплююче виконала Лнсеи-
ка „Баркаролю. Оп. 15" а 
Ліда Стасів стилізовано пе-
редала „Пасторальний Пре-
люд фіс-дур" Барвінського. 
На закінчення слухачі лю-
бувалися дуетом клясичної 
форми сучасного компознто-
ра Екштайна „Концерт для 
молодих американців" у дос-
коналому і зіграному внко-
нанні М. Іванчншнн і Л. 

: Стасів. 
Публіка виявила свос за-

Ідоволення з реситалю. віта-
ючи виконавців рясними оп-

1 лескамн. Організатор і вчн-
' тель п. О. Левнцький ПОДЯ-
jкував присутнім, а учаснн-
' ків заохочував до кращого 
музичного удосконалювання 

; послідовною працею. 
Із свого боку, ми — батьки 

І учнів учасників — вислов-
1 люг.мо признання п. Левнць-
кому за його ініціативу в 

! приготуванні і переведенні 
: програми, бо виявлена робо-
та виказує обличчя кожно-

! го учня. А зробити з дітьми 
і і молоддю різного віку такий 
значний поступ за такни ко-

1 роткнй час. це треба мати 
підхід до молодих і вміти BH-

1 добути в них приховані ЗДІ6-
1 ності. 
І 11. КашоГа 
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В РАЙОН! НЮ ИОРКУ КВІНСІ якась жінка підбігла 
до поліцая її заявила, що вона вбила свого сина. 9-літньо-
го Ричарда Морія знайшли з багатьма ножовими ранами 
мер-чого, мати не може пояснити, що з нею сталось. Кіль-
ка тижнів тому та родина, батько якої працюс в телевізії. 
переїхала на Ричмонд евню в малий будинок, де й ста-
лось нещастя. 

У РОЧКСТКРІ, Н. И., СТАЛИСЯ ДВА жахливі напа-
ди. виконані тими ж самими бандитами. Вони напали на 
старенького власника крамнички, пограбугвалн його й ви-
давилн йому очі. Жертву відвезли в важкому стані до 
лікарні. Минулої неділі вночі напевно ті ж самі злочинці 
пограбували службовця бензинової колонки, побили йо-
го і так.ож видавили йому очі. Поліція розшукує бандитів, 
але покищо не натрапила на їх сліди. 

я я ? ? ї ЧЕКАТИ 
ЗАЖИТІТЕ Щ Е СЬОГОДНІ 

З І Л Л Я 
J. ЛШХЕІГ8 P U R E H E R B 

COMPOUND g 6, 
а вже за кілька годин, а най-
дальше слідуючого дня почу-

стесь ліпше. 
Це :іі.тли ді.іас хуже скоро і 

С ду”Ліе помічне В СЛІД̂ ТОЧИХ 
Hftt?Tax: кваси а;олуді:а. за -
itlp, нестравність, гази, відби-
валня, запорота голови, біііь у 
крижах і інші ііедомагаїгші. 

Ціна одної пачки 910.00, а 
якщо хочете для своїх 
приятелів, тоді 2 пачки 
тільки — 515.00. 

Якщо Ви неаадоволпііі про-
тягом 24-48 годин, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
сейчас поні-рлсні. 

Пишіть зараз , долучуючн 
чек або Moid ордер на ад^н-су: 

THE MILLER CO., INC. 
Dpt. 41 

790 Broad Street, Newark N J . 
txxxxxxxxxxxxxxxxxixxx 

В А К А Ц І Ї 

Повідомляємо, що 
ВІДІЮЧІШКОВЛ 

ОСЕЛЯ 

І „Журавлі" 
відкривас сезон 1 липня 1972. 
Вішалмасмо ооиґала і :umpra– 
ментн на сезон, тнасні і ,.вікен-
ди". За іиформаціямн зверта-

тнея д о : 
А. ЯСЬКГВ - Л. 1L1K 

під час тижня 
(201) 355-1891 
суботи і неділі 

(914 )626-2149 

ШЕВЧЕНКОВІ 
ДУМИ І ПІСНІ 

АЛГ. І у к р . Т е к с т и 

Ціна 80 центів 

-SVOBODA" 

Jersey City, N J . 07508 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ 
УНСоюзу 

ФФфФФ0ФФфффі0іфФФ0Ф0ф0фїф0ФФФ4 

ДЕПАРТАМЕНТ РІЛЬНИЦТВА У ВАШИНГТОНІ 
повідомив', т о в ЗСА значно зменшилось поголів'я свиней, 
хоча за потребування на свинину зростає. Тепер у всій 
країні плекають понад 61 мільйон свиней, але ця кількість 
на 7 відсотків менша у порівнянні з минулим роком. 
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххгхххххх^ 

1972-73 ТУРИ В УКРАЇНУ Е 
и 

І, 2 СЕРПНЯ 1972 - 4 дні Льпіи, 5 днів Tepno– Д 
піль, 5 днів Кнїв-Каніи, 2 дні Ленінград, н 
5 днів Москва. Ціна 960.00 дол. и 

П. 7 ВЕРЕСНЯ 1972 - G днів Львів, 4 дні Ял- Д 
та, 5 днів Кнїв-Канів, 3 дні Москва, 2 дні Н 
Рим. Ціна 998.00 дол. и 

4 и ! 
НІ. 18 ГРУДНЯ 1972 - 10 днів в Польщі, 5 днів С 

у Львові. Ціна 099.00 дол. Д S 
Всі тури пключпіоть: перолет джетом там і налпд. пер- н 
шокляснна готель по дві особи на кімнату, харчі, таи-
д:к:,тзаїшя. За ближчими Іиформаціямн :івертатнгя до: 

N o r t h w e s t e r n Travo l Bureau 
849 N. Western Street Chicago, ill. 60622 

(312) 278-8844 or 489-5353 
Hxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

СУБОТА, 
15-ro ЛИПНЯ, 1972 р.: 

ДКТРОПТ, .Мнш. - Т-во За-
порозька Січ. Відділ 75, по-
ПІДОМЛЯС Ч Л е і І І В , ЩО МІСЯЧ-
них зборів через два міїль 
ці не буде — оебто ЛНПЄІІ1. 
і серпеліь. Натомість фіняп-
совнГ( гекротар п. Верещнм-
сьхий що-суботи від ГОД. 7 
д о 9-ої веч. буде збирати 
членські вкладки у прнмі-
щенні УНДому. Хто ще не 
вибрав днвідендовнх чеків, 
може це зробити у вищелга-
дані дні і години. Проснть-
СЯ членів платити вкладки 
в ча.'. а хто довжини, нехай 
постарястьс,я вирівняти свої 
зялеглості. - Е. Леськів. 
рек. секр. 

НЕДІЛЯ, 
16-го ЛИПНЯ, 1972 p.: 

ІІАРМА, Огайо. - Місячні 
збори Т-ва Івана Фр:иша, 
334 Відд.. о ГОД. 1-ій по пол. 
в залі West. .Side Federal 
Savings. 5839 Ridge Rd.. Par-
ma. Просі їтмя членів ПрИ-
бутн. - Управа. 

ІСАРТЕРЕТ, Н.Дж. - МІСЯЧ-
ні збори Т-ва Запорозька 
Січ, Відд. 312, о год. 1:30 по 
пол. в клясі ч. 2 прн церкаї 
св. Днмитрія. Просимо чле-
нів відібрати свої днвіден-
дн. — Управа. 

НРІІДЖІІОІТ. Jvomi. Mi– 
сячні збори Т-ва Украї)кь-
ка Січ, Відд. 59, о год. 2-ій 
по пол. в залі УНДому при 
500 Галлет вул. Просимо 
всіх членів прийти і внбра-
ти свої дивідендові чеки та 
вирішити ряд важливих 
справ. — Управа. 

П'ЯТНИЦЯ, 
21-го ЛИПНЯ, 1972 p.: 

ПОНКЕРС. Н.П. - Місячні 
збори Т-ва Подільська Січ, І 
В ідд . 8. о год. 8-ій веч. в j 
залі СУМА при 301 Пал:-1 
сейд Евню. Просимо членів 
прибути, бо будуть до внрі- j 
шення справи піюгіку. який ' 
відбудеться в Гейстінґс 27 
серпня 1972 р. - Управа. 

НЕДІЛЯ, 
23-го ЛИПНЯ, 1972 р.: 

MANY1LLE, ХЛ. - Місячні 
збори Т-ва ім. Т. Шевченка. 
В ідд . 349, о год. 2-ій по пол. 
в домівці Михайла І'абера 
прн Washington Avenue в 
ManviUe. N.J. Багато різних 
справ д о обговорення, як 
теж роздача чеків днвіден-
д ц — тому проситься ВСІХ 
членів прибути на збори. -
М. Захарко, секр. 

ТУРИ В УКРАЇНУ 
Тура ч. 2 - 24-го л ітня - 22 дні - S978.00 

ЛЬВІВ 4, УЖГОРОД 2, РІВНО 2, КИЇВ -
^ ^ ^ ^ К А Н І В 6, ЯЛТА З, ВІДЕНЬ 3:. ' . 
Тура ч. З - 7-го вереспя - 22 дні - 5916.00 
КШВ - КАНІВ 4, ХАРКІВ 2, ЛЬВІВ 5, ЯЛТА З, 

ЗАПОРІЖЖЯ 2, ПРАГА 2, МЮНХЕН 2 

u Тури с. на базі групової їзди, дві особи в одній кімнаті. 
т Або можете подорожувати незалежно у деяких інших 

датах, більше відповідних для Вас, по тій самій ннзь-
кій догуиській їзді : тоді можете самі собі вибрати міс-
та на відвідний в Україні. Ваиаґ”.стн замовлення буде 
потверджена при одержанні депозиту Si;"io.00. 

т Пишіть або телефонуйте про Ваші ііодоржні потреби, 
а ними займеться ДМИТРО ГОРБАП. 

В Вишлемо Вам брошурку і .чину України. 

SCOPE T R A v E L X H G E X C Y 
192-12 Northern Blvd. Flushing, N.Y. 11358 

Phone (212) 357-5400 

НОВОВІДКРИТА ФЕРМА 

v. M. FASHION FABRICS 
ПОРУЧАЄ МОДЕРНІ МАТЕРІЯЛИ, ПОЛІЄСТ-
РИ, ВОВНИ, БАВОВНИ ПО КОНКУРЕНЦШ-

НИХ ЦІНАХ. 
А д р е с а : 

329 East 14th Street New York, N.Y. 10003 
(Між 1-ою a 2-ою евенями) Тел. 477-4303 

ВАКАЦІЇ 

X X ХХХХХХХХХХХХІХХХТТХТТТТТХТХТХТХХХХХХХХХХХІ, 

„Ой дуду, дуду, дуду І 
Чому їду до Вад ьдвуду ? 
Бо у Вайлдвуді пісок, море 
Краще за лісисті гори! 
Ой дуду, дуду, дуду 
В СОНЯ ВІЛЛІ я знов буду 
Бо ревматизм в піску страчу 
ЦІЛУ зиму гірко плачу". 

СОНЯ БІЛЛЯ 
Власники р 

інж. Роман і Над я Стетковнчі і Богдан 1 Ольга Чапля Н 

5711 Pacific Avenue ,Wildwood Crest, N.J. н 
Тел. від 6 чершія (609) 522-4084 (201) 226-4089 Р 

СХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХТХТХТТТТТТТТТТ^ 

ЗШ9ясо і ковбаспі вироби 
за німецьким виробом для омакпіів. 

Вироби у власній фабриці ковбас. 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША 

яку найліпшо люблять господині і цілі родини. 
Зайдіть до найближчої крамниці KARL EJlMKR 

K A R L E H M E R 
P O R K S T O K E S 

Головна крамниця: 
63-35 Fresh Pond Road Ridgewood - Brooklyn, N.Y. 

Філії Крамниць в Н ю Порку і поза містом. 

Нема то як на СОЮЗІВЦІ! 
Оселі 
Українського 
Народного 
Союзу 

Найкраще місце 
відпочинку і вакацій 
в Кетскильських горах 
біля м. КЕРГОНКСОН, Н. П. 

Замовляйте місця завчасу на 
- КІМНАТИ НА НЕЗРІВНЯНІШ 

ВАКАЦІИНИП ПОБУТ 
НА СОЮЗІВЦІ 

- ДНТЯЧНП ТАБІР 
” КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Замовлення висилати: 
UKRAINIAN NATIONAL 
ASS'N ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 
Тел.: (914) 620-5641 
або (914) 626-7361 

оірлвтмамт STOtl 
48 K. 7th St. 

Tel. GR 3-3550. New York,lOOOH 
В ІІКДІЛК) впродовж МІСЯЦІВ 

Л И П Н Я і СЕРПНЯ 
АРКА ЛАКРІГГА 

^ Різне" ^5 
1XXXXXXXXXXXXXXXTXXXXZ 
Украіиське Внснлкове і'.юро 

ROMAN PARCEL SERY!CE 
141 2nd Avenue, New York City 
Tel.: 415-7430. — ВИЄИЛЖ:МО 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ ІХАРЧА-
МІ1 в УКРАЇНУ 1 до СССР. 
Маслю ия складі все потрібне 
до висилки. Посилаємо таконс 
РУВЛБВІ ЦЕРТЦФІКАТІІ і 
прняидо іо ПАЧКИ до І ІОІІ . -
ІДІ (такол; ужіпшлі речі) . 
Уряд, год.: від поиед. до оуб. 
8:30 - 6:00 печ. В місяцях 

ліпші і серпні п НЕДІЛІ 
ЗАКРИТО. 

іхххххххххтххххххххххд 
BAR A RESTAURANT" 

FOR RENT 
at 132 Б. 7th STREET 

Corner Avenue "A" 
NEW YORK C1TY 

For more information cull: 
HALAWAJ 

Tel.: 475-1351 

Real Estate 
ELMHURST. N.Y. - 2 род. 

дім. 5 і б кім. Ціна 345.000. 
Готівки - 510.000. 

4STOR1A - 2 род. дім, 6. 6 і 
4 кіми. Ціна 592.000. Готів-
кн - 520.000. 

KL.US1UNG - 2 род. дім, в 
і 6 кім. Ціна 585.000. Готів-
кя - 5 20.000. 

KEW GARDENS - 3 - 2 род 
доми. 6. 6. 4 кімнати; 6, 6 і 
4 кімн., 5. 5 і 4 кім. Ціна 
кожного 590.000. Готівки — 
525.000. 

Ватаго і — 98 род. домів в 
різних околицях Ню Порку. 

УКРАЇНСЬКА ФІРМА 
GEM1X1 REAL ESTATE CO. 

98 — Second Avenue 
4ew York. N.Y. Tel.: 477-WO0 

НАДЗВИЧАЙНА 
НАГОДА 

5-КІМИ. ДІЛІ, город з гарними 
деревами, пегік, ^ ш:ра, гра-
ничнть з добрим гайвеем, їм 
милі до міста і склепів, si;j.,'i;io 
Умови сплатні. 

Morris Sims. Broker 
Kerhonkson, N.Y. 

( ! l l l ) 626-7462 

j Funeral Directors jj 
Theodore WOLlNN!N.lnc. 

Директор 
Hozopoinioro Лаіи'денна 

U S East 7th Street 
NEW YORK. N.Y. 10009 

Tel.: GR v i 4 S 7 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБИНК 
ЗаАма^гться Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Контрольоване температу-

ра. Модерна каплиця до 
ужитку ДАРОМ 

PETER JAREMH 
129 fcAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y 
ORegon 4-2568 

S 1 N K O W S K Y 
FUNERAL SERMCE 

2844 Westehenter Avenue 
NEW YORK. N.Y. 10481 

Tel.: 868-2475 

Д и р е к т о р 
ПОСІІФ С:ЕНКОВСЬКІТО 

Завідуй нл:ппгун:ііішім no– 
sopoiini u юиілнцях, mi.io– 
женнх в кожнім районі 
міста. Похорони по міні-

мальннх цінах. 

ГА 
Аплінація на прийняття 

— на — 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
УТСРАІНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

на СОЮЗІВЦІ 
КЕРГОНКСОН, н . и . 

від 6-го до 31-го СЕРПНЯ 1972 року 

Ім'я і прізвище: 
Адреса: 
Вік. Член УНС, Відділ: 

Знання українсько! мови: 
СЛАБО П ЗАДОВІЛЬНО Q ДОБРЕ D 

Залучую на рахунок оплати S 
(Повна оплата курсів — S150.00. Половину на-

лежноств треба вплатити із аплікацією). 
Аплікації висилати на адресу: 

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

LYTWYN k LYTWYH 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А І ЧЕСАНА 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey. 

801 Springfield Avenue 
IRVINGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
ATR CONDlTlONED 

Займпсться Похоронаин 
в стейті NEW JERSEY. 

Ціни приступи для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в роднпі, 
кличте, як в день, так і 

в ночі 

W1LL1AM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

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


