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Понеділок, 27 січня 1969 

ЗСА СПУСТИЛИ НА ВОДУ перший дослідний під
водний човен, який коштував 67.5 мільйона дол., і який 
зможе їздити на окремих валках по дні океану. Цей підвод
ний човен матиме атомову енергію, що буде його пору– 
шуватн. Його випродукувала Корпорація Дженерел Дай– 
немікс. Дотеперішні дослідні підводні кораблі були обме
жені тмм. що не мали доволі електричного струму, тепер 
цього не буде. Цей човен. 140 стіп довжини і 400 тонн 
поомности, мас залогу сімох осіб, п'ятьох моряків і двох 
науковців. Цей дослідний підводний атомовий човен на
зивається НР-1. Він має влаштування для світла і обсер
вації та різних дослідів. Віце - адмірал Гаймен Дж. Ріко– 
вер передбачає, що човен НР-1 дає великі можливості 
американській науці. , 

РОМН1 НАЙМЕНУВАВ ДВОХ НЕГРІВ на визначні 
становища в ним очолюванім Департаменті Міських і Меш– 
каневнх Справ. 41-річний негр Семюел Дж. Сіммонс із 
Дітройту найменований на асистента секретаря в справах 
рівних можливостей: він давніше був діяльний в Крайо
вому Товаристві для Поступу Кольорових Людей. 39-річ– 
ннй негр Семюел С. Джексон найменований на головного 
асистента секретаря Мешканевих і Міських Справ в спра
вах розбудови великих метрополій. Джексон був колись 
директором Крайового Т-ва для Поступу Кольорових Лю
дей. 

ВІЦЕ - ПРЕЗИДЕНТ СПІРО ЕПІЮ про програму 
президента Ніксона. Промовляючи до 1000 жінок на річ
ному прийнятті Жіночого Крайового Республіканського 
Клюбу в готелі Волдорф Асторія в Ню Иорку. віце - пре
зидент Егню заявив, що президент Ніксон прямує розсуд
ливим темпом до розв'язки важливих проблем. Ніксон 
збирає відомості від своїх дорадників немов губка і він не 
чекатиме на ініціятиву Конгресу, тільки сам Уряд внесе 
нові законопроекти. Нація потребує об'єднання, але цього 
не можна нагло зробити та елевейтором підтягнути вгору 
тих, що тепер знаходяться в групі убогих'. Республіканці 
ставлять собі ціллю зробити свою партію організацією 
більшости. ' 

ОПИТУВАННЯ ВИЯВЛЯЮТЬ, що американський на
рід більшістю як 2:1 є проти цього, щоб скасувати обов'яз
кову військову службу, і щоб збройна сила цієї країни 
складалася з самих тільки добровольців. Це мало б стати
ся по закінченні війни у В'єтнамі, як пропонував прези
дент Ніксон під час виборчої кампанії. Дев'ять сенаторів 
проектують, щоб це сталося під час війни у В'єтнамі. Ін
ститут д-ра, Ґеллупа перевів опитування і ствердив, що 
62 відсотки опитуваних заявилися за те, щоб і надалі був 
обов'язок військової служби в ЗСА, і тільки 31 відсоток 
був за ЇЇ скасування, а 7 відсотків опитуваних не дали від
повіді. Обов'язковасяужбп– потрІбяя^б^Лї^'буде відповід
ного числа добровольців навіть під час миру, а не то в" 
часі війни, — думають ті. які є проти добровольчої армії. 

ПОРОЗУМІННЯ МІЖ ПРОВІНЦІЄЮ КВЕБЕК і 
Францією в справі студій над спільним проектом побудо
ви комунікаційного сате.'лта. який коштував би десятки 
мільйонів доларів, і який ширив би французьку освіту й 
культуру в Канадінській франкомовній провінції — вик
ликало нове поденервовання в столиці Канади Оттаві вна
слідок цього, що президент де Голль вмішується у внут
рішні справи Канади. Канадійськин прем'єр П'срр Елліотт 
Трудо сумнівається, чи провінція Квебек матиме потрібні 
фонди на будову цього сателіта, що коштуватиме коло 
40 мільйонів дол. Трудо недавно повідомляв про будову ко
мунікаційного сателіта, який надавав би програму в двох 
мовах — англійській і французькій. Французький сателіт 
відтягатиме Квебек від інших канадійських провінцій. 

У ПАКІСТАНІ ВБИТО 16 ОСІБ за те. що порушили 
поліційну годину, яку встановлено внаслідок заворушень 
і демонстрацій проти президента Могаммсда Люб Хана. 
Демонстрації започаткували студенти, домагаючись всіля
ких реформ у країні. 

НОВІ ЧЛЕНИ УРЯДУ ПРЕЗИДЕНТА НІКСОНА 

п!лтощамн країни. Ян Па 
!Ч, як відомо, підпалив се– 

йе 16-го січня на знак про– 
т cry птюти російської оку
пації Чехо-Словаччинн й о– 

Президент Ніксон найменував секретарів Армії, Фльота i f ПІСЛЯ помер. Від того часу 
Летунстпа,, На фото (зліва): новонайменований секретар 
Фльотн Джан Чефі, секретар Армії Стенлі Р. Резор та 
секретар АвіяцВ Роберт С. Сіменс під час їхнього иереслу– 

хішня в Сенатській Комісії Збройних Сил. 

У Чехо-Словаччині продовжуються 
демонстрації після похорону Палача 

Прага". ----- В неділю, 26-го 
СІЧНЯ, чеська поліція при до
помозі слізних газів -розіг
нала демонстрантів, перева
жно молод:іх студентів і ро– 
6 тннків, які намагалися вис
тавити чеський національ
ний прапор і портрет Яка 

^Палача на статуї св. Вяче– 

Щоб не допустити до даль
ших сподіваних демонстра
цій, міністерство внутрішніх 
справ заборонило будь-які 
публічні збори без спеціаль
ного дозволу та загрозило, 
що поліція робитиме „рішучі 
заходи" проти порушників 
тієї заборони. Пала Павло 
VI. промовляючи в неділю. 

слава, що с національними; 26-го січня, до зібраних на 
площі св. Петра людей, ска
зав, що Церква не може а– 
пробувати такого самозни
щення, як його тепер прак
тикують молоді студенти і 

В Білому Домі відправлено Богослуження 
для президента Ніксона 

які кожної неділі відправля– Вашинґтон. - В неділю 
26-го січня вперше в історії 
відбулося Богослуження в 
Білому Домі для президен
та Ричарда М. Ніксова та 
членів його кабінету й зап
рошених гостей. В Богослу– 
женні, що було в Східній 
Залі Білого дому, взяли у– 
часть коло 200 осіб. Бого
служення відправив відомий 
проповідник Биллі Ґратам, 
який і виголосив проповідь. 
Давніші президенти їздили 
на Богослужби до різних 
церков у столиці. Президент 
Ніксон започаткував Бого– 

тиме священик іншої хрис
тиянської деномінації. В не
дільному Богослуженні взяв 
участь Президент із дружи
ною і з донькою ПатрицІсід, 
віце - президент Егню із 
дружиною та 8 членів Пре– 
знденгового Кабінету. Пре
зидент запросив всіх своїх 
співробітників в Білому До
мі, л зазначивши виразно у 
запрошенні, що кожний мо
же прийти або й ні. залежмо 
від волі кожного. Після Бо
гослуження присутніх гос
тили кавою в Білому Домі. 
Господарями були Прези– 

СУЖА відзначила в Ню Йорку 
75-річчя „Свободи" 

Цю Иорк. - Управа Спіл
ки Українських Журналіс
тів Америки влаштувала Ве
чір для відзначення 75-річ
чя „Свободи" в суботу. 25-
го січня, о год. 5-ій по пол. 
в приміщенні Українського 
Інституту Америки 2 Схід 
79-та вул. в Ню Иорку. Від
крив Вечір в імені непрнсут– 
ного голови СУЖА М. В. 
Дольницького рсд. М. Ос– 
троверха, згадавши коротко 
про значення „Свободи". 
Проводив Вечором секретар 
СУЖА д-р Роман Кришта– 
льський, який прочитав 
привіт від почесного голови 
СУЖА ред. Романа Купчнн– 
ського, який внаслідок не
дуги не міг прибути, 
Д-р Криштальськнй приві
тав медичного співробітника 
„Свободи", письменника й 
головного радного УНСою
зу д-ра Михайла Данилюка 
та попросив його до слова. 
Д-р Данилюк в одногодин– 
ній доповіді оцінив значен
ня „Свободи" з різних ста
новищ і твердив. що цей 
наш щоденник у вільному 
світі переможно виходить 
при порівнянні з численни
ми іншими газетами наро
дів, які вже давно мають 
свою державність. Допові
дач підкреслив, що „Свобо
да" — це дійсно всеукраїн
ський щоденник, який на 
своїх шпальтах об'єктивно 
інформує про Г)ІЗНІ політич
ні середовища .й.. партії та 
щю наше релігійне жаття. 

Різні студентські угрупуван– 
ня та молодіжні організації 
можуть свобідно висловлю
ватися на сторінках Ювілят– 
ки. „Свобода" може зайня
ти різне становище в деяких 
справах, але вона ніколи не 
змінила своїх принципів від 
часів свого засновника — 
редактора о. Грушки, який 
мріяв про самостійну Укра
їну 75 років тому. Допові
дач, як лікар, поставив 
„Свободі" добру діягнозу: 
Хоч вона мас 75 років, то 
вона здорова „молодиця". 
яка мас добру доню „Юк– 
рейнісн Вік лі" та здооову 
внучку ..Веселку". Після 
промови д-ра Данилюка ви
ступав відомий гуморист, 
співробітник „Свободи" Іван 
Керннцький - Ікер. відчи
тавши гумореску про Юві
лей „Свободи" а улюблений 
всіми автор гуморист Ми
кола Понеділок відчитав 
„Підслухане пгю „Свободу". 
Д-р Ярослав Шав'як виго
лосив цікаву доповідь про 
це. як виглядала „Свобода" 
в 1915-му році. Ця доповідь 
була в дісності істопіг.ю то
го ж року, бо ж „Свобода" 
зареєструвала на своїх сто
рінках всі важливіші події 
української історії. Д-р Ро
ман Криттальський подяку
вав доповідачам, які здале
ку прибули на цей вечір, д-р 
Данилюк із Міннеаполісу. 
Мінн„ а д-р Шав'як із Ва
шингтону, і закрив цей ці
кавий Вечір. 

служення в Білому Домі, які і дент із дружиною та донь– 
зідбуватнмуться щонеділі, і' кою і пані Егню й Грагам. 

вже десять чехів і словаків 
лдібралн або намагались ві
дібрати собі життя на знак 
нього ж протесту. Яна Па– 
л.іча поховали як націона
льного героя попереднього 
дня, в с;;боту 25-го січня. 

В Ню Йорку відзначили 50-річчя 
Соборности Українських Земель 

Ню Иорк. — Комітет Об'-іраТні" і „Вкраїно-Мати" 
єднаних Амсрикаисько-Ук-'СтеЧекка

-
ТЙ , , 3 a тевс ^кря 

раїнськнх Організацій Всли– 

робітннки в Чехо-Словаччині 
протестточи в той спосіб 
протз окупації їх країни, а– 
л^ рівночасно заявив, що 
„ми можемо цінити лицар
ськість тих, які понад усе 
ставляють саможертву і лю
бов для інших". 

В Еспанії проголошено „виїмковий стан" 
Мадрид. В тому само– 

кого Ню Порку, Метрополі
тальний Відділ УККА в не
ділю 26-го січня о год. 6-ій 
вечором в залі Фешси Інсти
туту при 24-ій Західній ву
лиці відзначив 50-річчя Со
борності! Українських Зе
мель Святковою Академією. 
Академію започатковано А– 
мернканськнм і Українським 
гимнамн. А м є р иканськнй 
гнмн відограла на фортепіл– 
иі п. Хризанта Зубрицька, 
„Ще не вмерла Україна" 
відспівала вся залп. Дівча
та відрецнтували Універсал 
Директорії УНР, після чого 
відкрив Свято пдв. Р. Гугле– 
вич. Проклямвцїї про прого
лошення Українського Дня 
губернатором стейту Ню 

їно" С. Людкевича. „Живи 
Україно" М. Ганворонсько– 
го. ..Ми йдем вперід" Л. 
Лепкого та „За рідний край" 
— Р. Купчпнського. Пісні 
перши, третя і п'ята в опра– 
цьовамві І. Соневнцького. 
Бас-баритон А. Добрянсь– 
ішй відспівав композицію 
до слів поета Снмоненка - І. 
Соневнцького, „Зацвіла вдо– 
лині" — Я. Степового і „Ой 
роздерли нас" - слова В. 
Пачовського. музика І. Со– 
невицького. Пані Рома Шу– 
гон декламувала вибір „З 
поезій Олеся". Хором дири
гував проф. Олекса ядер 
Берник. прії фортепіяні бу
ла п. Хризанта Зубрицька; 
А. Добрянському акомпані– 
ював сам композитор Ігор 
Сонввицькнй. Сцену офор– 

му часі, як студенти і робіт
ники в Чехо-Словаччині де
монстративно підпалюють 
себе, щоб в той спосіб запро
тестувати проти чужої оку
пації та вкорочування їх 
вольностей, еспанські сту– 

ка, що довело до закриття Ліядзі - відчитав адв. М. 

Иорк Н. А, Роксфеллором і, мив Т. Шевчук. На тлі цього 
мейором міста Ню Иорк И. оформлення стояли ппало– 

універентету в Мадриді. Де
монстрації відбулися також 
в Більбао, Валенсії та інших 
містах і у відповідь на це 
уряд ген. Франка проголосив 
у цілій країні „виїмковий 
стан", перевів численні аре– 

денти почали масові демон– шти та наказав оувору цен– 
страціі проти режиму Фраи-1 зуру преси. 

Псворотця до СССР після війни зловили 
на Алтаї і розстріляли, як ворога народу 
Москва. — Газета „Ком– 

сомольская Правда" 
ник не уникнув", пише 
„Комсомольсхая Правда": 

помістила вістку п1л | Й о Г о , –^птумяи в Сорокін– 
ском Алтайського краю, су– СІ'ІКЯ 

наг. „Кара настигла зрадни
ки". У вістці, надісланій з 
Харкова в Москву, сказано. 
фю „апродовж 2 тижнів у с. 

Ніксон зарядив зменшити предложений 
^ Дщаишшом бюджет 

Bauimirtotr: - Директор гальним добром, і тому ми1 Пстрівському X а р ківської 
бюджету Роберт П. Менови-'нс смісмо їх в цьому розча–! області віДбУвапся процес 
слав на зарядження прези– І рувати". Запропоновані о– над зрадником родінп В. 
дента Ніксова інструкції до щадностеві зміни в бюджеті Клнмовнм". який до війни 
всіх урядових агенцій, щоб мають бути предложені Кон-| працював на нафтобазі Пс– 
старалнея зменшити той бю– гресовІ в березні цього ро-| трівської станції. ,.Залишнв– 
джет для них призначений, ку. Директор бюджету зая-j шись на окупованій терито– 
якин предложив Конгресові і вив, що він буде часто кому–, рії у 1942 р. Климів сам 
президент Джансон. Днрек– нікуватися з представннка– вступна у поліцію". Підсуд– 
тор бюджету пише в листі до ми окремих агенцій та об-.ного^ обвинуватили у вбив– 
голов урядових агенцій, що мірковувати ті редукції у ствах комуністів і комуніс– 
„численні американці очіку-| видатках, які можна буде тнчних партизанів. „Боя– 
ють, що ми будемо більше зробити без шкоди для цілої чнсь кари, він утік з німець– 
ощадні і скромніші та що бу-J бюджетової програми Уряду, ними загарбниками, а потім 
демо більше турбуватися за–і президента Ніксона. зумів приховати свос крива

ве минуле і повернувся зго
дом під маркою примусово 
вигнаного на фашистівську 
каторгу". ..Довгий час В. 
Клнмову вдпвалось замітя– 

Лос Анджелес, Каліф.. - залила їхні доми; 17 осіб',ти сліди, але розплати зрад– 
Стейт Каліфорнію навістила' втопилися під час повені. 52, 

Президент визнав Каліфорнію за торен 
катастрофи і признав їй допомогу 

дили і присудили до розстрі
лу. Газета подас що „при
сутні в -залі зустріли вирок 
схваленням!'. ^Не лиаючн 
справжньої' Історії В. Климі– 
вя. не можна стати на його 
захист чц осуд. Але годі не 
запитати ,.совстського пра
восуддя", куди ж воно диви
лось впродовж понад чверть 
століття, якщо людина зро
била такі злочини, що за 
них треба П розстріляти? 
Крім того, треба зазначити, 
що повідомлення московсь– 
КОЇ газети саме в дні 22 січ
ня про чеоговнй розстріл в 
Україні збігається, випадко
во чи ні, з Українським 
Днем Незалежності!, як збі
гається — випадково чи ні 
— і збройний атентат на со– 
встських провідників під са
мим Кремлем у Москві, що 
стався також 22 січня. 

Пізняк: Він також предстя 
вив президента Міської Ра
ди Ню Иорку Фреисіса Сми– 
та, який, як американець ір– 
ляндського п о х о дження, 
щиро вітав українців Метро
полії Ню Иорку з їх вели
ким Святом та висловив на
дію, шо Україна здобуде со
бі повну незалежність. Свят
кову nOOMOBV виголосив 
пгкхр. Іван Вовчук. Хоо 
„Думка" з Ню Иорку під 
дно. проф. Олександра ВЄХУ– 
ника відспівав „Слава Ук– 

роиосці в числі понад 20 мо. 
лодіжних та ветеранських 
організацій. Публіка майже 
виповнила була велику за– 
лю Фешен Інституту і щиро 
дякували виконавцям за до
бре виконані точки програ
ми. Окремо вітали компози
тора Ігооа Соневнцького. В 
неділю 26-го січня у всіх 
українських церквах Hioj 
Иорку відпоавлвио урочисті 
Служби Божі в намітанні 
українського наооду. Церк
ви були переповнені вірни
ми. 

Чикаго (ВМ). - Тради
ційний обряд Водосвяття в 
день Богоявлення 19 січня 

повінь, якої не було там від! о с о б и з гинай в автомобілі.. 
„ , , і них катастрофах, спричнне– 

32-ох років. Дев ять днів па-і , Т–. - .VQ 
н””'”– -^– л м”'– "” них ПОВІННЮ, в неділю 26-го 

дали дощі, і внаслідок цього, с і ч н я щ е п а д а в д о щ в пів-
повиливали ріки, які поии-j денній Каліфорнії, але бюро 
щилн мости й греблі та по–! погоди передбачало на попе– 
заливали деякі міста, спри–' ділок 27-го січня погоду без 
чиняючи в кількох останніх1 дощу. Під час зливи в Ло( 1969 року в Чикаго набрав 
днях смерть 88 осіб. Прези–| Анджелесі випало дощу 6.5 вийняткового характеру, а 
дент Ніксон визнав цілий Цаля 18-го січня, а 23-го сі-навіть історичного значення, 
стейт за терен катастрофи і чня нападало було 6.9 цаля. | Дві українські церкви -
напочаток призначив суму! В горах Ст. Бернардіно намі– православна і католицька 
S3 мільйонів на допомогу.| рено опадів 37.5 цаля. Вояки відбули спільне свячення во– 
Шкоди внаслідок цієї повені Крайової Гвардії пильнують дн біля собору св. Володи– 

мільйо–1 порядку в районах, зннще– мира .який від вересня 1968 
та допомага– p. с свідком зближення і 

співпраці двох наших Цер
ков. У православному храмі 
знайшли приміщення укра
їнці католики, парафіяни і 
прихожани н о п оутвореної 
парафії святих Володимира 
і Ольги. 

Подібно, як Різдвяні Свя
та, обидві парафії провели 
це'велике рокове свято Йор
дан якнайвелнчніше із збе
реженням усіх наших зви
чаїв і традицій. У спільному 
обряді Водохрнща взяло у– 
часть понад три тисячі осіб. 
На протязі цілого ранку пе
ред церквою та на сусідніх 

Українці православні і католики в Чикаго 
спільно евткували Йордан 

виносять коло S30 
нів. 12 осіб згинули в своїх1 них повінню. 
домах, коли вода з багном' ють населенню 

Федеральна Мешканева Адміністрація 
збільшила відсотки з 6.75 до 7.50 

Представники вільних і поневолених 
народів спільно з УКНА відзначили 

Золотий Ювілей Соборности 
Державної України 

Ню Иорк. - Кругло 130 ник представив 

Вашингтон. - Ніксонів У– 
ряд 24-го січня зробив пер
ший більший крок в тому на
прямі, щоб' сповільнити ін
фляцію, і збільшив відсотк-і 
від позичок на будову а на– 
праву домів з теперішніх 
6.75 відсотка до 7.50 відс. 
За ці моргеджі ручнть Феде
ральна Мешкалева Адмініст
рація. Відсотки від інших по
зичок на будову домів вже 
давніше були збільшені до 
7.50 відсотка. Секретар Меш
каневих і Міських Справ 
Джордж Ромні заявив, що 
зробив це тому, щоб пласни– 
ки капіталів радніше відда
вали їх на будову домів. Ад
міністратор позичок для 
ветеранів Д. Драйвер твер
див, що якби не збільшено 
відсотків, то Ветеранська 
Адміністрація могла б пору– 
читн за 50,000 менше пози
чок для ветеранів, як перед

бачалося ще кілька місяців 
тому. Драйвер не старався 
про збільшення відсотків від 
моргеджів за презнлентури 
Джонсона. бо демократич
ний президент був би не по
годився збільшити ВІДСОТКИ. 
Ромні погодився збільшити 
відсотки, бо майже не мож
ливо було дістати морґеджу 
з відсотками 6.75. 

Скорочення православного Богослуження 
Ню Иорк. - Грецький 

православний архяспископ 
у Ню Иорку Якіз видав роз
порядження, на підставі ;г 
кого православні недільні 
Богослуження не можуть 
тривати довше, як півтори 
години. Така вказівка озна
чає, що у грецьких право
славних церквах у РСА про
ведені певні скорочення в 
текстах, або ж у. самій цере

монії відправи Богослужен
ня. Вістку про таке розпоря
дження нюиоркського архи– 
ппископа Грецької Правос
лавної Церкви подав україн
ський католицькії й тижне
вик „Українські Вісті" з 16 
січня з Едмонтону в Канаді. 
Недільне Богослуження в 
грецькій православній Цер
кві звичайно тривас від 2 
до 2 3 половиною годин. 

хідниках чоловіки і жінки 
причеплялн учасникам свят
кові жетони, видані Союзом 
У к р пінських Ветеранів і 
призначені на фонд інвалі
дів з написом: ..Спільний 
Йордан в Чикаго. 19 січня 
1969 Р. Б." В 11-ій год. піс
ля православної Літургії 
сформувалася процесія з хо
ругвами, організаційними і 
національними прапорами, в 
якій ішла молодь - Пласт 
СУМА. ОДУМ. студенти, 
комбантанти різних форма
цій, церковний причет, прн– 
служащі. хори, духівництво 
на чолі з мнтрофорним про
топресвітером Ф. Білецькнм 
і отцем совітником Павлом 
Джулннським. українським 
католицьким парохом. Спі
вали в процесії та під час 
виправ водосвяття два хорн 
- український католицький 
під дир. Р. Андрушка і пра
вославний під дир. д-ра В. 
Трухлого. Сам обряд Водо
свяття відбувався на церк– 
ковному подвір'ю перед льо
довим трираменним хрестом, 
прикрашеним ялинками та 
національними кольорами. 
Море голів залило плошу, 
прилежні дві вулиці та ба– 
лькони сусідніх будників. 
Міська поліція закрила у– 
весь рух і надзвичайно чем
но дбала про порядок, зали
шаючи ініціятиву і внутріш
нє порядкування українсь
ким комбаитантам. 

осіб зібрались на окреме за
прошення У к р аї н ського 
К о н ґресового Комітету в 
„Карнегі Ендовмент Інтер– 
нешенел Сентр" на 46 вул. У 
суботу 25 січня по полудні, 
щоб відзначити 51-шу річни
цю проголошення" віднов
лення державности в Укра
їні. УНР, та Золотий Ювілей 
Акту соборности всіх укра
їнських земель у одній дер
жаві. На святкування при
були вищі представники з 
посольства вільного Китаю 
та В'єтнамської Республіки, 
генеральний консул вільно
го Уряду Литви, президент 
Комітету Радіо ..Свобода" Г. 
Сарджент, Джордж Мек 
Ґрат — ,.комишинер оф 
Кепкшенс" із дружиною ук
раїнського роду, п-ні Бел 
Спафопд — голова Крайової 
Ради Жінок ЗСА, суддя Me 

особистості 
з міжнародного ft українсь
кого світу, потім адв. Ми
хайло Лізнвк прочитав про– 
кллмації-звернення губерна
тора стзтйту Ню Иорк Нел– 
сона Рокефеллера та посад
ника НюИорку Джана Лінд– 
зі з нагоди річниць україн
ської Державности і Собор
ности. з висловами підтрим
ки і симпатій до змагань ук
раїнського народу. Крім 
прийняття, відбулась вдала 
мистецька частина, з учас
тю ТРІО Бандуристів під кер. 
Р. Л”внцького. Виступ укра
їнських миетців викликав 
довгі оплески пписутніх, З 
української сторони на цьо
му відзначенні річниць Дер
жавности і Соборности Ук
раїни були, крім названих 
вгорі діячів, шість українсь
ких священиків, у тому о. 
декан М. Хппина - від Мн– 

тью Трой голова Ню– 1 трополитз Кир Аиврозія. о. 
Тюркського ВІДДІЛУ Комітету монс. Е. Манастирський. як 
Поневолених Націй. Моис. відповучник Владики Иосн– 
Джан Балькунас прези– фа Шмондюка. оо. Васнлія– 
дент КАСТД-у. Конференції і ни: заетгпинця гол. 'птмм– 

Середньо та сідннкя УНСоюзу п-ні Марія Американців 
Східньоевропейського похо
дження; від латиської гро
мади Монс. Норберт Трепсп, 
д-р І. Дочев - голоті А МИ. 
риканськнх Приятелів АБИ. 
А. Корн - голова Т-па ..А– 

Душчнк представила видат
ну американську діячку п-НІ 
Стасвфорд - президентку 
Крайової Ради Жінок Аме
рики. Між присутніми були 
також голова Об'єднаного 

мернканці за Увільнення По– j Комітету Українських Орга– 
неволених Націй., провідні! кізацій м. Ню Иорку адв. 
діячі рЬннх поневолених на– | р Гуглевич. директор Кан– 
подів: Польщі. Чехії. Куби, целярії УККА мгр. І. Базар– 
ВОЛГЙОІІ. Bi.aopvc't. Литви.. ко. голова Політичної Ради 
Латвії, Естонії. Хорватії. У– УККА Л. футала. член Ек– 
горшини. Грузії. Албанії. | зекутиви УККА та член 
Козакії. Словаччини 

підносило настрій, бо їх зміст 
став зрозумілим. їх молитви 
і літургічні співи розноси
лися далеко через голосни
ки. Коли священики благо
словляли воду, а хорн співа
ли відповідні пісні, випуще
но три рази по трьох білих 

Отці духовні та діяконп і голубів у повітря, які довго 
четці співали відправи ук– (Закінчення на crog. J-nV 

Президії СКВУ ред. І. БІ– 
линський. п р є д ставники 
центральних укр. організа
цій та ін. українські діячі. З 
посольства Нігерії надійшло 
повідомлення, що посол не 
зможе прибути через переш– 
кодження в отанню годину 
перед полуднем. У кінці 
кінці прийняття проф. д-р Л, 
Дворянський поділився з 
присутніми враженнями і 
наслідками з недавньої по– 

раїнською живою мовою, що j ЇЗДКИ до Сайґону та інших 

Кореї 
та ін. Програмою проводив 
екзекутивний віце - прези
дент УККА Йосип Лисогір. 
звернувшись Із коротким 
словом л нагоди Ювілею Ак
ту Собопности. я про 22 січ
ня з 1918 і з 1919 pp. гово
рив до зібраних президент 
УККА прогЬ. Лев Добрянсь– 
кнй. Л-р Володимир Луш– 

вільипх країн Азії...Вистоя
ти а змаганнях проти мос
ковсько - пейпінґгького ко– 
мунізму-імперіялізму і пере
могти" — це було MOTTO 
промов на відзначенні 51-рі– 
чннці Акту Державности .і 
50-річчя Акту Соборности 
Державної України, . ( л л 0 . 
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Нація добровільній 
Америку досить часто ідентифікують з доларом, а 

життя і активність американців — з погонею за доларом. 
Але це опінія тих, хто знас Америку тільки з одного боку, 
або думас, що її знас. Очевидно, долар мас свою приманлн– 
вість, бож він завжди і на все потрібний. Проте, він не с 
самоціллю, і за доларом не можна переочувати другого 
Іюку американської медалі — безприкладної жертвенности 
і доброчинної ти. 

Погляньмо довкруги себе^ Напевно в засягу нашого 
ока стануть церква, школаТ”шпиталь чи якась інша ве
лика будівлл, що її здвнгнеію і вдержується з добровіль
них пожертв доляра від тих,^ікі за ним ,,вганяють". Це 
правда, що до цісї жертвенности заохочує держава, звіль
няючи пожертви від оподаткування, як і заохочують чис
ленні підприємства своїми „дорівняльними фондами", себ
то пожертвою такої самої суми на дану ціль, як її по
жертвував ЇХ працівник. Але це все в'яжеться І мас свос 
коріння саме в тому бажанні власною пожертвою допомог
ти і, причинитись, до кращого життя всіх. 

Крім матеріальної жертвенности, зворушливим с ба
жання мільйонів американців допомагати, іншим свосю 
працею і своїм знанням. І знову ж, немає школи, немає 
шпиталя, церкви чи іншої установи, в якій не було б 
добровільців, що віддають свій час і труд, не вимагаючи 
за це ані цента винагороди, а часто ще й самі докладаю
чи свої власні гроші. Згадати б тільки про, типову для 
Америки Армію Спасіння, яка нараховує кілька мільйонів 
добровільних працівників, єдина мета яких допомагати 
тим, хто цісї допомоги потребує. 

Америка — це справді нація добровільців, і ми, гро
мадяни українського роду, можемо з гордістю сказати, що 
в цьому відношенні не пасемо задніх. Найбільшим доказом 
нашої жертвенности і добровільної праці с Злучений 
Український Американський Допомоговий Комітет, який 
в історії українців в Америці зібрав найбільше пожертв, 
мав найбільше добровільних працівників 1 допоміг най
більшій кількості людей. Коли ж до цього додамо всі ті 
пожертви, що їх складено на прерізні інші цілі, аж до ре– 
кордової, протягом одного року, жертвенности на 4юнд ка– 
тедрн українських студій в Гарварді, коли подумаємо про 
всіх тих наших громадян, що віддають свій час, труд і 
знання без будь-якої винагороди в наших молодечих, ви
ховних, харитативних та загальногромадських організаці– 
ах і установах, то це дає й нам повне право громадянства 
в „нації добровільців". 

„Зміцнювати доброеусідство" 
Советська московська преса переповнена заявами про 

Необхідність миру на землі, між народами, між країнами 
різних політичних таборів. Голова Ради Міністрів СССР 
Коснґін, даючи інтерв'ю для японської незалежної газети 
,,Майніті", підкреслив, що „розвиток добросусідських від
носин важливий і вигідний лк для совєтського, так і длл 
японського народу". Про мир і добросусідські відношений 
говорив Брежнєв перед тим, як кинути совстські панцер
ники на ЧССР; говорить він про „добросусідство" й тепер, 
особливо тепер, коли в Білому Домі у Вашингтоні наста
ла зміна варти. 

„На злодії шапка горить", — каже наша приказка. 
Навіть у конкретному випадку з Японією кремлівські про
відники виступають у ролі фарисеїв: СССР присвоїв собі 
^незаконним шляхом частину японських островів і, не зва– 
'жаючи на вимоги японського уряду, досі їх не повернув. 
4їк же насправді можна „зміцнювати добросусідство"? 
” Москва захопила у 1920-их роках в Азії Тувімську 
-область, а також велику країну Монголію, розділивши 
'.єдиний монгольський народ на дві частини — між СССР 
і Китаєм. Москва на чолі з Леніним повалила в кривавій 

.боротьбі незалежні демократичні держави на Сході Евро– 
'ди, передусім Україну. Про яке добросусідство може бути 
!мова? Під час другої світової війни Москва захопила б 
^європейських країн, обернула їх на сателітів, продовжує 
.тероризувати й контролювати тих, що ще може, бо Югос
лавія і Альбанія вже висмикнулись з-під московського 
'„протекторату", хоча життя там від того не покращало. 
Чи можна говорити про .добросусідські відносини" між 
'Росією і. напроклад. країнами Прибалтики ? . . 
І Москві потрібне бодай позірне „добросусідство" доти, 
Ідоки її війська не ввійдуть на територію чужої країни. Від 
-того моменту .добросусідство" зникає. Шестеро осіб під
валили себе останнім часом у сателітних країнах — мо– 
'лодь протестує проти окупації смертю! Навіть у самій Мос– 
!кві залунали постріли. Доки Росія буде імперією, доти 
'слова про .добросусідство" будуть лише заколисуванням 
АДШЛЬНОСТН ВІЛЬНОГО світу. 

в. ч-о 
НЕ ЗАБУВАЙМО 

ПРО УКРАЇНСЬКУ ЛЮДИНУ! 
„Українська людина" — 

це був улюблений вислів не
біжчика М. Шлемкевича. 
Але в нього, як у філософа, 
це якась взагалі українська 
людина. А я маю на увазі 
конкретні українські поста
ті, що так чи так виринали 
й виринають на поверхню 
нашого національного жит
тя і являють собою ніби 
символи наших національ
них прагнень. Це не ті велет
ні з нашого історичного 
життя - - чи то політичні ді
ячі, чи то письменники та 
науковці, що їх ніхто з нас 
не забуває й без нагадуван
ня, — це люди меншої міри, 
але які також засвідчують 
наші національні прагнен
ня, принісши себе в жертву 
нашій визвольній боротьбі. 
Це наші-героТ– мучеяикнї 

З давніших постатей це 
можуть бути такі, як от Ві
ра Вабеяко з Січеславщннн 
чи Ольга Басараб із Захід– 
ньої України, чи герої Хо
лодного Яру, що їхні імена 
зберіг для історії Горліс– 
Горський у своєму епосі 
„Холодний яр". У цій нотат
ці я хотів би звернути ува
гу нашого громадянства й 
нашої преси на збереження 
нам'яти таких найновіших 
наших мучеників. 

Одна така постать зв'язана 
з будуванням пам'ятника 
Тарасові Шевченкові у Ва
шингтоні: це Давидовський, 
імени якого, на жаль, я не 
знаю, але якого вбили ро
сіяни у Брукліні напередод
ні відкриття пам'ятника Т. 
Шевченкові і кров'ю якого 
символічно окроплено цей 
пам'ятник. Він походив з 
Наддніпрян щ н н и і пра
цював робітником в одній 
бригаді з росіянами (копали 
ями на цвинтарях чи щось 
там таке). І от коли він ска
зав цим товаришам у праці, 
що наступного дня не вий
де на роботу, бо мас поїхати 
на відкриття пам'ятника Т. 
Шевченкові, то ті збили бу
чу, і між ними та Давндовсь– 
ким виникла сварка. 

Мені теж доводилось тоді 
спостерігати такі сварки в 
середовищі, де зустрічались 
росіяни з українцями, зокре
ма, я сам мав сутичку з пе
ревертнем Полетикою, який 
з люттю доводив, що Т. 
Шевченко, мовляв, не мас 
нічого спільного з Амери
кою і через те будування йо
му пам'ятника у Вашингто
ні — безглуздя. 

Отож, коли Давидовський 
не відмовлявся від свого за
міру поїхати до Вашингтону 
і сказав, що вже мас й 
квитка на автобус, то один 
з росіян вигукнув: „Ні, ти 
не поїдеш!" — і вдаряв його 
залізним заступом по голо
ві, смертельно його пора
нивши. Давидовський помер 
у шпиталі, але перед смертю 
мав іще досить свідомости, 
щоб оповісти цю історію. Річ 
ясна, що все це треба б пе
ревірити, розпихати про вби
того хоч би в його небожа, 
що. здасться, живе тепер у 
Філядельфії. 

Але до цього випадку я 
хотів би сказати ще й те, що 
Давидовського вбили не 
просто росіяни, а дінські ко 

І заки, які здебільшого вважа 

„СЛОВАКИ - БРАТНІЙ НАМ НАРОД 
І БАЖАНИЙ СУСІД" 

ють себе росіянами, і це 
вбивство може бути пересто
рогою для тих наших наїв
них кубанців, що думають 
зберегти себе як українців 
у проектованій на еміграції 
фантастичній Козакії. 

Друга така трагічна пос
тать — Микола Дідик, що 
спалив себе в Москві перед 
головним будинком НКВС 
на зиак протесту проти те
рору на Україні. Таке розу
міння цього самогубства — 
мій здогад, зроблений на 
підставі тих інформацій, які 
я маю в своєму розпоря
дженні. 

Свого часу світову й нашу 
пресу облетіло було повідом
лення, що якийсь Микола 
Дідик (чи Дидик) спалив 
себе в Москві нібито на 
знак протесту прощ того, 
що йому не дозволено їхати 
добровільцем і воювати про
ти „американських імперія– 
лістів". Безглуздя такого мо
тиву самогубства викликало 
в мене ще тоді сумнів щодо 
його правднвости. 

Та от пізніше в журналі 
„Вільна Україна", ч. 50 за 
1966 p., надруковано перек
лад статті відомого юґослав? 
ського діяча М. Михайлова 
„М. Джілас і сучасна Юго
славія", що була опубліко
вана в швейцарському часо
писі „Дер кляре Блік" з 25 
травня 1966 р. і в тій статті 
є таке місце: „Вистачить со
бі пригадати, що вся юго
славська преса тепер про 
Джіласа мовчить (він тоді 
був у в'язниці — В. Ч.), як 
вона також мовчала про 
кривавий страйк у Новочер
каському, в Донбасі 1962 ро
ку, про студентські демон
страції на оборону Сияявсь– 
кого 5 грудня 1965 року в 
Москві, про самоспалення 
25-річного українця Миколи 
Диднка перед центральним 
будинком НКВС у Москві 
на знак протесту проти пів
столітнього терору, хоч ця ж 
югославська преса довго пи
сала про самоспалення у 
Вашінґтоні (тоді один фана
тик спалив себе на знак про
тесту проти війни у В'єтна
мі - В. Ч.)". 

Як бачимо, тут уже ймо
вірніше пояснено причину j 
цього демонстративного са
могубства. А як це учинив 
українець (з прізвища вид
но, що західній українець)', 
то можна думати, що це був 
протест не проти „півстоліт
нього терору" в СССР, а, 
проти тих арештів на Укра
їні, що саме тими роками 
прокотились по Україні. 

Зрозуміла річ, що й цей 
факт треба б ще вивчити, 
з'ясувати на підставі точні
ших даних. 

Оця моя нотатка була вже 
написана, як преса повідо
мила про самоспалення в 
Чехо - Словаччині трьох 
студентів, які таким спосо
бом хотіли звернути увагу 
світу на московську окупа
цію їх батьківщини. Очеви
дячки, про ці патріотичні 
вчинки будуть писати біль–. 
ше, — то чи ж не повинні 
В ми не забувати про вчи
нок нашого українського па
тріота? 

Під таким заголовком по
дано в щоденнику „Свобода" 
(чч. 5 і 6, 1969 р.) статтю 
О. Калин яка, в якій автор, 
оперуючи навіть статистич
ними даними, прагнув дока
зати, яку велику кривду ма
ли словаки від чехів. При 
цій нагоді автор нарікає на 
ті наші часописи, на сторін
ках яких подавалося кри
тичні статті про теперішні 
словацько - українські від
носини в Східній Словаччи
ні, зокрема ж на Пряшівщи– 
ні. Авторів таких статтей О. 
Калиник журить за те, що 
іюни „роздували другорядні, 
місцеві факти і обвинувачу
вали словаків у тому, що во–; 
ни переслідують карпатсь
ких українців, примусово за
писуючи їх як словаків, не 
дозволяючи їм провадити. 
освітньо - національної пра
ці". 

У своїй статті О. Калиник 
м. ін. пише й таке: „Автори 
таких статтей, порушуючи 
питання взаємовідносин між 
словаками і українцями, ке
руються почуттям українсь
кого патріотизму і любовн 
до своїх братів — карпатсь
ких українців, а така любов, 
на жаль, диктується не дер
жавницькою рацією". 

Признаємося, прочитавши 
ці рядки, прийшлося вилу
пити очі й перечитати їх ще 
кілька разів, бо стало перед 
нами докучливе питання: 
невже любов до найближчих 
і нанрідніших по крові й ко
сті може бути різна й залеж
на від тієї чи іншої рації? 
Крім того, чи державна ра
ція, яку, до речі, кожний 
може розуміти на свій лад. 
дас право бути байдужим до 
долі тих українців, що опи
нилися поза межами Укра
їни взагалі, а до тих, що по
за тими межами терплять 
переслідування, знущання, а 
то й катування, зокрема? У 
зв'язку з цим ще одне пи
тання: чи в ім'я державної 
рації, отієї химерної пані, 
наші часописи і люди пера 
зобов'язані і мають мораль
не право промовчувати фак
ти дискримінації, винародов– 
лення і взагалі знущання 
над нашими братами й сест
рами, і то скрізь там, де б 
вони не були? 

Ні, тут щось недоладу в 
добродія О. Калиника, який, 
хочемо віритп, не мав замі
ру призвичаювати нас до та
кого розуміння „державної 
рації", яке мають „держав– 
ники" з т. зв. уряду Україн
ської ССРеспубліки, що й 
пальцем не ворухнуть для 
оборони українців, які зали
шились у границях Словач
чини, а навпаки — радіють 
з словацьких намагань зни
щити духовну й національну 
окремішність тієї галузки 
українського народу, що о– 
пинилась поза межами тюр
ми народів — СССР. Адже 
всі знають у Києві і поза 
ним на Україні, зокрема на 
Пряшівщині, що свідомих 
українців у Словаччині Мос– 

Чмайте українські книжки 
і газети, Ьо часте чигання 
веде до просвіти, а просвіто 

ква вважає за дуже для неї 
небезпечний „буржуазно-на– 
ціоналістнчннй заповідник" 
та джерело далеко вільні
шої, ніж в СССР, думки, яка 
легко й гори Карпати пере
літає. Тому саме не тільки 
звичайному туристові з Ук
раїни, а навіть і українцеві– 
членові компартії годі одер
жати в Києві дозвіл на по
дорож до Словаччини, щоб 
не дати змоги мати контакт 
з тамошніми українцями. І 
все це в ім'я „державної ра
ції" СССР і її підголоска 
УССР. 

Можливо всього цього не 
знав О. Калиник, пропагую
чи свос розуміння державної 
рації, яке, до речі, покрива
ється в даному випадку з 
державною рацією Москви. 
Але ми певні, що про це 
все добре знає редакція 
„Свободи", яка напевно мас 
до СВОЄЇ диспозиції річник 
пряшівського „Нашого Жит
тя" за 1968 р„ а в тім і числа 
з 20 серпня 1968 p., в яких 
м. ін. не подано й половини 
всіх тих зневаг і дійсно жа
люгідних знущань, що їх 
сьогодні зазнають українці 
на Пряшівщині не тільки від 
владумаючих словаків, але 
й від таких „гуманістів", як 
більшість словацьких като
лицьких і православних свя
щеників та членів такої 
„культурної" установи, як 
„Матіца Словенска". А не 
подано й половини дійсно 
сумних фактів на сторінках 
„Нашого Життя" лише і 
тільки тому, що ми, україн
ці, понад міру добрі люди з 
природи, дуже делікатні у 
зносинах з іншими і віримо 
в добру волю й здоровий ро
зум тих інших, аж вони не 
вдарять нас довбнею по го
лові та не обсіють могилами 
української та чужих зе
мель. 

В кінці скажемо таке: ма
ти нам словаків за братній 
народ і доброго сусіду вар
то, і то з кожної рації, але 
каригідним з нашого боку 
було б бути байдужими до 
долі наших братів у Словач
чині, або, прикриваючись 
„державною рацісю", пома
гати пхати їх у душогубку 
словацького шовінізму й не
нажерливосте. 

А. Мстислав 

ДО 100-ЛІТТЯ 
НАРОДЖЕННЯ МЕСТЦЯ 

ІВАНА ТРУША 

З нагоди 100-ліття наро
дження видатного україн
ського майстра пензля Іва
на Труша, п .,Літ.-рату ній 
Україні" з 17 січня з'яви
лась стаття з трьома репро
дукціями його образів та 
„доказами", мовляв, він під 
впливом совстської влади 
„позбувся сліпого замилу
вання природою та інтелі
гентного /снобізму" і... став 
реалістом. У статті вперше 
повідомлено читачів, що Ю 
НЕСКО також відзначає 
100-літній ювілей І. Труша. 
Іван Труш помер в 1941 ро
ці, залишивши 6 000 етюдів 
та багато картин і портретів. 
Навіть з нагоди 100-ліття з 
дня народження мистця 
в Україні ніде не відкрили 
виставки його творів. 

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ 
Редагує: Д-р Михайло ЩфЩЩ 

СТАТИСТИЧПІ ДАНІ 
ПРОШСТРЯК 

Недавно д-р P. Н. Ґрент. 
віце - президент Американ
ського Т-ва Поборювання 
пістряка (American Cancer 
Society), опублікував дуже 
цікаву книжку п. н. „Статис
тика пістряка". Цю книжку, 
написану доступною мовою, 
варто переглянути всім, хто 
цікавиться проблемою піс
тряка або вивчає окремі 
проблеми, зв'язані з людсь
ким здоров'ям. 

З'чнсел, поданих у книж
ці, виявляється, що під те
перішній час в Америці про
живає понад півтора міль
йона людей, які п'ять або 
більше років тому були лі
ковані на пістряка і не ма
ють рецидивів. Звичайно в 
медичному світі приймаєть
ся, що коли лікування піст
ряка продовжує людині жит
тя на п'ять або більше років 
без повернення цієї хвороби 
— таку людину можна вва
жати повністю внлікуваною. 

Д-р Р. Грент подає, що від 
1949 року померло від піст
ряка більше чоловіків, як 
жінок, бо число захворю
вань на пістряк легень силь
но підвищилось, а у чолові
ків він частіший із-за курен– 
ня тютюну. Згідно з цією 
статистикою, кожного дня в 
ЗСА вмирає на пістряка ле
гень 150 людей, отже, приб
лизно 55 тисяч річно, і від 
1954 року — це вбивннк чи
сло один. 

На базі широких даних 
д-р Р. Грент стверджує, що 
один із чотирьох нині живу
чих американців матиме 
клопіт із якимось родом 
пістряка. Найбільше1 смерт
ності! буде у віці понад 65 
років, хоч треба мати на ува
зі, наприклад, і такий факт, 
що кожного року в Америці 
вмирас від пістряка 22 тися
чі людей у віці 15-44 роки. 
З усіх жінок, що вмирають 
у віці від 30 до 54 років, піс
тряк є головною причиною 
смерте. 

Пістряк грудної залози 
вбивас більше жінок, як ін
ші форми пістряка, пістряк 
легень, а в загальному піс
тряк грубої і прямої кишки 
вбивас більше чоловіків. 
Найбільше поширена форма 
пістряка — це, як і раніше, 
пістряк шкіри, але смерт
ність від нього дуже низька, 
хібащо він занедбаний і не– 
лікований. 

Останні статистичні дані 
підтверджують факт, що піс
тряк шлунку і матиці остан
німи роками вражас мен
ше число людей, хоч пістряк 
шлунку був ще недавно най
більш поширеною формою. 
Інші види пістряка, за внй– 
нятком пістряка легень, я– 
кнй поширився. — стоять 
приблизно на тому самому 
місці. 

Про основні симптоми піс
тряка, ного розпізнавання в 
ранній формі і т. д. мн писа
ли шпрше в трьох статтях у 
квітні 1968 року. 

ДОСЛІДИ НАД ,.ФЛЮ" 

Пошесть азійської інфлю– 
енци типу Гонг Конг А-2, 
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З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В 1968 РОЦІ 

(3) 

;к в і т Е н ь 
! — Проф. д-ра В. Янова об

рано ректором Українсько– 
і. го Вільного Університету 
! у Мюнхені. 

— Іван Кокольський, го– 
! лрвннй касир УНСоюзу, 

помер передчасно в Джер
зі Ситі яа 58-му році. По
хорон у Вавнд Бруку 1-го 
травня 1968 р. 
— Конференція ТУСМ у 
Філядельфії п.н. „1918 рік 
у поневоленій Україні". 
— Зорганізований УНСо– 
юзом 3-ій коановий турнір 
кролів в Дітройті. 

28 — Маніфестація біля па– 
\ м'ятника Шевченкові у 

Вашингтоні під гаслом 
' „Солідарність з українсь

ким народом". Промова У. 
Самчука. Маніфестаційні Т Р А В Е Н Ь 

ку Карпатським Дослід
ним Центром 75-річчя го
лови Сойму Карпатської 
України. 
- Виставка образів Вол. 
Бачішського у Ню Йорку. 
— „Тризуб" у філядельфії 
ввійшов до фіналу Сходу 
за чемпіонат футболу і 
Чашу ЗСА 1968 року пе
ремогою над дружиною 
,.Саймон Пюр" з Боффа– 
ло, Н.И. 

У квітні помер в Братиславі 
на 76-му році Богдан Гна– 
тевич, сотник УСС, автор 
„Історії Українського Вій
ська" у В-ві І. Тиктора у 
Львові, начальник вишко
лу СС у Білій Церкві в 
1918 р. 

віча Й походи в різних мі 
стах під таким самим гас 
лом. 
— Вшанування в Ню Иор-| 

2-5 - У Ню Норку відбув
ся пленум Закордонного 
Представництва УГВР з 

участю о. д-ра Івана Гри– 
ньоха. 

3 - Екзекутива УККА в 
Ню Норку: справи міжна
родної конференції для 
прав людини в Тегерані, 
Тижня Поневолених Націй 
і ін. Призначення Лева 
Футалн на голову Полі
тичної Ради УККА. 

4 — Вирішення жюрі мис
тецького конкурсу, що но
го розписало ОбВУА у Фі
лядельфії : дві нагороди 
Петро Андрусів, далі -
Петро Магденко, Леонід 
Перфецькнн і Олекса Ка
нюка. 
— Прем'єра дитячого ба
лету „Попелюшка" у Ню 
Норку, хореографія Роми 
Прийми, музика "Ігоря Со– 
невнцького. 

5 — Мистецька виставка 
Любослава Гуцалюка в 
Ню Иорку. 

11 - 8-ий Делегатський 
З'їзд УНДС в Ню Иорку. 
Голова - полк. Петро Са– 
мойлів. 

13 - Річні наради Головно
го Уряду УНС на Союзів– 
ці: вибір Петра ІІуцила на 
головного касира, Володи
мира Гірняка на головно

го контролера. Призначе
но 20.300 дол. на народні 
цілі. 

16 — 23-ті річні Загальні 
Збори Союзу Українців в 
Британії. Голова — проф. 

, Роберт Лісовськнй. 
17-19 — Спортове свято Лі

ги Української Молоді 
Північної Америки на Со– 
юзівці із змаганнями в ці
лому ряді ділянок спорту. 

18 — Центральне святкуван
ня 25-річчя І УД УНА в 
Торонто, Канада; промо
ви: проф. М. Степаненка, 
проф. В. Кубійовича, ген. 
П. Шандрука. Бенкет з у– 
частю 700 осіб. 
— Пантелеймон Шугав, 
кол. політ, в'язень, член 
ЦК ОДВУ, помер в Ню 
Иорку на 60-му році. 

18-19 - З'їзд Об'єднання ук– 
раїнських письменників 
„Слово" в Ню Иорку, -

"доповіді, літературний ве
чір, товариська вечеря. 

19 — Посвячення преосв. И. 
Шмондюком новозбудова– 
ної церкви в Асторії, Н.И.; 
проект інж.-арх. А. Осад– 
ци. 
— „Тризуб", Філадельфія, 
зазвав поразки 0:1 у фі– 

| вальній грі Сходу (півфі 
ч налі ЗСА) за футбольну 
J першість і чашу ЗСА з 
і Ґрецько– Американським 
. СК в Асторії, Н.И. 
20 — Чотири канадійські 
! Владики — Митрополит 

Максим Германюк і Єпнс– 
'. копи Ніл Саварин, Андрій 

Роборецький та Ізидор Бо– 
! рецький заповіли приїзд 
1 до Канади на 14 червня 

1968 р. Верховного Архи– 
! єпископа Кардинала Иосн– 
ь фа Сліпого. 
^3 — 30-ті роковини трагіч– 
.^ної смерте полк. Євгена 

Коновальця. 
2|-26 - 7-ий Науковий З'їзд 

українських лікарів ЗСА 
і н Канади в Монтреалі, Ка

нада. 
,"— Відзначування в усіх 

\ -осередках скупчення ук
раїнців у вільному світі 
42-их роковин трагічної 
смерте Симона Петлюри. 
- Прем'єра в Ню Иорку 
фільму „Встане Україна" 

, про Перший СКВУ; кіно
оператор Я. Кулинич. 

26 — Українська демонстра– 
\ ція перед совстською ам– 

басадою в Канверрі в Ав
стралії проти в'язнення у– 

краінських інтелектуалів. 
— 6-та конференція ук 
раїнських істориків і до 
спідників суспільних наук 
в УВАН, в Ню Иорку, у 
50-річчя Української Рево
люції. 
— Загальні Збори ОМУА 
в Ню Иорку. Голова — 
Любомир Кузьма. 

27 — Адвокат Данило Што– 
кало згинув трагічно на 
52-му році в Торонто. Кол. 
голова КУК в Онтеріо, Ка
нада. 

29 — Віктор Цнмбал, учас
ник Визвольних Змагань, 
член Ради Гетьманського 
Руху, видатний маляр, по
мер в Ню Иорку. 

У другій половині травня — 
перебування д-ра В. Га
йана в Англії — наради з 
тамошніми громадськими 
керівниками. 

Ч Е Р В Е Н Ь 

1 — Переведена з ініціати
ви УККА маніфестація у 
Вашингтоні з нагоди 50-
річчя української держав
ності!. Ювілейний бенкет 
з участю 500 гостей. Зіб

рання під пам'ятником Т. 
Шевченкові. 

1-2 — Традиційне пластове 
Свято Весни в Іст Четге– 
мі, Н.И.: 500 юнаків і юна
чок. 

2 — Жалобне відзначення 
30-их роковин трагічної 
смерти Євгена Коновальця 
в Роттердамі, Голландія. 
— Благословення нового 
православного храму св. 
Петра і Павла у Вілмінг– 
тоні, Дел., Митрополитом 
Іоаном Теодоровичем. 
— Відзначення науковою 
конференцією НТША 75-
річчя д-ра Костя Кнсілев– 
ського в Ню Иорку. 

3 — Сотник Микола Гречи– 
ло, добродій-меценат НТ
ША, помер у Мілвокі, Віс– 
каясин, на 83-му році. 

8 — Загальні Збори Укра
їнської Спортової Центра
лі Америки і Канади в Ро– 
честері. Нову Управу УС– 
ЦАК очолив Юрій Косаре– 
вич з Чикаго. 

9 — „Тризуб" з Філядель
фії переміг з рахунком 5:1 
дружину „Ню Иорк Інтер" 
у фінальних змаганнях 
першунів груп в Асторії, 
Н.Й., здобувши цим чемпі– 

яка ще й Далі кладе десятки 
тисяч Людей в ліжко' над
щерблюючи пене'' здоров'я, 
приносить цікаві висліди в 
обсерваторіях та ''дфуйдах. 
Ці досліди особливо посили
лись, коли епідемія пошири
лась по цілому світі, спричи
няючи більше комплікацін, 
як це передбачалось. 

Серед багатьох симптомів 
цісї недуги вирізняються 
сильні болі голови,, які ча
сто вимагають наркотиків. 
Крім цього сильніші, ех зви
чайно при грипах, болі м'я
зів, зокрема спини. Часто 
обсервусться також, щоден
ня печінки і надниркових 
залоз, що с незвичайним 
для „флю". Ряд рнпадків 
смерти від цієї недуги ста
лися протягом кількох го
дин. г-;.ч.: 

Виявляється, що ,. вірус 
інфлюенци Гонг Конг А-2 
далеко сильніше атакус 
ввесь людський організм, ся
гаючи до основних ^молекул 
білка майже всіх клітин. Де
лікатні тканини мовну або 
печінка реагують на недугу 
далеко гостріше. Внаслідок 
атаки цього вірусу часті ви
падки енцефаліту,, себто за
палення мозку. 

Розтини тіла жертв цієї 
епідемії та мікроскопічний 
дослід уражених ткання ви
являють пошкодження по
дібні до тих, що їх спричи
няла інфлюенца в 1918 році. 
Зокрема, при цій недузі, ус
кладненій енцефалітом, ви
явлено такі самі пошкоджен
ня в мозку, які бувають при 
Паркінсоновій недузі, т. зв. 
„тремтячому паралічі". 

Докладні н. н п нтування 
хворих на Паркінсонову не
дугу виявляють, що чимало 
з них у 1918 році хворіли на 
інфлюенцу, хоч симптоми 
Паркінсрнової хвороби вия
вились у них аж після 60-
го. року життя. З цього ро
биться висновок, що пошесть 
1918 року це також була по
шесть вірусу групи ..А", от
же, можна передбачати, що 
сучасна залишить' після се
бе наслідки, які можуть ви
явитися аж за кілька десят
ків років. 

Профілактика ? Про о с 
новні заходи ми вже писали, 
але тепер стає ще^ яснішим, 
що вже при перших симпто
мах треба таки негайно шу
кати лікарської допомоги. 

НАША ПОШТА 

Кілька Читачів з різних 
околиць знову запитують 
про деталі коштів Медикеру. 
Про це ми докладно -писали 
ще восени 1967 р(ОДіка та
кож видали присвячену цій 
справі окрему брошурку. Се
кретарі УНСоюзу ЗД, ма
буть, мають якусь кількість 
цісї брошури, тож "скеровує
мо наших Читачів, щоб вони 
собі їх придбали, w 

„Група Читачок'І'з Миши– 
гену запитує про лікування 
артритів у південних сонат
них околицях зниою. 

Відповідь: Як ми попере
дили раніше — на непідпи– 
сані занити відповідати не 
будемо. 

Кілька Читачів 'З'”внтеріо, 
Канада, і кілька з Чикаго та 
Ню Иорку питають" про різ
ні деталі ревматичних та 
артритичних захворювань. 

Відповідь: Повідомляємо 
цих Читачів, а також шир
ший круг зацікавлених, що 
на тему ревматизму, артри
тів і споріднених недуг вже 
маємо заплановані статті, 
які почнемо містити в берез
ні ц. р. 

. . ^ , ДЛі.1 

онат Американської Фут
больної Ліги на 1968 рік. 

10 —, Митрополит Амврозій 
Сенишин і єпископ Йоснф 
Шмондюк та Ярослав Габ– 
ро повідомили з Філядель
фії про виїзд до -Торонто 
на святкування 20-річчя 
Торонтської єпархії і при
вітання Кардинала Йоси– 
фа Сліпого. Донних при
єднався єпископ^ Степан 
Коціско. 

14 — Прибуття до, Торонто 
Ного Блаженства Верхов
ного АрхиспнскопаКарди
нала Иоснфа Сліпого з 
Риму. Урочисте Привітан
ня на летовнщі'духовннмн 
й світськими осбЯшн з Ка
нади й ЗСА. 

(Далі б у д Ю ^ І ,^ 

. 



Українці на Сибіру - в Якутії 

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 28-го СІЧНЯ 1900 тптМчмяр 
У репортажі про мандрів

ку до засніженій і постійно 
холодній совєтськін Якутії, 
надрукованому на продов
ження в кількох числах 
„Молоді України" в грудні 
м. p . , 'сказано: „Мн були 
вражені, як багато тут інже
нерів з дипломами Київсько
го інституту цивільного по
вітряного' фльоту. Служба 
зв'язку на чолі з ЇЇ началь
ником О. І. Кугаенком аж 
рясніє ними — Віталій Ва– 
силенко, Володимир Бабій, 
Юрій Киселів, Станіслав 
Шпильовий... Бонн родом з 
різних областей України, 
але всі — „кияни". Кугаен– 
ко і тут не відмовився од 
своїх юнацьких пристрастей 
— постійно передплачує і 
читає ,Лерець" та „Новини 
екрана''. - L 3 п'ятдесят вось
мого я тут, — мовить Олек– 
сандер Іванович. — Нас 
тоді семеро приїхало, а тепер 
удвох з Конопелькіним усіх 
представляємо... - А з на
шої групи в двадцять один 
чоловіку - ^ трохи згодом до
дав свого штриха до карти
ни Феоктвст, — дев'ятнад
цять давно в Кнсві. По со
бі вони залишили не найліп
шу згадку". Погану згадку 
залишили'по собі й залиша
йсь українські науковці, ін
женери, пілоти, які після 2-3 
обов'язкових років праці на 
території Сибіру поверта
ються на свою Батьківщину. 
У репортажі названо багато 
робітників з українськими 
прізвищами, трапляються у 
Якутії чимало змішаних" ро– ..обставини". 

дня. українсько - якутських 
та українсько' - російських, 
але навіть росіяни звуть там 
себе не росіянами, а сибіря
ками. Один інженер - укра
їнець вже товгий час живе 
й працює в Якутській АССР. 
Він розповів про підступне 
„вербування" в Україні, в 
Кнсві, на працю в Сибірі: 
„Отож, коли в інституті роз
поділяли випускників і рап
том постало питання, чи 
їхати в Якутію, то я заїк
нувся: для початку бажано 
хоча б кімнату... „Ну, там 
одержиш трикімнатну квар
тиру". А коли так, геть ва
гання! Підписав угоду на 
три роки і зопалу подався 
за журавлем у небі. Посла
ли мене в Ольокмінськ. Ска
жу вам, не для преси: окре
мою квартирою тут і не пах
ло. У гуртожитку, мов на 
ринку в базарний день. Від
городили нам з дружиною 
куточок в умивальнику — 
ледь ліжко втислося туди. 
Правда, через шість місяців 
переселилися в нормальну 
кімнату. Все ж таки жилося 
не з медом. Та що й говори
ти про делікатеси, коли ра
ніше м'ясо не кожен день ба
чили. А як згадаєш про 
батькову хату, про садок бі
ля неї, така туга проймає 
душу... Милішої, здасться, н 
немає, ніж та оселя на 
Хмельниччині". Дехто з ук
раїнців у м. Якутську зая
вив, що опинилися там „по 
обставинах", але не забажав 
докладніше розповісти про ті 

Трентон, Н. Дак. 
З А Г А Л Ь Н І РІЧНІ З Б О Р И 18-го В І Д Д І Л У 

Совєтська газета визнає зниження 
природного приросту українського народу 
Київ. — „Зростання насе

лення залежить від багатьох 
факторів, і створити най
більш вірогідну картину цьо
го процесу можна лише за
стосовуючи м а тематичний 
апарат та обчислювальну те
хніку. Завдяки цим мето
дам науковці відділу встано
вили також, що у 2000 році 
процент сільського населен
ня України не перевищува
тиме 10-12 відсотків, різко 
зменшиться смертність та 
стабілізується рівень наро
джуваності і приросту насе
лення,' який нині є недостат
нім". Київська газета ..Мо
лодь України" з 17 січня 
стверджує, що в Україні „де– 

ність. особливо у сільській 
місцевості", себто серед кол
госпного селянства, яке зав
жди була основою розвитку 
та біологічного зростання 

Дня 1 грудня 1968 р. в ав– 
диторії Української Като
лицької Парафії св. Иосафа– 
та з участю коло 60 осіб 
відбулися річні загальні збо
ри Відділу. Збори відкрив 
уступаючий голова Богдан 
Дубик, привітавши присут
ніх. Зборами проводила пре
зидія в складі: голова Ми
хайло Шевців, заступник 
Микола Колодій, Осип Гоя– 
кюк — секретар. Предсідшгк 
М. Шевців попросив присут
ніх встати з місць і одяохвн– 
линною мовчанкою вшану
вати померлих членів Відді
лу, після чого прочитав 
програму зборів, яку прий
нято одноголосно. До поче
сної президії предсідник по
кликав : голову Головної Уп
рави ООЧСУ сот. Івана Вин
ника, рефереятку Обіднян
ня Жінок Г. У. ООЧСУ п-і 
Мирославу Ласовську, проф. 
Євгена Геца — голову Ук
раїнської Кредитової Коопе
ративи „Самопоміч", Івана 
Галина — голову Т-ва „Са
мопоміч", Михайла Дзюбаса 
від Організації Українських 
Католиків „Провидіння" і 
від Братства І УД УНА, Ста
ниця в Трентоні - Стефана 
Білиха. Уступаюча управа 
звітувала про багато пророб
леної праці, влаштування а– 
кадемій, концертів, апелів і 
організування на різні теми 
рефератів. Найбільшу імпре
зу влаштував Відділ на тере– 
ні Трентону, а саме — бен
кет з концертом у 25-річчя 
У НА, при численній публі
ці в найбільшому готелі мі
ста. Уступаючий голова Від
ділу Б. Дубик подякував 3 . 
Федоровичеві за те. що най
більше доклав праці в орга
нізуванні бенкету і концер
ту. По вичерпанні звітів і ди
скусії, промовляв голова ГУ 
ООЧСУ сот. Іван Винник. 
Він говорив про сучасний українського народу. В стат– 

Т і " У к р а ї Н а : J ^ І 0 0 ? ! 0 1 " 1 ^ ' І с т а н ООЧСУ, що організація 
зростає і з кожним роком 
творяться нові відділи, що 
Гол. Управа співпрацює з 
тими Центральними Органі
заціями, які змагаються за 
визволення України; розпо
вів про участь ООЧСУ у 
Світовому Конгресі Україн
ців, про піддержку УККА, 
який являється найвищою 
установою української еміг– 

но, що „кожні 60 років на
селення земної кулі подвою
ється". Тим часом, в „робіт
ничо . колгоспній державі 
українського народу" кіль
кість населення ніяк не мо
же перевищити 46 мільйонів 
душ ось уже впродовж май
же 20 років. В Україні насе
лення не заживає штучних 
„піґулок" проти приросту — 
головною причиною знижен– r ^ j j Н а терен- З С А і Закли 
ня кількости народжень є 
постійна нужда, особливо у кав присутніх передплачува– 

що знизилась народжува– сільських місцевостях. 

ДО ВІДОМА ЗЕМЛЯКАМ МІСТА СНЯТИНА 
і сетятішського ПОВІТУ; 
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її to їіорп і оиолицяї 
В П'ЯТНИЦЮ. З І СІЧНЯ 106!) р. 

в год. 7:30 вечеррм 
в домівці Т-ва „ДНІСТЕР", 361 Відділу УНС 

при 119 Авеїао „А", між 7 І 8 пул. в Ню Иорку 
— відбудуться -

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
О К Р У Ж Н О Г О КОМІТЕТУ 

вщдшю УНС 
м і с т а И ю И о р к у й околиці 
до участи в яких далрошеїгі Урядовці, Представники, 

та конветйіЬіі Делегати наступних Відділів: 
4, б, в , 8, 16, 19, 46, 66, 69, 86, 88, 117, 129, 130, 
158, 184, 194, 195, 200, 203, 204, 210, 211 , 256, 267, 
298, 810, 325, 327, 361 , 393, 433, 435, 450, 455, 457, 

485, 489. 
У ПРОГРАМІ ЗБОРІВ: 

1. Огляд арпшізицінзпл праці Округи в 196.4 році. 
2. Обговорешся праці в ювілейному 19в9 рняй 
3. Ювілейний Бенкет УНСоюпу в Rio Иорку 

22-го лютого 1969 року 
ш 

В Зборах візьмуть участь 
ГОЛОВНІ У Р Я Д О В Ц І УНСОЮЗУ 

Закликаємо всі Відділи і їх уряди та конвенційних Де
легатів, як і інших аїл-нвних союзовЩв взяти участь у 

цих важливих Зборах. 

ПІСЛЯ ЗБОРІВ - П Е Р Е К У С К А 
УПРАВА ОКРУЖНОГО ТВОМГГЕТУ 

ти ,Зісннк" та купувати і 
читати книжки, видавані 
ГУ ООЧСУ. На закінчення 
прелеґент послужив своїми 
практичними порадами Уп
раві Відділу та побажав як
найкращих успіхів новооб
раній Управі і всьому член
ству. Перед приступленням 
до вибору нової управи пред
сідник М. Шевців попросив 
референта Об'єднання Жі
нок ГУ ООЧСУ паню Мирос
лаву Ласовську і около 20 
пань перейти до другої кім
нати, де й було Засновано 
новий Відділ Об'єднання Жі
нок ООЧСУ. З черги звіту
вав голова Контрольної Ко
місії Стефан Саґан, заявив
ши, що переведено контро
лю, знайдено все в порядку, 
і поставив внесок на уділен
ая абсолюторії уступаючій 
Управі УділенЬ одноголос
но Лриступлено до вибору 

нової управи, покликало до 
звіту голову номінаційної 
комісії С. Сатана, якай за
пропонував листу. Тому, що 
другої листи не було, пред
сідник прочитав листу номі– 
нованих кандидатів: Зеяон 
Федорович — голова, Сте
фан Саган і Богдан Дубик 
— заступники голови, Олек– 
саидер Пліщук — секретар, 
Іван Фурик — скарбник, Ан
дрій Галайдіда — реф. зов
нішніх зв'язків, Михайло 
Шевців — реф. преси, Іван 
Ґалнк, Иосиф Яскір, Маріян 
Ґуль, Микола Кардаш, Дми
тро Федорак, Микола Ко ю– 
дій і мгр Роман Ганінчак — 
члени Управи. До Контроль
ної Комісії: Осип Ґояяюк — 
голова, Теодор Флюнт і Я– 
ким Панчишнн — члени. 
Прочитану листу предсідник 
доставив дід голосування і її 
присутні прийняли одного
лосно. По виборі нової упра
ви предсідник передав даль
ше ведення зборів новообра
ному голові 3 . Федоровиче
ві. Новообраний голова по
дякував присутнім за дові
р'я і проголосив внески та 
запити. Вміжчасі прибули 
пані зі своїх нарад, і пані 
Мирослава Ласовська пові
домила присутніх про зас
нування нового Відділу, Об'
єднання Жінок ООЧСУ та 
вибір його Управи: пані 
Ольга Дубик — голова, па
ві Антонива Шевців - заст. 
голови, проф. Люба Гоянюк 
— секретарка, пані Езелнн 
.Федорович - скарбник. До 
Контрольної Комісії ввійш
ли: пані Ольга Кльоц — го
лова і пані Ольга Надраґв 
— член. Присутні щиро ві
тали нових працівників. По 
вичерпанні внесків і запитів, 
голова Відділу Зенон Федо–' 
рович формально закрив 
збори і попросив усіх при
сутніх зайняти місце коло 
приготованих панями з Від
ділу Об'єднання Жінок ОО-– 
ЧСУ столів з перекускою. 
Під час перекуски тривала 
дружня гутірка, а також від
співали Многая Літа Юві– 
лятам, які відзначили свої 
уродини того дня. З черги 
голова Відділу Зенон Федо
рович просип представників 
організацій і товариств до 
привіту. Вітали збори і ба
жали - якнайкращих успіхів 
Управам Відділів: проф. 
Євген Гец, голова Укр. Кред. 
Кооперативи, Іван Галик — 
голова Відділу „Самопоміч", 
Стефан Білик від Братства 
І УД УНА, Михайло Дзюбас 
від ОУК „Провидіння", Бог
дан Дубик — голова Осер. 
СУМА, Михайло Шевців від 
Т-ва БВУПА, Иосиф Яскір 
від Батьківського Комітету 
Юного СУМА, п-і Ольга Ду
бик — голова Об'єднання 
Жінок ООЧСУ. Стефан Са
ґан — голова 132-го Відділу 
Укр. Народної Помочі і п 
Осип Ґоянюк — голова 245-
го Відділу УНСоюзу. На 
жаль не було нікого від Від– 
ділу УККА, мимо того, що 
18-ий Відділ ООЧСУ с дов
голітнім членом УККА 

Помер основоположник українського 
есперанто Орест Кузьма 

Київ. - На 76-му році вцходнв. Але в 20-х роках 

щтттщщшшштщтятвшштщшатштщт 
„Де вона, наша бібліографія?" 

Київ. — Під таким наго– ка література за рубежем" 
ловком надрукувала „Літе– 

ваїття в Коломиї помер ві
домий журналіст, педагог і 
реактор, засновник і вида
вець першого українського 
журналу на штучній мові 
есмеранто Орест Кузьма: Ще 
в 1913 р. він заснував, ґрун– 
тоїіно вивчивши есперанто, 
Щомісячний ілюстрований 
журнал для українських 
есперантистів під назвою 
,.Икгаіпа Stelo" - „Зоря 
України". „Літературна Ук
раїна" з 17 січня писала, в 
ні кролозі, не подаючи точ
ного дня смерти Ореста Ку
зьми: „Усі свої сили, знання 
Т;і невичерпну енергію від– 
Д.к: есперантист популяри 
злції творів геніального Ко
бзаря, друкує на сторінках 
часопису переклади творів 
Івана франка! Василя Сте– 
фаннка, Ольги Кобилянсь– 
коі, Михайла Коцюбинсько
го коломийки, народні пісні, 
статті про славних діячів на
шої культури — безсмертно
го Шевченка, Лесю Україн
ку Миколу Лисенка та ін. 
Цікаво відзначити такий 
факт: у травні 1914 р. Фран
те написав у Львові німець
кою мовою і опублікував у 
Відні славнозвісну „Посвя
ту" Шевченкові. Того ж мі
сяця, коливідзначалась 100-
ліття Кобзаря, вона з'явля
ється на сторінках „Зорі Ук
раїни" мовою есперанто у 
перекладі Ореста Кузьми. 
Під час першої світової вій
ни часопис „Зоря України" 
Протягом кількох років не 

" ? ' Ч 

він зцрву вДдродився. фоді– ж 
таки, у 1922 p., з'явився В 
Коломиї і перший попиті 
підручник з мови есперанто 
для українців, що його ук
лав і видав О. Кузьма. Неза
баром за його допомогою 
вийшов, українсько . еспе
рантський словник К. Вер
биць кого (обидві ці книжки 
давно стали бібліографічною 
р а д і є м f\` У некролозі Йа? 
дія Адріянова писала, що 
„він до останніх днів життя 
перекладав Гната ^0Ткеви-
ча на" міжнародну мову ес
перанто, збирався наступно
го літа, якщо здоров'я по– 
лішпнться, зустрітися у Кос– 
мачі з учасниками "українсь
кого есперантського фору
му злету, розповісти їм про 
перші кроки:`ecriepa1jrro-pyxy 
на Україні, поділитися свої
ми спогадами, розказати 
про зустрічі з цікавили лю
дьми з^ріаршх крайі і конти
нентів світу, з якими зводи
ла його доля, коли брав він 
участь у двох ^еедцтніх ес
перантських конгресах у 
Кракові в 'Ш,2 і в Щі рр–. 
коли вчився у Віденському 
університеті гостював у Не
аполі, Варшаві, Берліні, по
дорожував по Швайцарії. Не 
судилося". Окупаційна мос
ковсько - большевнцька вла
да не дозволяла сл. п. Орес– 
тові Кузьмі видавати за со– 
встьсьхоТ „ери" журнал на 
есперанто для українців І 
О. Кузьма... жив із садів
ництва. 

ратурна Україна" з 17 січня 
Цояіу статтю про хе, іцо в 
Україні і досі не впорядко
вана бібліографія видань, 
без чоґо не можливе жадне 
наукове вивчення видань, 
класифікація, рекомендації 
для вивчення в школах то
що. У статті поставлено ви
могу зорганізувати бібліо
графічно - науковий центр. 
Поклнкаючнсь на зразково 
|юзбудрвану "бібліографічну 
справу в Польщі, газета пи
сала: „На часі нам подбати, 
доки нема якогось центру 
бібліозвавства, про випуск 
Найнеобхіднішнх довідників 
про взаємозв'язки зі світом, 
хоча б таких, як: „Україна 
в світовій пресі". „Українсь– 

- Т 

Гартфорд, Кони. 
У П'ЯТУ Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТИ В А С И Л Я 

СИМОНЕНКА 

З ІНІЦІАТИВИ 5-го Відділу слово доповідача і декляма– 

(а передусім - в CGQB)-'ijfc. 
що. Назріла потреба вже \ 
сьогодні дати в руки'ваших 
науковців fa читачів хоча б^ 
імпровізовані довщакхн — ” 
бібліографічні провідники з ` 
рідної історії, науки й народ
ного господарства. На `4et^i 
— видання Перших україн
ських бібліографій мовами 
народів світу, хоча' б одяісю– 
двома слов'янськими, фран
цузькою, англійською, ні
мецькою тощо". Покищо , 
стан бібліографічної справи ; 
в Україні — жалюгідний, і 
Причина, без сумніву, крж– v 

сться в окупаційному поло– -
ясенні України, де Москва 
намагається не допустити до 
наладнання у х р аінського 
культурно - наукового жит
тя й пхшодарсТ”в^ 

Будують новий міст через Дніпро в Києві 
Київ. — Отрлнця України лям Оболоні й 

з її понад мідьяоиовим на
селенням не мас достатньої 
кЬіькос!Йи мостів через Дніп
ро, за яким розбувуються 
нові й нові дільниці велико
го Києва, що охоплює вже 
Півтора мільйона жителів. 
На цей рік заплановано роз
почати будування довгого 
мосту через Дніпро та річку 
Десяянку — до Воскресен– 
ської Слобідки Й Оболоні. 
, ,Молодь України" з 16 січ
ня повідомляла: „Це склад
на гідротехнічна споруда, 
розповідає головний інженер 
проекту Г. В. Фука її загаль
на довжина становитиме 8,5 
кілометра. До комплексу 
будови ввійдуть мости через 
Дніпро та Десрянку довжи
ною 770 метрів кожний. Зем
ляний вал з єднає їх між со
бою. Після зведення цього 
мостового переходу жите– 

ООЧСУ в Гартфорді ь неді– 
лні 8 грудня м. p.. в залі 
Українського Народного До
му, при численній участі 
громадянства відзначено до– 
ровіддю, яку виголосив ред. 
Данило Чайковськин, п'яту 
річницю смерти нескореного 
поета - борця поневоленої 
України Василя Симоненка. 

Прелеґент подав коротко 

торки. З очей багатьох коти 
лися сльози з жалю, що Ук
раїна поневолена, та з радо– 
сти, що і вони, так як Снмо– 
ненко, могли „з матірю по
бути на самоті". Під рясні 
оплески присутніх голова 5-
го Відділу О0ЧСУ Дутка 
подякував ред. Д. Чайковсь– 
кому за по - мистецькому 
підготовану доповідь і пан
ні Олі Ворнскж за чудово 

We 
потрібно буде фІШ ?^P^3 

Поділ і Набережну,'цодоро– 
жуючи в Дарницю. Вони ма
тимуть коротке ft пряме спо
лучення з нею. Д цедюз– 
вантажить набережну Дніп
ра від автомобільного транс
порту. Мостовий перехід пе
ретне одне з найулюблені
ших місць масового відпо
чинку киян - ' Чорторкй4'. 
Через новий міст автомобі
лі курсуватимуть по три ря
ди В ОДИН бік і ПО `Tpf "-7 S 
протилежний, разом в серед
ньому 66 тисяч авт денно. 
Міст виготовлений з метале
вих готових коне 

Читаштф yvpOlwcV(f Шф(Ф 
і газети, бо часте ЧЧТЩМНЛ 
веде до прооеіти, 0 прооНто 

жнттепис письменника та пррдеклямовакі поезії 
переніс слухачів в місця, д е | І. К. 
жив, виростав, творив і пра
цював поет, який, хоч і виріс 
у підсовстськін дійсності, 
все таки залишився вірним 
сином України, про що свід
чать його сласні слова : ,,Ук
раїно, п твоєму імені живу". 

У творчості Василя Симо
ненка, сказав прелеґент. від
живає наш велетень Тарас 
Шевченко. „До нас в науку! 
Мо навчим", в ..Кавказі" 
Шевченко в и словлюсться 
іронічно про московське все
знайство. У вірші ..Хор ста
рійшин" ,,мн знаєм все! 
Для нас усе відоме!" Симо– 
ненко так само підкидає мо
сковське всезнайство і в то
му ж вірші іронізує з таких 
людей: „А що як в мудрі па
перові горн раптово влучить 

ЗАЛПСТЬ КШТШ 
Замість квітів па сиЬку 

могилу 

бл. л. 
д-ра Стефана 

ГУААЯ 
сі; ін.си.чи SO.00 Доляріа 

на Л І;(І:ШІСІ.):Ш"І Католицький 
Л'ніїм^рситвт в Римі. 

ІРКНД і ^firpofi JitlC 
ГОДИНА 

Ьееа 

"Г" ! і .. - -j-.-ji. . : J iwii 
в ДРУГУ ВОЛЮЧУ річницю анкети 

нашого Нгаабутнього 
МУЗЖА.'ВАТЬКА, ВРАТА І ВУНКА 

бл. и. 
ІВАНА МУДРОГО 

к Храімі ПОКРОЇШ КОЖОІ МАТЕРІ 
в ОЗОН ПАРКУ, Н. И. 

виправлено 

в пооед|лок 9 27 еічщп l^fjB р 
ЗАУПОКШНІ СЛУЖБИ ” 

О год. 8-ІД 1 9-ін рдіін 
Про молитва за Дітпі' ПОКІЙНОГО просять: 

МАРІЯ — друяшиа 
ДАРІЯ — донька 
6. ЛЮВОМПР - син 
ОКСАНА ДУБНО - екстра в УкрВЇВІ 
Ближча і дальша Рідня в ЗС-А 1 Украіві 

- І 

ПОЯВИЛАСЯ ДРУКОМ МОНУМЕНТАЛЬНА КНИГА 
ЗА ВОЛЮ У К Р А Ї Н И 
історичний Мірник УСС 

В М-ЛГГТЯ ЗБРОЙНОГО ВИСТУПУ УКРАЇНСЬКИХ 
СПІОВІІХ СТРІЛЬЦІВ ПРОТИ МОСКВИ. 

Це документальний збірник Історячиях праць, спо
гадів, матеріялів, документів,' біографій і бібліографії 
джерел до історії УСС. 

Зміст: Вступив слово. Визвольна ідея УСС. Підгото– 
ва до походу. Стрілецький шлях. Дмитро ВітовськиП. Ма
ківка. Лнсоия. Стрілецька цісіія. Документи 1 матеріялн. 
Примітки (біографії). Показник імен. Бібліографія дже
рел до Історії УСС. 

Об'см книги 008 сторін великого формату, 72 сторін 
із 185 світлинами. Гарний папір, люксусова оправа 
ОДНА Ц2.00. 

Замовлення 1 належність чеками або поштовими пе
реказами слати на адресу: 

SVOBODA, P.O. Box 846. Jersey City, NJ. 07S03 
д і О І Ift—Ш 

1Л іскорка вогню? Порівнюю– платить кожного року по 10 j " , ' „ . 
тт J^. J чи творчість двох наших вс– дол. на Народний Фонд. . ,, ^ - . v ^ . летнів духа, ред. Чайковсь– Дружні розмови під чаг . 'KJ „ -, уз F кий уважас В. Симоненка перекуски тривали до піз– і "” J , л т rj-Ji духовим насліднн к о м Т. ньої години. \7L л г^. Шевченка. 

Осип Гуцул j 
Сумівка Оля Ворнскж пе

реплітала доповідь, рециту
ючи з глибоким відчуттям 
та непересічним мистецьким 
хистом твори Василя Симо
ненка: „Український лев", 
„Хор старійшин" та ін. Слу
хачі з напруженою увагою 
вслуховувалися в кожне 

Замість квітів на свіжу могилу 
нашого Дорогого Вуйка 

сл. П. МЛРІШІА ІІОПКЛЯ 
сіслвдають на Українські Сироти в Німеччині: 

д-р Міфом І Христкна ДУЛННИ f 100.00 
д-р Михайло 1 Ляля ҐУЩІ ГЩ0 

^^^^^^T^ss^Tm^t^spr^ 

- 1 . 

- ^ 

ДОБРЕ Я И І А Т В 

ДЛЯ ДГГВЯ І МОЛОДІ 

СОЙКА– 
ШТУКАРКА 

РОМАНА ЗАВАДОВИЧА 

Ціла - 1 доляр. 

: ш ' І ш 

І І | ,. ! - І , і | 
Замкть КИІГІІІ на свіжу могилу 

сл. п. М А Р И Ш А ІІОрі-УШ 
ЗЛОЖИЛИ 50.00 доля рій 

на Собор св. Софії в I`HMI 
Гиля 1 Володимир ТИМ ЩО РАК 
Тамара 1 Вогдан ТИМНКИ'АК та 
Дарів НАГІРНЯК 
111 і ' ІЛЛІ гг я ' Щ І 

Ділимося сумною вісткоіо :і P̂ xiiff,MH. Приятелями та Знайомими, 
щ.і для 27-го грудня 10в8 року відійшоїі у Вічність на Н9-му році Життя 

Наш Найдорожчий ТАТО 1 ДІДО 

бл. л. ІВАН БОДНАР 
професор ГіммалИ в Перемишлі 1 Тернополі, 0. директор Учительської СеиІварІІ 

та Гімпаліі „Рідної Ніколи" в Тернополі і ^ррткояі. р. член НТІІІ ти І'олова 
багатьох українських оргаиііищій. 

ПОХОРОН в̂ д0̂ в̂cя дня 24 грудня 19в8 р. на Лкраківськім цвинтарі у Львові. 
Ш 

ЗАУПОІСППП СЛУЯЯЇИ ВОЖІ в сороковий день смерти відбудуться 
в СУТЯУГУ. 1-го ЛНУГОТ̂ О \Ш p.: 

в НЮ НОРКУ - в церкві СВ. ІОРА о год. 8-ій рано, 
у ФЇЛЯДКЛЬФП я цер'-пі ЦАРЯ ХРІЇСТА о гох'9-ІЙ рано 

В глибокому смутку: 
доньки: МАРІЯ РЖЕЛКПЬКА ^ мужем БОРИСОМ 

ЛАґЩ^аШрОі з і^жем МИХАЙЛОМ. І сяиом 
КЯРНТМ я Родиною 

ОЛЕНА ЇПИЛРИКЕВШІ з мужем ВОЛОДИМИРОМ 
та дітьми ПЕТРрМ І МАРТОЮ 

ОКСАНА а муікем 1 ,гітьмн 
ЛЕСЯ ВУЧАПЬКА з мужем ОМЕЛЯНОМ та з 

РОМАНОМ і ОЛЕГЧІМ 

НЕДІЛЯ, 2-го ЛЮТОГО 1969 
в залі церкви 

ПРЕСВЯТОЇ ЕВХАРИСТІЇ 

515 Бродв'ю, Схід 

Торонто, Онт. 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу в Торонто, Канада 
в л а ш т о в у є 

ЮВІЛЕЙНУ ВРОЧИСТІСТЬ З НАГОДИ 

75-РІЧЧЯ „СВОБОДИ" 
І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

WWWWWWWWWWWW 
В програмі святкувать: 

Благодарствеява 
Свята Літургія 
яку відправить Преосвященний 

Кир Ізидор 
Єпископ Торонта 
Год. 2-го по пол.: 

Ювілейний Обід 
з багатою мистецькою hporpaMoio. 

щщліш 
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ї Праця II 
WANTED MALE | | 

ELECTRICAL 
MAINTENANCE 

Foreman 

NYC license reqd. Will super
vise maintenance electricians. 
Steady days. Good starting 

salary A company benefits. 
Call S87-6800 

DOMINO 
American Sugar Co. 

An equal opportunity employer 
M/F 

PACKAGING 
MAINTENANCE 

Foreman 
Top opportunity for H i g h 
School or Trade School gra
duate, with some mechanical 
A maintenance background. 
Supervisory experience desir
ed. Good starting salary and 

Company paid benefits. 
Call (212) 387-6800 

DOMINO 
American Sugar Co. 

Лп equal opportunity employer 

AUTO MECHANIC 
Approximately 5 years expe
rience on Chevrolet Trucks, о 
day week, S2.86 hour. Prefer-
rably a matured man. Excel
lent working conditions. Vaca
tions with pay. Good benefits. 

Permanent. 
General Diaper Service 

70-55 Aldion Avenue 
Flushing, L.L 457-2520 

Праця II 
WANTED MALB | | 

MALE to LEARN 
Inspecting Motion Picture 
Films. Steady Work. Good 

pay A All Benefits. 
Call (212) 581-2040 

ASSEMBLERS 
. \ MAimmoBi 

. ОПЕРЕПТОРИ 
Вже c місця для мужчин і жі
нок на денну і нічну шнфтн. 
Повніш час. або кілька ГОДИВ. 
Досвід неконечнян. Постійна 
праця. НЕ сезонона. відлов, 
позиція. Інтерв'ю 8 р. - 5 по 
пал.; пон.-п'ят., також веч. 5-8 
веч., вівт.. сер., четвер. Тел. 
KV 3-4500. або прийдіть до 

LEVITON MFG. CO. 
, 23G Greenpolnt Avenue 

BROOKLYN. N.Y. 
АЯ equal opportunity employer 

WIREMEN 
Experienced. For C o n t r o l 
panels. First or second shifts. 
Good pay. Steady. Nice work
ing conditions. Benefits. Ex
cellent opportunity for right 

men. 
Pneumo Statics Inc. 

164 Greene Street 
Ilackensack, N.J. For interview 

Call (201) 488-5595 

j ДО ПРАСУВАННЯ 
Досвід при чолов. убран
нях. Постійна праця, пов– 

\ даси час, платні вакації. 5 
днів в. тижні. 9-5:30, нема 

праці в суботи. 
Charles Young Inc. 

67 Wall St, N.Y.C. 
WII 4-7677 - Ask for 

Larry Саранно 

TV REPAIR MAX 
Looking for something dif
ferent, a real challenge for 
your ability? Radio Control 
Door Co. needs qualified 
men for servicing radio con
trol garage door openers. 
Mechanical and electronic 
experience necessary. Full 
or part time. Call for an ap
pointment (201) 887-4400 
9 to 5 P.M. 

4 ; 

ДЖЕШТОРИ 
Повний час або на кілька го
дин, 5195-5200 до Вашого те– 
псріппгього місячного доходу, 
працючи і години на день. 
5-6 днів,в тиждень, або на 
повний час, почат. платня 
JJH5 не місяць. Досвід нско– 
нечянй і навчимо наш спосіб 
праці. Щоб працювати на 
кілька годин, треба тепер пра
цювати на повний час. За 
скорим домовлешіям порозу
мійтесь з Mr. R. Е. Williams, 
Red Top, Inc. Hebrew Rehabili
tation Center For the Aged 

1200 Centre St. 
RoHlindale, Mass. 

Tel. (617) 825-8000. ext. 272 

HIRING NOW 
This Is your opportunity to get 
uteady year round employment 
with security 3c a good future. 
Excel. Co. paid benefits A good 
working conds. We need Pro
duction workers 8c Warehouse 
Stock workers. This is a con
tinuous rotating shift work 
with shift differential pre
miums. Apply in person Mon. 
thru Fri. Certain Teed Saint 
Gobain. New Freedom - New 
Brooklyn Rd., Rt. 720 Wiliams-

town Junction. N.J. near 
Berlin. N.J. 

An equal opportunity employer 

ARCHITECTS RAL 
DRAFTSMEN 

and 
STRUCTURAL STEEL 

DETAU,ERS 

Top salary. Permanent posi
tions. Pension plan, vaca
tions, hospitalization. new 

air conditioned offices. 
David Zarln A Associates 

Inc. 
701 Newark Avenue 

Elizabeth. N.J. 201 434-4411 
Harold Bolsover 
Senior Architect 

AUTOMOBILE 
TRANSMISSION 

REBUILDERS 
Must be highly experienced. 
Good pay. Steady. Good 
working conditions. 5200.00 

PER WEEK PLUS 
OVERTIME. 

(203) 327-9480 

П 
ARCHITECT 

Top salary. Pension plan. 
Permanent position. Paid 
vacation, Hospltalizat і о n. 
New air conditioned offices. 

David Zarln A Associates 
Inc. 

701 Newark Avenue 
Elizabeth. N.J. 201 434-4411 

Harold Bolsover 
Senior Architect 

J 

ДЖЕШТОРИ 
Ранком — по полудні 

вечорами 
Додат. 5185-5190 на місяць до 
Вашого теперішнього доходу, 
працюючи 4 год. денно, 6 днів 
в тижні. Досвід ііекоиечннй, 
тому, що нам краще навчити 
за нашими вказівками. Ви му
сите мати працю на повний 
час, або на пенсії, в доск. срі– 
зичнім стані. Спішіть з штер– 
вю до: Mr. R. Е. Williams, Red 
Top, Inc., Hebrew Rehabilita
tion Center For Aged, 1200 
Centre St., Rosllndale, Mass., 
(817) 325-8000. Ext. 272, 

DRAFTSMAN 
Electrical, Mechanical, Switch

boards, Panclboards. Salary 
open. 

Metropolitan Electrlo 
Manufacturing Co. 

25 Knickerbocker Avenue 
Brooklyn, N.Y. 366-4100 

Фабричні 
Робітники 

12.75 НА ГОДИНУ 
Шифта 11 веч. - 7:30 р. 
Багато великих бенефітіп, 
вкл. платні вакації, свята, 
госпіталізація і т. д. Вели
ка фабрика н Long Island 

City. 

Tel.: 9 AM to 4 PM 
784-8900, Ext. 266 

С У П Е Р І Н Т Е Н Д Е Н Т 

Північ. Бронкс, 42 апартамен
ти, олив. отріиаігнп. іноінереп– 
тор, вінда, 584.00 тижнево -V 

апартамент і корнеті. 
Тел. (212) WE 3-2895 

1-5 P.M. 

|| Праця || 
| HELP WANTED FEMALE | 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Машин Singer A Mcrrow, прн 
суконках, також з досвідом 

до роблення дірок. 
Soriano's Sportswear 
147 Е. 125th Street 

Manhattan, 3rd Floor. - Also 
578 E. 161st St., Bronx, N.Y. 

993-5092 

- "^ SECRETARY 
CLERK-TYPIST 

Attention Paranuoi. Hack., 
Lodi, НакЬгоиск Heights 

Large wholesome firm locat-
| Ing in Teterboro area latter 

part of` 1969. Peresently 
looking for a C L E R K -

! TYPIST from any one of 
і the above areas. Position is 
j diversified and interesting. 
j Employee Benefits, Pension 

Plan, 5-day wck. Excellent 
Salary. Empire Carpet Corp. 

(212) EM 1-3000 

fr ДОСВІДЧЕНІ ОПЕРЕПТОРКП 
Семісеїсційна праця і па 

| штуки. Добра платня, по
стійна праця. S2.00 на годи
ну. Нагода працювати в 

свойому сусідстві. 
Alex Dresses 

3118 — 3rd Avenue (Corner 
161 St.) n. Brook Ave. Room 
102, Bronx. N.Y. 093-4022 

ДІВЧАТА 
Праця у фабриці, приємні 
умовний праці. На початок 
568.00 тижнево. Юшиш бс– 

нефітн. Мусять говорити 
по-анг. 

Allied Sample Card Co. 
37-06 - 36th St. L.I. (`ity 

361-8625 

WANTED EXPERIENCED 
Full Fashioned Knitters. To 
work In sunny Florida. Rotat
ing ahlft. Steady work. Good 
working conditions. Apply or 

write to 
Suburban Knitting Mills 

5805 Park Rd. 
Hollywood, Florida ЗШ1 

Праця jl 
MALE A FEMALE | | 

FORELADY'S 
ASSISTANT 

Відділ пакування. Досвід прн 
тоалет. милі або косметиці. 
Денна шнг|гга Дні від 7:30 р 
— 4 по пол.. вечірня від З ЗО 

по пол. до півночі. 
Dtiveen Soap Corp. 

151 Morgan Але. Brooklyn, NY 
Tel.; У07-76ОО 

З життя Пласту в Каліфорнії в минулому 
році 

Пластова Станиця в Лос 
Анджелесі в третьому році 
свого існування, відбула 
,,Свято Весни" серед чудових 
гір біля Сан Бернардіно, на 
вииаймленій оселі „Скай 
Медов, де в дні св. Юрія, опі 
куна Українського Пласту, 
на святочній ватрі прн учас
ті батьків пластової молоді і 
запрошених гостей, запри 
сяжено й іменовано молод
ше і старше юнацтво з на
годи успішних іспитів І-шої 
і ІІ-ої пластових юнацьких 
проб. 

На цій самій оселі відбув
ся теж перший пластовий 
табір нашої Станиці від 15-го 
до 22-го червня 1968 року. 
Протягом таборування пла
стове життя в таборі кипіло. 
Теренові - гри, прогульки, 
впоряд, спорт, купіль в чу– 
довому басейні оселі, гомін 
пластових пісень, новацькі, 
юнацькі й святочні ватри 
дали пластовій молоді повне 
задоволення і заправу тіла 
н духа до дальшої дороги у 
великій пластовій грі. 
- З задоволенням пригляда
лися батьки своїм дітям, ви– 

| | Праця |І 
| | MALE4FEMAUB | | 

PACKERS 
Expansion has created sev
eral permanent openings at 
our Cranford plant. Previous 
experience helpful, but not 
required. Excellent starting 
rate and fringe benefits. 
Apply at Personnel Dept., 

9 A.M. - 4 P.M. daily 
The J. B. Williams Co., Inc. 

750 Walnut Avenue 
Cranford, NJ. 

Pharmaceuticals 3c Toiletries 
Equal opportunity employer 

ПОДРУЖЖЯ 
Мужчина повинен їздити ав– 
Том та робити різні наиравкн. 
Жінка до варення та чищен
ня (легка дом. праця). 2 кім. 
і лазничка для подружжя, 
добра платня, доск. умовкни 
для відповідних. Спішіть. Тел. 

Mr. Nlerenberg, СН -1-5965 

ФАБРИЧНІ РОБІТНИКИ 
До нової фабрики, фабрика 
мила, загальна фабр. праця, 
від 7:30 р. — 4 по пол. Також 
від 3:30 — до півночі. Добра 

нагода - спішіть. 
Duveen Soap Corp. 

154 Morgan Ave. Brooklyn, NY 
967-7600 

струнченнм на збірках, з pa 
діеннми, обсмаленими лиця
ми від сонця і вітру. Дуже 
гарно пописувалися діти теж 
при ватрах піснями, декла
маціями, скечамн її танця
ми. 

Цілорічна невтомна пра
ця Проводу Станиці, внхов– 
ннків і Пластпрняту була 
вповні виявлена та ще й до 
повнена на „Святі Весни" і 
таборі, а завершенням ви
ховної праці — це висилка 
по відбутому таборі двох 
юнаків і двох юначок на ви– 
шкільні пластові курси в та 
борах Іст Четгеи і Гантер у 
стейті Ню Иорк. Ці четверо 
юнаків і юначок: пл. розв. 
Богдан Стопко, пл. розв. Ро 
ман Захарчук, пл. розв. На 
талія Мельник і пл. розв 
Оксана Городецька. стали 
започаткуванням молодої 
кадри виховників Пластової 
Станиці в Лос Анджелесі 
Гратулюсмо нашій чвірці 
молодих виховників з наго 
ди закінчення курсів, а про 
водові Станиці, Кадрів ви
ховників і членам Гуртка 
Пластпрняту велике приз 
нання за труд. 

Окрема подяка і признан
ня станичному пл. сен. Єв
генові Людкевичеві за його 
невтомну і повну посвяти 
працю. Він створив Станич
ну Пластову Старшину, Ста
ничну Раду і Кадру внхов 
ників не тільки з пластунів, 
бо їх тут мало, але і з членів 
Пластприяту, які спільно 
стали на почесну службу ді 
тям нашої спільноти. 

Великого діла доконала 
Станична Старшина спільно 
з Пластприятом, організую
чи табори. Подяка членові 
Станичної Старшини і місто 
голові Пластприяту п. Авгу 
станові Рудникові за иідшу 

БАТЬКИ: Зв'яжіть замолоду 
ваших дітей з найстаршою, 
найбільшою й найбагатшою 
українською національною 
установою поза межами 
батьківщини, якою є Укра
їнський Народний Союз, щоб 
запевнити їм кращу будуч– 
ність, а нашій громаді у 
вільному світі нового овідо– 
кого члена! 

Г, 
Найновіше видання Кооперативного 
Видавництва „ЧЕРВОНА КАЛИНА" 

Володимир Талан 
БАТЕРІЯ С М Е Р Т И 

Це книжка військовика І громадського діяча 
Соітлиии, військові мапн-нариси, виготовлені сот

ником Поахнмом Вишневеньким, баталістнчні кольорові 
образи Леоніда Перфецького прикрашують цю книжку 
Мистецька обгортка Богдана Вожемського. Спомини по
чинаються Піснею Артилерії — слова І мелодія Романа 
Купчинського. 

Ціна в м'якій оправі: 55.00. Замовлення 1 належ
ність (чеками або М. О.) слати на адресу: 

с - S v о b о d а и 
83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

Up to 36 Months to Pay 
Amount Rote 36 Monthly 

Required Amount Paymentg' 

(1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 

SI,183.68 
1,775.88 
2,367.72 
2,959.56 
3,551.40 
4,143.60 

5 32.88 
49.33 
65.77 
82.21 
98.65 

115.10 
LOANS CAN BE ARRANGED AT 

ANY OF OUR OFFICES 

CALL 434-4800 
PAYMENTS INCLUDE CREDIT LIFE INSURANCE 

Used Cars Also Financed At Low Rates 
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кання оселі для таборуван
ня, і за адміністрування нею 
разом з членом Пластпрня
ту п. Тимошем Балабаном, а 
також сердечно дякуємо за
ступникові станичного о. Ио– 
і'шрові Чайковському за ду
ховну опіку в таборах, та го
лові Пластприяту п. Володи
мирові Стойкові, і діловодові 
господарки п.Олегові Чай
ковському за жертвенну пра
цю прн прохарчуванні. Жер– 
твенно і віддано працювали 
і всі інші. 

Всі ватри були добре об
думані і переведені, за що 
належиться признання на
шим нн.човникам юнацтва 
пл. сен. Галині Білоус, гіл. 
сен. Євгенові Людкевичеві, 
ол. сен. Віталієві Нетесі та 
вихованкам новацтва ст. пл. 
Марті Людкевич, ст. пл. Да– 
ріі Чанковськін, пані Анні 
Корінь і пл. сен. Софії Бе– 
резовській. За переведення 
всіх ватер признання керма
ничеві таборової вишкільної 
програми пл. сен. Галині Бі
лоус. 

Станична Пластова Стар
шина на свойому засіданні 
після відбутих таборів заста
новилася над дальшім шко
ленням молодих пластових 
виховників і рішила допов
нити і побільшити „Вишкіль– 
ний Фонд", та доручила 
членові Пластової Старшини 
п, Августинові Рудникові 
замовити цю саму оселю на 
1969 рік під таборування, а 
також доручила станичному 
і кошовим спільно застано
витися і обдумати та створи
ти по одному юнацькому ку
рені в обох кошах. Устійне– 
но дати юнацьких і новаць– 
кнх прогульок. 

Праця в Пластовііі Стани
ці в Лос Анджелесі йде без
упинно, з чого радіємо і ба
жаємо дальшого успіху в 
цьому нелегкому й відпові
дальному ділі. 

А. Р. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

СУБОТА, 
1-го ЛЮТОГО 1969 р. 

ІОО ПОРК, II. И. Річні за
гальні збори 361-го Відд. — 
Т-ва Дністер о год. 7.30 веч. 
у власній домівці при 119 
Кашо „А" в Ню 'Норку. На 
порядку нарад: звіти усту
паючої Управи та вибір но
вої Управи на 1969 рік. Про
симо всіх членів прибути. 

- В. Вишивання, пре де., В. 
Ясьіав. рек. секр. 

НЕДІЛЯ, 
2-ю ЛЮТОГО 1969 р. 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. Дж. Річні 
збори Поступового Клюбу 
- 70 Відд. о год. 2-ій по 

пол., точно, 96 Фліт вул. в 
УНДомі. Проситься член
ство прибути, бо с важні 
справи. - Управа. 

СКРЕНТОН, Па, Річні збори 
Б-ва св. Марії — 123 В4дд.. 
о год. 2-ій по пол. в залі 
укр. парохії св. Михайла, ріг 
Говел і Норт Мейн Евню. 
На порядку дня: звіт Упра
ви, вибір нової Управи на 
1969 р. та інші справи. Про
ситься чл. прибути. — В. 
Крігаор, предс. 

ЧИКАГО, Ілд. РИчні збори 
В-аа св. Юрія — 379 Відд. 
о год. 1-ій по пол. На по
рядку: звіт за минулий рік 
і вибір Управи на 1969 рік. 
Проситься чл. вирівняти чл. 
вкладки і прибути на збо
ри. — В. Кашуба, предс, Ф. 
Донеґа, кас, М. Ссмків, се
кретар. 

Ш Розшуки ІЗ 
ДОМАНСЬКА ПОСНФА. 

пошукує родину, односельчан 
і знайомих з села Тумани, п. 
Ольштин, які здебільше с в 
околицях 1 в самім Чикаго, 
просить ласкаво голоситись 
до неї на адресу: 

Tumiany в. 
poects Bartolty Wielkie 
powtat OUztyn 
Poland 

Українці православні і католики в Чикаго... 
(Закінчення зі стор. 1-ої.) 

кружляли понад зібраними.) 
По водосвятті хори проспі–. 

вали многолітство „Ієрархії! 
українських Церков, народо–' 
ві нашому, в Україні і поза 
нею сушому, урядові і війсь-і 
ку американському й усім 
учасникам цісї врочистости". 
Отець протопресвітер Білець– 
кнй побажав радісних Йор
данських Свят, підкреслюю
чи незабутність цісї події ду– І 
хового єднання синів одного 
народу. Присутні, піднесені 
на дусі цим небуденним свя-` 
том, набирали свяченої води 
до глечиків чи пляшок з ве–' 
ликнх бляшаних водоймищ 
та шанобливо її пили. Опіс-І 

ля розпочалася українська 
католицька Літургія. Церк
ва не могла вмістити усіх 
вірних, які стояли на схо
дах та на вулиці. 

Вечером 19 січня телеві
зійна програма СБС переда
вала, серед кількох інших 
міжконфесійних відправ, — 
наприклад, участь римо-ка– 
толиків у Богослуженні в 
методистській церкві, — та
кож кілька картин із нашо
го Водохреща в Чикаго, що 
буде записане в літопис ук
раїнського життя, як рідкий, 
справді екуменічний україн
ський Йордан Року Божого 
1969-го. 

1894-1969 
ЮВІЛКП УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
ЦЕ ВОДНОЧАС ЮВІЛЕЙ ОРГАШЗОВАИОСТИ 
УКРАЇНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКОЇ ГРОМАДИ В 
ІСРАЄВОМУ МАСШТАБІ. ЗБІЛЬШІТЬ И СТАВШИ 

ЧЛЕНОМ УНСОЮЗУ! 

т 
Посмертні згадки 

ГУМНЩЬКИЛ ФЕДІР, член– 
кмшк Т-ва Запор. Січ — S67 
Відд. УНС в РочестерІ. Н. 
Ті., помер несподівано 7-го 
січня 1969 р. Народився По
кійний 14 січня 195S р. в 
Рочестері. Н. И. Покійний 
Дув добрим учнем. ПОЛИШИВ 
а.смутку діда, батька і ма
тір, б сестер 1 брата. Похо
рон відбувся 10 січня 1969 
р. прн участи родини, зна
йомих і товаришів з церкви 
ВІемечі Sacrament, а оіхігли 
на цвинтар Holy Sepulchre. 

Річна Йому Пам'ять! 
Н. Попович 

КСЕНЯ ПРИТУЛ А, членііа 
К-ва св. Николая — S44-ro 
Шдд. УНС в Бавид Бруку– 
Н. Дме, померла 11 грудня 
1968 р. Покійна нар. у с 
Покориа, Зах. Україна. За
лишила у смутку сина Ми
хайла, 2 дочки: Марно, Ли
ну і внуків. 

Вічна їй Пом'ять! 
Т. Бутрей, секр. 

НгХТОР ГОЛІЯН, член Т-ва 
Є. Коновальця — 240 Відд. 
УНСоїозу в Клівленді. Ога
йо, помер 27 грудня 1968 р. 
на 58 р. життя. ПОКІЙНИЙ 
нар. в лі. Немнрів, пов. Ра
на Руська. .Чалнпши у гли
бокому смутку дружнігу 
Ярославу, сина Стефана, 
брита І на ПІ і і родину на Ук
раїні. Похорон відбувся S0 
грудня 1968 р. а пох. ааве– 
дешія до Кат. Церкви в АР" 
чибодді, Огайо при участи 
родини, членів Відділу та 
анайомих, па цвитар св. 
Петра. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Управи Відіілу 

II Різне II 
Українське 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 tod Ave,, New York City 
Tel: OB 6-7450. - Вясжлаасо 
ПАЧКИ в ОДЯГОМ 1 ХАРЧА
МИ в УКРАЇНУ і до СССР. 
ПрИТОТОВЛепо х ч и р и м В ВХбІр 
матеріалів 1 різних товарів ва 
висилку для рідних яв савтш 

по дуже дешевих ціпах. 
Уряд, год.: від повед. до вуй. 
8:30-6, неділя від 10-2 по 

МУЖЧИНИ - НЕ ПРО
ПУСТІТЬ ЦЬОГО СПЕ– 
ЦІЯЛЬІІОГО ВИПРОДА– 

ЖУ ВІТАМІН 
Ось щось справді спеціально 
для Вас. мужчини. Ми заря
дили для Вас дістати 2.00 до
лари знижки на Ваш черго
вий закуп світової слави віта
мін TYNOI, VITAMINS. Якщо 
Ви подасте себе як читача 
цісї газети, внсилаїочи цей 
відтинок з Вашим повним 
ім'ям і адресою, одержите від
воротного поштою двомісяч
ний запас сильнодіючої фор
мули. Регулярна ціна с 58.00. 
але Ви платите поштареві ли
ше S6.00 при доставі. Переко
нуємо Вас сісорнстати з цн:Т 
нагоди заощадження грошей, 
доки це с. важне. Шліть вирі
зок до: TYNOL CO., BOX 821. 
CROTON - ON HUDSON, 

NY. 10320. 

S R e a l E s t a t e SI 

МИХАЙЛО КРИШТ А Л b. 
довголітній фін. секретар 
301 Відд. УНС ім. Дм. ВІ– 
товського в Чиїсаґо, Ілл„ 
учасник Визвольних Зма
гань України, нагороджений 
Посиним Хрестом урядом 
УНР, довголітній ревізор 
Союзу Укр. Коонсчнітнв у 
Львові, номер 24-го грудня 
1968 р. на 69 р. життя в Чи
каго, Ілл. Покійний зали
шив у глибокому смутку 
дружину Стефапііо, доньку 
Ліду а чоловіком Василем 
Фнлнновнч I двома синоч
ками та дольок Аду і Хри– 
стиігу. 

Вічна Йому Пам'ять! 
В. Іволгу", тол. 

ALL CASH - TOP J 
Bklyn c̀i Queens Houses 

1-4 fam.-
HARBOR VIEW 

ASSOCIATES 
Specialists in Changing Areas 

PL 7-4313 or`327-3256 

B u s i n e s s S 
В Opportuni ty 

мої ДНІ 
Ш н а – 2 5 

БОРИС ОЛЕКСАНДРІВ 

|| Funeral Directors | | 
Theodore WOUNNIN,Inc 

Директор 
Похоронного Заведений 

123 East 7th Street 
NEW YORK, N.T. (B) 

Tel.: GR 6-1487 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

ЗОЛОТА НАГОДА 
New Hampshire Motel. (6л. 
Capitol). 575.000 - - 6 акр. по
сілість вкл. 12 приміщень f-
аниив. 4 кімн. ісатедж. також 
велика ітарцеля під будівлю; 
риболовля, озеро, басейн і т.д. 
Доск. можливість, без посе– 
рсданіггва. Тел. власника - -

(516) 796-S224 

В Розшуки 
Приготовляю ПІДРУЧНИК 

НАРОДНОЇ 
МЕДИЦИНИ 

Пошукую особи, що вміс пе
рекладати з анг. мед. книги. 
В заміну одержить повис 
одержання на 2-3 місяці в 
теплій, сухій, пол. Каліфорнії 
і поміч в ліченні бронхіту, ар– 
третнзму. артернсклярозн і Ін
ших недуг старости. Брошура 
про тс с за 51.00. Писати: 

S. КаггоІ 
Moreno. Calif. 92360 

КОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

Completely" ьщ 

AIR CONDrnOJnCD 
Займаються Похоронами 
в стейті NEW JERSEY. 

Ціни приступні для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, тик і 
в ночі 

WFLLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CITY, N.J. 07302 
HEnderson 4-5ЇЗІ 

нвдЕнвдввдававвдвввя W^Wwuinl`^m`wbWmtlL 
НЕМАТОЯКНА С О Ю З І В Ц І ЗИМОЮ! 
Увага Лещетарі! Свіжий, великий сніжок на СОЮЗІВЦІ! 

НЛПКРАЩА НАГОДА ДЛЯ ЛЕ1ЦЕТАРІВ! 

Союзівка відкрита цілий рік! 
ЛЕЩЕТАРСЬКІ З'ЇЗДИ НА СОЮЗІВЦІ 

з витягом на СОЮЗІВЦІ та близько два лещетарські центри 
Каталія в Елленвілі 1 Мінсваска, Кергонксон. Тільки 15 хви
лин від Союзінкн - на Міневасці. З'їзди для заавансова
них — 1500 ft. Т Ваг та 500 ft. J Ваг. Також нічні з'їзди прн 

електричному освітленні — роблення штучного сігігу. 

Спеціяльна знижка для гостей Союзівки. 
Нп СОЮЗІВЦІ 45'дові зТзди для ПОЧАТКУЮЧІЇХ лещв– 
тарів. Гх'.!іілнтпо витяг линвою до гори. Також гарні місця 

для СЛНКУВЛНІШ. Іада на ЛИЖВАХ. 
ТОМУ НЕ ПРОГГУСКАЛТЕ НАГОДИ. СПІШІТЬ. 

ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ. 
СОЮЗІВКА - тел.: Kerhonkson (914) 626-5641 

^^fffJnmffkfffrffHWBWwaamHag 

S I N K O W S K Y 
FUNERAL SERVICE 
4221 PARK AVBNXm 

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

Tel.: 863-Z475 
Д и р е к т о р 

ПОСИФ СКІІКОВСЬКЖИ 
ЗВВІДуе w n m i n i ' j K ^ ^ y ^ f (И), 
хоропів в каплкцях, пачо– 
жеігах в кожній рвіові міе– 
та. Похороня по 

них нДяах. 

ПЕТРО Я Р Е М І 
УКР. ПОГРЕОВНИК 

Запиасться Похоронові 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK 1 ОКОЛШЩХ 
Контрольована температу
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

ТАРЗАН, 4 . 6125. В темному тунелі 

— Що спричиняє цей 
сильний вітер, Тарзане? 

- Якесь сильне смоктан
ня повітря тягне повітря а 
тераси до cej д т ш . , 

- Іто! СХОДИМО В 'глибоч
ини тунель. Увага! 

— Я хотів би мати очі ти
гра . . . тоді я міг би пізнати, 
ідо тут с! , 

.' 


