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ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ МАНІФЕСТУВАЛИ У ВАШИНГТОНІ В ДЕСЯТИРІЧЧЯ ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА ШЕВ
ЧЕНКОВІ ПРОТИ СОВЄТСЬКОЇ Ш А Н И ; ЛОЛЩІЯ ШТЕРВЕНІЮВАЛА ПІД ЧАС ДЕМОНСТРАЦІЇ БІЛЯ СОВЄТСЬКОЇ 

АМБАСАДИ; СОВСТСЬКИЙ УРЯД ЗАПРОТЕСТУВАВ ПРОТИ ДЕМОНСТРАЦІЇ, ЯКА МАЛА ШИРОКИЙ РОЗГОЛОС. 

АМЕРИКА І СВІТ ПОЧУЛИ 
. 'УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС 

Вашингтон. - Минулої 
су^боти і неділі, 22 і 23-го 
чЬраня, не тільки столичні, 
але й крайові та міжнародні 
пресові агенції, а за ними 
радіо, телебачення та преса 
інформували Америку і світ 
про велику українську Все– 
напДональну Маніфестацію, 
яка, відбулася тут минулої 
суботи, 22-го червня в попо
лудневих годинах і 10-річчя 
відкриття пам'ятника Тара
сові Шевченкові у столиці 
Америки та з метою протес
ту-Проти совстської тиранії 
в Україні. Радіовнсильн: ,',Го 
лоо. Америки" і „Радіо-Сво– 
бода" подали в своїх програ
мах для України обширні 
звідомлення про цю маніфе
стацію, в якій взяло участь 
яких десять тисяч осіб з ба
гатьох стейтів і міст Амери
ки, в цьому багато молоді. 
У.зв'язку з цією маніфеста– 
цісго у великих щоденниках 
„Вашингтон Повст" з п'ят– 
яиці, 21-го червня, та „Ню 
Иорк Тайме" д неділі, 23-го 
червня, появилися з ІНІЦІЯ– 
тивя та на кошт Українсько
го-Конгресового Комітету А– 
мерикн, організатора мані
фестації, півсторінкові „Зак
лики до Американського На
роду"" прохати президента Р. 
Ніксона, щоб вів під час сво
їх недалеких відвідин та 
вершинних розмов із совстсь 
ними верховодами в Моск– 

- ві вставився за доведених" co` 
встськямн тортурами над бе
ріг смерти історика Валевти– 
на Мороза, математика Лео
ніда Плюща та інших ув'яз
нених совєтськнми режим– 
тгиуаик в Україні інтелекту
алістів, 70 з яких названо в 
згаданих оголошеннях, по
даючи коротко характерис
тику їхньої долі. 

Маніфестацію, яку влаш– 
туЯав– Український Конгре

совий Комітет та його окре
мий Діловий комітет та я– 
кою зокрема займався ва
шингтонський Відділ УККА, 
складалася з двох частин: 
програми з промовами та 
співами біля пам'ятника Т. 
Шевченкові і опісля демонс
траційного походу вулицями 
столиці 1 біля совстської ам– 
басади. Подробиці маніфес
тації і демонстрації пОдані в 
репортажі Леоніда Полтави: 
„Не скує душі живої. . -” Під 
час Походу і переходу біля 
будинку совєтСької амбаса
ди; група молодих людей, 
проти виразних інструкцій 
організаторів і керівнв к і в 
походу, почала кидати в бік 
будинку амбасади яйця та 
банки червоної фарби, що й 
призвело до інтервенції полі
ції. Одинадцять осіб зааре
штовано, а одного з них, Ан
дрія Чорнодольського, дещо 
потурбовано, як одна банка 
червоної фарби припадково 
потрапила в капітана полі
ції. Усіх заарештованих, я– 
кими заопікувався адвокат 
Ю. Куляс, негайно звільне
но за.малою кавцією (по 50 
долярів від особи), зобов'я
завши їх на заклик з'яви
тись в суді ще цього тижня. 
Обидва місцеві щоденники, 
Вашингтон Повст" і „Ва
шингтон Стар" в недільних 
виданнях подали обширні 
інформації -про цю демонс– 
траціїо; -як^іаодаввян їх ра– 
діовисильні і на телебаченні. 
В неділю, 23-го червня, ра– 
діовнсильні. широко інфор
мували про формал ь н и й 
протест совєтського. уряд^ 
проти демонстрації. 

В неділю 23 червня в усіх 
українських церквах були 
відслужені Вогослуження в 
наміренні українського на
роду та був проведений 
„День .молитви" за Україну. 

НЕ ОКУЄ ДУШІ ЖИВОЇ... 
РЕПОРТАЖ З ВСЕНАЩОНАЛЬНО! 

МАНІФЕСТАДїї У ВАШИНГТОНІ 
Написав Леонід Полтава 

Vf Бідзначав 11 -ту річницю 
`CBOTO урядування' 

— У зв'язку з цим, 
що в п'ятницю 21-го червня 
проминуло одинадцять років 
з.часу вибору Павла VI па
пою, в суботу 22 червня від
булося засідання Священної 
колегії кардиналів, на якому 
Пала зайняв становище до 
ряду /питань зовнішньої по
літики І політичної ситуації 
у світі. Найбільше уваги па
па-Павло VI присвятив спра

ві Палестини, поновно повер
таючися до своєї давнішої 
пропозиції, щоб Єрусалим 
зробити спільною відповіда
льністю християн, арабів та 
жидів. На засіданні карди
нальської колегії був прису
тній також Верховний архи– 
спнекоп кардинал, Иосиф 
Сліпий, як це видно на по
даній на першій сторінці не
дільного „Ню Иорк Таймс'у" 
фотографії з тієї зустрічі 

-– 

Російській Православній Церкві 
бракує священиків 

Москва. - Згідно з.інфор– 
маціямп з кіл Російської 
Православної Церкви, ця 
Церква має труднощі з під
готовкою нових священиків. 
Це зокрема відчувається те
пер, коли зростає запотре– 
бування парафій на свяще
ників. Щоб цьому протидія
ти, Російська Православна 
Церква запровадила поза
очні курси для кандидатів 
на священиків. Незалежно 
від того, в семінарії в Загор– 

ську подвоєно число студен
тів і тепер там є понад 300 
студентів, І Вишкіл нових 
священиків проводиться, ще 
також у Ленінграді, де є се
мінарія і академія: де навча
ється яких 300 студентів та 
в Одесі, де є чинною тільки 
семінарія з яких 150 студен
тами. На позаочні корес
понденційні курси, що їх ве
де семінарія в Загорську, є 
записаних біля 750 студен
тів. 

сенатори твердять, що Урйд може 
. спричинити брак лікарю 

Вашингтон. — Демокра 
тнЧияй сенатор Едвард Кея– 
неді з Масачу.сетс і респуб– 
ліканський сенатор Джекоб 
Длйавітс із Ню Иорку за
явили, що Уряд президента 
Ніксона своєю політикою 
може в недалекому майбут
ньому довести до серйозного 
браку лікарів і інших про– 
(р^оналістів, праця яких 
зв'язана з; охороною здо
ров'я. Сенатори базують 
свЛфврдення на довіроч– 

- --- ' - -
-

них звітах, виготовлених 
спеціялістамн Департаменту 
здоров'я, освіти та суспіль
ної" опіки. Ці спеціялісти пе
рестерігали Білий Дім, що 
його політика, яка має на 
меті „заморозити" на те
перішньому рівні спромож
ність професШянх шкіл ви
школювати лікарів, медсес
тер тощо, може довести до 
того, що за 10 років в ЗСА 
відчуватиметься великий 
брак осіб, праця яких зв'я
зана з охороною здоров'я. 

Вашингтон. — Десять ро
ків тому в присутності стоти
сячної маси вільних україн
ців 34-ий президент ЗСА 
Двайт Д. Айзенгавер від
крив на площі при 23-ій і 
„П" вулицях великий па
м'ятник Т.Шевченкові, який 
сказав ворогові України й 
людства: „Не скує душі жи
вої і слова живого". 

За 10 років бронзовий, 
повний молодостп й енергії, 
пам'ятник у виконанні Ле
оніда ' Молодожанина став 
ще гіднішим і гарнішим: 
ледь позеленіла мідь, площа 
з водограєм „зжилася" з мі
стом, стала його частиною, 
ввійшла в - „Провідник" по 
Вашингтоні, а для українців 
стала місцем національних 
сповідей і'причасть. 

У 1970-73 pp. в окупова
ній Україні КҐБ заарешту
вало 560 інтелектуалістів, 
мнетців, поетів, науковців, 
— а в їх обороні за той час 
виступили тисячі вільних 
українців на Заході, і тисячі 
за цей час побували біля па
м'ятника Кобзареві, де не 
рідко можна побачити свіжі 
квіти і де голуби попивають 
Із фонтану водичку, як 
справжні символи миру, але 
— — справжнього миру, а 
Не миру на колінах. 

З самого ранку 
З самого ранку на Площі 

Тараса перебував комаядант 
походу В. Скасків, від Диві– 
зійників, голова Ділового 
Комітету інж. М. Семани– 
шин, секретар М. Сосновсь– 
кий, організаційний рефе
рент С. Чума та ін.; змонту
вав - і встановив голосники 
д-р Л. Гелета з Від. УККА 
у Вашингтоні; цей Відділ 
поставив поблизу пресвітері– 
янської церкви інформацій
ний столик; другий столик 
стояв у кінці забетонованої 
площі перед пам'ятником: 
спеціяльянй випуск „Свобо
ди", жетони з написом „Сво
бода ув'язненим", листівки 
тощо розповсюджували там 
С. Чума і В. Трунтовський. 

Як справжні самаритянки, 
працювали тим часом у залі 
під церквою 35 українок, 
членок 78 Відділу СУА у 
Вашингтоні, під керівницт
вом п-і Мартн Терлецької: 
вони готували напої й пере
куски для учасників демон
страції, а увесь прибуток пе
редали Комітетові Оборони 
Прав Людини в Україні. 

Хоча демонстрація мала 
розпочатися о 1-ій год. дня, 
вранці на площі перед па
м'ятником Т. Шевченкові 
були: заступник президента 
УККА і головний предсід– 
ник УНСоюзу И. Лисогір, ві
це-президент УККА і гол. 
предсідник СУК „Провидін
ня" о. шамб. М. Харнна, віце 
президент УККА і гол. пред
сідник УНПомочі В. Мазур, 
— вже цей факт вказує на 
не тільки економічну, а й 
громадську ролю Братських 
Союзів. Із і священиків до 
Батька Тараса найпершими 
вранці прибули: о. Маріян 
Бутривськнй із УКЦерквн в 
Чикаго і о. Будний — із УП– 
Церкви св. Ан д р ія у Ва
шингтоні. Серед молоді та 
членів сумівської оркестри, 
що прибула з Чикаго після 

півтораденної мандрівки ав
тобусами, бачимо їх дири
гента Павла Крутяка й по
мічника — М. Левнцького, 
який вже 10 літ не брав у– 
части в оркестрі, а тепер 
приїхав, щоб допомогти мо
лоді. Між дедалі та більшим 
натовпом, перед осяяним ла
гідним ранковим сонцем па
м'ятником Кобзареві, впада
ла у вічі висока й струнка 
постать ген. Петра СамугІна, 
бачили ми активну й енер
гійну голову ГУ ОЖ ОЧСУ 
п-і Уляна Целевич, голову 
Відділу УККА в Чикаго д-ра 
Ю. Куляса; про щось зійш– 
слено розмовляли голова 
Політичної Ради У К;К А 
проф. Іван Вовчук із Д-ром 
М. Кушнірем з АДУК :і ди
ректором Канцелярії УККА 
І. Базарком. Шд зображен
ням Прометея синьо-жовтий 
вінок поклали представники 
Організацій У В Ф р о н т у з 
Трентону; Тризуб, замаєний 
маками, поклали до ніг Коб
заря представниці ГУ ОЖ 
ОЧСУ. 

Навколо пам'ятника зби
ралось дедалі, то більше на
роду. Багато зодягнених в 
українські народні строї, в 
тому й квітів-дітен. Коли б 
був конкуре на народну но
шу, то першість напевно 
одержало б молоденьке под– 
дружжя Євген і Леся Снігу– 
ри з Балтимору, так вишу
кано по-українському вовн 
були зодягнені (їх зафіль– 
мувалн для показу на кана
лі ч. 7). Безнастанно перед 
пам'ятником фотографують
ся й фільмуються люди різ
ного'віку, одинцем і група
ми, навіть цілими родинами 
(„Пошлемо на Україну", - г 
сказала одна пані). Група 
молоді зосереджено огляда
ла пам'ятник Т. Шевченкові. 
Чути, як дівчата в одностро
ях Пласту обговорювали 
присвяту на цоколі пам'ят
ника: „Присвячується свобо
ді, визволенню і незалежно
сті всіх Поневолених Націй". 

Терпеливо стоїть під все 
більш пекучим сонцем С. 
Поточнік із Виллнментику. 
Старша людина, вія приїхав 
і собі поклонитись Шевчен
кові та домагатися волі для 
таких молодих і таких без
невинно запроторених у в'я
зниці Москвою, як Мороз, 
Плющ, Юрій ШухевнЧ та ін. 
Біля С. Поточніка — з 20 
транспарентів. На зауважен
ня, що сам усіх не понесе, 
відповідає, усміхаю ч и с ь: 
„Не бійтесь, їх ще й мало бу
де! Лиш погляньте, кілько 
ту вже молоді є!" 

У кінці площі жваво роз
повсюджують представники 
„Смолоскипу" нанйовпне-ан^ 
гломовне видання Валенти
на Мороза — книгу „Буме 
ранг". Сумівці й суМівки, 
пластунин і пластуни, пред
ставники ОДУМ-у ще перед 
12-ою почали роздавати про
хожим американським гро
мадянам сотні листівок про 
недолю України, нагадуючи 
тим Америці, що „свобода — 
неподільна". 

Маиіфестацінші частина 
Рівно о 1-ій год. комен

дант паради Б. Скасків і йо
го біля 50 упорядників з різ– 
(Продовження на crop. 3-ій) 

їчІГ-– 

ООВЄТСЬКИЙ УРЯД СКЛАВ ПРОТЕСТ 
У ДЕРЖАВНОМУ ДЕПАРТАМЕНП 

У ЗВ'ЯЗКУ З УКРАЇНСЬКОЮ 
ПРОТИСОВЄТСЬКОЮ 

ДЕМОНСТРАЦІЄЮ У ВАШИНГТОНІ 
Москва. — Агенція Юнайтед Прес Іитернешенал 

повідомила 23 червня про те, що згідно з інформаціямн 
урядової совстської агенції ТАСС, совстський уряд склав 
формальний протест у Державному департаменті у 
зв'язку з великою українською демонстрацією перед 
совстською амбасадою у Вашингтоні 22 червня. Про– 
тестну ноту передала Державному департаментові со– 
встська амбасада в ЗСА. 

У повідомленні ТАСС говориться про те. що „хулі
гани викрикували кличі, ворожі до Совєтського Союзу 
і кидали каміння та банки з фарбою на будинок і тери
торію амбасади". Совстський комунікат звертає увагу 
на це, що американські урядові чинники, які відповіда
ють за безпеку чужоземних місій, знали про плявн де
монстрації, „але все таки вони дозволили, щоб вона 
відбулася, потураючи таким чином офенсивннм акціям 
лютих антисовстських елементів". У своїй ноті совст
ський уряд вимагає покарання винних і відшкодування 
за пошкодження. 

Згідно з повідомленням Юнайтед Прес Інтернеше– 
нал, українська протисовстська демонстрація у Ва
шингтоні притемнила незвичайно оптимістичні пресові 
коментарі у совстській пресі на тему амернкансько-со– 
вєтських відносин напередодні приїзду до Москви пре
зидента Ніксона. Українська демонстрація перед совст
ською амбасадою, стверджується у повідомленні, мала 
за мету запротестувати проти арештувань тих українців 
в СССР, які протестують проти культурних репресШ. 

Іван Олексин переобраний на головного 
предсідника УРСоюзу 

^ 

В СССР арештують жидів у зв'язку 
з приїздом президента Ніксона 

МОСКВА. - Згідно з по
відомленнями закордонних 
кореспондентів, совєтська 
поліція почала піД кінець 
минулого тижня арештувати 
жидівських активістів, відо
мих з різних протестних ак
цій. Мета арештів — ізолю
вати провідний жидівський 
актив на час перебування в 
СССР президента Ніксона, 
щоб не допустити до проти– 
совстських публічних демон
страцій. Як інформують з 
Москви, при арештуванні со
вєтська ПОЛІЦІЯ поводиться 
незвичайно брутально, на

сильно вломлюючись^ де 
житлових кватир. Арешту– 
вання відбувається без ні
якого формального дозволу 
від судових властей і без по
відомлення про характер об
винувачення. До суботи 22 
червня арештовано разом 
понад 50.жидів, в тому кіль
кох організаторів т.зв. між
народного наукового сим– 
позіюму, що мав відбутися в 
Москві з участю совєтських 
жидівських вчених, звільне
них з праці після того, як 
вона зголосилі своє бажання 
на виїзд до Ізраїля. 

Г. Ккогнджер заперечує таємні 

Австрія має нового президента 
Відень, - - У виборах 23 

червня населення Австрії ви
брало своїм новим президен
том кандидата Соціял-демо– 
кратичної партії Рудольфа 
Кірхшлеґера, який одержав 
2,392,151 голосів, перемагаю
чи кандидата Опозиції Алой– 
са ЛюґГера, Р. Кірхщлеґер 

не є членом Соціял-демо– 
кратичної партії. Вибори на 
нового президента відбулись 
з уваги на смерть дотеперіш
нього президента Франца 
Ионаса 24 квітня. Пост пре
зидента в Австрії має ви
ключно церемоніальний ха
рактер. Вся влада в країні є 
у руках канцлера, -v^-'-

домовлений 
Вашингтон. — У зв'язку з 

поширенням вісток про те, 
що ще в 1972 р. державний 
секретар Генрі Кіссінджер 
домовився потаємно з совєт
ськими лідерами щодо числа 
стратегічних атомових ра
кет, не повідомивши про це 
відтак Конгрес, 23 червня 
появилася формальна заява 
Державного секретаря про 
те, що він ніяких таємних 
угод з СССР не заключав, ні 
не поробив ніяких зобов'я
зань від американського іме– 
ни щодо СССР. Згідно з ін
формаціямн, що їх подали 
для преси його помічники 
ціла проблема заторкує ін
терпретацію досягнутого по
годження між ЗСА та СССР 
щодо числа ракетних уста
новок. На основі угоди СС
СР мав право у випадку за
ступлення застарілих типів 
ракетних установок, що їх 

з Москвою 
СССР нараховує 210, побуду
вати нові, не переступаючи 
загального числа 950. Совє
тська сторона інтерпретува
ла це в той спосіб, що у ви
падку заміни застарілих ти
пів ракетних установок но
вими, СССР мав би право по
будувати нові загальним чи
слом 1,020. Це питання було 
своєчасно з'ясоване і совст
ський уряд прийняв амери
канську інтерпретацію. Це 
саме стосується ракет на під
водних човнах. Закид проти 
Г. Кіссінджера спирається 
на тому, що він запевнив со– 
вєтських лідерів, що ЗСА не 
збільшить числа ракетних 
установок з 656 до 710 у ви
падку заміни застарілого ти
пу числом 54 на нові.. Г. Кіс
сінджер мав тільки заявити, 
як поінформували його по
мічники, що він надіється, 
що ЗСА не збільшуватимуть 
числа ракетних установок. 

екзекутивні урядовці Украшського Народного Союзу від 
іідалп конвенцію Українського Роіїітничого Союзу та були 
гостями на конвенційному бенкеті -На фото (зліва): за
тупите головного предсідника І рекордовий секретар 
/НС Володимир Нотсав, переобраний знову, на– головного 
предсідника Українського Робітничого Союзу Іван 'Олек
син, головний касир УНС мгр Уляна Дячук та головний 
тредсідшік УПС Йосип Лисогір. Фото знято на оселі 
.Верховина", де відбувалася конвенція УРС, 6Lia пам'ят

ника Іванові Франкові. 

Ґлей Спей, Н.И. - Іван j ськнй Народний Союз репре– 
Олекснн був переобраний на І зентували головний предсід 
головного предсідника Ук
раїнського Робітничого Со
юзу в результаті 18-оТ з чер
ги Конвенції цієї братер
ської установи, яка відбула
ся тут на оселі „Верховина" 
в днях від 17-го до 18-го 
червня ц.р. У програмі Кон
венції, крім формальностей, 
оули звіти членів Головного 
Уряду, дебата над звітами, 
панелі про організаційні 
справи та публікації „На
родна Воля" і „Форум", ор– 
.-анізаційинй курс, зміни і 
доповнення до статуту, вн– 
аір нових керівних органів і 
їх заприсяження та дебати 
над добром організації. В се
реду, 19-го червня, відбувся 
конвенційний бенкет, в яко
му взяли участь, вітаючи 
Конвенцію та бажаючи 
успіхів у нарадах, представ
ники інших братських Со
юзів та центральних і місце
вих установ. Від Світового 
Конгресу Вільних Українців 
вітав заступник президента 
Микола Плавкж. У країн-

ник Йосип Лисогір, який ви
голосив привітання, заступ
ник головного предсідника і 
рекордовий секретар (до кін
ця червня і опісля - голов
ний секретар) Володимир 
Сохан та головий касир мгр 
Уляна Дячук. Від „Прови– 
діїшя" вітав конвенцію го
ловний предсідник о. шам– 
белян Мирослав Харина. 
. До очолюваного знову го
ловним предсіднпком Іваном 
Олекснним Виконавчого Ко
мітету УРСоюзу були обрані 
чи Переобрані: Степан Віхар, 
Ярослав Пронько і Анатолій 
Білоцерківський — заступ
ники предсідника, д-р Роман 
Ричок — головний секретар 
(на місце дотеперішнього до
вголітнього головного секре
таря Теодора Мішика. яко
го обрано на почесного чле
на Головного Уряду), Ед
вард ПопІль — фінансовий 
секретар і касир, д-р Миро
слав Чаповський — заступ
ник гол. секретаря і Иосиф 
Харнна - заступник фінан
сового секретаря-касира. 

Сенат проголосував більші повновласті ; 
для Конгресу щодо бюджету \ 

Минулої пропозиції Білого Дому. За
конопроект також nponoHjJo 

Чарлс Колсон твердить, що президент 
Ніксон заохочував його очорнювати 

Еллсберґа 
, Вашигнтон. — Чарлс Кол

сон, колишиШ правний дора
дник Білого Дому, який в 
п'ятницю,21-го червня, був 
засуджений на від 1-го 
до 3-ох років ув'язнення та 
5,000 грошової кари, сказав 
у суді, що президент Ніксон 
заохочував ' його поповняти 
ті дії, за які його, Колсона, 
власне тепер засуджено. На 
початку цього місяця Кол
сон признався, що поширю– 

меті очорнити репутацію Да– 
нієла Еллсберґа та його ад
вокатів, щоб в такий спосіб 
вплинути на судову розпра
ву над Еллсберґом, якого 
судили за викрадення так 
званих „Пентаґонськнх до
кументів". Признаючися до 
цих спроб перешкодити су
дочинству, Колсон сказав, 
що думав, що Президент був 
переконаний, що діяв для 
добра країни, коли заохочу
вав його Колсона, ширити ці 

вав інформації, які мали на інформації про Еллсберґа, 

Вашингтон 
п'ятниці, 21-го червня, Сенат 
проголосував компромісовпй 
законопроект, який надас 
Конгресові більші повно
власті відносно державного 
бюджету. 75 сенаторів голо
сували за цим законопроек
том, а ніхто не голосував 
проти нього. Законопроект 
тепер буде переданий пре
зидентові Ніксонові до під
пису, бо Палата Репрезен
тантів 18-го червня також 
схвалила цей компромісовнй 
законопроект. Думають, що 
Президент підпише його, 
хоча він дещо обмежує пов
новласті Президента відно
сно фінансових справ. Згід
но з пропозиціями цього за
конопроекту, Конгрес кож
ного року виготовляв би 
свою версію державного бюд
жету, а не тільки схвалю
вав відкидав, чи змінював 

;ч 

обмежити право Президенте 
ЗСА „заморожувати" фонді, 
схвалені Конгресом. В мину
лому часто траплялося, шр 
Конгрес схвалив суму грб– 
шей на дану ціль, але Пре
зидент мав право цієї сум5і 
не видати, що доводило до 
частих конфронтацій між 
Білим Домом і законодавця
ми. Проголосованнй обом і̂ 
Палатами Конгресу законо
проект також пропонує, щоо 
від 1976-го року фіскальний 
рік починався 1-го жовтня, 
а не 1-го липня, як це б у ф 
досі. Законопроект також 
передбачає створення нови)с 
комісій в обох Палатах Кон
гресу, які занижалися б бюд– 
жетовимн справами, та ство
рення спільного бюджетово– 
го бюра, яке координувало р 
діяльність цих комісій. 

www.svoboda-news.com
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ДаНИНа ПОЛІТИЦІ ^ІДНруЖеНПЯ" ^ S B U ^ ЦЬОГО з'їзду в 
На конференції міністрів закордонних справ Дерн”ш– ц ^ ^ w e J J g 

членів Пшнічно-АтлантіЙського Оборонного Союзу (НА– . д е с я т а й 3 ч е п г н та чи не 
ТО) в Оттаві узгіднено текст Декларації принципів, який ш в Q i ( T . r у л т П А а к . 
підпишуть голови союзних держав 26 червня в Брюсселі., ре!товааай американською 
Нова Декларація принципів, на базі яких мають уклада–. М е д ц ч к о ю д с 0 ц і я цісю 
тнся в майбутньому відносіши між союзними державами; j ( д а Ш з Н у с і м и правами йа– 
с, як показує докладніша аналіза, досить, виразним п р о - І ^ ^ ^ з,і И о г о ^ ^ 
дуктом „політики співіснування" і „економічного слівро– б у в РЛЄ0КпГи а ' п р о г р а м а ц і . 
бітнидтва" Заходу зі совєтськнм бльоком. 

Покішаючи досить сіандартну фразеологію ЩОДО j 

В днях від 24 до 27-го г американськими медичними 
конвенціями й ^з'їздами, що 
на них не одному з нас дово
диться брати участь, то наш 
УЛТПА з'їзд не був у нічо
му позаду. Ще й тепла то
вариська атмосфера робила 
участь в ньому не лише ко
рисною, але й приємною. 

Наукова частина з'їзду 
с к л а д а л а с я ' з панелі в т а ін
дивідуальних докладів. Всі 
три панелі: загальний, ме
дичний та хірургічний були 
присвячені здебільша проб– 
бдемам наглих випадків. Ц я 
частина медицини становить 
одну з головних причин 
смергности" сучасного цивілі
зованого суспільства. Тому 

Іван Головіиськяй 

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УССР, 
ЯК ЗАСІБ ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

„спільносте долі", ..безпеки" та потреби „зберегти ЦІННОСТІ, 
які належать до спадщини цивілізації1' Заходу, Декларація 
містить в собі один дуже засадничнй момент, а саме виз
нання „маііясе парцтетностн" між ССОР та ЗСА. Уся про
грама майбутньої діяльнссти, сіратегія і тактика західвіх 
держав/ як видно, зформульовані власне під впливом пов
ного усвідомлення не надто приємного факту, мовляв, в 
обличчі такої нової ситуації проблеми оборони евролейсь–-

кого континенту „приймають відмінний і набагато вираз
ніший характер". . 

Засадннчо, коли йдеться про форми і способи забезпе
чення Европн, то Декларація насправді не вносить нічого 
нового, а тільки стверджує збереження своєрідного страте
гічного статусу кво. В Бвропі продовжуватимуть стаціону– 
Еати "американські війська, західні європейські держави 
втримуватимуть потрібні конвенційні збройні сили, але на
голос покладений на успіх загальноєвропейської конферен
ції в справах безпеки та співробітництва, яка якраз відбу
вається. Щоб не допускати до внутрішніх конфліктів і спо
рів, союзні держави погодилися на широкозакросну вза– 
смну консультацію. 

Окремо варто відзначити ф а к т дуже" незначного під
креслення потреби зберігати в окремих країнах принципи 
демократії, пошанування основних прав людини, еиравед– 
ливости і соціяльного поступу. В Деклярації, на жаль, не
має навіть натяку на те, що того роду принципи повинні б 
лягги в основу справді тривалого і справді справедливого 
миру в цілому свіїі . Я к видно з тексту Деклярації, західні 
союзники надіються н а досягнення цього миру у анелід. 
домовлення з ОССР та здійснення „політики відлружеаня". 

З приводу цієї нової Деклярації принципів Північко– 
Атлянтійського Оборонного Союзу можна сказати, що ко
ли у впсліді дотеперішньої політики Заходу СССР добився 
„майже паритету" з ЗСА, то політика Заходу по лінії за
сад, визначених у Деклярації , по всій правдоподібності до
провадить таки до ^певної і безумовної переваги СССР у сві
ті. Такою є, на жаль , мова реальних фактів. 

..а^а а актуальна. Між уча
сниками було немало наших І Ця проблема щораз частіше 

Дітаеііткна пам-ятка 
Історія світової філателії знає чимало надзвичайних 

вклад кін з поштовими марками, але дотепер іде не зако– 
Ґ ТЛГЙЯЛЯ. 1 

молодих лікарів - науковців, 
що виросли вже поза Украї
ною. Приємно вражало те, 
що майже всі вони послу– 
вувалися українською мо
вою і термінологією не гір
ше, як ті, що принесли 
знання її з батьківщини. Це 
робило з'їзд по суті й формі 
українським. -

Наукові з'їзди, конвенції 
тощо є сьогодні невід'ємною 
частиною кожної професії 
та науки. Поступ іде в усіх 
галузях знання приспіше– 
ним кроком вперед. ДСКУПДИ 
космосу та змагання за пер– 
шенство між великодержава– 
ми відкривають нові обрії 
науки. Медицина не є вин– 
нятком. Розвиток і здобутки 
медичних наук за останні 
десятиліття більші, як коли-
небудь в минулому. Активна 
участь людини в космічних 
полетах заторкує не лише 
технологію тощо, але також 

медицину, я к а мусить за– і 
безпечнти збереження люд
ського вжиття в просторі. По
середньо чи безпосередньо 
наука медицини черпає з до
сягнень теж і іїтших більш 
чи менш споріднених дисци
плін. Щороку, щомісяця, 
ЩОДІЇЯ приходить щось но
ве до скарбниці знання. 

Ці обставини вимагають 
від науковців Та професіона– 
ліс!Ів тепер більше, як коли-
небудь - постійної праці 
над собою та живого кон 
гакту з науковим світом че
рез фахову пресу, з'їзди, 
конвенції,.: семінарі тощо 
(postgraduate є d uta t ion) . 
Через отаку виміну думок 
поглиблюється знання, дос
від, поступ. 

Всі СЦІ потреби зрозумів 
також український науковий 
та професійний світ, а зокре
ма лікарі, що їх звання по
в'язане з фізичним і духо– 

/” тувала, щоб якась країна випускала лропам'ятну марку 
із зображенням'свого ворога. 

Така пропам'ятна марка, у серії „Видатні жіночі голо
ви" вийшла ще в березні ц. р. в Західній Німеччині, ці
ною в 40 пфенігів. На ній зображена голова комуністки 
Рози Люксембург. 

Роза Люксембург у 1918 році, виступаючи від імени 
комуністичної партії Німеччини, називала німецьких со– 
ціял - демократів найгіршими словами, і тепер саме соці– 
я л - демократи вшанували її прспам'ятною маркою. Ви
датна вона, я к і Клара Цеткін, хіба тим, що принесла 
багато шкоди німецькому народові, чим, врешті-решт, про
кладала ш л я х для фашизму. 

Побачивши „Червону г^^у" на поштовій марці, захід-івнм здоров'ям суспільства, 
ньонімецькнй обиватель негайно прокинувся: „Я^ніколн Це ж надзвичайно велике й 
не доторкну своїх уст до „Червоної Рози", - заявила вчи– j відповідальне завдання. То– 
телька, я к а прийшла у Бонні на головну пошту придбати І му\^редеральннй та деякі 
поштові марки, і відмовилася купувати ту „пропам'ятну і стейюві уряди вимагають 
серію". Учителька зацікавилася Ідеєю видання такої мар– і приписану кількість вислу– 
ки й добилася аж до поштового міністра, якігіі знервовано | ханих годин у таких ж е зіз– 
відповів, що „люди купують поштові марки і в більшості \ дах, щоб отримати продов– 
не дивляться,-що на них намальовано". іження дозволу на лікарську 

Не тут то було! Як інформував „Вельт ам Зоннтаґ", 'практику, , ч и задержання 
довкола „Червоної Рози" зчинилася неочікувана в „Бун– j звання спеціяліста. З тих то 
деспості" війна. Від Фленсбурґу до Пассау люди В)Чмопл-– 'міркувань акредитація амс– 
ються купувати „Червону Розу", не даючи за неї ні 40 рпканською медичною асоці– 
пф., ні одного. З пошти в Регензбурзі повідомили: „Біль– яцісю була дуже на часі.– 
шість клієнтів відмовляються купувати марку з Розою ; Вертаючись до нашого 
Люксембург, є й такі, що повертають її назад". З головної з'їзду, та аналізуючи його 
пошти в Пассау сповістили: „Ту марку майже всі відкида– п є р є б іг, слід об'єктивно 
ють. Одна жінка заявила: „Ми не хочемо комуністки!" , ствердити, що його організа 
Інший покупець: 
бурґ у нашій'серії 

є темою крайових та світо
вих наукових лікарських 
з'їздів. 

Доклади майже всіх допо
відачів та дискутантш були 
добре продумані, опрацьова
ні та виголошені. Вони роз
глядали найновіїні методи 
діагнози та терапії, я к теж 
усі інші аспекти клінічної 
медицини. 

Загальний панель, що .йо
го модератором був д-р Ва
силь Кіналь, присвятив ува
гу травматичним' випадкам 
та всім їх можливим комплі– 
каціям. В медичному пане
лі, веденому д-ром О. Соха– 
ном, обговорювано акутний 
серцевий шфаркт та його за
побігання і лікування най– 
модернішнмн засобами. Щ о 
до хірургічного панелю, мо
дерованого д-ром Люб. Яв
ним, учасники зупинилися 
уважливіше над можливос
тями модерної х і р у р г і ї ; 
включно з офталмологією та 
пляетичною хірургією, в ра
зі наглих випадків. 

Всі доповідачі та диску– 
танти, майже без виїмку, до
держувалися приписаного їм 
часу. Це уможливило закін
чення кожного панелю у ви
значеному часі, що свідчить 
про культуру т а здисципл– 
нованість учасників. Це бу– 

|ло приємною несподіванкою 
та позитивним явшцем. Ус– 

'' піх кожного наукового з'їзду 
тощо, залежить не лише від 
його рівня, змісту та якости 
доповідей, але також у ве
ликій мірі від його органі : 
зацДйної справности. 

Індивідуальні доклади, ви
голошені в суботу й неділю, 
що їх модераторами були 
д-р Юл. Гной та д-р Л . Ку– 
зьмак, заторкували цікаві 
д ілянки медицини, я к глухо
та в дітей, гірсутизм у жі
нок, надуживання .ліків і 
наркотиків, н є в р олептна 
анеогезія тощо. Доповідь 
д-ра Л . Дмоховського на те
му віруєш і пістряка насвіт– 
лила найновіші теорії пато– 
геаезн оцієї вбивчої недуги 
нашої доби. Доповідач, це 
відомий науковець - дослід
ник у ділянці вірології. Вша
нування його праці особли
вою грамотою з'їзду була 
доказом, що у к р а їнська 
спільнота вміє оцінити своїх 
передових одиниць. 

Д-Р Василь Кіналь, що 
плин у вав та зорганізував 

ьш v w - w . H . , . а іглшл4Л І-Ч, лкг t v , i . , ; t^U.li J 4I1VA tVIl , v. l,,v J/ДІ 

: „Хто це додумався дати портрет Люксем– j ційннй 
рїї пропам'ятнігх марок?"' Врешії - решт, був на 

у Регенсбурзі взаіпілі перестали продавати ту пам'ятку... і порівняти його з . подібними' 

наукову частину з їзду, ви
та ; науковий, лозем конав свій обов'язок дуже 

висоті завданая. Коли успішно його такт, правиль– 
(Закінчення на crop. 4-ій) 

п в а ш м и м м а а 

У своїх намаганнях пере
мінити українську націю у 
бездушну, аморфну мосу ра
дянських людей, партійні 
„апаратчіки" крім свого нас
тупу на українську культу
р у і мову, зосереджують 
свої зусилля, щоб вже в за
родку, на провесні дитячої 
свідомосте вбити почуття на
ціональної окремішности.' 

Постараюся коротко на
креслити історію дошкільно -
го виховання у СССР, звер
таючи увагу на його сучас
ний стан в УССР, та нама
гання денаціоналізації. В і д 
носно науково - дослідної 
праці у тій ділянці слід зга
дати, що навіть там є замітка 
колоніальна політика М о с 
кви. Наприклад, світової 
слави науковці - психологи 
української національносте,' 
я к : О. Запорожець, Гр. Кос– 
ткж, Л^Венгер, т а інші, відо
мі поза межами України 
тільки як „совстські" ПСИХО
ЛОГИ. Вони силою обставин 
змушені друкувати свої пра
ці російською мовою у,-„Во– 
просах Психології", а деякі, 
я к О. Запорожець, директор 
Інституту Дошкільного В и 
ховання Академії Н а у к 
СССР, Л. Венгер, та іїшгі 
працюють (поза межами Ук
раїни в Москві. 

Вже від початку приходу 
до влади большевиків, пар
тія за ініціативою Н. Круп– 
ської, звернула увагу на до
шкільне виховання. У 1919 
році на першій совстській пе
дагогічній конференції дис
кутовано відношення до– 
шкільного виховання до но
вих форм ,,есціялістичної 
дійсносгі": В той час підхід 
до дошкільного виховання 
був майже в цілості основа
ний на „матеріалістичному 
реалізмі." Природному нахи
лові до забави не було відда
но належної уваги, а казки 
уважались за пережиток ми
нулого, який відриває дітей 
від совстської дШсности і пе
решкоджає їм у виробленні 
матеріалістичного думання. . 

ОКонвенпДя 1924 .рі' заста
новлялась над Ідеологічним 
змістом навчання у дитячих 
садках і ц я сама-– проблема 
була-обговорювана під час 
четвертої конвенції дошкіль
ного виховання у 1928 році. 

Перша офцтДйна програма 
для ДИТЯЧИХ садків в СССР 
була проголошена міністерс
твом освіти в 1932 р . Прнб -
лизно у тому самому часі, 
себто у двадцятих і з почат
ком тридцятих років були 
замітці серед совстських пе
дагогів і психологів сильні 
впливи Заходу. Ц е відноси
лось у першу чергу до опра
цювання проблем індивіду
альних різниць у сфері інте
лектуальних здібностей. Се
ред совстських психологів 
постав навіть окремий напря
мок відомий під назвою „пе
дології". Проти педології по
чалася на гінка офіційних 
совстських ЧИННИКІВ, де п о 
важну ролю відіграли пр'оф. 
Медннський ,і Макаронно. 
Педології закинуто вплігеи 
„буржуазних" теорій про он
тогенезу людини." Головним 
„ухилом" педології б у л о , 
вчення про одідияення інте

лектуальних-здібностей. Цей 
погляд противився марксист
ській деології, яка вважає 
людину витвором соціальної 
еволюцШ Остаточно, в 1936 
році Ц К партії осудив педо
логію як науку основану 'на 
буржуазних тезах. Багато 
науковців у тому часі впали 
жертвою офипйної чистки. 

Важливий вплив, у д о 
шкільному вихованні в 
СССР, відіграла Академія 
Педагогічних Наук, заснова
на в 1944 р . У вересні 1960 р . 
зорганізовано в Москві при 
Академії Педагогічних Наук, 
Інститут Дошкільного Вихо
вання, який очолив О. Запо
рожець. Завданням Інститу -
т у Дошкільного Виховання є 
вести досліди в ділянках ме
тодики навчання, розвитку 
інтелекту, психології мотивів 
і ДІЇ. 

Стан дошкільного вихо
вання, а зокрема його розви
ток від закіїгчення Другої 
світової війни, віддзеркалює 
намагання уряду охопити 
своєю сіткою вплнвш усіх ді
тей 'в ід народження до сьо
мого року життя. Дошкільне 
виховання, за даними Укра
їнської Радянської Енцикло
педії поділяється на дитячі 
ясла від народження до тре
тього року життя; молодше 
дошкілля від третього До п'я
того року; середнє від п'ято
го до.шостого; старше від 
шостого до сьомого року 
життя. В Україні, в 1941 р. 
було приблизно 3,000 дитя -
чих садюв, а в 1960 p., 4790, 
які охоплювали 330,670 д і 
тей (за даними Української 
Радянської Енциклопедії 
1 9 6 4 р . ) . Коляска в 1968 р . 
подав щ о в 1964 р. в Україні 
вже було 693,800 дітей у до
шкільних програмах.' З а да
ними Кубійовнча, в 1966 р. 
вже було 10,612 дитячих сад
ків у я к и х навчалося 
1,086.500 дітей. В 1965 р. 
тільки 23 відсотків дітей, які 
вступили до першої кляси 
ходили до дитячого садка. 
Цей відсоток збільшився в 
1988 р. до 35, а в 1970 p.` 42. 
У сучасному пляні міністерс
тва освіти є охопити усіх ді
тей сіткою дошкільного ви
ховання, починаючи із 1975 
року. 

Д л я працівників дошкілля 
появився в Україні від 1931 
до 1941 р . мегодичний жур
н а л ; „За комуністичне вихо
вання дошкільних дітей." 
Від 1951 р. почав появляти
ся щомісячний методичний 
журнал міністерства освіти 
УССР: „Дошкільне Вихован
ня" . Цей журнал пересиче
ний матеріалами і вказівка
ми, які посилююпгідеологіч–" 
но - партійне виховання та 
сприяють денаціоналізації. 

Вже, від самого початку 
існування совстської влади, 
Н. Крупская вказала на ціль 
партійного виховання, яке 
повинно перемінити дошкіль
не виховання на комуністич
не виховання. Під комуніс
тичним вихованням слід ро
зуміти, згідно зі словами 
Кайдова, совєтського мініс
тра освіти, внроіценнся-нової 
Людини, члена комуністич
ного суспільства. Більш д о 
кладно, пДлею сбвєтського 

М. Дмитрни 

ПОЧАТОК ЕПОХАЛЬНОГО ДІЛА, 
ЧИ ЛЕБЕДИНА ПІСНЯ , 

Немає сумніву, що 4юрма, 
характер і ціль недалекого 
з'їзду працівників українсь
кої книжка - наскрізь ори
гінальні. До цього часу у 
множестві різних конвенцій, 
здвигів і з'їздів, що мали 
радше організаційний, або 
маніфестацій ний характер, 
подібних суто практичних 
організованих нарад в нас 
в 'діаспорі не було. Головне 
тут ще й те, що і доповіді, і 
дискусії цього з'їзду став
лять собі за ціль знайти як
найбільш ` реальний спосіб, 
щоб українські видання на 
міжнародному ринку змогли 
бути нарівні видань держав
них націй. Ц е не легкий 
труд і до нього треба величе
зної посвяти й не меншого 
фахового знання. Треба при
готуватись, що на шляху до 
повного зреалізуваяня цієї 
цілі буде багато невдач, а то 
Й зневіри. І тому добре, що 
в цьому з'їзді візьмуть 
участь власне ті, що най
більше мають у своїй щоден
ній праці до діла з друкова
ним слбвом, а саме видавці, 
що продукують те слово, 
книгарні, що шукають для 
нього ривку, і нарешті біб
ліотекарі, щ о його купують. 

Я к видно з програми на
рад, то заступлені у з'їзді 
також ті культурні діячі, щО 
працюють над поширенням 
української книжки в укра– 

дошкіл ьного виховання с ін– 
доктрннація ідей колекти
візму, розвиток колективної 
діяльносте під час гри, заба
ви і праці, та пов'язання ди
тячого садка зі сучасним со– 
встським життям. Совєтське 
життя, у свою чергу, є осно
ване на діалектично U -мате– 
ріялістичній інтерпретації 
людини. Ц я іїггерпретація є 
в сучасному — синтезою а– 
теїзму, матеріалізму і р е 
флексології Павлова. Відки– 
даючн етично - моральні за
сади, основані на історичних 
традиціях хрнстиянізму, со
вєтське виховання заступи -
ло їх етикою СОЦІЯЛІСТНЧНОЇ 
диктатури, де „добром". Є:те, 
що служить інтересам партії. 
Поняття свобідного вибору 
(волі) зводиться до знамен
ника відповідно розвинутих 
і вишколених , рефлексій. 
Прикладом етичних засад 
совєтського виховання стан 
-піонер Павлушкрв, який мов 
беддущний автомат, видав .у 
руки Чека своїх власних 
батьків. 

Впарі із намаганнями іде
ологічно - партійної індок -
тринацІЇ дітей, комуністичне 
шкільництво в Україні тю– 
щирює русифікацію. 
j В „Дошкільному Вихован

ні" появляються статті, я к 
наприклад Богуша,,^гкі з а 
кликають до конечносте на
вчання росіїіської мови вже 
в дошкільному віці. Хоча 
.Дошкільне Виховання" є р– 
фіційним журналом мініс
терства освіти УССР, то пісні 
для дітей є друковані у-цьо
му У двох мовах, російській і 
українській.-- т-– . ' ' ” 

Безперервно, на кожному 
кроці, у кожній публікації 

(Закінчення на crop. 3-ій) 

їнській спільноті, отому, мо
же, найчисленнішому' спо
живачеві рідного слова. Са
ме представники цих трьох 
професій, маючи за собою 
досвід у своїй праці, напев
но зуміють започаткувати 
поважний рух, який стане 
однією зі солідних основ ро
сту української культури, й 
науки, якщо вони ,спільцо 
візьмуться за здійснення цих 
задумів. 

Другою, не менше ванШк– 
вою справою що її цей саме 
з'їзд повинен започаткувати, 
це зОрганізування єдиної 
Української Нащональнбї 
Бібліотеки в цій кра їн і . "У 
цьому часі ми вже маємо' Ці
лий ряд^ місцевих архівів, 'бі
бліотек і музеїв. Одначе''всі 
вони тиснуться у малих," Ли
хих і бідних прнмцденнях 
незалежно від того, що вмі
щають у собі прецінні т е ч і 
музейно - архівного характе
ру та, старі й нові шідааяя , 
про які майже ніхто не знає, 
бо ж вони не мають опублі
кованих каталогів україн
ська громада, знову, зайнята 
часто дрібними справами', а 
то й наскрізь негативними 
політичними, чи церковними 
антагонізмами, зовсім не– до– 
цінюс ваги й потреби цих 
підставовнх культурних осе
р е д к і в . ! навіть в молодечих 
і громадських організаціях, 
за розмовою на тему муЗеїв 
та архівів дуже часто чусть? 
ся насмішкувате — „а-там 
старички щось собі роблять' ' . 
Очевидно, це свідчить, як'.же 
оподаль стоять ці організа
ції від джерел своєї культу
ри й науки. 3.другого боку, 
майбутнє згаданих музеїв та 
архівів - бібліотек в існуіЬ– 
чій атмосфері незавидне; во
но радше дуже з а г р о ж у є , 
бо ці „старички" і в дійснос
ті визначні наші постаті^ ф р 
вклали багато труду, гроцта 
та здоров'я,, щоб зорганізува
ти й досьогодні вдержати^ці 
культурні осередки, завтра 
відійдуть. Г щеля цього З а 
кономірно треба єп^діват^ась, 
що й занидіють, ті ж архіви 
й бібліотеки, яких .вонй : -бу
ли душею. Тому ч и не н а 
долю власне цього з'їзду ій 
припадає . заяочаткування 
солідної гіїдготовчої праці 
над зорганізуванням власної 
Національної Б і б ліотаки. 
Н а ш а громада в ж е . загоспо– 
дарована і в своїй національ
ній свідомості напевно зро
зуміє конечність такої цент
ральної шетитуції, тамутій ' 
щедрою буде н а цю всейаці– 
ональну ціль. ч . ' ' `lic 

Ми здвигнули у Вінціпе– 
гу й Вашингтоні величаві 
пам'ятники '-Тарасові Ш е в 
ченкові, куди в ,, нам'ятій 
шейченкІвські дні линуть : н і 
ші думки. Поруч них завтра 
повинні стояти Українські 
Національні Архіви -^10-
ЛІОТЄКИ— осередки ІЕЮзутЙу 
нашої стп^льноти. '- ФЩ 

Якщо заплянований 3 f̀3ft 
повалшо започаткує црйд)о 
у розв'язанні, цих проорем, 
тоді це буде епохальним' ^ -
лом; у протішеж^му^'іби?^ 
падку його царади зали
шаться лише щ е одною "ле
бединою піснею, до яких ми 
вже привикли... "̂ "” 
'; " ^ - "- - '– - - ' г - ' ^ а с 
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ВІКОНОМІІІІИ ДЕНЬ 
Відкриття пам'ятника Т. Шевченковіу Вашпштоні 

10 років тому 

сххххххххі 
ПОЧИНАЄТЬСЯ УРОЧИСТІСТЬ 

І 
СереД^еликого одушевлення стотисячних мас народу, 

разом чи безпосередньо перед або після приходу Двайта і 
Д. Айзенгавт)а, на плятформу біля пам'ятника вступили 
та зайняли місця президент УНР в екзнлі д-р Степан Ви– j 
твицький, первоісрархи і владики Українських Католнць– j 
кої і Православної Церков, члени Конгресу ЗСА, двох на– 
птах фільмових артистів з Голлівуду: Джек Пелснс і Майк j 
Мазуркі, члени Екзекутнви та деякі з членів Головної 
Управи Комітету Пам'ятника Шевченкові. Щ е хвилина 
й до багатьох голосників підійшов завжди однаково скром
ний, як і рішучий президент Українського Конгресового 
Комітету Америки, майстер цієї історичної церемонії проф. 
Лев Е. Добрянський. „Пані й Панове: — Національний 
Гнмн!" проголосив він чітко через гучномовці. І все, що 
було й жило, почало грати й спшати пісню про зоряно– 
смугастий прапор. Урочистість почалася. 

ПОЧИНАЄТЬСЯ З БОГОМ 

Проф. Добрянський запрошує до голосників первоіс– 
рарха Української Католицької Церкви в ЗСА, ВПреосвя– 
щзннішого Митрополита Амврозія Сенишпна, ЧСВВ Вла
дика, зодягнений в свою мантію, підходить і помітно зво
рушеним голосом проводить насамперед англійською й 
опісля українською мовами спеціальну, базовану на мо
литві Господній; ,ХЬЕЗв н а ш : . ' " 

ГОВОРИТЬ ДВАИТ Д. АИЗЕНГАВЕР 

Після молитви коротке привітання англійською й ук
раїнською мовами виголошує господар цього свята, голо
ва Комітету Пам'ятника Шевченкові, проф. д-р Роман 
Смаль-Стоцький. Проф. Добрянський коротко й вимовно 
представляє одного з найвидатніших мужів історії, одного 
з найдостойніших громадян цієї країни, 34-го президента 
ЗСА Двайта Д. Айзенгавера, який серед нової великої ова
ції підходить до голосників та як ж е відомим усьому сві
тові голосом починає свою інавгураційну промову, промову 
інавгурації володаря людських душ ТІраса Шевченка у 
виді бронзової статуї в самому серці Америки. 

ПРОМОВА ДВАЙТА Д. АЙЗЕНГАВЕРА 
Насамперед дозвольте мені подякувати Вам за вели

кодушне прийняття. . 
Дня 13-го вересня 1960-го року, коли я підписом пе

ретворив у закон ухвалу, яка уповноважувала будову 
цього пам'ятника, я сподівався, що Ви влаштуєте вро
чистість відкриття, яка відповідала б величі Тараса 
Шевченка. 

Цей день настав і Ви прийшли тисячами з усік ча
стин З'сдинених СтеЙтів; Ви прийшли з Канади, з Ла
тинської Америки і Европн та навіть далекої Австралії, 
щоб вшанувати пам'ять поета, який так вимовно,,вис
ловив невмирущу рішучість людини боротись за волю 
та її незгасаючу віру в кінцеву перемогу. 

Цей здвпг любителіїз волі, щоб віддати салют;.укра
їнському героєві, далеко переходить мої сподівання. 

Але його значення не перевищує моєї надії. 
Моєю бо надією є, що Ваш величавий похід )гід тіні 

Монументу Вашингтонові до ,стіп пам'ятника Тарасові 
Шевченкові запалить тут новий світовий рух у серцях, 
умах .словах і ділах людей; безперервний рух, присвя
чений незалежності та волі всіх народів та. всіх понево
лених нацШ в усьому світі 

У моїх юнацьких роках довіррчно заповідали, що 
впродовж життя моєї генерації принципи нашого віль
ного суспільства стануть відомі всім^ народам по всіх 
усюдах та що вони будуть універсально прийняті в сві
ті. -. | 

Ц я мрія розвіялася. . v ,,-` 
...j У?Р9Д 0 В Ж кількох минулих десятиліть сильні люди, 
які здобули контролю над великими обшярамн нашої 
планети, ви кпили і заперечили засади волі і людської 
гідносте. Революційні доктрини нашого вільного су
спільства ще далекі від уншерсадьного застосування н а 
землі. Нав паки, ми бачили проти наступ фашизму і ко
мунізму, щоб застосувати їх .тоталітарною державою, 
здавденням особистих вольностей, запереченням націо
нальної незалежносте і навіть знищити свободу запитів 
і дискусії. , . , . і 4 , 
. Тиранія і гніт сьогодні не різняться від тиранії і 

гнету за часів.Тараса Шевченка. ^ , 
Тут, я к і тоді, тиранія– означає зосередження всієї 

влади в руках елітарної групи, урядового бюра, одної 
людини. Це значить, що кінцеві рішення, які відносять
ся до кожного аспекту життя, залежать не від самого 
народу, але від тиранів. 

Шевченко зазнав того роду урядових узупарпДй на 
рішення, які він уважав, що він повинен виносити сам 
за себе. 

Але в^в чемпіон волі не тільки д л я себе самого. 
Коли він говорив про українську незалежність від 

російського колоніяльного правління, він ставив у заг– 
розу- свою власну волю. . .„ 

Коли ж він приєднався до братства, ціллю, якого 
було встановлення республіканської ^форми влади в 
країнах Східньої Европн, його ув'язнено — навіть ві
дібрано йому право вживати олівця І паперу, щоб за
писувати свої думи про волю. 

Сьогодні такий самий зразок життя існує в Совєт– 
ському Союзі та в усіх поневолених країнах. Д е тільки 
при владі є комунізм, там існує накинена контроля 

думки, вислову і;насправді кожної фази людськогр їр" 
нування, яку дер)кйва забажає опанувати. ,'''̀ .̀ ' 

Наріжним каменем кожного вільного суспільстаа,/9 
обмежена влада, яка виконує тільки ті завдання, що їх 
нарід потребує і яких він сам за себе взагалі не може 
виконати так справно. , . - , . . , 

Н а ш а власна країна була створена я к того рбдУ 
суспільність у щирому переконанні, що де люди о віль
ні, де вони мають право думати, молитись і цостудати 
по своїй вподобі - аби тільки не лереступатн таких 
самих прав інших людей — там буде швидкий людський 
поступ. 

Ми також віримо, що коли того роду воля буде за– 
ґарантована уншерсально, тоді буде мир між усіма" на
ціями. - ф 

Хоча світ сьогодні поділений між тиранією і волею, 
ми маємо надію і маємо віру, що так не залишиться на
завжди. Між усімн, що замешкують гльоб, у кожній 
поневоленій країні - навіть у самій Росії — тільки 
горстка творить лиху конспірацію, опановуючи своїх 
співгромадян силою або ошуканством. Тому, щ о людина 
інстинктовно бунтусться проти уніформованости, вона 
прагне до волі, добробуту і до миру. Тим часом, воля 
кількох осіб заперечує волю мільйонів і воля приголомш 
шена таким станом речей. ,^'.^– 

Але не забуваймо вікової правди, що ,,це також 
минеться". 

У країнах Східньої і Центральної Европн, серед не
російських націй СССР, і в самій Росії — де поезії ПІев– 
ченка добре відомі - - є мільйони поодиноких людських 
істот, які серйозно бажають права на с^овизнач ' здня 
і самоуправління. Його статуя, що стоїть тут у ое^ці 
столиці країни, близько амабасад, де можуть її бачити 
представники майже всіх країн світу, є світлим симво
лом його волелюбносте. -".";: ;.-і'.-. 

Вона промовляє до мільйонів гаоблених. r,^r`u 
Вона дає їм постійну заохоту боротись безугйшу 

(Закінчення па crop. 4-ІЙ) !^,-u 
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ДОІШЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В Ж Р , 
ЯК,ЗАИБ ДЕНАЦЮНАЛІЗАЦЯ 

(Закінчення аі охор. 2-ої) 
ПОСТІЙ; іно уживається назва 
„радянський", а ніколи „ук– 
раінськиа"; Одначе „україн -
ськиЙ" уживається часто в 
негативному розумінні, як 
наприклад' „буржуазні укра
їнські націоналіста", і,укра– 
іяські фалнистівські Оан^; ” 
і т.д. Д е робиться свідомо, 
щоб діти сприймали понят
тя „радянський" позитивно 
з ,,українмбкнй'' негативно, 
хоча поняття „радянський" 
означає суспільно - політич
ний устрій^,а не національну 
приналежність. Цікаво, ідо в 
цей сам час, .правильно у ро
сійській м.щ.уживається, по
няття ,,руссдщй'' на означен
ня російської національної 
приналеж^ос^и. 

Звернім; увагу як ужива -
сться' пон^йся" ,,рвдянський" 
у журналі Дошкільне Вихо
вання". Наприклад, у статті 
„ТорнЬство rt!Ленінських за– 
повітівДс^а^анр: „Педагоги 
уважають своїм .свящешшм 
обов'язком,Зішлку виховува
ти юних 'д?^мадян Країни 
Рад всебічно розвиненими 
представни^мв, . історичної 
спільності, радянського на
роду." Вже Jja ранньої моло
дості п а р т і й , педагоги вчать 
)тфаііюьк^х датей, що: .„На
ша оатьківдщна — великий 
і могутній ,Сфіоз Радянських 
Соціялістичний Республік." 
Знову ж К^існсбродська . у 
статті , .Виховання любові до 
рідного, краю засобами .музи
ки," дослівно.пише: „Вихо
вання дітей V дусі радянсь
кого патр^стазму починаєть
ся із раннього віку. В корот
ких бесідах'про рідний край 
ми розповідали дітям, що на
ша велика! і могутня країна 
називається;Еадянський Со
юз. Головне' айсто, столиця 
Радянського ^Союзу ^осква, 
найбільше ` і. найкрасивіше 
місто напіо^ країни". А далі 
у тій саз^,Статті сказано: 
. 3 наших розповідях завжди 
поряд ІЗ JRBXJBOM була Мос
ква, a a 7 ^ . Шевченком — 
О.С. IJĝ nKJtà V 

Здається,.дцо повищий ци
тат найкраще ілюструє ко– 
лоніяльне -становище Украї
ни. 

Характеристичними д л я 
сучасного стану поневоленої 
України с також дописи про 
„улюблених^ сучасних офі -
цінних дитячих письменни
ків совстської України. Ве
ликі офіційні' похвали йдуть 
на адресулАркадія Гайдара, 
колишнього совстського пар
тизана Другої світової війни. 
У статгі. Софанової, ,,Пнсь– 
менник воїн — письменник 
вихователь,'! є така 'характе
ристика ,Гнйдара і його тво
рів: „На рукописах своїх 
творів Аркадій Гайдар ма
лював зірочку. П'ятикутна 
зірка була^для нього симво
лом Рад^ської Батьківщи
ни." У повіргі ГаЙДара „Вій
ськова таємниця," націо
нальна проблема є розв'яза
на на совля^ький лад у/та
кий спосй^ ",,Коли. малень -
кий. Алька,^ин інженера -
росіянина, X молдавськоїТком– 
сомолки замученої румунсь ' 
ними фащистамн замислю
ється, якої він національнос
ті, піонерзожата Н а Т к а 
швидко розв'язує це литан– 
-–” „Ти– - - ' 

буваються паломництва піо
нерів та шкїльцої молодь Со– 
ветський режим наглядно 
намагасться створити Вра
ження у дитячій УЩі немов 
бц' Гайдар був так важли -
вам. пй^еяником, як Tupac 
Шевченко.,Де чи ge найви
щий щабель колон іяльного 
нахабства новітніх „гаулей– 
терів". 

Хоча иовіице накреслен
ня стану дощкІльного вйхо–, 
вання в УССР не дає доклад
ного образу проблеми, у за
гальному можна, твердити 
про сильні і виразні нама
гання використовувати сис
тему дошкільного виховання 
з метою ідеологічноа індок -
тринації і денаціоналізація -
нрї політик^,/Москви..З істо– 
рршої перспективи лід. тим 
оглядом нічого не змінилося 
від часу Леніна, який нази
вав дитячі ясла „парсюткамн 
комунізму." Ціль і завдання 
цих „паростків" дуже влуч
но описав у 1942 р. італійсь
кий воєнний кореспондент 
Вірджіліо Ліллі в мілянсь– 
крму „Кор'єре делля Сера". 
Його, завважеиня такі влуч– 
ні і актуальні, що це зашко– 
днть їх зацитувати сьогодні: 
.Дитинство, в цій краші при
мусової праці, визначає ней
трал ьнпй час .жягггя, що,До– 
го господарський режим 
більшовизму ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ 
включити поміж невідмінні 
гіотребн приватних грома
дян. Для брльшерндького 
режиму Дитини. г-т;'іце не ро
бітник, але завдаток на ро
бітника. Для большевйцько– 
го режиму дитина не існує 
як теперішня дитина, але .іс
нує тільки як майбутній ро
бітник. Він дивиться на ди
тину з погляду виключно 
політичного, а не звичайно 
людського. Якщо Кремль 
присвячує якусь частину 
св^єї увагр даному совстсь– 
кому громадянинові, то тіль
ки: як такому майбутньому 
робітникові, але зовсім не 
дбає про дитину, як ' дити
ну": 

Не зважаючи на зусилля і 
намагання, совотоького ,уря -
ду виростити ,,нову/лиіоіди– 
ву," ті намагання натрапля
ють на сильний і поважний 
с,цротяв з боку украшського 
наведення. Цро ті невдачі і 
„ухили!' часто звітує совєт– 
ська преса. 

НЕ СНУЄ ДУШІ ЖИВОЇ... 
здовження зі crop. 1-ОЇ) 

ня каже 

За заслуги для совстської 
влади у ділянщ ідеологічно
го виховання молоді Гайда
ра похоронено у Каневі по
близу горн Тараса ПІевчея -
ка. На могилу (Гайдара від– 
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них українських ветерансь
ких оргннїзадій дали ика– 
здаку– прапороносцям, орга– 
нізованій молоді, оркестрі й 
ін. - і всі зайняли свої міс
ця. На площі перед пам'ят
ником мали сидячі місця Іє
рархи Церков та священики, 
чільні представники установ 
і організацій. Праворуч вис
трунчилися рядами еумівці 

,та пластуни в одностррях, а 
біля самого Батька Таоаса 
- праворуч і ліворуч — 24 
прапороносці. Пам'ятник за– 
маяннн американським й ук
раїнськими прапорами та 
квітами. Яка. була б par 
дість, аустрітнея отут такою 
великою громадою, коли б 
не горе" -Валентина Мороза і 
його сотень друзів, коли б не 
смуток 40-мільйонового ук
раїнського, народу, кола б'не 
трагедія Поневолених Націй 
у ЗОС сторіччі! 

Перед самим пам'ятником 
гр7.^елихл група священиків 
різних Церков. А перед ни
ми, немов уосіблення єднос– 
тн й взаємозрозуміння — 
стоячи, щиро привітавшись, 
довго розмовляли Митропо– 

Клит УПЦерквн В л а д и к и 
Мстислав ..Скрипник і спне– 

'Коп-помічник УКЦ ер к в й 
Владика' Василь До с т и н. 
Треба громадою, треба ми
ром, треба ,братолюб/іем — в 

обороні й наступі проти во
рога свободи, так як учив 
Тарас Шевченко. Владики 
подали добрий приклад Гро
маді.. s2 
, Іі^ніфестаційну частину 
розпочав привітом і словом 
в обороні В. Мороза, Л. 
Плюща v та інших Нескоре
них голова Ділового Коміте
ту пик. М. Сем'аншпин, а по
тік, майстром церемонії був 
голова. Відділу УККА у Ва
шингтоні д-р С. Курйлас. 

,ІМя чуємо тепер, багато 
про мир, і дуже мало про во– 
лк) та. справедливість, — 
сказав; вітаючи десятитнеяч– 
ну гррладу, президент УК
КА проф. д-р !Дев Добрян– 
ський. -– Ми підносимо нині 
наші голоси не тільки за 
мир, а й за волю та справе
дливість для всіх Поневоле– 
,ннх Народів!" його щюмо– 
'ву, як і наступних промов
ців, багато разів оплескува– 
ли зібрані, особливо пові
домлення, що. „вчора в Кон
гресі винесено прохання до 
през. Шксона, щоб потурбу
вався про долю В. Мороза, 
Л. Плюща і інпгах політв'яз– 
'нiв'.,. 

Оркестра СУМА з Чикаго 
виконала американський і 
'український гнмнн. Мелодію 
„Ще не вмерла" підхопили 
10.000 людей — представни
ків усієї соборної України і 
тут народженої української 
молоди. ;л 

Зворушливе;. слово-молит– 
ву виголосив Митрополит У– 
ПЦерквн Владика Мстис–. 
лан:. „Зібрались ми сьогодні; 
в ІО^ту річницю поставлення 
'на цьому мі̂ спД 'видимого па
м'ятника Твоєму, Боже, для 

лас Посланаевіг нашому ве
ликому вчителеві Тарасові 
Шевченкові, - сказав Вла
дика Митррцодит, прохаючи 
Творця: „Онови і зміцни на
шу любов і відданість най
ближчому - українському 
народові, щоб встала Украї
на і розвіяла тьму неволі". 
Так же стоячи, як у вели
чезному храмі, під пекучим 
сонцем, вислухали маси лю
дей" сяовр^мо^дитну^^ад^гкн 
ТЗасиля Лостина, який про
мовляв після „Приречення" 
Богові й ,yKpeijri, ,вигодоще– 
ибго Ми^подитом УПЦер
квн. „Коли український на– 
рі^ в своїй Батаювщвгні пе
реживає оДне з .найважчих1 

лихоліть, брати заковані в 
кайданах безбожницької ко
муністичної тиранії, - ска– 
звн Владика Лостин; — ко– 

'ли'щораз .більше лютує там 
ворог, нищить Божі доми та 
інші пінні культурні пам'ят– 
ннки, намагається вирвати з 
душі молоді, рідну мору.. VB 
тюрмах катують за правду, 
- і ш тут, на вільній амери
канській землі, звертаємося 

пгу мої зусилля в рбороні! вшановуймо його і.вшаяову– візії УНА, ОбВУА, формацій 
України й інших Поневоле– І ємо Нескорену Україну. Злн– 
них Націй", — заявив про-івою оплесків вкрили слуха– 

доТебе, Всеїі^остнвий Гос
поди", - нкдан Б^лаДика, 
прохаючи захисту для .Укра
їни від її Покровительки Ма
тері Божої Діви М а р Ц . ^ ^ 

Представлений И. Лисого– 
ром сенатор Ь Ню Мехіко, 
республіканець Шт В. Домі– 
нічі.цовідомив, що в обороні 
В. Мороза, Л. Пшоща та ін. 
переслідуваних в У краї н і 
внесли резолюції і промов
ляли тепер у Конгресі сена
тор Мілтон Янґ та сенатор 
Вілліям Брук: „Доки думки 
і мрії Тараса Шевченка не 
здійсняться повністю, доти й 
наші - .американські думки 
та мрії не цілком здійснені. 
Ми розуміємо, що загроза 
свободі будь-де є загрозою і 
для нас", — заявив сен. До– 
нічі під громові оплески 
слухачів. 
. Промовляючи на тему за
кордонних справ, сенатор 
ствердив .постійне втручання 
СССР у американські справи 
та домагався, щоб політика 
,,відпруження" не була шля
хом в один бік, щоб прези
дент шкерн, вимагав від Мо
скви якввиб^ьших конце
сій: „Ми не будемо мовчати 
в обличчі .переслідування й 
утисків інших народів, у то
му ,іюлелтЬбвої'України"! -
с,казав представник найви
щого законодавчого органу 
ЗСА; вітаючи рішучість і 
завздтість українців у їх 
змаганні за свободу. 

Черговий промовець, голо
ва Політичної Ряди УККА, 
ГУ Упдави ООЧСУ і кол. 
cnlBCTopeivb У Г В Р проф. 
Іван Борчук ствердив у сво– 
їй схвильованій промові, що 
„часи Щевченка були важкі, 
але чів(си Ілліча П Ч— Бреж
нєва. ..ще важчі. Нехай же 
Америка почує наш голос — 
голос нашого сумління, бо 
московсько -. брльщевиц ь к є 
лихо насувається й на Аме
рику". Промовець домагав
ся від американського уря
ду, щоб вш не'вирікався на– 
щональної. правди, обороня
ючи вселюдську правду, і 
прохав допомоги Україні та 
щшим Поневоленим Наро
дам. Промовець цнт у в а в 
думки Т..., Щевченка, які є 
виявом прагнень української 
нескореної нації, сказавши, 
іцо „українська правда є і 
американською правдою". 

Представлений И. Лисого– 
ром ю)нгресмен з 18 дист– 
рикту в Мі'чиґені Баб Губер 
привітав маси українців біля 
поета свободи, Тараса Шев
ченка, сказавши, що „Укра
їна завжди була центром на
ціонального спротйву й бо
ротьби в. ділянці культури 
проти комуністичного пану– 
ванщґ\ Він домагався — і 
робить це також у Палаті 
Репрезентантів, - - щоб Уряд 
ЗСА не провадив однобічної 
політики „ в і д п р у ж е н н я , 
ствердив незмінну загарбнн– 
ці|ку політику червоної Мос
кви та зазначив, що вона 
дуже чутлива,на такі мані– 
фестдції, як нині: МЯ обіцдю 
перед статуєю Тараса Шев
ченка - борця проти царсь
кої автократії, що ще збіль– 

мовець, часто перериваний 
вдячними оплесками людсь
ких мас. Конгресмен вніс ре– 
золюцію–прохання до прези
дента Р. Ніксоца, JHQ6 він, 
потурбувався про звільнен
ня В. Мороза й Л. Плірща.та, 
ін. українських інтелектуа
лістів. 

(Особистий репрезентант 
президента А м еріїканськрї 
Федерації Праці Джорджа 
М)ні Вільям Догерті передав 
українцям привіт і підтрим
ку від працюючого ' люд у 
Америки. Його промову час
то вкривали оплесками. 

Проф. д-р Петро Стерчо 
вш іменн НТШ склав обі
цянку Громаді, що українсь
кі науковці будуть працюва
ти в ім'я розвитку вільної 
науки та поширення правди 
про змагання України за 
державність. „Чи буде суд, 
чр буде кара?" — запитував 
услід за Кобзарем наступний 
промовець — генеральний 
секретар ОКВУ Юрій Шим– 
ко, і ствердно відповідав, бо 
в' Україні „вже виросло тре
тє покоління Морозів”,^а. за 
кордоном вільні українці не 
складають і не складуть рук, 
дрпомагаючи своїм братам і 
сестрам в боротьбі за волю. 

П-і Марія Душник у пей 
час дала інтерв'ю для сто
личної радіостанції ВМАЛ 
про В. Мороза й ін. Нескоре
них та боротьбу в Україні й 
серед ін. Поневолених Націй 
проти московсько - больше– 
вццькбі окупації. Тим часом, 
д-р Володимир Душніш, ре
дактор видань УККА пред
ставив промовця Лі Едвард– 
са -— репрезентанта Світової 
Антикомустичної Ліги ВА– 
\ЙЛ,''куди Україна входить 
через АБИ, на чолі з голо
вою Проводу ОУН і головою 
АБП Ярославом Стецьком. 
Промовець привітав зібра
них, заявив про повні симпа
тії до Поневолених Націй, 
підтримку їх боротьби також 
Американською Радою за 
Волю. 

Від імени Екзильного Уря
ду УНР виступав віцепрези– 
дент проф. д-р Микола Сте– 
цаненко, який, між ін., ска– 
зар: ,,Нехай же наш могут– 
юаі,протест проб'ється через 
-прремні й кацетні мури бре– 
жнєвського Архіпелагу, хай 
радісною вісткою і світлою 
надією пролетить над нашою 
поневоленою землею, хай 
надихне вірою, новими сила
ми й бажанням жити, боро
тися і перемогти горді серця 
Мороза', Плюща, Юрія Шу– 
хевича, Михайла Осадчого й 
тисяч безіменних героїв"... 
Після привіту представника 
балтійських народів, висту
пив член Проводу ОУН Яро
слав Гайвас. Він ствердив, 
Що „полум'яне слово Тараса 
Шевченка заполонює вже 
не лише нас, а й інпгах лю
дей, хто його пізнає" - Ук
раїна дістає все нових і но
вих прихильників у визволь
ній боротьбі. Промовець зга
дав, що весною ц. p., в трав
ні, окупант заборонив укра
їнцям у Києві відзначити 
ВІЗДпщю^.^ер^еврііу,...тша. ,Т. 
Шевченка з Петербургу до 
Києва й Канева, — але тут 
ми, вільні діти Пророка, 

чі .промовця, .як Д перед .ним 
відомого жидівського, ліяча– тгарентів, що викривали Мо– 

УПА та ін., хор ,Прометей" 
у чорних фраках і далі -
маси людей з сотнями транс– 

іміґранта; Анатолія іРаднґіна, 
який промовляв .коротко ро
сійською мовою, як ТОЙ, хто 
бачив у. совстськііі катівні 
Вален?ида Мороза. ііромо– 
ведь .сказав, що .зустрічав у 
,кацетах. ̂ гкрадаїів, гякі знали 
наладі'яті. jacyorp ,^Кобзаря". 
А. Радіпін символічно до
торкнувся.'до .пам'ятника Т. 
Шевченкові, прирікаючи вір
ність і працю Для Поневоле
них Націй. 

У мистецькій частині вис
тудив з трьома піснями чудо
вий чоловічий ..хор ,ДІроме– 
тей" Із ^ілядельфії під ди– 
ріпуванням дроф. М. ДДябо– 
ги та з надзвичайно зворуш
ливою рецнтадрею п-і Інна 
Колос (,Молитва" Ю. Кле
на). Потім двр. І. Базарко 
подякував Д, о, с т ойннкам 
Церков та' всім' присутнім за 
увагу. 

О 2,45 год. маси людей по
чали лащтуватись до' походу 
столицею в напрямі до амба– 
садн СССР. 

Похід волі 

Соляшна злива. Темпера
тура понад 90, при великій 
вогкості. Але .повіває час від 
часу вітерець, і тоді ожива
ють прапори національної 
України і вільнолюбної Аме
рики. 

На вказівку коменданта 
паради, Б. Скасківа, з4юрму-
вався великий десятитнеяч– 
ний похід. Спереду — амери
канський і український про
пори, потім вісім чарівних 
дівчат в українській ноші 
несли великий напне англій
ською мовою „Україна в жа
лобі", далі крокували 34 
прапороносці, численний за
гін Всеч. Отців з обох тра
диційних українських Цер
ков, оркестра молоді з Чика
го, стрункі загони Пласту, 
С У М А та інших о р г а 
нізацій, комбатанти з І Ди– 

- ЗІСУЇ^: З днем 4-го липня 1974 р. ^уде відкрита 
в ГАШЕРІ ,ш алголі ЛИСЕНЯ" 
ВИСТАВКА' ОБРАЗІВ 

ДА, ЮРІЯ І ЯРЕМИ 

В ФРИН1АДОЩГУ РІЧНИЦЮ СМЕРТІ! 
нашого Незабутнього 

(БАТЬКА, ДІДА та БРАТА 

св. п. Проф. 
ПАВЛА ВОЛЯНСЬКОГО 

буде відправлена 

ПОІШЮШЬНА СЛУЖБА БОЖА 
в українській католицькій церкві 

св. апп. Петра і Павла 
у 'Опрінг Валі, tt. Й. 

і дій 30-го червня 1974 року 
о год. 10-ій ранку 

РОДИНА 

скву як злочинця супроти 
України, прав людини ft на
родів та супроти всього Віль
ного Світу.' 

Бадьоро грас велика су– 
мівська оркестра. Погідно й 
гордо крокують Вен. Отці зі 
своїми вірними. Перед НИМИ 
великий напне: „Українська 
Церква". 

У цей час група відомих 
українських діячів пішла до 
Білого Дому, шрб там пере
дати петицію до президента 
Р. Нікеона в справі звільнен
ня В. Мороза, Л. Плюща та 
інших переслідуваних Моск
вою українських діячів куль
тури До складу делегації 
входили: Иосиц,Лнсогір, д-р 
Володимир Дупіник і адв. 
Ю. Куляс. Прийняв їх у Бі
лому Домі дротоколянт, пе
ребравши від них петицію та 
зареєструвавши її в протоко
лі. 

Під звуки оркестри, з піс
нями на устах маршувалн 
колони по вулиці ,Д" і їм 
дивився услід бронзовий Та
рас, продовжаючи їх у нап
рямку до Білого Дому та ам– 
басади СССР, і його непору
шні уста, здавалося, шепоті
ли: „Борітеся - поборете". 

Біля 16-ої вулиці довелося 
— виконуючи поліцінннй за
кон у столиці, — згорнути 
всі праііорч й транспаренти, 
щоб не маршувати з ними 
перед советською амбаса– 
дою. Потім на вул. 17-ій во
ни знову приєднались до де
монстрантів. 

Рівні, барвисті колони про
довжували о р г анізований 
марш, співаючи українських 
народних та повстанських 
і молодечих пісень. 

Перед советською амбаса– 
дою людн почали спонтанно 
співати: „Люд у неволі, 
край у руїні", благаючи піс
нею - молитвою для України 
волі і влади. Молодь, як по 
команді, витягла з-під соро– 

СТАНІЩЯ ,БРАЛРРША УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ 
СТРІЛЬЦІВ в НЮ НОРКУ 

подав з жалем до відома. Членам Б-ва УОС 
4 Українському Громадянству, 

що з останньої сотні УЮС відійшов у Вічність 
В. ХОРУНЖІШ 

П р о ф . ПАВЛО СИРОТЮК 
ПОХОРОН відбувся в Трентоні, Я. Дж. 

Опочалешй РодиШ щирі співчуття складають 
) ПОВРАТИС\Ш УОС 

,іалгість кпітів на свЬку могилу 36.00 долярЦз 
на В-во „Червона Калина" зложила 

СТАНИЦЯ BJBA УОС НЮ ПОРК 
г - – - ^ ' - ' - - -

чок сотні синьожовних укра
їнських прапорців, і вулиця 
перед амбасадою обернула
ся у великий синьожовтий 
квітник. Оркестра заграла 
,ДЦе не вмерла Україна". 
Демонстратш д р а т у вав 
якийсь кагебіст, який з'яв
лявся іаникав, фотографую
чи людей, на даху амбасадн 
Вікна й двері будови були 
наглухо замкнені, прапор з 
„серпом і молотом" — зав– 
бачиво скинули совегчики. 
Амбасаду стеріг сильний 
кордон поліції. 1 все таки, 
коли молодечі лави порівня
лися з понурим будинком 
СССР — на будинок полеті
ли яйця, забруднюючи його 
в кількох місцях, а потім і 
банки червоної фарби. Од
на, не долетівши, трапила в 
каштана поліції Зчинилась 
метушня, з'явилося біля сот
ні поліцаїв, а молодь голос
но скандувала: ,,З вільнії І, 
Мороза, звільніть Україну!" 
— і не слухала наказів по
ліції, яка вимагала йти далі. 
Так дійшло до арешту 11 
осіб. Під час арештів був по
валений на землю голова 
ЦБУС-у Андрій Чорнодоль– 
ськнй, якого заарештувала 
поліція. Ту сцену зафільму– 
вали представники телевізії, 
канал ч. 7, а потім всі даль
нії сцени фільмувалн журна
лісти з СіБіСі, СіБіЙс тощо. 

Поліція - з а а рештувала 
такий; і повезла молоду, не
охайно зодягнену американ
ку, яка хотіла, повалити ,иа 
землю знак Тризуба, що йо
го несла група демонстран
тів. Говорили, що то була 
комуністка, а 5 помічника^— 
зовсім молодого хлопця, по
ліція прогнала геть. 

Озброєний револьверами, 
не лише палицями, великий 
загін штурмової поліції, з до
помогою біля 50 поліцаїв– 
мотоциклістів, таки змусив 
демонстрантів y a p шувати 
далі. Велику частину демон
странтів поліція взагалі не 
допустила до совстськоД ам
басадн, завернувши ті„,коло– 
ви в бічні вулиці і, таким чи
ном, розділили демонстран
тів. До всіх тих подій при
глядалися багато сотень аме
риканців. Під час маршу– 
протесту роздано їм понад 
2 000 примірників следіяль– 
ного видання англійською 
мовою „Свободи" і понад 
5.000 різних листівок. 

На вулиці „Г" у парку 
стояв відділ к|нної .йолщії, 
щоб не дЬ^стнти , демонс
трантів до Білого Дїяіу -
навпроти через п^Уїц. Але 
ніхто з учасників походу во
лі не намагався проникнути 
до парку, зназочи, ЩО 'до Бі
лого Дому відбула окрема 
українська делегація. 

Чим далі,tтим білше вти
хомирювався й. набирав., ла
ду похід. На вул. І7гій ^но– 
ву замаяли над колонами 

(Закінгення на crop. ,^Цм/ 
Н Ц 

УКРАШГЬКИП арТЗИЧНІШ ЩОТИТ^Т АМЕРИКИ 
Ділимося з нашимТррмадянством.сумною вісткою, 

ЩО20-ІГО чершш 1974 року в Клівленді, Огайо, 
на 55-му році життя відійшов у Вічність 

-q-"i | уи j ч 'Ч 
- Ч 

В ЧШІЯИИГУ Р Р Ш Ш Ц О іСМВРТІІ 
мого Найдорожчого МУ Ж А 

З йЗиеди Вистаївки, як е̂ж-– з aSrtjfe'ДЩдцЬгиі?АЯ 4Ж30КУ,. їв 
. - –ЯЗ : tr^Awt. J B E T J I P K A з Я ? " fao лишш нвечір відбудеться в залі ,,Ксеійґ J 

яку пшершять йй г̂уШі -Шіаік ШШіШ^тІЬ-^щшШ, JKE^X 
^ГдаотЖі to. ІШНВЩІУИСА т ША З ХТИЦЕМ ЗОЗУЛЕЮ 

СВ. п. 
імиро Холєвчуна 

будуть відправлені 

СЛУЖБИ БОЖІ 
lfut^fH?fifl0974 p. р год. 8-ій ранку 
в з”краінській ісатолицькіії церкві СВ. МАРІЇ 

в ОЗОН ШДРКУ і в А Р Ґ Е Я Т І І Ш . 
ЗІро молнтвп за спокій Його душі просять -—, 

дружина МАРІЯ і РОДИНА 
Шввштшшшшшшшш—шшшшпшшшшшшшшшшшшвЛшшт^ШШШІШвштшашШШшшшф 

ИРОФ. тж шиян 
скршгаль, педагог, наш незабутній Друг праці. 

т 

Опечаленій Родині Покійного, складаємо щире, глибоке співчуття. 

ПРЕЗИДІЯ УШ 

ММВМИ)ІМІМіИМЧ”””Ч 

Ділимося я Родциою, Приятелями і Знайомими сумною,вісткою, 
що з Волі Всевишнього відіЛшон шміалійно у Вічиїсть, 

в четвер, 20-го червня 1974 року 

МИР0Н ВАН 
нороджеіпгіі U-го травня 1ю9 р. в Стрню, учитель муонкя 
а Українському ЛІj-.нгшому Інституті в Клівленді, Огайо. 

' V̀i ) й | х '. - \ , ) , . , - ESj v-" ` ' ` -;. ^ '' dbiifcA ftf 
ПАВЛХІІДА — в п'ятяяпкх И-го червня 1974 р. о год. 7:30 веч. а похороп– 

пому заведенні Ґоловчаків, Парма, Огайо. ,,^ ч. , .^ , , А 
- ПОХОРОНИ! ВІДПРАВИ відбулися в суботу, 22-со червня 1974 р. о год. 9:30 

`panKy а української католицької церкви ов. Посафата, Парма, Огайо, на цвинтарі 
св. апп. Петра 1 Павла, Парма, Огайо. 

В глибокому смутку: 
мама — ОЛЕНА 
сестра — ВОЛ ОД ІЕМ1П\\ КАЯКА з родиною 
тета - МАРІЯ РІЗШШ з мужем РОМАНОМ 
nytoo - і ллггл в ілшвськ і га х. \жа 
та ближча і дальша Родина в Украші і Польщі 

і ' ШйШщїШЛШШШЬ 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 25-го ЧЕРВНЯ 1974 Ш-ш 
зк т т 

НЕ СНУЄ ДУШІ ЖИВОЇ... 
(Закінчення si crop. 3-di) 

прапори вільної України, 
з'явилися сотні транларен– 
тіз, які читали лішоход н, чи
тали люди з вікон великих 
домів і проїжджі а тисячів 
авт: .Звільніть Мороза. 
наільиіть Україну!", ,діоск– 
ЩІГГ.лукяь,гегь від України 
та всіх Поневолених На 
4 i t | 'V ^Президента Ніїсхш, 
9fc забудьте про Поневолені 
Народи!", „Понад 1000 укра
їнців - інтелектуалістів -
чоловіків і жінок — у черво
них кацетах" і т. о. — ось 
про що розповідали Америці 
українські транспаренти ан
глійською мовою. 

Біля 5-ої вечора, як і пла
новано, люди повернулись 
до пам'ятника Тарасові Шев
ченкові. На обличчі старших 
т в т о м а , на обличчі моло
дий хлопців 4 дівчат усіх Ор– 
гнцІзаоДя — радість і звору– 
ШЄВЕНД; всі вони взяли ак– 
t ^ e y участь в допомозі Ук
раїні - - і це не вперше, і вже 
напевно не в останнс! 

працювати 
1 ` - '. -
-и8 Ім'я здійснення укра

їнських ідеалів - ідеалів 
Тараса. Шевченка, не втоми
мось ні працювати, ні демон
струвати!" — заявив голова 
Дідового Комітету інж. М. 

Семанншин. Він подякував 
т и с я ч а м учасників за їх 
труд, і закликав під оплески 
присутніх: „Не кінчаймо ці
єї маніфестації тут! Хай ко
жного дня ми будемо пра
цею маніфестувти вірність 
Богові й Україні! Кожного 
року ми будемо тут, біля 
Батька Тараса, біля Генія 
України, демонструвати, аж 
доки Україна стане вільною 
державою!" 

Знову під пам'ятником по
чали, як було вранці, робити 
фотознімки окремі л ю д и , 
групи й навіть організації. 
.'Іуди не розходилися, хоча 
вже була 5 год. вечора. Не 
хотілося відходити від того, 
хто надихує кожне українсь
ке серце полум'ям любови 
до правди і волі. 

Офіційно демонстрація за
кінчилась рівно о 5-ій вечо
ра, як планували. 

О 5 год. 15 хв. розпочався 
дощ. 

Тисячі авт і автобуси по
чали лаштуватись у дорогу. 
Між ними було кілька з Чи
каго та Боффало, з дуже 
віддалених місць. А рушили 
всі — зі співом українських 
пісень! 

Ніхто і ніде „Не скус душі 
живої!" 

ДЕСЯТИЙ НАУКОВИЙ З ' ЇЗД УЛТПА 
(Закінчення зі crop. ї-оі) 

на реакція у кожній ситуа 
Ції та привітне відношення 
До всіх учасників створюва
ли оприятннве підсоння. 

Вживання, української мо
ви й термінології під час па– 
нелів, в доповідях, дискусі– 
jdt̀ 'j—– Слід зарахувати до 
особливих успіхів з'їзду. Ук
раїнська мова на наших про
фесійних чи наукових з'їз
дах, це не доказ патріотиз
му, а свідоцтво, що ця мова 
Придатна до науки й профе
сії в такій самій мірі, як і 
(шві мови. Хай це буде сти
мулом і викликом для на
шої професії тут і в Україні 
—і нашу мову вивчати й зба
гачувати. Д-р Осінчук слу
шно завважив, що намаган
ня вживати українську мову 
в медицині, доповнить і ожи
вить український медичний 
лексикон. Це, у внсліді дасть 
поштовх до опрацювання та 
видання нового поширеного, 
конечного словника. Без та
кого словника нема зобов'я
зуючої української медичної 
термінології. 

' Авангардом у цьому ділі 
еу без сумніву, прегарно ре– 
даховалий „Лікарський Віс
ник", тепер під головною ре
дакцією Д-ра Павла Джуля, 
що виходять в Америці на 
протязі вже давких років і с 
чи не єдиним того роду ук– 
раХиськнн медичним журна
лові у світі 
. Майбутність української 
історії, майбутність існуван
ня української нації, забез
печується не лише плекан
ням національних надбань 
-̂ – культури, ЧН ПОЛІТИЧНОЇ 
філософії, але також збере
женням української мови в 
усіх галузях науки. 

1 Де, очевидно, в ніякому 
разі не вихлючас від актив
ної участи в з'їздах усіх тих, 
що української мови та тер– 
мінолстії'добре не знають, а 
бажають у них брати участь. 

і Розвагова частина з'їзду: 
бенкет, зустріч, прогулька 
по місті залишили гарний 
спомин. 

Під час бенкету співала 
Хрнстнна Лнпецька, вклю
чаючи в свою програму one-
рові арії, що з них найбіль
ше переконливо й захоплю
юче звучала арія з опери, 
Ва^яниУа. Ювіяна Осінчук 
полонила авднторію глибо
ким відбиттям та культурою 
гри на фортетгіякі. Вона, без 
сумніву, \велнкнй талант. 
Мимохіть насувається думка, 
в який спосіб відчинити на
шим обдарованим одиницям, 
закриті двері в широкий ми
стецький світ, і ЧИЙ це обо
в'язок? 

Деяким мінусом бенкету 
була його перша частина З" 
довгими промовами, приві– 
таннямв і пов'язаними з тим 

вступами й поясненнями. В 
цьому, очевидно не вина ор
ганізаторів, а радше нашої 
традиції, що S час покину
ти! — Це залякус від уча
сти в наших імпрезах не ли
ше молодь, але й чимало 
старших громадян. 

Недільний спільний вечір 
одначе, нагородив за попе
редній недолік. Ця товарись
ка зустріч залишиться всім 
нам надовго в нашій пам'яті, 
особливо виступ оркестри лі
карів Чикаго під мистецьким 
керівництвом . д-ра Касара– 
би та їх солістом із захоплю
ючих голосом, д-ром Рудав– 
ськнм. Це доказує, що ук
раїнський лікар, людина 
культурна, обдарована не 
тільки медичним знанням, 
але й не абияким мистець
ким талантом і надбанням. 

Приємною н є с подівая– 
кою для багатьох був спів 
д-ра Є. Савчина, як теж ви
ступ жіночого секстету з Ва
шингтону. 

Мистецька виставка на
ших молодих художників 
була цікавою студією для 
любителів пензля. 

Українське Лікарське То
вариство за роки свого існу
вання залишило значний 
вклад в організованому жит
ті української діаспори. Че
рез свою жертвенність, зла
гіднюючий вплив та гото
вість підтримати морально і 
матеріяльно не один важли
вий почин, УЛТПА внсува– 
сться на одне з передових 
місць в нашому суспільстві. 
В інтересі усіх приватних 
одиниць і як українців — 
с, щоб ця організація стала 
стала ще сильнішою, більш 
впливовою та багатшою. Це 
можемо осягнути, коли всі 
лікарі, ях теж інші професіо
налісти 'споріднені з нашим 
званням, не будуть поза 
рамками цієї установи. 

Hetp Wanted Male 

GROUNDSMAN 
Maintenance — to perform 
groundswork Sz general repairs. 
Salary based upon exp. Contact 
Bernardsville Board of Educa

tion. 
(201) 766-0062 
HELP WANTED 

ГОСПОДИНЯ 
Спання на місці, новий дій в 
Highland Park, NJ. до по
дружжя з 3-ма малими діть
ми. Власна кімната і лазнич– 
ка. Вимагається рекомендація 

Телеф. перед 4 по пол. 
(201) Мв-6700 

або по 8 веч. (201) 249-0788 

WAJ`JTED 

MASSEUSE TRAINEE 
or RECEPTIONIST 
Attractive, Intellgent. 

СаП afternoon (212) 421-88S8 
of before 10 AM (212) 790-0088 

l i i M i . t , f t n i i i T M i i i i i i m m m i i i i i i i i T i i 

ГРОМАДЯНИ! 
Вя зарабляєте тепер бодай три рази біль
ше, як двадцять років тому. Чому ви
стачає Вам забезпечення, яке Ви при
дбали тоді? Негайно доповніть його й 
достосуйте до своїх теовріпшнх вимог 

та c-`oro життьового рівня 
в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ 

ВІКОПОМНИЙ ДЕНЬ CJ` 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

проти комуністичної тиранії, аж доки одного дня буде 
досягнена кінцева перемога, що цілком певно станеться. 

Більшість з Вас тут сьогодні є українського похо
дження або роду. 

Усі з нас, — якщо ми вернемось одну, дві чи де
сять генерацій взад — знайдемо свос родинне коріння 
в якійсь іншій нації, на якомусь іншому континенті. 

Але сьогодні ми всі стоїмо разом як американці, 
з'єднані нашою спільною відданістю системі самоуправ
ління — системі, яка уможливлює нам бути іншими, але 
об'єднаними; незалежними, але взаємозалежними; різ
ними, але нероздільними. 

Щоб могти з успіхом принести світові мир з волею 
і справедливістю, ми мусимо збільшити наші спільні 
зусилля, щоб люди по всьому світі більше здавали собі 
справу, що тільки у волі можна знайти правильний 
шлях до людського поступу, щастя і самовиявлення. 

Шевченко жив цією правдою і її навчав. 
Відкриваючи цей пам'ятник великому українському 

Поетові 19-го століття, ми заохочуємо сьогоднішніх пое
тів в Україні, в Східній Европі і в усьому світі включати 
в їхні вірші прагнення людства, до національної неза– 
лежности та до волі всіх людей. 

Якщо б Шевченко жив сьогодні, він був би у пер
шій лінії цього великого змагання. 

А тепер я пригадую слова одного з найбільших 
синів Америки, Абрагама Лінкольна. 

Промовляючи тут якраз сто років тому, він сказав: 
„Це не тільки насьогодні, але й на всі грядучі 

часи ми повинні для дітей наших увічнити це величне 
і вільне правління, яким ми втішались усе наше життя". 

У тому самому часі, це не тільки на сьогодні, але й 
на всі грядучі часи ми сьогодні презентуємо світові цю 
статую Тараса Шевченка, Кобзаря України, та Борця за 
Волю, щоб увічнити віру людини в кінцеву перемогу 
волі. 

Безупинною працею та прн Божій допомозі одного 
дня настане нова доба, доба універсального миру з во
лею і справедливістю для всіх. 

ХВИЛИНА ПРО ЯКУ МРІЯЛИ ПОКОЛІННЯ 
Промову „Айка" часто-густо перериває буря оплес

ків. Коли ж її закінчено ,тоді проф. Добрянськнй просить 
Д J3. Айзенгавера довершити акту відкриття пам'ятника. 
Настала хвилина, про яку мріяли покоління і яка ввійде 
в історію світу: Двайт Д. Айзегавер відкрив пам'ятник Та
расові Шевченкові в столиці ЗСА, в столиці світу, як сто
тисячні маси народу з найбільшим зворушенням співали 
Шевченків ^Заповіт". 

ПОЧАЛОСЯ І КІНЧАЄТЬСЯ З БОГОМ 

Після відкриття, промовляли ще конгресмен Дервін– 
скі, Фіґен, Дулскі і Флад й тоді до голосників підійшов 
первоісрарх Української Православної Церкви в ЗСА, 
ВПреосв. Митрополит Іоан Теодорович та закінчив урочис
тість зворушливою молитвою, виголошеною англійською й 
українською мовами. 

НЕХАЙ ЦЕЙ ДЕНЬ БУДЕ „УКРАЇНСЬКИМ ДНЕМ . , ," 
Урочистість відкриття пом'ятника Тарасові Шевчен

кові включала ft прочитання окремої прокламації, якою 
два комішенери Днстрикту КолюмбіІ проголосили .день 
відкриття пам'ятника .суботу 27-го червня 1964-го рок^ 
„Українським Днем" у столиці ЗСА та заповідають прбгхь 
лошуваяня тако ж дня кожного дальшого року. 

Н Е Х А Й Б У Д Е ВІДОМО ВСІМ Г Р Я Д У Ч И М 
ПОКОЛІННЯМ . . . 

Перед закінченням цієї урочистостн урочистостей від
криття пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашингтоні, 
прочитано ще англійською і українською мовами приготов' 
вану ред. А. Драганом і схвалену Комітетом у дещо зміне
ній формі „Пропам'ятну Грамоту", що — підписана всіми' 
членами Управи Комітету — має бути вмурована в підста
ву пам'ятника. Англійський текст цієї Грамоти відчитав 
екзекутивний директор Комітету п. Йосип Лисогір, який 
разом з проф. Смаль-Стоцьким, д-ром Я. Падохом та гур
том інших провідних членів Комітету дав рішальннй вклад 
у підготову та переведення цієї урочистости. Українськня-

текст Грамоти відчитав касир Комітету п. Ігнат Білинсб–: 
кий. '4 

„ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА!" 
Могутні звуки українського національного гимну ,,Ще 

не вмерла Україна", що його — подібно, як і американсь
кий гимн на початку урочистости, грали оркестри, співали 
хори і тисячні-тисячні маси народу, можливо тільки па 
Софійські йплощі пам'ятного дня 22 січня 1919 року, зву
чали так переконливо, як звучали на цій Шевченківській 
площі біля пам'ятника Кобзареві України в столиці ЗСА 
в цю історичну суботу, 27-го червня 1964-го року. Все, що 
тут було й діялося, свідчило про те, про що співається в 
гнмні: Ще не вмерла Україна! 

-
И Help Wanted Male а 

,ViACHlNlSrrS 
Experienced heavy machinery, 
ta,the work A assembly. Will 
pay up to 56.00 per hour. Full 
or part tune. Location South 

Brunswick, N J . 

(201) 297-1082 
DIESEL MECHANIC 

let class, experienced OH Cum
mins A Detro.it engines. All be
nefits company paid. Day shift 
with overtime. "For interview 

call 
(201) 238-1140, ext 40 

M ACH1NISTS 

AH shifts. Exp. on regular ma
chine shop equipment A main
tenance work. Union benefits, 

good salary. Growing Co. 
Saddle Brook, N.J. 

(901) 844-1800, ext. 13 or 19 

DIE SETTER 
OR PRESS OPERATORS 

Experienced in Progressive Dies 
Fast growing company with in
ternational sales offers steady 
work, top rates, paid holidays 
A vacation, medical-surgical A 

major medical plans, life 
insurance. 

BLACKWOOD - STOCKO 
CORP. 

406 County Ave., Secaucns N.J. 
Apply in person — call тог 

Interview 
(201) 867-6848 

B0BLER OPERATOR 
Blue Seal engineer needed for 
shift work, excel, benefits, re

tirees will be considered. 
Stepan Chemical Corp. 

100 West Hunter Avenue 
Maywood, NJ. (201) 846-3030 

An equal opportunity employer 

MAB`n`ENANCE 
MECHANIC 

Leading manufacturer of plastic 
containers has several open
ings in its Lincoln Park main
tenance dept Experience in 
hydraulics, electrical and me
chanical equipment desirable. 
Positions offers excellent start
ing wages, liberal benefits, 
pleasant working condi t i o n s , 

various and steady work. 
Apply JX. FRESOOTT ЮО. 
Arrow Container Division 

610 Byeraon Road 
Lincoln PK, NJ. 

її as 
Real Estate 

Merrick. UL ' 
Д Ш 

відповідник для мами і 
4-5 спалень, 2Уь лазяячкн, ве
лика провінційна кухня, пляс– 
тероаана, дубові підлоги, кра
тне огрівання басейн, багато 
простору, знижено до фбБ,ООО, 

Власник (516) 785-3162 

СППШТЬІ 

На продаж 8 надзвичайні по
сілості, доми, земля, близько 
Глен Спей околиці 1 Highland 

Lake. Ми виясняло. Прошу 
. телефонувати 

(014) 956-8389, ЕО 6 

FOR SALE: 
Perfect, small 2 b e d r o o m 
winterized heome on a00 x 162 

w/lake rights. 522,000.. 
JAMTH B. VKKFm, Realtor 

R t 56, EldredV N.Y. 15732 
(814) 956-8171 

ВСТУПАЙТЕ В члвви 
УВС6ЮЯУІ 

RealSetate 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
ABO КУПИТИ 

вудинок. виандс щ – 
звертайтеся ДО 

УКРАЇНСЬКО! 4СРМЯ 
ЄОЕШт ШВАХ, ДОГЕАТХ с о . , 4 

W — Seeoad А 
(few Torfc. N.Y. ТИ t 

НМИ HOUSE ГОЙ 
З bedrooms, 2 toatfer 
acresa. Route . 
vSBe - 122^00. AMm Ш 9 
Mobile Home, ctty w 
septic tank. Readjr Ш 

near Krrbxnjruwii от „ 
X J t A -

90 N'o. Mbln fK.. 
(W14) 

-

т п г f M t H H I i r g 

аде,мурц 
кімнат, ЕЯХИГТ 
раж на 8 аята. 
40 ж 100, Foreet , 
через дорогу. ТЛямої 91Ж.000. 

ІЧшосітааі дв - , 
Ми асе готові 

JANCEWYCZ4JEVOMI 
REALTORS 
(212) Н Й И і 

- 8 4 7 - 1 0 7 3 

RuthWUItoms 
Danee Stmdios^ іще. 

PRQUDtar PRBSHWra OTJR FUTURE STARS IN 

-Л- ., A ^ 
S А Ь U T E 

`k T O `k 
В В О А В W A Y втФфл^е^г^ф^фф^ффффФффффФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФІ 

SUNDAY AFTERNOON, JUNE 23rd, 1974 
' AT 2.-00 Р Л 

AVERY FISHER HALL 
LINCX)LN CENTER FOB THE PERFORMING ARTS 

86th Street в Broadway, New York Otty 

WIRERS SOLDERERS 
Experienced indlv-iduals needed 
to work with printed circuits, 
harness asemblies and chassis 
wiring. Liberal company paid 
benewits. Apply in Person or 

Call 
EDO COMMERCIAL CORP. 

05 Marcos Dr. 
Melville, Long bland, NJY. 
Phone: 208-4000, Ext. 21G 

An equal opportunity employer 

СУІІЕРІЇЇТЕНДЕНТ 
до 84 род. дому а віндою в 
Jackson Heights. Подружжя, 
досвід в механіці, потрібно де
що англійської мовя. Чудовий 
апартмент, газ, електрика, те
лефон шпоо 8480.00 на місяць. 

За іяформаггіями 

тел. (212) 489-8490 

MAINTENANCE 
PERSON 

WHh plumbing experience and 
ability to perform electrical A 
general repairs. Salary based 
upon experience. Contact Вег– 
nardsvine Board of Education. 

(201) 766-0062 

перша того роду ввлервва студія про політичну 
філософію Ідеолога українського вах^овадізму 

Дмитра Доицова 

ДМИТРО д о н ц о в -
ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ 

АВТОРОМ ЯКОЇ Є 

д-р Михайло СОСНОВСЬКЙЙ 
ЗШОТ КНИЖКИ: Від автора. Передмова Богдана Крав– 

цева. .-s`, 
ЧАСТИНА ПЕРША - „Дмитро Доацов у суагільпо-пс– 

літнчному житті України" - включав такі розділи: 
Історнчно-ідеяяе підвожжя „чинного нааіоналізиу"; 
Юні та студентські роки Дмитра Доицова; Рання 
пуоліднетичва творчість Дмитра Дсоцова; Розрив Д 
Доицова з Украінсікок) Соціял-Демократнчнон) Ро– 
бітгагпою Партіззо; Дмитро Дояцов у роки першої 
світової війни та реооліоцй; „Веджа павза" між дво
ма світовими війнами"; Політична ft видавнича ді
яльність Д. Доицова 20-их І 80-шс років. Друга світо
ва війна і діяльність Д Доицова ха еміграції 

ЧАСТИНА ДРУГА — „Кояцешгія української політики 
та ідеологія „чинного націоналізму" Дмитра Дои
цова" — включав такі розділи: Ідейні засади укра
їнської самостійницької політики; Ідеологія „чинно
го націоналізму"; Концепція політичної та соціаль
ної організації нації; Ідеологія „чинного націоналіз
му" на життьовому іспиті; За яку Україну і яку ре
волюцію; Дмитро Донцов і Організація Українських 
Націоналістів. ` -.-– - -,-–" 

ДЖЕРЕЛА - Іменний та предметний покажчик. - Біб
ліографія творів Д Доицова та періодичних кидань, 
у яких він співпрацював.' , 

420 сторінок. Портрет Д Донпова. Тверда обкладинка. 
Ціна: 12.00 ДОЛІ Пересилка 40 центів. 636 стеятовий 
податок, (платять мешканці стейту Ню Джерзі). 

Замовлення i` належну оплату просимо слати (чеки, гро
шеві перекази) на адресу: 

SVOBODA BOOKSTORE 
88 Grand Street, P.O. Box 848, Jersey City, VJ. 07808 

jtiMmimfiiigA/mgfa 

m m m m n i n " " " M t " M i u M t m r m r r i 
ВІК ДИТИНИ ВОЖ S I S РОВОМ Ж И Т Т Я - ЦЕ Ч А С , 
КОЛИ ДИТИНА ДІСТАЄ ВСЕ, ЧИМ ВОНА БУДЕ В 

ДОРОСЛОМУ ВПЦ. ЦЕН ЧАС ТРИВАЄ ДУЖЕ КОРОТКО 
- НЕ ПРОГАЙНУЙТЕ НОГО ДЛЯ ДОБРА ВАШОЇ 

РІДНОЇ ДИТИНИ! 
ехххххххтхт 

^ І І І І Х Х Х І Х Х І Х І І Х І Х І Ж Х ^ Х Л ^ Х Л А Д Х ^ Ц Х Д Х ^ Х ^ Ш Д 
^ ^ ^ ^ ч? v ^ :-: і \ r v F S e m ГГГГТ'''. і і і -

S?^ 
Аплікація на прийняття 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

на СОЮЗІВЦІ 
КЕРГОНКООН, н . и. 

від 4-го до М-гО СЕРПНЯ 1974 рижу 

Ім'я і прізвище: . ,ш,„ ^ . . „ , 
Адресж: 
Вік: Член УНС, Відділ: 

Звання української НОВЕ: 
СЛАВО а ЗАДОВІЛЬНО D ДОБРЕ Q 

Залучую на рахунок оплати S 
(Повна оплата курсів — 5150.00. Половину на– 

яежностн треба вплатятв із аплткадіяю). 
Аплікації ввсюння на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerbonkson, N.Y. 12446 Tel.: (914) 026-6641 

i^— - - - - -- - ' - -- „ - - ^ 

Українська Фелеральна Кредитова Кооператіві 
„САМОПОМІЧ" 

В ДІТРОЙТІ 

На Всі Ваші 
' і 

- і 

фінансоЬі 
К о р и т е з Найнотчох Biqcomkis у Вашій Крерівщ 

7346 MICHIGAN AVENUE 11838 JOS. CAMPAU AVENUE , 28792 RYAN ROAD 
DETROIT, MICHIGAN 48210 OETROIT, МІСНЮАН 48212 WARREN, MICHIGAN 48092 

841-2390 891-4100 573-7074 
-

ВЦФ^ 

ROMAN PARGa SEflVISE 
a veaae, New Yortt CWy 

. J L I ( t l f ) 4M-14W 
M O L I A G ПАЧКИ З ОДЯ
ГОМ t ХАРЧАМИ В УКРА1 
NT І ДО COOP. Ммам т 
штяі wm швгїШт ДА ""ОВЖ' 

ишшт рушга– 
JCATHL ABO?A. холодільаи– 

"тм'тятл, де аГшяяшяі 
ир̂ іи, ш eyfL S40-4:M 

mm ш wm+m -М Ш-і -в и ^ 
Ш ЩКШШ 4-Г0 яшалМ буде sa

il mriJA -
Щгяь 

На продаж, бджз ГДви Спвй. 
Робдмтя гфошвй. 

25 А К Р Ш 
ів.ООО t 60 f t дороге від 
фротсу. 4 доми, Bojtoe, став, 
пікиікоаа околицл. Кіірла хва– 
лвв до озера. ЛоДхушшнл, рл– 
болоаля і плавання. Також 2 

інші добрі посілості. 
Тел. по 6-ІЙ ве. (014) 056-8389 

ВАКАЦП 
До шшойму. блпз.-Глоя Спой, 

околиця Highland Vake 
9 KIM5L ДОІ 

Уиебльовшгай, веранда за сіт
кою, потік, рнболоаля — на 
тиждень, місяць або сезон. 
Кілька хвилин до озера, дод– 
кування і плавання.'Телеф. по 

6-ій веч. (914) 950-8389. 

Маїс and Female 
COUPUg^ 

Professional Housekeeper -
Butter. Oook. Pully .expd. witb 
references. Ldve-іп; ^?hila. sum
mer, Fla. winter, prefer Engllab. 

or French trained. 
Call (215) 9854)850 

Funeral Directors 
u 

Theodore WOUNNIN,ioc. 
Директор 

Похоронного Завехеяжа 
LBS East 7th Street 

NEW YORK, N.Y.'10009 
TeL: GR 5-14S7 

СХХШЩА, ОБСЛУГА 

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

N E W YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА^ 

PETER 1RBEMA 
129 EAST 7Ш STREET 

NEW YORI^ N.Y. 
ORegon 4-8668 . 

1 jf,JJL Li 

SEVKOWSKY " 
FUNER\t SERVICE 

8862 Boston Rd. 
NEW YOBS, ViZ. 10441 

ToL: 863-2476 
Директор ПОСНФ 

С Е Н К О В О Ь К И И 
Завідус влапітуваввжм ио– 
xopomls в каліітда, вохо– 
жепнх ш кояшім районі 
міста. Похорони m 

МВТ1ИИТ щШШі 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
АШ CONDrnONED 

Займасгься Похоронами 
В стеаті NEW JERSEY. . 

Ціни щш?гуіш1 для всіх. 
Обслуга чесна а найкраща. 
У випадиу смутиу в родвкі, 
взаятв, ях а ш п а І 

а вхгй 
WILLIAM F. 

RASLOWSKY, Maoager 
129 Grand Street 

(cor. Warren Strett) 
Jersey City, N.J. 07302 

HEnderson 4-5131 

T,\P3AH, 4 . 7138 Пляїш браконьєрів 
І' r 

Вже запізно вирушати 
знову, Джад . . . Завтра піде
мо за шкірами чітів! 

Беручи до уваги скільки 
слонової кости ми сьогодні 

притаскали, можемо сміло 
дозволити собі на одну ніч 
відпочинку, Варт! 

А у протилежному кінці 
печера!... 

:. "' ,'-–.. -J 

Ви чула це, друзі?!... Ми 
змушені залишитися тут че
рез, ніч! 

Мій тато наказав нам бути 
дома перед заходом сонця! 

.-– .J-ви^іУ-. -^А-ЛУЛЩІgH,tft;^v ' - - -

Тим часом в ха^. . . 
Міна, я мушу завитії пана 

Крнепа й Таргана... Турбу
юся дітьми! - л 
^Я ждатиму ту^Джозефе! 

Може врнн ско^о вернуться! 


