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ПІДГОТОВНІ РОБОТИ І ЗАХОДИ, ЗВ'ЯЗАНІ з інав
гурацією Президента 20 січня 1973 р. добігають до кінця. 
Закінчено будову шіятформн, яка помістить 22 000 гляда
чів. Також відмальовано копулу на Капітолю. Кошти під
готовних робіт досягнули суми біля 500 000 дол. 

СЕНАТОР МЕКҐОВЕРН ЗАЯВИВ, що він буде про
тиставитися намаганням усунути Джін Вествуд, голову 
Крайового комітету Демократичної партії, але не матиме 
нічого проти того, коли вона добровільно зрезнгнус. Мек– 
Ґоверн досі не заявився за ніякою іншою кандидатурою, 
ствердивши тільки, що всі досі називані кандидати нада
ються на це становище. 

КРАЙОВИЙ ВИБОРЧИЙ КОМІТЕТ ГУБЕРНАТОРА 
ВОЛЛЕСА повідомив, що у Вашингтоні буде відкрите тим
часове бюро комітету, завданням якого буде забезпечити 
вибір „відповідного кандидата" на голову Крайового ко
мітету Демократичної партії. Демократичний Крайовий 
Комітет матиме свої наради 9 грудня. 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗНАЧНО ЗБІЛЬШЕНЕ ЧИСЛО 
ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ШКІЛ в ЗСА, брак задо
вільного числа лікарів в Америці буде далі відчуватися. 
В 1972 р. число випускників досягнуло 9 551 чоловік. Брак 
лікарів під сучасну пору обраховують на 130 000 .осіб. В 
1980 році цей брак збільшиться до 180 000. Ця оцінка спи
рається на базі 1.85 лікарів на кожних 1000 населення. 

В МІСТІ НЮ ИОРКУ 16 ВІДС. ВСЬОГО НАСЕЛЕН
НЯ користується публічною допомогою. Кошти удержання 
близько 1,275,000 осіб виносять 23 відс. всього бюджету, 
який в цьому році с на суму 9,4 біл. дол. За обчисленнями 
міських властей, місто не може абсорбувати без шкоди для 
цілої адміністрації більше як 10 відс. осіб на публічному 
удержанні. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР ЛУїЗІЯНИ ПОВІДО
МИВ про створення спеціальної комісії з 12 осіб (шість 
чорних і шість білих), яка матиме за завдання дослідити 
причини заворушень на кемлусі університету в Батом Руж, 
де згинули два студенти. 

НА ПРАВНИЧІЙ КОМІСІЇ ОБ'СДНАНИХ НАЦШ 
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ дебати про бюджет Об'єднаних На
цій, однак центром уваги є заява представника Америки, 
що вона відмовляється платити надалі S1 відс. бюджету 
ОН, а буде платити тільки 25 відсотків. Різні азійські н 
африканські держави критикували, або прославляли ЗСА, 
але найрізкіше таврував ЗСА амбасадор Куби Гектор Род– 
ріґез, який, пішовши по лінії СССР твердив, що ЗСА 
„користають" на перебуванні ОН в Ню Иорку, тому по
винні платити більше, а не менше до каси Об'єднаних 
Націй. 

ПОЛІТИЧНА РАДА АТЛАНТШСЬКОГО СОЮЗУ 
(НАТО) ЗВЕРНУЛАСЬ до Ради НАТО і його військово
го командування з сугестією, щоби військові кораблі НАТО 
дбали за безпеку нафтоналивних кораблів на їх шляху 
із Близького й Середнього Сходу до Західньої Европи. Со– 
встські військові кораблі, сказано у тому звідомленні, за
грожують морським шляхам у південній частині Атлантій– 
ського океану та на Індійському океані. Політична Рада 
НАТО є дорадчим органом того могутнього західнього 
військово - політичного бльоку. 

У ПАРИЖІ ПЕРЕБУВАЛИ американський генераль
ний прокуратор Ричард Кляйндінст і директор Бюра нар
котиків та небезпечних ліків Джон Інґерсоль. Вони від
відали французьких міністрів внутрішніх справ Раймонда 
Марселена і справедливостн Рене Плевена та дякували їм 
за успішну співпрацю у спільному поборюванні міжнарод
ної торгівлі наркотиками. Завдяки тій співпраці виявлено 
й сконфісковано великі транспорті! героїни й інших гріз
них наркотиків. 

В АВСТРАЛИ АКТУАЛЬНОЮ СТАЛА проблема дер
жавного гнмну. Опозиційна соціалістична Партія праці 
пропагує конечність уведення самостійного австралійсько
го гнмну на на місце „Боже пщети королеві..." — як за
гального бритійського гнмну. Прем'єр Вілліям МекМегон 
висловився за прийняття в Австралії двох гимнів — за
гального бритійського на державних святкуваннях та ок
ремого австралійського на таких льокальних святкуван
нях, як Олімпійські ігрища і т. п. імпрези. 

- s 
УКРАЇНСЬКІ СТУДИ В ГАРВАРДІ 

На встановлення трьох катедр по
трібно 51,800,000.00 

Останньо вплинуло S 8,515.00 
Досі вплинуло разом 51,401,600.00 
ДО КІНЦЯ РОКУ Щ Е ТРЕБА ЗІ

БРАТИ 5 398,400.00 

Більші пожертви надіслали: 
В. Осадчук, Торонто, Канада, 5 2,000.00; д-р Ми

кола Гнатчук, Детройт 51,000.00; д-р Марія і Роман 
Балтарович і Осип Біловус, Детройт по 5500.00; Орга
нізації Молоді при Відділі УККА в Боффало і Андрій 
Чепнга, Бостон по 5 200.00; д-р Євген Стецьків. Боффа
ло 5170.00; д-р Михайло Сайкевич, Боффало 5150.00. 

По 5100.00 зложили: 
Осип Бевкець, Иосиф Беднарський, Петро Візияк, О– 
сип Гаврнлкж, Іван Гринчак, д-̀ p Мирослав Грушка, 
Ася Гумецька, Григорій Джура, Степан Душеико, Ле
онід Зайців, Федір Заяць, д-р Степан Кей, Ярослав Кл іо
на, Манько Кіндрат, Володимир Коваль, Семен Корот
ко, Михайло Коцай, Петро Кушнір чук, Ірена і Юрій 
Лаврівські, Микола Лесів, Дмитро Мацьків, Петро Мо– 
цяк, Григор Назарчук, ІляріЙ Папуга, інж. Василь По– і 
тішко, проф. Зенон Саган, Осередок Спілки Українсь
кої Молоді Америки (СУМА) в Бостоні, Михайло Со– 
хацький, 13-ий Відділ Союзу Українок Америки (СУА) 
в Честер, Па., Петро Теплицький, Українсько - Амерн– 
кепський Центр - Детройт, Микола Фарина, Анна і 
Василь Федорак, Григорій Філь, Петро Фіцай, Ірена і 
Михайло Шавалюк, Еміль Яким. 

Пожертви на Центр Українських Студій в Гарвар
ді можна відтягати від оподаткування. 

Чеки виставляти на Ukrainian Studies Fund та пе
ресилати на адресу: Harvard University, Room 208, 
1737 Cambridge Street, Cambridge, Mane. 02138. 

Починаються американсько-кубинські 
переговори 

Вашингтон.— Речник дер
жавного секретаря поінфор
мував, що згідно з наміче
ним плином між урядами 
Куби та ЗСА мали початися 
23 листопада за посередни
цтвом швейцарської амбаса– 
ди в Гавані переговори в 
справі договору про поборю
вання повітряного піратства. 
В першій стадії переговорів 
кубинський уряд мас з'ясу
вати свій проект такого до
говору і цей проект цвайцар– 
ська амбасада передасть до 
Вашингтону для студій і ви
готовлення власного проек
ту. Обидва проекти будуть 
потім предметом дальших 
дискусій. З уваги на те, що 
переговори ведуться за посе
редництвом третього чинни
ка, вони, очевидно, затяг
нуться, бо кожна спірна 

справа мас бути реферована 
посередником обом сторонам. 
Все таки, американські чин
ники сподіваються, що, не 
зважаючи на ці труднощі в 
комунікації, переговори між 
ЗСА і Кубою не будуть над
то продовжені і що обидві 
держави у відносно скорому 
часі досягнуть порозуміння, 

вимагатиме включення у до
говір конкретних заходів що
до актів морського пірат
ства, коли мова про захоп
лювання кубинських кораб
лів кубинськими революціо
нерами, які діють з території 
ЗСА, користуючися правом 
азилюв ЗСА. Ця справа, 
правдоподібно, справлятиме 
найбільше труднощів, хоч 
уряд ЗСА заявив, що він с 
готовий дискутувати і цю 
проблему. 

У Женеві й Гельсінках розпочалися 
важливі конференції ЗСА і СССР 

Женева. - У вівторок 21 
листопада ц. р. розпочалася 
у Женеві американсько-со– 
встська конференція про об
меження стратегічної зброї. 
Вона с насправді продовжен
ням нарад, які простягліїся 
впродовж понад 30-тн міся
ців напереміну у Гельсинках 

Інформують також, що Куоа -У Фінляндії й у Відні в Авс– 

Перон пропонує арґентиньке міжпартійне 
зговорення 

Буенос Айрес. — За ін– 
формаціями з Аргентини, 
Хуан Перон запропонував 
всім лідерам аргентинських 
партій проект домовлений, 
на основі якого мав би бути 
започаткований перехід дер
жавного управління з рук 
військовиків у руки цивіль
ної адміністрації. На зібран
ні всіх політичних лідерів 
Аргентини, за винятком 

теперішнім військовим режи
мом, досягнуто погодження 
в принципі, хоч покищо не 
підписано ніякого формаль
ного договору, ані не вида
но спільної декларації. Після 
закінчення наради, Перон 
склав заяву у приявності 
групи своїх прихильників, 
кажучи, що ,,мн досягнули 
спільного узгіднення, яке ре
презентує становище всього 
аргентинського цивільного 

три та закінчилися підписан
ням у травні цього року у 
Москві, під час тамошнього 
перебування президента Р. 
Ніксона. двох договорів: про 
обмеження ракетної прогн– 
ракетної оборони та про за
морожений числа існуючих 
далекосяжних ракет на час 
5-ох років. Теперішні перего
вори мають на цілі осягнути 
широкий і постійний договір 
про обмеження числа бом
бардувальників, про харак
тер і число атомових ,дюло– 
вок" на далекосяжних раке
тах, про далекосяжні бомбо– 
вкки і т.п.стратегічну зброю. 
Тому теперішня конференція 

давніші переговори. Ствер
див це президент Ніксон у 
листі до голови американсь– 
кої делегації Джералда Сми– 
та, який на доручення Пре
зидента, відчитав того лис
та на першому засіданні. Го
ловою совстської делегації є 
знову Владігмір Семйонов. 
Майже одночасно, бо в сере
ду 22 листопада мала від
критись у Гельсинках між
народна конференція 34-ох 
держав для підготови пан– 
европеюеької к о н ференціі 
безпеки з участю також А– 
мерики і Канади, передбаче
ної на червень 1973 р. Хоча 
американська і советська 
сторони висловлюють опти
містичні передбачування що
до успіху Женевської конфе
ренції, проте вона триватиме, 
мабуть, роки, а не агісяці– 
Щодо Гельсннгської конфе
ренції, то її успіх у великій 
мірі залежить від ще окремої 
конференції, яка збереться у 
справі редукції збройних сил 
у Середущій Еврош 31 січня 

складніша, як були ними ' 1973 р. у Женеві. 

Кіссінджер і в'єтнамські комуністи 
продовжують наради про перемир'я 

двох, які співпрацювали з світу". 

Париж 
листопада 
своїми двома найближчими 
співробітннкама — генера
лом Александром Гейґом і 
Вішгіямом С у л л і в аном — 

У вівторок 211 фера на тих нарадах є діло– 
Г. Кіссінджер з ! ва і примирлива. Одначе ні

чого певного офіційно не 
сказано і не заповіджено. ко
ли можна сподіватися закін
чення тих нарад. З Вашинг
тону повідомлено тільки, що 
Кіссінджер перебуватиме в 

Л. Попкіна, засудженого за 
зневагу суду, коли він відмо
вився відкрити перед лавою 
присяглих джерело своїх ін– 
формацій. Мова тут про слід
ство в справі документів 
Пентагону, за публікацію я– 
ких тепер судять Д. Елсбер– 

та три представники Північ 
ного В'єтнаму з Ле Луком То і Парижі так довго, як це буде 
у проводі перевели другу з - потрібно. Після вівтірково: 
черги 4 і півгодинну нараду | конференції Кіссінджер по– 
у справі воєнного перемир'я ; летів з Парижу до Брюссе– 

' І і замирення у В'зтнамі. Ті І лю в сусідній Бельгії, на по– 
Федеральний, ґа, кол. професора Массачу– ^ J , - „ , „ 

наради ведуться у віллі, яка і бачення з президентом Індо– 
є^вдасністю французької ко– - незїї Сугартом і його мініс– 

партії. за 15іТром закордонних справ А– 
мпль від Парижу. Журналі– дамам Маліком. Лет з Парк
ети, що їх не допускають до | жу до Брюсселю триває пів 
будинку, бачили, як прияз
но Кіссінджер і Ле Дук То 
проходжувались по прииа– 
лежному до тієї віллі саду і 
як названий комуністичний 

Федеральний суддя заявив, що науковці 
і журналісти не мають імунітету 

Бостон, 
окружний суддя В. Артур і сетського Технологічного Ін– 
Гарріті відхилив апеляцію j статуту. Виносячи вирок в 
гарвардського професора О. справі апеляції Попкіна, суд– м 3 ^ п с т и ч н ! 

дя заявив, що ані науковці, 
ні журналісти не можуть ко
ристуватися імунітетом, коли 
йдеться про свідчення перед 
лавою присяглих і про роз
криття джерел інформації. 
Проф. Попкін вже почав від
бувати визначену кару. 

години. Індонезія передбаче
на, як одна з чотирьох дер
жав, які мають становити 
міжнародну невтральну кон
трольну комісію у В'єтнамі, 

Інфляція в ЗСА продовжується, 
але повільнішим темпом 

Вашингтон. — За даними 
Департаменту праці індекс 
консумпційних цін в жовтні 
ц.р. підвищився на 0.3 від
сотка порівняно з поперед
нім місяцем. У порівнянні з 
жовтнем 1971 індекс цін 
збільшився на 3.4 відсотка, 
що вказує на вищу відсотко
во інфлящю, як цього споді
валися урядові чинники, ви
значуючи висоту між 2-3 від
сотками. Все таки, порівня
но з попередніми роками, ко
ли висота інфляції досягла 

проводир разом із своїми j яка почала б урядувати май– 
двома прибічниками відвели ! же одночасно з лроголошен– 
американських делегатів до І ням тамошнього воєнного 
автомобілів. На цін підставі І перемир'я. Вечером того са– 
пресові коментатори дохо– і мого дня Кіссінджер вернув– 
дять до висновку, що атмос–! ся з Брюсселю до Парижу. 

не тільки абсорбувала ін
фляційну звишку, але дала І 
працюючим реальну над
вишку порівняно з минулим 
роком на 4.5 відс. Підвищен
ня консумпційного індексу 
цін пояснюють вищими ціна
ми на одяг, медичне забезпе
чення, вживані авта і пода
ток від реальностей. Ціни на 
харчові продукти залишили
ся майже без змін. Коли 
прийняти як базу підрахун
ків 1967 рік - 100, то ін
декс цін в цьому році досяг– 

'Комуністичний Китай проти договору 
в справі тероризму 

Об'єднані Нації. Ню Порк. питанні з арабськими держа– 

пересічно б відсотків, — це є нув 12б.6-Лшцими словами, 
значний поступ на шляху. -вія""Г967 року\посьогодні ці– 
втримання інфляції під конт– 
ролею. Упродовж останньо
го року заробітня платня 
підвищилася У такій мірі, що 

ни збільшилисХкругло на 
25 відсотків, що военовному 
сталося перед введенням 
контролі цін. 

Українці Ню Йорку протестують проти 
порушення прав У КЦеркви 

Ню Иорк (Н. Н.). - У ми
нулу неділю, 19 листопада, 
тут відбулося, у виповненій 
по береги великій залі Ук
раїнського Народного Дому, 
протестне віче, на якому вір
ні Української Католицької 
Церкви засудили черговий 
акт нехтування помісностн 
цієї Церкви Ватнканом'. Віче 
скликав місцевий відділ Т-ва 
за Патріархальний Устрій У– 
КЦ, а проводив нігм голова 
відділу д-р І. Козак, який за
просив до Президії д-ра О. 
Барана, д-ра 3. Ґіля, д-ра Р. 
Осінчука, д-ра В. Пушкаря 
та пані Оксану Щур. як сек
ретаря. На вічу промовляли: 
д-р Гіль, який виголосив го
ловну доповідь, маестро й . 
Гірняк, д-р Осінчук, д-р Ба
ран і д-р Пушкар. 

Безпосередньою причиною 
скликання віча став лист, я– 
югй за посередництвом Апо
стольських Нунціїв, переслав 
до Владик УКЦ Секретар 
Стану кардинал Війо. У то
му, написаному з уповнова
ження Папи Павла VT( ли
сті, кардинал Війо заперечив 

псогісність УКЦ та опрокн– 
нув проект конституції УКЦ. 
що його наші Владики одер
жали від Голови УКЦ. Вер
ховного Архнзпнскопа Иосн– 
фа Сліпого. Про цей факт 
грубого втручання у внутріш 
ні справи УКЦ Ватиканської 
адміністрації, повідомила в 
перших днях ц. м. українсь
ка преса, зокрема „Свобода", 
і він 'викликав хвилю обу–! 
рення серед вірних Україн
ської Католицької Церкви у 
всьому світі — твердили до– і 
повідачі. 

На вічі, в доповідях, в ди– і 
скусії та в резолюціях були | 
висловлені наступні погляди і 
та прийняті такі напрямні 
для дальшої дії вірнігх SrKH: 

Вірні УКЦеркви най гос
тріше протестують проти лн–, 
ста кардинала Війо і розці– 
нюють його як черговий ви–! 
яв намагань Ватнкану по
топтати автономічні права У– 
КЦ. Українська Католицька ` 
Церква с складовою частн– І 
ною Вселенської Католнць–: 
кої Церкви, але вірні УКЦ 
(Закінеенкя на crop. if-VX) і 

— Виступаючи на форумі 
Правничої комісії Генераль
ної асамблеї ОН, представ
ник комуністичного Китаю 
формально засудив акти те
роризму, які останньо поши
рилися у різних країнах сві
ту, але одночасно заявився 
в оборону „справедливих 
змагань" визвольних рухів, 
акти насилля яких не мож
на, як казав він, підтягати 
під тероризм. Комуністичний 
Китай об'єднався в цьому 

вами, які намагаються не до
пустити до дебати над пи
танням тероризму, яку за
пропонував генеральний сек
ретар ОН Курт Вальдгайм. 
Загально вважають, що зая
ву китайського комуністич
ного делегата треба оціню
вати як спробу Китаю не до
пустити до того, щоб ОН 
схвалили резолюцію, якою 
засудили б тероризм і яка 
стала б відтак основою між
народного договору про по
борювання тероризму. 

Ізраїль перевів нову атаку проти Сирії -
знищив її 6 літаків 

Єрусалим. -— Ізраїль пере
вів новий рейд проти Сирії, 
при чому він тривав впро
довж 8 годин та охоплював 
наземні й повітряні бої. По 
обох сторонах уведено в ті 
бої однаково гармати і тан
ки, як літаки. З ізраїльсько
го боку твердять, що збито 6 
енрійських літаків совстсь– 
кого типу МІГ, — сирійці 
повідомили, що знищили два 
ізраїльські літаки і 14 тан
ків, що ізраїльці заперечили, 
ствердивши, що знищили 15 
енрійських танків. З ізраїль
ської сторони повідомлено, 
що той новий рейд, що його 
називають найважчим за ос
танніх два роки, прігйшов 
унаслідку нових провокацій

них дій араоськнх партиза
нів, як теж обстрілювання 
ізраїльських осель енрійсь– 
кнмн гарматами з узгір'я Ґо– 
ляна. Ізраїльське летунство 
бомбардувало енрійські по
зиції вздовж довгого на 40 
миль кордону, націлюючись 

,на енрійські радарні станиці, 
артилерійські позиції та вій
ськові командні становища. 
Ізраїльський міністер закор
донних справ Абба Ебан за
явив, що Ізраїль здає собі 
справу, т о такими атаками 
він не зліквідує палестинсь
ких партизанських організа
цій, але не дає їм ..передиш
ки" для скріплення і зорга– 
нізування себе ґа підготов– 
лювання нових протігізраїль– 
ських виступів. 

ЧЕРГОВЕ ЧИСЛО „СВОБОДИ" ПОЯВИТЬСЯ 
З ЛАТОЮ 28-ГО ЛОСТОПАДА 

З уваги на День Подяки, це гисло „Свободи" дру
кується в середу, 22-го листопада, з датою п'ятниці, 2'г 
го листопада. Чергове, подвійне гисло друкуватиметься 
в понеділок, 21-го листопада, з датою віетірка, 28-го 
листопада. 

А. ІШФРГН: ОБОРОНА ПЕРЕСЛІДУВАНИХ 
В УКРАЇНІ ВИМАГАЄ БЕЗУПИННИХ 

АКЦІЙ 
Торонто. - Виступаючи І велетенські табори, де пере– 

на масовій українській ма– \ важаюча більшість в'язнів 
ніфестації в Торонті, зоргані– j - це українці. Національ– 
зованій 11 листопада Комі-Іннй рух в Україні був по– 
тетом оборони людських і давлений криваво щойно в 
прав, жидівський діяч і ко– 11953 р. у Совєтському Сою– 
лншній в'язень совстськнх зі все були, с і будуть жнвн– 
концтаборів Аврам Шіфрін 
наголосив конечність безу
пинних акцій в обороні пере
слідуваних і в'язневих про
відних діячів в Україні та 
інших совстськнх республі
ках. В той час, коли совстсь– 
кий режим робить всі захо
ди, щоб голосу переслідува
них у світі ніхто не чув. нам 
треба щораз то голосніше 
про ці переслідування гово
рити, демонструвати і проте
стувати, бо тільки в цей спо
сіб можна допомогти жерт
вам терору тоталітарного ре
жиму. 

У західньому світі, гово
рив Шіфрін на пресовій кон
ференції напередодні мані
фестації, „багато людей не 
можуть зрозуміти зухвалої 
і цинічної природи совстсь
кої пропаганднвної машини 
тому тільки, що вона спро
можна постійно ширити неп
равду упродовж довгого ча
су". Ця пропаганда прикри
ває жахливу підсовстську 
дійсність, топтання основних 
прав людини, геноцид, руси
фікацію. „За час мого деся
тирічного ув'язнення у со– 
зєтських таборах каторжної 
праці я зустрічався з тися
чами політичних в'язнів, які 
ггалн ммоїмн приятелями. 
Табори повні різних націо
нальностей : жидів, україн– 
дів, росіян, татар, грузинів, 
/збеків, білорусів... Існують 

ми національні рухи, з яких 
найсильаішим безсумніву с 
рух на українській території. 
Він охоплює всю націю. По
ти корені с сильні і глибокі, 
оо немає розламму мін; ін
телігенцією України і широ
кими народними масами у 
селах... Україна хоче жити 
як вільна і незалежна дер
жава. Вона протиставиться 
русифікації і не хоче бути 
колонією". 

У розповіді про Юрія Шу– 
хевнча, який більшість сво
го життя (йому тепер 39 ро
ків) провів у СОЕСТСЬКНХ 
тюрмах і концтаборах, а я– 
кого поновно совстськиїі суд 
засудив на 10 років ув'яз
нення. А. Шіфрін накреслив 
долю тнеячів і тисячів со
встськнх політичних в'язнів, 
які по сьогодні наповняють 
СОВСТСЬКІ концтабори. Ще в 
таборах А. Шіфрін взяв на 
себе зобов'язання, що у ви
падку, коли йому пощас
тить вийти на волю, .він буде 
всі ми силами продовжувати 
боротьбу проти російсько– 
большевнцького тоталіта
ризму в обороні основних 
прав людини. Ця боротьба і 
ця оборона - це моральний 
обов'язок не тільки кол. в'я
знів совстськнх концтаборів, 
не тільки українців, жидів і 
інших національностей, по
неволених і переслідуваних 
в СССР, але цілого світу. 

Праці Якова Гніздовського на мистецьких 
виставках в Італії і в Англії 

Ню Иорк. — Праці видат
ного українського мистця-ма 
ляра і графіка Якова Гніз
довського здобува ють все 
ширше признання і все біль
ше покупців не тільки у 3-
СА, але також в інших краї
нах світу, востаннє — в Іта
лії та у Великій Британії. На 
великій міжнародній вистав
ці сучасної ксилографії -
графіки, що відбувається, 
почавши з липня цього ро
ку, на замку Деї Піо в Кар
пі в Італії. Яків Гніздовсь– 
кігіі релігезентованнй трьо,ма 
працями „Поле" „Два бара
ки" і „Зебра". Бере участь 
в цій виставці Яків Гніздов– 
ськнй разом із дев'ять інши
ми графіками із ЗСА. як 
одияокіш українець. В той 
же час цілий Совстський Со
юз репрезентований на цій 
виставці працями шістьох 
графіків, усе із Москви, між 
якими немас ні одного укра
їнця чи й представника ін
ших народів СССР. У вели
ких каталогах ці.;ї виставки 
подана вичерпна довідка про 
Я. Гніздовського, його праці 
й виставки із підкресленням. 
що народжений він в Укра
їні. Водночас із цим иовідом– 

Яків Гніздовськин 

ллють із Лондону у Великій 
Британії, що в останньому 
місяці цього |юку. від 1 до ЗО 
грудня 1972, там у Ґалерії 
Лумлі Казалет. Лтд., при 24 
Денвіс Стріт, буде відкрита 
виставка образів, графіки і 
рисунків Якова Гніздовсько
го. З нагоди цієї виставки 
названа гал ері я видала у 
формі складаного пляката 
великий каталог цієї вистав
ки із 32 репродукціями його 
малярських і г р а ф і ч н нх 
праць. 

У К Р А Ї Н С Ь К А Х Р О Н І К А 
ЮВІЛЕШШП К О Н Ц Е Р Т 

УМІ 
Ню Иорк. — У найближчу 

неділю, 26-го листопада, тут 
в приміщеннях Українсько
го Інституту Америки при 
79-ій вулиці і 5-ій евеню від
будеться о год. 4-ій Ювілей
ний Концерт Українського 
Музичного Інституту з на
годи 20-річчя його існуван
ня. В концерті беруть участь 
учителі УМІ: Мелянія Бай– 
пова, Таїса Богданська, Ра– 
фаїл Венке, Володимир Гру
дин, Дарія Каранович, Анто– 
ніна Лисенко, Галина Ми– 
рошниченко, Ольга Сушко– 
ва-Наконечна, Надія Оран– 
ська та Ігор Соневнцький. 

ВИПРАВА 
„ЗА СЕСТРОЮ" 

У ФІЛЯДЕЛІ^ФІЇ 
Філадельфія (О. Я.) — В 

неділю 26 листопада ц.р. о 
год. 3.30 по пол. тут у залі 
Бенджамін Ф р е н к л і н при 

| Брод і Г'рін вуя. Молодеча 
і Театральна Студія при пара– 
і фії евсв. Володимира й Оль– 
I ги у Чикаго поставить п'єсу 
| ,,За Сестрою". Перед тим, о 
І год. 11-ій перед пол., духов– 
і ний опікун Студії о. М. Бут– 
| рннськнй відслужить в церк– 
і ві Хрнста-Царя при вул. Ка– 
| юга св. Літургію українсь– 
і кою мовою. Після вистави в 
! парафіяльній залі цієї церк– 
| ви відбудеться спільна вече– 
1 ря й зустріч членів Студії із 
фьіядельфійською молоддю. 

ВИСТАВКА БМАЛШ 
ШОНК-РУСИЧА 

Балтімор, Мд. — В днях 
21-26 листопада ц.р. тут у 
залях „Самопомочі" при 239 
Савт Бродвен, відбудеться 
виставка емалій Шонк-Русн– 
ча з Ню Иорку. Крім оригі
нальних праць, будуть ви
ставлені репродукції емалій 
IX-XII сторіч із Київської 
княжої доби. 
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У ДЕНЬ ПОДЯКИ 

ПРОКЛЯМАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА 
Вашингтон. — 3 нагоди традиційного Дня Подяки в 

ЗСА президент Ніксон видав наступну проклямацію: 
..Коли перші поселенці зібралися, щоб скласти свою 

подяку Господеві, який охоронив їх на окраїнах незалюд– 
неної пущі, БОНИ поновили на американських берегах тра
дицію Подяки таку ж давню, як давньою с сама західня 
людина. 

Від часів Мойсея над Червоним морем до Ісуса, що 
нагодував множество, Святе Письмо закликає нас до слів 
і діл вдячностн, закн навіть ще ми цілком можемо усвідо
мити собі розміри Божого благословення. Від часу Ва
шингтона, який навколішках молився у Валей Фордж — 
до молитви астронавта, який кружляв довкруги Місяця, 
наша власна історія повторюс цей заклик і доказує його 
практичність. 

Сьогодні, в добу, коли щораз модніше впадати в роз
пач, світ більше як будь - коли потребує почуття слова 
американського послання з нагоди перших ж н и в : „Вго
ру піднімімо серця! Віддаймо подяку! Бачити все виразно 
довкруги себе — значить радіти, а радіти — це значить 
молитися до Господа; молитися до Нього — значить діста
вати ще більші ласки". 

У цьогорічний День Подяки наша країна може кинути 
оком в минуле з особливою вдячністю, дивлячися на події 
року, які принесли більше поступу на шляху до тривалого 
миру як будь - який інший рік минулого покоління, і ми 
можемо надіятися в довір'ї на Боже Провидіння, на наго
ди, що їх принесе мир. 

Справді, чаша наша переповнена благодатями Бога: 
наше життя, наші свободи, наші найдорожчі; наші мате– 
ріяльні добра і наша духова спадщина; краса нашої краї
ни, шнрінь наших обріїв, надія на мир, що все завершує. 
За це все ми в покорі повинні бути вдячні. 

Тому тепер я, Річард Ніксон, Президент З'єднаних 
Стейтів Америки, відповідно до Секції 6103 Розділу 5 Ко
дексу З'єднаних Стейтів, яким визначено четвертий четвер 
листопада кожного року як День Подяки, цим проголошую 
23 листопада 1972 року днем національної подяки. 

Закликаю всіх американців збиратися у цей день в 
домах та місцях молитви, єднатися у складанні подяки за 
незчисленні благословенства, якими користується наш на
род, і обійняти старших віком та нещасливих, які повин
ні мати особлігве місце в наших святкуваннях і до яких 
ми повинні підійти з такою ж любов'ю, з якою зустріча
ємося ми всі. 

У засвідченні цього я підписав це власною рукою 17 
листопада 1972 року Божого і 197 року незалежности 
З'єднаних Стейтів Америки. 

Річард Ніксон 
Вілліям П. Роджерс 
Державний секретар 

ПРАВА НЕСПІВМ!РНІ 
ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ 

Дякуймо Господеві 
Формально День Подяки щороку у четвертий з черги 

четвер листопада, це продовження традиції, започаткова
ної першими ,,паломниками" з Европейського Заходу на 
північно - американській землі в 1621 чи пак 1630 рр.і які 
дякували Господеві за те, що пережили важку зиму, і за 
перші буйні жнива. 

В нинішньому зматеріалізованому світі назверхня поз
нака Дня Подяки -— багато заставлений стіл, центральне 
місце в якому займає індик. Але поза тією назверхньою 
поволокою є куди глибший моральний, духовий зміст цьо
го свята. Передусім — у цей день традиційно збирається 
за святковим столом уся родина. Тому це свято родини, 
найпевнішої і найтрнвкішої основи кожного народу й кож
ного суспільного ладу. Це ціла родина дякує Господеві за 
те, що зберіг її і дав їй те, чого вона не мала б без Господ
нього благословення. 

Почуття вдячностн є так само одною з найкращих 
прикмет людської вдачі, як брак того почуття є доказом 
егоїзму, зарозумілости і самохвальства. Д е такі риси люд
ської вдачі, які переступають межі країн, народів, рас і 
віровизнань. І тому американський День Подяки існує для 
всіх. И.ого визнають і святкують в усіх стейтах Америки 
без внйнятку. Тому Свято Подяки стосується також всіх 
українців в Америці та в усьому вільному світі: вони дій
сно мають за що дякувати Господеві. Ніхто з них і не мрі
яв, виходячи з рідної землі у хвилині воєнної завірюхи, що 
не тільки врятує своє життя, але й дістане варстат праці 
і доробиться добробуту. Треба дякувати Господеві й за те, 
що в умовинах ворожої окупації знаходяться в Україні від
важні, саможертвенні люди, які стають в обороні прав 
свого народу на рідну культуру. 

Минулого тижня на фору 
мі Об'єднаних Націй дійшло 
до зудару між представника
ми ЗСА та СССР у зв 'язку з 
висотою вплат, що їх повин
ні вносити на рахунок бю
джету ОН члени цієї органі
зації. Конфлікт з цього при
воду між ЗСА та СССР мас 
свою виразну вимову, коли 
врахувати той факт, що оби
дві держави розпоряджають 
на форумі ОН однаковими 
правами і в однаковій мірі 
Надають тон політиці ОН, а 
одночасно їхні фінансові зо
бов 'язання до ОН виража
ються у відсотковому відно
шенні 45:1.47. Іншими сло
вами, в той час, коли ЗСА 
несуть 45 відс. всього фінан
сового тягару ОН, то в плати 
СССР на рахунок ОН сяга
ють всього 1.47 відс. В до
л а р а х це відсоткове відно
шення виявляється в таких 
ц и ф р а х : 4,2 більйона доля– 
рів вплат збоку ЗСА і всьо
го 5,?00,000 долярів збоку 
СССР; 

Коли візьмемо ці цифри 
до уваги, то не приходиться 
дивуватися, що уряд ЗСА 
почав домагатися ґрунтовної 
ревізії такого стану, пропо
нуючи зміни в оподаткуван
ні окремих членів ОН та по
ширюючи фінансову базу 
ОН на всіх його членів про
порційно до їхніх спромож
ностей, з тією умовою, що 
чі одна з держав не повин
на вплачувати суми, яка пе
ревищувала б 25 відс. за
гального бюджету ОН. 

Само собою становище СС
СР в цій справі мусить вик– 
тикатн здивування: най– 
Зільша держава у світі, яка 
іаймас друге після ЗСА міс
це у міжнародному укладі 
:нл, з претензіями на про– 
зідну ролю у міжнародній 
толітнці—намагається, коли 
йдеться про ОН, жити чу
жим коштом. Очевидно, з 
дим можна було б згодити
ся, але тільки прн передумо
ві, що відповідно до висоті: 
зплачуваних внесків на ра
хунок потреб ОН, була б ви
значувана питома вага CCCF 
на форумі ОН. Коротко: пра
на повинні бути співмірні ^ 
обов'язками також і фінан
сового характеру. 

Однак, хто мав змогу 
5удь L коли побувати в го
ловній квартирі ОН в Ню 
Яорку, познайомитися з осо– 
Зовнм складом різних комі
сій, а зокрема з особовим 
складом окремих бюр ОН, 
головно на керівному поземі, 
той мусів всюди зустрінути
ся з людьми із СССР, які ра
хуються на етатах Об'єдна
них Націй і в усіх ситуаціях 
мають вирішальний голос. 
Чейже знаємо, що в ніякій 
агенції ОН не може перейти 
ні одна серйозна справа, ні 
одна проблема чи скарга не 
може бути розглянена, якщо 
становище такого чи іншого 
совстського представника 
буте негативне або коли він 
просто скаже, що ,.не знайо
мий з питанням' ' і пропонує 
його відкласти для пізнішо
го розгляду. Д л я всіх ІНШІГХ 
учасників, членів комісій чи 
агенцій це знак, що дану 
справу треба покласти „під 
сукно", бо інакше можна бу
де наразнтнея на обурення, 

г ш в кремлівського а то й 
Зевса. 

Всі ці надзвичайно важли
ві права і привілеї Совстсь– 
кий Ооюз „купує" на фору
мі ОН сумою 1.47 відс. всьо
го бюджету ОН. В той самий 
час совстськнй представник 
під час дискусії, не заїкнув
шися, пропонує, щоб ЗСА 
не тільки не зменшували, а 
ще й збільшили свої впла– 
ти до ОН, або, інакше кажу
чи, перебрали на себе прак
тично повне фінансування 
ОН, в якому не ЗСА, а СССР 
з його пудручними сателіта
ми має бути господарем. Ма
ло того, американський по– 
датковець мас оплачувати 
кошти утримування совєтсь– 
ких громадян на різних по
садах в Об'єднаних Націях. 

Щоб себе якось оправдати, 
совєтський представник за
кинув З'єднаним Стейтам А– 
мерики, що вони насправді 
експлуатують ОН д л я своїх 
цілей, користаючи з того, що 
головна квартира ОН примі
щується в Ню Иорку і через 
це „вартість землі та примі
щень в Ню Иорку зросли в 
чотири рази" і американські 
фірми користуються мільйо– 
новими фондами ОН, депоно
ваними в а м є риканських 
банках. Очевидно, така „ар
гументація" мусіла поруши
ти американського амбаса– 
дора в ОН, Джорджа Буша, 
який, не зважаючи на те, що 
не мав у той час виступати, 
забрав слово, щоб з'ясувати 
фактичний стан і вказати на 
те, хто експлуатує кого і в 
якій мірі. 

Ми не думаємо, що аргу
менти амбасадора Буша ма
ли будь - який вплив на со
встського делегата чи пю 
вони вплинуть на зміну со– 
вєтської політики щодо фі
нансових вплат до ОН. Не 
матиме ніякого впливу на 
совстськнй уряд і те, що ОН 
перебувають у фінансовій 
кризі і тому окремі агенції 
ОН не мають змоги викону
вати визначених їм функцій. 
Об'єднані Нації для СССР -
це арена догідних зударів з 
„капіталістичним світом", `̀ ife 
форум пропаганди і місце, з 
якого можна у меншій чи 
більшій мірі впливати на де
сятки малих держав, для я– 
кнх ОН є єдиним практично 
місцем, де вони можуть де
монструвати свою „суверен
ність'' і свою, нібито, питому 
вагу у міжнародній політи
ці. 

Д л я СССР ясно, що ОН не 
є форумом для серйозної по
літики, і, коли потрібно со– 
вєтським чинникам перевес
ти якусь справді важливу 
політичну акцію, то це вони 
роблять порядком безпосе
редніх дипломатичних кон
тактів із заінтересованими 
сторонами. Це стосується та
кож і справи взаємин СССР 
з ЗСА. З цих міркувань QC-
СР вважає, треба припуска
ти, що його в плати до ОН 
і так досить високі. Тому 
треба привітати заходи аме
риканського Уряду добити
ся якогось „вирівняння" що
до фінансових зобов'язань 
супроти ОН. та зокрема, щоб 
обнизнтн висоту максималь
них своїх вплат і одночасно 
домогтися підвищення вплат 
збоку СССР. 

В. Чадленко 

ПРО ОДИН РОЗДІЛ В „ІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ" 

(2) 

Я обриваю цитату, бо бою
ся, що читач забуде, що мо
ва йде про історію українсь
кої літературної мови. А 
втім, П л ю щ незабаром після 
цієї „констатації" поверта
ється до мови, тільки знов 
таки... російської. Вія пише: 
„У країнах народної демок
ратії російська мова вивча
ється в школах і вузах ( ? — 
В. Ч . ) . Вивчення російської 
мови в цих країнах широко 
здійснюється також через 
різного роду курси в містах 
і селах. Знання російської 
мови допомагає трудящим 
Європи і Сходу оволодівати 
великим вченням марксиз– 
му-ленінізму... листуватися з 
новаторами виробництва і 
тим самим глибше засвою
вати досвід радянських лю
дей у будівництві СОЦІАЛІЗ
МУ, підносити на вищий рі
вень власну культуру і літе
ратуру". 

Але тут автор викинув 
наведені в „Нарисах" слова 
„найвидатнішого поета ра
дянської епохи" В. Маяков– 
ського, що, мовляв, якби він 
був хоч би й мурнном похи
лого віку, то й тоді б він нав
чився російської мови тіль
ки через те, що цією мовою 
говорив Ленін. А за причи
ну цієї „зміни" стало, ли
бонь, те, що в цих словах 
Маяковського мурин висту
пає я к найпримітивніша лю
дина, тнмчасом як Москва 
тепер залицяється до афри
канців. Отож Плющ і вста
вив замість цих слів велику 
цитату з органу Ц К партії 
журналу „Коммуннст", в я– 
кій сказано про те, що ро
сійську мову вивчають не 
тільки в Англії та Франції, а 
й „на далекому маленькому 
острові Трінідад, і в країнах, 
що недавно завоювали ( ? — 
В. Ч.) незалежність, напри
клад, в Малі, Гані, Алжирі, 
Нігерії". 

І цими „успіхами" пиша
ється не історик російської 
мови, а історик української 
мови! Пишається П. Плющ 
і тим, що „деякі неологізми 
російської мови стали інтер– 
націоналізмамн і вживають
ся в мовах світу без перек
ладу". І він згадує: „До та
ких слів належать, наприк
лад, „большевнк" і „совст", 
що відзначив ще в 1920 ро
ці В. І. Ленін". А вже питан
ню про вплив російської мо
ви на мови „країн народної 
демократії" він присвятив 
а ж дві сторінки, навів ціло
го вірша польською мовою, 
подав цілі списки російських 
слів або хоч кальок із них, 
уживаних тепер у польській, 
чеській та в болгарській мо
вах. Тут, правда, автор та
кож поробив деякі зміни. У 
„Нарисах" був польський 
вірш „Червона Армія", в я– 
кому сказано, що вона „виз
волителька народів", „лави
на слави", що під час війни 
„з одного казанка їли поляк 
і росіянин", та його, цей 
вірш, викинуто, мабуть, че
рез те, що „росіяни" не захо
тіли ділитися „славою" з по
ляками. Натомість ув „Істо
рії" надруковано фактично 
безсенсовнй д л я контексту 
вірш В. Бронсвського про 
- - - - Ш В Е ч ^ – т 

шахтаря, із закликом добу
вати більше вугілля. У „На
рисах" був болгарський про
зовий текст, а в „Історії" вже 
його немає... 

Дал і в „Історії" знов іде 
мова про велич російської 
мови, її досконалість, нечу– 
вані якості й властивості. 
„Російська мова мас світове 
значення ще й завдяки вий– 
нятковому її словниковому, 
фразеологічному та синоні
мічному багатству, грама
тичній гнучкості, силі й ви
разності її засобів образнос– 
тн завдяки тим якостям, які, 
будучи ознакою високої ду
ховної зрілости і самобутно
сте російського народу, все
ляють віру в його велич (! ? 
— В. Ч . ) " . На доказ цього 
всього він понаводив вис
ловлювання різних російсь
ких письменників на похва
лу своєї мови. Але тут Плю
щеві довелося викинути те, 
що насправді „принижува
л о " оту „велич". У „Нари
сах" було сказано: „Надзви
чайні якості російскої мови, 
завдяки яким вона мас чис
ленні переваги над іншими 
мовами світу, відзначив ще 
М. Ломоносов". Далі він на
вів відоме ще з царських 
шкільних підручників вис
ловлювання цього останньо
го, з якого виходило, що во
на не вища, а тільки дорів– 
нюється „ішпанській", фран
цузькій, німецькій, італійсь
кій, ба й грецькій та латин
ській мовам. Але для Х У Ш 
ст. й це було перебільшення, 
а тут же треба було доказати 
хоч би висловлюваннями ро
сійських письменників, що 
вона має „численні переваги 
над іншими мовами світу"! 

„Найвищого пункту" у під
лабузнюванні до „старшого 
брата" та його мови дійшов 
автор, визнаючи „роль" ро
сійської мови в СССР. Тут 
мало не в кожному абзаці 
звучать слова „вийнятко в є 
значення", „величезне зна
чення", „надзвичайна роль 
російської мови" і таке інше. 
Як позитивне явище він від
значає „поповнення словни
ка мов усіх радянських на
родів шляхом запозичення з 
російської мови . . . що спри
яє зближенню між собою мов 
радянських народів". І хоч 
це, як відомо, розкладає ці 
мови зсередини, а самі поне
волені народи чинять о п і р 
такому „поповненню", та П. 
Плющ пише: „Російська мо
ва користується загальною 
пошаною і любов'ю з боку 
всіх народів СРСР. Вона ста
ла близькою кожній радян
ській людині. Особливо лег
ко оволодіває нею українсь
кий народ, мова якого похо
дить з того ж кореня, що й 
російська мова". На доказ 
того, що український нарід 
„любить російську мову", 
Плющ навів слова І. Франка, 
вирвані з контексту, а про 
те, що майже у всіх україн
ських письменників, що пи
сали ще вільно до „Великої 
Жовтневої" . . . є висловлю
вання про „нелюбов" до ро
сійської мови (напр., у Т. 
Шевченка: „терпке кацапсь
ке слово") він не тільки в 

(Закінчення на ст. 4-ій) 

ГАРВАРД: 1 8 НЮ 
ГЕЙВЕНІ - МОЛОДЬ 

Раннім жовтнем група ук
раїнських студентів в Ню 
Гейвені, Конн. зустрінулась, 
щоб скріпити заінтересуван– 
ня Гарвардським Центром 
Українських Студій, щ о б 
продискутувати способи для 
поновлення збіркової акції. 

Около чотири роки тому 
понад 10 тисяч долярів зіб
рано в тій громаді заходами 
місцевого Комітету ФКУ. Але 
тепер натуга тієї праці пос
лаблена, тому студенти рі
шили створити місцеву орга
нізацію, називаючи її Сту
денти для Українських Сту
дій в Гарварді. Вибрано уп
раву: Мирон Мельник — го
лова, Богдан Маслянка — 
секретар, Лярнса Садовська 
^ -скарбник . Завданням цієї 
студентської організації бу
де постійно скріплювати за– 
інтересування серед місцевої 
громади справами українсь– 
кнх студій в Гарварді, як та
кож включитись в збіркову 
акцію ФКУ. 

За ініціятнвою студентів 
запрошено до Ню Гейвену 
о. Степана Чомка, члена Го
ловної Екзекутиви ФКУ н а 
сходини, щоб він насвітлив 
важливість діла ФКУ. Бага
то колишніх його парохіян 
прийняли о. Чомка сердечно 
й з ентузіазмом. Промовця 
представив Мирон Мельник. 
Отець Чомко апелював до 
членів громади в Ню Гей
вені бути жертвенними й ще
дрими, підтримати українсь
кі студії в Гарварді, бо це — 
найкраща оборона культури 
і ідентичности українців. А 
тоді почалась акція збірки 
фондів. Присутні задеклару
вали понад 9 тисяч долярів. 
Листу жертводавців незаба
ром опублікується. 

Д-р М. Снігурович, голова 
Комітету ФКУ в Ню Гейвені 
подякував студентам за їх
ню ініціативу і завзяття, а о. 
Чомкові за приїзд. По нара
дах учасників запрошено на. 
каву і солодке. Перекуску 
приготовили студенти. 

Черговою фазою дії сту
дентів будуть відвідини по
тенційних жертводавців від 
дверей до дверей, від ЛЮДИ
НИ до людини. Чи прийме 
українська громада свою мо
лодь дружньо і ввічливо? 
Студенти закликають цілу 
українську громаду в Ню 
Гейвені включитись враз з 
ними в акцію, якою метою 
є широка підтримка проекту 
ФКУ — Гарвардського Цент
ру Українських Студій. 

Між жертводавцями в Ню 
Гейвені є теж Меценати і 
Добродії ФКУ. Між ними: 
п-во Витвицькі — 2,000 дол.; 
п-во Антонишини, Радавці, 
Берези, д-р Іван і пані Кузи
ни — по 1,000 долярів. В Ню 
Гейвені, одначе, ще с бага
то й таких, що досі не скла
ли пожертви. А діло ФКУ — 
це справа усіх. 

Богдан Маслянка 

Вступайте 
в глепп 
УПСомоау! 
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Софія Лучаковська 

МАРОККО Й ФОЛКЛЬОРННЙ ФЕСТИВАЛЬ 
У МАРАКЕШІ 

(2) 
Вулиці в цій частині міста І дмухують малі вугляні вог– 

- це широкі оульвари, ооса– 
дже.ні старими пальмами. 
Всі доми, мури, ЩО оточують 
місто, і земля рожево– черво
ної барви, і тому Маракеш 
називають Червоним Містом. 

Об'їхавши нову частину 
міста, ми поїхали через ста
ру браму, удекоровану з на
годи фестивалю, на площу 
Джема ель Фнсі. що означав 
..Зібрання Мерців". Мака– 
брична дещо назва для най– 
рухлнвішого І найбагатшого 
на барви місця в Марокко. 
Назва ця постала давно, як 
колись один з дуже жорсто
ких володарів виставляв на 
цій площі щотижня голова 
страчених людей. 

Як настає день, ця площа 
прокндаїтгься до исиття. Куп
ці відкривають тяжкі , дере
в'яні -віконниці; кухарі тлз^-тпену 

Л 

ниіца. щоб вони жевріли ці
лий день і щоб на них вари
ти свої манні крупи і м'ято– 
внй чай, мандрівні купці 
розкладають свої шатра з то
варом, увихаються носії. Во
ни бігають цілий день, в 
один бік несуть сирівці і вер
таються з готовим продук
том. Галас несамовитий, лю
дей така маса, що з трудом 
прот не каєтесь вперед. Ми з 
товаришкою трималися за 
руки, щоб не загубитись. 

Нашу увагу приковують 
постаті носіїв води в тради
ційних неправдоподібно бар– 
внстігх строях, широких ка
пелюхах, оточених спадаю
чими на очі кісками з кольо
рової вовни, з дзвінким мідя
ним начинням. Вони знають, 
що зароблять більше гро– 

П е Т ^ ф У г о З Т 

параталш туристів, я к прода
ванням води спрагненим. Це 
вже ..поступові" м у сульма– 
ни, бо Аллах з а б о р оняс 
будь-яким способом зобра
жувати людські постаті. 

Ортодоксальних мусульман 
стрінули ми також. Ми зав
важили трьох старих, сліпих 
жебраків, які стояли один 
побіч одного і співали. Я за
хотіла' їх протографу вати, 
і моя товаришка уставилась 
з апаратом, а мене послала 
до сліпців, щоб і я була на 
знімці. Та коли я. кинувши 
дрібні гроші на тацку одного 
зі сліпців, стала коло нього. 
другий раптом „прозрів" і з 
криком, заслонюючн лице 
капелюхом, почав протесту
вати. Знімка все ж таки вда
лася . 

З площі ми відважно ввій
шли у вузенькі, круті вулич
ки старої частини м і с т а. 
яка у всіх містах називаєть
ся Медіна. Вулички притем
нені, бо над нігмн влашто
вана плетінка з тонких пру
тів і пальмового листя, яка 
дає прохолоду від спеки й 
яскравого сонця. Обидві сто
рони вулиці — це крамниця 
за крамницею, повні марок– 

- кан^ЬкИХ МіШОДьких Виро

бів, споживчих товарів і ін
ших речей щоденного ужит
ку. Купці, стоячи в дверях, 
настирливо запрошують до 
середини. Щохвилини коло 
вас з'являються молодець, я– 
кий пропонує вам бути про
відником. Діти поодиноко 
або цілими табунцями обсту
пають пас і просять щось по
дарувати, їх так багато, що 
не можете зробити кроку 
вперед і мусите кинути при
горщу дрібних грошей або 
цукерків між них. Тоді вони 
розбігаються, шукаючи зі 
сміхом на землі дарунків, а 
ви йдете далі. Я почувала 
себе в Медіні зовсім безпеч
но, куди безпечніше, як, 
скажім, у підземці Ню Пор– 
ку чи Філадельфії 

Вулички Медінн тягнуть
ся на дві милі. Продають тут 
все — від мнгдалів до гапто
ваних стяжок, від плетених 
кошиків до шкіряних виро
бів, від КИЛИМІВ ДО ІХУГОВОГО 
одягу– 

На обід ми вернулися до 
готелю. Перед обідом я одяг
нула кугіелевий стрій і від
свіжилася у басейні. Темпе
ратура була 87 ступенів Фа– 
ренгайта, сонце пекло неми
лосердно, тО^”^ . /пбс 'б ІЯЙ^ 

ши, пішли відпочивати до 
своєї охолоджуваної кімна
ти. 

Під час обіду ми запізна
лися з німкенею, провідни
цею туристичних груп і во
на запропонувала нам поїха
ти о 5-ій год. вечора поза 
місто, де мало відбутися ви
довище, зване „Фантазія бер
берів". 

Ми поїхали. Н а тлі черво
них, охоронних мурів міста 
були розставлені білі шатра 
з чорним взором. Далеко під 
мурами стояли групи їздців 
на конях. В означений час 
ці групи по 15-20 осіб руши
ли ґальопом у сторону гля
дачів і, минаючи їх, всі рів
ночасно вистрілили з руш
ниць угору. Шалений темп, 
з яким коні наближалися, 
тупіт копит, вигуки їздців, 
врешті постріли - все це 
спершу трохи поденервува– 
ло, але за другим, третім ра
зом ми вже приглядались до 
всього того спокійніше. 

їздці — це бербери, люди 
з Атлаських гір, донедавна 
ще номади, які з нагоди фе
стивалю приїхали до своєї 
столиці пописатися своїми 
кіньми. Багато з їздців це 
fcjscuf 'старі' чоловіки",' сиво-` 

волосі і з білими бородами, 
але стрункі і звшші. Один з 
молодих їздців упав з коня і 
покалічився. Приїхало авто 
з червоним хрестом і забра
ло невдаху. 

Під час того видовища мо
жна було безплатно пити до
схочу м'ятовнй чай і брати з 
таці малі, круглі тісточка, а 
хлопчаки роздавали пачки 
марокканських папірос з 
темним, міцним тютюном. 

Ми вернулися до готелю, 
повечеряли і. ЗМІНІГВШИ одяг, 
поїхали готелевим автобусом 
на фестиваль мароккансько
го фолкльору. 

Відбувається він щороку в 
травні і триває 10 днів. Тло 
для нього — це могутні ру
їни замку Д а р Бейда і беруть 
у ньому участь найкращі 
групи співаків і танцюрис
тів. Рожево-червоні мури КО
ЛИШНЬОГО замку творять ве
личезний чотирикутник, я– 
кий по боках мас штучні озе– 
зера і засаджені помаранче
ві гайки. Серединою веде 
широкий поміст з глибини 
площі до глядачів. На пер
шому пляні сцена на всю 
ширину площі, вкрита кили
мами. По боках сцени біло-
чорні Ш т р а , б с д а ї е щ Зсере– 

дині, в яких сидять біля во
гнищ артисти. Групи ці такі 
мальовничі, що глядачі один 
за однігм переходили з три
буни на сцену, щоб зробити 
знімки. 

О год. 9:30 засвітилися ре
флектори, освітлюючи зад
ню частину площі і поміст 
поміж озерами. Цим помос
том бігли з галасом і сміхам 
десятки хлопців у віці від 5 
до 15 років в червоно-зеле– 
ннх сорочках і штанах. За 
хвилину сцена зароїлася від 
руху і барв. Поодинокі, под
війні сальта, вперед, назад, 
боком, не дотикаючись рука
ми землі, високі „вежі" вико
нувані незвичайно скоро і 
звинно. Здавалося, що ті 
хлопчаки взагалі не мають 
кісток, тож публіка вітала їх 
ентузіястичннмн оплесками. 
Ці дійсно акробатичні шту
ки виконують 'сільські діти. 

'Наступні точки виконува
ли дорослі жінки й чоловіки, 
переважно молоді. 

Не буду вичисляти назв 
усіх поодиноких продукцій, 
вони гфнвчязані до назви 
ллеменіг або мищевостн, з я– 
ких дана ірулачгоходить. і 
зображують різні святочні 
лодії в житті селянина, за1 

З НАШИХ БУДНІВ 
В ШИНКОВЕ 

СВНТО 
Цього року -запросив мене 

на Свято Подяки один зем– 
ляк з давнтавну, Либонь з 
вдягпости за ге, що я посто
яв йому за свідка при одер
жуванні американського гро
мадянства. Є такий закон, 
що перед виборами: не вида
ють на руки громадянських 
паперів, тим то мій ^похреф– 
ник" ще не мащ права голо
сувати, але Є зв'язку з голо
суванням, у котрому не брав 
угости, вже вспів наткнути
ся на маленьку неприем– 
ність... , .:„. 

Урядовець , ^міграційної 
Служби, який екзаменував 
мого земляка, бувши відай 
симпатином сенатора Мек– 
Ґоверна,, спитав, пеТеНта -
хто, на йогоудуту, вийде 
переможцем у листопадових 
виборах. ^.– -

— Звичайно, Ніксон! -̂ – 
випалив, як з автомата, наш 
земляк. 

Урядовець скривився, ніби 
муху проковтнув, і мабуть 
за кару велів йому, земля? 
кові, написати на клапнику 
паперу: "І like America?, що 
мій „похрвсник" акуратно, 
каліграфієно,: баз жадної по– 
милоеки виконав, і в такий 
спосіб удостоївся гести носи
ти ім'я натуралізованого 
американця. -

— Голосувати^ ще не мав 
права, — сказав, запрошую
чи мене на традиційний обід 
з індиком, - але вже маю 
легально зафіксоване на 
письмі, що можу спожити 
„турка" з журавлиною. 

Це мені пригадало, як у 
1951-му році я сам одержу
вав громадянство, а тодішній 
головний радний, УНСоюзу, 
п. Петро Куема,був мені за 
^хресного rerVy'разом з на
шим корейськ)ім героєм, п. 
О. Воробцем. Урядовець, що 
провіряв моє знання Консти
туції ЗСА (тоді ще писало
ся ^ЗДА"), бувши, либонь, в 
доброму настрої, звернув Ме
ні увагу, що самий натураліг 
заційний сертифікат ще не 
робить з мене ^американця. 

— Щоб побувати себе 
справжнім американцем -
сказав, — ви, крім посідання 
цього сертифікату^ мусите 
ще перейти герез Дві важли
ві проби: перше - вийти 
щасливо з автомобільної ка
тастрофи, a jjpjite - обов'яз
ково і негайно вивсити тео
рію гри в бейзбол! 

У тому гасі я вже мав Зй 
собою один автомобільний 
випадок, який, слава Богу, 
щасливо закінчився, а з бейс
больною теорією я запізнав
ся вкоротці, в Центральному 
Парку в Ню Норку, коАй 
якийсь пацан, Припадково й 
нехотяги, свиснув мене ба– 
льонгиком у foStoey.. Пере
страшений хяопейна кинув 
на землю свого, „макогона" і 
пустився навтЦаеа, хог я 
навіть не проб^еае його здо
ганяти zu переслідувати: я 
знав, що це сповнилося моє 
призначення,^ що ґуля, яка 
вискоеила мені на голові пі
сля цього ^хрищення", була 
свідоцтвом, що я щасливо 
пройшов і третю пробу на 
шляху до осягнення амери
канського громадянства. 

І кер .. 

ОБМІН П А Р Т т Н Н Х 
ДОКУМЕНТІВ 

ПРЕДМЕТОМ Н А Р А Д И ' 

вцккпсс 
Москва. - Тут в ЦК КПСС 

відбулася в днях 14-16 ли
стопада нарада керівників 
СПІЛЬНИМИ яіддіттацк Ц К 
компартій союзних респуб
лік, крайових, обласних і ок
ружних комітетів КПОСц а 
також деяких міських і par 
йонннх партійних комітетів. 
Політбюро на цій нараді ре
презентував А. П. Кнрцлен– 
ко, який мав головну допо
відь. Основною темою нара
ди була справа обміну пар
тійних документів, який по
чинається в СССР наступно
го року і триватиме упро
довж двох років. 

лицяння, весілля, суперниц
тво, навіть війну. 

Одяг чоловіків переважно 
білий, білі тюрбани, халати 
і отгїчасті капці без зап'ятків, 
які танцюристи часто губи
ли під час танку.-І–. 

Один танок „ виконували 
мурини, мешканці Сагари. 
Вони замість тюрбанів мали 
на головах малі, чорні ша
почки, гаптовані б ілих шов
ком, в руках чорні, залізні 
калатальця і величезні шкі
ряні бубни. Т в ж ж ; - це ви
бивання такту ногами, висо
кі скоки вгору, граціозні р^– 
жи. ` /`. ': 

шщт ±JM 
ц 
І 
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6-та Виставка Самодіяльної Творчоти 
u \ Дітей і Молоді в Ню Йорку 

У неділю 1 листопада ц. 
р: закінчилася тут 6-та Вис
тавка Самодіяльної Творчо
сте Дітей і Молоді, яку що– 
рПшЬ влаштовує 64-ий Від
діл 'СУА. Організацією Вис
тавки зайнялася виховна 
референтна Відділу Дарія 
Костїв ітрн допомозі членок 
Виховної комісії - пань Б. 
Ковалів, В. Сушків, Н. Горе– 
чбї, Я. Салик, з мистецьким 
оформленням Виставки — 
if-і'Я. ґеруляк. 

У Виставку включилися 
5D учасників у віці 3-17 ро

ків з терену метрополіталь– 
ного Ню Иорку й дальших 
околиць, а навіть з Німеччи
ни й Бельгії. Показано коло 
150 експонатів - малюнків, 
рисунків, коляжів, апліка
цій, квітистої мозаїки, пап'с 
маше, ужиткової кераміки й 
керамічної скульптури. Те
матика різнородна -— крає
види, жива й мертва приро
да, людські постаті, портре
ти, технічні здобутки, ужит
кові предмети, події дитячо
го життя, життя в акції, ілю
стровані, абстрактні і проб– 

u НАУКОВЕ Т-ВО ЇМ. ШЕВЧЕНКА в ЗСА 
.МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ 

; . НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
відбудеться в суботу, 25-го листопада 1972 р. в годині 

, 4-ій веч., в залі НТШ, 302 Вест 13-та вул. в Ню Порку 
ПРОГРАМА: 

1. ^Відкриття. 
2. Проф. д-,р П. КОВАЛІВ: доповідь на тему „ПЕРША 

. -^УКРАЇНСЬКА ГРАМАТИКА". 
Вхід вільний! Управа Мовознавчої Комісії НТШ 

vaatfe 
\;;; ПРИГАДКА 

УЧАСНИКАМ ПОХОДУ В УКРАЇНУ ПОВ
СТАНСЬКОГО АВАНГАРДУ АРМП УНР У 

.̀ 1921 РОЩ, А ВПАВШИМ ТОДІ У БОЯХ З ОКУ
ПАНТОМ, Н Е Х А Й Б У Д Е В І Ч Н А Ш А Н А 

І СЛАВА. 
` ^ ДМИТРО ГЕРЧАНГВСЬКИИ 

` ” учасник походу 

укрАгаськіт ОПЕРНИЛ АНСАМБЛЬ - то погк 
після попного успіху в Цю Порку, Філадельфії, Чикаго 
` і Ніні гамтоіи — останні вистави Пассейк, Н. Дж. 

і околиця. 

Неділя, 10-го грудня 1972 року 
Год. 5:30 теч., УКРАШСЬКА ЦЕНТРА ЛЯ 

ї v 240 Говп Аве., ПАССЕИК, Н. Дж. 
'`-- u виконає комічну оперу-вистану на 3 дії 

ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ 
Музика С. ГУЛАК.\-.АРТЕМОВСЬКОГО 

' '^.. Виконавці: 
І. Карась І. Рейнарович, Львівська Опера 
Одарка -1 Г. Аидреадіс, Опера Кольон, Вуенос Айрес 

, ОІ^еана L М. Коколь-.ьіац Снті Опера, Ню Норк 
. Андрій — Б. Чаплннськнй, Темпл унів. олерова компанія 

Хмак В. Карпнпич, сол. хору ,.Прометей" 
Селіх-Аґа Т. Федорович, Apr. Харківського Драм. Т. 

'^Камерна оркеетра Хор Оперного Ансамблю 
. Мув. кер.: Проф. О. Сгратичук Режисер: Т. Федорович 

Р s Танки: О. Геиза, група СУМА „Верховинці" 
bttn. Концертмайстер: Т. Леанцький і В. Босий 

Декорації Оперного Ансамблю. 
Козаки, козачки, женці, слуги султана, турецька варта. 

Дісться в Туреччині. 
ДІередтгродажа квитків в крамниці „Січ", в Українській 

Централі 1 при касі театру, год. 4^га, 

УКРАШСЬКШІ МУЗИЧНИЙ 
ШОТИТУТ в ІРВШГТОНІ, Н. Дж. 

під протекторатом 
ВІДІЛУ УККА 

— влаштовує — 
СНУ 

в неділю, 3-го грудня 1972 року 
о годині 4-ій по пол., в залі 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
прн 140 Проспект Евеиго, Irvln(rton. NJT. 

ДОБРОДІЯННЯ КОНЦЕРТ 
|( УЧНІВ УМІ 

і -v . 
,,Мета — придбання фондів на покриття великих коштів 

tee 000 дол.) складної і рідкісної операції пересадження 
? : і' нирки батькові учениці УМІ. 

ГРАЮТЬ УЧНІ КЛЯС: 
Т?г'БОГДАНСЬКОЇ. Нюарк: Б. Буняв, Р. Ворох, М. Го– 

ліната, Ю. Кух, М. Кутаїська, Л. Семантики. Д. Си– 
4 гіда, 3 . Стебельська, О. Федореико, Р. Шегедин і Н. 
` '– Яворська. 
Т^КЛНМ, Ірвінгтоп: Т. Бабенко. Н. Гнат. Л. Гусак, І. 
: у ,Пелех, Г. Терлеиька, X. Терлецька, В. Шевченко, 
- ..., -Н. Шевченко 1 Є. Щербак. 
.0кЧШІАК, Паосейк: М. Сохаа 1 О. Сохаи. 

Ціна квитка 3.00 дол. 

лематичні теми. Виставку о– 
глянуло 200 осіб. 

Відкриваючи Виставку в 
неділю 5 листопада ц. р. в 
залі Літературно - Мистець
кого Клюбу в Ню Иорку Да
рія Костів познайомила зіб
раних з організацією Вис
тавки й подала до відома 
ключ, за яким підібрано, 
скляснфіковано і розміщено 
експонати. Млстець Богдан 
Титла, у гутірці, вказав на 
значення таких виставок для 
естетичного виховання ді
тей та на психологічну пот
ребу дітей висловлювати 
свій внутрішній стан з допо
могою креативного мистец
тва, підкреслюючи вагу 
спонтанності! дитячої твор
чості!. Вартість тієї творчос
ті! лежить у безпосередності 
й щирості вислову. Вона мас 
відбити уяву дитини, вирази
ти те, що дитина відчуває, 
а не бути фотографічним зо
браження реального світу. 
Тому копіювання, інспірація 
чи пряме втручання стар
ших, технічна досконалість 
та вишукані рямки не спри
яють плеканню дитячої са
модіяльності!. П р о мовець 
вказав на вагу таких виста
вок для підшукування й ви
рощування нових талантів і 
виховання мрйбутніх сприн– 
мачів мистецтва. 

Напередодні відкриття Ви
ставки відбулася творча го
дина малювання, проведе
на мисткинега Ярославою 
Геруляк з групою дітей без
посередньо після заслухан– 
ня дітьми переказу про Ки
рила Кожем'яку. Діти ма
лярськими засобами зілюс– 
трували деякі моменти пе
реказу за власним вибором 
і вподобою. Таксамо п-і Ґе
руляк зробила спробу ма
люнку дітьми під інспірацію 
музики. Показані на вистав
ці малюнки творчої години і 
коротке інтерв'ю з учасника
ми обох спроб виказали, що 
експерименти були успішні. 
З нагоди Виставки видано 
каталог експонатів. 

Щорічним влаштуванням 
тієї виховно - мистецької ім
прези 64-ий Відділ СУА дас 
корисний вклад в естетичне 
виховання молоді за допомо
гою засобів креативного 
мистецтва. Треба тільки, 
щоб батьки, учителі й вн– 
ховникн підтримали це діло. 
На жаль,вражала відсут
ність відвідувачів виставки 
організованими групами ді
тей під проводом вихонюг– 
ків. 

Марія Борагура 
пресова референтна 64-го 

Відділу СУА 

ГРОМАДЯНКА ПЛДА ЛШДЛІ на Лонґ Айленді ба
гато років робила всі можливі заходи для збереження при
роди в Монтоук і околицях. Тепер вона може бути щасли
вою, бо власті призначили в тому районі 900 акрів землі 
під резервацію для парків і відпочинку. Але виявилося, 
що саме на тій землі стоїть дім п-і Ліндлі, який знесуть 
бульдозерами. Вона попрохала дати їй право жити там ще 
35 років . . . 

ПОДАСМО ДО ЛАСКАВОГО ВІДОМА ОТЦЯМ 
ПАРОХАМ В АМЕРИЦІ. ЩО 

”Ч ВИСОКОПРВПОДОБНИ п 

о. МИКОЛА ГЕМБАРОВСЬКИЙ, ЧСВВ 
С ПРИЗНАЧЕНИЙ 

ДАВАТИ МІСІЇ 
цього РОКУ в УКРАШСЬКШ мові 

Просимо .голоситися на адресу: 
ST. JOSAPrlAT"S MONASTERY 

;jEast Beach Drive Glen Cove, N.Y. 11542 

НОВІ ПРАВИЛА РУХУ 

По всій території СССР не
забаром будуть заведені но
ві правила вуличного руху. 
Пояснення тих правил пода
ла досить незрозуміло ..Мо
лодь України" з 19 жовтня. 
Всі вони чинні ,.на всіх те
риторіях, де можливий тран
спортові^ рух". Про зміну 
сигналів на дорогах для шо
ферів: „Одночасно вмикати
муться червоний та жовтий 
сигнали і мигаючий зеле
ний". На деяких вулицях 
міст будуть застосовані світ
лофори, котрі зможуть змі
нювати напрям руху на тій 
же вулиці, прн потребі — на 
протилежний. Заводиться та
кож нова вказівка ..Рух на 
швидкісних шляхах": на них 
буде заборонено будь-який 
транспорт, швидкість якого 
менша від 40 кілометрів на 
годину, отже пішоходів, кін
ного транспорту, роверів - ве
лосипедів. 

фіФ^ФФ^^фіфФФФ0^Ф^ФФ^тФФ^ФФф^Ф4 

Вступайте 
а глени 
УПСоюзу! 

ФФФФФФФФФ0ФФФ0ЬФФФФФФФФФФ ФФФ4 ̂  

В ТРИНАДЦЯТУ РІЧНИЦЮ СЕИЕРТИ 

бл. п. 
МИКОЛИ ШУСТА 

що відійшов у Вічність 26 листопада I960 року 
відправиться 

ЗАУПОКІЙНА С Л У Ж Б А Б О Ж А 
в СУБОТУ, 2^-го ЛИСТОПАДА 1972 РОКУ 

о год. 8-ій ранку 
в ЦЕРКВІ СВ. ЮРА в НЮ ИОРКУ, Н. И. 

Про молитви просить 
сни - ВАСИЛЬ ШУСТ 

ПОДЯКА 
Дня 31-го серпня 1972 р. ВІДІЙШОВ від нас у Вічність — 

а 2-го вересня був поховання иа цвинтарі 
св. Мнколая в Чикаго, Ілл., 

ваш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО 1 ДТДО 

бл. п. інженер-архітект 
ОЛЕКСАНДЕР ПЕЖАНСЬКИИ 

Цісіо дорогою хочемо ще раз подякувати Усім, що 
взяли участь в похоронних відправах та відпровадили 
Покійного на .місці' Вічного Спочинку. 

Щиро дякуємо: д-рові Василеві Марчукові за поміч 
і опіку під час Пого недуги; Всечеснішнм Отцям: митр, 
радникові о. Павлові Джу.тшіському 1 парохові о. Марія– 
нові Бутринському за відслуженая Панахид 1 похорону 
та о. М. Бутрннському за глибоко змістовні слова під час 
похоронної св. Літургії в церкві св. Володимира І Ольги; 
проф. Василеві Шутьові за відіграния похоронного мар
шу Шопена після Панахиди, згідно з бажанням Покійно
го. 

Щира подяка інж. Богданові Білннському за про
щальні слова від Української Громади над могилою та 
братові Покійного Михасеві Пежанському ял дуже сер
дечні „Слова про Олеся" під час помилок. 

Щиро дякуємо Родині, -Приятелям 1 Знайомим, що 
не жалували труду і часу і взяли участь в усіх відпра
вах похоронних, склали пожертви на Богослужби та пе
реслали квіти. 

Зокрема хочемо подякувати Т-ву Українських Інже
нерів — Відділ Чикаго, НТШ — Ню Порк, Українсько
му Фотографічному Т-ву — Ню Порк, Українському Му
зеєві — Чикаго, Осередкові Прані УТІС — Чикаго, що ие 
забули про нас в тих тяжких хвилинах. 

Усім, що помістили спомшш про Покійного — щира 
подяка. 

Дякугам похороішо.му заведояппо Музика і Син в Чи– 
каго за зразкове переведешш похорону. 

Горем прибиті: 
ІРИНА - вдова 
ДАРІЯ 1 МИРОН ЯРОШБВИЧ - донька з мужем 
ХРІІСТЯ — виучка 

Довнерс Ґров, 18 листопада 19Т2 р. 
и 

Замість квітів па Могилу Покійного склали: 
ял „.Пластовий Шлях" ^– Осередок Праці УПС —-
Чикаго 525.00 

на „Український Музей" в Чикаго: 
П-во Дарія і Тарас Лушпннп,кі, Довнерс І роп 510.00 
П-во Зеня і Орест ІВтьо, Нюарк 20.00 
11-во Ірина 1 Микола Ставинчі. Сільвер Спрінґ 10.00 
П-во Олена 1 Павло Турулн, Чикаго 10.00 

, 

ДІ шмати CJJ—OW вісткою з Родиною, Приятелями і Знайомими, 
що а Неділю, 19-го листопада 1972 року, ненадійно, 

irtmMlltoB у Вічність на 48-му році життя 
ваш Найдорожчий 

бл. п. 
Д-р-аСЕВОЛОД ГЕРАСИМОВИЧ 

ОТТОПЕД-ХП'УРГ 
В Ню Порку І Гемстед, Н. П. 

ІІАНАХНДА - в середу, 82кч) листопада 1972 р. о год. 7-ій веч. в похоронно
му заведениі Universal Funeral Chapel, 52nd Street at Lexington Avenue, Manhattan. 

ПОХОРОН - В п'жппиро, 24-го листопада 1972 p. - ПАНАХИДА о год. 9-ій 
ранку В похореяВоаіу заведенні; СЛУЖБА БОЖА о год. 11-ій ранку в україн
ській Католицькій Церкві Покрова Божої Матері, 97-06, 87-ма вул. в Озон Парку, 
KDlnc,H. П. 

Горем прибиті: 
ЕНГЕН ЛЕВИЦЬКІШ - тіточний брат а дружиною ВГРОЮ 

і дггьмн: ГРЕНОЮ ft ЮРК5М 
ФЕВРОНШ ГЕРАСИМОВИЧ - тітка 
ЯРОСЛАВА ЛУШПННСЬКА - кузкмка 
АНЯ ,СІВЕЦЬ - кузинка 
і Родина в Америці ft Україні 

Увага! Бі”ВІШ МЕШКАНЩ Увага! і 

МІТТЕНВАЛЬДУ! 
В суботу, дня 2-го грудня 1972 року 

О ГОДИНІ 8-ІЙ ПО ПОЛУДНІ 
в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ ДОМІ 

в ІПО ПОРКУ, 140-142 Друга Аве., в кім. ч. 35 
— відбудуться — 

ПЕРШІ СХОДИНИ 
БУВШИХ МПТЕНВАЛЬДЦІВ 

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО З'ЇЗДУ, 
ЯБіга ПЛЯНУСГГЬСЯ НА ЛІТО 1973 РОКУ 

и Тніціятивна група просить всіх бувших — Єґерців. 
Піонірів та Лютензекців — прибути на ці Сходини. 

в Про ближчі інформації просимо звертаття до п. Сте
пана Шепаровнча, 240 Е. 5th Street, New York, N.Y. 
10003. Телефон (212) OR 3-1156. 

в Ми впевнені, що по 25-ох роках цікаво буде такий 
З'їзд відб\тн. Просимо, допоможіть нам цю гарну 
ідею зреалізувати. ППЦІЯТИВНА ГРУПА 

З безмежним жалем 1 смутком покідомллепо 
Рідних, Приятелів, Зваяомнх і бувших ІІзроуіян, 

що дяя 21-го листопада 1073 р. по короткій недузі, упокоївся в Боиі, 
на 79-(му році життя, 

ваш Найдорожчий 
МУЖ, БАТЬКО, ДІДУНЬО, БРАТ, ВУЛКО 1 ИІВАГЕР 

бл. п. о. совітнин 

ЕВГЕН МАЦЕЛЮХ 
парох і д^тгхпастпр, учасинх Вігзвольнпх Змагань, редалстор „Украінсмсях Вістей" 
в Тернополі, поет 1 автор числеиинх кннисок в украгиській й англійській мовах, 
невтомний працівник на народній ниві та основній; і члеи численних організацій 

на Рідних Землях. 
ПАНАХИДА в середу, 22-го листопада 1972 р. о год. 7:30 веч. в похоронному 

заведелпіі IL Яреми в Ню Порку. 
ТІЛО ПОКІЙНОГО буде перевезене в четвер, 23-го листопада до Української 

Католнцмооі Церкви Преса. Тройці, 288 Vanderbilt А\-е-, Staten Island, `S.\\ де о 
год. 7г30 аеХ. будуть випраавлені ЗАУПОКППП БОГООЛУЖЕННЯ. 

СВИІЦГЛШЧІ ПОХОРОНИ відбудеться в п'ятницю, 2-1-го листопада 1972 р. 
о год. 7:30 веч. ж Українській Католицькій Церкві cm. Юра в Ню Порку. 

ПОХОРОН відбудеться в суботу, Еб-го листопада 1972 р. о год. 8:30 ранку 
а Українській Католицькій Церкві св. Юра в Ню Порку. 

В глибокому смутку: 

. ;-І. і..! СЗОФМ^ЮРЧНІІСЬКІЕЧ—дртжина,– 
СЛАВА СУЛЖШІСЬКА - донька з мужем ДАНШЛОМ 

1 внуком ВОЛОДИМИРОМ 
ОЛЯ ЯО”К — донька з мужем ІВАНОМ 1 внуками: 

БОГДАНОМ І OPBCTOCVI 
ЛВДА КОТЛЯРЧУК - донька з мл”жем ОМЕЛЯНОМ 

та нкуками: ЕГОРЕМ та ЕВГЕНОМ 
ІРЕНА КОМ.АРНШІЬКА - донька з мужем МИХАЙЛОМ 

і внучками: ХРИСТИНОЮ і ТЕРЕНЕЮ 
Д.4НИЛО -– брат з дружішою СОФІЄЮ 1 братанком 

ВОЛОДИМИРОМ з дружиною та дітьми 
а. д-р ВОЛОДИМІШ ГАВЛГЧ - сестрінок 
СТЕФ.АЕІ ЮРЧІШСЬКІШ — шваґер з дружиною НАДІЄЮ 

1 сяяом ІГОРЕМ з дружиною і дітьми 
Родина МАДЕЛЮХХВ і ЮРЧИНСЬКНХ 
та дальша Родина в Америці, Канаді, Польщі, Австралії 

1 на Рідних Землях 
а 

Замість квітів на могилу Пенсійного, просимо складати пожертви 
на нову Церкву св. Юра а Ню Порку. 

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОБІД УКРАЇНИ 

1-ий Відділ в Нюарку - Ірвінгтоні, Н. Дж. 

Субота, 25-го листопада 1972 року 
год. 7:30 вечора 

УКРАЇНСЬКИЙ И А Р О Д Ш П І Д І М 
в ШВІНТТОШ, Н. Дж. 

Д О П О В І Д Ь 

Д-РА КОНСТАНТИНА САВЧУКА 
нн тем̂ – 

„Багатогранність рух7 сггротиву 
в Україні" 

ПТСЛЯ ДОПОВІДІ ЗАПИТИ І ДИСКУСІЯ 
Українське Громадянство, зокрема Членів Організацій 
Визвольного Фронту, іапрошусмо до участи, щоби обіїі– 
нятись думками на гему актуалиінх на сьогодні подій 
в Україні. УПРАВА ВВДДЗЛУ 

Н И Н І М Н И И Н І М М І Н И И 
Дарія Ярославська 

ПІЩ ЧУЖІ ЗОРІ 
РОМАН 

Третя частина трилогії „ПОВІНЬ" Ціна 5400 
'НА КРУТНІ ДОРОЗІ - перша частин. Ціна S4.00 
:ОСТРШ Ді-ПІ — друга частина Ціна 54.00 

-н ̀  - Набути можна в авторки: 
D. YAKyOSLAWSKA-eTOLu\RCinJK 

л ИЯїб Ridgewood Road Maplewood, N'-J. 07M0 -
І І М М И І И I H M I I M M I M W M ' M M N I H 
Йге5: --- І - -: -: --

^^^^^^^Л^лл^л^у^у)0уу^^ууууущлЛЛЛЛМЛ^ллЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ0УІ^^^^^Ю0 
КРУЖОК МАТЕРЕП прн ШКОЛІ СВ. IB. ХРЕСТИТЕЛЯ 

в НЮАРКУ, Н. Дж. 
— влангтовус 

в суботу, 2 грудня 1972 p.. о год. 4:30 по пол. 
в ШКІЛЬНІЙ АВДИТОРП 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ВЕЧІР 
Сценка - „ЛИСТИ ДО СВ. МИКОЛАЯ" 
У ВИКОНАННІ НАШИХ ШКІЛЬНИХ ДІТЕП 

ш 
Небееаа канцелярія буде відкрита від год. 2 по по,т. того самого дня а тій нсе залі. 

З беакежянм жалем 1 сумом повідомлясмо Рідшо, Приятелів І Знайомих. 
що 21-го листопада ШТ2 рожу з Божо! Волі, відійшла від нас'на 67 році життя, 

наша Найдорожча і Незабутня 
ДРУЖИНА, МАМА, БАБЦЯ і СЕСТРА 

бл. п. 

МОТРЯ ШКОРУТА 
з родини СВОРАКІВ 

народжена 14-го лютого 1906 року а Тисьмешщі. Україна. 

ПАНАХДЗВА ж п'ятницю. 24-го листопада 1972 р. о год. 8-ій веч. в похорон
ному заведенню Macfco Funeral Home, 1609 \V. Genettee SU SjTacu.4e. N.Y. 

ПОХОРОН в суботу, 26-го .тнетопада 19Т2 року о год. 8:S0 ранку л церкви св. 
Івана Хрестителя на українське кладовище в Сира китах, Н. П. 

Горем прибиті: , 
МАТВІЛ - муж 
МАІ'Ш ШОРОБЛ”РА - донька з мужем ПРШОМ і дітьми: 

БОГДАНОМ і МАРТОЮ 
АЙВА РАК - ДОІІМУІ з мужем ЕКШОДШПІРОМ 

і дітьми: ІГОРЯМ і АНДРІОМ 
ГРИГОРІН - син . 
ПАВЛО — брат з Родмиою 
Родюіа в Україні N. 

\ ” \ 
Замість квггів иа могилу Покійної, просимо складати пожертви 

на „Церкву в Потребі". 
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ДАРУНОК 
НА СВ.МИКОЛАЯ і РІЗДВО 

У нашій книгарні 
м о ж н а н а б у т и : 

Д-р Михайло Даннлюк: На медичні теми — Лі– 
iuifx-ькіш доаідннв 510.00 

Д-р Михайло Дшшлюк: Повстанський ;ишіиіш; 2.25 
Д-р Лука Луців: Василь Стефшінк — еиівгць ук– 

pauu-ької землі 
Д-р Лука Луців: Іван Франки — борець з а націо

нальну і соціальну справедливість 
Д-р Лука Луців: Тарас Шевченко — співець ук

раїнської слави і волі 
Д-р Лука Луців: Маркіїш Шашкевнч — Біогра

фія і характеристика творчости з додатком 
усіх оригінальних творів 1.20 

Д-р Лука Луців: Ольга КоСилинська. В сторіччя 
її народнн 

Д-р Лука Луців: Іван Франко — ашття і твор– 

Роман Завадовнч: Кобзарева гостина 
ЩЄВЧ6ЮС08І ДуаїВ і пісні — Showhrnko's Thoughats 

and Lyrics 
Володимир Кедровський: Обриси мішулого 
А. Драгав: Український Народний Союз у мину

лому і сучасному 
Іван Смолій: У зеленому Підгір'ї — повість 
Остап Тарнавський: Брат Братові. Книга про 

З У А Д К f?.00 
М. Прокопів: 3 Городиславич у світ широкий 3.Q0 
Панас Феденко: .Минуло иівстоліття. Зимовий по

хід Арми УНР 1919-20 
Авр.іам Шіфрін: У сош.тській катівні 
Фі-д.р Дудко: Мон молодість 
Белушко В.: Богдіиі ЛеикнЯ 
Ю. Буряківець: Виноградник 
М. Верховинець: Ідеш, брате мій ! 
Височенно А.: СССР без маски 
Ворд В.: 5 ідей, нкї змішоють світ 
Вишшченко В.: МЬк двох сил 
Грвцак II.: Галіщько-Воліпіська Держава 
Данько М.: СССР в'язниця народів 
Дашкевич P.: Артилерія Бригади СС в боротьбі за 

Київські Золоті Ворота 
Завадовнч Р : Сойка Штукарка 
За волю України. Історичний Альманах УОС і 
Кащенко А.: Борці :іа правду 
Кедрин-РудИИЦЬКИЙ І.: Внкрітлена правда 
Керніщькіш І.: Перелетні птахи а 
Кобець О.: Записки полоненого 
Коренець О : Зпінток малого монгола 
Липа Ю.: ПризшічешДі України 
Наш Львів 
Пастернак М.: Українська жінка у хореографії 
Прокол.в: По п'ятдесят шить роках на Україні 
Ріпецькнй Ст.: Украіііське Січове Стрілецтво 
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Бібліографія джерел до історії УСС 1.00 
Сімянців: Спогади Богданівна L0O 
Франко: Лис Микита „– .30 
Яковлів В.: Договір Богдана Хмельницького 1.00 
L Соневнцькнй: Арте.ч Ведель і його музичцН 

спадщина 3.00 
Микола Палій: Ктсетера — Кантати 1.00 
Михайло Осадчий: Білимо 4.50 
о. Ннколая Волконський. А те, що минуло 2.50 
Е. Андієвська: Герострати 7.00 
Ю. Лаврнненко: Зруб і іш-рости 6.00 
Бойчук Б. - Вубчак Т.: Коордіиіатн т. 1 1 2 9 8 0 
Костюк Г.: Теорія і дійсність 3.00 
О. Залевський: Мала Мугш'пія Енциклопедія 3.50 
Удовиченко А.: Третя Заліана Дивізія. Рік 1919. 7.00 
Кедрин І.: Паралелі в історії України 3.00 
Городиськнй Орест: Ген. Турчин — Особистий 

приятель през. Ліикольна 1.00 
Лозинськнй, др. Михайло: Галичина в pp. 1919 

і 1920 
о. Богдан Курнлас: Перон — п”сса в 5-ох д іях -
Україна — Кнцнклоиоділ для молоді -
3 . Терлецька: Українські страви 
Олесь Бабій: Дві сестри 
Микола Ковалевськнй: ГІрп джерелах боротьби -
Українські юристи під судом КГ”Б 

МОвХОіЧЧИ 

Іван Д з ю б а : ІіітериацІоиалізм чн русифікація 
Ігор Калинець: Підсумовуючи мовчання 
В. Софронів Лепіщький: Кланялися Вам три УкраІ– 

Любов Коленська: Павлів Тріюмф 
Вадим Лесич: Вккифор з Криниці 

5.00 
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15.00 
7.00 
3.00 
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4.90 
3.00 

4.00 
4.00 
5.00 
5.00 Володимир Галан: Батерія С.мерти 

Зоснм Дончук: Прірва, Роман 4.00 
Марта Тарнлвськя. Хвалю Lполію 2.00 
Д-р К. ІЇаяьківськнЯ: Від Держави до Комітету — 3.75 

Від Комітету д о Державно– 

Рокн німецької окупації 
Скорошід. ілюстрації Едвар– 

Д-р К. Панькшський 
го Центру -– 

Д-р К. ПаяьківськнЙ 
Роман Купчииський: 

да Козака 
Леся Лнсак: Терпкі пахощі 
Контрасти. Збірка молодечої творчости (поезія, 

проза, музика, графіка) . Зредагувала М. Л. 
Залеська-Оянткеаяч 

A. Глібів: Байки 
Микола Погідннй-Угорчак: Чарівний діямаит 
Катеріта Пере.тісна: Моїй Матусі 
Уляна Любович: Ролкажу вам про Казахстаа 
Д-р Ю. КНЯЖИНСЬКНЙ: Парне історії римської лі

тератури 
Іван Керинцький: Герой пеіредмигтя 
Іван Керинцький: Пирелетні птахи . 
О. Звичайна та М. Млаковнй: Ворог народу. По

вість. 1 і 2 томи 10.00 
Василь ВолицькиЙ: Д е щ о про Рогатий і про Рога– 

тниську Ириватпу Україпську Гімназію 
Україїм'ьке Академічне Козацтво , ,Зааороже". Юві

лейний .Альбом. Зредагував д -р Ол. Соколишин 
Леонід Полтава: Валторна. Збірка поезій, лірична 
Докія Гумешіа: Родинний альбом 
Олена Василева: Коли орбіти лхреіцуіоться 
Юнацтво в обороні Рідної Землі. Спогади про 

участь української молоді у Визвольних Зма
ганнях '1918-1020 pp. 

B. Витвнцькнй: ГайзорояськиЙ — ЛСиття і твор– 
Чл”ТЬ „ . 

Василь СофронІВ-ЛевицьКНЙ: Липнева отрута 
Дмитро Николитшшш: Тарас Шевченко — Іото– 

РНЧНЗ поеми 
Три поеми Тараса Шевченка (Сон, Великий 

льох. Неофіти), з передмовою й поясненнями 
Богдана Лепкого 

Тарас ПІеиче!гко: Гайдамаки, з портретом автора 
н ілюстраціями 

Про Шевченкові твори: Оферма - Оповідання з 
життя військового і інш. 

Алла Коссовська: Паморозь (Поезі ї ) 
Петро Олійник: Лихоліття Холміцннн і Підлашши 
ІОр Сірий: Про Овіт Божий (Бесіди про приро

дознавство) 
Ю. Кміт: В затінку й на сонці .54) 

уКобзар Тараса Шевченка. Видання „Просвіти, Він
ніпег 

М Коцюбішський: "Пні забутих предків 
Юрій Федьковнч: Люба,-агуба. Повість 
Лесь Митровнч: Не-чнтадьвик - . 
А Кащенко: Борці з а правду - Історичне опоа. 
М Коцюбинський: Фата Моргала 
0 КоинсьхиЙ: У гостях добре, дома л і т н е - їсто– 
Ярославнн СиДІр: Визвольна боротьба Зачідньо– 

Лкраїиських Земель у 1918-23 p. p. . 
Макснмчу, д - р Іван: Нарис історії роду Петруше– 

іигчія '-– -
Міра Гармаш: Віднайдені іюки (поезіі) 
Міра Гармаш: Р а й д у г а в пітьмі і п о п П ) . . — 
Богдан Попович: ПІД українським небом (спогади) 
Книжковий знак шестидесятників 
Іван Кошслівець: Микола Скрипник 

Належність з а книжки посилати ТІЛЬКИ чеками або 
Поштовігми Переказами. Д о грошевої посилки долучити 
U центів кошти пересилки від 1 книжка і 59о стейтово– 
го податку з Н ю Д ж е р з і . 

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

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ 

У Н С о ю з у 

НЕ,ТДЛЯ, 
26 ЛИСТОПАДА 1972 р. 

ПОНКЕРС, Н. П. Збори Т-ва 
Под. Січ 8 Відд. о год. 2-ій 
по пол. в церковній залі. 
Проситься чл. вирівняти за– 
лег.ті вкладки. — У п р а в а 

F E M A L E 

ПОШУКУЄТЬСЯ 
ЖГНКИ-КШІГОІЮДА (BOOKKEEPER) 

у ювелірській крамниці 
в Ірвінгтоні, Н. Д ж . 

Зголошуватись телефонічно: 
(201) 899-2279 

від 9 рано до 6 по пол. 
S H E L P W A N T E D M A L E В 

6.00 
7.00 

3.50 
5.00 

3.50 
2.26 
2.50 
LOO 
4.00 

5.00 
2.50 
1.50 

2.00 

5.00 
1.50 
6.00 
6.00 

1 0 0 
.30 
.50 
.50 
.50 
.50 

3.00 

1 00 
1.75 
2.25 
3.50 

15.00 
7.00 

СУПЕРШТЇЗДДЕНТ 
FOR BROOKLYN 

( F L A T B U S H ) 
6 story elevated apt. building, 

No. 6 oil, 4 room street 
level apt. 

Call 563-4161 
ELECTRO MECHANICAL 

ASSEMBLERS 
For small machine manufac
turer. Some experience on 
packaging equipment helpful. 
Day or night, full, part time. 

| С(.юс1 working conditions. 53.85 
per hour. Call ( M l ) 796-3100 

for interview. 

MALE Sc F E M A L E 

БУЧЕР-М'ЯСАР 
вепрового м'яса і витягання 

костей. 
М У Ж Ч И Н І ! аоо Ж І Н К И 

Праця вечорами, на кілька го– 
щи. ВІД 5 по пол. до 12 ночі. 
Можна собі вибрати годіпш. 

5 ночей в тижні. 
14th St. - Washington Market 

Охочих навчимо 
Тел. (212) SA 4-4639 

ПРО ОДИН 
РОЗДІЛ... 

(Закінгення зі crop. 2-ої) 
цьому абсурдному для курсу 
історії української літератур
ної мови розділі, а й в усьо
му курсі ніде не згадус. Не 
згадус він і того, що насп
равді усе українське мово
творення відштовхувалося 
від російської мови, як про 
це свідчать численні факти, 
зібрані хоч би в моїй праці 
„Українська літературна мо
ва, її виникнення й розви
ток", т. І, 1955 p., та т. П, вил. 
І, 1962 p., а ще більше в моїй 
великій ,,Історії нової укра
їнської літературної мови", 
яка, на жаль, ось уже рік, 
не з мосї вини, лежить над
рукована в мюнхенській дру
карні. 

Сумно робиться, коли чи
таєш цей розділ, та й увесь 
цей ..університетський курс" 
П. Плюща, і єдиною, може, 
втіхою с те. що він призна
чений для студентів високих 
шкіл, тобто для дорослих 
людей, які, напевно, розумі
ють антністорнчність і антн– 
наукопість цього примусово -
казенного виробу і шукають 
інших джерел для пізнання 
історії української літератур
ної мови. 

Розділ написано хаотично, 
без логічної упорядковаНгОС– 
ти матеріялу, та ще й пога
ною. ,,збагаченою" руенциз– 
мамн мовою. 

Вступайте в члени 
УНСоюзу! 

V. М. FASHION FABRICS 
N e w York. N.Y. 10008 

Тел. 477-4303 
329 East 11th Street 
(Між 1-ою a 2-ою евенями) 

ПОРУЧАС НА Р К І Д В Я Ш Д А Р У Н К И НА ВИСИЛКУ 
В УКРАЇНУ І ДО ПОЛЬЩІ, І Д Л Я ВЛАСНИХ ПО
ТРЕБ - Н А Й К Р А Щ І МАТЕРІЯЛН, ВОВНИ, ПОЛІ– 
ОСТРИ П ІНШЕ. НИЗЬКІ ІОНИ. 

Ми побільшили наш персонал, щоб скоро 
вислати Ваші пачки. 

ШЛІТЬ СКОРО Ваші ПАЧКИ до нас 
a penny зробимо ми. 

ПАЧКИ-ДАРУНКИ Д О С С С Р 
ДАВНЯ ДОВІРЕНА ФІРМА 

продовжує обслуговувати своїх щораз зростаючих чис
ленних клієнтів за традицією, аку створило S 40-літис 

існування. 
Якщо Вн є одним з тнеячів наших задоволених КЛІ

ЄНТІВ, МИ дякуємо ВАМ за Вашу опіку. 
Якщо ні, мн пропонуємо Вам скористати в и і п н 

послуг, а ВИ будете НАМ вдячні. 
ПАЧКИ ОДЕРЖАНІ ПОШТОЮ ПОЛАГО– 

ДЖУЄТЬСЯ ТОГО САМОГО ДНЯ. 
Звертайтеся за найновішим каталогом 1 за іпфор– 

мапДями про оотаїші правила на адресу: 

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
(Affiliated with Podarogifts, Inc.) 

723 Walnut Street Philadelphia, Pa. 19106 
Telephone (215) 925-3455 

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
240 Fifth Ave. New York, N.Y. 10001 

Між 27-ою і 28-ою вул. 
Tel.: (212) 725-2449 

або до наших відділів і представництв: 

BALTIMORE. Md. 21224 
S206 Eastern Ave. 
DI 2-2874 

So. BOSTON. Маяв. 02121 
390 West Broadway 
A N 8-8764 

CHICAGO. HI. 60622 
2242 W. Chicago Ave . 
B E 5-7788 

CLEVELAND. Ohio 44119 
787 K. 186th Street 
486-1836 

DETROIT, Mich. 48210 
6460 Michigan Ave . 
TV 5-7560 

ELIZABETH. N.J. 07201 
956 a Elizabeth Ave . 
201-354-7608 

HAMTRAMCK. Mich. 48212 
11415 Jos. Cam pan Ave . 
365-6350 

N E W BRITAIN, Conn. 06062 
97 Shuttle Meadow Ave. 
224-0829 

N E W YORK. N.Y. 10008 
101 First Avenue 
OR 4-3930 

OMAHA, Nebr. 68107 
5524 S. S2nd Street 
731-8577 

Вокальний концерт української та світової 
музики Антона Юркова 

12-го листопада ц. р. у ве
ликій концерговііі залі Ма– 
унт Вернон Скул в Нюарку 
відбувся концерт українсько
го тенора Антона Юрків. 

У програмі копцерту спі
вак по-справжньому розкрив 
поетичну музику ранніх іта
лійських майстрів — Каль
дера, Скарлатті, Каччіні та 
Дуранте, щиро і з почуттям 
передав вразливий плач Фе– 
деріко з опери Арлезіаяа Чі– 
леа, по-мнетецькн вів звук 
на меццо-воче в арії Бізе 
„Шукачі перлів". Обсяг го
лосу Антона Юркова на цьо
му концерті простягався до 
високого „с". 

Викінченість і виразність 
тлумачень та широка скаля 
динамічних відтінків відчу
валася через всю програму. 
Емоційність виконання тво
рів Нижанківського (,,Засу– 
^уй–трембіто"), Л ц с є н к а 
(„Гетьмани") та Стеценка 
(Вечірня пісня і „Зустрітися, 
щоб зразу розлучитись") 
зробила , українську музику 
близькою, для кожного укра– )кід 

шського і не-украінсько г о 
слухача. 

На концерті була присут
ня Лідія Крушельннцька — 
керівник студії мистецького 
слова в Ню Норку (в мину
лому оперова співачка). На 
прийнятті, яке відбулося по 
концерті, ця відома діячка 
української сцени відзначи
ла чистоту інтонації та ви
тончене фразування співака, 
стверджуючи, що завдячує 
він це в великій мірі проф. 
Євгенові Крахнові, в ансамб
лі з яким (фортепіян) він 
виступав та відомій співачці 
Клавдії Тарановій, в оперо– 
вій студії якої Антін Юрків 
одержав свою музичну ос
віту. 

Антін Юрків співав у ше
сти, зразково опалова н и х 
ним, мовах: українській, ан
глійській (Гаґеман), італій
ській, французькій, німець
кій (Ріхард Штравс та еспа– 
нській (Де-Файа). Частина 
виконуваних творів була в 
перекладах Є. Крахна та Дм. 
Ревуцького. На наддат к н 

У(фаїнці Ню Йорку протеотують протї 
порушування прав УКЦеркви 

(Закінчення з 1-ої crop.) 

рішуче відкидають всякі 
втручання адаштістратісвннх 
чинників Ватикану у внут– 
рішньо^-строеві і адміністра
тивні справи УКЦ. 

Виступаючі на вічі дуже 
сильно наголошували пог
ляд, що доля УКЦ с в укра
їнських, а не чужих руках, 
що ми повинні відкликатись 
не до чужих достойників, 
але до власного сумління, до 
наших духовних і світських 
провідників, до загалу ми
рян. Тому зібрані закликали 
до едности вірних, священи
ків, монаші чини, усю ієрар
хій УКЦ, до спільного фрон
ту боротьби за її права, про
ти наступу чужинців. Зібра
ні пропонували Владикам У– 
КЦ однодушно відкинути 
листа Кардинала Війо, як 
зневагу нашої Ієрархії і всієї 
УКЦ. Рівночасно вірні зак
ликали Владігк УКЦ, щоб 
вони спільно опрацювали 

одержаний від Постійного 
Синоду проект конституції 
УКЦ та спільно підписали 
його на найближчому Сино
ді УКЦ. У всіх питаннях, що 
відносяться до УКЦ, наші 
Владики зобов'язані зверта
тися до Ватикану не безпо– 
серденьо, але через ПОСТІЙ
НИЙ Синод УКЦ та його Го
лову — говорили доповідачі. 

Зібрані на вічу однодушно 
висловили свою відданість і 
підтримку Голові УКЦ, Вер
ховному Архиспнскопові Ио– 
сифові Сліпому. 

Президія і присутні на ві
чу звернулися з закликом до 
вірних УКЦ в ЗСА взяти ма
сову участь в демонстрації у 
Вашингтоні в суботу', 25 ли
стопада, що має стати вис
ловом становища українсь
ких католиків до політики 
Ватикану у відношенні до У– 
КЦерквн. 

У вічу взяли участь по
над 350 осіб. 

Клюб дітей колишніх президентів ЗСА 
Вашингтон. — Негласний 

PARMA, Ohio 441S4 
5432 State Rd. 
749-3033 

PHILADELPHIA, Pa. 19128 
1013 N. .Marshall S t 
W A 5-8878 

PITTSBURGH. Pa. 15222 
346 Third Avenue 
GR 1-3712 

ROCHESTER, N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue 
B.V 5-6928 

HARTFORD, Conn. 06108 
11 Charter Oak Ave . 
219-6256 

K A N S A S CTTY, Kan. 66102 
18 S. Bethany 
A T 1-1707 

S A N FRANCISCO. Call. 
94122 

1236 - 9th Ave. 
LO 4-7981 

SEATTLE. Wash. 98108 
1512 N. 39th Street 
ME 3-1853 

неформальний Клюб дітей 
колишніх президентів цієї 
країни існує від давніх ча
сів. Тепер до нього належать 
чи можуть належати 22 осо
би. Найстарша й дуже актив
на членка того клюбу це 88-
літня пані Аліс Рузвельт 
Лонгворт, дочка президента 
Теодора Рузвельта, яка жи
ла в Білому Домі у Вашинг
тоні до 1909 року. І тепер не 
обходиться більшого прива

тного прийняття у Вашинг
тоні без цієї колись дуже га
рної дами у незмінно широ
кому капелюсі. До клюбу 
можуть належати діти покі
йного президента Джона 
Кеннеді: синові Джонові те
пер 12 років, підросток Ке– 
ролайн вчиться в приватній 
школі поблизу Вашингтону, 
обос дуже здібні та дуже на
гадують батька. Син прези
дента Гувера Аллен живе 
далеко на багатому „ранчо" 
й неохоче їде до Вашингто
ну. Він дуже багатий. Діти 
президента Френкліна Руз
вельта — політично поділе
ні: у цих виборах Джеймс 
і Елліот підтримують пере– 
вибір президента Р. Ніксона, 
але дочка Анна Рузвельт ви
ступає за вибір сен. Дж. 
Мик Говерн. Живі ще четве
ро дітей президента Ґровера 
Клівленда, всі вони вже в 
старшому віці, а дочці пре 
зндента Тафта пішов 81-ий 

рік. Дочці президента Гаррі 
Трумена Марґареті не надто 
вдалася співацька кар'єра, 
але вона добре вийшла за
між за співредактора ,,Ню 
Порк Танмсу". 

Антін Юрків співав майже 
по кожній групі пісень. 

Ще треба відзначити важ
ливу деталь — статечну і 
просту поведінку вродливого 
співака на естраді. 

І. О. 

Real Estate 
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 

АБО КУПИТИ 
БУДИНОК. ВИЗНЕС, ЗЕМЛЮ 

звертайтеся до 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

GEMLVI R E A L E S T A T E CO. 
98 - Second Avenue 

New York, N.Y. TeL: 477-6400 

Makitra 
Real Estate, Inc. 

27 West Morris 
St. BATH, N.Y. 14810 

(607) 776-2468 
67 acre ranchette, good barn, 
silo, stream, pond, macadam 
load. Newly decorated 9 room, 
і bedroom, 1 and \'2 bath. New 
furnace. 2 car attached garage. 

S40.000. Owner offers terms. 

ggTgoW"Jy 
- IPAITMIHT`tTOM 

48 E. 7th St. 
Tel. GR 8-SooO. New York 10003 

НОВІ ПЛАТІВКИ, НОВІ 
КНШККИ, МИСТЕЦЬКІ 

ПОДАРКН одержите в А Р Ц І 
по .яшна iiiLV цілих. 

f r r , , , , , , J f f ? y , , , , , , , , r r f 
Українське Вис-нлкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 
TeL: 475-74S0. — Внсаласмо 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ 1 ХАРЧА
МИ в УКРАЇНУ 1 д о ООСР. 
Маймо на складі асе потрібне 
до висилки. Носиллсмо також 
РУБЛЕВІ ЦЕРТИФІКАТИ 1 
приймаймо ПАЧКИ д о ПОЛЬ
ЩІ (також уживані речі) . 
Уряд, год.: від ноиед. до езгв. 
8:80 - 6:00 веч. В неділю, ВІД 

10 д о 'і по пол. 
ФФФФФ+Ф+ФФФ+ФФФФ Ю+Фл ^ Х М О ї 

SERVICE 

Т Е П Е Р ВІДКРИТО 
ЩОДЕННО НА 

Перекуски (2 Обіди С Коктейлі 
Спробуйте наші страви. 

Господ. Steve Lymbie 
Відкрито 7 днів 

STASNY'S RESTAURANT 
9 Frunklln Turnpike. 

Waldwick, \ Л . 652-8626 

ХВОРІ. СЛАБІ, НЕРВОВІ 
"KALEFLTJID" 

Метода Д-ра Каленнчеиха 
Екстракт жнттсдайннх 

залоз тварин. 
Уживання нашого екстракту 
поліпшує.' назагал в дуже ве
ликій мірі у випадку загаль
ного ослаблення, нервової де 
пресії, змученая, виснаження, 
забурень і старости. В жінок 
рівнож в переходовому віку. 
Опис українською мовою як 
уживати КАЛЕФЛЮЇД висн– 
ласмо безплатно. Звертайтесь: 

Ltbor.it.)ir.-s Kalefluid. V. 
66, Bid Ехеїіпапя, 
Paris (16) . France 

ДО ВИНАИМУ 

ROOFING 

TRI-STATE 
ROOFING COMPANY 

ВСІ РОДИ Д А Х І В . 

Нові і направи. ринви і т. д . 
Даром кошториси. 

Call (201) 355-5353 

ДО ВИНАЛМУ 
ТРИ (3) КІМНАТНЕ 

МЕШКАННЯ 
при 242 YVarick Street 

Jersey Cily, N.J. 
За інформалінми звертатися: 

j І. Mykytiuk, 860 Grand St. або 
Andrew liarasyni, 212 Warrlck 

Street. 

Farms ft Country Ho т е з 

НАЙКРАЩІ 
ПОСІЛОСТІ 

ВСІХ 
РОДІВ 

КОРР of KERHONKSON, N.Y. 
(014) 626-7500 

вид 
Модерна ранча, 3 спальні. 
Щ лллннчки, гараж, Слиз. 
СоюЗгакя. Оцінено S25.0OO. 

КОРР of KEKHOXKSON, N Y 
Dial 914-626-7500 

Brooklyn — Flatbush 
3 and 4 Room 
Apartments 

FOR RENT 
Call owner 563-4161 

JL Л У Щ В 

МАРКІЯН 
ШАШКЕВИЧ 

П І Р Я SI SO 

|| Funeral Directors |i 

e Business Opportunity 9 
ВИЇМКОВА НАГОДА 

СТОЛІТТЯ 
Амбітні люди, які дійсно ба
жають ввійти до одної 3 най
більших корпорацій у світі, мо
жуть зголоситись на прац!о з 
можливістю дуже великого 
заробітку. Праця на кілька 
г о д і т або повний час. За ін– 

формаціямн телефонувати: 
Mr. Е. Baum, (212) 931-0196 

Theodore WOLINNIN,tnc. 1 
Директор 

Похоронного Заведоажа 
12S Eant 7th Street , 

WEW YORK, N.Y. 100et 
TeL: GB 5-1497 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

„КОВБАСНЮК АГЕНЦІЙ" 
Засновано 1920 p. Тел.: AL 4-8779; A L 1-8717 

НОТАРІЯЛЬНЕ БЮРО 
286 Е. 10th Street New York, N.Y. 10009 
ПОВІДОМЛЯЄ, Щ О З УВАГИ НА ВЕЛИКИЙ 

ВІКЕНД ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ! 

бюро буде закрите від 1 до 5 липня 
а 

РІВНОЧАСНО ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО 
В МІСЯЦЯХ 

ЛИПНІ і СЕРПНІ в СУБОТИ 
бюро буде закрите. 

Віра KOBDAGHIOK-ШУМЕПКО Антін ШУМКПКО 

S I N K O WSKY 
FUNERAL SERVICE 

2844 Wwm-henter Aveard 
N E W YORK, N.Y. 10461 

TeL: 863-2475 

Д и р е к т о р 
НОСПФ СЕНКОВСЬКИИ 

Завідує влапггущшшга ио– 
хо(кшів в каплицях, воло
жених в кожнім районі 
кіота. Похорони по міні– 

мальннх цінах. 

M`neo і ковбасні вироби 
за німецьким виробом для смакунів. 

Вироби у власній фабриці ковбас. 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - Н А И Л Ш Ш А 

яку найліпше люблять господині і цілі родини. 
Зайдіть до найближчої крамниці KARL ElOIER 

KARL E1IMER 
PORK STORES 

Головна крамниця: 
„63-35 / r e s h Pond Road Rldg`ewood - Brooklyn, N.Y. 

Філії крамниць в Н ю Иорку і поза містом. 

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

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу

ра. Модерна каплиця до 
ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

SOUTH RIVER, N J . 08882 
lfi8 Whltehead Avenue 
201-257-21 IS 

LOS A N G E L E S . СаШ. 90026 
2841 Sunset Blvd. 
382-1568 

MIAMI. Fla. 3813Я 
6405 Biscayne Blvd. 
FR. 9-8712 

M I N N E A P O L I S . Minn. 55418 
2422 Central Ave. N.E. 
TeL: (612) 788-2545 

TRENTON, ХЛ. 08611 
730 Liberty Street 
LY 9-9163 

VTNELAND, N\J. 08360 
Parish Hall 
West Lanrils Ave. 
в09 691-8423 

WORCESTER. Maaa. 01604 
82 Harrison S t 
798-8347 

fWWWWm^^^MI^^WI^^WW^^NWV^AM^MAWtoMWVmAAAAtWVmAAAt 
НЮНОРКСЬКА ПРОВЩНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 

ТА НІМЕЦЬКІ СПЕЦШЛЬНОСП 

SCHALLER fc WEBER 
ДІМ ЯЕОСТЄЙ - Різні м'ясні вироби, свіже м'ясиво 

до варення і печення, ковбаски, шинки. 

9 ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ 9 
Ід N E W Y O R K . -

1664 2nd Ave. (85-86 Sts.) TR 9-3047 
fa RTJJGEvVOOD -

56-54 Myrtle Avenue VA l-T(M ,̀S 
Ід ASTORIA -

28r2A Ste inway Street AS 4-3210 
SK4MU4N SQUARE, L4. -

981 HemBBtead Tpk. 437-7677 

In F L I ^ H T N G -
41-06 Main Street 4 H I 5-2552 

In JACKSON HEIGHTS - ч 
82-10 37th Avenue \ D E 5-1154 

In FLORAL PARK. L . I . , - X 
259 - 17 Hillside Avenue \ 343-6116 

In POUGHKEEPSIE, N.Y. - \ 
450 Main Street (914) 454-9070 

In EAST NORTHPORT, L.I. -
250-A Lark Field Rd. (516) 757-0801 

LYTWYN Ь LYTWYI 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED ' 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЮСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
80! Springfield Avenue 

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

ЯЕ 

10000І4Ш6Й0ШЩШМІМІ0ІЙЙЮ 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONBD 

ЗаАиаеться Похоронами 
в стенті N E W JERSEY. 

Ціни приступні д л я всіх. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині. 
кличте, як в день, таж 1 

в НОЧІ 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

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

-.. 


