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ОСТАННІ ВІСТІ 
Вівторок, 18-го січня 1966 

В А М Е Р И Ц І 
. САРДЖЕНТ ШРАИВЕР ЗАЛИШАЄ ПОСТ ДИРЕК

ТОРА В КОРПУСІ МИРУ, а його місце займає Джек Гуд 
ЦрШ, Який залишає пост асистента· державного секретаря 
Ц справах міжамериканських справ Шрайвер залишається 
на становищі голови Уряду Економічної Можлнвости, де 
має поширити й збільшити свою активність. Шрайвер зай
мав пост директора Корпусу Миру від 1961-го року, а від 
се̂ рпи« 1964-го року він очолював і Уряд Економічної 
Можливостн. Він сам бажав позбутися одного становища, 
00 це було йому затяжко працювати на обндвох станови
щах, але Президент не хотів його звільнити, хоч цього до
магалися республіканські члени Конгресу. Вон мас 45 ро
ків, вій висе працював в Корпусі Миру і обізнаний із пра
цею в цій агенції. 

ПРЕЗИДЕНТ ДЖАНСОН НЕ БЕРЕ УЧАСТИ В 
МІЖНАРОДНІЙ ДИСПУТІ ПРО ЙОГО ОДІЖ. Лондон
ська публікація „Кравець і Закрійник" надрукувала, що 
Президент повинен носити одежу з вищим „кравецьким 
стандартом", якого вимагається від провідника Західнього 
світу. Колись англійський князь Алберт встановляв стиль 
одежі джеитлемена, пшпе лондонський часопис, і вільний 
світ ма¢ право вимагати дечого більше від американського 
президента, якнй повинен бути еквівалентним до колиш
нього князя Алберта. На це відповіла Американська Фун
дація в справах моди, яка твердить, що Президент є „най. 
краще о і̂<їою особою щодо свого становища і щодо свосї 
особи, одяг якої не є парадний і не відрізняється від на-
РОДУ*· 

НАУКОВА РАДА КРАПОВОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
ПЛЯНУС ВИВЧАТИ ДАЛЬШІ ПЛЯНЕТИ після 1970-го 
¢оку, коли здобудеться Місяць. Ця Рада проектує, щоб 
взятися до вивчення таких плянет, як. Марс, Веяера і ко
мети ½̄а астроїди а також і Меркурій. Спочатку мали б 
взятися до пізнання Марса, бо науковці хотіли б дізнатися, 
чи є там життя. Науковці хотіли б вияснити, як виник 
всесвіт, як постало життя та пізнати ті динамічні процеси, 
які мали в¤лив на земне довкілля людини. Роки від 1970 
до ibZi) мали б бути призначені на докладніше пізнання 
Місяця та на пізнання інших, вгорі згаданих плянет. 
1 ПОДАТКИ НА ОПІКУ НАД ЗДОРОВ'ЯМ АМЕРИ-

ЩШШ В 1964-му РОЩ ПОТРОЇЛИСЯ від 1950, як про 
d¦b звііув Департамент здоров'я, виховання і добродійности. 
В I#SŌ  році всі видатки на здоров'я, приватні й урядові, 
становили $12.8 більйона, а в 1964, році вони винесли 
$36.8 більйона. В цьому фінансовому році, який закіячить-
¢ж ЗІО-¡¢̄Ь червня 1966, ці витрати мають винести аж $44 
¢Йьйонв. Ці видатки на опіку над здоров'ям мають в цьо
му фінансовому році становити аж 6 відсотків крайової 
продукції. Треба підкреслити, що лікарські винагороди в 
4ому <аісі, це значить від 1900-го року, малощо збільшн-

КОДЬОНІЗУЮТЬ ДЖУНГЛІ НАДАМА-
>, на захід від ріки Араґая. Колонізацію здійсню-

Юта Йгсда з перенаселених провінцій Бразилії. Очищена з 
лісів · земля є дуже врожайна, вона родить кукурудзу 
стебла, якої виносять 8 стіп, а трава там така висока Що 
не вндяо череди худоби, яка там пасеться. Цей район над 
рікою Амазонкою мас в лісах стільки дерева, що з нього 
молена б побудувати дерев'яні хати для всіх людей на сві
ті. ДоояіД о д н і є ї тисячі нових колоністів може відкрити в 
Бразилії величезні простори для заселення. Очевидно, що 
мусять тут співпрацювати капітал, організація і техно
логія. 

У СВІТІ 
ГЕН. ДЖЕПМС ҐЕПВІН, КОЛИШНІЙ ШЕФ. ШТА

БУ АРМП І КОЛИШНІЙ АМБАСАДОР ЗДА У ПАРИЖІ, 
ТЕПЕР У СТАНІ СПОЧИНКУ, ЗАЯВІШ у своїй статті в 
журналі „Ґарпер". що треба б кілька кратно більше зброй
них сил¡ у В'єтнамі аніж їх тепер там має Америка, щоб 
осягнути повну пер>емогу над комуністами. Він твердить, 
що це було б неминуче із перенесенням війни на терен 
Північного В'єтнаму, що створило б поважну можливість 
активної участи Комуністичного Китаю у війні і перетво
рення В'єтнаму у „другу Корею". Ген. Ґейвін є та¯кож рі
шуче проти відкликання американських сил з В'єтнаму, 
але поручас зберігати в своїх руках міста на східньому 
узбережжі Південного В'єтнаму, вести „помірковану" вій
ну і старатися закінчити її переговорами. 

ЯПОНСЬКІ СОЦІЯЛІСТИ ПЕРЕВЕДУТЬ у другій 
половині цього тижня свій конгрес. Вони є протн союзу з 
Америкою, проти признання Америці військових баз, за 
удержавлення банків, електричного нафтового промислу 
та асекураційних установ, та за контролю над всіма інши
ми ділянками господарства. Вони приготовляються до ви
борчої кампанії, щоб прийти до влади у 1970 році. 

НПҐЕРСЬКИП ПРЕЗИДЕНТ ННАМБІ АЗІКІВЕ, 
ЯКИЙ ЛІКУВАВСЯ У ЛОНДОНІ, ЗБИРАЄТЬСЯ 
ВЕРНУТИСЬ до Нігерії, де наприкінці минулого тижня 
військові ворохобники схопили й вивезли в глибину країни 
прем'єра Абубакара Балову і де всю владу перейняв шеф 
щтабу, генерал Аґулі-Іронзі. Президент твердить, що наз
ваний генерал льояльннй до нього. Вістки з Нігерії, яка 
має 55 міл¯ьйонів населення і складається з 250 племен, не
ясні і суперечні. Збунтовані молоді старшини буцім-то за
явили свою льояльність генералові Аґулі-Іронзі. 

ФРАНЦІЯ ПРЕД'ЯВИЛА СВОЇМ ЧОТИРЬОМ СШВ-
ПАРТНЕРАМ Европейської Економічної Спігіьноти мемо
ріал з 10-ох пунктів, де вона головно хоче зменшити вла
ду ^Вкзекутиви тієї економічної організації, позбавити її 
характ^еру наддержавного внконного тіла й дати ·Франції 
право ..вета" в різних рішеннях. Дводенна конференція 
міністрів закордонних справ Франції. Західньої Німеччини. 
Італії, Бельгії, Голляндії і Люксембургу відбувається в 
Люксембургу. Припускають, що прийде до компромісу. 

ВІГО-РАСИСТСЬКІІП ПРЕМ'ЄР РОДЕЗИ ІСН СМГГ 
ЗАЯВИВ в радіопромові. шо він готов вступити в нові пе
реговори з бритійським >рядом, щоб закінчити гострий 
спір, який виник внаслідку одностороннього проголошення 
Родезією державної самостійностн. на базі конституції, яка 
виклю¯чав чорних автохтонів від правління. Сміт заявив, 
що ті переговори все ж мусять основуватись на факті, що 
Родезія незалежна держава. Сміт назвав твердження брн-
тійського прем'єра Вільсона. що уряд Сміта впаде внаслід
ку брвтійсьішх економічних репресії! — „тактичним хо
дом у психологічній війні". 

У ВАНТ У ФРАНЦІЇ АМБАСАДОР ЗДА ЧАРЛЬЗ 
БОЛ¢И МАВ ЗУСТРІЧ з 50-ма студентами тамошнього 
утгіверсйтету. Центральною темою запитів і відповідей 
була війна у В'єтнамі. Болсн твердив, що Америка не про-
г̄авнлас̄ ь би. якби у дійсно вільних виборах обрано до пів-

Я^<Я##Я%ясьхях. керівній установ *ако* комзшістів. 

У ЕМІГРАЦІЙНИХ АРХІВАХ 
МІННЕСОТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ВІДКРИТО УКРАЇНСЬКИЙ ВІДДІЛ 

Міннеаполіс (МД). — В 
неділю 16 січня ц.р. тут у 
читальні бібліотеки Універ
ситету Міннесоти відбулось 
офіційне відкриття Україн
ського Відділу Еміграційних 

проф. Л. Вяковського, 
стора В. Боролського, 
Історичного Т-ва і Ь̂ ь 
українського відділу відведе
но окрему кімнату В бібліо
теці, де вже Частина мвтері-

два роки тому, але реаліза
ція якого увінчалась після 
довгих та дбайливих підго
тувань. Вже від кількох ро
ків бібліотека цього універ
ситету збирає матеріяли, що 
зв'язані із поселенням в цьо
му стейті емігрантів різних 
національнос т е й. Початок 
був скромний, але згодом 
збір матеріалів поширився із 
Міннесоти на цілі ЗДА і ви
никла думка організувати 
прн бібліотеці центр студій 
та дослідів еміграцій. В зв'я
зку із тим повстав спеціаль
ний Комітет Еміграційних 
Архівів ва чолі із проф. Т. 
Смнтом, завідуючим катед-
рою історії, а при енергій
ній допомозі та зацікавленні 
п. М. Молек, кураторкн ар
хівів, зібрано чимало мате
ріалів і в травні 1964 вже 
було відкрито перший відділ 
архівів — словенської емі
грації. Управління архівів 
далі шукало зв'язків із різ
ними національними група
ми, а в тому числі із укра
їнською, щоб поповнювати 
свій збірник. З української 
сторони виявив зацікавлен
ня проф. О. Грановський, 
емеритований професор єн. 
тнмології університету Мін
несоти, провідай діяч в ук
раїнському житті Він, в до
даткові до скромних починів 
українських матеріалів, да
рував архівам свою колек
цію книжок, періодиків, різ-
нородної літератури, як та
кож матеріяіЙ¢ архівного 
зн»чаншузізйя"?opraa¿qaj¯#L 

*~їмало р-* 
ків праці (напр.. ОДВУ), і 
тим дав добру базу для за-
початкуваяня українського 
відділу. З черги відгукнули
ся інші джерела Постачання 
укр,а і н с ь к и х матеріалів 
включно із приватними осо
бами, і минулий >рік був під 
знаком сортування, класифі
кації та впорядковування 
надісланих речей. Із дарун
ків ар>¡іоові, крім проф. 0. 
Грановського, відмічається 
цікаві екземпляри та збірки 
від УВАН, Українського На
родного Союзу, „Свободи", 
УПЦеркви в ЗДА. УККА, 
Архисписк о п в Мстислава, 

У В'ЄТНАМІ ПРОГОЛОШЕНО НОВЕ 
ТРИДЕННЕ ПЕРЕМИР'Я 

Саиґон. г—; Офіційно про- бої на меншу Мірку, як пе-
голошеяо наказ головного | РЄД т н м · Південно-корейська 

Архівів, якнй започатковано j яЛів упорядкована ті пО*п|. 
нається каталОгуввння/' Вф» 
лика частика - матеріалів, 
зокрема пресових періодиків 
та архівних паперів, ще далі 
в скринях і чекають па про
фесійне впорядкування. Офі
ційне відкриття українського 
відділу заплановано і прове* 
дено широкою програмою.' 
Вступне привітання виголо
сив директор бібліотеки' ̂ ¡¿. 
Б. Стенфорд, а згодом, у 
програмі, промовляли керів
ник архівного Комітету trjjfy-
фесор Т. Л. Смит та проф. 
О. Грановський від україн
ської групи. Більшість пр¢ь 
грамх заповнено виступом 
місцевого хору „Дніпро» т¡¦¡¡т 
відспівав 12 пісень, та тан
цями ансамблів-МУН-у та 
СУМА, які дали 10 ТО¾ок. 
Пані М. Процай та п. Л. Пер·е 
чншіш влаштували в бібліо
теці виставкуНародного 
стецтва, щот¢ягиїгла До о¢б¾ 
чимало глядачів. З алю ви її<> 
ввило понад двісті, осіб укра-
їнської та американської пу. 
блікя. Майзке тттот*Ш 
програма, яка на. такнй p̂fд 
імпрези відафягиг дохуЙЛЯО-
науковогб· осередку .'була'̄ f̄̄ a 
не перевантая^ена тх>чі&¢я 
народйого І̂ ·яЙу 4 іїгіс½і» j » * 
що томила глядача,- який·* 
першу чергу ·бӯ в залік а 
ний самим арді¿ом, його 
ченням та його маЙбу* 
Віац*ц до кімната.українсь
ких матеріалі* слравюЦ д»е
яке аражецшр.. Приємно бу-

команданТа американських 
збройних сил у В'єтнамі ге
нерала Вільяма Всстморлен-
да, що в часі від полудня 20 
січня до 6 ¤о полудні 22 с і ч 
ня припинені всі офензивні 

ГОРЯТЬ КУЛЬТУРНІ СНАРБИ 
ПОНЕВОЛЕНИХ МОСКВОЮ НАРОДІВ 

морська піхота в силі одної 
бригади закінчила 16-денну 
операцію в одному районі й 
повідомила у підсумках, що j 
вбнто 390 комуністів, схоп-1 
лено в полон 14 і притрнма- і 
но 329 підозрілих осіб. На¡ 

воєнні дії. Наказ генерала¦ шляху за 35 миль на північ-

ло бачи¯ш, ряд. давяіща̄ ь̄т̄ |й 
сучасная W¡g¾JPpK значну f̂a· 

U0K.·.,.a . O ¾ | ¾ ¾ p ¾ ¾ ¾ ¾ t 
і т.д., які знаходять сой ьііс-
це за певною системою* 
Кнюккв радо Дас поя
снення п, Моле> курзторка. 
архівів, — йдацтоі^геться за 
системою Конгресової біблі
отеки. Деякі періодики, як 
напр. ^Свобода,*,, цілими 
комплетами мають набира
тись на мікрофільм. Брошу
ри, бюлетені <а інші ар*ів» 
матеріали йпорядковучоться 
місцевою системою цього у-
нітерсніету за гаслами, які 
а свою чергу зібрано в Т2 
груп. Приємно, отже, бачи
ти українс̄ ькі видання. та 

(Закінчення на crop. 4-ій) 

Голова УККА проф. Добрянськии закликав 
американський Конгрес відзначити 

роковини державности України 
Вашингтон. — Голова Ук

раїнського Конгресового Ко
мітету Америки проф. Лев 
Добрянськии виголосить 
звернення до всіх сенаторів 
і конгресменів , закликаючи 
їх відзначити разом із всіма 
українцями у ЗДА сорок-
восьмі роковини проголо
шення незалежносте Укра
їнської Народної Республіки 
в Києві 22. січня 1918 р У 
свойому зверненні голова 
УККА заявляє, що справа 
Встнаму є під теперішню 
пору в осередку уваги всіх 
громадян ЗДА і всього віль
ного світу. Ця війна — це 
наслідок московсько - китай
ської змови, щоб опанувати 
весь світ. Вже 48 років тому 

жертвою такої змови боль« 
шевнцького імцерр¯¯лізму 
впала молода українська 
н¯ародна держава. Прилу
чившись до відзначення ук
раїнським населенням дня 
української незалежносте, 
американські сенатори й 
конгресмени — заявляє про
фесор Добрянськии — неі 
лише підт¯¯шмають . великий 
45-мільйонов'ий українськй*! 
нарід у його справедяш¯ і̄̄ а 
боротьбі за по̄ вну незалеж* 
ність. але теж і зміцнять на-

1 дії на визволення всіх поне
волених народів. У тому я¢ 
зверненні висловлена теж 
між іншим — пропозицій 
ііля створення спеціяльяогв 
комітету для поневолених 
націй у Конгресі. 

М. В, Дольницький очолив редакцію 
„Америки" 
Україн Філядельфія. — 

ський католицький щоден
ник „Америка", орган Сою
зу Українців Католиків 
„Провидіння", у своєму ви
данні з 14-го січня ц. р. ін-

вав 28-го грудня м. р. і гол. 
предсідник „Провидіння" о. 
шамбелян Степан Тихансь-
кнй назначив на пост голов
ного редактора з днем 1-го 
січня ц. р. М. В Дольннць-
кого і цю 

формує, що ред Микола Па- ¡ потвердила Екзекутнва 
сіка з п рн вати о-особистих ! „Провидіння" на своєму за 
причин зрезнгнував з посту' ~ 
головного редактора того 
щоденника та що на цей 
пост найменовано дотепе
рішнього секретаря Редакції 
та редактора англомовного 
видання „Америки", Мстис
лава В. Дольннцького. Ре
дактор М Пасіка зраздгду-

сіданці И-го січня. Ред. М. 
Пасіка залишається й нада
лі в складі Редакції „Амери 
ки", яку віяочолював від 
11-го груддя 1963-го року 
Ред. М. Дольнлцькнй пра
цює в складі редакції „Аме>
рики" від квітня 1957-го р<*· 

Вестморлеяда поклнкусться 
на аналогічний наказ пів· 
денно-в'ст¾амськогЬ коман 
дування. Корейські, австра 

ний захід від Сайгону кому 
ністнчні партизани остріля. 
лн авто, яки·м їхав амери
канський цивільний урядо-

Барклі, Каліф. — Тут з 
добре поінформованих уні
верситетських джерел одер
жано вістку про пожежу Іі 
тартуському університеті в 
Тарту, Естонія. Університет 
згорів, а з цим пішов з ди
мом і ввесь його багатий ар
хів та бібліотека. В естонсь
ких колах добачається в 
цій пожежі аналогію з під
палом і знищенням архівно
го фонду Української Ака
демії Наук в. Києві два роки 

ліЙськ¡ і Ново-зеляндсьні вець, 28-річннй Даглес Рам- т о м У 
військові формації на. пів-
деянов'стнамсьі¾ому фронті 
охоплені тяма наказами. Це 
нове перемир'я стосується 
традиційного в'єтнамського 
триденного святкування та
мошнього Нового Року. Ко
муністи заповіли перемир'я 
навіть на кілька годин дов
ше, бо до Півночі з 22 м а 23 

¾м. Воєнні кореспонденти у 
івдеяЯОму В'єтнамі прнпу-

зей. що був представником І Заснований у 1 6 0 2 р. як 
американської доиомогової| ^ ^ ° T S ^ 1 5 ^ _ У я і верситет, в 
місії в одній південнов'стнам-

1802 

с¿кій провінції, перебував у 
В'єтнамі вже два роки і доб
ре володів в'єтнамською мо
вою Партизани ранили стрі
лами південно-в'стнамського 
автомобільного водія, який 
зупинив авто. Рамзей висів 
з піднесеними руками: пар
тизани залишили в'стнамсь-

рр. 1893-1917 існував він під 
назвою Юріївського — за 

тодішніми назвами міста. 
Відіграв велику ролю в роз
витку естонської культури. 
В цьому університеті вчи
лись і працювали такі виз
начні представники науки, 
як астроном В. Струпе, фі
зики С. Лену, Б. Якобі, К. 
Бер, хемікн К. ЦЬгідт, Г. 
Гесс, медики М. Бурдснко, 
М. Пунін, філологи Ф. Віде-
ман. І. Бодуен де Куртене, 
історик Є. Тарлс, основопо
ложники латиської літера
тури К. Вальдемар, К. Бісз-
бардіс. У різному часі на Ук
раїні жили ¡і працювали чи
сленні вихованці цього уні
верситету. 

Український Інститут Америки має 
новий уряд 

Ню Иорк Н. Й. — Згідно довж ділового року. Діловий 
із Статутом Українського Ін
ституту уряд тобто функціо-скають, що зараз після того'кого водія, якнй, хоч ране-. 

перемир'я посиляться бої у ¦ ний. добився до американсь-¡ н е Р ш · в и <5нрає Головна >¤
В'єтнамі; хоч ніхто не знає, кої бази і повідомив, що він 
чн і коли буде відновлене ¡ бачив, як Рамзе» партизани 
бомбардування Північного ¦ відвели в джуяґлю. До Пів. 
В'стнаму. ¤ресоянй секретар ¡ д?нного. В'єтнамі мас прибу-
Вілого Дому Віл І¿осрс за
перечив теж тйерджоїшя га
зет, наче керівні американ
ські чинники. вже визначи
ли, чи в найближчих днях 
визначать, остаточппй тер
мін, до якого вони вичіку
ють офіційної відповіді на 
свою ' мирову офензаву, У 
Південному В'єтнамі відбу
валась в. останньому тижні 

ти вневдовзі американська 
делегація з високими пред
стали в к а м и секретаріяту 
хліборобства та департамен
тів здоров'я, виховання й ос
віти, задля устійнення широ
кої програми американської 
допомоги цівденио-в'етнам-
ському населенню в ділян
ках освіти, сільського госпо
дарства і здоров'я. 

рава, а членів Головної Уп 
рави, тобто Ради Директо

рій 1965-68 триватиме до 1 
жовтня 1966. Програмову 
Комісію очолив заступник 
голови Остап Балабан. Во
на радитиме при співучасті 
керівників інших комісій. 

рів, вибирається на Річних ! Болтер Клавзнік — очолнЯ 
Зборах. Статут має цікаву 
постанову, що директори або 
функціонери не мусять бути 
членами Українського Інс
титуту. 

На засіданні Головної Уп
рави в грудні на внесок Ек
зекутивного Комітету пере
обрано функціонерів на ді
ловий рік 1965-66. Головою 
обрано Теодора Джуса, що 
перебрав ведення Інституту 
після смерти батька Володи
мира. Заступником голови 
залишився інж. Балабан, 
секретарем Іван Фліс а Ми
хайло Пізнак — скарбни
ком. Дальшими членами ГУ 
залишилися В. Бакад, Д. 
Кейн. Й. Лисогір» П. Огасюк 
і В. Верес* · 

¯На тому ж засіданні приз
н а ч е н о керівників поодино
ких комісій, які будуть пла
нувати програму праці впро-

Комісію організаційну, Д.·і. 
Габода — Мистецьку й Вис
тавкову, Йосип Лисогір — 
ІиформацІйну а Михайло 
Пізнак — Стилендійну. Го
ловна Управа прнняла до 
відома, що в місяці жовтні 
відкрито Курс декорації (з 
метою підготов¡! виставки 
писанок весною, інструктор
ка Оксана Вікул) та Курс 
укр>аїнської мови (клясу 
поступових веде І "анна 
Стаді¡¡¡¡·; а початкових Юлі
ян Ревай). На тому самому 
засіданні обмірковано ще 
справу доцільнішого вико
ристання приміщень в Ін
ституті та улаштування 
черги доповідей в двох семі
нарах. Наступні сходини на
мічено н а 22 січня, коли має 
відбутися теж вяграика в 
користь Студентського ФОН
ДУ· 

У Філядельфії й Ню Йорку відкрито 
мистецькі виставки 

МекНамара плянус збільшити збройні сили 
/ ЗДА на 113,000 вояків 

В¾цпингтоа —- Секретар від ник демократів сенатор 
обореад Роберт МеяНамарв Майк Менсфідд і «лікер Па-
уоВідрм¾в 17го січня, Що ¯̄ ¿в лати Джин \В. МекКормек. 
пЗій¾̄ /¿'-¾ЙЙ¾Ш ¾̄*н ЗбрсЙвІ Ttrj^a^ern^*£kwai'^o ьіяге-
сйЛи Ці«ї країна Щ дальших пер Шрайвер ввесь овій час 
Іі¾'офо вояків, і 9̄ 4 ОоО циві-- присвятять на боротьбу про
льнях працівників в Деиар-' ти вбогостн. Пентагон внма-
таментї Оборони· На це Де-' гас додаткових фондів в цьо-
партамепт вимагає Додатко- му фінансовому році в сумі 
внх $12.3 більйона в б ¡од же- $12.7 більйона, але з цієї су
ті, який. буде предложеннй »та $415 мільйонів прнсвяче- • 
конгресові в середу. Запові- ні на економічну допомогу, і 
джене збільшення числа головним чином Південному[ 
збройних сил є додатковим В'єтнамові, j ця сума буде! 
Збільшенням побіч того, яке частиною бюджету Агенції 
було схвалене вліті минуло- Міжнародного Розвитку, 
го року, і яке саме - тепер Спікер МекКормек заявив, 
здійснюється. МекНамара що вимагала Департаментом 
гадає, що нове збільшення Оборони додаткова сума бу-
збройннх сил буде здійснене ¡де якнайшвидше і прихиль-
до кінця цього фінансового і но полагоджена ? Конгресі. 

Збільшення видатків на обо
рону спричинене коштами 
війни у В'єтнамі. МекНамара 
заявив, що $4.6 більйона із 
$12.3 більйона будуть видат-
ковані ще в цьому фінансо
вому році. Оборонний бю
джет в 1966-му фінансовому; б а р а Петра Капшученка, Ар ¦ один великий олійний порт 

ділянці, до якої' році мас винести $54.2 біль-і г е м і я Кирилгока,. Софії Ла-¯ оет. 
вони є вишколені.. Повідом- йона. Оборонний бюд:кет 

року, який закінчиться 30-го 
червня цього року. Очевид
но, що велика частина ци
вільних працівників, які 
Почнуть працювати в Депар
таменті ' Оборони, заступить 
військовиків, які зможуть 
Працювати в своїй властивій 
військовій 

Філядельфія. — Тут у вис-
тавовнх залях Мистецької 
Студії була відкрита в су
боту, 15 січня виставка Від-
дііу Об'єднання Мистців Ук
раїнців в Америці. Виставку 
відкрив короткою промовою 
директор Мистецької Студії 

ди, Роксоляни Личаковської-
Армстронґ, Сергія Макарея-
ка. Петра Мегика, Степана 
Рожока. Надії Сойко і Ната-
лії Стефанів. На відкриття 
виставки прибула численна 
публіка і це вказує на заці
кавлення філядельфійеької 

й гайова місцевого Відділу ! громади успіхами своїх мист-
ОМУА мнстець Петро Мстнк. j ців. Виставка буде відкрита 
На виставці показано 57 екс- до ЗО січня. В неділю 16-го 
понатів чотирнадцяти філя-! січня у ґалерії Л. М. Клюбу 
дельфійських мистців, а саме в Ню Порку відкрито впс-
П. Андрусева, Р. Ваеилишп-1 тавку образів Зеновія Ониш-
на. Василя Дорошенка, Хрн- 1 кевнча - - 31 аквареля і 5 

|стпни Залінської. Марка Зу- |оліїв, здебільша краєвиди та 

лекня про збітьшення війсь- 1965-му році виносив $47.11 
нових спл відбулося на збо- більйона, а в 1967-му році, 
pax демократичних конгре- цей бюджет запропонований! 
совах провідників, які, зви- буде в сулгі $58.3 більйона, 
чайно, відбуваються у вівто- Решта із запропонованої су- ¡ 
рок в BLiOMy Домі Цим ра- ми $12.3 більйона буде ви-
зом Президент запросив де- даткована у фінансовому ро-, 
мократів на понеділок до Бі- ці, який зачинається 1-го, 
лого Дому, щоб ще перед липня 1966-го року, і буде; 
Виголошенням республікан- йти на рахунок оборонного, 
ського Звернення про Стан бюджету у фінансовому ро-
Унії було відоме про те, які ці, який- закінчиться 30-го j 
заходи плянус Уряд в ділян- ¡ червня 1967-го року. Коли і 
ці скріплення збройних сил здійсниться оце збільшення' 
країни. Присутні в Бііому збройних сил, яке заповів 
Домі були, крім секретаря о- секретар оборони, число аме-j 
борони МекНамари ще й се- ряканських збройних сил 
кретар скарбу Генрі Г. Фав- зросте до - 4 186 000 осіб, 
лер і головний прокуратор В тому буде 3 093 000 вояків 
Ніколас де Каценбах та про- і 1 093 000 цивілістів. 

Помер видатний шевченкознавець 
Київ. — Т>т помер на 69- ̂  у 

му році життя видатний ук
раїнський шевченкознавець 
Давид Копиця. Померлий 
відомий своїми багатьма на
уковими працями про Т. 
Шевченка та І. Франка. Він 
упорядкував і підготував до 
Друку працю: ..T. Г. Шев
ченко н документах і матері
алах", брав активну участь 

підготовці академічного 
видання творів Шевченка 
та творів Франка. 

У творчому дор¡Оку покій
ного також поставлені за 
його сценаріями фільми 
„Розповіді про Шевченка". 
.Максим Рильський" та ек
ранізації за новелями М. Ко
цюбинського ..Коні не вин
ні" та ..Пекоптьор". 

Микола Шустакевич, один з найвидатніших 
д¡ячів·піонерів української культури 

в Америці, помер у Дітройті 
Дітройт. Міш. Микола 

Шустакевич. один з найви
датніших українських куль
турних і громадських діячів-
ггіонерів в Америці, помер 
тут у неділю. 16-го січня, на 

з похоронного заведення 

Західня Німеччина готова до поступок 
Польщі в справі державних кордонів 

Бонн. — Західньо-німець- на увазі східній кордон Ні- і 
кнй міністер для справ вгі- меччнни, чн пак західній 
качів. Поган Баптіст Ґрадль, ¡ кордон Польщі на лінії Од-
заявив у пресовому інтерв'ю | рн-Ніссп. Названий міністер 
на сторінках популярного | не сказав теж, чн Німеччина | Теда Суллівана прн 142-30' 

МекНікел Вест вулиці. Ми
кола Шустакевич народився 
в Тернополі в Західній Ук
раїні 27-го жовтня 1890-го 
року. До Америки приїхав 
після першої світової війни 
та разом зі своєю дружиною 
Юлією — широковідомою в 
Українській Громаді артист
кою, належав до того нечи
сленного тоді ще гурта ук-
раївс>к** кудьтурад^ ' ¾я, 

чід. які поклали тривкі ос
нови під закріплення і роз
виток української культури 
в Америці. Пого щоденні ра
діопрограми, які він вів у 
Дітройті майже ЗО років, бу-

номінащю тепер| ілюстрованого тижневика: готова погодитись на залн-
„Дер ШпіГель", що Німець- і шення Польщі всіх тих так 
ка Федеративна Республіїса j званих ,,зсм одзискаинх'. чи 
мусить бути приготована на ]тільки їх частини. Однак 
територіальні „пожертви , 
якщо вони можуть бути ці
ною з'єднання Німеччини, 
Названий німецький мініс
тер відмовився назвати док
ладно , які саме пожертви 
він мас на увазі, однак не 
підлягає сумніву, що він мав „пожертв.'. 

все ж та заява міністра Град-
ля знайшла голосини відгук 
в німецьких політігчннх ко
лах, бо це вперше член за-
хідньо - німецького уряду 
зважився прилюдно визна
ти потребу терпторіяльних 

75-му році життя. Похорон | ли одною з г оловних рушій-
відбудеться в середу, 19-го і них снл багатобічної актив-
січня, о год 1-ій по полудні ¡ ностн не тільки місцевої, але 

й довколишніх українських 
громад. А річники „Свобо 
ди" між двома світовими 
війнами заповнені статтями 
есеями й дописами Миколи 
і Юлії Шустаксвичів. пере
валено на культурні темп 
Шустакевнчі мали четверо 
дітей, синів Володимира й 
Романа та дочок Ольгу і Я· 
рину. Покійний бут¾ вщда-
ннм довголітнім членом Ук
раїнського Народного Сою. 
·>У· -·-·. . і л 
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Ш з н а і і м о с е б е 
Місце, час й Імення в цьому шпіздку не мають зна

чення. Скажемо тількн, що було це минулого тижня в од
ній із наших громад на нараді найсвідоміших місцевих 
ііромадяя, на якій обговорювано теперішній етап та май
бутню долю тієї громади. Під час нарад заторкнено най
суттєвіші проблеми: організації, свідомости ft активности 
громади. Названо багато недомагань, зокрема в українсь-
кО·аиховнш ділянці. Молод> і діти говорять англійською 
Мовою, участь в українських імпрезах уважають майже 
кАрок>, підрісши одружуються з чужими, а громада, церк
ва, школа Й батькіі байдужі. Тому першою рекомендацією 
доповідача було: починати від початку і — створити дитя
чий садок. 

Доповідач і внескодавець був мило розчарований, ко
ли в дебатах від свого Пароха довідався, що прн місцевій 
парафіяльній школі відда¾на існус дитячий садок з ква
ліфікованою українською учителькою, що цей садочок мас 
Місце на 40 дітей, але в ньому є тількн 15, що в самій шко
лі в усіх клясах кожного дня півгодини приділяється на 
обов'язкове навчання укр>аїнознавства, прн чому найпиль-
нішнмн учнями цісї дисципліни є чужі діти — ірляндці та 
італійці а в нашій парафіяльній школі вони є тому, що 
наших дітей замало, щоб заповнити клясн — наші діточ
ки вчаться в публічних або чужих школах. В громаді іс
нус від років також ведена кваліфікованими силами су
ботня школа українознавства, що має свої приміщення в 
нашій новозбудованій, модерній парафіяльній школі, але 
відносно мала кількість батьків дбає, щоб їхні дл^я Не 
Тільки „ходили" до школи, але й вчились· 

На порядку коментованої громадської наради були й 
інші проблеми, і завжди якось так виходило, що багато з 
них на ділі дещо інакше представлялись, як їх з'ясовували 
Доповідачі і як „виглядало". 

Висновок логічний: кожна наша громада, як і кожна 
родина, має багато всіляких проблем, мас свої світла і тіні, 
мас можливості і труднощі. Деякі з них загального поряд
ку, спільні для всіх, а інші — місцеві. Немає якоїсь сус
пільної панацеї, щоб усі ті недомагання лікувала, але кож
на громада може з ними впоратися, якщо їх п^Ьняс і оці
нить, якщо сама собі поставить діагнозу і тотише рецепту. 
Ллє вона мусить себе пізнати. Кожний з нас у цьому ві
тально заінтересований. На місцях, у наших громадах, 
ми мусимо знайти спосіб, щоб якось — як кажуть амери
канці — дійти, досягнути кожного члена громади, старшо-
l·o й молодшого, бо тільки так зможемо себе взаЬмНо ¾з-
яатя і взаємно про себе подбати. Наших дотеперішніх ім
през уже не вистачає, мусимо шукати нових шляхів, но-
eibt засобів та метод, а знайти їх можна тільки яя місцях, 
|f· кожній із наших громад. Громада про яку згадується в 
цьому коментарі. зрб¾Йлв ду?¢*- Добрий початок у цьому 
відношенні: рішила скликувати частіше такі інформаційні 
й¾[радн!l· ¯&иях пб-чгерзі об&воріЬ'в*^½;кож«У у наявних 
Проблем· Приклад справді гідний Наслідування. 

Д»«н*і*¤а*зброя* страйків; 
І_ >До кінця минулого сторіччя Північна Америка була 
все Ще здебільша хліборобською країною. ЇЇ .упром не лов
лення прийшло блискавичним темпом і водночас робітничі 
маси включилися в такі ділянки крайового життя, як су· 
Додільна Й. морська комунікація та торговельний транс
порт. За Франкліна Д. Рузвелта розцвіло робітниче зако
нодавство, що взяло під охорону робітничі спілки. Вони 
сьогодні най численніші, наймогугніші у світі: коло 16 
мільйонів членів охоплені централею Американської Феде
рації, ¤раці — Ради Індустріальних Організацій, а ще 
кругло 3 мільйони належать до т. зв. незалежних спілок 
Американські робітничі спілки не є партійними так, як 
англійські, які становлять організаційну базу для соція 
лі стичної Партії Праці. Однак насправді американське ро
бітництво, завдячуючи реформі! Нового Поділу і Grrpa 
ведлнвого Поділу, як також власне робітниче законо
давство Демократичній партії, підтримує демократичних 
президентів, в даному разі Л· Б. Джансона, 

Тому Л . В. Джансон підтримував старання робітничих 
спілок, щоб 89-ий Конгрес скасував точку „14 Б" закону 
Тефта-Гартлі, яка дозволяє с гей там зберігати закони про 
„право на працю" без уваги на членство в спілках. Тепер 
Ще 19 стейтів мають такі закони, і робітничі спілки стара
ються скасувати їх, щоб примусити всіх працюючих вклю
чатися в зорганізовані спілки. За першої сесії цього Конг
ресу не вдалося перевести тієї зміни внаслідок рішучої 
опозиції республіканців і частини демократів. Коли ця 
справа тепер входить знову на наради Конгресу — шанси 
скасування точки „14 Б" ще менші. Загострились настрої 
проти поширювання прав робітничих спілок: в цьому ду-
еі конгресмени й сенатори дістають багато листів, а що це 
виборчий рік, то громадська ду^мка має особливу вагу. 
B¢u¤¢¢yла на такій напрямок громадської думКя хвиля 
страйків, а з-посеред них особливо комунікаційний страйк 
у Ню Иорку. Нарід ратгтоіі дістав, так би мовити, наочну 
лекцію, що малий гурт людей з вузьким овидом і малим 
почуттям відповідальностн, який очолює спілку з 30.000 
членів, може спричинити величезні прикропи й труднощі 
8-ом мільйонам мешканців метрополії світу і наразити на
родне господарство на кругло 1 більйон долярів втрат 
Водночас застрайкували професори в найбільшому като
лицькому університеті світу. Сейнт Джан у Ню Порку. 
А що було б, якби у Ню Иорку чи Шнкаґо застрайкували 
ЙОЛІціяити? Або коли б півторамільйонова спілка шоферів, 
ТОЛОВОЮ якої є ославлений Джіммі Гоффа, захотіла спа
ралізувати транспорт у країні у випадку війни?! А скіль
к и лиха накоїла вже спілка портових робітників, з виви 
Якої пішла про Америку погана слава по світі? 
. ТоМу Президент у своєму зверненні про Стан Унії і зга
дав Про потребу такого законодавства, яке охороняло б на
рід протн таких страйків. З другого боку, відомо, що такі 
лідери американського робітніштва, як Джордж Міні чи 
ВолТер Рутер — вміли надаТи антикомуністичний харак
тер американському робітничому рухові і думають дер
жавними категоріями Тому це складна проблема. Сані рч> 
бітннчі лідери ускладнили її. надавши завелику автономію 
низовим клітинам, не передбачивши можлиВостн, що тим* 
низовими маленькими диктаторами можуть стати без̂ · 
відповідальні особи Конгрес мас розгризти ї**рдай горім. 

ПЕРШИЙ МУРИН В УРЯДІ ЗДА 

році одружився аз студент-
крк> дрі^¾аіуївії в Техноло
гічному -Інституті ім· Карне-
rtf Еллею Рейг.· їх 22-річанй 
адоптований . "*й трагі<шо 
ЗіШув у І9в2-му році. 

Представивши нового чле
на свого кабінету і розповів
ши про заплутано . складні 
Проблеми нового департа
менту, президент Джансон 
звернувся до нього з слова
ми': „Нехай добрий Господь 
мас вас в своїй ласкавій опі
ці". 

Приятелі Роберта Вівера 
вважають, що він напевно 
дасть собі раду з організа
цією но'вого департамеяту« 
Один його приятель заявив, 
їдо' дотепер Вівер був „кан-
кмітливішим поза Білим До·' 
мОм політиком у Вашингто
ні". Він Не дав себе намови
ти своїм негритянським дру
зям шукати щастя у виборах 
і стара*йся про який вибор
чий пост. 

Д-р Роберт Клінтон Вівер 
ДуясЄ добрий фахівець у тій 
Ділянці, в якій тепер зайняв 
найвище становище. Він 
здобув собі глибоку пошану 
серед земляків і в Демокра
тичній партії своїм фаховим 
зшшням і своєю витривалою 
працею. Він знає, що мати
ме великі труднощі в новому 
Департаменті, який охоплює 
різні агенції, що займалися 
Мешканевнмн ft міськими 
проблемами· 

Наступ ного дня після но-
|_міиацц Вівера на знак про
тесту залишили свої стано
вища у Федеральній М епіка-
новій Адміністрації два виз
начні фахівці, — керівник 
цієї Адміністрації Peft Ніб-
леК і її операційний шеф А. 
Тегверкер. Новий Департа
мент rofcrpo Мдчуе недостачу 
цих двох фахівців. 

Депарх·амЄгіт Міських і Ме-
пп¾ійЄойх Справ мас об'єд
нати такі дотеперішні агей-
ц6, які конкурувать між со»' 
<Й»б, коли йД¢ться про 
«с¢илювані КЬЯтресоЧ фой-

ІІрезВдент Джаясон про-
с ¾ Божої опіки над Вівером, 
зна¾>·*й. про труднощі, Які 

[пЄр¾Д ним Єтрять. Дотепе-
рішЙЯ п|>аця Вівера змушус 
'сиодівагися, що вік дасть со-

члена кабінет нк^орксько- « ¾ Р - Я В · 
• г ·. • г*·*^**і — 

Е ^ п Ш ½ М Ш -Шіільноіа йочала 
нарада 

Люксембург. — У цьому 
Великому Князівстві під 
проводом прем'єра Люксем
бургу П'сра1 Вврвврв почала 
свої дводенні паради Евро-
пеЙська Економічна Спіль
нота. В нараді бере участь 
шість міністрів, що представ
ля¾>ть уряди Західньої Ні
меччини, Бельгії, Голландії, 
Фрайції, Італії і Люксембур
гу. Вперше від їгіестн міся-
цін у нараді Европейської 

Економічної Спільноти бере 
Франція, що бойкотувала цю 
установу. На порядку нара
да дві важливі політичні 
проблеми про права окремих 
народів і Спільноти, а саме, 
чи держава-член Европейсь
кої Економічної Спільноти 
мас право в era проти закон
ної б¡льшости у голосуванні 
Спільноти та чи Спільнота 
мас право ставити власні 
пропозиції, чн залежна від 
пропозицій окремих держав. 

ВЄрЖів 

нього й ролюг фрайцуЗа Го 
t¾Ha, Коротнч кая<еї „В¾н б¢ММ,· 
B%e помер, давно пом^ер для власних катів. 
Фракції, а нині вія вмирав 
В І І І! ' і її "'ІІI'll •', 

Не карають людей за польсь
кий патріотизм і навіть за 
шовінізм, від якого аж ки
шить у деяких літературних 
та наукових творах· Для 
i*̄ *t Косцк>т¤кн, Травгутя та 
інші, що боролися проти Мо
скви, залишились народни
»й героями. В Україні всі ті, 
що колинебудь стали в обо
ро¾ інте'рес^ України проти 
московського імйеріялізму 
— це зредй*ки. Ру¯мунія, 
Во¯лгарія, Маднрщийа Та ін
ші са^лгий кр¿їяй мають, 
хо̂ ¾а і проі¯еговайі Москвою, 
таки свої національні, хай і 
Ком5^ністячні, уряди. „Уряд" 
Укра&йі n«f є українським — 
тЦг ворожяй окупаційний 
орган\.який служить Москві, 
ЯййячУ¿ з України україн
ський хліб, збирає неспра
ведливі податки з українсь
кого кслт¯ос¾яяка та робіт-
ЯиКа, скріплює русифікацію 
1, коли Москва забажає, зор-
тайізу¢ в Україйі ще один 
їчйїод, щоб зниіігитя україн
ський націоналізм, якого 
найб¾Ль£пе боїться Москва. 

Виходить, що Віталій Ко
ротнч. заспівав, хоч і в „рід
ному ½ізді", нещиру пісень
ку на совстську ноту, бо ВІЯ 
свіДс«йй того, що тінь мос
ковського шуліки зависла й 
над ним. , 

*ҐАІП¾УЗ<>ІЦ) — 
УКРАЇНСЬКИЙ 

БЮЛЕТЕНЬ 
П¾>иж, — Тут появилося 

з датою листопада 1965-го 
року 22-ге число „Французь
ко - Українського Віблете-
ня" у французькій мові. 

Між с т а т т я м и с розвідка 
ІІр¾к>с̄ Йя'щейгіот̄ о Кпр Воло
д и м и р а — „МИтрополпТ Ая-
Дрей ШептИЦькяй — екуме-
ніст", стаття В. Смоли — 
„Ф¢¾и̂ іко - російський союз 
о¾йвИа російського імПеріялі-
ета" І переклад уривків що-
Денйяка Василя Симоненка 
Пери Мирослави Мас лов, В 
бюлетені поміщений також 
огляд фільмів з українською 
Тематикою на французьких 
екранах і телевізії та інші 
матеріяли з українського 

Тепер в Україні скидають життя і йаукн. 

І. ОтЬчан¢Ьхнгб 

ЧОГО ХОЧЕМО ВІД НАШОЇ МОЛОДІ? 
<Зав »аги до дцехуеїї) 

На сторінках „Свободи" прн тій спільнот¡ тільки ті о-

наше лице Паленіло б із со- втративши своїх дітей для у-
рому;. 

Ще гірше представляєть* 
ся виховна справа в інших 
місцевостях. Комісія Суспі
льної Опіки СФУЖО в Діт* 
ройті, перевівши анкету в 
школах Дітройту, ствердила, 
Що ні один з чинників, які 
віДііовідають за виховання 
нашої молоді, не вив'язуєть
ся із своїх завдань. Анкета, 
переведена у восьмій класі 
парохі.чльної школи в Діт
ройті, дала такі висліди: вік 
учнів — 14 років, число on¿* 
туваних 34; діти давніх еміг» 
рантів — 8; новоприбулих 

країНства, вони втратять їх 
і. для себе. Тому не повинно 
бути ¿і одної української ди
тини, яка не відвідувала б 
школи українознавства, бо 
українській дитині може да
ти українську душу й серце 
т і̄льки той учитель, який сам 
мас українську душу й ук
раїнське серце. 

Майже кожного тижня по
являються в нашій пресі 
трнвояшї статті під заголов
ком: „Рятуймо нашу мо
лодь", „Бути чи не бути ук
раїнській спільноті" і т. п. 
Але на алярмуюч¡ голоси 
авторів тих статтей не звер
тається належної уваги, і 
мн спокійИо приглядаємо
ся, як наша молодь відхо
дить від матірного пня таки 
на наших очах. 

Ірина Падох 

З малого росте 
велике ' 

Хочу в цій статті Зверну
ти увагу батьків і' ̂ молоді на 
вагу курсів модерних' танків. 
Так я й думала написати в 
наголовку цих моїх мірку
вань, але побоялася, що та
ка, на перший погляд ба
нальна, справа тдстрашнть 
більшість читачів газети від 
прочитання етатш Адже ві-
до̄ -А>, що право громадянс
тва у нас мають тільки на
ціональні танки. Вони ж ча
стиш нашої вікової спадщи
ни, окрема признака особли
вості! української-Иулітурп 
і незаперечний засіб ан¾Іо̄ -
н а л ь н о г о виховання нашої 
молоді та ц прив'язаний до 
своєї громади· 

Якими ж далекими ВІД"на
ціональних танків та'ІхзйД-
чеяяя Для нашої національ
ної громади є танки модерні! 
Адже вони не ут¾орИлгі¿Я 
на Україні, не несуть зі со
бою споминів, не хйиоть за
п*аху рідної землі,' навіть 
слухово й оптично' не віді
грають національного, ви
ховного значення, ббж їх не 
виконується в національних 
строях при звуках українсь
ких мелодій. 

Та все ж їх не можна не 
доцінювати. Курс_и модер
них танків, влаштовувані ук
раїнськими установаіш й ви
ключно для українських до
теп, збирають разом наших 
дівчат і хлопців, знайо¯йлять 
їх між собою, призвичаюють 
одне до одного й допомага
ють нав'язати часто постій
ні, па все життя ^взаємні 
зв'язки. Коли ж це дісться 
у своїх домівках, щ д дбайли
вим доглядом батьків, тоді 
користь з самого перебуван
ня на такому курсі є дуже 
велика_ Вона тим більша, ідо 
так вивчені танки стають за
порукою, що учасники кур
су не тільки на ибс*Гу, але 
й згодом, будуть разом п р о 
водити час свого • *дозвілля, 
будуть шукати нагода куль
турної розваги в культур
них і до того своїх, україн
ських приміщеннях і там Не 
„підпиратимуть стін^- іДеб 
потім, знеохотившись, відцу
ратися забав взагалі чи пе
реводити їх, підрісши, не а 
танковій залі , а >в.,-г¡ барі. 

Це ніяка теорія. Батьки та 
ft не · батьки знають ІЗ кож
них наших вечерю¯щь, як 
мало на них нашої колоді, а 
й та. я к а на них прибуває, 
здебільша не танцює, але 
нудить світом поЛ¢£ку*ках 
залі. Скільки разів хлопець 
чи дівчина дадуться/"щоб їх 
потягнути на такі „забавН"? 
Після кількох спроб вона їх 
не відвідують, і так втрача
ють о д і ш з найважливіших 
засобів зв 'язку з "українсь
кою громадою. »-.' *, 

Паші батьйн з ¿̂ лру¾ӯ гід· 
ною посл¯ідовністю старбвотй-
ся дати своїм ді¾>яаг Я¾йкра· 
щу освіту й зв'язати їх з 
найкращігм, обов'я'^коио ук
раїнським середовищем. Для 
ЦЬОГО ВОНИ ВеЛИКИМ КО*ШТ<Я. 
а часом зі самозапереченням 
Посилають дітей* нй*""нур¿и. 
табори, музичні ft' *бЬл½¥йі 
лекції та курси національ
них танків, але здебільшого 
недоціиюють великої ваіи 
вивчення модерних тапкій· 

Як часто н як довго вико
нує молодь національні тан
ки? Звичайно д у ж е рідко, і 
то в періоді ранньої молодос
те. З віком тільки одиниці 
зберігають своє гір¾ґяЗайня 
д о цпх танків. До тог*о4Націо
нальні танки, на жаль, май
ж е не входять у програму 
наших забав і балів. Тому 
здебільшого виконують ¾ 
на сцені. А відома РІЧ, що 
спільне дозвілля лайбільше 

{Закінчення на стор, 3-ій) 

кому читати української пре
си . . . 

Тому ми повинні широко 
розгорнути дискуе¢У на т¢-
му, що треба зробите, щоб 
дати нашій молоДі· дбкладне 
знання ріДної мови, заціка
вити її українською пресою, 
літературою, взагалі укра
їнською проблематикою. І 
тоді не треба буде' питатися, 
чого ми хочемо' ¯гіїд нашої 
молодо, бо як слід вихована 
молодь сама визначить собі 
місце в українському, грома
дянстві. · ' 

Однак українське грома
дянство повинно усвідомити 
собі, що виховання ЛюлоДо-
го покоління н е є спра¿бю 
Тільки батьків і лчителі£, а 
є найважливішою справою 
в¢іх уйраїяськйх*"*т^м'адян, 
бо від того, як ми ікХояЦс-



Дв&с Лвсан 

НА НОВИЙ І НА ЦІЛИЙ Р ІК . . 
Т¾ла, вже і¾амінйа людсь

ка* вдача, ¾о* -завжди ¤ра»*не 
і сішдавасться . чогось кра
щого. Така- вже непоправна 
л¾оде*яя вдача* що з кожним 
нозн> роком люди1 бажають, 
щоб вів бур кращий від по
передньо·го 

Це саме з ·життям народу. 
Тільйв що тім у побажан-
нях па першому місці стоїть 
воля. Воля, без ЯКО) життя 
народу не може бути справ
жній життям. . . 
, До всіх тих побажань, що 
їх складаємо взаємно на Но
вий Fttt, можна, здасться, до
дати Ще одне. Воно не зву
чить так 6¾&Ьсере¾ньо-тел-
ло, ліс побажання щастя, ані 
тая доетойно-велнчно, як 
побажання волі, але в ньому 
С'частина і одного, } друго
го. Це — пб¾жання сили. 
Сили; без'якої аят справжнє 
щастя; ані справжня воля 
неможливі. Сили кожному 
зокрема і сили народові, 
Треба сили, видер*жати, не 
заломні ися\ с'нлй існувати й 
Творити. 

Чому, такі думки? 
В цьому місяці відзначає

мо ще одне свято, що в па
м'яті кожного з нас зали
шило багато променистих, 
серд¿чні<х спогадів. Свято 

— „Во Йордані креіц¾сться''. 
Якось так сильно, дзвінко 
звучав він, хоч інколи зда
валося, що мороз оберне 
слова пісні в холодні кусні 
льоду. І те море відкритих 
чоловічих голі» — зи>ч теж 
думалося: як воИН видержу
ють такий холод? І ті доба-
но'чки ·і а воду, якими кож
ний поспішав зачерпнути 
свяченої води, що в ній про
зорими краплинами яснів 
застиглий віск із трирамен
них свіч. Воскових свіч, що 
їхні вогники лучилися з во
дою, коли звучала пісня: 
„Велнй ¢си.Госгіоди, у чудна 
суть діла Твоя" . . . Ця піс
ня звучала так само могут
ньо по великих міета*с, як і 
по селах, що їх дехто звав 
„убогими". 

Слово ,,убогий", як і ба
гато інших слів, м'сокяа по-
різному розуміти. Бо вбо
гість, міряна матеріальними 
вартостями, не виключає 
цінностей, що ними є сила. 
Сила духа, сила волі, сила 
народу. Вона була, вона іс
нувала у найважчих, най-
чорніших днях життя наро
ду, бо . . . хіба ж були мн 
перетривали Гі досі? 

Можливо, що хтось Гз 
скептиків скаже, що дивно 

витимуть там, на Україні, 
льодових хрестів на Водо-
хрйщу, — то це fljte. насиль
ства. І що к олн п р п й де святе 
Водохрища, тр у Іколгослво-
му календарі'воно буде ще 
одним ,,трудодНем,·, а· по 

Чсістах — звичайним буднем. 
І що ТІ молодші, які ви¢є не 
пам'ятають процесій на річ
ку і яким не~вільвЬ' розказу
вати про „релігійні забобо
ни" — може й но знатимуть, 
що треба б- зачерпнути свя
ченої водиці. А тим, які ще 
пам'ятають і хочуть піти з 
процесією — не вільно вий
ти поза стіни церкви, бо та
кий „радянський закон". І 
може тільки ще в .якомусь 
селі, що ного скептики 
звуть „убогим", старенький 
священик тихо поблагосло
вить воду й занурить у ній 
трираменні воскові свічі , . . 
А люди, що їх тепер звуть 
„колгоспниками", зачер¤ 
нуть ту воду дзб¾ннами''і 
понесут¿ додому так", як ко
лись, колн вони звалися 
господарями, і так, як ко
лись, покроплять свої хати. 
І враз з цим понесуть у ду
шах слова про безмежну 
Божу Велич і про Ного див
ні діла, І з тих слів, як з 
краплин святої, животворної 
води, вон̄ и черпатимуть свою 
силу, бо знають, що мусять 

Водохрища^, г¾о Його звали ¡ говорити про салу люд*ей, 
Йорданом. ' які на своїй землі не с гос-

Ви ж теж добре Пам'ятаєте: подарямн. людей, що роз-
брелися по всьому світі з і-
мепням „еміг*ранта". Во ко
ли б снла, тоді повинно бути 
інакше. Але скептики, ма
буть, не кладуть виразної 
граниш поміж справжньою 
силою і — насильством. Бо 
якщо цього року — як і ба
гатьох попередніх — не ста-

АлЛе-іг¢а»іііщ lift* 
О К Р У Ж Г А Т В І Д Д І Л УКІС 

В грудні м. "p.- засновано 
а А^ллввтавні Окружний 
Відділ УККА. Поодинокі 
клітини тут існували й ра-
ніше, та вони, із-за недоста
чі відповідної кількостп ак
тивних людей, не проявля
ли, 'належної . діяльності!. 
Щоб' не відставати від інших 
активніших міст, . рішено 
сноордннуаати всю'роботу, в 
надія, що відтепер в нашій 
окрузі попливе праця пов
ним руслом. 

До виділу Комітету при го
лові, відомому з активностп, 
Іванові Зазворському, ввій
шли люди, що їм на серці 
лежить добро української 
справи. Це — стара война 
та тут і там народжені, 
старші й молодь, Вже роз
роблено подрйннй плян, як 
рушити цілу машину в рух; 
збіркову акцію на Народний 
Фонд, освідомну працю се
ред наших людей та серед 
американців, та імпрезову. 

Найближче завдання, •— 
це збіркова акція і святку
вання 22-го Січня. Концерт-
Академія мас відбутися в 
одній з кращих заль Аллен-

ЛЛСГОЛАДОВА АКАДЕМІЯ 

Наша громада 21-го лис
топада 1965 відсвяткувала 
Листопадовий Зрив під про
водом голови Відділу Укра
їнського Конгресового Комі
тету — М. Мартиндцшна. 

видержати... Які б там не' тайну. Промовлятимуть інж. 

Йетрополітальнйй Відділ УККА — 
Д і т р Ш і Відділ УНКА - Діігрбїіт-

С х і д і Гемтремк 
подають до відома Українській Громаді, що 

в неділю, 23-го січні¶ 1966 року 
• " о год. 3:00 по полудні 

~ і МАСОШК ТЕМПЛЕ (Scottish Rtte Cafti.) 
— відбудеться — 

СВЯТО ДЕРЖАВНОСТИ 

СО£бРНОСТИ УКРАЇНИ 
Святкову Доповідь виголосить колишній член Української 

Центральної Ради - . - проф. Інж. К. НПП.ЕМЕНКО 
В програмі беруть участь: 

Мішали* Хор „ТРЕМБІТА" 
під инст. ісеріпп. д-рн В. Ю і и н і ї ' Д 

КАПЕЛЯ БАНДУРИСТОК СУМА ім. IT. ОРЛіП>А .... 

f · · . . . • ' . J п і д ; мпст. кбрівтг. П. ПОТАПЕНКА 
АНСАМБЛЬ БАНДУРИСТІВ ІІРАВОСЛ. ЛІГГТ МОЛОДІ 

під мнст. керіан. П. КИТАСТОГО І € . ЦЮРИ 
Hit . ПАШ ІРИНА ЛАВРГОСЬКА з Бофало 

1 ' — MrfCTOUbKO слово 
ВИ. П А Н Н А ХГ. К \ М Ш С Ь К А — . ^ . щ . ·. 

. у . ¤рбйова в англійській мові 
І·. І¾РОЇ¢ЛЯЗІАІЦЇ Д Н Я УКРАЇНСЬКОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ! 
Сбоею участю віддаймо шану найбільшій 

Історичній події. 

були недоля, горе та лихо
ліття — народ мусить з а л и 
шитися сильним. 

Можливо« що напишуть 
вам листа, в якому між ін
шим буде сказано, що на 
Йордан ходили по свячену 
воду аж на трете село, але 
в тих словах не буде нарі
кань ва „тяженьку долю". 
І це не тому, що вовн бо
яться наслідків цензури уря
ду. Люди, що залишилися 
там, мають дивну силу. Во
на давно відучила їх „¤ла> 
кати та ридати" над своєю 
долею, тобто йти по лінії 
найменшого опору. Вони 
знають, що життя належить 

1 тим, які вміють стояти твер¯ 
|до. Вони - сини землі, св-
ин народу, що мусить к о 
лись таки добути Волю. І 

* їхня постава цінніша від 
найбільш блискучого,- , але 
одноразового геройства. Ще 
ніша, бо стократно трудні« 
ша¿ А. втім,- бувають теж ге
ройства „сірого дня". Це ді
ється тоді, коли люди, яких 
дні міряється „трудоднями", 
зберігають віру та силу. 

З ' Новим Роком і впро
довж його ми раз-у-ра» скла
датимемо взаємні побажан
ня щастя, здоров.я, всього 
добра ·для НЯрещу — Волі. 
Така вже людська вдача, що 
все те, чого прагнемо, хоче· — щоб усі ми", що зустріча
но прикликати магічним єно ще один рік Ва чужині, 
заНляттям* побаи¾аяь. Чи не мали ту силу, яка обертає 
додати б до ннх щ¢? одного мрїї у дійсність? 

Відділ ООЧСУ - Осередок ЄУМА 
в НЮАРКУ, II. Дж. 

— влаштовують — 

В суботу« 5-го л ю т о г о І9в6 р· 
в двох лялях дому 

Українсько ї Ц е н т р а л і 
140 Проспект Е&е., Ірвтнттопйг,.II. Д ж . 

КАРНАВАЛОВІ ВЕЧІРНИЦІ 
Оркестра „ДНІПРО" — Олега <ЛРбП½КОГО 

Початок' ^— г¿д. 8-ма веч. Вступ — $2.50 
Присмно провести вечір і¡ родиннім кругу з приятелями, 

знайомими aunpnuivc 
КОМІТЕТ 

УвагаІ РАЧЕСТКР, IL П. Увага! 

Р І Ч Н І ЛІ»<Н»И Ч Л Е Н І В 
УКРАШСЬКО-АМЕРНКАНСЬКОГО КЛЮБУ 

в РАЧЕСТЕРЇ, Н. П.. ПІК. 
відбудуться 

• н е д і л ю , і¾©· с і ч н я 19вв р. 
о год. 2-ій по пол. в КЛЮБІ 
¾98 Нп<ічоп А\·МПІР, Rochester. N . У. 

Attertion* ROCHESTER, N. Y. Attention 

A N N U A L M E M B E R S H I P 
.MEETING 

UKRAINIAN AMERICAN CLUB of ROCHESTER, 
NEW YORK, INC 

292 Hudson Avenue, Rochester, N . V. 

S o n d a y , J a n u a r y 30, 1966 
2'M P. fft. 

Клнсяк по-у*країнськя й ад 
вохат з Ветлегему Петро 
Рибак по-авглгійськн. Вико
навцями мистецької части
ни будуть Літайнеліаський 
чоловічий хор під дириген-
тупою проф. Двораківського, 
пані Олвгя Цегельська, Лю-
ся Гевтиш і танкова група' 
УТЩ. Пороблено теж ста
рання, щоб у п'ятьох містах 
округи — Аллентазні, Вет-
легемі, Істояі, Яортгемптоні 
і Палмертоні 22-го січня на 
будинках управ міст були 
вивішені українські прапо
ри і щоб в американській 
пресі поміщено відповідні 
статті. 

Ідеться не тільки про те, 
щоб зрушити може трохи 
збайдужніле наше грома
дянство, але і щоб зацікави
ти українськими проблема
ми американців. 

До участи в святкуванні 
запрошено теж численних 
визначних американських 
гостей. 

До всіх без винятку укра
їнців прохання якнайактив
ніше, підтримати добрі почи
ни УККА. 

II 31. 

Вже при вході до церковної 
залі було вяднр зміну, бо 
було багато публіки й заля 
була, заповнена, про що в 
попередніх роках не можна 
було н мріяти. 

Програму перевів, З І знан
ня*µ наш співак і диригент 
Микола Штинь. Родина пан
ства Штинів є музикальна 
і часто рятувала наші імпре
зи своїми ішступами. Висту
пала ¡і шп'тупас на. всіх на-
шіц\. імпрезах. І тим разом 
тахо>;. і*>днна Штанів _дала 
дві точки: Микола. Штинь 
заспівав пісню Бабича „Ти 
далеко, Іг*ідний Краю", а. йо
го донечка п. Маруся Штинь 
студентка місцевого коле
дж/ акомпаніювала йому на 
фортспіяні. Наймолодша Я-
рослана Штинівва відспіва
ла, прн акомпаніямелті своєї 
старшої сестри І£арусі_ піс
ню' „Україно". Обі точки ви
пала гарно. Академію від
крив голова М. Мартннн-
щин. а М. Штинь проводив 
програмою. 

'Американський гимн від
співав Дівочий Хор прн Осе-
'р¿цку СУМА. Молода спі
вачка, студентка Музичного 
Виділу Янґставнського Уні
верситету, Маруся Голо-
вацька при (рортепіяновім 

З малого росте велике 
(Закінчення Із сто. 2-ої) 

зводі Петра Пилипова 
ГНІВАЛА ,,Он видно село", 
toe В неї гарний І силь

ний* і.« надія, що >прн шапо-
[ л¢глнвій ¤раці вона може' 
вибитися на одну, з кращих 
оверових співачок^ . 

спіть"-. Мішаний хор Осеред
ку СУМА під дарнґентурою 
¤етрд Весоловсжкого відспі
вав три лісні. Хор. аднсцн¤· 
дінований, а голоси гарні і 
чисті, диригент* в дожив ба
гато жертвенвоі праці- в цей 
хор., Молоденька, але вже 
відома,нашій публіці Ксенл 
Луць прегарно· виголосила 
вірш ,, У сміх¾и ся,, Листопа
де". Маруся Голоаацька аід-
сдівола·. „Ой·, Морозе Моро
зенку" прн акомпаішз менті 
П. Пилипова. ^ г ·„;. · 

Деклямацііо „Місто ЛевоГ 
виголосила-, донечка год*»и 
Ма|яиянпгняв· — Катруся. 
.Виступ її на сцені був удач-
не*· . . 

Закзнчнв імпрезу виступ 
Хору СУМА під проводом 
Петра Вессиювсьхого, від
співавши три лісні. Націо
нал ьнпй гимн- відспівалн всі 
присутні; Прекрасні прог
рамка ВВГСС*ОВГЙВ Степан Бу
рий, секретар' Відділу Укра
їнського Національного Со
юзу а Яягстанні Вія разом 
з Ввсилем- ¤рокопнком уде¯ 
корували сцену; ̂  

Чя'стн¾ дохід VI дол. приз
начено- на дар' Україаським 
Інвалща¾ 

ІД> 

зв'язує людей, І то часто на 
все життя. 

Всі. ми хочемо, щоб наша 
молодь перебувала якнай
більше в своїм середовищі, 
щоб знайомилася між собою 
й призвтгчаювалася до своїх, 
щоб наішгм дітям рідшім 
був український тип, не чу
жий. Це запевнить тривалий 
зв'язок, бо зв'язок подруж
ній, поміж нашою молоддю, 
що з черги дозволить зберег
ти наші немішаяі родини, 
які, поза нечисленними внй-
няткя_%іи, є остосю нашої на-

_И¯Лі'- іС 

УКРАШСЬКИЙ | Ш Ш 
ІНСТИТУТ в НЮАРКУ, Н. Дж. 

— влаіігговув — 

в с у Ш у , дня Я ^ г о йчня 1968 р. 

Л І Т І Е Р А Т У Р Й О - М У З И Ч Н И Й 
В Е Ч І Р 
В И К б Н А В Ц І : 

ЄВГЕН ИДЛАНГОН 
і ДАРІЯ ГОРДИНЄЬНА^КАРАИОВЙЧ 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Н А Р О Д Н И Й Д І М 
140 Prospect Avenue — Irvlngton, N J . 

Вступ за добровільними датками. 

грудня 1965 року в залі Ук
раїнської Православної Цер
кв¡і Святого Вознесеній. їх 
започатковано молитвою, я-
к'у проі¡¡в настоятель церкви 
С¾^ Вознесеаія о. прот. М. 
Хгфіщак. 

*Г^йлоВа Товарнстйа При
хильників УНР п. К. Степо
вий пригадав присутнім про 
ті великі і болючі втрати, 
що їх зазнало товариство, 
зокрема Державний Центр 
Української Народньої Рес
публіки протягом останніх 
двох 4 років. Пригадав і ос
танн>ю втрату, яку відчули 

важливим прнчіїнко*я до дій
сно „великого" — збережен
ня нашої молоді для свосї 
громади, долею якої на да
лекі роки ми мусимо не ли
ше журитися, але ft її дбай
ливо підготовляти. 

Додати ґ» іде, що широко 
відомий С4-ий Відділ Союзу 
Українок Америки, в Ню 
Иорку під років вляштовуг 
курси модерних танків, і що 
саме новий курс- розпочина
ються в Народнім До>ті під 
умілим проводом пані М. За-
дорожної. Недобре вчини 
ли 0 батьки, якби не скорнс-

ціональної громади поза Ук- тали з нагоди й не послали б 
раїною. на цей курс своїх 13-18-ліі-

3 малого- росте велике ніх діте¿і. та н сама молоді, 
Ось тут я її бажала б вказа- зробила б <·обі шкоду, якби 
ти.на таке одне „мале", яке змарнувала нагоду збагатп-
яе тільки на мін погляд, але ти своє життя вивченням мо· 
it погляд батьків, що дбають дериих танків та ирндбан-
за добро своїх дітей і своєї ням нових знайомих, а може 
с>тпільностп, може стати й приятелів. 

Нюарк — Ірвінпон і oxwmufl\ 

Н е д і л я , 6-го л ю т о г о 1966 р. 
Г О Д . 4-та ПО ПОЛУДНІ 

Приміщення: CJLUB NAVAHO 
2 Й — 10 на вул.. Ірві¤ґтон, Н. Дж. 

Ф О Р У М П О Г Л Я Д І В 
на тему: 

„Українська с п р а в а в п е р 
спективі п івсторіччя^ 

УЧАСНИКИ: 
п. ЯГрослап Г А П В А С , ІртінГтОН. Й. Д ж . . . . . . . ь 
ред. Юрій Д И В И Н Ч - Л А Н Й | Ї Е І Ш 0 . . Н Ю Йорк. Н ГІ. 
проф. д -р Іван ЛИС^̂ УДШІЦЬКтіи ФІляДельфіЯ 
д-р Ярослав ІПСЛШІСЬКІШ, Вя¤гиягтоН 

\ ІОДЕРАТОР: 
проф. Микола СГЕПДНЕНКО, Ню БруиСЯІк, Н. Дж. 

Форум улаштовують сдгільпо такі організації Нюарку, 
Н. Дж.; ОС'сдиашш Дсмокрятгпшйї Украіпсьтсої Молоді 
(ОДУМ), Об'сдналтш Прігхн.іьіпікіп Ііп.шольної ВоротьбЯ 
України (ОПВБУ), Об'сдпдппя Уісра*яцІв Револіопійпо-
Демократвчпих Переконань ( О У Р Д И ) , Організація Дер
жавного Відродження України ( О Д В У ) , Товариство При
\· нлмпгків Української Народної Р^яубл ікн , Украіпське 
Академічне Товариство „Зарево", Український Нублідн-

І·ТП чн<>-Науко БІГИ ІиституТ ( У П Н І ) . 
До чвслеш¶оі участи Українське Громадянетео НюарЯу 

т¿ око^лиці *gnpofo¾L vf¶·Y¾tffirr· f 

діловтш ісот<пті?;т 

Н ю а р к , i t · Д ж . 
і Т-ВО ПРІІХІЬІЬНЙШВ УНР ЗВІТУ о 

Т-во Прихильників Укра-1 ж тарних цілей?: иа Церкву 
їнської Народної Республіки Пам'ятник.в Бавнд Бруку — 
вщбуло Загальні Збори 5-го ( 2 5 дол., на Фонд Митрополи

та Кардинала И. Сліпото — 
25 . дол.', на будову Храму 
Пам'ятника ім. Симонав Па
рижі — 40 дол·, на бібліоте
ку ім. Снмона в Парижі — 
20 Дол., на Оселю .Київ" — 
50 дол. Загальна сума, що її 
видало трвар¾пісто'на добро-| 
дійні цілі виносить понад 
400. долярів. 

Після відчитаная звіту го
ловою К· Степових< і скарб
ником L Стсч<альськнх, про
читав звіт Контро ЛІ» кої Ко
місії В*. Кузнк.-якнй ствер
див, що всі гроші видано 
згідно з призначеннях. Він 

не лише українці в розсіяв-¦ ствердив..роботу товариства 
ні, але і в Україні — смерть| як задовільну;,Та просив у-
¤ре'з¾дента Української На- J ділити 'уступакічій управі 
родньої Республіки в екзнлі і вотум довір'я, з Подякою. Щ 
д-ра Степана Витвнцького.1 Присутні члени товарнстваі 
Присутні вшанували пам'ять І і снмяятнкц зустріли рішея- ¡ 
в^ніп'овших від нас діячів| ня Контрольної КомісЯ оп-¡ 
У)ф¿інського Дерисавиого] лесісами. Чер¾·з аклямаццо \ 
Центру і членів Нюарксько- j заіальнями', огіл'ескамн зат- ¡ 
го Товариства Прнхильнн- ¡ аерджец¿ попередній склад І 
кіа УНР — однохвиліпшою| товариства,.з тям, що на міс-' 
мовчанкою. · цо секретаря товариства об- j 

На голову Президії обра-¡рано Івана Каневського. І 
но В. Сенежака, заст. голови , Так само обрано і Кон- ¦ 
М*. 'Гавриша і на секретаря І трольну. Комісію. Нова ytx-
п. б. Кирейка. рава така: голова — К. Сте-

ЕГро роботу товариства ¡ повий, секретар — І. Г*анев· 
звїтував голова К. Степовий і ськнй, 1-вй заст. — ¤-ні Со-
і скарбник І. Стокальськігіі. фія Олссннцька, 2-йД заст. 
Голова товариства ствердив,! В. Сснежак,..скарбник — L 
що робота товариства остан- ¡ Стокзлі¡>ськиЙ, члени упра-
німн'роками стала актуалі-¡ ви:,М» Павленко, ¾f. Гав'риш, 
з\·ватись. Збільшилась кіль-, ІІ. ІвчанІвсь.кнй. КоІггрЬльна 
кість членів товариства і| Комісія; голрйа — В, Кузпк, 
снмпатиків, а разом з ц:оі члени¿. -~ М> Стройннк, І. 
збільшились прибутки на¦Гладув^ І. Буррдо. 
потреби Державного Центру. | _Збори пр/¾йпілл в дружній 
Як ¿вслідок цього виділено І і діловій' атмосфері, 
відповідні суми на ряд гума- К. Огевовнй 

Ділимося сумвоні ВІРТІЛН> 
я РодИіюю, ІІриятр.тямн І П і і а й п » і т т , 

що в пойедЬтох, 17 січня Іі>вч; p . о 1-ІЙ Г<ІД. ПО ПІВНОЧІ 
відійшов від пас у Вічність на 76-му році жаття, 

по короткій а важкій кедуаі, 
заосмотрекяЛ НаАсвнтішпмн Тайнами, 

наш Найдорожчий 
Ж У » , БАТЬКО. ДЗЯДЗЬО І БРАТ 

бл. Л· 
О С И П Г О Л І Н А Т И Й 

нар. 18-го травня 1R90 року в Надорожлій. 
• о в . Товмач, Україна. 

ПАНАХ¯ИДА буде відправлена в п'ятницю, 31-го січ
ня 1988 р. о год. В·ІЛ веч. в похоронному заведенні п. Га-
слна прн 4244 Old York RxL у Філадельфії, На. 

ПОХОРОН відбудеться в суботу, 22-го січня 1966 р. 
з того ж похоронного :іавсдевня о год. 8:S0 pol·l о до Цер
кви Хрвета Царя прн Каюга вул., а звідгв ка цвинтар 
св. MapG на Фахс Чейсі. 

Горем прВ*бнті: 

СТЕФАНІЯ — дружина 
ІРЕНА I МИРОСЛАВ ПРОНЧАКП — дочка 

І зять 
Х Р 1 К Т Я 1 РО>ПИ>О — внуки 
АНАГТАЯТЯ 1 КОНСТАНТИН КІН ЧЛЕНСЬКІ 

— сестра 1 шши'«'р з дітьми 
ЛЕВ 1 ЛІДІЯ ГОЛІНАТІ —- брат 1 братова 

З ДІТЬМИ 
та вся Родина в Україні I на чужині 

Ділігмос.'» с>'мпою вісткою 
з Родіптон», ¤рнятелямп І :?паномтш, 

що в п'ятницю. 14-го <-ічня 1966 р. нагло VUOKOIBCH В Ь<>.п. 
наш Найдорожчий ЧОЛОВІК, ТАТО. ДІЛО 1 НРАДІДО 

б л . п. АЛЕКСАНДЕР 
ГОРОХІВСЬКИЙ 

прока*вшя 73 рови; народжеянй в с . Грймалів. пов. Гка-
лат. Зах. Україна, довголітній член 324 Відділу УШ.'в· 
юзу у Філадельфії, „Провидіння" — 3 Відд. та Укрвін-

гьім>го Горожаік·ького Клюбу. 
ПАРАСТАС Йдбувся у вівторок, 18-го січня Ц. р. 

о год. 8-ій веч. в похоронному заведенні Насеанчів, 109 Е. 
Tabor Rr.. Ptilladelphia, Pa. 

ПОХОРОН — в середу. 19-го <·ічтп¶ 1968 р. о г о * 
9:30 ранку з того ж похоронного лаведеігая до церкви 

Щ^ ст¡. Иосафата па Фр*нкфордІ. а оітіг.ія иа цвинтий Факс 
Чейе. 

Гор*>л прибиті: 
д р у ж и н а — МАРІЯ 
д о н ь к а — ВІКТОРІЯ я чл·ж»·м 

М Е Л Ь Н И К О М і сином 
сип — ЕДВ.-\РД з дружиною 
9 внуків і 15 правнуків. 

ОТЕФАНОМ 

Друкар¤я 

ВЙКГЖУС 
ПО 
Д Р У К А Р С Ь К І *QBffTVi Я¾: 

К Н И Ж К И 
H C V P I I A J ¾ ^ 

TA^feTtf 
АФІШ? · · · 

ПРОГРАМИ 
БІЛЕТИ 

ВЕСТЛ Ь Щ 
зАіітдшіШня І. Т. от. 

По ИіфорМ¾ціТ Г 6ф^¾гги- писати на адресу: 

Або' т е л е ^ н у а а т в : 

з Н. И - ВАгсІу' І½\ІЛ 
¢Шь*ШтФт* і S T R E E T 
Jt fe¿t f t ' -g fTY, N.J. 07303 

t 
Дьтямось а Друзями сумною місткою про несподівану 

смерть члена HJv УРДП Т Керівника Крайової 
Організапії УРДП \ Великобританії 

К у з ь м и Григоровича 
Д М И Т Р Е Н К А 

Кузьми Грнгоровпч помер від Kposo-аливи В ЇТОЗОКІ 
27-го грудня в Олдгамі (Англія) І похов¡ишй там же 
9f-ro грудия 1966 р. 

Низько схиляємо <·во¡ чола перед світлою иоотиттіо 
Друга 1 Товариша. Нехай чужа земля буя* Пому пером. 

ПРЕЗИДІЯ К. І·. І ГОЛОВНА У П Р А В А 
ОУРДИ в СІПА 

В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
мойого Найдорожчого МУЖА 

би< л . Р у д о л ь ф а Лузана 
буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА І ПАНАХИДА 
в <^·¾оту, 22. <*ічня 1&в6 р· 

о год. 7-ій рано 
в Церкві св. МИКОЛ АЯ в Пасейку, Н. Д»е 

>УЖШІА 

С Л О В Н И К 
A J ^ O ^ y ^ A T H C b K r a i СЛОВНИК — 60 000 ех» І 

вВрааІн, 792 стор. в оправі — М. Л. Поджеамсо — |дЮО 
, ч - . . Замовляйте: 

"SVOBdl>A·\ 81-83 Огаїкі St., Jer»ey City, NJ. 97303 
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• WANTKD MAL·M · 

9Нф 

СУІГЕРШТЕНДЕНТ 
Досвід. До пµаці і виконуван
ня обов'язків в 3 домах в Мен-
г*етені. Добра платня, мусить 

мати рекомендації. Телеф.: 

WI 7-6493 або SV 7-3158 

FACTORY HELP 
. WOODWORKERS 

Continued growth in our new 
plaint requires the addition of 
several men with woodworking 
experience. S>hould know how 
to set up and operate saws, 
planers, joiners and tenon ma
chines. Starting salary based 
upon experience and qualifica
tions. Steady work, good fringe 
benefits and working conditions. 
Regular merit reviews. Apply in 

person. 
CLARK DOOR CO., INC. 

69 Myrtle St., Cranford, N J . 

M A I N T E N A N C E MACHINIST 
Capable of sett ing up and run
ning a lathe and vertical mil
l ing machine. This is a Job of
fering unusual security. No 
lay¾offs, ample overtime, paid 
holidays, vacation, pension plan, 
¡n·Hirane<· and hospitalization 
plan. If you are looking for a 
permanent job. free from con
cern of layoff or short hours, 
can Factory Personnel office. 
S i*f t ing rate approximately 

$2.58 an hour. 
Stratford. Conn. 203 375-3331 

• MACHINISTS 
luASad СКАТ 

tA\\\\ng Machine Operator| 
Hydrotel Operators 
Hand Finishen & Grinders 

Imp·»£ tor· - M ·<·h··i¶ fa^I 

З<·*а> Work 4K Overtime 
Day A Night a h a > 

U»I«AI. OOMFAXT в в н * т г г · 
i t · · Ore«, М · і « г M·*i l · · l , 
LIN Utunnx · & Long Term 

Disability 

Call Mr. John, RA 8-4090 

t>>ry~ · •.*•. 

Z A R K I N 
Machine Co. 

14-1* I f U · T , L·, t, Crrr 
£o*iT·Bl·at t · і J Ту» · r · * t · baa 

MACHINE SHOT 
• TRAINEES 

• P f It U IMC *VTCCKMAJT*r 
i n OCR Ь А н а к а 

*О CSDER UACHVCm 
ШД Machine Co. 

M-tt l*th ST.. L·. I. CITY 

й П р а ц я 
HEL·P W A N T E D F E M A L E 

ГОСПОДИНЯ 
що займеться домом. Власна 
кіми. і лази., TV, телф., 2 донь
ки в шк. п і т і 2 дорослих. Лег
ка домашня праця в модер 
домі-ранчі. Прнсмна атмосфе

ра. Добрий дім. 
South Orange, NJT. 

Tel.: 762-5233 — 762-5236 

І ¡ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПІДГАЙНИЙ 
(ПОСМЕРТНА ЗГАДКА) 

ДОМАШНЯ 
ГОСПОДИНЯ 

Мешкання на місці, дім a ¡\lur 
rick, L.I . 1 днтнна у віці 12 
5 ½ дня. Мила, прнсмна а 

мосфера. 
EV 6-8934 або 516 F R 9-6545 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Досвід прн полотняних і ка то
нових торбах. Постійна праця, 

добра платня і бенефіти. 

Е . S. IIALSTED & Co.. Inc. 
78 НаИачІау St., Jersey City, NJ 

(201) 43S-SS2S 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Жіночі жакети, блк>зкн, сек
ційна праця, досв ід Постійна 
праця. Мусять говорити по-

англійськи. 
HAROLD SPORTSWEAR 

2 1 0 Anderson Avenue 
Falrvlew, N*J. 

BARMAIDS, Waitresses. Hos
tesses. Hat Checks', Cashiers, 
Cooks. Pizza Makers, Car Hops, 
Porters Auditioning Singers, 
Dancers. Banns, MC's. Exp'd or 
N o Experience, Night or Day. 
Top Pay. Orchard Lounge Res
taurant. 679 New Bridge Road. 

E¯ast Meadow, Long Island. 
(516) SU 5-9767 or 785-9406 

Location in New Jersey, New 
York. Queens. L I . and Bklyn. 

ДІВЧАТА 

14-го листопада 1965 року 
перестало бнтнся щире серце 
Семена Олександровича Під-
гайного. Помер на 69 році 
життя від тяжкої недуг¾ ук
раїнський патріот, громадсь
кий · політичний діяч, зас
тупник генерального секре
ти ря У Р Дії. голова Федерації 
Колишніх Репресованих Со
нетами, член̂  Координацій
ної Ради членів ЦК УРДП в 
ЗДА і Канаді, колишній 
член УНРадн від УРДП, ос
новоположник і колишній 
голова СУЖВР0, автор відо
мих книг .«Недосгріляні'', 
„Українська інтелігенція на 
Соловках'', співавтор „Білої 
книги про чорні Діла Крем
ля" (англійською мовою), 
співвидавець англомовного 
журналу ,,Ню Рев'ю" і ба
гатьох інших видань з укра
їнською визвольного темати
кою. Семен Підгайний на
родився 17-го квітня 1907 
року, в козацькій родині на 
Кубані. Вже 15-літнім хлоп
чиком залишався круглим 
сиротою; батька больше-
вицька ЧК розстріляла в в 
1922 році, за участь у виз
вольній боротьбі Кубані про
ти московсько - комуністич
них наїзди иків. Решта роди
ни Підгайних була знищена 
також. 17-літній Семен Під
гайний лишив Кубань і виї
хав до Києва, де йому вда
лося з підробленими доку
ментами вступити до Київсь
кого Інституту Народної Ос-

Ви є одною зі loo, яких нам віти ( к о л . Університет св 
потрібно. Здібна, спритна, 
звинна, прнсмна, чиста 1 ско-

Монтаж зразків. Всі бене-
Іти. На початок $60.00 а* 

тиждень. 
DIT-ALL SAMPLE C O R ¾ . 

І » ¯̄ >̄bane St. New York City 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Досвід прн суконках, шиття 
Цілости. Добра платня. Постій

на праця. Юиійна фабрика, 
добрі умови праці. 

VARIETY 
1976 Сто torn» Parkway 

Bronx. N.Y. TeL: 887-3388 

ОПЕРЕИТОРКИ 
¤pa машинах до шиття, всі бе

нефіти, досконалі умовний 
праці. 

JTJLIET FOOTWEAR 
81 Ooeben St. Pate mo n. N J . 

TRAINEES 
PHARMACEUTICAL 

PRODUCTION 
Excellent openings. Will train 
on filling sterile preparation*. 

. Fine finger. Dexterity. Li te , у к р а ї ш , і 
Convenient to subways & buses | c k ¡ a n S i c K benefits. Hoe-1 _ . l ~ _~ 
An equal opportunity employer | pitatization. Contact Mr. I. 

Dochterman. 
NATCON CHEMICAL CO. 

1 FatrchUd Court 
Plain view. L.I. W E 1-3300 Г ДЕНТНСТІПІНІП¶ 

ТЕХНІК 
Повний досвід. Acrylic ve
neer man. Платня з * зго
дою. Досконала нагода для 

1-Шоклясного. СН 4-6151 

ESTIMATOR 
PRECISION S H E E T METAL· 
Thorough knowledge of all 
phases of precision sheet metal 
fabrication. Est imate labor & 
materials for chassis, cabinets, 
panel work, etc. AH benefits, 9 
^bolidays, 2 wks vacation. Start
ing sal. between SI75-5200. Send 
resume or call Mr. B. Boon 

N.J. 201 473-8462 
N.Y„ P E 6-0171 

Eastern Cyclone Ind¤strie·i, Iae. 
876 Van Houton Ave·nue 

Clifton. N J . 

MAN FOR PACKING 
& to assist. Receiving & ship
ping. Some exp. desired but not 
nes. Steady poeitioi*r Advance
ment opportunity. 5 day week. 

$75.00. Other benefits. Must 
speak Eng l i sh 

YU 2-2267 

® П р а ц я 
MALE & FEMALE 

M 

X-RAY TECHNICIAN 

Володимира). В. 1929 рощ 
закінчив цей учбовий зак
лад і виявив бажання про
довжувати студії прн катед-
РІ Історії, щоб стати науко
вим працівником і виклада
чем інституту. 

Але жорстока рука ГНУ і 
тут знайшла сина „ворога 
народу" і кликала на допи
ти. І лише за допомогою то
дішнього наркома О*світи со-
встськоі України Миколи 

І Скрипника Шдгайноку по
щастило уникнути переслі
дувань і влаштуватись в 
Харківському університеті 
на дальші студії 

Здобувши за кілька років 
•ov вннвах ІПнгІп гонкоіадн 
цента, Підгайний викладав 
в цьому . університеті курс 
історії України. В роки роз
гулу московсько - комуніс
тичного терору, під час 
штучного голоду на селах 

вародовбивства, 
під гаслом ліквідації націо-

! налістичяого ухилу, над Се-
, меном Підгайннм знову на-
: висла чорна хмара, а „чор-
I ний ворон" підкотився до 
j його приміщення. В січні 
1933 року Підгайного заа-

¡ рештувалн органи НКВД і 
молодому науковцеві прису-

I дили вісім років ув'язнення 
і в концтаборах *а Соловець-
I кнх островах. Тепер вже йо
му не ставили в вину похо-

TURRET LATHE OPTRS. 
must be able to set up and 
operate; top wages, fringe 
benefits and steady work. 

Second bhift. 
AIRCOMPCO 

Vh·uil Ave., Edison, N. J. 
985-6565 

LICENSE MALE of FEMALE, 
<ft Office Assistant. Private. 
Practice full time. Оа̄ П during | ^ЯО^ОЗПЛ,І ДО*ВЛвДИ, 

" ' " ' р о д и н и , а б е з п о с е р е д н ю y-
day or Monday <ft Tue 

СаП 516 HU 2-3212 

ПОТРІБНО 
о п е р е н т о р о к -Ів 

ПРИ МАШИНАХ 
ДО ш и т т я 

. Н А В Ч И М О 
Рухливий дім. Довгий сезон. 
Постійна праця. Звертатися: 

А· Б· A l e x a n d e r 
ISO EIGHTH STREET 

PASSAIC. N J . 
(201) 471-3800 

IS П р а ц я Й 
H E L P W A N T E D H A L E 

-¿) 

TOOL & DIE MAKER 
Experienced on pl iers . S t e a d y . 

Олх/d p a y , m a n y b e n e f i t s . 
A p p l y in p e r s o n 

BOKER M F G . CO 
200 Burnett Avenue 

Maple-wood. N J . 

POLISHERS 
Job shop experience D a y ·Sc. 
night shift. Plenty of o v e r t i m e . 
Steady employment N o lay
offs. 15 mins. George Washing

ton Bridp· 
ARTOLIER CORP. 

141 Lanza Ave. Garfield. N.J. 
or (NYC) BR 9-1994 

TOOL & D1EMAKER 
Досвід прн рамах ручних гор
бинок. Постійна праця, добра 
платня. Овертайми. Багато бе-

нефітів. 
ГОЕАІ, HANDBAG FRAMES 

339 Greene Avenue 
Nr. Franklin, Rrookyln. N.Y. 

Un*ion, N. J. 

AUTO BODY PAINT MAN 
Checke¡r Factory Branch 

Мусить бути першокласний, 
відповідальний, рекомендації, 
багаті бенефіти. Досконала на
года для відповідного чолові
ка. Телеф. аа домовленням — 

Mr. Jones. (201) MU 7-3535 

гасть у підпільній організа
ції, що ставила своїм зав
данням відокремлення Укра
їни і Кубані від Росії. На 
Соловках ІТідгайннй поба
чив могилу останнього Ко
шового Отамана Запорізької 
Січі Кальнншевського і ба
гато інших могил, пам'яток 
поліційного терору царської 
Росії. Тепер він побачив те, 
що таїв в собі новий режим. 
Відбувши 8-річяу каторгу 
на Соловках Підгайний по
вертається на Україну, але 
йому дозволяється жити в 
далеко віддалених від куль
турних і промислових цен
трів місцях. Після багатьох 
клопотів оселився в містеч
ку Ізюмі Це був вже .1941 
рік. Коли почалась німець
ко . совстська війна, його 
знову арештували і вивезли. 
Але його врятував швидкий 

® П р а ц я Ш 
HELP W A N T E D MALE 

81 

КРАЯЧІ 
чоловіче взуття (снлиаіз). 

досвід, всі бенефіти. 
JULIET FOOTWEAR 

Goshen St. Pater*on, N J . 

MACHINISTS 

Days. 1st and 2nd class. 40 hour 
week plu¾ overtime. 

EC GO HIGH FREQUENCY 
7101 Adams Street 
North Bergen. N J 

JORDAN TOOL & DIE 
Industrial Rd.. Pequannock. N J . 

Has I m m e d i a t e o p e n i n g for 
D I E M A K E R S a n d 

P R E S S O P E R A T O R S 
Good wages S t e a d y work. 

All b e n e f i t s 
Apply or call 696-1351 

MACHINISTS 
1st cla**s machinist. Turret lathe 
opportunity. T u r r e t set-up 
man. Thread grinding operator. 

AERO T U B 
38 Bergen Tphe 

Little Ferry, N J . 488-6444 

наступ німецьких військ і 
бомбардування совстського 
прифронтового запілля; в у-
мовах паніки і хаосу, що за-
існував в совєтському запіл
лі, С. Підгайному удалося 
втекти і переховатись. 
В листопаді 1941 року Шд
гайний вернувся'до.Харко
ва і приймав там участь в 
організації українського на
ціонального життя. На ста·: 
новищі керівника Міського 
Догіомогового Комітету' ви-, 
явив себе як чутливий доб
родій, який допомагає кож
ному в його біді і розпачі в 
ті голодні і холодні' часи 
війни. 

Коли совстські полчища 
знову повертались на Укра
їну, він виїхав до Німеччи
ни. Після капітуляції і оку
пації Німеччини аліянтамн 
ХІідгайннй приймав активну 
участь в українському гро
мадському житті, в тодішніх 
ДП-таборах. В 1945 році він 
з Іваном Багряним та інши
ми провідними особами еміг
рації з-під совєтів став од
ним з основоположників Ук
раїнської Революційно - Де
мократичної Партії, займаю
чи в ній керівні становища 
аж до останнього часу. В 
жахливі роки шаленої ре
патріації „на родшу'" Шд
гайний приєднав свій голос 
до протесту Івана Багряного 
— „Чому я не повертаюсь 
„на родіну?". і підсилив цей 
голос своїм: „Я ие достріля
ний!". 

В ті тяжкі часи для укра
їнської еміграції в його па
м'яті виринали стогадн про 
тих мучеників і „ве Дострі
ляних ', 3 ЯКНМн він поділяв 
свою долю. Перед його очи
ма виринали постаті б*орців 
за волю Вітчизни. У руці іс
торика і публіциста гостре 
перо, а в серці ненависть до 
ворота окупанта. Він напи
сав і видав твір „НеДохггрі-
ляні", а потім „Українська 
інтелігенція на Соловках", в 
яких викривав злочинну 
московсько - комуністичну 
систему. 

В 1949 році Семен Шдгай
ний емігрував до Канади. 
Там він осів, щоб виконува
ти свої обов'язки політично
го емігранта, — представни
ка українського народу в 
Західньому світі. Він ці обо
в'язки виконував з любов'ю 
до Вітчизни. З його ітцЬггн-
ви виникають такі антико
муністичні організації як 
СУЖЕРО і Світова Федера
ція Колишніх Переслідува
них Совстськнм Режимом, я-
кі він Очолював. Разом з цим 
він знову бере своє гостре 
перо і написав для видання 
англійською мовою про зло
чинне діяння московського 
Кремлю. Під його керівниц
твом, як головного редакто
ра, вийшов англійською мо
вою великий твір, в двох то
мах, під назвою „Біла кни
га про чорні діла Кремля". 
Пізніше він видав книгу по 
англійська — „Остров смер
ти". Дальша його праця, як 
проповідника українських 
визвольних ідей зосереджу
валася над виданням журна
лу „Ню Рев'ю", який вихо
див кілька років регулярно 
і був визначений для ан
гломовного світу. 

Таких в і̂дданих Вітчизні, 
яким був Семен Підгайний, 
в нас дуже мало. 

Семен Шдгайний помер 
14-го листопада і похований 
16 листопада 1965 року з 
Української Православної 
Катедри св. Володимире, в 
Торонті. Св. пам'яті Семен 
Підгайний залишив по собі 
значну публщистичну спад
щину^ в українській і англій
ській мовах, яка стала ве
ликим вкладом в українську 
визвольну боротьбу протн 
московсько - комуністичного 
ворога. Схиляємо свої чола 
перед світлою постаттю ве
ликого українського патріо
та і діяча. 

Нехай Тобі, Друже, Семе
не Олександровичу, чужа 
земля буде пером. 

В. Грсггореоасо 

ПІСЛЯ БОЮ В ПІВДЕННОМУ В'ЄТНАМІ 

Південно в'єтнамські вояки гіідбира*о*ь тіла вбитих в бою 
кому·нктнчннх партизанів. Відбувсь ц«я бій в ближче не· 

визначеній місцевості 25 мздєь в а північ від СіЙгону. 

У ЕМІГРАЦІЙНИХ А Р Х І В А Х . . 
(Закінчення 

сліди української праці та
кими, що набира¯ють форми 
та вартости а університетсь
кій бібліотеці. Жаль, одна
че, що вже при відкритті від
ділу немає цікавих та важ
ливих ділянок заступлених 
від¤ овідни м и матеріалами. 
Наприклад, майже нічого не 
має із періоду визвольних 
змагань, періоду революцій
ної боротьба, У ПА, видань 
УНРадн, ветеранських орга
нізацій, видань окремих по
літичних рухів та взагалі 
ширшої політичної літерату
ри, яка для нас є такою ва
жливою, щоб її мата в до
слідних центрах. Це. прав, 
да, що в основному архів за
цікавлений збіркою матеріа
лів еміграцій в ЗДА, що й 
підкреслювали промовці, але 
є також тут і зацікавлення 
історичним матерія лом не
давнього минулог*о, яким е-
мі граці я іде пухово живе. 

Також завважується брак 
матеріалів. та періодиків із 
жаття Української Като
лицької Церквн. Було б при
ємно бачити більше видань 
наших наукових „, установ, 
громадських організацій, 
фінансових ін<ітитуцій та 
студе^нтськи·х рухів. І ]>є, оче
видно, справа' майбутнього, 
яка буде вимагати засобів і 
трудів, але потребу якої вже 
завважується тегіер. Во, -як
що університетським кругам 
потрібно доелідігях матерія« 
лів — то наша громада по
винна б їх постачати в такій 
кількості і якості, щоб вони 
покривали. цілий діапазон 
нашого життя, ідей, творчо-
сти і намагань. Є чимало 
збірок, музеїв та архівів по 
Америці та Канаді, але і цей, 
при Мінтгесотському уківер-
сігтеті, може стати вартісним 
осередком ак і дослідів так 
і місцем схоронення важли
вих матеріалів, яких на Ук
раїні нема, бо їх або там ие 
було, або нищать московські 
„культурники' включно до 
методів пожеж, як це було 

Читайте українські кимжк» 
і газета, бо часте читання 

веде до просвіти, в щроо·іхе 

— «¿я /чим 

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

GAS PAINS - CONSTIPATION 
SfND 510.00 FOR;. 

J. MILLER'S PURE HERB COMPOUND Ц * . 
» not tafkfi«d witbfr\ 24 t o <M %cmn. 

Of. ¾¾A* · return t¼· BCCkog^ to« f · t | r**·*id. 
The M¯lr*r Co., Int. D*t>t. А¡¢/ T*> Brood St.. M·werk. N. J. 07101 

В КНИГАРНІ „СВОВОД¾Г MO¾tHA ЙАБУТИ: 
1. Кость Паяьківсмсхй: РОКИ НІГМЕДЬКОЇ ОКУ

ПАНТІ — ¦ , J7.00 
2. Докія Гумеява: СКАРГА ¾Е\ИЕУТНЬО¯ІО'. 

Тверда оправа. . 

Q і. Федір Дудко: МОЛ МОЛОДІСТЬ. Огорівкя з 
О автобіографії — · . — _ _ _ ; ' 

4 John PancJiuk: SHEVCBB¡NK&9 T¢^ASffi¾T. 
Annotated Commentaries 

Книжки висилаємо з а попе·реднім ваДІсЛАДйям 
повно! налезісвості 

SVOBODA, 83 Grand St., Jerfey City, N.J. 07303 
агааааяодокаая 

6.0» 

їло 

. ^ . _ _ — 3.00 

22-го СІЧНЯ 1966 P. 
А М Б Р І Д Ж , Па. Місячні збори 

В-ва св. Ва<*илія — 161 Від
д іл о год. 7 веч. в Кдюбовій 
заді . — Управа. 

І О С З О І ао¯ез«і 

Н Ю ИОРК, Н, П. Річні збори 
Т - в а ^ о р р · — 6р В ідд . о 
год. 7:30 веч., в залі прн 33 
E¯ast 7th St. На порядку д а в : 
звіт уст. управи, вибір но
вої ва 196-3 р. Проситься чл. 

.п¾рбути. — Управа, 

НЮАРК, Н. Дме Місячні збо
ри Т-ва Чорв. Січ — 14-на 
В ідд . о г о д -7-ій веч. в Січо
вій залі п і д ч . 508 — 18 Ave. 
12-та вул. На зборах відбу
деться вибір делегатів на 26 
Конвенцію УНС. Просип>ся 
вирівняти вкладки за мину
лий рік. — В. Рстовськня, 
год., М. П. Отрок, секр. 

ЮТНКА, Н. Н. Річні збори 
Т-ва їм. Т. Шевченка — 484 
Ві^дд о год. 8-ій веч. в при
міщенні парафіяльного дому 
прн 1104 Стейт вул. Поря
док зборів: заітп управи з а 
1965 р. Вибір нової управи 
на.1966 р. ¤ о річних зборах 
відбудуться місячні на якюг 
відбудеться вибір делегатів 
і заступників на 26 Коивен-
¤ііо У Н С Проситься член
ство врибутн та вирівняти 
свої заборгованості. — М. 
Дмитрів, гол., В. Запаранюк, 
секр. 

ГАРТФОРД, Кони. Річні збори 
Б-ва ер. І. Хрестителя — 277 
Відд . 0 сод. 7-ІЙ веч., в УН
Домі. 961 Ведерсфілд Еве. 
На порядку: відкриття і ви
бір президії, відчитаний про
токолу з остап. зборів, звіти 
Управи і Контр. Кок., диску
сія і уділеняя абсоліоторіі, 
вибір управи і Контр. Ком. 
По річних зборах відбудуть
ся, м 1сячні, на яких буде вв-
бір делегатів і І:< заступни
ків на 26 КоИв. УНСоюзу, я¡; 
теж ¦вибір делегата на збо
ри УНДому. П о зборах В і д 
ділу^ відбудуться збори чл. 
Каси Хворих. Проситься ч л 
прибути-ка збори. - Управа. 

^¾ЮНТР¯¿АЛЬ, Канада. Річні 
загальЩ¯ збори 473 ВідЕалу 
о год- 8-ій веч. в домівці 
УНО, 406 вул. Фермойт Вест, 
з і слід>-ючнм порядком: 1. 
Відкриття зат. з*̄ ор̂ ¯̄ в. 2. 
Протггаіпія н . ириЙняття 
протоколу останніх надзвн-
чайігах загальних зборів 
Відділу. 3. Звіт Управи і 
Контр. Комісії . Відділу. 4, 
Дискусія над . звітами. 5. 
Уділеная абсслн»торіі усту
паючої Управи. 6. Перейибір 
Ӯпра̄ ва та керуючих органів 

Відділу. · 7. Іменування' Пат
рона· Відділу ч. 473. 8. Віль
ні внески я запити. 9. За 
криття ' зборів. 'Ч л е н'свкі 
вкладки можна вплачуватя 
кожного дня в урядових го
динах · Укр. Надіонал^м·рі 
¯КреДИ*г. Спілки в Централі 
або. П станицях. По річних 
зборах відбудуться місячні 
збори."Порядок: вибір деле
гатів та заступшіків на 26 
Конвенцію УНСоюзу в Ш н 
каґо, Ілл., дня 16-го травня 
1966 р. — М. Граб, гол.. К. 
Бонів, фін. секр., В. Булков-
ськяй, рек. секр. 

B u s i n e s s ® 
¾ Opportiraity 

НА П Р О Д А Ж 
БУЧЕРНЯ 

Гуртовий і детайлічннй про
даж. Місячний торг прнбл. 
%25,000. Власник відходить на 

пенсію, продає з втратою. 
Тел.: 212 QB 5-7585 

PARTNER WANTED 
Trucking Bus. Established 11 
years. Import & Export. ICC 
Rights. — $25.000. Expanded 
Business. Makes partner nee. 

Call OE 8-8692 

BEAUTY SALON 
¯Large attractive shop. Good 
opportunity for right person. 
Owner gett ing married. Moving 

out of to\*n¾. 
201 Т Е 6-9893 

¯SERV¯ICE LAU¯¯TOERE¯TTE 
Westchester. Established 20 
years> With shirt unit & coin 
op. *Dry cleaning. Marvelous 
living. 5 days. Must застігісе 
due to back lnjory. Excelent. 

F¾ather * son business. 
914 OW 4-5698 

oft. 7 P . M & Sun. 
(914) 8 E 3-0681 

ІНАИНОВППВ КИДАННЯ! 
Мшгаіло OCTPOBEPXAi 1 

Гр о з н о К а л и н и в Унраїнсьнмх) 
С і ч о в и х С т р і л ь ц я х 

8TOBODA — Р. а Цех Ш — іersey Ш / , Я. ·І. rffT̄m 

ТАРЗАН, ч. 5 560. Горила Із золотими прнкрасамн. 




