
МИ МОЖЕМО Й ПОВИННІ ПОГЛИБИТИ 
В СОБІ РАДОЩІ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

РІЗДВЯНЕ АРХШІАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ МИТРОПО
ЛИТА З ЄПИСКОПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ В З'ЄДНАНИХ СТЕИТАХ АМЕРИКИ 

І знову, як кожного року, 
підводить нас Любов Божа 
до радостен святкування 
Різдва Сена Божого в чоло– 
віці - Г о с п о д а вашого Icy 
са Хрнста, 

В Святу Ніч Його Наро
дженая з лона Пречистої Ді 
вн Марії, християнські наро
ди линуть думами до Виф 
леємської печери, що в ній 
народився наш Господь 
Спаситедь. 

Всі ці народи, кожний по 
своєму, величають Хрнста 
Господа — Дитину на руках 
Його Матері і оспівують свя
ту подію Різдва Христового 
їхніми колядами. 

Коляди не с церковні спі
ви, уложені Святими Отця
ми Церкви, вони — особливі, 
вони зродилися в народній 
творчості, виллялися безпо
середньо, без надумань, з ві
руючих сердець народів. Це 
— ,,повінь любови" до Наро
дженого Господа. . , . 

З цими всіма народами лу
нала в минулому радістю 
Різдва Христового, лунала Л 
народними колядами і вся 
наша Українська Земля. Ко
ляди ці лунали од села до се
ла, обіймаючь Й міста. . . 
Може й тепер, хоч не так 
повно, чутно ці коляди на 
нашій Рідній Землі - Укра
їні, П Ч 

Однак, поміж нами всіма, 
на просторах вашого розсе 
лення, зокрема в цій вільній 
Країні,, нехай особливо дзвін
ко лунають наші коляди 
Ставаймо ці скарби/ віри й 
серця нашого Народу і вкла 
даймо в ді коляди нашу ві
ру; Хрнстос Рож дасться, Він 
веде людство, веде й наш Ук
раїнський Народ і доведе 
нас усіх до нового, благосло
венного часу, коли в спокої 
й на свободі, в повній дер
жавності й соборності та у 
святім Цроводі Рідної Церк
ви, Український Народ зно
ву радітиме його колядами, 
од села до села, по всіх кра
ях нашого розселення. Хрн
стос рождається, славіте!.. 

„Хрнстос з Небес — зуст
річайте!" Ми зустрічаємо 
Господа, коли розсіваємо 

щедро наші любов та радість 
навколо. Це, перше всього 
— В родині. Різдво Христове, 
„Дитина Божа" між нами, 
це свято завжди було і має 
бути „Святом Родини й Ди
тиня". 

Однак, це не є все, що по
трібне для повноти радости 
цього Свята. Церква співав: 
„Хрнстос на землі—возне 
сітеся!" Це треба зрозуміти і, 
скільки можемо, здійсняти. 

Нам народжується Той, 
Хто „просвітлює кожного 
чоловіка, що приходить на 
світ". Хрнстос Господь Сам 
про себе сказав: „Я — Світ 
ло для світу", „Я — Путь, 
Істина й Життя . . .", 3 вами 
Я — до віку кінця! . - ” 

Це Він у нас, кожночасно, 
коли ми про це дбаємо, наро
джується. „Ті, що в Хрнста 
хрестилися, у Хрнста н одя
гнулися" — співає Церква. 
Різдво Христове — особли
вий час себе запитати: Чи 
ми в Хрнста одягнулися? Чи 
ми з Христом, відчуваємо 
Ного провід? 

Була тиха, зоряна иіч, опо
відає нам Св. (Євангеліє про 
народження нашого Госпо
да. „Пасли пастирі їхні вів
ці", їм Дано було знате, що 
народився Господь, і вони 
знайшли Господа і поклони
лися Йому. З далеких країн 
на Сході прибувають1 Мудрі 
Знавці, знаходять Господа і 
Матір Його та доручають 
Господеві даря їхні. їх вела 
„Зоря Господня". 

Ці оповідання є дороговка
зом нам на путь спасіння. І 
ми можемо бути „пастирями 
наших овець", наших дум та 
почувань. І ми можемо пиль
но вглядатися у „небозвід 
нашого життя" і в иім знай
ти „Зорю Господню" та, слі
дуючи за нею, дійти до Гос
пода, що в нас і з вами. 

Так ми можемо й повинні 
поглибити в собі радощі Різ
два Христового. Церква кли
че „Хрнстос на землі — воз 
носітеся!" 
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Степам ЧАРНЕЦЬКИП 

ПЩ ЗВУКИ КОЛЯДИ 
Легендо давніх літ, дитячих, незабутніх, 
Яка ти свіжа все і чарами сповита! 
Живеш на фільмі снів і звуків ледве чутних 
І в пам'яті лежиш, як мармурова плита . . . 

Різдво! Ялинка! Гей, з Поділля вітер віс, 
Яічлава й Серет вже під кригою дрімають, 
Село задумане. Йде вечір. Сутеніє. 
На небі повно зір. Колядники співають. 

. . Поділля, ти — моє, застелене снігами, . 
Все спогадам шумиш і день і ніч за мною! 
Хоч зрадив я тебе і мов з обіймів мами 
В чужий пішов я світ — ще тужу за тобою! 

Різдво вколисане грімкою колядою, — 
Що в неї вслухались подільські тихі села! 
— Ще нині ти веселкою тремтиш ясною, 
Для мене ти єдина пісня ще весела. 

Лунай лемі, лунай в душі, вколисуй снами, 
Навівай спомини з літ давніх незабутніх, 
Коли мені весь світ — був добрий усміх мами 
І звуки коляди, далекі ледве чутні. 

твмщчччщщ 
НЕХАЙ ВИФЛЕЄМСЬКА ЗОРЯ ОСВІЧУЄ 

НАМ ШЛЯХ 
З РІЗДВЯНОГО ПОСЛАННЯ УПРАВИ 

ОБ'ЄДНЛНЇІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЄВАНГЕЛЬСЬКО– 
БАїггастських ЦЕРКОВ 

мишщвщямшвщшв!Щ/щявм 

Олесь Гончар обвинувачує „ідейних 
противників на Заході" за оцінку 

роману „Собор" . -
Київ. — „Наша зброя — то 

ленінська непримиренність 
до будь-яких проявів буржу
азної ідеології", — під та
ким гаслом відбулись збори 
ішсьменників-комуністів у 
Києві, і „Літературна Украї
на" з 27 грудня м.р. твер
дить, що „успіхи української 
совєтської літератури такі, 
що їх не в силі заперечити 
ні наші ідейні вороги, чи й 
фальшиві .друзі' ". Однак, 
„взявши слово в обговорен
ні, Костянтин Басеико кри
тикував романи О. Гончара 
,Собор', П. Загребельного 
,/'-̀ Hb для прийдешнього' та 
,^ші твори". О. Полтораць– 
кий на тих зборах заявив: 
„Відомо, що статті І. Дзюби 
видаються за кордоном на
шими ворогами, а вій, автор, 
не зробив з цього ніяких ви
сновків. О.Полторацький та
кож з осудом говорить про 
тих кількох письменників, 
які, не знавши добре суті 
справи, поставили свої під
писи під листом на захист 
осіб, що займаються антнра– 
дянською пропагандою. Тор
каючись роботи літературної 
критики, промовець заува
жив, що'їй подеколи бракує 
партійної принциповості. Це 
виявилося1, зокрема, в окре– 
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мих виступах з приводу ро
ману О. Гончара ,Собор', 
виступах, яким бракувало 
глибини, вдумливості, доброї 
професійної діловитості". 
Наган Рибак гостро висту
пав проти статтей І. Дзюби, 
особливо про творчість спа
леного комуністами біля 
Харкова під час втечі від 
німців поета В. Свідзінсько– 
го. Виступала і поетка Лю
бов Забашта, домагаючись 
„конкретних заходів по ви
хованню літературної моло
ді", однак „Літературна Ук
раїна" не задоволена з її 
„плутаного виступу". Олесь 
Гончар, розповівши про пра
цю над новою книжкою 
„про силу всепереможних 
ідей Леніна", „торкнувся й 
критичних зауважень та за
кидів щодо роману ,Собор' і 
рішуче відкинув намагання 
ідейних противників на За
ході шляхом кривотлума
чень використати в своїх не
гідних цілях цей роман, що 
його автор писав з патріо
тичними почуттями совстсь– 
кого письменника". Виріше
но, що українські совстські 
письменники будуть актив
ніше вивчати „марксизм-ле– 
ніиізм" та активніше готува
тись до ,,100-літгя Леніна". 

Багато-хто з вас. що на
родилися в Україні, прига.' 
дуємо Різдво в дитинстві, за 
'юначих літ; пригадуємо рі
дні села та міста, — Рідну 
Землю . . . Пригадуємо, з я– 
ким захопленням ми очіку
вали цього свята і, діждав
шись ,із якою великою ра
дістю ̀  врочисто святкували 
ці дні. Коли засяла Свят-ве– 
чіряя Зоря, вся сім'я збира
лась біля святково накрито
го, стола ,всі схиляли колі
на ,а батько побожно молив
ся, просячи Божого благо
словення на дванадцять 
страв, а потім — вечеря і 
коляда: „На небі зірка1 ясно 
засяла . . ," О, з якою неви
мовною радістю, з яким уро
чистим настроєм ми святку
вали цей Вечір і всі дні Різд
ва. ". .̀ -
.t Чи радіємо мж„,так само 
тепер? У світі добробуту хоч 
Різдво гучве й величне свя
то, ллє носить воно більше 
кокєрційяе . забарвлення, 
ніж релігійного духа. Хма
ра матеріялізму закриває ту 
чарівну зорю, яка показува
ла мудрецям шлях до Ви– 
флесму .6, нам потрібно під
нести ващі очі вгору, скеру
вати ваш духовний зір до 
неба, — нам більше потріб
но неба! 

В Україні ця Зоря закри
та хмарою невір'я, безбож
ництва, матеріялістичної фі
лософії, атеїстичної ..нау
ки", антирелігійної пропа
ганди та фізичного переслі
дування невинних людей. 
Християни, мучені за віру в 
Хрнста, висипаються в Си
бір, на каторжні роботи, в 
коицтаборйі ч– не можуть 
святкувати Різдва вільно. 
Багато-хто з них, розлучені 
зі своїми рідними, замість 
радости, ще більший смуток 
п є режнвають. Самотність, 
спомини минулого, журба, 
страждання, холод і голод 
-- це їхня доля. О, Боже 
наш, Боже! За що так тяж
ко страждає наш любий на
род? Чому судилося йому 
пити гірку чащу терпінь, що 
перевищує всі страждання 
людства?! 

При цих різдвяних спога
дах ми повинні пам'ятати, 

І 
що Сам Хрнстос уже в пер
ших днях і роках Свого 
життя тут на землі, був пе
реслідуваний. Першим його 
гонителем був жорстокий 
Ірод. Коли мудреці -прийш
ли зі сходу до Єрусалиму,й 
питали: „Де народжений 
Цар Юдейський? Бо на-схо– 
ді ми бачили зорю Його, ,й 
прийшли поклонитися Що– 
му", Ірод відіслав їх до Вн– 
флеєму, говорячи: „Ідіть і 
пильно розвідайте про Ди
тину; а як знайдете, сповіс
тіть мене, щоб я міг піти й 
поклонитися їй". Але під
ступний Ірод думав не те. 
що говорив. Він не мав най
меншого бажання покловя– 

It 

Вашингтон. — В п'ятни
цю 3 січня ц. р. тут почався 
91-ий Конгрес, що в ньому 
й далі матиме більшість де
мократична партія. Все ж 
таки, вже тепер між демо
кратами позначається роз
біжність у ставленні до май

бутньої республіканської ад– 
тись Христові, а - воихи | м 1 я і с т р а ц і ї 

і демократи поді– 
Иого. „Воля була дана му– д е н , щ о д о ц ь о г о н е т і л ь к „ 
дрецям не з метою покло– н а стярнх і М0Л0ДИХ( але й 
ніння. а знищення Христа– „щож иг консерватистів і 
Царя. Той самий підступний л 1 б е р а л 1 в Н о в и й конгрес 
дух Ірода живе і діє тепер. з а й м а т и с я б у д е здебільшого 
Прикриваючись наміткоюU,jy самими проблемами, 
„свободи релігії", щоб втй– щ о й попередній: міськими 
мати правдивих носіїв віріг ЗЛИднями. війною у В'стна– 
Христової, дух антихриста, j j \ інфляцією й податками. 
ЯК НІКОЛИ П е р е д ТИМ, ДІЄ ТЄ- j д 0 в с і х ц и к П І К ) б Л е М д о л у – 
пер. Але ми повинні пам'я–, чук^ся щЄ комплікації 
тати, що „чим ніч темніша. | і ,в р т і й н о г о характеру: впер
тим зорі ясніші". Апостол | ш е п і с л я в0СЬМІІ років д е м о -
Павло закликає послі довий-І 
ків Нового Заповіту народ
женого в яслах Вифлесмсь– 
кнх Спасителя Світу й гово
рить: „Робіть усе без нарі
кання та сумніву, щоб були І тят, 
ви бездоганні та тирі, не
винні діти Божі серед лукаі 
вого та розпусного роду, шо 
в ньому ви сяєте, як зорі на 
світі". 

Так .дивлячись на прови
ну .ясну й досвітню Зорю, 
діти Божі, мов ті мудреці, с; 
світлом науки, світлом жит
тя, є зорями на небі цього 
світу. Тому не зводьмо на
шого зору з Вифлесмської 
Зорі-Христа, бо тільки див
лячись на Нього, ми не зій
демо зі шляху, який прова
дить до Бога, до любови. 
спокою, правди, святоетн 
життя, вічносте, — прова
дить до славної перемоги 
над усіма силами зла . . . 

Демократична більшість в Конгресі 
ію діл єна у ставленні до республіканського 

уряду 
кратичний у своїй більшості 
Конгрес не матиме демокра 
тичного президента \ в Біло
му Домі.. Готуючись до опо
зиції, демократи тепер пере
груповуються. ` Зокрема ак
тивні в дьому підношенні лі
берали в демократичній пар
тії, які змагають до створен
ня такого керівництва, яке 
могло б мати більший голос 
в партійній політиці протя
гом найближчих двох років. 
Намагання групи лібералів 
з демократичної партії замі
нити дотеперішнього спіке
ра Палати Репрезентантів 
77-літнього Джана В. Мек 
Коринка молодшою люди
ною, закінчилися невдачею. 
Під час голосування за Мек 
Кормиком заявилося 178 
конгресменів проти 58. 

Президія „Слова" заплянувала нову 
видавничу діяльність 

Олекса Гарбузюк 
голова Об'єднання 

Дмитро Марійчук 
секретар 

Ню Иорк. — Видавничі н 
організаційні справи були 
головною темою річної нара
ди Президії Об'єднання Ук
раїнських Письменників в 
екЗнлі „Слово", що відбула
ся в суботу, 28 грудся м. р. 
u домі Українського Інститу
ту Америки в Ню Иорку. Б 
заступстві неприявного з ог
ляду на захворіння голови 
Григорія Костюка нараду 
відкрив і за рішенням учас
ників нею проводив секретар 
Президії Остап Тарнавськин. 
який відчитав листа голови 
,Слова". При яви і учасники 
вшанували померлих за час 
зід третього з'їзду україн
ських письменників, що від
бувся в днях 18 і 19 травні. 
ІУ68 року в Ню Иорку, чле 
нів „Слова", а саме д-р Со
фію Парфанович, д-ра Зи
новія Штокалка, м-гра Олек
су Сеннка-Запорізького і Я– 
рослава Геруса, як також 
пом'янули померлого амери
канського письменннка-лав– 
реата Нобелівської нагороди 
Джана Стеинбска, який буп 
приятелем української літе
ратури і з яким Президія 
„Слова" вела листування. 
Остап Тарнавськин подав ко
ротке звідомлення про діяль– 

-

місті. Президії і про діяль
ність клітин Об'єднання 
„Слово" за останній півріч
ний період. Головною турбо
тою Президії було розповсю
дження третього числа Збір
ника „Слово", одо появилося 
1968 року друком у велико
му форматі на 550 сторін. 
Кошти цього збірника вине
сли понад шість тисяч доля– 
,)ів і це примусило Президію 
взятії на себе грошове задов– 
/КЄННЯ, ЩО ЙОГО ВІїріВН!ОСіЬ– 
ся з продажу кидок. Голива 
Президії ,,илова" не тільки 
вклав великий труд в реда
гування цісі книги, ало м він 
несе весь тягар розпродажу. 
Йому допомагаюі'Ь ДОАКІ КО– 
легн-ішеьмешшкн, 1ОЛОВИ-J 
Докія і'уменна, що їм нара
да висловила подяку. За ос
танній час організаційно о– 
формнвея відділ ио єднання 
п Австралії, що ного очолюй 
письменник Дмитро Муо– 
Нитченко. Австралійська 
група видала саме свій тре
тій альманах ,,Новий обрій '. 
С проби пожвавити літера
турне життя українських 
письменників в ЕвроиІ. Дав
нішими роками європейську 
групу членів „Слова" очо– 
(Закінчення па crop. 4-ій) 

ТРИ ВИМІРИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО, ж 
НАПОВНЮЮТЬ ВЕЛИКОЮ РАДІСТЮ 

СЕРЦЯ ЛЮДСЬКІ 
З РІЗДВЯНОГО АРХИПАСТИРСЬКОГО 

ПОСЛАННЯ ПРЕОСВ. АНДРЕЯ КУІДАКА, 
ЄПИСКОПА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

В АМЕРИЦІ 
Коляда, яка веде нас у 

глибоку минулість, прига
дує нам, що як, у давнину,! 
так і в нашу добу, радість 
Різдва Господнього залежна 
від трьох вимірів, де ми, шу
каючи за нею, знаходимо ПІ 
в кожному з них; а звівши' 
разом, відчуваємо її повним' 
серцем–дущею... 

Ця радість не с поверхо
вою, це радість, яка захо–; 
днть і вглиблюється в вашу; 
душу своєю таємницею і ди– 
вовижжям. Ця радість збуд
жує і оживляє паші споми
ни, а радість дитинства на
шого стає скарбом нашої ду
ші. Ця радість примушує 
нас подумати над таємними 
дорогами Господніми . . . Ра
дість Різдва Христового си
лою своєю усуває всі переш
коди з дороги, щоб увійти,' 
очистити, відродити серця 
від зла; це радість спасенна,: 
яка вливається з вдячністю 
і спокоєм в глухі місця сві
ту, щоб зродити вищі і кра
щі надії j та бажання,, для; 
майбутніх років. Вона ожив
ляє людину так,як хвилі во–, 
ди оживляють човни, підніс
ши їх до воді з болота, в я– 
кому вони застрягли. Цс 
перший вимір радости Різд
ва Христового, вимір вгли
бину. - ' , 

Другою складовою части
ною радости Різдва Господ
нього є святкування його в 
гору– На Різдво ввесь світ 
мільйонами голосів приєд
нується до урочистого обхо
ду його, прославляючи Йо
го по церквах, домах, вули
цях своїми співами; часто 
видно сцени Різдва-ясла з 
народженим Дитятком і Ма
рією коло Нього. Добра во
ля наповняє серця людські; 
радісні привіти впливають 
на гарне і святочне ставлен
ня одних до одних. Хоч би 
як холодно було надворі, 

звідкись береться тепло, яке 
відчувають усі і яке огріває 
всіх . . . Така радість спов
нює і наші серця, коли ми 
думаємо про нашого Сотво– 
рнтеля, радіючи вашим спа
сінням в Господі Ісусі та Йо
го приходом на світ." Це на
ша вдячність перед Госпо
дом, яка виходить з наших 
сердець ,вемов щира І сер
дечна молитва, якою ми 
звертаємось до Нього. Ра
дість Різдва з цього виміру 
є сильною надією на кращі 
дні, надією, яка, збудившись 
в людських серцях, виявляє 
нашу вірність, слухняність і 
відданість Христу Спаспте– 
леві . 

Третьою частиною ра
дости Різдва Христового є 
вимір у далечину. Радість 
Різдва вкриває вселениу ft 
приносить Влагословенство 
дня ,коли вона підноситься 
до високого рфяя. Світ– 
один, і населення'його зв'я
зане між собою справамх й 
аодікібамн (ж^ття, ,і коли Р1-
ідво святкуєтьояУдУ ̂ ІЦМІІІІ 
ті,, ^ н н і , , ,с^риі,. радість,\ш 
хоч може в меншій мірі, та
кож по хатах, родинах, в У– 
сіх. серцях, Великим Благо– 
словенством цього Дня Є ДОГ 
5ра воля, яка передасться 
дід одної до другої людини, 
л'дноситься і росте в людсь
ких серцях,. . Ми стаємо 
аропагаторами доброї вОлД ,і 
сіячами Господньої Любови. 
„Господь так полюбив світ, 
що Свого Сива віддав для 
нього" (Иоана 3:16). Цю 
любов ми виявляємо у сво. 
їм ставленні до інших і по
магаємо зв'язувати все люд
ство в одну велику Господ
ню родину. Це і є ті три ВДг 
міри святкування Різдва 
Христового, які наповнюють 
великою радістю серця люд
ські . . . 

f Єпископ Андрей t 

-
-У Братиславі відбулася інавгурація 

нового словацького уряду 
Братислава. — На прем'є

ра іпгої Слгвачької Соціялі– 
стичної Республіки, створе
ної З 1 СІЧИ'- Ц.р. В СКЛВі'і 
Чехо-словацької федерації, 
паї)меновано Стефана Садов– 
ського, близького співробіт
ника першого секретаря ко
муністичної партії Чехо-Сло– 
ваччини Александра Дубче– 
ка. Садовський очолюс уряд 
Словаччини, який складають
ся, крім нього, ще з двох за
ступників прем'єра, та 18 мі
ністрів. Під час інавгурацій
ної церемонії, яка відбулася 
у Братиславі 2 січня ц.р., 
прем'єр Садовський заявив у 
твоїй промові, що він і його 
уряд працюватимуть для де
мократичного розвитку сло– 
г.ацького народу. Призначе
но новий уряд Словаччини 
на другий день після того, 
як президент ЧССР Людвік 
Свобода затвердив склад но– 
пого федерального уряду 
Чсхо-Словаччини під прово
дом прем'єра Ольдржіха 
Чсрніка. Новоствореннй че
ський уряд очолюс Стані
слав Рацль, дотеперішній мі– 
кістер хемічної індустрії. 

— міністер освіти, Ген Вгід 
Пепіх — міністер внутрішніх 
справ, письменник МироЬ 
сляв Валск - міністер куль
тури, Лядісляв Добош — 
член угорської меншостн, мі
ністер без спец, призначен
ня. 

Під сучасну пору населен
ня Чехії нараховує яких І0 
мільйонів, населення Сло,– 
ьаччини - 4 мільйони. Н^ 
зважаючи на це, словаки МИ
НУТЬ в другій палаті парля– 
менту — Палаті Національ
ностей таку саму скількісі^ 
депутатів, як і чехи — 76. 

9 Представник Ніксона о– 
ниннвея був п Біяфрі в Аф
риці тричі під бомбами, що 
їх скидувалк єгипетські ле– 
тунн з літаків совстського 
типу, доставлених централь^ 
йому урядові Нігерії. Ніксой 
просив р с с публіканського 
конгресмена з Огайо, До
на лда Лакенса, виїхати до 
Нігерії й на терен воєнних 
дій в Біяфрі та скласти йо
му, Ніксонові. звіт з своїх 

Створено новий федеральний пражень і спостережень." 
уряд, як також окремі чесь
кий та словацький уряди у 
зв'язку із уведенням у дію 
нової конституції ЧССР і 
перебудовою цієї дерясавн 
у федеративну державу. В 
склад нового словацького у– 
ряду, крім Садовського, вхо– 

Конґрссмен Лакенс, вертаю
чись до ЗСА. захворів у Па
рижі на ,,флю", але висло–' 
вився дуисс негативно про 
дотеперішню політику Аме
рики в Нігерії, яка підтри
мує єдність Нігерії навіть' 
коштом життя 10-ох мільйо– 

дять ще м. ін. Люкан Матейнів біяфрійців. 
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ДВА НАСВІТЛЕННЯ ОДНІЄЇ ТЕМИ -
У московських „Извести–; „Правд." й інших „централь, 

ях" і в київській „Радянсь– | них" газетах читають і внв–' 
кін Україні" опубліковано І чають закордонні уряди, 
того самого дня, 5 грудня, журналісти, еовстознавці і 
передові на ту саму тему: і шляхом замовчування про– 
„Советская демократия" і І блеми, суґерус думку, що та– 
„Наше радянське народо– | КОЇ проблеми в СССР взагалі 

Мир і добра воля 
Вітаючи народження у Вифлесмі Божого Сина, янго

ли співали славу на висотах Богу та сповіщали мир на 
.землі і добру волю між людьми. 

Навряд чи можна б людям на цьому світі бажати 
^кращого, як мир і добра воля. Якби тільки цей мир і якби 
-тільки ця добра воля між людьми, ми мали б, мабуть, ран 
2на землі. Найбільші бо нещастя, найбільше терпінь та 
"всякого іншого лиха, включно із передчасною смертю, 
^принесли більші й менші війни та зла воля. Україна може 
"послужити на це переконливим прикладом. Зла воля і 
^захланність її сусідів, їхні вічні зазіхання на українські 
^землі та війни між ними самими за володіння над Украї– 
-ною безнастанно плюндрують ту медом і молоком сплнва– 
Зючу землю, приносять смерть і загладу її– мешканцям. 
І Війни і зла воля окупантів України тільки за останнє 
-півсторіччя завдали їй стільки нещасть і терпінь, що їх, 
^мабуть, і саме пекло не видумало б. Зорганізований оку
пантом штучний голод, жертвою якого впали мільйони 
-людей, постійний терор, розстріли і заслання, політика 
^„спаленої землі" під час другої світової війни, масові ви– 
фози людей на невільничі роботи другим окупантом, про
довжування політики народовбивства після війни — все 
це було наслідком злої волі. 

' Але чимало лиха та недолі принесло нам і те. що й 
,ми самі між собою не дуже то плекаємо мир.і добру во– 

І”'лю. „Всі покою щиро прагнуть, та не в один гуж всі тяг
нуть" — сказав колись великий гетьман Іван Мазепа. 

'Не спромоглися ми на те, щоб „потягнути в один гуж" на
звіть у найбільш критичних хвилинах нашої історії, тоді, 
' я к вирішувалась її доля під час першої і другої овітових 
воєн. Не прагнемо ми цих небесних благодатей — миру 

(і доброї волі — також і нині в нашому суспільстві, навіть 
І у наших родинах. 

Різдвяний час дас добру нагоду над цими проблемами 
Зпризадуматись і поробити відповідні практичні висновки, 
в Всі бо реформи, всі добрі вчинки треба починати від себе 
І самого. Подбаймо ж, щоб між нами був мир і була добра 
??оля, а тоді легше й успішніше зможемо протиставитися 
З злій волі інших. 

І II о впорядкованим світ і 
Рік 1ЇИ38-ИЙ був одним із тривожних : неспокійних ро

ків на цій плянеті. . 
Перегляд подій, який зайняв би тут забагато місця, 

| показує, що людство покладає завеликі надії на Організа
цію Об'єднаних НаДІя у тому, що вона дійсно може роз– 

I в'язувати складні проблеми міжнародного характеру. До– 
Ісить одного московського вета,'ДОСИТЬ одного „нст", як усі 

( намагання представників урядів багатьох країн ідуть на
нівець. Досить урядові ЗСА припинити оплачувати левн– 

Іну долю фінансових видатків ОН, як за короткий час із 
будинку на 42-ій вулиці в Ню Иорку розбіжаться навіть 

Ісекретаркн, не .діставши платні. Досить представникові ім
періалістичного СССР намовити кількох „невтральннх" 
І або політично ще не вироблених представників молодих 

країн Африки, як Генеральна Асамблея буде виносити 
постанови всупереч людському глуздові. 

І ОН навіть у Рік Прав Людини і навіть символічно не 
засудили й досі уряду Нігерії, який з допомргою СССР 

- намагається розчавити окремий народ, що повстав і про– 
і голосив незалежну Республіку Біяфру. В моральному ро– 
І зумінні ОН дійшли до того, що „нагородили" представни– 
' ка Москви з Києва проф. Недбайла відзнакою за ,,досяг– 
1 нення у боротьбі за людські права"! 
І Такі й багато інших прикладів показують, що світ 
І дійсно не впорядкований. Охоронці ладу й закону лов– 
1 лять злочинця і відсилають за напад на людину до в'яз– 
1 ниці, але ОН навіть морально не засудили Москви за бру– 
к тальннй збройний напад на Чехо-Словаччнну. 
m 

і Звідки ж чекати ладу і впорядкованости ? Де шукати 
; джерел до прогресу, до кращого влаштування світу ? Як– 
"що добре вдуматися,'то треба шукати цих сил у першу 

чергу в самій людині. Коли кожна людська одиниця йти– 
ш ме шляхом удосконалення, тоді будуть досконалішими і 
а уряди, тоді й на о)юрумі Об'єднаних Націй стане тісно тим, 
2 які заповзялися поневолити світ. 

Народи нічим не поділені. їх штучно розділюють Мос– 
І ква й Пейпінґ. Шлях до кращої впорядкованости світу ле– 
I жить через справжню свободу для всіх народів. 

владдя". Здавалося б. що у 
тоталітарній країні преса 
конче повинна однаково ви
світлювати те саме питання. 
Але це лише назверх і не в 
усіх справах. В „централь
них" газетах, наприклад, 
пишучи про Одеську чи Ми
колаївську область, не пода
ють бодай формальної дочіп– 
ки „УССР" або „Україна". 
Для читачів - росіян і для 
закордонних читачів, таким 
чином, не завжди ясно, про 
яку частину СССР іде мова, 
а на Заході це все сприйма
ється як „Росія"... 

Передова в „Известиях", з 
нагоди так званого Дня со– 
встської конституції, твер
дить, що СССР став „бать
ківщиною демократії нового 
типу — демократії для тру
дящих". Далі йдуть „прик
лади", як то в СССР дбають 
про економічне забезпечення 
трудящих, про пенсіонерів і 
т. п., для того, щоб ДІЙТИ до 
висновку, який фактично 
заперечує будь . яке понят
тя демократії і конституцій– 
ностн: „Все це робить партія 
комуністів, бо у нас немає і 
не може бути іншої політич
ної організації". В московсь
кій газеті; аж надто далекій 
від релігійних справ, 'с на
віть такий вислів, як ,.свя
тая святих", але поставле
ний вниз' головою: „Керів
на роля комуністичної пар
тії, об'єднання довкола пар
тії всього народу — це свя
тая святих соціялізму, СОЦІ
АЛІСТИЧНОЇ демократії". 

Навіть якщо, брати за чи
сту воду совстські тверджен
ня й дані, мовляв, Совєтсь– 
кий Союз — це диктатура 
пролетаріяту, здійснювана 
комуністичною партією, то 
й тоді статистичні совстські 
дані. заперечують самих ав-f 
торів. Тепер до Верховного 
Сонету СССР входять 1517 
депутатів („вибраних" за1 

єдиним списком на наказ 
партії). Але з них тільки 
404 особи є робітниками; ба
гато з них є директорами за
водів, та фабрик, яких годі 
зарахувати до пролетарія' 
ту. Інші депутати: 294 кол
госпники, 154 працівники 
культури, науки й охорони 
здоров'я. А хто такі інші де
путати ? Понад 500 осіб у то
му Верховному Совєті СССР 
— це представники, як пи
сав М. Джілас, „нової кля– 
си" - совстські функціоне
ри, партапаратчики, агіта
тори, наглядачі, підганяйли, 
каґебістн - емведисти. 

У передовій в „Известиях" 
повно таких туманних озна
чень, як „совстський народ", 
„совстське суспільство", ли
ше раз там згадано про „всі 
СОЦІАЛЬНІ групи, всі націо
нальності і народності, всі 
покоління". 

Так, центральна москов
ська газета навіть у передо
вій про так зв. комуністичну 
демократію, що цілковито 
заперечується р е а л ьного 
диктатурою, і не пролетарі
яту, а російської керівної 
верхівки партії, — оминула 
питання н а ціональностей, 
розвитку націй в СССР. Мо
сква враховує, що передові в 

Ю. Пунднк : 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЗОВ 
ПЕРЕД ОН 

не існує або ж вона розв'я
зана. У висліді такий собі 
Недбайло, що не дбав ні про 
український народ, ні взага
лі про людей, крім вико
нання функціонерських зав
дань — одержує на форумі 
ОН... нагороду та ще у ді
лянці боротьби за Права 
Людини!.. 

Київський відгомін ' мос
ковських центральних га
зет І— „Радянська Україна" 
не може аж так нехтувати 
національним, п и т анням. 
Шелест добре знає, чим на
кипає „український котел". 
У передовій „Наше радянсь
ке народовладдя" тільки 
побіжно згадано про еконо
мічне забезпечення та добро
бут. Натиск покладений на 
щось інше: "v` 

, З СССР всім націям і на
родностям надано не тільки 
рівні політичні права, а й 
створено можливості для с– 
кономічного і соціально-
культурного розвитку. СОЦІ
АЛІЗМ привів у дію таку мо
гутню рушійну силу, як дру
жба народів СССР. 58 націй 
і народностей нашої країни 
представлені у ' Верховній 
Раді СССР, кожна нація і 
народність мають своє 'само
управління.' У братній сім'ї І людських прав" представнн– 
радянських народів україн
ський народ створив, розви-

ІТа роді я відзначення Ко
сило людських прав при Об'
єднаних націях Петра Нед
байла, члена совєтської де
легації в ОН за „заслуги для 
людських прав" викликала 
слушне обурення нашої 
вільної преси і оправданий 
скептицизм щодо щирости 
Ідеалістичних заяв І про
грам цієї міжнародної орга
нізації. 

Описуючи явища суспіль
ної несправедливости, які 
спонукали його в молодих 
роках вступити до італійсь
кої комуністичної партії (з 
якої він згодом вийшов, по
бачивши забріханість кому
нізму), італійський письмен
ник Ігиаціо Сі льоне пише: 
„Однак, я не збираюся ви
кликати враження, що по
няття справедливости й 
правди не існувало або було 
погорджуване. О, ні, зовсім 
яі! Про них часто говорили 
її школі, в церкві і при різ
них нагодах, говорили крас
номовно і з великою, поша
ною — але в дуже абстракт
ній формі. А для кращої 
ілюстрації цієї дивної й ці
кавої ситуації хочу додати, 
що побудована вона була на 
обмані, про, який всі, навіть 
діти, знали". 

Спостерігаючи діяльність 
Об'єднаних Націй, зокре
ма ж такі вчинки, як нагоро
дження „за j 'Заслуги для 

нув і зміцнив свою націо
нальну соціялістнчну дер
жаву". 

Отже, в той час, як „Из– 
вестня" оминають націо
нальну проблему — „Радян
ська Україна" виписує пане
гірики Москві на цю тему^ і 
то кількома нааоротамн в 
одній передовіші: „За роки 
радянського народовладдя `y 
нашій країні нагромаджено 
досвід державного будівниц
тва на основах справжньо
го рівноправ'я трудящих 
усіх націй і народностей" і 
т. п. Тут уже ,^забутчЛіща, 
в СССР є не 58, ja 105 ,tfet 
цій, народів і народноЬтеіг..Г 

Крім того, „Радянська Ук
раїна" робить ще й інше від
хилення від московської OAt 
редовиці, також вимушене1 

сучасними настроями в ду
хово нескореній Україні: 

„В наш час гострої ідеолсй 
гічної боротьби двох світів 
— світу соціялізму і світу 
капіталізму буржуазні прі^ 
паґандисти докладають ве
личезних зусиль,';щоб пока
зати у найвигіднішому свіді 
СВОЇ „свободи". 'Але чорне, 
скільки б його не називали 
білим, не перестане бути 
чорним. Нині кожному ясно' 
що імперіялістична „свобо
да" — це узаконене право 
грабувати трудящих, піддал 
ватн теророві людей, що ви–.' 

ка режиму, який — і про це 
знають всі, включно з тими, 
що цю нагороду давали — 
брутально топче всі людські 
права, мимоволі приходнть– 
ся повторювати слова Сільо– 
не про побудоване на оче
видному обмані суспільство, 
де принципи справедливости 
й правди існують тільки для 
красномовних промов. 

У світі політичних реаль
ностей Об'єднані Нації, зок
рема ж їхня Комісія людсь
ких прав, є реальністю, якої 
нам не можна нехтувати хоч 
би тому, що якраз до неї по
середньо звертаються за до
помогою Чорновіл, Караван– 
вькнй, Лук'яненко й 'Днші, 
які в Україні борються за 
національні права, поклика– 
ючись, між іншим, і на Дек
орацію. Людських. Прав. 
Українська еміграція "'має 
завдання довести цей голос 
протесту з України до Об'єд
наних Націй і боротися за 
те, щоб проголошені цією 
'організацією принципи сто– 
еовано і до українського на
роду. 
4S Цікаву: аналізу цих прин
ципів дас д-р Денис Квітков– 
т)ькйй - здасться, вперше в 
українській політичній літе
ратурі — у передмові до ли
ста В. Чорновола „Я нічого 
у вас не прошу" і в праці 
„Боротьба за свободу в Ук
раїні" (обидві книжки вида
ні Крайовою Екзекутнвою 

прогрес, справжню демокра 
тію. Тільки при соціалізмі і 
можливі реальні політичні 
свободи" 

Москва навмисне вдасться! 
до „двоторовости" в тракту
ванні національного й багрі

ючи „республіканській" прій 
сі більше писати про те, ім.о| 
нуртує серед даного народу; 
звичайно, писати в комункЦ 
точному, дусі. Така двоторіи 

ступають за мир, соціяльннй. УНО, Торонто, Канада, 1968 
p.). 

Первісна Хартія ОН ста
вила, як одне із завдань цієї 

вість, опрацьована імперсь
ким „трестом мозків", є ще 

тьох інших питань, дозволЯ-J юдним доказом, з яким під
ступним і грізним ворогом 
імають справу як поневолені 
|нації. так і вільні народи 
світу. 

(л.п.) 

міжнародної о р г а нізації, 
„сприяння й заохочування 
до пошанування людських 
прав і основних свооід для 
всіх, без різниці щодо раси, 
статі, мови або релігії". Од
нак, як вказує д-р Квітков– 
ськнй, слабістю Хартії було 
те, що вона засновувалася 
на доктрині невтручання у 
внутрішні справи її членів, 
отже П постанови відносили
ся до держав як цілісних 
комплексів радше, ніж до 
окремих громадян. 

Цей недолік був виправ
лений частинно Декляраці– 
сю Людських Прав, прийня
тою Генеральною Асамбле
єю ОН 10 грудня 1948 р. Де– 
клярація говорила про інди
відуальні права на свободу 
й безпеку особи; свободу 
думки, слова, розповсюджу
вання інформації та ідей; 
свободу зборів і релігії; сво
боду вільного пересування 
всередині держави й виходу 
з неї; право на національ
ність; свободу від примхли
вого арешту... Інша ми сло
вами, це ті права, які мос
ковський, режим найбільш 
брутально порушує в Укра
їні. 

Але й Декларація, як під
креслює д-р Квітковський, 
була тільки деклярацісю, а 
не зобов'язуючим 'законом. 
Крім того, вона не підкрес
лювала дуже, - важливого 
п р а в а людини — права 
на самостійне д е р ж а в . 
не життя в рямках її нації, 
права на самовизначення. 
Врешті вона не передбачала 
можливосте індивідуальних 
скарг за порушення поста
нов Декларації. Ці недоліки 
усунено п р в й нятнмн 16 
грудня 1966 р. Міжнародни
ми Договорами про цивільні, 
політичні, економічні, соці
альні й культурні права і 
окремим Протоколом до тих 
договорів. Протокол дас пра
во Комісії прав людини 
приймати й -P о з г лядатн 
скарги від індивідуальних 
осіб, а договори визнають, 
що „всі народи мають право 
на самовизначення. Силою 
цього права вони свобідно 
вирішують свій політичний 
статус і свобідно забезпечу
ють свій економічний, соці
яльннй та культурний роз
виток". Договори були прий
няті одноголосно, тобто й 
СССР і УССР, які, однак, 
голосували проти Протоко
лу, оскільки він передбачає 
перехід від гарних деклара
цій і слів (від яких Москва 
ніколи не відстає) до більш 
реальних кроків для переве
дення дек'лярацій в життя. 

Врешті для нас важливий 
і інший документ ОН, а саме 
Міжнародна Угода проти 
народовбивства (геноциду), 
яка увійшла в силу 1951 ро
ку і яку ратифікували СС
СР та Українська ССР, і Де– 
клярація Генеральної Асам
блеї ОН про „потребу довес
ти до скорого й беззастереж
ного кінця КОЛОНІАЛІЗМУ в 
усіх його формах і виявах", 
оскільки підкорення народів 
під чужим пануванням і ВН
ЕСКОМ заперечують основні 
людські права. 

Аналіза матеріялів, отри
маних з України, виявляє 
грубе порушення в Україні 
всіх основних л ю д е ьких 
прав, які гарантують не 

тільки постанови Об'єдна
них Націй, але й конститу
ція та закони самого ж та
ки СССР і Української ССР, 
включно з політикою гено
циду, бож систематичне о– 
безголовлювання українсь
кої нації навіть і тепер че
рез ліквідацію й провідної 
верхівки є геноцидом. „Нема 
двох думок, — пише Д-Р 
Квітковський, - що в Укра
їні московсько - совстська 
влада свідомо, планово, сис
тематично винищує україн
ську провідну верхівку, її ін
телігенцію з метою обезголо
вити українську націю і зро
бити її погносм для москов
ського ненаситного імперіа
лізму. Предметом нищення 
- духового і фізичного — є 
українська людина і укра
їнська нація". 

А вже зовсім безпреце
дентним явищем є факт, що 
переслідують і арештують в 
Україні молодих інтеліген
тів не за порушення законів, 
а, навпаки, за боротьбу 
проти систематичного пору
шування законів больше– 
вицькою владою. Як пише 
д-р Квітковський, українсь
ка людина в Україні „не бо
реться проти писаних зако
нів, проти конституції; вона 
не бореться проти заяв, пос
танов і рішень Комуністич
ної Партії СССР, вона не бо
реться і проти комунізму, як 
економічної ідеології й ПОЛІ
ТИЧНОГО устрою — ні, ця ук
раїнська людина бореться за 
додержання, за пошануван
ня, за переводжування в 
життя конституційних прав 
і свобід, в такій формі і з та
ким змістом, як записані во
ни в конституції СССР і в 
конституціях „союзних" ре
спублік". 

І, врешті, найбільшою іро
нією є факт, що тоді, як мос
ковський уряд розпинається 
на 4юрумі ОН проти пору
шування людських прав в 
інших країнах, включно на
віть з виступами проти „ра
сизму" в ЗСА, західній світ 
не то не звертає уваги на 
яскраві факти порушування 
людських прав в СССР, а 
навіть взагалі якось перео– 
чуе питання людини і її ста
новища, зосереджуючи ува
гу тільки на економічних 
досягненнях або поважно 
вивчаючи конституцію СС
СР так, начебто вона була 

ної дійсностн в СССР, 
У світі, в якому ідеали й 

принципи є предметом тіль
ки красномовних прилюдних 
виступів і абстрактних заяв, 
а практична поведінка таки 
керується респектом до гру
бої сили злочинця і страхом 
перед помстою, важко жерт
ві того злочинця внести по
зов проти нього й надіяти
ся виграти справу. Судді мо
жуть навіть в інтимному за
тишку їхнього приватного 
життя висловлювати спів
чуття жертві — а ми вже ба
гато таких висловів співчут
тя чули, зокрема під час ви
борчих кампаній! — але 
засудити злочинця з висоти 
прилюдного світового трибу
налу не мають відваги. Але 
наші брати в Україні таки 
внесли позов проти МОСКОВ
СЬКОЇ банди в Україні і пере
дали нам доказові докумен
ти. 

Обов'язок у к р а їнської 
спільноти у вільному світі 
допильнувати, щоб цей по
зов і ці документи пішли пе– 

3 ВАШИХ БУДЦф. 

,Ла СтефапаГ 
В ці давні часи (а може це 

сталося тільки `e`tbpbfj, у 
третій день Різдф^ристо– 
вого, або ,ра СтефО/на", був 
у нас потрійний празник, те
му що батько був Степан і 
вуйко був Степан, а потік 
ще нам народилася сестра 
Стефця; то й теж „пришлю-
совано" до ім'янинників. 

Якийсь такий дивний зви
чай завівся був у тих часах, 
що ім'янинника в'язали . . . 
Що це був за звичай чи ри
туал, на яку пам'ятку стриіі– 
ки скручували батькові пе
ревеслами руки й ноги і ва
лили його на землю, — ке 
можу збагнути. Щастя, що 
в третій день Різдва на до
лівці ще був ,фд^-ерлома, 
тож і покійний" нищ тато 
жадної аМзичнсЧ шкоди від 
цього не зазнавав, тобто не 
потовкся, коли падав на со
лому. Він так довго лежав 
зв'язаний, поки не ,^шіупив– 
ся", — мусів поставити 
стрийкам літру оковитки. . . 

Ну, а тоді починався балі,.' 
Як нині пригадую собі то

го першого „СтедЬана", що 
так глибоко закарбувався в 
дитячій пам'яті: коли стрий– 
ки кинулись батька в'язати, 
я страшно налякався, що 
стрийки, зв'язавши батькові 
руки і ноги, зачнуть його 
бамбуритй. . . Всі в хаті ста
ли з мене сміятись, а наи– 
дивніше було для мене те, 
що сміявся також -Зв'яйаний 
батько! Тоді я ще дужче за
ревів — з жалю і сорому, 
що мене підняли на сміх. 
Взагалі в той час дорослі ро
били багато дечого такого, 
що нам, дітям, було дивне– 
незрозуміле . . 

Відав, це так починався 
конфлікт поколінь. 

Була тоді для нас, дітей, 
ще одна загадочка справа: 
стрийки чомусь-тОі ніколи не 
пробували в'язати другого в 
хаті ім'янинника, вуйка Сте– 
панач Вуйко Степан, що не
давно Помер у Львові, учи
телював тоді там же в на
родній школі ім. Бориса 
Грінченка, а до нас, на cejnq, 
приїжджав щороку на свя
та. Мабуть, стрийки не ма
ли відваги забиратись до 
нього з перевеслами, бо він 

.базою су/шільдсД,^ірол,ітц,ч-J(Sye ^^мн.^, щовмв чорний 
сурдут, сорочку з „паркани– 
ком" і маншетами, то воно й 
не лицювало б кидати його в 
такому елегантнощ+еигляді 
в солому. . . ^ 

Так читак, звичаїа'язан– 
ня потім перевівся,, 'як ба
гато інших, припалих пилом 
давнини, звичаїв, традицій. 
А там не стало між живими 
батька і стрийків, тож і не 
було вже кого в'язати, то й 
не було кому. . . Швидко по
тім прийшло ,/визволення 
з-під панського гн^ту", що 
всім нам зав'язало– -івіт. 
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J За тиждень перед Різдвом 
fc приїхав до Ню Норку Мн– 
1 хайло Дубовський провідати 
J в шпиталі свого друга Петра 
і Ведрика, якого не бачив 
^двадцять три роки. Ведрнк 

виздоровлював, ставав на 
Zноги. 
ї Сіли — розговорились. Ду– 
іьбовськнй щирий у розмові, 
S як і колись був, під час нав– 
- чання в гімназії. Розповідав 
Іпро себе, про те, як йому 
'пощастило стати співвласни-| 
гком великого нафтового про– 
! мислу й директором банку в 
2 Бостоні. Тепер його річний І 
” прибуток сягає мільйона до– 
Тлярів! — Але я ніколи не 
' забуду, як під час другої сві–' 
'ТОВОЇ війни в полоні МИ Д!– 
^лилися шматочком хліба, —j 
- згадував Дубовський, — і 
,ітому вирішив у честь Різдва 
J допомогти тобі. Ось, маєш. 

- Гість вийняв з кишені два 
банкові чеки по п'ять тисяч 
долярів і подав Бедрнкові. 
Від несподіванки й щастя 
Бедрнк просльозився, не 
смів протягнути руку по та
кі гроші, але друг упрохав: 

— Петре, не будь дити
ною, візьми! Слава Богу, 
гроші для мене не пробле
ма. Кожного року плачу 
більш, як двісті тисяч різ
них податків. . . 

Бедрнк узяв чеки, сердеч
но дякував і почав розпові
дати про себе. 

— У мене слабенько. Крім 
недостатків, здоров'я не до
писує, серце . . . Лікарі му– 
сілн вбудувати мені в груди 
електричний підсилювач — 
маленьку батерею. Тепер 
маю нормальний віддих, і 
думаю, що до Петрового 
дзвінка дотягну. . . 

( Хворий усміхнувся, задо
волений, що переповів своє 
горе. Усмішка на мить ви
рівняла на чолі зморшки. І 

— Коли б я був сам, то й 
не журився б, — продовжу–! 
вав Бедрнк. — Та я взявся 
допомогти одній письменни– 

j ці, молодій удовиці: вона 
пише книжку, а я, призна
юсь тобі як другові, надщер– 

1 бив там своє здоров'я. . . 
J — Словом ти залюбнвея 
в пнсьменницю-вдовнцю, —І 
вставив Дубовський і попро
хав розповісти докладніше. 

— Вона підготовляє до 
друку велику літературну, 
працю. Може на другий рік 
її ім'я буде відоме всім, але' 
покищо бідує. Я помагаю, і і 
так живемо. Та згодом я за-| 

| уважив, що любов між нами 
однобока. Прочитаю рукопис 
і бачу, що велика людина 
пише, а серце холодне, як' 

' лід. — Бедрик продовжував:1 

— До всього, звідки взявся 
на мою голову молодий ма-і 
ляр. Малює він добре, але 
вдача, як у дикуна. Я до 
письменниці: — Клавусю, 
Клавочко, а він прийде і за
мість привітатися — вщип
не. Вона йому: „Збнтош–^ 

і )Ц — 
ник ! — але так якось ла– рові, а для неї було два: 
гідно це вимовляє. . . Не дал ..один від „Ангелнка", другий 
Боже, щоб я так! Завереща 
ла б на цілий дім. Отож, ма
ляр почав заходити до нас?. 
Раз жартома Клала сказала, 
що я її родич, а йому того й 
подай. . . Пізніше виявило
ся, що в маляра біда з гріш
ми. Я тоді ще трохи мап, і 
мене запрошують на обід, хо
димо разом. А маляр — roV 
ворун, фантазія у нього! .1. 

Довго розмовляли друзі 
того вечора, про все на світ 
ті. Дубовський, прощаючись^ 

пару сотень долярів пнем 
менниці під ялинку від „Ан
гелнка", і все буде добре. Щ 

Бедрик так і зробив, на
віть „перевищив" порадуй 
розмінявши одного чека, всі 
п'ять тисяч долярів поклав 
під ялинку, з написом на' 
коробці: „Клавді 
гелнка". 

На Святу Вечерю ліній" 
лись утрьох. Все йшло, як 
велить традиція: молилися, 
складали побажання, їли рі
зні страви. Потім біля ялин
ки Клавдія роздавала ріад– 

від „святого Миколая". Ма
ляр подарував письменниці 
вічне перо, і Клавдія сердеч
но подякувала йому довгим 
поцілунком. Потім відкрила 
пакунок від „Ангелнка". 
Глянула на тисячі-тнеячі до
лярів і остовпіла, а підхме– 
лений маляр кинувся до Пе
тра: 

— Ти, браток, скажи, де 
взяв гроші?! 
, , Й – Та банку не пограбу
вав . .. — оправдувався той. 

порадив Петрові покластд|-;гь- Але ти цього за один 
день не заробив! 
, Петро мовчав, Клавдія по
чала плакати. 
"Щ—Ну, добре, — вів слід
ство маляр. — Припустім, 
що ти знайшов, то чому не 
зголосився в поліцію? Хтось 
знедолений на Святвечір! . . 
`f`.— Віднеси в' поліцію! — 

від АнЛскомандувала Клавдія. 
— Так! — підтримав її мо

лодий. — Шапку на голову 
і йди! Там тебе висповіда
ють. . . 
' — Я того гріха не маю, 
про який ти думаєш! — 
крикнув Петро. Він ухопив 

вяні дарунки: маляреві, Пет^їюробку з грошима й кинув 

у лице маляреві. Він 
злякано відіпхнув Петра, а 
той, вдарившись грудьми об 
крісло, розбив підсилювач 
серця і непритомним упав на 
підлогу. Викликали амбу– 
лянс, але в дорозі до лікар
ні Петро помер. 

— Що ж робити з гріш
ми? — питалась Клавдія. 

— Я не знаю, — відповів 
маляр, — я просто одурів 
від того всього. 

— Знаєш, що? — піддала 
думку Клавдія, — я віднесу 
гроші в поліцію і скажу, що 
знайшла в паперовій торбі 
коло книгарні. Не зроблю 
гріха, бо не роблю нікому 
кривди. Пегра-небіжчика в 
цю справу вплутувати не бу
демо. 

Маляр погодився. Гро
ші віддали в поліцію. Клав
дія підписала протокол із за
значенням, що коли ніхто не 
зголоситься за грішми, то 
знахідка стане власністю то
го, хто її знайшов. 

На похорон Бедрика при 
їхав Дубовський і, як най
ближчий друг, заступав ро: 

дину, полагоджував усі 
справи, покрив усі видатки. 
Клавдія побачила в Дубов– 
ському справжню людину, і 
довірочно розповіла, що 
спричинило Петрові смерть. 
Розповіла про той „страш
ний дарунок", який поклав 
Петро для неї під ялинку. 

— А що ви з тими доля– 
рами зробили? — зацікавив
ся Дубовський. 

— Що я могла зробити? 
— віднесла в поліцію. 

Дубовський, зітхнувши, 
сказав: — Дорога пані, гро
ші я дав Петрові! Ось, ди
віться, — і показав копії 
обох чеків, разом на десять 
тисяч долярів. — Я просив 
Бедрика допомогти вам ви
дати книжку. . . 

Клавдія почала гістернчно 
плакати. 

— Плачем нічого не вді
єш, — заспокоював молоду 
письменницю Дубовський. 
— Ходімо в поліцію і я там 
виясню всю справу. Запев
няю вас, що всі гроші відда
дуть вам, бо така була воля 
того, хто поклав їх під я– 
лннку. 

ред форум світового4 трибу
налу для прав людини і на
цій. Ми прийняли на себе 
ролю оборонця иашиіс пок
ривджених братів перед сві
товим трибуналом, а кожен 
чесний оборонець має мо
ральний і етичний обов'я
зок докласти максимум зу
силь, щоб справу свого клі
єнта виграти. 

Мусимо з соромом сказа
ти собі, що ми такого .мак
симуму зусиль ще не вкла
ли в справу нашого клієнта, 
українського народу, 1ю на
віть і Світовий Конгрес Віль
них Українців, маючи вжс 

документи з України перед 
собою, пройшов над ними 
дуже поверховно. Наш вис
туп на Тегеранській конфе
ренції треба розглядати 
тільки як початковий крок, 
на якому ми чомусь і спи
нились, не добившись успі
ху. Тому, на нашу думку, 
перед Скжретаріятом^СКВУ 
стоїть негайне .Завдання 
створити комісію правників 
і знавців політичних справ 
для виготовленні! "ґрунтов
ного документу - позову 
проти уряду СССР за пору
шення людських і. націо
нальних прав та за^геноцид 
в Україні і добитися, щоб 
цей документ пішов на роз
гляд Комісії людських прав 
при ОН. 

Цитовані вище праці Д-ра 
Квітковського дають основ
ну базу для такопх”цокунен– 
ту. Справа тепер' тільки У 
належному його оформлен
ні -7- і, найголовніше, в на
полегливому зусиллі^ пере
дати його на світовв^ьсуд. 



Ч / З . СВОБОДА, СУВОРА, 4-го СІЧНЯ 1969 5 і 

УСЯ ЦЬОГОРІЧНА КОЛЯДА НА ХАРИТАТИВНУ АКЩЮ ЗУАДК! UNITED UKRAINIAN AMERICAN RELIEF COMMITTEE 
8020 OLD YORK ROAD PHILADELPHIA, P a 19141 

КОШТЕТУ АМЕРИКИ 
передає цігло дорогою 

З НАГОДИ ВЕЛИЧНЬОІХ) ПРАЗНІЇКА 

ХРИСТОВОГО РІЗДВА 

Н О В О Г О РОКУ 
J J щирі привітання та побажаная їх Блаженству Вер– 
HQb хоаному Архнспнскоггокі Кардиналові Иоснфові, Ви– 
"у сокопреосвященішим і Преосвящениігам Ієрархам Ук– 
5 S раінськнх Церков, Високопрепсдобиому і Вссчесному 
О Духовенству та Українському Громадянству Велико. 
"^ го Ню Иорку — зокрема Проводам і Членству тих 
-5 . наших організацій і установ, що виказали своє зро– 
4Ь зумішія і свою відданість для релігійно-церковних і 
^ національїго-громадських потреб 1 співпрацювали із 
--т проводом нашої Української Громади для добра на– 
Ф шої Рідної Української Церкви та нашого Народу. 
т ЗА УПРАВУ КОМІТЕТУ: 
"У Адк. Роман Гугленич Д-р Семен Федіок 
5 5 голова секретар 
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УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ 
ІНСТИТУТ АМЕРИКИ, ПІК. 
ВІДДІЛ в НЮАРКУ, Н. Дж. 

” ` повідомляє, що 

в четвер , 9-го с і ч н я І9в9 р о к у 
6 год. 7-ій веч. в залі 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
140 Pronpect Avenue, Irvlngton, NJ. 

- відбудеться - , 
П І В Р І Ч Н І М ! В И С Т У П 

7 У Ч Н І В 
Нижчих і Середніх Років 

ВЛЯС; Т. ВОГДАНСЬКОЇ, Л ГОРИИЦЬКОГО. 
Д. КАРАНОВИЧ і Г. ВОЛЬЦ 

1 

Громадський Комітет для опіки над хворим проф. Бо
рисом Мартосом, заслуженим державним і науковим дія
чем, доводить до відома нашій громаді, що після 3 місяців 
лікування у шпиталі в Нюарку, Н. Дж. , проф. Б. Мартоса 
перевезено 22 жовтня до піклувального дому. 

Для бажаючих написати чи відвідати хворого профе
сора подасмо адресу: 

Park Avenue Nursing Home 
140 Park Ave., Eas t Orange, N J . (Room 106) 

Години відвідин від 2-4 і від 7-8 щоденно, окрім п'ят
ниці. 

Проф. Мартос с постійно під лікарською, безкоштов
ною опікою д-ра Богдана Олесницького з Ірвінгтону. За 
перебування в цім піклувальнім домі треба нам доплачу
вати. 

З цісї нагоди Комітет звертається до всіх людей доб
рої волі надсилати свої пожертви на фонд опіки над хво
рим професором і колишнім прем'єр-міністром України. 
Виявім свосю посиленою жертвенністю признання і симпа
тії для хворого проф. Мартоса. Пожертви просимо надси
лати на адресу УВАН в Ню Иорку. 
, Ukrainian Academy of Ar t s and Sciences 

206 West 100th S t , New York, N.Y. 10025 
(Fond Martosa) 

У випадку потреби ближчих інформацій можна те
лефонувати : 201 - 375-8646. 

Проф. Яків Зозуля Іиж. Володимир Яворський 

НА 

Остання пісня та останній виступ 
СВІЖУ МОГИЛУ АРТИСТА УКРАЇНСЬКОЇ 

СЦЕНИ ШАНА САМОКШІИНА 
,Лавно те минууіо" - спі

вав свою останню пісню, ар
тист української сцени Іван 
Самокішин у ПассеЙку 15-го 
грудня 1968 року на концер
ті з приводу 100-річчя „Про
світи" І якою неймовірною 
дійсною стала вістка, що цьо 
го Богом обдарованого ар
тиста не стало за кілька 
днів. Людина в силі віку. 

/У ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ АМЕРИКИ 
ВІДДІЛ у ФІЛЯДЕЛЬФП, Па, 

ПОВІДОМЛЯЄ, щ о 

БЕНКЕТ ТА БАЛЬІНЖЕНЕРІВ 
, . . . - відбудеться, - ....ч' ( 

в суботу, дня 1-го лютого Щ9 року 
В ВАЛЕВГИ ЗАЛІ ” І V" 

Шератон Готель у Філядельфії, Па. 
Початок бенкету — год, 7-ма веч; Валь - год. 9-та до S-ої раїгку 

ОРКЕСТРА ,ДМОР" З УЧАСТЮ L РАКОВСЬКОГО 
' У мистецькій програмі під час Бенкету ВИСТУП ОПЕРНОГО СПІВАКА А. ДОВРЯНСЬКОГО 

В часі Валю - Презентація Дебютанток 
Одяг вечірній. Вступ за здпрошеїтями. 
Ціна квитків: на Венке^ і Баль J15.00 від особи, на Валь: Si0.00, студенти J6.00. 
Зголошеїшя дебютанток приймає п-ні Даннленко на адресу: 

Somerdale, NJ. 08083 до 18-го січня 1969 року. 
121 Harward Avenue, 

Ні постава, ні голос - ніщо 
не віщувало, що може за кі
лька днів не стати цісї люди
ни и ми не зможемо насоло
джуватись його прекрасними 
виступами. Бо коли Артист 
кінчав слова Т. Шевченка й 
то двічі, з якимсь таким над
звичайним чуттям: , ,я її о– 
нукам тепер розказав", то 
мимоволі в наших очах заб
лискали сльози, за тією ,,ко– 
аачою славою" . . . 

І ось цісї людини 20 груд
ня минулого року не стало 
між нами. Невтомний на на
шій національній ниві. Член 
Капелі Бандуристів, артист 
що на рідних землях і тут, 
невтомно виступав, щоб нес
ти славу невмірущої нашої 
пісні. Член „Театру у. П'ят
ницю" у Філядельфії, із за
палом взявся за розбудову 
Народного Дому в ТревтоцЬ. 
Відійшла від нас дійсно не
буденна людина. 

Петро Ямняк 

КООПЕРАТИВУ „ВІДРОД
Ж Е Н Н Я В АРГЕНТИНІ 
Вуенос Айрес. - Тільки 

за останні 7 місяців праці. В 
1968 році українська коо”– 
ператнва „Відродження" в 
Аргентині видала своєму 
членству позичок на рівно 
100 мільйонів песів. У самій 
столиці країни на ті позич
ки будуть кілька багатопо
верхових домів. Оборотові 

фонди цісї української коо
перативи нині вже станов
лять 146 мільйонів, про. щ о 
повідомляв тижневик „Наш 
Кляч" ч. 38, 1968 раку. Ко
оперативи „Відродження" дів 
в Аргентині 17 років. Позич
ки мають тепер в Аргентині 
для наших людей особливу 
вартість, це ж країна, щ о в 
ній панують затяжці еконо
мічні труднощі. 

і 

В глибокому смутку ПОВІДОМЛЯЄМО 
наше Членство та Українське Громадяїктяе, 

що див 27-го грудня 1968 р. відійшла у Вічність 

Д-р СОФІЯ ІІАРФАНОВИЧ 
довголітній член Управи — неетруджепа cnffepo6tnan(lR 
в секторі Суспільної Опіки, Медичної Породні та Кліобу 

Емермтів. 
Похорони Покійної відбулися дня SO-го грудня ІІвЯ 

року в ДіТроГіТІ. ' 
ВІЧНА ІН ПАМ'ЯТЬ! 

є 
Опечаленій Родині Покійної, ннг.іопліосмо 

глибоке співчуття. 
ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ АМЕРИКИ 

„САМОПОМІЧ" в ДІТРОПТІ 

Замість квітів на свіжу могилу 
проф. ГНАТА МАРТИНЦЯ 

т і Український Католицький Університет у Римі 
жертвують 25.00 доларів: 

Михайляна КНЯЖИНСЬКА 
Марте І Олексаидер ТУ РЧІПШ 
Оксана І Тарас КОЯВУРП 

5! 

Совсти перевели пробу з 
новим суперсонічним літа
ком, що його задумують уве
сти до цивільного летунства. 
Той літак, „ТУ 144", може 
везти 135 пасажирів і летіти 
із швидкістю 1.550 миль на 
годину з засягом на 4.000 
мнль. 

Г : M A R I A S H O P 
Ш First Avenue є New York City e GR 7-8760 

КРАМНИЦЯ ДЛЯ ЕЛЕГАНТНОГО ЖІНОЦТВА 
` БАЖАЄ ВСІМ СВОЇМ КЛІЄНТАМ І ВСЬОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ ГРОМАДЯНСТВУ 

Весепих Свят 
і Щаспивого Нового Року 

ВЛАСНИКИ: 
Г. і Лі. Марка 

УВАГА! УКРАЇНЦІ МЕТРОІГОЛН Н Ю ИОРКУ! 

Українська Середня Школа 
АКАДЕМІЯ СВ. ЮРІЯ в ШО ИОРКУ 

ПЕРЕВОДИТЬ ВПИСИ НА 1969-70 ШК. РІК 
ДО ПЕРШОЇ І ДРУГОЇ КЛЯСИ ГАИСКУЛУ. 

Академія мас в програмі подвійний курс: академіч
ний і бнзнеоовий. Мас рівно ж всі права і привілеї гай– 
скулів стейту Н. И. Це одинока коедукаЩйна Україн
ська Середня Школа на тервнї міста Ню Иорку. Всі ук
раїнські дДти метрополії Ню Иорку вписуються до евсеї 
української Академії. 

В справі вписів голоситись або телефонувати: 
ST. GEORGE ACADEMY 

215 East 6th Street New York, N.Y. 10003 
Tel.: (212) GR 3-3130 

loi a o a o t s 

ДІЯЛОГ З МОДЕРНОЮ ЛЮДИНОЮ 
відмічас пралкик Рождества Христового спеціальними 
передачами в днях між 29 грУД"я і 9 січня, під назвою: 

РІЗДВЯНІ ПЕРЛИНИ 
Пригляїгьтеся деяким темам тих 12 телефонюпвредач: 
Святкуймо Наперекір Пані МоррІ! — Слава Во Вишніх 
Богові! — Мудрець, Хто Сьогодні Шукає. — По Питан
ню. — Ісусе. Після Якого СТИЛЮ? - „Вінчусм Вам" — 
Родвться Новий Світ. — Ялинка. — Стічтіпв нам трева. 

- Нодарки 1 інше. 
Щобя почути ті телефонопоредачі дзвоніть на число — 

(212) 479-4433 

Субота , 1-го л ю т о г о 1969 р. 
В ЗАЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО ДОМУ 

t , Д и і п р о – , 562 Д ж е и е с і вул. 

ї ї Початок год. Ота веч. 

Допомогова Секція при Відділі УККА 
в Боффало, Н.Й. 

— влаштовує — 

ВЕЛИКІ ВЕЧЕРНИЩ 

Презентац ішо 
ЦЕВШОТАНТОК 

— переведе — 
пані ІРИНА ЛАВРГОСЬКА 

Додаткові зголошеяня дебютанток приймає до 
дня 15-го січня ц. р. голова Д.С. 

пані Оксана Берсжницька 
402 Sweet Avenue. Buffalo, N.Y. 142И 

Ш Е 
В П'ЯТУ РІЧНИЦЮ СМКРТИ 

нашого Найдорожчого БАТЬКА І ДІДУСЯ 

бл. п. 
Д-ра ІВАНА ЮЗИЧА 

та 
В ДВАДЦЯТЬ П'ЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

Найдорожчої СЕСТРИ та ТЕТІІ 

ЛІДП МАРІЇ ЮЗИЧ 
були відправлені , , , . ? 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
28-го грудня 1968 року 

в ЦКРКВІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ 
у ДГГРОИТІ, Міш. 

Просино Рідних, Приятелів 1 Знайомих про МОЛОТТЯМ. ( 
^ . . Син І брат - МАІ'ІЯН з Дружиною 

`-шш—ш—шшш—тш—шмшншшти ї ї 
В П Е Р Ш У БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

нашого Невіджалуваиого ` 
М.УЖА БАТЬКА 1 ДЩУСЯ 

сл. п. 
Інж. ІВАНА ЧЕРНИКА 

буде відправлене 

ЗАУПОКІЙНЕ Б О Г О С Л У Ш Е Н Н Я 
в неділю, 12-го січня 1969 року 

о год. 12-ій дня 
в Церкві ПРЕСВЯТОЇ Т Р О И Щ 

HOLY TRINITY CHURCH, 6801 N. 10th Street 
ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па, 

про що повідомляємо Рідню, Товаришів по Зброї, 
Прнитіміп і ЗішЛомих. Просимо до участи 

в Богослужепиях І М0.1НП1Н в цей день. 
Дружина ДАРІЯ 
з Дітьми І Внуками 

В БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашої Найдорожчої МАМИ і Д Р У Ж И Н И 

бл. п. 
ОЛЕНИ ТЕРШАКОВЕЦЬ 

буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУНША БОЖА 

в н е д і л ю , 12-го с і ч н я I960 р. 
о год. 9-ій ранку 

в КАПЛИЦІ ЦЕРКВИ СВ. ЮРА в НЮ ПОРКУ 
про що повідоляють 

муж - МИХАЙЛО 
діти - Ю Р Ш , СТЕФАІПЯ, А Н Д Р Ш 

і МАРІЯ з Родинами 

Рочестер, Н. Й. й оиоггаці! Увага! 
6-ГО СІЧНЯ 1969 р. о год. 7:30 до 8:30 

Н А Х В И Л Я Х W H E C - 1460 

С Л У Х А Й Т Е 

УКРАЇНСЬКОЇ РИЗЩВЯНОЇ 
РАДІОПРОГРАМИ 

Споняоровапа п-вамн М. Кривоміївсмаоїи, а ведена п. мгр. P. Чорнобілем. 

Новорічний Баль УКРАЇНСЬКОГО ХОРУ 

„ДУМКА" 
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MECHANIC 
MAINTENANCE 

We offer an excellent орог– 
tunity for qualified Mainte
nance Mechanic to join our 
growing progressive company. 
The individual selected must 
possess a N.J. Blue Seal license 
and be willing to work a rotat
ing sh i f t Outstanding fringe 
benefits are offered with a 
starting rate of S3.52 per hour 
and an automatic increase in 
January. 
If an interview la desired, 
please call Personnel at 486-
6600 between the hours of 9 
end 5. 

TENCO 
a Division of 

The Coca-Cola Company 
720 W. Edgar Rd. 

Linden, N.J. 
Equal opportunity employer 

1ST SHIFT S / C MEN-
MEN A N D BULLARD 

OPERATORS 
Experience necessary. Must 
be capable of operating ma
chine and reading gauges. 
Aircraft quality. 60 hour 

work week. Come in Si 
grow with us. 

Stamford Machine Products 
11 Market Street 
Stamford, Conn. 
(203) 328-2606 

ПОРТЕРИ 
Вечірня праця в бюровнх бу
динках. Добра платня, нсі бе– 
нефітн. Постійна праця. Го

лос йтись: 
Асе Cleaning Co. 

347 5th Ave. Room 402 
New York, N.Y. 

ЗАГАЛЬНІ 
МАГАЗИНЕРИ 

Місця на 3 шифтн. повний 
час. Голосктись: 

Hudson Wholesale Grocery 
Taf t Road 

Totowa Boro, ХЛ. 

A S S I S T A N T 
S U P E R I N T E N D E N T 

Чоловік і жінка. Платня 4 
Помешкання. Знаменита 

нагода. Телефонувати 
(201) 678-2070 

Mr. (`url 

SAMPLERS - MODEL 
MAKERS 

Стала позиція, гарні умовний 
праці, добра платня. Stcinway 
St. I N D Subway. Голоснтнсь: 

Tele-Sonic Packaging Corp. 
37-11 86th Ave L.L City 

1) Нічний портер від ПІВІІ. 
— 8 ранку, в днів, вільний 
ранок у середу. 

2) Денні портери, Шифтн 7-
3 і 9-5, в днів. Нема віль
них ,,віксндів". і 

3) Помічник портера - 1 або 
2 дні . або нічна шифта. 

Інтерв'ю тільки між пол. і 2 
РМ або 5-7 веч. 

Soldier's, Sailors, and Airman's 
Club, 283 Lex. AV^nUe 
New York. N.Y. 10016 

Mr. Hnber, Tel. 683-4353 

PUNCH PRESS 
SUPERVISOR 

1-5 років досвіду, анг. й ес– 
панська мова. Добра платня, 
постійна праця, присмні умо

вили. 
Plaatlc Wear Inc. 

1100 Leggeit Ave., Bronx, NY 
(212) 901-0100 

| | Праця II 
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W E N E E D A HARD 
WORKER 

Part time or full time to 
assist me in local factory 
Branch operation. Steady. 
Oportunity for 1125 to start 
Periodic increases. English 

speaking. Brooklyn or 
Queens Area. 

Call (212) VI 3-0739 

ДОСВІДЧЕНІ:' 
МЕХАНІКИ 

Добра платня, постійна 
праця, пряемні умовний 
праці. Досконала нагода 

для відповідних. 
Onetda Motor Flight 
Commercial Avenue 

Carletadt. N-J. 
(201) 933-6000. ext. 207 

:^ 

PORTERS о ASSEMBLERS 
MATERIAL n A N D L E R S 

Taller i: Cooper, Inc. 

Div. of Litton Industries 
75 Front St., Brooklyn, N.Y. 

(212) 858-0500 

ДО МИТТЯ ПОСУДИ 
потрібно ІЗ) добрих мужчин. 
Добра платня, постійна пра

ця, приємні умовили. Голос. 

Mr. ЕПШІ, at (516) СН 8-8386 

С00К - BROILER MAN 
Досвід, кваліфікований чоло
вік, добра платня, постійна 
праця, доск. умовний праці, 
Побажаний чоловік з КвІнсу. 

Тел.: OL 7-4257 
Jims Steak House 

SUPERMARKET 
POSITIONS 

Excellent opportuntics with 
STAR SUPER MARKETS 

Areas include Grocery, Pro
duce, Bakery and Meats. Start 
52.40 to 52.80 hourly, regular 
increases, complete benefits 
program. Advancement oppor

tunities. Apply mornings 
175 Humboldt St., Buffalo. NY 

or phone (716) 288-5050 

HELPERS A AUTO BODY 
MEN 

Experienced or trainees, will
ing to learn Auto Body Repair 
Trade. Excellent opportunity 

for ambitions serious minded 
men. 

Dlnomar 
Auto-Body Repair Inc. 
78-11 - 51st Avenue 

Elmhuret, Queens 651-6036 

TAXIS FOR HIRE 
NEED DRIVERS 

Full or part time. Day. after
noon or night shift. Steady 

jobs. Excellent working 
conditions. 

Freeport Cannon Taxi 
Company 

2 Church St., Freeport, L.I. 
Call (516) 623-8622 or Qarajre 
(516) F B 8-9528 after 10 AM 

СУПЕРШТЕНДЕНТ 

Досвід. Горішній Мантетеи, 
повний час, подружжя. 69 ро
дин, walkup дім, ф 6 олива, 
нові водопроводи і елеісгрнко. 
Платня, апартамент, ВИГОДИ. 

Тел. в будні 889-3612. 

Sheet Metal Worker 
Experienced in custom metal fabrication and assembly 
Heavy backlog and further expansion assures the stead
iest of positions. Blue Cross/Blue Shield. Rider J, com
prehensive coverage. Call H. J. Novick. 

THERMAL RESEARCH 
Frorence Avenue Union Beach. N.J. 264-8400 

РЕСТОРАН 
в Укр. Нар. Домі при 2-ій Евені в Ню Порку 

б у д е В І Д К Р И Т И Й після короткої перерви 

у п'ятницю, 3-го січня 1969 року 
під зарядом Інж. Петра і СтефяігіІ Оавчнл 

Запрошується всіх бувших Гостей і Українське Грома
дянство па печері в тижні і обіди та вечері в суботи . 

неділі. 

MACHINE 
OPERATORS 

82.75 per hour to start 
В Excellent opportunity for 
advancement. в All Com
pany paid benefit.s e No 

experience required. 
Applv in person 

8 A.M. to 4 P.M. 

JACOBSON MFG. CO. 
.Mark Road 

Kr nil worth. New Jersey 
Tel.: (201) 686-0200 

ПІСЛАНЦІ 
ДЛЯ ЦІКАВОЇ ПРАЦІ 

У ПФАИЗЕРА 
Праця така, щоби розносити 1 
збирати пошту на теремі на
ших модерних канцелярій. 
Треба відзначатись докладні
стю і уважливістю, щоб вдер
жатись на постійно на такій 
посаді. Добра платня і знаме
ниті бенсфіти. Вигідне місце 
біля Гранд Сентралу. Модер
на кафстерія компанії під бо
ком. Приємно перемести день 
праці у Пфапзера. Зголоси

тись на переслухания 
LR 3-2277 

CHAS. PFIZER Si CO., INC. 
285 Kast 42nd Street 
NEW YORK CITY 
He робимо ніякої 

дискримінації. 

TOOLMAKERS 
and 

MACHINISTS 

l x t C l a s s Men I 
Over 84 per hour to start 

j Excellent opportunity in our 
' rapidly changing tool room ; 
\ Ф Regular overtime e Com-, 
і pany paid medical and sur- j 
j gical Insurance e Company | 
j paid life Insurance e Libe

ral vacation schedule. 

Bright future for the 
right people. 

Will also consider men with 
Toolmaking or machinist 

background. 

Apply in person 
8 A.M. to 4 P.M. 

JACOBSON MFG. CO. 
Mark Road 

Kenilworth, New Jersey 
Tel. (201) 686-0200 

11 f і 
- GAS.STATION 

A T T E N D A N T S 
Анг. мова, досвід, також на 
кілька годин, иа суботу і 
неділю, вік понад 21 р. 

Платня і комісове. Гол. 
John Sullwan 

8520 Union Street A 
Northern Blvd. 

Flushing, LJ . F L 9-9591 

ПОТРІБНО 
МОЛОДОГО 
МУЖЧИНИ 

до сталої праці, без 
досвіду навчимо. 

Тел. : (212) 581-2040 

II Праця н 
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ЖІНКА 
до провадження дому. Знаме
нита платня, легке варешія. 
Central Park South. Власна 
штучно хол. кімн.. лаоничка, 
телевізія, інша поміч 2 ді
тей. Гарна, тепла атмосфера. 
Добра нагода. Гол. зараз. Те– 

деф, властителя "colect". 
(212) 737-1736 

КРАВЧИНІ 
Побажаний досвід при су
конках. Добра платня. Ста

ла праця, гарігі умовний 
праіп Голоснтнсь: 

Rudy Coat 
306 West 38th St. N.Y.C. 
(1th Floor) Tel. OX 5-4764 

.J 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСОЮЗУ f 

Увага! Небувала новина в Канаді, ЗСА та Австралії! 
Стовідсоткгша НАТУРАЛЬНА, не пастеризована САНЯШНИКОВА ОЛІЯ. Ім

портована з Квропи. 
СОНЯШНИКОВА ОЛІЯ — це одинокий рослинний тпищ. який не слриис 

грубінню. Пого складові чіи-тинн мгвпіоіотьгн людським організмом. Ні; ВІД
К Л А Д А Ю Ч И нових тошцових клітин. Во соняшник — це одинока культура, яка 
в період свого цвітіння іі)К)тяг()М усього для оЛертастьсн мі Сонцем І таким спо
собом абсорбус максимум еоняшннх променів, т о пізніші' витворюють \ ісрнит– 
ках цей иенаенчений товщ (Polynnsaturated nil). 

В Morpea.iL Торонто, Шербруці і Квебеці відкрито вжі– `.`io харчових склепів, 
де можна набути що цінну 

СОНЯШНИКОВУ ОЛІЮ 
Вимагайте в усіх великій і малих харчових магазинах ,\ провінціях Квебгі: 

тл Онтаріо цю СОНЯШНИКОВУ ОЛІЮ. А де П ще не мас, вимагайте, щоб її за
мовкли для Ваг у нашій фірмі. 

Зверніть увагу на етикетку: — дівчини в українському народному строї і го– 
шїишнкіїм у руках; па пляшці вгорі етикетка „Імпорт". 

Висилаємо поштою до ЗСА 1 до Канади (в ті місцевості, де п ще немас) по 
отриманні поштового Моиі Ордера на суму 9 17.8, доларів одного ґальона. вар– 
тість перчч-млки включена в що суму. 

1) Масте труднощі з високим тиском крові — вживайте С”ОНЯІШІИКОВУ 
ОЛПО. 

2) Масте п;иніле.му з печінкою — вживайте СОНЯШНІІКОВЛ' ОЛПО. 
8) Масте турботи через зайву вагу - вживайте СОНЯШНИКОВУ ОЛІЮ. 
4) Бажаєте завжди бути здоровим — уживайте СОНЯШНИКОВУ ОЛІЮ. 
Я) Прогаєте користуватися всіма радоіпалін в ЖИТТІ — вживайте СОМЯ1ІІІШ-

КОВУ ОЛНО. 
в) Про користь СОНЯШНИКОВО! НАТУРАЛЬНОЇ ОЛІЇ для людського ор– 

ганізму діаііайтесь, проконсультуйтесь у Вашого лікаря. 
Наша адреса: IMPORTER VALBET CO. LTD., Tel. 6Kl-S2(M. 4397 - 9th St.. 

City of Laval (Choroedey), P. Q., Canada. 

-V 

ПРОФ. ЯРОСЛАВ РУДІШЦЬКШі HA 
: -.,- , ^ У Й С Ж О Б О Д І " w ; 

Проф. Ярослав Рудницький з Манітобськото універси
тету, президент Української Вільної Академії Наук та ав
тор багатьох праць, скористав з нагоди свого побуту в 
Ню Иорку на конвенціях американських славістів і мово
знавців, на яких він і проф Юрій Шевельов виголосили 
доповіді, відвідав у вівторок. 31-го грудня Головну Кан
целярію УНСоюзу та в-во ..Свободу". В розмові з екз. 
урядовцями УНСоюзу та редакторами „Свободи" проф. Я. 
Рудницький з'ясовував проблеми багатомовности в 
Канаді, що він, як член Королівської Комісії в цих спра
вах, разом з такими нашими видатними діячами і науков
цями, як сенатор проф. Павло Юзнк, намагається виясню
вати та розв'язувати. Інтерегуючись нанживіше проблема
ми української науки в світ;, проф. Я. Рудницький вия
вив повну підтримку для українських студій в Гарварді, 
катедру й опісля інститут яких на тому університеті' він 
уважас за одне з Найбільших досягнень українців в ЗСА. 
На фото: проф. Ярослав Рудницький (посередині) із сво
їми давніми знайомими ред. Богданом Кравцевим (зліва) 

та ред. А. Драганом під час відвідин у „Свободі". 
a j p ^ 

Президія „Слова" заплянувала -у 
(Закінчення лі стор. 1-ої.) 

лював Іван Багряний. Tepepj пуляризуючи його під час 
за рішенням третього з'їзду j ^тературних виступів, як 
цю функцію сповняє пррф 
Д-р Юрій Бойко. У своєму 
звідомленні для наради g-p 
Бойко поділився своїм гіля– 
ном для пожвавлення коле 
ґїяльних контактів українсь
ких письменників на євро
пейському континенті. За 
Літературно - допомоговнії 
Фонд звітувала Президія; турботою про спадщину ио– 
цього фонду, а саме голови j мерлих письменників. Самі 
Святослав Гординський, аа– письменники повинні подба– 
ступник голови Микола По–, ти, щоб спадщина їхніх по 
неділок і касир Іван Керни -! мерлих колег не пропадала, 
цький. Крім того появилося Нарада схвалила покликати 
в день наради у щоденнику; спеціальну комісію, що її за– 

УБРАХНСЬКІ КОЛЯДКИ 
л В ІКЕНКВІ 

І 'і Zj 
Женева. Швайцарія.—За

ходом журналіста і громад
ського діяча М. Єремісва у 
студентській домівці невели
ка група студентів виконала 
.українські колядки, в перек
ладі ред. М. Єремісвл. У 
французькому перекладі бу
ла виконана й пісня „Ой 
казала мені мати". Ще ра
ніше організатор цього вно– 
тияу читав для швайцарсь– 
ких студентів доповідь про 
українську літературу під 
наг. „Від Шевченка до Ма
лая юка". 

СТАРІШ УКРАЇНЦІ ЗУСТ
РІЛИСЬ БІЛЯ ЯЛИНКИ 

Філадельфія. — Разом із 
гостями з Ліги Української 
Молоді, зібрались старші ук
раїнці й українки - пенсіоне
ри у великій залі Оселі „Во
знесений" 22 грудня м. р. і 
спільно відзначили Різдвяні 
Свята та наближення Ново
го Року. Крім товариського 
обіду, учасники слухали ч 
платівок українську музику 
Й пісні, в тому й колядки, L--
держалн святкові подарунки 
і зробили спільну фотознім
ку. 

й - Розшуки 
МИХАЙЛО БУЯР 

пошукує свого сина 
ШАНА БУЯРА 

Нар. 20 а ч н я 1923 р. в с. 
Вощани, пов. Рудки. Галичи
на, забраний ігімцями н а при
мусову працю до Німеччини, 
від 1941 р. був в Гамбургу до 
1913 р. Останній лист від ньо
го 194-1 р. В 1947 р. писав до
дому, але ми вже були в Ні
меччині. 

Хто знав би про нього, або 
він сам, прошу писати на ад 
ресу: . . 

Mvchujlo Uujar . 
36, 6th Street 
Briiiseport, Pa. 

Заграшічиі часописи прошу 
про передрук. 

СЕСТРИ 
НАСТЯ І МАЛЬКА 

з Вучачива. постукують Петра 
МЛЛШЮВСЬКОГО Кароло– 
пнчн. В.н виїхав з дому 1942-
13 рі за гралшшю, правдопо– 
gi6iM д о Америки. Хто 'знав 

н' про нього, або вія сам, не
хай зголоситься на адресу; 

Катерина Ярославська 
134 Stanton Lane 
Rocherter, N.Y. 14617 
Просимо другі часописи 

про передрук. 

a Real Estate Ш 

Через збіркову акцію. Hapd-
Да уповажннла також Пре
зидію „Слова" звернутись до 
Деяких наших громадян з 
проханням підтримати фі
нансово літературно-допомо– 
j-глшп фонд письменників. 
Василь Гайдарівський поді– 
лився з учасниками наради 

„Свобода" касове звідомлен– 
ня Літературно-допомогово 
Го Фонду при Об'єднанні У 
країнеьких - ПНсьйвннякіп 
„Слово" з точним' .залодан; 
ням всіх касових цифр. На
рада уповажнида Президио 
фонду-вислатн доцомогу,Щ 
яким нашим письменника^ 
ь цей святковий час і зведг 

нутися до всіх члея,ів „Сло̂ г 
ва" з проханням рриділитн 
більше уваги фондові, по– 

Ц Праця Н 
| | MALE A FEMAUB | | 

ГОСПОДИНЯ 
в зрілому віці - до подруж
жя і 10-річного сина, меипаш–, 
ня на місці. Мусить вміти їха
ти автом, прив. кімнати, TV, 
ла.іннчка, ІбГ).ОО на тіокдеиь 

т– Social Security. Телеф. 
Mm. Шпев, (268) 25о-08-1в 

ІІРОДАВЧІОШ 
Повні години, 5 догів у тижні, 
досвід побажаний, але не ко
нечний. Знаменита ноч. плат– 

, ия та бвясфіти. Тел. 
Mr. Marvin Morris for appt. 

OR 7-6610 

Г ДО РУЧНОГО 
ВШОНЧІ'ВАННЯ 

Досвід при жіночих жаке
тах. Добра платня, стала 

праця, гарні умовний 
праці 

Rudy Coat 
306 West 88th St. N.Y.C. 
(4th Floor) Tel. OX .V47.M 

ДО ПИСАННЯ HA MA 
Ш И Н І ОДИН АБО ДВА 
Д Н І В ТИЖНІ МІЖ ПО– 

НЕДІЛКОМ І П'ЯТНИ
ЦЕЮ. 

Тел . : (212) 581-2040 

О П Е Р Е П Т О Р К Н 
Машини до шиття. Досвідчені 
на Single Needle and Multiple 
Machines. Постійна праця, 

добрі умовкни праці. 
SuitUk Parachute Co. 
1325 Eas t State Street 

Trenton, SJ. (609) 687-3300 
Питати за Mr. Richard 

' Switlik, Jr. 

ІНСПЕКТОРКИ 
Дівчата і жінки. Повний 
час для інспекції контролі 
якости, Навчимо. Чік-та 
фабрика. Нагода бути в 
юігіІ. Мусять говорити по– 

антлійськи. 
Mr. Brown — 736-0530 

И Праця || 
| | M A L E f t F E M A L B | | 

REFWGEPATOR 
SERVICE TECHS 

1 to 2 Yrs. exp on home гсіп– 
gemtor repairs. Pension, pn.fvt 
sharing. All Co. Benefit.s Call 

Mj. .Capoblanco, E.M 1-8800 

вданням буде дов ідатись ,врр 
залишену літературну спад
щину померлих членів „Сло
ва" і допомогти видати цю 
спадщину друком. До цісі 
комісії по збереженні спад
щини померлих письменни
ків покликано Василя Гйи– 
дарівського. Олену Василе– 
ву. Миколу Щсрбака і Мар– 
Ту Тарнавську. Нарада вйрі– 
Ншла також приступити до 
видання четвертого збірника 
,,Слово", що повинен появи
тися друком вже в 1969 році, 
коли сповниться п'ятнадцять 
років від іаси^ванни -,,рло–. 
ва". СекретаглбвавЧіа Ha`pVtf 
Микола Щербак. 

ПРОПАҐАНЛ1ІВ1ШП 
ФОТОАЛЬБОМ 
ПРО УКРАЇНУ 

Трьома мовами — україн
ською, англійською і фран
цузькою — вийшов фотоаль
бом під наг. „Познайомтесь: 
Україна", на 103 crop. Аль
бом мас за завдання показа
ти „квітучу Україну" в ім
перському полоні. Інші по
дібні аліьбоми вийшли різни
ми мовами, напр., „Респуб
ліканська художня вистав
ка" — українською і росій
ською мовами, „Посстнти 
Крим" — тільки російською. 
„Україна, Радянська Украї
на" - українською і рос. мо
вами. Деякі видання призна
чені для закордону. 

НОВІ - НОВІ 
Richmond Hill Queens 

543,990 
2-род. -г– Сильні 
муровані доми 

5 5 ^ 3 кімнати 
"Walk in", лаашічки — 

жийте, рент даром 

TEAKWOOD 
ESTATE Ш С 

Дім-модель 

113rd St. St 101 Avenue 

Відкрито в суботу і не
ділю — 12 дня — 5 по 
пол., в інший час — за 

домовленням. 

VI 7-4261 (516) 

OR 6-1584 

„КОВБАСНЮК АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 р. , , 'Тел.: AL 4-8Т79; AL 4-8717 

НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 
286 Е. 10th Street New York, N,Y.. 10009 
- , . L- , і . t ,i, `:'; -

m БІЛЕТИ НА К О Р А Б Л І І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 

m ВСЯКІ Ш І Г Р А Ц І Н Н І СПРАВИ; 
m ВСІ РОДИ З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : 
9 ПОСЕРЕДНИЦТВО П Р О Д А Ж У РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
Ф ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАГН ЕВРОПИ І А З П ; 
m МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ, 

Віра К О В Б А С І П ( 5 к - і т М Е И К О Антін ГПУМЕИКО 
в СУБОТУ - до 12-ої дня 

^ і 

ВІДКРИТО: в КОЖНИЙ Д Е Н Ь від 9:30 - 6:00 веч. 
в ПОНЕДШОК - 9:30 до 7:00 веч. 

П Р О В Е Д І Т Ь СВЯТОЧНО, Р О Д И Н Н О , ВЕСЕЛО, СПОКІЙНО 1ft 

Р І З Д В Я Н І С В Я Т А на С О Ю З І В Ц І б - - і 
В понеділок, 6-го січня 1969 року 8 

СВЯТА ВЕЧЕРЯ У 
з Т Р А Д И Ц І Й Н И М И 12-ма СТРАВАМИ ^ 

m m 

В Д Е Н Ь СВЯТ - Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н 1 С.ТУЖБИ БОЖІ 

Замовлення слати: 

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

Name ? i 

Address f( 

ГОВОРИМО ВАШОЮ 
РЩНОЮ МОВОЮ в 

В П Б Е Р П Ь РІД КОНТА 

Зшпайпе Індивідуальне заощаджування 
Спільне опдаджуваяпя для двох осіб 
Вірчо ощадностеве конто (,Дн трест") 
Конто а „екстра дивідендами" - дав 

на 1 відсоток більше 

Опіхунчв ощадностеве конто - вільні від 
податку дивіденди дяк В а л я х дітей 

Персональні моні 
ордери 

Заграннчн! 
перекази 

Подорожні чеха -
(„Амерікан 

Експрес") 

Боїідн З Д А 

Far a minimum of 
6 months — on our 

Now Savings Certificates. 

Your snvlnjrB are now 
insured up to (15,000 

ОЩАДЖУЙТЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІЛЬНИЦІ м НЮ ИОРКУ 

пошукус спаїв:' 
АЛЕКСАІІДРА, 

ЯРОСЛАВА 1 ТЕОДОЗІЯ 
які виїхали зі Славська, пов. 
С?грий 1941 р. Хто знйй би про 
них, або вони самі, прошу пи
сати на адресу: 

Магіа Leralezczuk 
128 — 1st Avenue 
New York, N.Y. 10009 

Заграашчиі часописи прошу 
про передрук. 

САМІТНИЙ В Д О В Е Ц Ь 
у віці 62 p., при доброму здо
ров'ю, пошукує самітню жін
ку - українку у віці 55-00 p.. 
яка б хотіла занятнея кухнею 
і господарством. Прошу писа
ти на адресу: 

lu`an Huaak 
827 W. 23rd Street 
WUmlnjrton, Del. 19802 

NURSING HOME 

WHITE ВШСН 
NURSING HOME 

24 год. опіка. Повна обслуга 
лікарні, приватні, подвійні З 
і 4 особ. кімнати. Всі вигода, 

по поміркованих ставках'. 
59 Birch Street, Patenon, NJ. 

(201) 845-0111 

Питайте українські книжки 
і газети, бо насте читання 

в в де:до просвіти,-а просвіт 
- ив сила 

| | Funeral Directors || 
тш 

Theodore WO^WNtr^foc. 
Директор 

Похоронного ЗаведеявІЖ 
128 East ',ji Street 

NEW YORK, JC^-^t) 
Tel.: GR 5-lfel 

СОЛІДНА ОВСІГЕУТА 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Comple^Jy ( 

AIR CONDITIONED 
Заямасться Похоронами 
в стейті NEW JERSEY. 

Ціші приступні для всіх. 
Обслуга, чесна Й Найкраща, 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так і 
в ночі 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CITY, N J. 07802 
HEnderson 4-5131 

LYTWYN ft LYTWYH 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are .Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

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

S I N K O W S K Y 
FUNERAL SERVICE 
4221 PARK A V E N U E 

BRONX, N.Y. 10457 
(near E Tremont Avenue) 

TeL: 863-2478 
Д и р е к т о р 

ИОСИФ СЕНКОВСЬКНИ 
Завідуй вл ми гунвиmfst во– 
хоронів в каплицях, поло
жених в кожнім районі міс
ій. Похорони во 

НИХ ^Г^Ц^– 

ПЕТРО І Г Е М І 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И К 

Займаєтеся Похоронами в BRONX BROOKLYN, NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу
ра. Модерна каплиця що 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 


