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Д:Р Михайло Яримович призначений 
ма гірст головного науковця летунських 

збройних сил ЗСА 

Повідомляють, що Ніксон погодиться 
на рішення суду в справі магнетофонних 

запнеш 
Ваптпнгтоп. — У вівторок, 

24-го липня, Білий Дім на-

УКРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ ЧЕРГОВА 
ГОСПОДАРСЬКА КАТАСТРОФА 

„Акція" започатковує перевірку потреб 
і можливостей допомоги етнічним групам 

Д-р Михайло І. Йрнмовнч (третій зліва) під час відвідин 
на Союзівці. Нл фото (зліва): ред. Богдан Кравців, Рок-
соляна Йрнмовнч, д-р М. І. Яримович і Иеонілл Кравців. 

Союзівка, Кергонксон, Н. 
И. - Нялрнкінці минулого 
тижня тут перебував при-
булнй з Парижу в Европі 
відомий спеціяліст в ДІЛЯН-
ці летунсько-космічних ДОС-
лідів ЗСХ д-р Михайло Ігор 
Яримович, призначений те-

. пер на' становище головного 
науковця (Chief Scientist of 
US Airforce) в штабі летун-
ськнх збройних сил ЗСА. В 
березні Ц. p., як про це по-
відомляла „Свобода" в числі 
з 10 травня ц. p., д-р М. І. 
Яримович, був відзначений 
найвищою нагородою .за 
Особливі з а с л у щ в цивіль-

scy.-a-vi fcisP військового 
їства ЗСА, що він їх" ви-

явив на становищі днректо-
ра Дорадчої Групи для ле-
тунськб-к'ремічних дослідів і 
розвитку прн НАТО (NATO 
Advisory Group for Aerospa– 
se Research and Development 
— AGARD). На цьому cra– 
новшці д-р M. L Яримович 
працював протягом трьох 
років, "у 1970-1973 роках, і 
тепер переходить до Вашмн-
гтону. Відвідуючи разом із 
своєю ^дружиною Роксоля-
ною С80нс батьків — інж. 
Миколу .ft Ольгу Ярнмовн-
чів у RgproHKCOHi, д-р М. І. 
Ярамовцч гостював у неді-
лю 22 липня на Союзівці, 
що Я '^афим гостем він був 
у CBofc студентських роках. 
Прягаї^уірчи той час, д-р М. 
І, Яримович згадував у роз-
мові також і свою участь в 
yKpaujCMCoMy студентському 
житті І950-ИХ років, коли 
він,' студіюючи на Летунсь-
кому В ^ і л і Нюйоркського 
Університету і згодом в Ін-
ституті Летунських Струк-

тур при Колюмбійському У-
ніверситеті, в 1951-1956 ро-
ках, де й здобув докторат ін-
женерних наук, був головою 
Українського Студентського 
Кружка при Колумбійсько-
му Університеті, редактором 
„Студентського Слова" при 
„СвобОДІ" Й ОДНИМ ІЗ ІНЩІЯ-
торів Фонду Катедрн Украї-
нознавства. Закінчивши сту-
дії, д-р М. І. Яримович пра-
цював в одній з амернкансь-
КИХ фірм В ДІЛЯНЦІ МІЖПЛЯ-
нетарного лету і прн конс-
трукції космічного корабля 
на Місяць, відомого під на-
авою „Аполло", і згодом з 
1902 р. перейшов Як-уртн 
ву працю до Крайової Ад-
міністрації Аеронавтики і 
Космічних Дослідів (НА-
СА). За свої успіхи й досяг-
нення був найменований в 
1968 році на заступника аси-
стент-секретаря Летунських 
Збройних Сил ЗСА для ае-
рокосмічних дослідів і роз-
витку, що його займав перед 
тим відомий науковець укра-
їнського роду И. Харнк, і 
працював на цьому етановн-
щі до 1970 року, коли його 
призначено на пост директо-
ра Дорадчої Групи для ае-
рокосмічнпх дослідів і роз-
витку при НАТО (AGARD); 
головна кватира якої на-
ходиться в Парижі у Фран-
ції. Найменований на го-
ловного науковця при nrra– 
бі летунських збройних сил 
ЗСА, д-р М І. Яримович, ра-
зом з дружиною Роксоля-
ною і дітьми Тетяною й Ми-
колою, переїжджає до Ва-
шннгтону, де почне викону-
вати свої нові обов'язки з 
днем 1 серпня ц. р. , 

тякнув, що президент НІК-
сон погодиться на рішення 

і суду в справі передачі сенат-
; ській ко?:ісії та спеціяльно-
'. му прокураторові магнето-
1 фонних записів. Заступник 
І пресового секретаря Прези-
дента Гералд Л. Воррен ска-

Ізав, що президент Ніксон в 
: МИНУЛОМУ ЗаВЖДН ПІДЧНЯЯВ-
: ся рішенням суду та що бу-
де це робити й у майбутньо-

j му. Воррен не входив у дета-
і лі, але тільки зробив завва-
І ження про можливу розв'яз-
1 ку конституційної конфрон-
! тації між президентом з од-
; ного боку та Конгресом і спе-
, ціяльннм прокуратором Ар-
і чібалдом Коксом з другого, 
конфронтації, яку правдопо-
дібно зможе вирішити тіль-
кн Найвищий Суд ЗСА. У 
понеділок, 23-го липня, пре-
зидент Ніксон відмовився 
передати магнетофонні за-
писи пре Вотергейтську 

Київ. — На основі одер-
жаних інформацій з різних 

справу та інші Вотергеятвіь-: Т ,. -
кі документи сенатській к с ! ^цевостей України. трнва-
місії та спеціяльному прокУг ж лот унеможливлюють 
раторові Коксові. Президент переведення збору збіжжя, 
базував свою відмову на ф Значні частини окремих об-
нституційному принципі „ро ластей залиті водою, доступ 
зподілу влади" -кЬк-окрміпь. до піль незвичайно утрудне-
ми частинами федерального ний. Такий стан може мати 
уряді'. Сенатська комісія Щ.' трагічні наслідки для насе-
спеціялький прокуратор , ления, яке в цьому році пе-
зразу після цієї відмови, ЯЄ- реживас чергове егнхійне 
реслали президентові НІКСО- нещастя. Московська газета 

,,Правда" з 23 літня в редя-

обрв'язок комуністів села" 
дуже обережно вказує на 
цю загрозу, пишучи: 

„В ряді районів України 
І та інших республік жнива 

проходять у складних обста-
винах. Дощі та вігри иокла-
ли і змервнлн посівн. Щоб 
забезпечити ударні темпи, 
задовільну якість жнив. ко-
муністи намагаюпл:і тісні-
ше пов'язувати політичну 
роботу з конкретними зав-
данями дкя, розвив а ю т ь 
трудову активність і твор-нові формальні домагання 

(„subpoenas") передати їм кційній статті н. т. „Високий чість хліборобів" 
ці матеріялн. У цих дома- а—І—гіа.... .м. . 
ганиях комісія та прокура-
тор зажадали відповіді до 
четверга, 26-го липня ц. р. 
Якщо Президент зігнорує Ці 
формальні домагання, to 
справа може бути передана j С е " ^ y:uyAvu 
до суду та правдоподібно 
дійде аж до Найвищого Су-

Дані про продаж пшении,і до СССР 
були сфальшоваж 

Вашингтон. -
в справі 

продажу великої кількості! 
іщениці і кормів Совсгсько-

ду ЗСА. Заява заступника, ^ С о ю з о в і в м п н у л о м у ро-
пресового секретаря Ворре-! ц і п о здижедих ^ж І 3 
на не устійнила, чи npe^H– j чималими втратами для аме-
дент Ніксон буде noaHHjaa–; р н к а н с ь к и х Лодатковців, по-
тися рішенням нижчих су-1 м к н а ю Ч і , в ж в негативні на-
дів, чи аж Найвищого CjWj слідки для внутрішнього а-
ЗСА. 

Ерліхман стверджує легальність 
своєї діяльности в Білому Домі 

'Українець репрезентує Сейнт Пітере 
Коледж на вишколі кадетів 

. Джерзі Ситі. - Д-р Кон-
стантнн Савчук, надзвичай-
ний ггрофесор історії в Сейнт 
Пітер "Кбледжі в Джерзі Си-
ті, Оув офіційним репрезен-
тантом свого коледжу 17-20 
липня" Ц." р. у Форт Брег у 
Північній "Каролайні де від-
буваєтгься вишкіл кадетів з 
різних університетів Амерн-

ки. Понад 100 репрезентаи-
тів брало участь в інспекції 
інтенсивного вишколу каде-
тів. Крім професора Савчу-
ка з Сейнт Пітере прибули 
до Форт Брег, репрезентанти 
ще трьох інших коледжів і 
університетів з Ню Джерзі 
— із Ратгерс Університету, 
Сітен Голл і Райдер Колед-
Жу. 

Планують Польський Осередок 
в Центральному Коледжі Коннектикат 

Вашингтон. — У вівторок, 
24-го липня, під час першс-
го дня переслухані, і евід-
чень перед сенатською комі-
сісю, яка розглядає Вотер-
гейтську аферу, колишній 
головний дорадник Прези-
дента у внутрішніх справах 
Джон Д. Ерліхман заявив, 
що вся його діяльність у Ві-
лоиу Домі була легальною. 
Ет^хман сказав, що, на йо-

^чГ дз̂ псу,""" влом до кан рієлям 
рії пенхіятра Данієла Еллс-
берґа, який викрав так звані 
,,Пентагонські документи", 
був оправданий вимогами 
державної безпеки. Еллсберг 
передав ці таємні документи 
для преси та, як тоді інфор-

мериканського ринку, вняв-
ляс,що Контияенталь Грейн 
Комлаяі, яка продала біль-
иіе як половину всього зер-
на Совстському Союзові, фа-
льшнво інформувала чинни-
кн Товарової lSpJ^ про роз-
міри продажу. Даючи фаль-
шнві інформації, компанія 
не хотіла в той сповіб роз-

мували, правдоподібно nepe– 
дав копію цих документів 
совстській амбасаді. У своїм 
свідченні перед сенатською 
комісією Ерліхман сказав, j ̂ ^ ф ^ ^ о г о " стану^pe– 
що влом до канцелярії пся- і ч е й в побоюванні, що уря-
хіятіїа Еллсберга у вересні, д о в і чютиКя МОЖуть не до-
1971-го року не був злочя^. n v C T H T U д о пюто великого 
ном, а спробою дістати біяіг; продажу зерна," нй."чому во-
ше інформацій про джерела,, н а сподівалась заробити ве-
якими таємні державні Щ л и к і мільйони долярів. Ін-
формації продіставалнея на-. Ш 1 Ш фактором, який зава-
зовні. Ерліхман також cfcig; ж п в , ^ такій неетичній і 
зав, що. Президент ЗСА мдаИ”-шкідлнвШ' йОлтгиці'керівнИ-
конституційне право вжива-
ти будь-які методи для ОХО-
рони безпеки країни. Пред-
сідник комісії сен. Сем Ер-
він висловив свою незгоду з 
такою інтерпретацією Ерліх-
мана 

Шах Ірану перебуває на відвідинах у ЗСА 
і був гостем през. Ніксона в Білому Домі 

ків компанії було те, щоб не 
допустити до поширення ін-

Слідство і особисті зиски. Щобільше,; 

ці ж самі директори цієї 
компанії поробили неле-
гальні домовлення з Topro-j 
вельною палатою міста Кен- і 
засу, яка відповідними ма-: 
ніпуляціями уможлн в и л а ! 
збільшену jpafloey виплату І 
субсидій на пшеницю, про-
дану цією ж колшаніс.ю по 
зниженій ціні Совстському 
Союзові. Що найважливіше, 
Департамент справедлнвос-
ги переводив слідство в цій 
справі і ствердив надужиття', 
але відмовився застосувати 
потрібні санкції с у п р отя 
компанії Ці санкції вклю-
чають грошеві кари і відіб-
рання дозволу на торгівлю. 
Дирекція компанії бороннть-
ся в той спосіб, ЩО мовляв, 
між окремими субсидія рнн-
ми компаніями не було доб-
ре наладнаної інформації і і 
центральне управління не j 
мало даних про те, яких ро-1 
змірів продаж пшениці ма-
чча. місце. Сенатська комісія J 
під проводом сенатора Генрі-

Джексона продовжує слід-
ство в цій справі, яка аме-

Учасники пшиіа.п.!!ої сесії АКЦІЇ у Вашингтоні з її кра-
ішглгм дпре?.тором Машсої Бальзало (стої.ь нооередшіі). 
П'ятий зліва Юрій ІІугіоачшч. останній (зліва) Роман 

Бакалець 
. -

Вашингтон. — У вівторок 
24 липня ц. р. в Білому До-
мі гостював, прибулий з дер-
жавними відвідинами до 3-
СА шах Ірану Мохаммед Рі-
за Паглеві. Іранського гос-
тя привітав президент Нік-
сон, стверджуючи, що вітає 
його не тільки, як давнього 
приятеля і поступового про-
відника іранського народу, 
але також, як одного з най-
видатнішнх державних му-
жів світу. Відповідаючи на 
привітання, шах Паглеві за-
явив, що він щасливий із 
відвідин у .З'єднаних Стей-
тах Америки і з нагоди 
одержати добрі поради від їх 
Президента. Після привіта-
льиих церемоній през. Нік-
сон відбув довшу конферен-
цію з шахом Ірану, яка трн-
вала дві години і стосувала-
ся також справ Середнього 

Сходу. У конференції брав 
участь також дорадник Пре-
зидеята для справ націона-
льної безпеки Генрі КІССІЦ-
джер. Крім того шах відбув 
Окремі Зустрічі З КІССІНДЖЄ-
ром, державним секретарем 
Роджерсом та секретарем о-
борони Джеймсом ІІІЛЄЗІН-
джером. Під час конферен-
ції през. НІксона з шахом 
Паглеві, група іранських 
студентів у білих масках, 
щоб їх не можна було іден-
тифікувати, демонструвала' 
перед Білим Домом, вимага-
ючи „виходу" ЗСА і Центра-
льної Розвідчої Служби з 
Ірану. Увечері того ж дня 
в залі Беяджаміна Френклі-
на в Державному Департа-
менті відбулося прийняття 
на пошану шаха Мохаммеда 
Різи Паглеві і його дружи-
ни Фараг. 

1 .т'1 

Друга залога „Скайлебу" готується 
до полету в космос 

Ню Гейвен, Конн. (І. Т.) 
— Місцева і стейтова амери-
канська преса вже від дея-
кого ч ісу інформує про за-
ходя для встановлення По-
льського Культурного Oce– 
редку та Польської Спад-
щииябї Бібліотеки в Цент-
ральнЬму Стейтовому Коле-
джі Ко^ектикат. Ще в тра-
вні цього року стейтова ле-
гіслят^ра в Гартфорді схва-
ляла првзйати із стейтових 
фондів^,бОО долярів на за-
початкузанкя Осередку й о-
після на широку, загально-
амернканську скалю запо-
чаткотфйІ , вбірку дальших 
фондів на встановлення По-

льської Спадщини Б1бліоте-
ки, що буде приміщена в но-
вому будинку коледжової 
бібліотеки, який тепер буду-
ється коштом чотирьох міль-
йонів долярів. Осередок і бі-
бльотека встановляється з 
нагоди 500-ліття народия 
Міколая Коперніка. Акцію 
для встановлення цих поль-
ських культурних осередків 
започаткували члени стейто-
вої легіслатури та місцеві 
громадяни польського роду 
і вона мала найширший від-
гомін та повну підтримку 
як у стейтовій легіслятурі, 
так 1 серед загалу громадяи-
ства. 

Гюстон, Тексас. — Члени 
другої залоги „Скайлебу" 
перейшли лікарський neper– 
ляд і тепер готуються до 
свого полету в космос у су-
боту 28-го липня ц.'р. Аст-
ронавти Алея Л. Він, Овен 
К Гарріот і Джед Р. Лусма 
мають вилетіти в космос у 
суботу рано на повітряному 
кораблі „Аполло" та сполу-
читися зі „Скайлебом" того 
самого дня. Інженери в Кейп 
Кеннеді, Флорида, заявили, 
що корабель „Аполло" пе-
рейшов провірку та є в зяа-
менитому стані. Астронавти 
тепер живуть у відокрЄмле-
них трейлерах, щоб не бути 
нараженими на будь-яку ін-
фекційну недугу. З Гюсгону 
вони переїдуть до КеЙл Кен-
неді цього четверга. Коли 
повітряний корабель „Апол-
ло" сполучиться si „Скайле-
бом", то астронавти в першу 
міру мусітимуть перевірити 
чи всі інструменти на цій 

космічній лябораторії далі 
функціонують нормально, бо 
перша залога залишила 
„Скайлеб" ще в кінці черв-
ня ц. р. Космічні інженери 
в Гюстоні та Кейп Кеннеді 
заявили, Що досі „Скайлеб" 
функціонує нормально. Тем-
пература та запас електри-
ки на цій лябораторії, яка 
тепер кружляє навколо зем-
лі на відстані 270 миль, є 
задовільні. Перша залога 
„Скайлебу" мусіла була на-
крити лабораторію спеція-
льною „парасОлею" та нап-
равитн одно „соняшне крн-
ло", яке мало перетворюва-
тн соняшні промені на елек-
трику, але було ушкоджена 
і не функціонувало прави-
льно. Тепер і „парасоля" і 
„соняшне крило" виконують 
свої завдання цілком задо-
вільно. Друга залога acrpo– 
навтів перебуде в космосі 59 
днів. Поворот на землю за-
пляяованнн на 25-го верес-
ня ц. р. ' Щ 

формації про попит на зерно і рпканського податковця ко-
за кордоном, Що могло вплн-1 штус кругло 300 мільйонів 
нуги на збільшення цін на j долярів, а пересічного спо-
зерно. Очевидно, компанійяі j живача примушує т е п е р 
директори цілком не цікавн- j платити вищі ціни на всі 
лися тим, які катастрофаль- і сільськогосподарські проду-
ні наслідки .матиме їхня по-! кти, чого було б не сталося, 
літика для цілої країни і для 1 коли б такий продаж nnie– 
амерпканської є к о номіки, j ниці і кормів до СССР не 
розраховуючи на мільйонові мав місця. 

Вашингтон, Як уже 
прн іншій нагоді'інформова-
но, федеральна агенція .,Ак-
ція", яка адмініструє такими 
відомими федерал ь н в м в 
групами, як Корпус Миру, 
ВІСТ А та інші, започаткува-
ла перевірку потреб та мож-1 
лнвостей допомоги потребу-
ючим серед поодиноких ет-
иічних груп, включно з ук-
раїнською, кг)рнег5'^ ч и сь ; 

при цьому посередництвом; 
крайових етнічних установ, і 
як Українських Народний 
Союз, Харіггатнвна Фунда-! 
дія Американської Польовії, 
Жидівська Ортодоксал ь н а 
Молодь та інші, призначив-1 
шн на це деякі фонди. Пе-
ревірка цих потреб і мож-
ливостей відбї-васться тнм-
часово на льокальнін базі і 
В українському в и п а д к у 
охоплює район Джерзі Ситі,; 
JFijuoRj Ніоарк. Дтя п^реве-
деннл цієї пеі^вірки, яка ве- j 
деться з ініціяппш районо-
вого директора Акції, голов-
ного радного У Н С о ю з у І 
проф. Мирова Куропася, за-
ангажовано молодих людей, j 
з українців студентів Юрія j 
Путикевича і Романа Бака- ' 
льцЯі які тісно співпрацю-, 
югь з УНСоюзом. Заангажо-

ваиі для цісї перевірки від-
були в днях 10 і 11-го ЛИПНЯ 
вишкільну (чм-іь.) у Вашинг-
тоні, під час якої крайовий 
Директор Акції Майк Валь-
зано, сам італійського noxo– 
дження з'ясував причини і 
цілі плину, ,JBauia перевір-
ка становить передяу cropo– 
жу для мaй'5^^тнix дій. "Ча-
сн поборювання убозства 
масовими федера л ь и я м в 
^юндами вже проми н у л я . 
Якщо ця програма мас вдер-
жатись, то це буде на міС-
цевій базі, під місцевою кон-
тролею та з участю фондів 
з місцевих податків" — го-
воріш М. Бальзано, додаючи, 
що „ми мусішо виступити з 
ефективною і реалістичною 
програмою, в Якій - -брати.-
MJ-ГЬ участь усі прошарки 
громадян, при чому важлв.-
ве, щоб ця програма не бу-
ла про-етнічна, про-мурнн-
ська чи Ц9?Х,З^Цч-ф, 
але була справдГ громадсь-
кою програмою". Юрій Пу-
тикевич і Роман Бакалець 
уже від деякого часу nepe– 
водять передбачену nporpa– 
ідаю АКЦП перевірку. За-
ціканлені можуть контакту-
ватпсь з ними через Голов-
ну Канцелярію УНСоюзу в 
Джерзі Ситі. 

-

Москва пригадує „КЛАСОВИЙ, 

Затіснюються зв'язки і співпраця між 
українськими молодечими організаціями 

шернаи,гоналістичнии напрям 
політики 

совєтської 
Москва. — Газета ,,ІІрав-

да" з 20 липня опублікува-
ла під таким наголовком 
статтю своп) політігчно г о 
коменгіатора Віталія Kopio– 
нова, який занмас станови-
Ще до совстської ,,мирної о--
фензнвн" і з'ясовує її ,,no– 
зитивні наслідки для побу-
дови соціялізму і комунізму 
у світі". Коментуючи амери-
кансько-совстські взаємини, 
Коріонов наводить слова із 
звернення американської ко-
муністичної партії, в якому 
говориться про те, що на 
протязі років ,,клясова по-
літнка імперіялізму З'сдяа-
них Стейтів полягала на то-
му, щоб гамувати розвиток 
соціялізму шляхом світової 
бльокадн. Імперіалізм З'сд-
наних Стейтів накинув та-
ку політику усьому капіта-
лістичному світові. Тепер ця 
політика завалилася. Цей 
факт означає історичне зру-
шення у клясовнх ВІДНОСИ-
нах". Цій американській „ім-
періялістичній політиці", я-
ка просто в оцінці совєтсь-

ла, Коріонов протиставить 
переможну і тріюмфуючу 
,,МИрну" ПОЛІТИКУ CoBCTCb– 
кого Союзу, який штовхн^тз 
міжнародні відносішн на но-
ві шляхи розвитку. 

Одночасно, Коріонов вира-
зно підкреслкж, щоб у НІКО-
го не було ніякого сумніву 
щодо її остаточних цілей, 
що „зовнішня політика Сово 
тського Союзу була, г. і бу-
де політикою СОЦІЯЛІСТНЧНО-
ю, клясовою, інтернаціоналі-
спгчною . . . П мета — досяг-
нення догідних зовнішніх у-
МОВ ДЛЯ буДІВННЦТВа СОЦІЯ-
лізму і комунізму. Така по-
літнка відповідає не тільки 
кровним інтересам робітни-
ЧОЇ КЛЯСИ, ТРУДЯЩИХ COBCT– 
ського Союзу, а і соціальним 
інтересам народних мас всіх 
країн". Свою статтю Kopio– 
нов закінчує запевненням, 
що „всі трудящі нашої кра-
їнн беззастережно піддержу-
ють ленінський курс нашої 
партії — послідовний курс 
боротьби за перемогу миру 

них авторів ганебно щюгра-і комунізму". 

Лівійський уряд зачав слідство в справі 
охоплення японського пасажирського літака 

Бенґгазі. - Лівійська по-
ліція притримала повітря-
них терористів, які захопи-
ли були японський пасажир-
ський літак в дорозі з Амс-
тердаму до Токіо 20 липня 
і після трьох днів приземлн-
лися на місцевому aeponop– 
ті. Всіх терористів було 
п'ять осіб, в тому одна жін-
ка, правдоподібно з Латин-
ської Америки. Жінка загн-
нула від розриву ручної гра-
нати через власну необере-
жність. По приземленні на 

аеропорті в Бенґгазі, терорн-; 
стн дозволили насажіфам 
покинути літак, а відтак 
знищили ного ручними гра-
натамн. Лівійська поліція; 
захопила терористів, коли 
вони намагалися втекти з 
аеропорту. Хоч терористи за-
являли, що вони діяли з до-
ручення Арабського Визво-
льноГо Фронту, арабські па-
лестинські чинники в Бейру-
ті заявили, що ні одна з а-
рабських організацій не бу-
ла причасна до захоплення 

Аккорд, Н. П. (OK). - І 
На одумівській оселі ,.KH– j 
їв" в Акорді в стейті Ню 
Иорк біля Союзівки відбув-
г.я Сьомий Табір виховкиків j 
ОДУМ-у від ЗО червня до 14 
липня на якім було коло 60 j 
осіб молоді з Америки, Ка-
надн та Німеччини Рінно-
часно там же були юні оду-
мівці на ВИХОВНО-ВІДПОЧИЯ-
ковому таборі, командантом 
якого був Антін Філімончук, 
а командантом табору ви-
ховників д-р Юрій Крнво-
лап, голова ЦК ОДУМ-у, 
про^їесор ” Мернлі'ндського 
Університету. 

Оселю ОДУМ-у відвідав 
провід СУМА, які таборують 
неподалік від оселі ОДУМ-у 
на своїй оселі, в Елленвіллі, 
також недалеко Союзівки. 
Під час зустрічі вирипено 
відбути спільні спортові зма-
гання цих двох молодечих 
організацій - учасників 
обох таборів. 12 липня авто-
бус та кільканадцять авт з 
одумівцямп, святково вбра-
ними, вирушили на оселю 
СУМА. їх гостинно зустрів 
провід оселі СУМА та внши-
кувані ряди сумівців. Гос-
тейч)думівців від імени су-
мівської молоді привітав ко-
мандант табору мгр Володи-
мнр Левенець. Ід ОДУМ-у 
вітав д-р Юрій Крнволаш 
такими словами: ,,З нагоди 
нашої сьогоднішньої зустрічі 
дозвольте вітати від Вашої 
братньої організації — Об'є-
днання Демократичної Ук-
раїнської Молоді (ОДУМ-у). 

японського літака, а вчинок 
терористів вони окреслили 
як ,.шкідливий для справні 
палестинської революції". 
Яке становище займуть Ліві-! 

йські урядові кола --- поки-
що нічого невідомо. 

Група, що приїхала до Вас 
сьогодні, є учасниками та-
бору внховннків для юного 
ОДУМ-у, доросту нашої ор-
ганізації. Ми приїхали не 
тільки формально привітати 
Вас та піювести з Вами кіль-
ка годин товариської зустрі-
чі. Ми приїхали з надією, 
що наші о^Зидві молодечі ор-
ганізащї, О”МА і ОДУМ, 
почнуть піюцес зближення 
між собою, процес, який 
мав би зцементувати нашу 
молодь в єдинім шляху, в 
єдиній меті - ПОСВЯТІ СВОГО 
життя і праці для вашої 
батьківщини — України та 
боротьби за звільнення її з-
під довгих років комуно-мо-
сковської неволі. Наша доля 
однакова. Наші цілі ТОТОЖНІ. 
Ми бажаємо більших, блнж-
чігх і частіших контактівТа 
зустрічей з Вами. Ми не ба-
чимо ніяких причин, чому б 
цього не робити. Ми хочемо 
провести цю зустріч з Вами 
з дусі дружби українця з 
українцем, в дусі пошани 
один до одного, в дусі поша-
вп 1 співпраці наших моло-
дечих організацій. В надії 
на це, ми простягаємо Вам 
сьогодні нашу руку. 

Після привітів й святочної 
зустрічі молодь почала гото-
витисл до спортовнх зма-
гань. Командант табору СУ-
МА показав провідникам 
одумівців гарну й зручну 
для молоді й старшого гро-
мадянства оселію СУМА". 

На новозбудованій enop– 
товій площі відбулися зма-
гання оду^гівців та сумівців. 
Спершу змагання дівчат з 
відбиванки, тоді футбольні 
змагання та відбяванхові 
змагання хлопців, Одумівсь-
кі хлопці й дівчата виграли 
змагання з відбиваний, а су-
мівці перемогли одумівців в 
футбольних змаганнях. ІІЗс-
ля змагань сумівці вгостила 
одумівців підвечірком. 

І 

ji– --' . .^-'; ' 
1 

' 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 26-го ЛИПНЯ 1973 Ч;139. 

ClOFOM^SvOBODA 
ЦЩіІІШШНЛ W M f ' – ЩВЯГ 9ЛШЛ0ШІАШ 9АИЩ 

^ ; FOUNDED 1Я86 
СТкташіап Newspaper published daily except Sundays, Mondays ft 
holidays (Saturday ft Monday issues combined) by the Ukrainian 
National ftgfo inc. at 81-83 Grand WL, Jersey City, N J . 07803 
Second Claw Postage paid at the Post Office of Jersey City, N.J. 
Accepted for mailing at special rate of postage provided for by 
Section 11S0 of Act of October 3,1917 - authorized July 31,1918. 
P.O. Box 348 Jersey City, N J. 07303 

ОДИН а безлічі 
Відкрились двері і до редакції ввійшов старший чо-

ловік із своїм подорожнім багажем. Віх свій він прожив 
в одній з південноамериканських країн, закінчив серед-
ню пікету, здобув майстерську професію. Всіляко йому 
ПОВОДИЛАСЬ і тепер приїхав на ВІДВІДИНИ до цісї країни 
необмежених можливостей, щоб з них евентуально СКО-
ристатн. Він має пашпорт своєї країни та американську 
візу відвідувача на три місяці. Але перші дні виявили, що 
ці можливості не такі то вже необмежені, щонайменше 
вовн не самі приходять. Наш відвідувач бажав би дістати 
необхідний дозвіл на працю і саму будь-яку працю, пот-
ребує притулку, щоб не бути тягарем для інших, коротко 
— потребує опіки і допомоги. 

У цьому і вся справа — опіка і допомога. Наш бо 
відвідувач далеко не одинокий, що її потребує. Він один 
з безлічі. У кожній нашій громаді, в кожній парафії, є та-
кі, що такої .опіки і допомоги потребують. Тільки, де їх 
шукати і де їх знайти? 

Вважаємо, що відповідно зорганізована і поставлена 
суспільна опіка і служба в наших громадах це одна з 
найбільш занедбаних ділянок. І це тим дивніше, що ді-
ється в країні, яка цю суспільну службу і опіку ставить 
чи не на першому місці. Очевидно, що є всілякі міські і 
загальноамериканські місцеві, стейтові і федеральні ycra– 
новн, які цими справами займаються, але це ще далеко 
не звільняє нас від обов'язку подумати і щось в цій cnpa– 
ві зробити також з нашого боку. Ми знаємо наших лю-
дей. Тоді, як з міських та федеральних допомог не тільки 
корнстають, але і їх надуживають інші, наш брат навіть 
в найбільшій потребі не піде ,,жебрати", бо так він роз-
цінюс будь-яку допомогу. 

Між нами с багато не тільки потребуючих ,.забутих 
людей", але куди більше таких, які могли б і навіть ба-
жалн б допомогти. Правда, ми маємо СЕОЮ Суспільну Слу-
жбу, цією проблемою постійно займається наш ЗУАДКо-
мітет, нею турбуються Союз Українок, „Самопоміч" та ін-
ші установи, але всі ці турботи і дбання будуть радше 
„для годиться", ані ж справжньою опікою і допомогою 
потребуючим і ..забутим", як довго в кожній нашій гро-
маді і в кожній нашій парафії не буде, якщо не канцеля-
рії, то бодай уповноваженого і кваліфікованого представ-
ннка з відомою для всіх адресою і телефоном, на які в 
потребі можна б звернутись. 

Наладнання нашої суспільної служби і опіки на най-
шнршу скалю, встановлення їх бюр чи бодай представнн-
ків у кожній громаді, заангажування потрібних платних 
чи добровільних урядовців, які були б у постійному контак-
ті зі своєю громадою, як і з відповідними міськими чи дер-
жавннмн установами є в нас чи не найбільше на потре-
бу. Думаємо, що цю потребу потвердить ведена тепер в 
кількох районах, також за посередництвом УНСоюзу, пе-
ревірка федеральною установою ,Акція", що треба у ве-

' ликій мірі завдячувати її районовому директорові проф. 
Мнронові Куропасеві, Свідомість такої потреби та найтіс-
ніша співпраця наших Церков, ЗУАДК та інших установ 
і, зокрема, братських Союзів та їх Відділів по всій краї-
ні заповнили б цю велику прогалину суспільної опіки ? 
допомоги, яка все ще існує в нашій заавансованій і зріз-
ннчкованій громаді. 

В. Чанленко 

Чистка в ,,lmryjpucrrl" 
Совстськнй ..Інтурист" - - установа добре знайома 

усім тим, що подорожували по Совстському Союзі й мали 
„щастя" користуватися „опікою" її агентів. В більшості 
випадків великої корнети з цих агентів закордонні турис-
ти не мали й не мають, бо основним завданням персоналу 
„Інтуриста" є не так допомога туристам, як пильнування, 
щоб відвідувачі Совстського Союзу оглядали тільки те, 
що дозволене режимом, не контактувалнея безпосередньо 
з місцевим населенням і не пробували ознайомлюватися 
із совстською дійсністю. 

Був заснований „Інтурист" ще 1929 року, як всесоюз-
не ..акціонерне товариство" для закордонного туризму. 
Керівними органами — ,Дитуриста" є формально, за схва-
летгм 1955 року статутом, збори акціонерів і правління, 
постійним осідком якого с Москва. Насправді ж, підлягає 
„Інтурист" безпосередньо органам Комітету Державної 
Безпеки (КҐБ). які й вишколюють усіх співробітників 
..Інтуриста" для потрібних цьому ж КҐБ підривних функ-
цій і завдань. j f Ц І Ї Щ ' 

Останніми тижнями у правлінні „Інтуриста" прове-
дено чистку, чи. як це на совстському жаргоні назива-
сться - „реорганізацію". З керівництва полетіло кілька-
надцять осіб, оскаржених у бездіяльності, безпорадності, 
бюрократизмі тощо. На ділі, справа в тому, що режим 
незадоволенні! слабкими внелідамн праці „Інтуриста", зо-
крема ж тим. що керована ним туристична індустрія дас 
надто мало чужої валюти, в тому й долярів, не зважаючи 
й на те, що ставки для закордонних туристів двічі виші 
як ті, т о їх платять місцеві люди. 

У зв'язку з цією чисткою виступив у „Правді" керів-
ннк совстської туристичної індустрії С. Нікітін із критн-
кою недоліків ..Інтуриста", нарікаючи на те, ідо керівннц-
тво цісі установи не дбає про заспокоювання побутових 
ПОТреб ТурнсТІЗ, НЄ б у д у є або Дуже. ПОВІЛЬНО б у д у є ГОТЄ-
лі для них. не вишколює професійних робітників для 
цієї галузі промислу таких, як кухарі, бартендерн, кель-
нерн, послугачі і прибиральники. Стверджуючи, що чужо-
земні туристи ..дають кожного року багато мільйонів ру-
блів чужоземною валютою, важливих для розвитку віт-
чнзняної економіки", Нікітін вимагає водночас із цим по-
енлоних заходів, щоб ці прибутки збільшити з ДОПОМОГОЮ 
кращої обслуги закордонних туристів - в готелях, ГОС-
ТНННИЦЯХ, під час поїздок тощо. 

Не згадав Нікітін тільки одного, а саме, що голов-
ЯОЮ причиною несправносте й недолугости „Інтуриста" 
с перевантаження ного персоналу цілком непрофесійними 
— шпигунсько - агентурними функціями й завданнями, 
зокрема ж безперестанним „політичним перевнховуван-
ням" і напучуванням їх про те, як вони мають стежити 
за туристами, що їм говорити і про що постійно інформу-
ватн КҐБ. В такій поліційній державі, як нею є Совстсь-
кнй Союз, поліційно - агентурний характер мусить мати 
навіть „акціонерне товариство" для закордонного турнз-
му. Тож, проте, що майже кожен з т. зв. гідів, тобто екс-
курсоводів „Інтуриста" с -агентом КҐБ, мали змогу nepe– 
конатися всі ті, що. побували, як туристи в СССР, особ-
ливо ж ті, що їх „видворено" звідти за відверте аисловлю-
вання своїх поглядів й оцінок. 

ВТРАТИ І ЗДОБУТКИ 
ЗАХІДНИХ УКРАЇНЦІВ 

сі) 
Що втратили західні 

українці 

У своїй статті „Всеукра-
їнське добро", надрукованій 
у „Свободі" з 14 й 17 липня 

шті розділів цієї частини мо-
жливі звукові, морфологіч-
ні, синтаксичні та правопис-
ні порушення цих досяііа, 
вилучаючи з ужитку захід-
ньоукраїнські особливості. 

цього року, я, виправивши Так само в слівннковій час-
-.другу помилку", натякнув 
на те, що західнім україн-
цям, внаслідок національно-
го узз'єднання з наддніпрян-
сько - кубанськими україн-' 
цями, довелося зректися 
багатьох особливостей своєї 
мови. Особливо ясно це ста-
ло після подій 1917-1920 ро-
ків та українізації на Над-
дніпрянщнні, В є р ходонні 
(Вороніжчина) й Кубані в 
20-их роках. Що саме втра-
тили західні українці у цьо-
му процесі,' це виразно по-
казав проф. І. Огіснко, ви-
давши 1934 р. у Львові 
„Словник слів, у літератур-
ній мові не вживаних", що 
його тепер перевивало На-
уково . дослідне - овариство 
української тер: шології у 
Ню Иорку з перен-нм сло-
вом проф. П. Ковалева. То-
ді, ще 1934 p., І. Огіснко пи-
сав у „Передмові" до свого 
слівннка: „За останні 15 літ 
життя української мови про-
цес її стабілізації пішов ду-
же далеко. За основу нашої 
літературної мови остаточно 
стала мова східньоукраїнсь-
ка, головно — кнєво - пол-
тавська... І ця східяьоукра-
інська літературна мова по-
:роху стає тепер соборною 
літературною мовою, цебто 
мовою всеукраїнською, мо-
вою всіх галузок українсь-
кого народу, де б він не 
пробував". У зв'язку з цією 
думкою я пригадую те, що 
мені сказав В. Сімовнч у 
Тьвові за німецької окупації 
лсіх українських земель 
(1943 p.). Він сказав, що ко-
ли його запитав гітлерівсь-
кий губернатор Галичини 
Зехтер, якої мови вжігаа-
оть західні українці, то він 
(Сімовнч би то) відповів: 
,Ми вживаємо східньоукра-
інської мови". Як відомо, 
цей видатний західньоукра-
:иСький (з походження) мо-
зознавець був палким прн-
хильником нашої всеукраїн-
:ької мовної едностн. 

Згадана праця 1. Огіснка 
охоплює не тільки „слова, в 
іітературній мові не вжива-
и", — у ній є ще чимала 
пояснювальна частина, а в 
'ій частині такі розділи, по-
іані після короткого історн-
щого огляду розвитку на-
пої літературної мови: „Фо-
іетика", „ М о р ф ологія", 
.Складня", „Апостроф" (з 

великим списком тих слів, 
цо їх треба, за „Правопис-
ЇИМ словником" Г. Голоске-
чнча, писати з апострофом). 
Підсумовуючи в історичному 
огляді наше мовотворення 
з ,,СРСР" за українізацій-

нн період. І. Огіснко напи-
:ав: „Сьогоднішній стан 
гаддніпрянської літератур-
чої мови надзвичайно висо-
кий, і треба відверто сказа-
ги, що Б ділянці мови там 
просто чуда досяглн" (стор. 
127). Отож він з позиції цих 
досягнень і розглянув у ре-

тнш вш виразно висував на 
перше місце нормативну 
лексику і перестерігає що-
до вживання слів ненорма-
тивннх, з а хідньоукраїнсь-
ких, які часто - густо noxo– 
дилн з москвофільського 
„язнчія". До речі тут буде 
сказати, що це він, Огієико, 
у цьому слівнику подів і 
ф о р м у , ,аЛІВНИК г г ВІДПОВІДНО 
до польського „словник" та 
російського „словар" і тим 
підтримав мою ініціативу 
щодо запровадження її, 
зроблену ще в 20-их роках 
у перекладі брошури ,,Роз-
ливання сталі", виданій у 
м. Дніпропетровському. Са-
мнй факт незалежного вн-
никнення цієї форми в різ-
них кінцях української мов-
ної території промовляє на 
її користь (І. Огіснко ледве, 
чи міг бачити ту брошуру). 

Але в назві своєї праці 
Огіснко чомусь ужив ще 
„словник". 

Технічно Огіснків слівкнк 
побудовано дуже добре, і 
ним легко користуватися. 
У ньому нормативно санкці-! 
оковані й рекомендовані до 
вжитку слова (й форми) 
подано на першому місці, а 
не бажані для вжитку взя-
то в дужки. Наприклад: 
„випадок (случай)", „її (ї, 
ЄЇ; Ю, Н Ю ) " ТОЩО 

З огляду на те, що на е-
міграції наші люди ще й дбг 
сі не позбулися цілком не-
нормативннх явищ у своєму 
мовозжитку, п є ревндаяня 
цього слівннка І. Огіснка 
не зайве. Але через те, що. 
його укладено майже сорок 
років тому, а розвиток нашої 
мови не стояв на місці (я 
маю на увазі позитивні в 
ній процеси, а не руснфіка-
ційний намул), то доводиті-
ся сказати, що в цій праці 
чимало вже й перестаріло-
го( до якого треба ставитися 
критично. Це однаково від-
ноенться і до слів і до форм 
та синтаксичних конструк-
цій. У цій праці, навіть у 
нормативно прийнятих для 
20-их років явищах, ще чи-
мало паралелізмів, що по-
рушували тоді уніфікацію 
норм нашої літературної мо-
ви. Тоді ж, наприклад, тер-
МІНОЛОГІЧНІ СЛІВНИКИ BHX0-
дили з підзаголовком „про-
ект", і на одне поняття пода-
вано в них по дві й більше 
назов. Отож і в цій Огіснко-
вій праці багато таких па-
ралелізмів, наприклад, ,.бо-
рошно" й „мука", „паркан" 
і „баркан", „бузок" і „ббз" 
тощо. Узявши в дужки як 
ненормативне „фрнзіср", у-
порядник слівннка подав аж 
троє слів „голяр", „пострн-
гач", „парякмахер", з яких 
тепер в українській літера-
турній мові ні одного не 
вживають, бо натомість слу-
шно запроваджено слово 
„перукар" 

Ромаа Рахманний 

БАЛЯДА ІЇР0 ХРУЩА НА В Ш Н Ш М У 
ЗРУВІ 

(2) 
У тій же советській пресі 

ті самі поети друкували вір-
ші на честь Н. Хрущова і 
його кукурудзи, імпортова-
ваної з Америки. Сьогодні 
там про Хрущова ні олова. 
Зате знайдете похвальні 
епітети Й панегіричні статті 
на честь Брежнєва, який 
всупереч „радянській закон-
ності" усунув Хрущова і 
сам зайняв його пост, щоб 
незабаром здійснити свій 
„історичний поворот". 

У 1968 році Брежнєв зве-
лів советській армії по-аг-
ресорсьхому окупувати со-
ціялістичяу ,Чехо ^ Слрвач-
чину. Хто в Совстському Со-
юзі протестував дроти цього 
насильства над союзником, 
того там карали тюрмою, 
засланням або проголошу' 
вали божевільним. 

Недавно Брежнєв велів у-
сунути з посту секретаря 
Комуністичної Партії Украї-
ни П. Шелеста, а згодом і з 
московського п о л ітбюро, 
мовляв, це Шелест дора-
джував чимдуж окупувати 
ЧСР. Совєтські автори виз-
нали і цей „поворот" за істо-
рнчннй і надхненний марк-
енстсько - ленінською мудрі-
стю. Але якщо так, то чому 
совєтські дивізії далі розта-
шовані на території ЧСР, а 
всі, хто постраждав за свій 
протест проти цісї окупації в 
1968 році, далі караються по 
тюрмах, концтаборах і боже-
вільних СССР?.. 

Найновіший „історичний 
Поворот" кремлівської трой-
кн в сторону капіталістичної 
Америки є по суті ще одною 
примітивною спробою крем-
лівськнх верховодів бути 
прагматичними політиками і 
no-ленінському робити „0-
днн крок вперед і два на-
зад". А тим часом це тіль-
кн наслідок невміння opra– 
нізувати виробництво й.роз-
поділ продукції розпорядли-
во та згідно з потребами иа-
родів СССР. Внутрішні су-
перечиості совстської ЄКОНО-
міюі і національної політики 
примусили д и п л о "матів 
Кремлю вистоювати в перед-
сінках Бонну і Вашингтону 
та випрошувати в них допо-
могу: капіталовкладеннями, 
технологією і новочасною 
машинерією. 

А в кого? В тих, кого ще 
вчора вони лаяли „реван-
пхистамн", „експлуататора-
ми" в „мілітаристами". 

У нетрях політики 

писати на вітринах „чоло-
віча й жіноча перукарня"; 
щого „голять" і 
хоч у перукарнях здебіль-
шого „голять"' і „стрижуть", 
але, закономіриостямн номі-
натнвної функції мови, це 
не має ваги: вживаючи сло-
ва „перукарня", люди не 
думають про первісне зна-
ченпя цього слова в тій мо-
ві, в якої воно походить). 

У^ морфології І. Огіснко 
обстоює двоїну, а П тепер 
немає в граматичній систе-
мі української літературної 

(воно дас змогу мрви. 

Як поет, Іван Драч може 
й не визнається на круті йс-
твах кремлівських вельмож. 
Правдоподібно, він не йняв 
віри китайцям, які голосно 
говорять, що владу в СССР 
захопили „нові червоні ца-
рі" та спільно з капіталіста-
ми Заходу снують сітку змо-
ви проти „соціалістичного 
Китаю". 

Можливо, що ці н ПОДІ6-
ні твердження виглядають 
йому на витвір „пропаган-
дистської кухні українських 
буржуазних націоналістів". 

Проти них L Драч уже 
гукав з трибуни тієї самої 
київсько! ніби - літературної 
газети. Він зокрема картав 
„заокеанських українських 
націоналістів'1 за т. зв. вн-
сяуговування п р а в ля чим 
колам Вашингтону.Як швид 
ко, стерлася ця Драчева 
фраза!.. 

У світлі офіційного зблн 
ження між Москвою і Ва-
ШИНҐТОНОМ ВИДНО, ЩО ТІ, KO-
го Драч називав „буржу 
азннми націоналістами", бу-
ли мудріші та чесніші за 
Брежнєва і ввесь Централь^ 
ний Комітет КП СССР. Ад 
же, як поселенці в Америці, 
вони лише виконували свої 
громадянські обов'язки суп 
роти держави, яка прияня 
ла їх як рівноправних rpo– 
мадян. Жили, працювали, 
збагачувалися, виховували 
молодше покоління. Одні 
підтримували політику Уря-
ду, інші критикували її, ін 
ші не цікавились нею. Всі 
платили податки, брали у-
часть у виборах, а були й та-
кі, що виконували військову 
службу. Яке тут вислугову-
ваняя?.. 

Дле, якщо самозванчі ке-
рівники міжнародного кому-
нізму в Москві офіційно пе-
реходять на позиції реван-
шистів і капіталістів та роб-
ЛЯТЬ ВСЄ В ДОГОДУ ІДЄОЛ0ГІЧ-
ним ворогам, то це вже не 
лише внелуговування, а на-
очна зрада ідей них позицій 
своєї системи правління. У 
СССР навіть безпідставний 
донос на будь - якого гроиа-
дяянна, що він, мовляв, об-
мірковус можливість такого 
„повороту", вистачав, щоб 
такого вільнодумця посади-
ти за грати на 15 років. 

Поет І. Драч мас право 
заблукатнея в нетрях лолі-
тикн. Як член партії, що за-
стосовуе терор супроти вла-
сних членів, він мас право 
бути навіть „чесним бояту-
зом" і мовчки спостерігати 
ухильницькі повороти своїх 
верховодів. 

Але як українська люди-
на і поет - словотворень, І. 
Драч не сміє фальшивими, 
стертими фразами прикри-
вати страшну дійсність в У-
країні. 

Адже прославлений ним 
Л. І. Брежнєв та його „муд-
рий" ЩС КП СССР, під КОН-
тролею шефа КҐБ Аядропо-
ва, загнали в тюрми і кояц-
табори тисячі українців, 
балтійців, жидів і навіть ро-

Володимнр зіацьків 

СПРАВА НАШОГО 
Нарід, який не думає про 

свою майбутність і живе 
тільки сьогоднішнім днем 
сам видає на себе вирок 
смертн. Якщо ми хочемо ще 
жити, розвиватись і дочека-
ти кращих часів, мусимо 
про це подбати самі, а не чи-
слити на якісь сприятливі у-
мовнни, чи допомогу інших. 

У нас щораз частіте чу 
еться і читається поговірку 
що наша майбутність буде 
така, якими будуть ваші ді-
ти, а діти будуть такими, я-
кнми їх виховаємо. Це без-
застережна правда. 

Як ми самі не доложимо 
власних рук, щоб виховання 
ваших дітей було настільки 
правильне та стійке, щоб це 
виховання передавалось з 
часом майбутнім поколін-
ням, то шкода усіх ваших 
заходів. Нічого не принесе 
вам міжпартійяа гризни та 
всякі заходи, якими сьогод-
ні так дуже захоплюються 
деякі ваші люде. 
- Часто читаємо нарікання 

в пресі, що наша молодь що-
раз більше дослуговується 
чужою мовою, що цю чужу 
мову ставить на першому 
місці, що вона, за дуже не-
численними виїмками, не ці-
кавиться рідними справами, 
не читає рідної книжки, не 
бере участи в українському 
суспільному житті та в біль-
шості одружується в не-ук-
раїнцями і тим самим від-
ходить від рідного пня. 

Очевидно, того не можемо 
заперечити, бо немає до 
цього підстав. Але, на жаль, 
не бачимо, щоб хтось з тих 
чинників,' що їх поставлено 
у проводі нашої спільноти, 
тими справами дуже ціка-
вився та шукав причин і 
засобів протидії. 

А причин с чимало. Перш 
за все чуже середови-
ще, чужа школа, замала 
свідомість деяких батьків та 
великий брак чогось, щоб 
протидіяло та нівелювало 
ці небажані впливи. 

Це протидіяння повинен 
би дати в першу чергу бать-
кійськнй дім, рідна школа, 
рідна церква та,молодечі ор-
ганізації.' 

Коли докладніше пригля-
нутись до цієї справи,! бачв-
чимо, що й більшість бать-
ків, що мають Малих дітей, 

- Г 

сіян. У тому числі кіл ькаде-
сят українських літераторів 
— друзів Драча. Вони нічим 
не порушили законів своєї 
країни. Ніхто з них не вис-
л у г о в у в а в с я ч у -
ж о з є м н и м „правлячим 
колам". Яким чином міг т ь 
ет І. Драч забути цей „icro– 
ричний поворот" його nap– 
тії до царського і сталінсь-
кого методів придушування 
української самобутяости?.. 

Трагедія хруща 

Можна б виправдано тут 
застосувати відому оцінку 
суспільства .'царської імпе-
рії: „З верху до низу — всі 
раби!" 

Але навіть фраза, за якою 
(Закінчення на стор 8-ій) 

виховувалися в тих самих 
умовинах, під тиском тих 
самих несприятливих^ чин-
ників і не всі вони' здають 
собі справу з того с ^ у . Ко-
ли вони ще до деякої мь 
ри не підпали цілковито під 
цей нівелюючий вплив, то 
це в більшості заслуга рід-
ної землі, яку вони ще па-
м'ятають, або одержали на-
лежне виховання, ')завдякн 
розумному посту повапню їх-
ніх батьків. - . с , - ' -

Гніватись на менше свідо-
мих батьків, які ве,-все мо-
жуть..'. і уміють -.належно 
впливати на своїх дітей, не 
можна, бо вони справи змї-
нити не венлі, але,їм. -треба 
ДОПОМОГТИ. ' . " ї - ч 

Такою „допомогоюложе і 
повинен бути добре редаго-
ваннй наш виховний жур-
нал. '. ;-ц '̂ -" 

Такі виховні журнали, що 
служать допомогою; і" лopa– 
дами батькам, внховннкам 
та вчителям у їх важкій і 
відповідальній праці,--мають 
усі свідомі, культурні. наро-
дн. І мусимо його мати ми, 
коли не хочемо, щоб в неда-
лекій майбутності-'по нас 
пропав слід. ” ,;'.--^i–' 

Виховний журнгііт, крім 
відповідних фаховий стат-
теЙ, писаних досвідЧЄНЇІМИ 
виховннками, міг би' також 
провадити „виховний'порад-
ннк", тобто давати індігвіду-
альні поради батькам1 та ви-
ховникам в різних трудні-
ших ситуаціях та- потребах, 
якщо про такі поради поп-
росять. Втрата, хоч би однієї 
нкшоҐ дитини, це'-Тйелика 
втрата для нашого "Народу. 

Виховний журнал потріб-
ний теж для вчителів шкіл 
українознавства, якГ хоч 
мають загальну ейр^іу, але 
не все 1 мали змогу ̂  здобути 
знайня педагогіки 'та^дидак-
тики„ бо так складається, 
що вчителів з повними ква-
ліфікаціямії, принесеними з 
рідної землі, тепер фже ду-
же мало. Годі сподіватися 
великий иорцетей, з), праці 
некваліфікованнх вчителів, 
коли вони не дістануть доло-
моги для поширення , їх 
кваліфінадій.' І 

Пригадуємо пе все тедер, 
напередодні Світового Конґ-
ресу Вільних Українців, що 
відбудеться в листопаді ц. p., 
бо тільки він м^е кбв цю 
справу краще розглянути, 
зрозуміти; та винестц потріб-
ні ухвали і вплинути на зід-
повідні чинники, щоб вони 
піднялись цісї в а-ж л ивої 
справи. Нам бо треба діл, а 
не самих слів. r- ' 

Тому звертаюсь^Ією до-
рогою до всіх, що'братимуть 
участь в СКВУ, а^ головно 
в тих комісіях, що будуть 
радити про виховні справи, 
щоб взяли цю справу до 
уваги, бо допомога батькам 
та виховникам у їх праці 
конечна. 

Зорганізування Дтвидазан-
ня виховного журналу та 
його кольпортаж до рук пот-
ребуючнх батькп^^іиоже і 
повинен допомогти --аадержа-
ти ще на довгі .літа нашу 
ідентичність та захоронити 
від денаціоналізації ваших 
Дітей. - , -
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ХОРУ ,ДНІПРО" В МИШЕСОТІ -І 
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1 Валентіта Срмоленко 

1 ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
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Не знаю, чи співали колись 
цю річ бо на Україні в мій 
час. церкви вже не існували 
хіба т о . як склади до зерна 
або чогось іншого і noxopo– 
нн відбувалися для відпові-
дальнкх партійних або ін-
шнх керівників під оркестру 

,.Ми жертвою пали в бо-
рьбе роковон", а для звичай-
них смертних - без нікого і 
нічого відправляли на цвнн-
тар. хтось тихенько заплаче 
та й все. На еміграції я не 
чула і не читала про цю па-
нахиду ні в одному журналі, 
ні часописі. Стеценко відтво-
рив в цьому, якщо можна на-
звати його твором оте, наро-
дне голосіння, плач, тугу, 
широчінь діяпазону почуттів 
й їх контрастність. Слухаю-
чн виконання цісї речі, ВІД-
чувалися широкі пластичні 
лінії хорових голосів, які ро-
злогою течіою несли натура-

льний мінор з мінорною ДО-
мінатою; ви відчували душе-
виий уіль, глибоке пережи-
ваняя, розпач, так, як може 
хтось з вас був ще в старому 
селі й чув спеціальних пла-
кальниць. А „Вічна Па-
м'ять!",—скільки в ній глн-
бокого почуття' й своєрідної 
мелянхолії, а також різиома-
нітних емоційних забарв-, 
лень. По-моєму, ще не наро-
дився такий композитор, я-
кий написав би щось краще 
на цю річ. Це непереверше-
ниЙ твір. Між іншим Кирило 
Г. Стеценко написав цю па-
нахиду за царських часів з 
церковнослав'янсь'ким текс-
том, але в церквах її не спі-
вали, бо вона була забороне-
на „Святейшим Синодом", а 
в 1921 році після відроджен-
ня Української Автокефаль-
иої Православної Церкви К. 
Стеценко відтворив її по-ук-

раїнськл. Не знаю, чи має 
хтось оригінал усієї панахи-
дп? Варто було б цю річ за-
писати на платівку, як зра-
зок народного спеціяльного 
(фолкльору. 

У другій частині концерту 
хор виступав в народних 
строях і публіка насолоджу-
валась народними, ніколи 
нестаріючими піснями:— В. 
Ступннцького — . . Д р і б е н 
дощик", сольо Славомира 
Луцева ; „Садове яблучко" 
- сольо Кірп Цареградської; 
А. Кос - Анатольського — 
,Жезабутній вальс" — сольо 
Кірн Цареградської, а також 
в гармонізації А. Авдісвсько-
го: — „Ой, там за лісочком" 
- с о л ь о С. Луців; „Вербова 
дощечка" солістка Марія 
-їриневнч, а також під суп-
ровід капелі бандуристів 0 -
ДУМ-у ,ДІо садочку ходжу" 
- с о л і с т и Михайло Даннле-
нко і Славо міф ЛуцІв, С. 
Людкевнча „Баркароля", га-
рмонізація Ю, Кулика ,,Ka– 
лннонька", в гармонізації на 
мішаний хор от. протодияко-
ном Миколою Вриием (дн-
ригент хору „Дніпро") „Ой 
наїхали вози з України" — 
соліст М. Даииленко, в гар-
монізації Кірн Цареградської 
„пролягла на небі зоряна до-

рога"; иОЙ, ходив чумак" — 

соліст С. Луців і „Бандурис-
те, орле сизий" — соліст М. 
Даииленко на слова Т. Г. 
Шевченка (вірш присвяче-
ний його приятелеві М. Map– 
кевичу) обробка Орлова, а 
гармонізація на мішаний хор 
К. Цареградськоь Фортепія-
новий супровід вів один з 
найкращих піяністік, не ли-
те в Міннесоті, Ричард Зго-
дава. Цю річ на вимогу пуб-
ліки прийшлося солістові і 
хорові виконувати двічі. 

Присутні на концерті — 
прихильники хору , Дніпро" 
та любителі українсь к о г о 
співу, нагороджували кож-
иий виступ хору бурхливими 
оплесками, але на жаль мо-
лодечі організації не подба-
ли про зорганізоване прнбу-
ття на такий концерт самим, 
та щоб ще й привести амерн-
канську молодь із собою., В 
валі були знавці — музичні 
критики (американці), вони 
високо оцінили виступ хору 
, Дніпро", підкреслюючи СПЄ-
ціфічиу тематику й мелодії 
українських пісень. 

Концерт пройшов більш 
ніж успішно. Хор вив'язався 
дуже добре з наміченою, хо-
ча досить великою, але, пДка-
вою програмок^ але я зупн-
яюся на солістах хору. Цьо-
го разу в концерті не npm'i– 

мала участи Оксана Брияь, 
але хор придбав нову соліст-
ку Марію Ірнневич, яка ви-
конувала сольо у ,Зербовій 
дощечці" — Авдієвсько г о. 
Ця річ написана в стилі на-
родного співу і виконання не 
є таким простим, треба умі-
ти витримати характер пісні, 
чого н досягла солістка. 

Кіра Цареградська не нова 
солістка хору ,Дніпро"; во-
на не лише солістка, вона й 
піяністка і як бачили none– 
реду гармонізує (або npocri– 
ше — добирає супровідні тр-
ни до основної мелодії для 
дуетів, тріо, квартетів і хору, 
а Де не абияка знахідка для 
наших співаків і хористів). 
Паві Кіра з роду Стеценків. 
Кирило Григорович Стецен-
ко є її рідний дядько. У бать-
ПетраГригоровича Стецеика 
головною і улюбленою про-
ф есіс ю було дирйгуваиия хо. 
рами. Був диригентом народ-
ного (не платного) хору Со-
фіївського собору в Києві пі-
сля відродження Української 
Автокефальної Православної 
Церкви. Як завідуючий пе-
дагогічвою частиною музич' 
ного технікуму в Херсоні, а 
пізніше в Кам'янеац. - Поді-
льському викладав теорію 
музики, був диригентом СВІТ-
ського хору І керував ансам-

блем народних ігійтрументів 
(духової й симфонічної ор-
кестрн). Пані Кіра вироста-
ла в музичному оточені, а до 
того і Бог дав їй талант. 

Славомир Луців,"приймає 
активну участь в'жатті ук-
раїнської громади. Своїм спі-
вом вій прикрашає nporpa– 
Ми пластунів, танцювальних 
гурткЬ і хорів. Мас гарний 
голос, і коли б над ним по-
працювати, вийшов би в чи-
сло українських зірок. 

Михайло Даииленко, тао 
кож не новий соліст. Співові 
він присвятив багато часу. 
Його чудовий баритон мав 
оксамитове забарвлення. Ле-
гко переходить від фортнссі-
нмо до піаніссимо. У своїх 
сольових виступах не лише 
з хором, блискуче поєднує 
голосову динамічність і по-
тужність з грайліпюіо тан-
ковою легкістю. Кольоритні-
стю голосу передає'ніжні по-
чуття. Виростав пан Мнхай-
ло на наших очах і всі. ра-
ділн, що маємо нову зірку, 
але М. Даниленко мусів пра-
як інженер електрик в „Ю-
ніваку", а спів залншився, 
як „габі". А'шкода, це т -
наше поповнення. Це ваші 
- „Євшан аілля'-Ч Вони мог-
ли в бути амбасацорами ук-

(Закіичення на стор 8-ій), 



Ai?fc СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 26-го ЛИПНЯ 1973 
” ТЛи 

- Р Е З О Л Ю Ц І Ї 
15-нй' 'ДЕЛЕҐАТСЬКЇШ З'ЇЗД УЛТПА В 
В ДНЯХ 26-28 ТРАВНЯ 1978 р. О, 

J у' УХВАЛИВ: 
1. З^д Делегатів вітає 

всіх українських колег ліка-
рів на рідних землях, які в 
умовннах трудної життьової 
дінсностн наполегливо й те-
рпеліШо працюють для доб-
нароДуї 
ра та'здоров'я українського 

2. З'їзд вітав також всіх 
українських лікарів у віль-
ному; світі та бажає їм ycni– 
ху в їхній професійній пра-
ці для прославлення добро-
го іменн1 українського ліка-
ря на чужині. 

3. З'їзд Делегатів вітає Іс-
рархію1 всіх Українських 
Церков, та бажає їм успіху 
в їхніх змаганнях за opram– 
запДйне завершення та об'є-
днання' їх церковної струк-
тури —'а зокрема сердечно 
вітає-голову Помісної Укра-
їнської Католицької Церкви 
і великого Ісповідннка віри 
Верховного Архиєписко п а 
Влаженнішого Кардина л а 
Иоснфа Сліпого, і бажає йо-
му добитись приверне н н я 
патріярших прав для Церк-
вн, я к у він ОЧОЛЮЄ. ВОДН0-
час З'їзд щиро вітає намага-
ння Митрополита Українсь-
кої Православної Церкви 
Блаженного Мстислава, у 
його змаганнях за організа-
ційне і об'єднання Українсь-
кої Православної Церкви. 

4. ,ЗТзд вітас ввесь много-
страдальннй українсь кий 
народ, який у жахливих у-
мовинах національного тис-
ку та, сопДяльно-економічної 
експлуатації, живе та боре-
ться щ свою екзистенцію та 
ставить всякий можливий 
спротив' найбільш бруталь-
ннм силам окупаційної вла-
Ди. . 1 

З'їзд" найбільше рішучо 
та голосно протестує проти 
безпощадного переслідуваи-
ня національно свідомої ук-
раїнської інтелігенції на рід-
них землях, а зокрема пля-
нового'і жорстокого поборю-
вання та винищування від-
важних' і нескорених укра-
їнських патріотів - інтелек-
туалістів та діячів українсь-

кої культури й науки, які 
ставлять спротив дуже по-
силеному наступові окупан-
та на всі надбання україн-
ської культури, науки, та 
остетаційно і навіть у лега-
льний спосіб обороняють чн-
стоту української мови та З 
права на місце у всіх секто-
рах учбової системи. 

в. З'їзд засуджує яхнан-
більш негуманну практику 
окупаційної московсько - ко-
муністнчної влади, яка на-
сильно запроторює політич-
них десндектів у пснхіятрн-
чні заклади. 

7. У 40-літні трагічні ро-
ковини штучного Великого 
Голоду в Україні, який ко-
штував життям численним 
мільйонам українських лю-
дей — ми підносимо голос 
протесту, та ставимо перед 
сумління вільного світу цей 
найбільш жорстокий і мака-
брнчнин в історії акт ґено-
циду — а одночасно. схвля-
ємо голови перед пам'яттю 
безневинних жертв цісї ДН-
явольської акції 

8. З'їзд Делегатів УЛТ-
ПА пригадує, що в жовтні 
1973 р. припадав. 30-літня 
річниця смерти великого по-
двнжннка народного здоро-
в'я,. організатора украіясь-
ких медичних шкіл, та велн-
кого приятеля і вчителя ме-
дичвої молоді Західньої Ук-
раїни, проф. д-ра Маркіяна 
Панчишина і ми схиляємо 
голову перед світлою пам'я-
ттю цього великого лікаря 
— громадянина. 

9. З'їзд з радістю в?дзна-
чуе вступлення в члени УЛ-
ТПА за останню каденцію 
54 молодих українських лі-
карів і великого числа ук-
раїнських студентів медицн-
ни - на правах членів — 
студентів, та розцінює це як 
позитивний прояв росту та 
розвитку нашого Товарнст-
ва, що дає надію на дальше 
існування та хосеяну діяль-
ність організації украІнсь-
ких лікарів у вільному сві-
ті. 

' -

, 
Концерт Музичної Студії 

проф. Зої Марковим 
10-ліття Окружної Ради СУА в Чикаго 

17 червня ц. р. у церков- Ревуцькнй, Косенко, БарвІн-
ній залі, церкви Царя Хрис-
та у Філядельфії, від 6-9 год. 
вечора, . відбувся, концерт 
„Музичної Студії" проф. 
Зої Марковнч, проведений 
на високому мистецькому 
рівні. 

Проф. Зоя Марковнч, зна-
на українська піяністка, за-
кінчила Київську Державну 
Консерваторію, де згодом 
була професором. Зчасон 
вона здобула славу знаме-
ннтоД піяністки своїми кон-
цертамя в Азії, Европі і в 
ЗСА. 

Тепер у своїй „Музичній 
СтудЙ", продовжує методу 
навчання композитора Фр. 
Ліста. її учителем був Ян-
келевич, учень геніального 
Ліста. Проф. 3. Марковнч 
навчає виконувати на фор-
тепіяні композиції світової 
слави кляснків, при чому 
велику увагу прнділює внв-
ченні клясиків українських. 
Проф. 3. Марковнч була у 
тісному музичному контак-
ті 3 визначними українсь-
кими композиторами, як: 

ський, Коломісць, 
Проф. 3. Марковнч веде 

мистецьке керівництво BO-

У цьому році сповнилося 
десять років Окружній Раді 
СУА в Чикаго. Нам, член-
киням СУА цієї округи яс-
но, яку важливу ролю відіг-
рала Окружна Рада в заїсти 

кального тріо „Соловейки",; візуванні відділів СУА та 
що здобуло широкий РОЗГ0- і скріпленні плянів праці по-
лос і нещодавно опрацюва- одиноких клітин. Крім того, 
ла й видала збірнях пісень 1 о. Рада сама ініціювала та 
п. н. „Співають Соловей-і дотепер здійснює солідні 
кя' - проекти, які відіграють по-

Велика заслуга проф. j важну ролю взагалі у житті 
Зої Марковнч в тому,, щоJукраїнської громади Чнка-
вона розвиває і доводить flojro. Маємо тут на думці ос-
вершин музичні таланти ук- иування українознавчих сту 
раїнської молоді. 

Складати гроші чи позичати 
найкорисніші 

У ФЕДЕРАЛЬНІЙ КРЕДШГОВШ КООПЕРАТИВІ і 

САМОПОМІЧ в НЮ ЙОРНУ 
с^адпоотей у висоті Є Д И В 1 Д Е Н Д А під 

5 . 2 5 ^ РІЧНО. 
О В и п л а ч е м о ЧВШРТЬРІЧНО. 
є Забесшечешш на жаття відповідно д о сума ШщЩшЯЙйЩ 

авк д о висоти 51,000.00, 
є Федеральне забезпелеішня ощадпоотей д о висоти 

320,000.00 на одного члена, 
В ПОЗИЧКИ ДО ОПЛАТИ В Д О Г Щ Н И Х Р Л Т А Х І Н А 

НИЗЬКІ ВІДСОТКИ — забезпечені на випадок смер-

я а також на випадок тривалої пепрацездатпоотн 
ВИСОТИ 310,000.00. 

А Д Р Е С А : 

SELF REL1ANCE (N,Y.) 
FEDERAL CR1ED1T UNlON 

108 Second Avenue h New York, N.Y. 10003 
Tel.: (212) 473-7310 

yfefiTA! УВАГА! 
..Відділи УНСоюзу Джерзі -Cirri і Балону 

Повідомлясмо, що с замовлений автобус їхати на О05О-
-„-"ЗОВИИ ФЕКЛ'ИВАЛЬ-ОВЯТО в неділю, 19 серпня 

” 1973 а Лейквуд Парку, Варнсвілл, коло Шамохіна, 
Па. Всіх, що бажають взяти участь л тощ' Святі, 

' - а при тому оглянути околиці, д е народився БАТЬКО 
н Ч50ЮЗ, проситься телефонічно голоентися д о ceKpe– 
: таріз: в Баноні: Михайло В о л о ш т , тел.: 437-6431; в 
, -Джерзі Ситі: flFCBtnca Сгецнж, тел.: -1S4-0237; Огелла 

ч Расі і , тел.: 435-8740. 
ОПЛАТА ЕЗДИ АВТОБУСОМ З А ОСОБУ ВИНОСИТЬ 
v .W,OO. 

Зголошеніш без заплати яе прийиасться. Автобус виїде 
,в ведішо 19 серпня рано о год. 8-ій від УНДому при 
Фліт вулиці, Джерзі Ситі, Н Д ж . 

УЯРДОНСЬКЛ ТІРАфОСЦіАВИА К А Т Е Д Р А 
ОВ^ ВОЛОДИМИРА В Н Ю НОРКУ - 160 ЗзлЗл 82 вул. 
J ' . — запрошув ВЗсіх Вас на — 

ХРАМОВЕ СВЯТО 
СВ. ВОЛОДИМИРА 

^ -. - яке відбудеться 

в неділю, 29-го липня 1973 р. 
, ^Українському Селі в Бавнд Бруку, Н Д ж . , 
вкашіищ св. Володимира, з такою програмою: 
СУБОТА, 28-го ЛИПНЯ, год. в-та am.: 

в УРОЧИСТА ВЕЧЕРНЯ в каплипД св. Володнкирв, 
HlWQTjT, 29-го ЛІП1НЯ, год. 10-тв ранку: ^ ^ ^ ^ 

в АРХИЄРЕЯТСЬКА ВОЖВСТВВЯША ШТУїРІГІЯ, 
-яку відправить Голова Катодри, Висчжопреосвзщея-
піший АРХИСПИОЮОП МАРКО В сослужеіпЛ Ду-

-' ховенства. По Службі Божій ВОДОСВЯТНИИ МО-:гг - ЛЕБЕНЬ коло ставка. При всіх церковних відпра-
' ” вах співатиме катедральний хор під днр. проф. В. 

л . Завітневяча. 
jejlo обіді ЗАВАВА при добірній оркестр! 1 pfafci poe– 

, і. ваги для. молоді, 
в Автобуси відходять ійд Катзиря вавділю, о год. 

1-ій ранку зі оушаакою нв. 2-ій шмазо пре ІОЧя вул. 
ГЯМ р а д а , , , . ,г, . . . , j . t . ^ .– mtgt Ji^t– 'Л nSPdlUM 

НАСТОЯТЕЛЬ f Р А Д А 'rPOuMB^ 

10. З'їзд Делегатів з npn– 
емністю спостерігає актив-
ну участь членів УДТПА у 
різних , секторах, зорганізо-
ваного українського життя 
та іхнJO . наполегливу грома-
дську працю для добра, й 
слави українського народу, 
а також жертвенність укра-
їнськнх лікарів для україн-
ськгос наукових, церковних, 
культурних та молодечих 
установ та організацій. 

11. З'ЇЗД Делегатів стур-
бований ситуацією, яка за-
існувала із запізвевим вц-
данням „Лікарського Аль-
манаху" і труднощами^ що 
їх створила для його появи 
-незрозуміла постава 5Іо-
го колишнього редактора.— 
взиває Головну Управу та 
Редакційну Колегію Лікар-
ського Альманаху докласти 
всіх можливих старань, щоб 
цю важливу та цінну книгу 
видати в якнайскоршо м у 
часі. 

12. З'їзд Делегатів радів 
,рюперебдйною ярявркі, .свого 
органу ,^ікарський Вісник", 
що його заслуженим. голов-
иим редактором вже б років 
б д-р Павло Джуль — і з 
уваги на збільшені кошти 
його видання взивав всіх 
членів нашого Товариства 
дати йому щедру матеріяль-
ну допомогу — цьому едн-
иому науковому українсько-
му медичному журналові. 
Одночасно ЗТзд заохочує 
всіх членів співпрацювати з 
редакцією ,ДІікарського ВІ-
сника", та в міру своїх сил, 
знання та вміяостей — по-
міщувати в ньому свої праці 
на наукові та громадські 
теми. 

13. З'їзд Делегатів уча-
жас за свій обов'язок щиро 
привітати всі українські це-
нтральні, політичні, громад-
ські та наукові установи, та 
побажати їм успіху в їхній 
праці для добра українсько-
го народу. 

Зокрема ЗТзд Делегатів 
вітав н^старіну і найбільш 
заслужену українську нау-
кову установу — Наукове 
Товариство ім. Шевченка — 
із 100-річчям її існування, 
та бажає їй найкращих ус-
піхів у продовжуванні xoce– 
нної наукової праці 

За РезолюцДйну комісію 
УЛТПА: 

Д-р Богдан Олесннцькнй, 
голова 

Д-р Михайло Логаза, 
секретар 

Програма „Музичної Сту-
діГ' проф. 3. Марковнч скла-
далася з клясичних творів: 
Ваха, Ветговена, Чайковсь-
кого, Гріта, Шуберта, Шу-
мана, Бела Вартока, Шопе-
на, Рахманінова й інших, а 
З українських: Берковича 
Везкоровайиого, В. Шуля. 
Леонтовнча, Лнсенка, Фо-
менка й інших. 

В програму концерту Bxo– 
дили дві частини. У першій 
— виступали учні (-ЦІ): 
Християн, Комоновська, Лі 
да Німнловнч, Роман Лу-
пань, Аліса Штайяіц, Оле-
на Дробот, Андрій Іваській 
Ірина Штайніц. Віра Приш-
ляк, Володимир Стасюк, Га-

дій при Чикагському уні-
верситеті та постійне прид-
бання фондів на ту ціль; не-
звичайно ефективна праця 
сектора суспільної опіки, 
активна участь у комітеті за 
патріярхат та інші. 

Коли згадуємо про діяль-
ність О. Ради СУА в Чнка-
ҐО, наші думки в'яжуться з 
п-і Любославою Шандрою, 
яка майже впродовж цілої 
декади займає в ній пост ro,– 
лови. Першорядна організа-
торка та адміністраторка, 
людина, яка з вірою та зав-
зяттям береться за найваж-
че діло. Стимулом до праці, 
мені здасться, її глибоке пе-
реконання у важливу ролю 
жінки не тільки в родннно-
му, але й суспільному жиг 

лина Небесна, Ольга Bacn-jTj в и н е запрошуйте мене 
енлів, Рената Яремович, Пі 
на Пачовська, Світляна 
Квітка,' Христина Квітка. 
Маріянна, Пришляк, Леся 
Крих, Марта Німнловнч, А 
лександер Гравн, Люба 
Пришляк. 

Усі учні (-ці) в першій 
частині концерту дуже до-
бре виконали музичні тво-
рн, при чому Рената Яремо-
вич вже третій з черги фк, 
втримує в ,.Музичній Студії” 

перше місце. Учень Воле 

до комісії лише для прикра-
сн, — дорікала вона чолові-
чим комітетам, — а дору-
ЧІТЬ МЄНІ к о н к р е т н у ДІЛЯН-
ку праці". 

Для успішної суспільної 
діяльности треба бути зорга-
нізованнмн, — звідсіля й 
тверда віра в доцільність іс-
нування СУЛ, а вслід за 
нею наполеглива праця над 
притягненням в наші ряди 
молодого українського жі-
ноцтва та виплекання з них 

вдань. 
Як кожний чоловий гро-

мадський діяч, п-і Любосла-
ва зазнавала не тільки са-
мих успіхів, але приходили 

раїнської культури, але не-
мас меценатів, а варто поду-
матн над сконцентруванням 
головних українських penpe– 
зентаційних одиниць прн У-
ККА, створенням фінансової 
бази і при ній через пожерт-
вн або інші заходи і здібних 
осіб підтримувати. 

Моє побажання х о р о в і 
„Дніпро" — подумати про 

димир Стасюк, який вчиться j українок, свідомих своїх за-
щойно рік, виконав свій 
твір напрочуд гарно. ^ 

У другій частині концер-
ту виступали вже дуже за-
авансозані студенти (-ки) 
Таня Німнловнч заграла 
Шопена „Мазурку", Патри 
цій Леонард виконала „Ін 
меморіям", Юрій Іваськів ві-
діграв „Танок войовників", 
Сара Клевель виконала 
„Полонез" Шопена, Олег 
Коврад відіграв Шумана 
„Мріяння", Еріка Райбрнч 
виконала „Вальс" Шопена, 
Марія Мадай заграла Мо-
царта „Мінует", Лявра Рай-
бріч виконала Рахманінова 
,ДІолічінеллс", а її сестра 
Порція Райбріч виконала 
Шопена „Ноктюрн" і Шогіе-
на ,̂ Етюд". Порція Райбріч 
з великим успіхом концер-
тув перед американською 
публікою. Вона закінчила 
„Гайсхул Єл" і вибрала ср-
бі за сцеціяльність музику. 

На закінчення концерту 
Люїза Гравн виконала Бет-
говева ,Латетичяу сонату". 
Не дивлячись на свій колс-
сальний музичний талант, 
Люїза Грали вибрала собі 
на Пвнсилвенійському уві-
верситеті — медицину. ф 

Концертом проводила а-
систентка проф. 3. Марко-
вич, її колишня учениця, 
Зоя Ґраур Корсун. 

На сцені не було другого 
фортепіяну, тому відпала 
гра на двох фортепіянах. 

Вдячні студенти (-кн):і 
учні (-ці) піднесли улюбле-
ній проф. Зої Марковнч чу-
дову китицю квітів. й 

Знімку цілої групи My;– 
зичної Студії проф. 3. Map– 
ковяч виконав Олександер 
Соловій з ф о т ографічаої 
студії ,Лева". 

проф. Іван Попель 

не раз і прикрі розчаруван-
ня. Одначе той факт, що во-
на її не зломили, що зуміла 
вона розрізнити суттєве від 
дрібннчкового, здорову кри-
тику від злоби, а також те, 
що старається помогти моло-. 
дому здібнішому жіноцтву 
зайняти чолові місця в opra– 
нізації - вказує на її прави: 
льне. розуміння суспільної 
праці. 

Під час ювілейного бен-
кету, який відбувся 3-го чер-
вня ц. p., на якому також 
відзначено 40-річчя найстар-
Шого, Зв-го Відділу СУА в 
Окрузі заступниця голови С-
УА, мгр І. Рожанковська ві-
тала Округу та склала особ-
лиае признання голові, п-і 
Шандор. У доповіді п-і Ро-
жанковська звернула увагу 
на незадовільну участь ук-
раїнської жінки та її підряд-
ну ролю в громадських ор-
ганізацДяХ. Вину вона пок-
лала тільки частинно на чо-
ловіків, а решта лежить та-
кн в байдужності нашого 
жіноцтва, у браку його тре-
петного зацікавлення важ-
кою долею нашого народу 
та несення йому допомоги. 

Шкода тільки, що не бу-
fo між нами нашої голови, 
п-і Любослазн, яка із-за ва-
жливих громадських причин 
мусіла виїхати з міста. Свят-
ковий комітет вив'язався ду-
же задовільно зі свого зав-
дання і програма була на 
високому рінні, все ж, зда-
ється я висловлю думку за-
галу членства коли завважу 
що місце голови було в цей 
день насамперед тут. Воно 
сказано не в докір,' тільки 
вже воно так є, що організа-
цію індетнфікують з людь-
ми, які її репрезентують. У-
се ж хай нД рядки будуть ви-
явом признання Окружній 
Раді Чикаго та її голові п-і 
Шандрі, за їх десять років 
жертвенної праці в ім'я шля-
хетної цілі. 

Марія Пискір 

f-t-'ФЬ'ГГ'ЗЬ' 

- . - j сумною гостимо 
а Лятло,Мряяаг^яжй, Оежятшмж І У А . 

Глвмвгуптіицш, Щ9 д у п Зв-го д н ш а 19TS , 
В гад- 4:43 я о полудні и лікарні аіилосврдя 

т Балтомор, Від^ заввмоярюи. Найсвя-гішимн Тайланн 
- упокоїлась у 'Базі 

Н А Ш А НАТГДогОЖЧА Д Р У Ж И Н А . MAftiA, 
в , В А В Ц Я і ПРАЄ.4ЯЦЯ 

6л.я. АгІНА ЦАРИК 
дочка ахви Овреетяпи і Актова Гаркот 

уроджпів 12-го 'ліпгая 1897-го року в се.ті Белесві. 
повіт 'Долква, Західна Україна. 

ЛАРАОТАС і l L ^ l i A X l t l A аа саокіЯ луиіі ПокІАхої 
вудуть нідг-тул;ені а четвер, 26-го і п'ятнніцо, 27-го лнп-
вя о год. 7:S0 вечера в похоронмому :іавгдпнні .'Іі-іі і 
Целлер прн аул. Істерії Ба. і Вулф. 

ПОХОРОН у суботу, 29-го липня 1973 року, о год. 8:30 
рано з- лохорогатого завсдеїшя до української католнпь-
коі цярквв ав, 'Лівхаї.ча, юйсля Служби Божо! у 9-ій год. 
на міоцввмй парохіяльика цвинтар. 

Горем опечалена родина: 
М у ж — ДМИТРО 
Син - А Н Д Р І Л з пружиною МАРІЄЮ 

J Дітьми РОМАНОМ 1 АіІНОЮ 
Дочка г . АНАСТГАЗІЯ з мужем ВАСІ1-

ЛЕМ ОГШідОЮКОМ і дітьми: А Ш Ю Ю 
(замужем АНДБРООН і чоловік ТО-

УІА), И.АРАСКЕШЄЮ, БОГДАНОМ 1 
його дружиною ДАСИ, МИХАЙЛОМ' 
і М А Р У С Е Ю 

Сан — 1 В О Д О Р а дружиною ТБРБСОЮ 
і дітьми: ООФІСЮ. НКСТОРОМ 1 НА-
ТАЛКЯО 

Сан — МІГХАПЛО з дружиною ВГРОЮ 
й дочкою В І Р Ц Е Ю 

Дочка — П . А Р А С К Б Б І Я з м-ужнм д-ром 
БОГДАНОМ МАНСИ0СКЖОМ і діть-

:мя: СОНЕЮ і НЕСТОРОМ 
Прашїуіі — БРХК 
Б.ТЛЖЧЗ 1 дальша родинп в Америці І в 

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
ХОРУ „ДНІПРО" іВ МйГОЕШІ 

(Закінгення зі crop. 2-ої) 
випуск платівок з їхнім ре-
пертуаром, який с 6агатоцін-
ннн. Шкода праці на один 
або два концерти в році і то 
лише в своєму стейті серед 
свого оточення. Був час ко-
лн хор „Дніпро" виїздив за 
„кордон" за межі стеяту і 
мав великі успіхи. Обмін до-
свідом між іншими хорами 
був завжди корисний і для 
диригентів і для співаків. 

БАЛЯДА ПРО ХРУЩА НА ВИШНЕВОМУ 
ЗРУ6Ї 

(Закінгоняя зі отор. t-ol) 

стоїть ..правда історії , не 
в силі зменшити почуття бо-
л ю в д у ш а х українських па-
тріотів, які спостерігають ще 
о д н у українську творчу л ю -
д н н у під великодержавним 
тиском. 

А д ж е І. Д р а ч напевно 
знас , ідо однісі днини його 
партія зробить новий ,,істо-
рнчннй поворот'' - cynepe– 
чний теперішньому. А тоді 
він, разом з іншими творця-
ми стертих фраз , попаде під 
тії великодержавні колеса . 
З а такої ситуації поет від-
чуває х о л о д ножа не в сон-
ці, а л е у власному людсько-
му серці . 

Почуття тривоги від того 
н о ж а в ного серці поділяють 
усі вдумливі українці на рі-
з н и х континентах. Бо вони 
українці , а водночас і л ю д и , 

які з В. Шекспіром BH3HS-
ють еднну „правду історіГ', 
а саме: навіть нужденний 
хрущ, розчавлюваний но-
гою, відчуває такий самий 
фізичний біль, що й умнра-
ючий велетень". 

На подобу В. І. Антонича, 
поет Іван Драч теж „був 
хрущем і жив колись" на 
українських літературних 
вишнях, що їх дбайливо і 
гідно виростив Шевченко. В 
ті роки L Драч, якоюсь мі-
рою, відчував свій органіч-
ннй зв'язок зі зеленою нес-
кореної української нації. 
Тоді він умів писати слова, 
які не стиралися. 

Сьогодні вія з трудом ви-1 
конус боягузливі епітети, j 
за якими не лише „не стоїть 
правда історіГ', а ще й внд-
НІІОГЬ пні зрубаного саду ук 
раїнської культури. 

Краігова Управа Братства кол. вояШ 1-ої Української Дивізії УНА!e ЗСА 
Мас шану запросити всіх побратимів та все українське Громадянство на 

Ю В І Л Е Й Н У З У С Т Р І Ч 
ЗАКІНЧЕННЯ ОВЯЖУВАНЬ 30-ЛПТЯ ЗФОРМУВАЛНЯ 1-ї УД УНА 

яка відбудеться 

в днях 1 -го, 2-го і 3-го вересня 1973 р. 
на в^дрпочішкоїшї Оселі Українсьісого Тобі тннчото Союзу із наступного програмою: 

ОУБСИРА, 1-вю ВЕРЕСНЯ 1973 р^ 9-та год. вечора: 
: ЗАЗЗАВА Із миетецькок) програмою. 

НЕДІЛЯ, 2-го ВЕРЕСНЯ 1973 p., 10-та год. ранку: 
КУІ̂ НОЗА БОЖА, на яісій сяйвати буде хор дквіоійникіа із Воффало; по Слулооі БонОй яеайд на могязгу Борців 
за (Волю України, де відслужена буде панахида та зложеїшя віїпйв. 

1-ша год. по no.Tj'^d: 
'ОТПЛЬЯЕПШ ОСЩ учасзшків Зустріті.-

4-та год. по обіді: 
ВЕЛІІКІЕН КОІЙЇЕРТ дгул:сського хору .^Бурлака" ( Огшпсці Брап-гва в Воффало) ПІД мистецьким проводом 
згаостра КУрая Лаярівського. 

ПОНЕДІЛОК, 3-го ОВЕРЕСНЯ 1973 р.: rv Ш - . ^ 
ЧООВАОРИСЬМ ІЗУСППРИ - 'ДСрШЯЛДЯ. Щ д час Зустрічі відкрита буде МНСЯГЕЩЖА ВВКФАвІЬА праць 
днв^йішків-мюстцга. Мистецький керівзтк: побр. Q, ГОҐО-С,Г^ТГЧИЯСЬКИЙ. , 

")Ш”Тітмоііцииіянії ііТиищ просимоі ззертатнея .безпосередньо д о АдміиістрацД Осолі „Верховина,': T7WA Beeort 
"verkhovyna"i Q k o Spey, N.Y. 127S7, тел.: (914) 856-1323. 

Ділимося сумяом а к т с о ю з РІднамн і Знайомнмк 
про .езіс.рть 

НАШОГО ДОРОГОГО ВУ ПК.К 

блл. 
о. Адріяна Зафійовсьного 

0 1882 - t 1973 
б. катмента а Вродах, Члена Капітали Української 
Католицької Деркші. о. я'язия cowrrcw;itx таборля. 

rioMfip Д-го січня 1973 р. у Львові. 
В глибокому cwvncy: 

Остріпки ДАРГЯ (ЯЯК 
І Р И Н А ВОВАНКО ні сином 
олжясаАщдром 
ОКСАНА І Л Е В Щ У Р 

сееггрінок - Юрія І ОРИСЯ я г т ю в н ч і 
з ДІТЬМИ і внуглілш 

Помтіалілп - Службу Божу відправив 
ЇХ БЛ-АЖЕЦСЛІВО В Е Р Х О В Н И П АРХИСГШСКОІІ 

ЛОСНФ СЛШ1И1 

З оумол иопі,гомлпою, 
що я аонгділек, 23-гч) ліпиш 1973 р. відійшов 

у Вічність В Н Ю Порку 

блл. 
ВАСИЛЬ ВОСТРУБЯК 

0СТГА!Р1ШШ, З ФІЛЯДЕЛЬФІЇ) 
нар. 30-го грудня 1895 р. в Кіданчі, 

Україна. 
ПАХІАХЦДА в свргду. 26-го липня 1978 р , о год . 

7:30 a m . ш позсордашоогу з а в п щ п і і 11. Яреми, 139 Сх.д 
7-єна ву.-шця а Н ю Норку. 

ЗА^ТІОКІПИА СЛУЖБА ВОЖА в церкві св. Д у х а 
прн Порт 5-ій со'лнці в Еруклнш в четвер, 36-го липня, 
о год. 9:30 ранку. 

Пігля Служби Хіожої Покімни."! буде похороіинснй на 
украшгькому пр:ілослашюму цвинтарі в Савт Вакцд 
Bpyvr. Н Д ж . 

Гоі)ем прибиті: 
А Ш І А — дружина 
СОФІЯ І МИКОЛА - дочка з л!у-кем 
МАРІЯ J В А Л Е Н Т І Ш — дочка з мужем 
ВАСИЛЬ і Р Е І Т І ^ - сан з дру. іашою 
BJQ-KH І правнуки. 

Замість квітів на могилу 

бллі. ВАСИЛЯ САВУЛИ, 
що помер в Трентоні, Н Д ж , 11-го ліпиш 1973 р , 

ЗЛОЖИЛИ на „Церкву в потребі": 

Богдан і Тетяна Ясінські 
Інж. Дмитро і Дарія Кузхкн 
Остап 1 МІкльвина Коропгі 
Д-р Теодозій і Віра Оігд:икн 
Василь 1 Варвара КоцопеІ 
Михайло ft Анаотазіа ЕВойпуни 
Зенол і Евеліщ Федороинчі 
Романа Мкдпх 
Мирослава Глушок 
Д-р Володимир 1 Марія Петрнппшп 
Інж. Тоодор Левтхьхни 
Іпж. Роман Леялцькдїн 
Лктба Мряглопька 
Ьга:. Роман 1 Надія Гу.таі 
Мгр Ярослав і Ярослава Лабки 
Оганиця ДІяает" я Треатоні 
Інж. Макар 1 Даріл Копагащі 
Іігж. -Богдан І Оля Дубики 
Михайло Я Акгонина Шегвцівн 
Марія КассЬпі 
Інж. Роман і Наталія Куппкн 
Ьок. Теодор 1 Емілія Панасюки 
Іяж. Мироя. і Шогдаала Осадив 
Володимир Скрігпчук 
МарЬі Стате. 
Павлнна Леаниька 
Бвгеи і Лесе Обаранеиь 
Наталія Власов 

?25.00 
25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

6.00 
5.00 
6.00 
5Л0 
6Д)0 
5Л0 
5.00 
6JK) 
5.00 
5.00 
5ДЮ 
5.00 
5.00 
-6J00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.0Q 
5-00 
6.00 
6.00 

Р а з о м : ?215JX) 

ЛЧаїм Шаяовияаі Жертводавцям складаємо отсим 
иаїїгу itaftnarpiiny подяку з а повнщі пожертви, як вияв 
пам'яті та пошани д л я нашого Найдорожчого Міужа. 
Ватмса, Тестя, Д і д а t И р а д й а , т а прв цій нагоді жврт-

0 ^ в Л ” Л Ч 5 К М А Р І Я С А В І : Г С У М W O a 0 a 
"ЛАзРодивамн 

і її її і 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 26тГО ЛИПНЯ 1973 

МИХАЙЛО Д А Н И Д К И С 

І4А 

ТЕМИ 
^ЛІКАРСЬКИЙ дрві^ник. 

Відпочинок. Медична 

Ювілей о. Павла Теодоровича 

В с т у п н е слово 

І. Щ о д е н н е ж и т т я : 
Родина і дім. Прадя. 
опіка. 

П. З д о р о в ' я 1 х а р ч у в а н н я : 
Загальні відомості. Людська вага. Харчі в ка-
льоршх. Вітаміни і мінерали. 

Ш . Отруйн і р е ч о в и н и : 
Отруєння харчами Отруєння хемікаліями, От-
русння медикаментами. 

i v . А л е р г і я : 
Загальні в їді) мості. Медикаменти. Косметика. 
Хемікалії. Тварини Алергія до харчів. Сіяна 
гарячка. Бронхіальна астма, 

У. П р о п істряк 
v L І н ф е к ц і й н і хвороби: 

Загальні відомості. Дитячі недуги: кір, вітряна 
віспа, коклюш, дифтерія, шкарлятина. Ревма-
тична гарячка. Септичні інфекції. Інфекційний 
гепатит. Інфлюенца. Інфекційна мононуклеоза. 
Туберкульоза. Дизентерія. Малярія. Правець. 
Поліомієліт. Грибкові інфекції. Таблиця імуні-
зацій. 

УП- Хвороби к р о в и : 
Загальні відомості. Анемії; анемія внаслідок ут-
ратн крови, анемія внаслідок нищення крови, 
анемія внаслідок поганого засвоювання речо-
вян. Левкемія. Важливі симптоми. 

УШ. Хвороби серця і судин: 
Загальні відомості. Вроджені вади серця. Ангіна 
пекторіс (стенокардія). Серцевий удар (ін-
фаркт) . Серцевий набряк (набуті вади серця). 
Гіпертонія. Артерю- й атеросклероза. Бюрґеро-
ва хвороба. Жиляки. Антикоагулянти. Важливі 
симптоми. 

ЇХ . Хвороби орган ів д и х а н н я : 
Загальні відомості. Звичайна застуда, Запален-
ня ґлянд (мигдаликів). Запалення гортані. 
Бронхіт. Запалення легень. Емфізема. Бронхі-
яльна астма. Пістряк легень. Важливі симптоми. 

X. Хвороби орган ів т р а в л е н н я : 
Загальні відомості. Пухлини (новотвори). Хво-
роба стравоходу. Прорив у діяфрагмі. Гастрит. 
Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки. 
Шлунково-кишкові розлади. Хронічні ентерити. 
Апендицит. ..Нестравність". Запалення грубої 
(товстої) кишки. Кров із прямої кишки. Дивер-
тнкульза. Кишкові затвердіння. Хвороби печін-
ки. Жовчеве каміння Хвпроби підшкункової за-
лозн. Дісти: шлункова діста, печінкова діста. 
Важливі симптоми. 

XL Хвороби сечових о р г а н і в : 
Загальні відомості. Пістряк нирки. Інфекції яи-
рок. Запалення сечового міхура. Папіломи сечо-
вого міхура. Прорив (обсунеяня) сечового міху-
ра. Ниркове каміння. Хвороби простати (перед-
міхурової залози). Важливі симптоми. 

Х П . Хвороби з а л о з внутр ішньої секреці ї : 
Загальні відомості. Діябет (цукрнця). Недуги 
щитовидної залози. Клімактеричні недомагання. 

Х Ш . Хвороби нервової с и с т е м и : 
Загальні відомості. Болі голови. Мігреня. Запа-
морочення Епілепсія. Соняшний удар. Удар 
мозку. Невральгія. Психофізіологічні розлади. 
Дещо про психічні розлади. Органічні синдроми 
мозку Психічні синдроми мозку. Психози. Нев-
рози. Розлад персональности. 

ХНУ. Д е я к і хвороби орган ів ч у т т я : 
Загальні ВІДОМОСТІ. Хвороби ока. Хвороби вуха. 

Х У . Хвороби к і стяка , м 'яз ів і спор іднених 
т к а н и н : 
Ревматичні хвороби: ревматичний артрит, деґе-
неративний артрит, подагра, запалення м'язів і 
споріднених тканин, бурсити, лікування ревма-
тичних недуг. Недуги долішньої частини хребта. 
Ушкодження кісток і суглоб.в, Герчії. 

Х У ! . Хвороби гпкірн і зовнішніх з а л о з : 
Шкірні висипки та екземи. Новотвори шкіри. 
Попарений шк;ри. Пістряк молочної залози. 

ХУТІ. Д о м а ш н я а п т е ч к а 

Антло-український медичний словник 
Ціна 10,00 до г. З пересилкою 

Д о б р и й папір — тверда о б к л а д и н к а . 

З а м о в л е н н я і н а л е ж н і с т ь Т І Л Ь К И Ч Е К А М И або 

П О Ш Т О В И М И П Е Р Е К А З А М И (М. О.) с л а т и : 

SYOBODA 
81-83 GRAND STREET 

JERSEY C1TY, N.J. 07303 

Трой, H. И. — 3 приводу 
ювілею 50-річчя священства 
о. Павла Теодоровича, кол. 
старшини УСС. пароха в 
Трой, 17-го червня відправи-
лн в місцевій церкві Покро-
вн Богородиці благодарст-
венннй молебень о. крил. 
В. Андрушків, о. М. Каволя 
і о. Т Гумннцькнй. На поче-
сному місці засів Ісповідннк 
Віри, св. п. Преосв. Василь 
Величковськнй, Луцький 6-
пископ. Принагідну npono– 
відь про гідність і ролю СВЯ-
щеничого звання виголосив 
0. крил. В. Андрушків. Onic– 
ля в ресторані Маріо. відбув-
ся бенкет при участі біля 300 
осіб: св. п. Владики, 18 сая-
щекиків, багато членів родн-
ни, йарафіян з Трой, Вотер-
зліту й сусідніх місцевостей, 
представників наших това-
риств і організацій. 

Бенкет започатковано ciri– 
льною молитвою ,,Отче наш". 
Голова Ювілейного комітету, 
Р. Гарасим'як, привітав св. 
п. Владику, о. Ювілята і гос-
тей та передав провід бенке-
ту о. Б. Смикові, що прочн-
тав численні привіти, які 
прислали: о. митр. Д. Шев-
чук, канцлер Митрополичої 
Консисторії у Вінніпегу, о. 
митр. Р. Добрянський, о. Ст. 
Тарнавецький, о. В. Войсак 
(з Карпат. України), о. И. 
Баца, о. Л. Адам'як, о. В. Ос-
таш, О. Соневицька, голова 
Комітету Чортківської Окру-
ги, д-р Я. Падох від УНС. 
Пізніше привіти прислали: 
ВПреосв. Архиепнскоп Гав-
риїл Букатко з Югославії, о. 
1. Гаврилюк з Монтреалю, 
сотник І. Поритко, голова 
Братства УСС. Наспіли при-
вітн від родини, від одного 
священика - усусуса з Ук-
раїни. Особисто вітали о. Ю-
вілята: п. Р. Гарасим'як від 
мужів довір'я й парафіян 
Трой, що передав передав 
пам'ятковий ручний хрест, 
представник парохії св. о. 
Мнколая у Вотервліті, Аліса 
Зендран від сестрнцтва у Во-
тервліті, що передала дару-
нок, В Коцур від парафіян 
у Трой, що передав дар лю-
бовн. о. І. Куліш, парох ук-
раїнської православної nape– 
фії св. о. Николая у Трой, 
що передав дарунок, о. д-р 
Б. Волошин, В. Колодій від 
УНСоюзу, що передав дару-
нок, В. Боднар від місцевого 
Відділу УККА. Голова Світо-
воі Управи Т-ва українських 
священиків ім. св. апостола 
Андрея. о. крил. В. Андруш-
ків привітав Ісповідника Ві-
рн. св. п. Владику Василя. 
та о. Ювілята в теплих сло-
вах, з вірою в нашу остаточ-
ну перемогу. Відома оперна 
співачка, Галина Акдреадіс 
проспівала українські пісні і 
під невмокаючі оплески — 
кілька наддатків. Зворушли-
ву промову виголосив о. Б. 
Смик з Ютики. Він сказав 
м. ін.: ,,Владика мочазної Це. 
рквн в Україні, преосв. Ва-
енль Величковськнй. приніс 
нам подих рідної землі. Тво-
рець наділив нас чеснотами 
віри, надії й любовн. Одним 
з таких, т о визначається ци-
мн чеснотами та підніс їх до 
геройства — це наш Достой-
ний Гість, Владика Василь. 
Наш нарід і наша Церква 
живе на рідних землях, не 
зважаючи на всі пересліду-

1 вання. Владика і священики 
працювали в підземеллях, 
як перші християни. Наш 
Владика виховав нові кадри 

; священиків, що продовжа-
ють ного працю в Україні. 
Мої слова заслабі, щоб пред-
ставнти геройство й мученн-
йтво нашої Церкви, наших 
священиків та вірних в Ук-

! раїні Нехай промовить до 

вас своїми поезіями молодий 
поет, Ігор Калвнець, що ка-
рається в тюрмі за свої пот-
рясаючі совістю світу пое-
зіГ'. 

Пані Володимира Смик, 
дружина о. Богдана Смика 
по-мистецькн прочитала не-
зрівняні поезії Ігоря Калин-
ця: ,,Тренос", ,.Розп'ята це-

1 рква" й ,,Золотий ключ". 
Зібрані разом з поетом гли-

1 боко переживали трагедію 
руйнування наших церков. 
Далі о. Б. Смик висловив на-

! дію, що Українська Церква 
! живе й житиме вічно так, як 
І і віруючий, нескорений ук-

раїнський нарід! 
Із великою увагою вислу-

хали зібрані незабутні слова 
св. п. Владики. Зворушеним 
голосом він сказав: ,Достой-
на Родина, Отці Духовні, Го-
сті й Парохіяно в Трой! Я 
довший час мав бажання від-
відатн Вас на ювілею отця 
Павла і зустрітися з нашими 
українцями з Трой та зі су-
сідніх парохій. Після стільки 
літ, перебутих у тюрмах і на 
засланнях, як мило бути ра-
зом з українськими людьми 
яа волі, яка радість молити-
ся свобідно в українській це-
ркві, де ніхто не засилає до 
таборів і тюрем за молитву 
в українській церкві, за ук-
раїнську мову. Тюрми й та-
бори знищили моє здоров'я 
і мою силу, але така моя 
доля. Господь Бог поклав 
хрест на мої плечі. З Юві-
леем 50-річчя священства от-
ця Павла бажаю йому божої 
благодатн на дальшу працю 
у Христовій Церкві. Нехай 
Пречиста Діва Марія опіку-
еться ним і його родиною, 
щоб він ще довгі літа міг 
працювати для Божої слави, 
для Української Церкви і 
для українського народу! 
Слава Ісусу Хресту!" 

Вкінці о. Ювілят, (вуйко 
св. п. Владики) в сердечних 
словах подякував св. п. Вла-
диді, священикам, родині. Ю-
вілейному комітетові, onep– 
ній співачці Г. Андреадіс, го-
стям, що звеличали його ю-
вілей. Молитвою .Достойно" 
закінчив о. прел. К. Прийма 
бенкет. 

Ювілят о. Павло Теодоро-
вич з родиною є членом 
191-го Відділу УНСоюзу у 
Трий. 

Тернистий ШЛЯХ СВЯЩЄН-
ства о. П. Теодоровича в Бо-
снії, Галичині та в Америці 
— вірна відбитка історії на-
шої Церкви й нашого свя-
щенства. Цей довгий шлях 
героїчної посвяти, невснпу-
щої праці для добра рідного 
народу, сучасного мученіщт 
ва на рідних землях, важких 
умовин праці на чужині 
очікус все ще на свого COBIC– 
ного історика, що зібрав би 
якнайбільше матеріялів від 
ЖИВИХ ЩЄ СВІДКІВ , ОЧЄВИД-
ців і сучасників, та видав їх 
у серії літописів і споминів 
наших священиків. 

L Дурбак. 

мшшмшшшшшмм 
ТІЛЬКИ 
ВІДКЛАДАШШ 
СИР ДОБРИЙ, 
КАЖЕ 
УКРАЇНСЬКА 
ИРШЇОВІДКА.^^ 
НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ 
ЖИТТЬОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СВОГО І СВОЇХ 
РІДНИХ 
НА ДРУГИЙ pre. 
ЗАБЕЗПЕЧГГЬСЯ 
РАЗОМ ІЗ НИМИ 
ЩЕ В ЦІМ РОЩ, 
ОЧЕВИДНО, 
В УКРАЇНСЬКІМ 
НАРОДНІМ 
союзи 

яшшшшшшмшшш 

КОРОТКІ ВІСТКИ 

Повідомлення Адміністрації 
З уваги на те, що в днях від ЗО липня 
до 5 серпня „Свобода" НЕ БУДЕ ПО-
ЯВЛЯТИСЯ — проситься всіх, хто 
мав бн на цей час якісь оголошення, 
надіслати їх до публікації перед тією 

однотижневою перервою. 

У НАІШИ КНИГАРНІ МОЖНА НАБУТИ: 

Валентип Сілшянціе: 
С т у д е н т с ь к і Ч а с и 33.00 
С п о г а д и Вогданівщя 31.00 

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

Т И Ж Д Е Н Ь ПІСЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ „ЗАМОРОЖЕКНЯ" 
ЦІП і проголошення ,,і-ої ф а з а " економічної програми 
президента Ніксона, ціни на харчові продукти дуже зро-
сли. Наприклад, тузінь яєць, ЯКИЙ минулого тижня кош-
тував від 73 до 83 центів, цього тижня вже коштує 88 до 
92 центи. Д у ж е зросли ціни також на масло, сир і CBHHH– 
ну. Сподіваються, що в наступному тижні ціни на харчо-
ві продукти зростуть ще більше, бо по крамницях не стане 
запасів, які були закуплені ще під час „заморожених" цін. 

ГОРДОН К. СТРАХАН, колишній заступник Прези-
дентського дорадника Г. Р. Галдемана, заявив перед се-
ватською комісією, що 3 дні після арешту вломнвків до 
головної квартири Демократичного Крайового Комітету, 
він, Страхай, знищив деякі документи, які могли доказа-
ти. що Галдеман в загальному знав про широку сітку 
політичного шпигунства проти демократів, зорганізовану 
Гордоном Лідді. Страхан сказав, що знищив ці докумен-
тп, бо Галдеман дав йому до зрозуміння, що документи 
мають бути знищені. Але Страхан не міг доказати, що 
-Галдеман знав, що широкі пляни політичного шпигунства 
включають інсталяцію ігідслухових апаратів у Демокра-
тичній квартири Страхан також сказав, що не мас доказів, 
що президент Ніксон знав про ці пляни. 

СЕНАТОР П Р А М Л. ФОНГ ІЗ ГАВАЇВ вніс проект 
на Додаток до Конституції, за яким всі громадяни ЗСА 
могли б бути вибраними на пост президента, а не тільки 
тут народжені. Сен. Фонг заявив, що за теперішнім зако-
вом, натуралізовані американські громадяни справді ма-
ють статус другорядних громадян, бо не можуть бути ні 
президентом, ні віцепрезндентом. Н а думку сен. Фонґа, це 
не тільки заперечує принципи рівноправностн, а також 
позбавляє країну послуг багатьох здібних людей. 

НА ПОРЯДКУ РОЗМОВ між президентом Ніксоном 
та японським прем'єром Танакою буде питання наладная-
ня плянової співпраці між Японією, ЗСА та Західньою Ев-
ропою. Прюм'ср Танака висловився за підтримку проекту 
нової Атлантінськ^ої хартії, з якам виступив омернкалсь-
кин Уряд. 

ЛІВІЙСЬКИЙ Л І Д Е Р Е,ІЬ-ЕВАДДАФІ ВІДТЯГНУВ 
свою резиґнацію. Одночасно він заявив, що останеться 
на своєму становищі голови лівійської держави до часу 
об'єднання Лівії з Єгиптом в одну державу. Як відомо, 
ель-Кваддафі заявив був про свою резиґнацію, щоб в той 
спосіб прнспішнти об'єднання Лівії з Єгиптом. Він та-
кож заявився за „культурною революцією" в Єгипті, щоб 
в той спосіб „духовно переродити" єгиптян і приготовити 
їх до ефективної боротьби з Ізраїлем. , 

ДО ТАИВАНУ ПРИБУВ С Е К Р Е Т А Р ТОРГІВЛІ 
ЗСА Фредерик Б. Дент, щоб формально відкрити амери-
канський торговельний центр у Тайпею. Згідно з заявою 
секретаря Дента, цей торговельний центр віддзеркалює 
шнядко зростаючі економічні зв'язки між Тайванем та 
ЗСА. Для китайських націоналістів залишається, протеж, 
бе.'- відповіді питання, яке значення матиме такий центр 
дл.ч політичних взаємин між ЗСА і Тайванем, враховую-
чіі все кращі взаємини між комуністичним Китаєм і ЗСА. 
Танван експортує до ЗСА текстильні вироби, електронічні 
пр'дукти, консервовані овочі та городину, а купує індуст-
ріяльний внряд та такі сільськогосподарські продукти, 
як пшениця і соя. 

єО ,о М И К О Л А 
П О Н Е Д І Л О К 

РЯТУЙТЕ 
мою 
ДУШУ 
П о в і с т ь 

и 604 сторінок — 27 розділів — кожний з пнх 
становить окреогу цілість. 

ш ІІеррдлісніа Юрія Клинового. 
и Обкладинка та 38 однооторінковпд ілюстрація 

Бдаарда Козака - Бка. ' 

Ціна: 58.00. Пересилка: 21 і від примірника. Замоа-
ляючі зі стейту Ню Джерзі додатково платять б'й; 
стептового податку, и Книжку висилаємо по одер-
жанню повної належної суми. Належність слати че-
ки,:ли або поштовими переказами: 

m SYOBODA, 81-83 Grand S t , Jersey City, N-І. O7S03. 

MALE ft ГВВЛА1М 

OPERATORS 

E X P E I R I H N C B D O N L A D I E S 
S P O R T S W E A R 
Section work. 
Evan Pioooe 

7020 Kennedy Blvd. 
North Bergen, N J . 07047 

ELECTRICAL INSPECTOR 
Experienced 
call J. Merenda 

WIRE-WOMEN 
Experienced 
Loan P.C. Board and 
Harness Wiring 
Call A. Rate 
Good pay, 
Excellent benefits. 

TY-COM SYSTEMS 
Palrfield, N.J. 
201-227-4141 

TV REPAIR 
B A L T I M O R E ' S L A R G E S T 

R E T A I L E R 
requires 

P E R S O N S T O D O T V 
S E R V I C E W O R K . 

Experience necessary. 
Contact D.D. PMppe a t : 

301-8S7-2O49 

В HELP WANTED MALE О 

HEAVY Еоиетмшт 
MECHANICS 
EXPERIENCE 
PREFERRED 

Call: 
201-908-0202 

HEAVY EQUIPMENT 
OPERATORS NEEDED 

Due to increased acttvtUes in 
the heavy equipment construc– 
tion industry new men are 
earning 96.00 to ?ai.Oo an 
hour. Experience not neoes– 
sary! Wili train! if you like 
working outdoors and would 
like to move into the high in– 
como bracket, call: 

317-082-3321 
or WTtte: 

Roads and Lands 
5140 S. Madison Avc, Suite 5 

lr.dianapolis, lndiaim 46227 

MECHANIC 
Construction 

and Small Engine 
Equipment Л Service Co. 

(302) 656-3540 
Looking for 

P R O D U C T I O N U N E 
M E C H A N I C S . 

(machinist background) 
M A C H I N I S T S 

TOOL and DYE MAKERS 
Contact Mr. J. Todt 

or Mr. R Usaver 
(215) FU-9-5350 

TOOL 4 DlE MAKER 
Excellent opportunity A top 
rates for individual experienced 
in making, repartng zinc A alu– 
mtnum castings and trimming 
dies". Good working conditions, 
overtime, fully paid benefit 
program. Apply in person or 
call: P i 4-8400. (Ask for Mr. 
Pra t t ) Action Manufacturing 
Co., Cedar and Cambria Sts., 
Philadelphia, Pa . 10184. 

М”ЯСАРІ з Д О С В І Д О М 
Також потрібно 

палггчшпшз і ДО НАУКИ 
Голосятнрь: 

L E W I S М П В У М Ш Ч CORP. 
418 West 14th Street 

New York, (N.Y. 

Телеф.: (201) 8724468 

R0SE-H1LL MONUMENTS' 
184 UNION AVENUE 

S. ZEUNSKY 
IRVINGTON, NJ. 07Ш 
ПИЛИП ЧУВ 

ПВРШВ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАД. 
ГРОВНИКІВ. СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСІХ 
ЦВИНТАРЯХ 1 НА СВ. АНДРІЯ В С. ВАВНД ВРУЕ, 

НЮ ДЖЕРЗІ. 

GRANITE MARBL? BRONZE 

Різне 
Х Х І Х И Х І Х І Х Х І Ш г о ро Українське Висядкоае Бю 

ROMAN PARCEL S E M E 
141 2nd Avc, New York City 

Tel.: (Ш) 475-7^0, 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ З ОДЯ-
POM І ХАРЧАМИ В УКРА2-
НУ І ДО COOP. Маємо аж 
складі асе потрібне до вясал-
кв. Иоснлаою також РУБЛЕ-
ВІ ЦЕРТИФ1КЛТИ, АВТА, 
МОТОЦИКЛІ, ХОЛОДХЛЬІШ-
КИ і ТЕЛЕВІЗОРИ. Урядо-
ві годшш: під поаед. до а'ят-
шп^і 8:30-0:00 веч^ в суботу 
8:30-6:00. В неділі аід 1 лшшв 
до г-го вересая 1073 рову -

закрито. . . 
ХТХ1— 

RETIRED COUPLE 
We will provide a home and 
expenses in exchange,for eerv– 
ісея as a caretaker .at, a year 
'round boys' camp in the Lake 
Hopatcong area. Call 

Boys' Club of Щ t o n 
201-778-2097 -

for interview. 
ss^r RELAL ESTATB 

GLEN SPEY AREA 
OOinsTRl 4 ЬАКШ 

PROPlUHTJJBB– 
Call: СІПмкш H c S n u 
DA VIS R. CHANT 

BSALTOBS;,;, 
EMfed. N.Y. (914)'ufajUTH 

ХОЧЕТЕ продати 
АБО КУПИТИ БУДИНОК, визнЕс^зваоїю 

авертайтеся до 
УКРАЇНСЬКОЇ ФГРМИ 

GEM1N1 REAL ESTATE CO. 
08 - Second Avenue 

Now York. N.Y. T A i 477-0400 

BB Мешкання ffl 
ДО ВИНАИМУ; 
МЕШКАНВа 
Щ КІМНАТИ 

близько сабвею, торговель-
иого цмггру та з облезой 

ОКОЛІЩІ І ' 

Woodhaven-Qaeene. N.Y. 
ТЕЛ.:(312) 20G-2S5U 

Business Opportunity 

DEPARTMENT STOKE 
Located on beautiful Mbnto– 1 
rey Peninsula, Calif. Groes!; 
over J2.5 million. Owner re– І 
tiring but will assist to or– ! 
derly takeover. FuM rnana– 
gement staff wi l l ' remain. 
Eleven separate depart– 
ments—five owner ^onjrol– !! 
led, six concessions. ^Jcel– . ' 
lent net; 50,000 eq. f t Tmdor 
roof. Real estate may be : 

purchased or leased-W?fO,OOO ' 
plus inventory will handle. ! 
For further information call 
(408) 024-04)08. Box 5830, 
Oarmel. Calif. OSOaL л 

GRUBB A ELLTS 
REALTORS . 

11 Funeral Directors Q 
Theodore WOUNNiN,far 

Директор "ь : 
Похорояного Заведевш 

188 Bast 7th Street 
U W YORK, N.Y. lOttf 

TeL: QB 6.1487 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

ПЕТРО ЯРЕМА 
F K P . П О Г Р Е Б Е И К k 
Займається Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНІ ТЕМПЕР АТЗП?А. 

РЕТЕВ JJUEH-
129 EAST Ш STREET 

NEW YORK, ПЯГ 
ORegon 4-2568 

і , 1 , , 1 ' ' ' 

SEVKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

8802 Boston Rd. 
NEW YORK, N.Y. І0409 

TeL: 883-S47S 
Директор ИОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И И 
Завідує вдапггуааяням вхь 
хороніа а кашшцах, noxo– 
жених в кожнім районі 
міста. Похорони м MBW 

мвлпмшт ціпах. 

ТАРЗАН, Ч. 6969. Тарзая відзнекуе C;EOIO КОЛИШНЮ силу 

Х-С 

WH6H HUUJSZ COMS– 
TAK7AW HLWTS 4!S 
P0O7 UKE P5W 
HU4ANS— J'jT UE 
AL50 EXPCRKMCES 
A ?Zt? S 5 L P -
' SATlSPACT'Ovj 
U t E FEW HU^AWS 

Проходили дні. Коли він 
відчуває голод, то Тарзан 
полює за своїми харчами 
способом, яким мало хто з 

TUE А?Е-ИАМ 
PfUYES Н1Л5ЕІР 
WUBNTLESSUY–. 
WE CAKi PEEL 
,– H1ASELF 
wmxz WEAHK. 
ТОТМбПЛ'біСАи 

P?AlCHE 
SMJOVEC iSTORig 
U(S LEGS wEfcE 

PAHALVZE .̂ 

ц і ї ) , а я ч . і „і гі 

людей полюс, але він також 
відчував' таке йпи̂ біи̂  само. 
йдовбленк^,' щЬ 40^6' відчув 
вас дуже кало людей.., 

Мавпо чоловік тренується 
наполегливо... Вія гідчу-
вас, що його тіло знову до-
ходить до такого фізичного 

стану, в якому було перед 
паралічем його нігл.; ч і 

-


