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Представники Армії домагаються 
розбудови системи протиракетної зброї 

До Східнього Берліну прибув совєтський 
маршал Якубовський. - Комуністи 

Вашингтон. - Секретар,подумака як оборона проти: обмвЖуЮТЬ ДОЇЗД ДО ЗаХІДНЬОГО БврЛІНу 
оборони Мелвін Р. Лсрд ви 
дав наказ припинити праці 
над розбудовою системи про
тиракетної оборони, щоб 
Уряд президента Ніксона 
міг запізнатися з цією скла
дною проблемою. Представ
ники армії домагаються, щоб 
продовжувати' праці над ти
ми місцями, де мала б бути 
інстальована протиракетна 
зброя та щоб продовжувати 
продукцію п р отиракетних 
ракет. Оборонну протиракет
ну систему вирішив Конгрес 
минулого' року, 1 II почали 
здійснювати :3а президенту– 
ри Джанерна. Тепер вирину
ли . сумніви, чи ця система 

китайських далекосяжних ` 
ракет, бо передбачають, що і Берлін. - В понеділок 10 
на початку 1970-их рокІрі л ю т ого ц. р. до Східнього 
Комуністичний КИТАЙ матн–.і г^рлмву прибув 3 офіційнн– 
ме далекосяжні керовані ра– мн відвідинами совєтський 
кети, якими зможе загрожу– маршал Іван І. Якубовський, 
вати ЗСА. СССР мас вже' ! ^мандант збройних сил 
протиракетну зброю, він Maf варшавсвкопг Пакту. Мето. 
І сильні керовані ракети; w "OI`o приїзду будуть, прав– 
проти яких американська ^подібно, розмови із коман– 
оборонна система не могла Ф ;Луваняям совстськнх сил у 
успішно діяти. Противники Сілкій Німеччині "Я із схід– 
оборонної протиракетної сіг'н ь о німецьким комуністич– 
стеми твердять, що шкода!НИм реяснмом в справі ново– 
грошей на неї. бо вона Щ ІЧ1 конфлікту між Заходом і 
дала б дійсної оборони. Та?! Сходом, спричиненого новя– 
пер мають ще раз основа? м" обмеженням доЬ-ду до 
переглянути цю справу, якії І За^даього Берліну Встано– 
мала б коштувати б більпвИв"в ц1 Рестрикції комуністи– 
иів дол., .1 вирішити, чи І-!чн"яурад Східньої Німеччн– 

' нп у зв'язку із заллянованн– дійсно дала б достатню обо– J продовжувати чи прнпинвї– 
рону цій країні. Вона була Іти. 

. L.- , ВДВВЯГЗДВ "SB 

Департамент Скарбу старається про 
едраведливу податкову реформу 

Вашингтон. Уряд пре– енльвенійського універенте– 
зидента Ніксона старається ту д-р Вервард Волфмав 
здійсняти свою виборчу обі– твердить, що американська 
цянку тя, дати виборцям'Податкова система нсспра– 
справедлнву виборчу сясте-| ведливо розділюс податкові борону приїзду до Західньо– 

го Берліну всіх членів Бун– 

ми Західньою Німеччиною 
на день 5 березня ц. р. вибо
рами президента нижчої па– 
іатн федерального парла
менту, місцем яких визна
чено Західній Берлін. Схід– 
НЬОНІМеЦЬКІ КОМУНІСТИ, П(Об 
перешкодити цим виборам, в 
яких мало б взяти участь 
518 послів федерального 
Бундестагу, проголосили за 

Оттава. Ка надійсь кий 

дестагу, як також інших о– 
сіб. що. беруть участь в їх 
підготові. Проти встановлен
ня цих нових рестрикцій за
протестував західньонімсць– 
кнй уряд, як також амбаса– 
ди союаних держаи - ЗСА, 
Франції та Великої Британії. 
Берлінська ситуація загос
трюється також заповіджен– 
яям відвідин през. Ричарда 
Ніксона в Західньому Берлі
ні, що Ти визначено на день 
27 лютого, який тиждень 
перед виборами. Прибулого 
до Східнього Берліну мар
шала Якубовського вітали 
на летовпщі совстський мар
шал Петро Кошовий, комаи– 
даит совстськнх збройних 
сил у Східній Німеччині, мі– 
иістер оборони Східньої Ні
меччини ген. Гайн)Гбффман 
і совєтський амбасадгю до 
Східньої Німеччини Петро 
А. Абрасімов. Водночас із 
цим повідомляють з Вашин
гтону, що, не зважаючи на 
новий конфлікт в справі 
Берліну, відвідини президен
та Ніксона а– Західньому 
Берліні відбудуться згідно з 
заповідженою програмою. 

В ТОРОНТІ ВІДБУЛИСЯ ЮВІЛЕЙНІ 
СВЯТКУВАННЯ „СВОБОДИ" І УНСОЮЗУ 

Торонто. — Заходом Ок
ружного Комітету Відділів 

Канада хоче встановити Дипломатичні 
взаємини з комуністичним Китаєм 

нада зрезнґнуввлв із своїх 
взаємин а Тайванрм. тобто у 
рядом н а ц і оиалісти чного 
Китаю на Формозі. Щодо 

комунркятайською місією в цього, то /прем'єр Канади 

\-ряд доручив своїй амбаса– 
ді в Стокгольмі, Швеція, по
чати розмови з тамошньою 

справі встановлення днило– 

сться від" oпoдatkyвaння,, 
відсотки від дрібних оща,ч 
Костей - ні. 
- і – . 

Ню Йори вже другий день відкопується 
з-під снігу недільної сніговії 

Ню Иорк. - В неділю 9-го ху, крамниці не дістали хлі– 
лютого Ню Иорк та іиші ба й молока та інших достав 
східні стейти навістила ве– карчів, бо вулицями не мож– 
^ – М Й ^ І . г,Л„т^Л , ^^ бУЛо проїхати автові й ав– 
лнка сніговш. получена з ' - S S B b Підземки курсува– 
сильним вітром, пкий дохо– ди з опізненням, а в тих ча– 
див деколи до сили rypaf4-| ставах, де" вони їздять понад 
ну Вуря наліійшла нсеподі– землею, не курсували зов– 
вано, бо бюрО погоди в су–̂  сім. Поїзди підміські деякі 
боту вечором о гоД. 11-ій пе– не курсували зовсім, ініхгі 
редбачало, що падатиме сніг,, були спізйекі. В понеділок і 
яквф первхпшться по плгіуд– вночі на вівторок вдалося 
ні в дощ. ;Та несподівано j плугами прочистити тольв– 
з'явилася велика знижка ніші вулиці, і у вівторок мо
над Південною Каро лаяною жливий буде обмежений на– 
і Джорджісюі і і ванслідрк земний транспорт. Тисячі 
цієї наглої зміни в Ню Иор– авт засипані снігом стояли 
ку й околиці нападало 15 на автострадах і вулицях 
цалів сяігу, лішй прнпинив міста. Численні автостради 
весь наземний й повітряний були закриті для руху. В Ню 
транспорт.' іЗетовища були Иорку73 відсотки працівнн– 
закриті, на летовнщі Кенне– ків- В торговельних устано
ві знайшлися „заморожені" 
6,000 пасажирів, які не мали 
що їсти, і треба було їм аж 
гелікоптером довозити харчі. 
В понеділок в Ню Иорку не 

вах не могли явитися до 
праці. Деякі промислові фір
ми повідомляли своїх пра
цівників, щоб не старалися 
Навіть прибути на працю в 

було жадного вуличного; ру– таких важких обставинах 

РОПА НА ПЛЯЖІ В КАЛІФОРІШ 

Ніксон домагається вияснення в справі 
контролі народин 

Вашингтон. — Президент 
Ніксой наказав своєму екс
пертові від міських справ 
Денісві П. Мойнігенові при– 
готовнти „окремі рекоменда
ції в'справі збільшення на
селення та родинного плану
вання". Цей наказ є одним 
із одинадцятьох заряджень, 
які Президент видав головам 
свого кабінету й дорадникам, 
щоб вони підготовили зако
нопроекти, які треба буде 
внести до Конгресу. Ніксон 
скінчив ІО-го лютого триден
ний відпочинок на Фльориді 
і вернувся до Вашингтону. 
Сніговія на східньому узбе– 

ріжжі спричинила тс, що не 
відбулося засідання Ради в 
міських справах у Вашинг
тоні, бо голова цієї Ради 
Д. II. Мойніген не міг при
бути до столиці із Бостону, 
а губернатор Рбкефеллер, 
який мав бути присутній на 
цій Раді, був затриманий сні– 
говісю в Ню Иорку. Прези
дент Ніксон видав наказ сек
ретареві скарбу Дейвідові в̂̂ анз 

них справ Мічелл Шарп, за 
являючи, що евентуальні 
розмови відбудуться в най
ближчому часі й місці, що 
будуть устійнені обома сто
ронами. Згідно з останніми 
повідомленнями з Пейпіягу. 
контакти в справі встанов
лення взаємин між Пей– 
піягом й Оттавою започат
кував також комунокнтайсь– 
кпй уряд. Могли б початися 
такі переговори, на думку о– 
фіційннх комунокіггайських 

га-аняяеа 

кіл, тільки тоді, якщо б Ка– 

У Києві є лише три консульства, і ті 
з „СОЦІАЛІСТИЧНИХ країн м 

Київ. -– У столиці Украї–, лом Ярославом Доубрави. 
Від часу до -часу представ
ники режиму влаштовують 
для працівників тих кон
сульств прийняття та інфор
маційні зустрічі Найчастіше 
з представниками трьох кон
сульств у Києві мають спра
ву працівники кагебіасько– 
Товариства к у л ь т у рних 
зв'язків з українцями зокор– 
доном та так зв, „Українсь
кий республіканський комі
тет захисту миру", який 
влаштував чергове прий
няття в Києві 3-ТО лютого. 
„Зустріч. — писала „Літе
ратурна Україна" з 4 люто
го, — птюйшла в теплій об
становці". 

ни, яку формально совстсь– 
яа преса називає ..робітии– 
чо-колгоспною соціалістич
ною державою українського 
народу УССР", с лише три 
закордонні консульства, ад
рес яких 'ніколи не подає 
київська преса. До них на
лежать: консульство Сх. Ні
меччини, чи офіційно — 
Німецької демократичної ре
спубліки, генеральний кон
сул Імтардт Зікерт; кон
сульство Польської народної 
республіки, чи сателітної 
Польщі, генеральний кон
сул Степан Стец. і консуль
ство Чехо-Словаччяяи. фор
мально ЧССР. з віце-консу– 

такому порядку: парох цер
кви св. Мнхаїла о. Б. Оста
пович, п-а Чвчлюк — пред
ставниця МУНО, В. Зорич 
— заст. гол. предсідника У– 
НСоюзу, о. проф. П. Хом и н 
— редактор „Нашої Мети", 
інж. В. Гузар — голова Кра– 
свої Управи 1-ої Дивізії У– 
НА. п-ні Бойко, проф. д-р 
Є. Вертиполох — голова Н– 
ТШ в Канаді інж. Ст. Ку– 
ропась - перший заступник 
гол. предсідника УНС з Чи
каго, який виголосив гарну 
1 змістовну доповідь, Влади
ка Кир Ізпдоо, д-р С.Росоха. 
парох о. С. Шавель, ЧНІ. п-1 
Л. Дідіок. о. Зозуля. ЧНІ, 
п-І інж. Л. Вертилорох -
ОЖ ЛВУ. Інж Винницький 

УНО. о. д-р канцлер Р. 
Даннляк, д-р О. Бойко - го
лова Відділу КУК. Пред
ставлено також присутніх 
організаторів і секретарів 
Відділів: п. Сахаревича з 
дружиною з Лондону, п-ні С. 
Куцу, — постійну оргааїза–. 
торку, п. Юречкоаа - - най
старшого секретаря-піоиера, 
піт. Ковальчука, Шарана, 
Вовка; Мельника, Чорнома– 
яя, Остап'яка, п-ні Бурій, п. 
Курмана, п. Піяьковського 
та ія. Окремо привітав гос
подар бенкету всіх поедстав– 
ників преси, організацій, то
вариств 1 установ. 

У мистецькій частині вис
тупали: солістка сопрано 
Маркіяня Дубляниця-ГЧ'вар, 
Піаніст Зенон Лавришин, п-1 
Неоніля Тершаковець в су– 
птювоііі гітари, артист Вол: 
Довганюк у ролі „Гарнця 
Зозулі'', танцювальний гур
ток Осередку СУМ Із Скар– 
боро під і^еріаництвом.; н. 
Труся. 

Привітальне с,чово виго
лосив Владика Кар Ізилоо, 

/Зпкінченнл на отор. 5-ій) 

Українські студенти Йю Йорку в поклоні 
Героям Крут 

ДЛЯ тнануванна пам'ягі яям. Проситься ^раїнське 
ПОЛЯГЛИХ молодих героїв, 
які в обогюні незалежної У– 
країиської Держави прине
сли в жептву своє життя в 
боях під Кругами. Українсь
ка Студентська Громада Ню 
Иорку влаштовує святкову 
програму для відзначення 
цих роковин. Святкування 
відбуд'ться 2-го березня ц. 
р. о годині 5-ій по полудні, в j 1LA ПОШАНУ ПРОФЕСОРА 

громадянство Ню Йорку і о– 
колиць взяти численну у– 
часть в святкувйнві роковин 
Крут. щоби поляглнм геро
ям віддати поклін, а україн
ських студентів піддержати 
в їх праці і заохотити до да
льшої діяльяости. 

Ч `'-,fdV 

ІІАУКОВ1ПТ ЗБІРНИК 

В Аргентині українці масово відзначали 
Золотий Ювілей Соборности 

Кеннеді приготовити пропо
зиції в справі того, здоб Фе
деральний Уряд віддавав ча
стину своїх прибутків із по
датків стейтам та міським 
управам. - v-

Робітнизш роветелюють солому на узбережжі в Сайта Бар
бара в Каліфорнії, щоб очистити пляжу з ропи, яка діста
лася на беріг Із океану, їгтдн вона налляла з дірявого на
фтового Шибу, який помпував нафтову ропу з дна океану. 
Діру в шибі залатали цементом, і тепер очищують океан 

, і узбеусз|сжд; ft роди, дна, залила сотая квадратових хнль 

Буснос Айрес. — Україн 
еькі тижневики в Аргентині 
„У к р а ї н с ь ке Слово" та 
„Наш Клич" в останніх чис
лах повідомляли про підго– 
тову, або вже проведення у 
різних місцевостях країни 
51-ої річниці проголошення 
незалежностн України, у 
формі УНР, і Золотого Юві
лею соборяоСти земель Ук
раїнської Держави. У бага
тьох місцевостях, зокрема в 
Вуенос Айресі. у святкуван
нях брали участь представ
ники аргентинських властей 
та представники поневоле
них народів. Заходами філій 
товариств „Просвіти" і „Від
родження", свято Самостій
ності! і Соборности відбуло
ся в районі столиці країни. 
v Ля Пляті. в ..Хардін де ля 
Паз" якраз 22 січня. У ньо
му взяли участь організова
ні лави пластунів і суМіВпів. 
Під-час еляткуваянл відбу

лась церемонія, піднесення 
українського синьо-жовтого 
прапора. Також у м. Бсріссо 
відбулась Січнева Академія 
26 січня в домі Т-ва ..Відро
дження", і у м. Ляважоль. у 
Вільдс. Білля Караса та в ін. 
місцевостях. А Р ґентннськя 
преса інформувала про ці 
святкування, про їхній зміст 
та домагання Й боротьбу Ук
раїни за свої права в мину
лому і тепер. 

„СВОБОДА" 

тд снігом 
Груба верства снігу, що 

вкрила метрополію Ню 
Норку і Ню Джерзі та 
частинно спаралізувала 

| комунікацію, внеиожляя– 
| лювала в понеділок, 10-го 
І лютого, достану „Свобо– 
і ди" на пошту й тому во– 
j на з датою вівтірка, 11-го 
| лютого, не появилася 
Ч.ІШІ,ВШ - - ГіІ j ifi 11 і й 

яядиторії школи Св. Юра а 
Ню Порку. В програмі свята 
буде коротка, модерна поста
новка „Крута" з застосуван
ням комбінацій світляних е– 
фектів, фільму і драми, що 
разом творить дуже цікаву, 
ефектовиу цілість Постанов– 
K". виконають члени Студен
тської Громади з Філядель– 
фії, які с її ініціаторами ав
торами і режисерами на за
прошення Студентської Гро
мади в Ню Иорку. Виступ 

ОЛ. ОГЛОБЛІША 
Ню Йори. - 3 нагоди 70-

ої річниці з дня народження 
і 50-оТ річниці наукової ді
яльносте проф. д-ра Олек
сандра Оглоблнна, які при
падають на 1969 рік, наміча
ється видання збірника, при
свяченого цим ювілеям. Згі
дно з інформаціями д-ра Ва
силя Омельченка, який під
готовляє збірник, одержано 
вже від багатьох визначних 

студентів в минулому році І українських науковців на 
мали ЗМОГУ бачита– українці | еміграції згоду взяти в ньо– 
Філядельфії та привітали цю І му авторську участь. Збірник 
нову програму на :?сраїнсь- ( має появитися друком в ли– 
кій сцені з великим признан– стбпаді місяці ц.р. 

rssssssafcasaeesesrsE 

Литовська АСОЦІАЦІЯ Письменників 
підтримує українське прохання 

про зміни в енциклопедії 
Чикаго, Ілл. - Заступник 

голови Литовської АСОЦІАЦІЇ 
Письменників у вільному 
світі, письменник і пост-пе– 
рекладач Povilas Gaucy's, пе
реслав 17 січня 1968 р. листа 
до видавця X. Прайса в 
„Перґанон ПаблНкейшен" 
компанііі, що видає нову 
енциклопедію, ,,Ню Клекс– 
тон Енцнклопідія". У листі 
від імени Агоціяції. прези
дентом якої є Відомий пись
менник і литовський націо
нальний діяч Алейзес Ба– 
ронас, між ін., сказано, .що 
українською та білоруською 
мовами розмовляють до 60 
мільйонів людей та що „у 
XV столітті українська Мова 
була мовою дипломатів у 
Східній ЕвропІ і в канцеля
рії Литовського великого 
Князіві̂ гяа також". Автор 

j і вказує й на то, що в новів 

американській енциклопедії 
мас бути поміщена хибна 
мапа з позначенням ..Росія" 
з 1 000-го року, ..тоді, коли 
Росії ще взагалі не Існува
ло", і прохає виправити по
милки. З інших джерел до– 
зідусмось. що про такий де– 
марш прохав письменника 
Поліваса Гауциса інж. Вол. 
Масв'ський і Вашингтону, 
голова Відділу ООЧСУ. я– 
кий надіслав йому також 
англомовне видання праці 
В. Чорновола та декілька) 
поезій молодих українських 
поетів а України - для по– 
рекладу на литовську мову. 
У литовському щоденнику 
..Draugaa" з 16 січня ІІовІ– 
лас Гауцнс опублікував ве
лику статтю про незалеж,– 
ницьку боротьбу України, 
повну симпатій, співчуття 1 
захоплення героїзмом неско
реного українського народу. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


I СВОБОДА, СЕРЕДА, 12-го ЛЮТОГО 1969 Я 27. р 

и 

Ш Б Щ ^ ? \ Щ 0 М 
FOUNDED 1888 

AKvatHtaa newspaper published dally except Sundays, Mondays 
ft holidays (Saturday A. Monday Issues combined) by the Ukrain
ian National Ass`n. Inc. at 81-83 Grand St, Jersey City, N J. 07308 

Class Postage paid at the Post Office of Jersey City, N J. 
Accented ror mailing at special rate of postage provided for by 
Section 1130 of Act of October 3,1917 - authorized July 81, 9118. 
Supecription Rates: One year (18.00; six months 89.50; three 
months 85-00. For UNA members monthly 65^. 
P.O. Box 346 Jersey City. N J . 07808 

мЛморнкан^ько-овропоиеька 
спільнота" 

Президент Рнчард Ніксон, інформуючи про свою по
їздку до Европи, заплановану на час від 23-го лютого до 
3-го березня ц. p., сказав, що ціллю тих відвідин є „ожив
лення американсько - європейської спільноти". До Европи 
поїде президент Ніксон у товаристві державного секрета
ря Роджерса та свого спеціального асистента в справах 
крайової безпеки Кіссінґера і відвідає Бельгію, що тепер 
с ооідком головної квартири північно - атлантійського аль
янсу, Британію, Західню Німеччину, Італію, де матиме 
зустріч з Папою Павлом VI, та Францію. У кожній з цих 
країн президент Ніксон матиме зустріч з головами держав 
і урядів, інформуючи наперед, що відвідини і розмови ма
тимуть не т ак .„протоколярннй", як радше діловий 
характер. 

Більшість американських політичних коментаторів не 
тільки схвалюють ці відвідини Президента, але й припи
сують їм велике значення та вартість. ЗСА, заанґажував– 
шись у війну у В'єтнамі, звертали головну увагу на Азію, 
час від часу також на Близький Схід, а про Европу наче 
забули, хоч власне в Західній Европі її головні союзники. 

Не менш важливою справою с безпосередній обмін 
поглядами президента Ніксона з чоловими представника
ми європейських союзників Америки в справі американ
сько - совстського „співіснування". Президент виразно за
явив, що його „зустріч на вершинах" з лідерами Совстсь
кого Союзу могла б відбутися тільки після дбайливої ди
пломатичної підготови. Не виключене, що його теперішні 
відвідини в Західній Европі вже будуть початком такої 
підготови. 

Президент Ніксон, перебравши з волі народу керму 
нанмогутнішої в світі держави, уже в перших тижнях своєї 
влади виявив багато ініціативи і рішучости, щоб цю мо
гутність використати для здобуття і закріплення миру. 
„Оживлення американсько - європейської спільноти", що 
с метою його недалеких відвідин на європейському конти
ненті, може до цього багато причинитися. 

„Націоналістичні 
непорозуміння" 

Протягом багатьох років газета „Радянська Україна", 
інформуючи вслід за центральною московською пресою 
своїх читачів про розбіжності всередині „соціалістичного 
бльоку", з найбільшою увагою озиралась раз-у-раз на зад
ні колеса. І справді, як, писав Чехов, „как би чего не виш– 
ЛГ з такоГ ризнкозної інформації... Як, наприклад, пояс
нити читачам, чому Югославська Федеративна Республіка 
давно вже зліквідувала взяту з совстського зразка кол
госпну систему, як нерентабельну і невідповідну для се
лянської пращ.? Або чому Югославія взагалі вже не вва
жає себе за члена „СОЦІАЛІСТИЧНОЇ спільноти" ? Як пояснити 
українському читачеві вперту „дружбу" Альбанії з дале
ким червоним Китаєм? Не писати ж „Радянській Украї
ні", що альбанці бояться не кого іншого, як сусіда у формі 
відновленої імперії — СССР. , . Як пояснювати напад 
СССР на Чехо - Словаччину з точки зору класової бороть
би, коли в ЧССР усе населення було й буде проти окупан
та ? Міцний горіх і з Румунією, яка відмовилась від еконсь 
мічно невигідного, накндуваного Москвою пляну екс
плуатації Дунаю, відмовилась і від багатьох інших мос
ковських „указів" і іг– конферус з Тітом? 

„Радянська Україна", орган ЦК комуністичної партії 
УССР, Верховної Ради і Ради Міністрів УССР, міністер
ства яких с в Москві,, не може ані чесно інформувати сво
їх читачів про розвал „країн соціалістичного бльоку", 
ані пояснювати їм причини розвалу та незгод. 

Трохи світла на. цю справу все таки довелось кину
ти „Радянській Україні" з 31 січня. У відділі „На орбіті 
міжнародних подій" надруковано тут доповідь члена пре
зидії і секретаря комуністичної партії ЧССР Л. Штроугала 
в Празі. А вія, між іншим, сказав: „Капіталізм використо
вує незгоди в нашому русі і зосереджує нині увагу голов
ним чином на розпалюванні націоналістичних непорозу
мінь між соціалістичними країнами". Певна річ, що капі
талізм тут ні при чому. Вийшла нагору велика правда, 
що жадним „клясовнм підходом" не можна розв'язати 
національну проблему на Сході Европи, бо її справжня 
і єдина розв'язка полягає в ліквідації російсько-совстської 
імперії та створенні національних суверенних і рівноправ
них держав у тій частині світу. 

В. Ч-о 

„РАДЯНСЬКА" ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Коли учениіі дослідник за
ходжується біля якоїсь на
укової праці, то він накидає 
попередній плян чи концеп
цію теми, спираючись на ті 
хоч приблизно відомі факти, 
що їх виявили його поперед
ники. Але в його пляні не 
може бути готових виснов
ків з дослідження, — вис
новки можуть бути тільки в 
кінцевому висліді його робо
ти! Отож" і справжній Істо
рик, задумавши написати 
нову історію України, може 
тільки для укладання тако
го пляну скористуватись 
тими інформаціями про ми
нуле нашого народу, що збе
реглися в давніх та козаць
ких літописах, в різних іс
торичних документах, у 
працях наших істориків, зо
крема в грандіозній „Історії 
України - Руси" М. Грушев– 
ського, але своє поцінуван
ня історичного минулого 
України він може подати ли
ше після перегляду й крити
чного вивчення всіх відомих 
фактів. 

Заздалегідь передбачити 
наукові висновки не можна. 
Але такий важкий шлях 
здобування знання та науко
вої істини обов'язковий тіль
ки для справжньої науки, а 
не Для „радянської" „пар
тійності!", що в історичній 
науці мас тепер виразний 
характер російського вели
кодержавного шовінізму й 
імперіалізму. Ця „партійна 
наука," наперед знао, чого 
вона хоче і які мають бути 
кінцеві висновки в історич
ному .досліді". 

„Яскравим" прикладом та
кого „наукового плянуван– 
ня" є недавно розпочата в 
Києві „Радянська енцикло
педія історії України", Що її 
мають написати українські 
історики під керівництвом 
ГОЛОВНОЇ редакції Українсь
кої Радянської Енциклопедії 
АН УССР. Ця Головна ре
дакція УРЕ видала стотися
чним накладом наприкінці 
1967 р. чотиристорінковий 
метелик з оголошенням" пе
редплати на це..4-томрве ви
дання, а текст цього метели
ка, надрукований на двох 
внутрішніх сторінках, — це 
вже тотові– л,вненовкн", на 
підставі яких можна уявити, 
яка мас бути ця енциклопе
дія. 

Зміст цих коротеньких 
„висновків" такий прозорий, 
що його легко розширювати 
Й заповнювати здогадним 
матерія лом, ЯКИЙ у повному 
вигляді займатиме близько 
44)0 друкованих; аркушів'і у 
всіх чотирьох трмах), ,'буде 
поданий у внглядГІр тисяч 
статтей, в тому числі понад 
5 тисяч біографічних. , 

Спробуймо ж ті. метелико
ві „висновки"' прочитати! 
От у першому реченні пер
шого абзацу читаємо таке: 
„В енциклопедії розповіда
тиметься про значні історич
ні події та явища і . і про ви
датних діячів різних епох, 
про розвиток історичної на
уки на Україні, про археоло
гічні пам'ятки на території 
республіки"^ Розшифровую
чи це, можна сміливо, сказа
ти, що з числа „видатних Ді
ячів" будуть вилучені геть
мани І, Витовський та І. Мат 
зепа, а також голова УЦР 

М. Грушевськнн, голова уря
ду УНР В. Винниченко та 
головний отаман С. Петлю
ра. 

З певністю також можна 
сказати, що з „історичної 
науки на Україні" (не ,,ук' 
раїнської історичної науки!'' 
— цього вислову автори ме
телика бояться) будуть ВИг 
лучені всі справжні україн
ські історики, а як М. Гру– 
шевського, може, Й згада
ють, то з епітетом і.буржуг 
азно - націоналістичний". 

Микола Чубатий 

ПРО „ГОДИНУ ІСТОРІЇ 
УКРАЇНИ В Г Л Ї Н К У Л Г 

(2) 
У доповіді про 

слід звернути увагу на ви
тання, чому могутня Київсь
ка імперія впала під удара
ми степових народів з Азії, 
аж до татар включно, які 
завдали їй остаточно смер
тельного удару. Русь - Укра
їна протягом п'яти сот літ 
була тим щитом, що засло
няв перед варварами Евро
пу та європейську цивіліза
цію. За плечима Русй - Ук
раїни вона могла розвивати
ся. Справжніми „істориками Ук

раїни" тут будуть Маркс,!,' Постання Козаччини слід 
Енгельс та Ленін (Сталіни, 
може, вже не буде). Дуже Новою навалою турків. За її 
прозоре останнє речення 
цього першого абзацу: „ІСР 
торія України подаватиметь
ся в тісному зв'язку з історі. 
сю російського, білорусько,, 
го, всіх братніх радянських 
народів, у зв'язку з історією 
всього людства". чи 

Звичайно, нічого загрдз!– 
ливого для історії України 
у зв'язку з білоруським на
родом в енциклопедії не бу
де, бо він сам, цей поневоле
ний нарід, призначений на 
асиміляцію. Не страшні '-а 
зв'язки з казахами, узбека: 
ми, туркменами, таджиками. 
бо їх теж призначено на nth 
гній і русифікацію, як про 
це свідчить хоч би недавно 
повідомлення про видання 
російською мовою органу 
„таджицьких" письменників 
„Памир", — страшне тут 

плечима український народ 
міг відновити свою другу 
Козацьку Державу та куль
туру ^Ш^ехоІС^Хкг-другу^ 
українську' державу завали
ла Росія, що за той час ви
росла у потугу на сході Ев
ропи. 
'г- Найновішу історію Третьої 
Української Держави звикли 
в Америці або пояснювати 
як внутрішню громадянську 
війну в Росії або її промов
чувати чи зводити до незнач
них вибухів на півдні Росії. 
Все ж таки часи Української 
Держави в" Америці знають 
вже дещо більше завдяки 
тому, що в американських 
високих школах вже є біль
ше молодих українців - про
фесорів, які про ті часи на
писали навіть вартісні нау 
кові твори. Завдяки трму чв 

тільки те, що в цих народів!"'1116. п р о ^ ч а с и яробнва– 
руснфікацію здійснює Моєї 
ква силами українців, Ви1^м еРикансьхнх нижчих 
наяих з України, таких, я к 
І Вергун у Казахстані чи Г. 
Коляда в Таджикистані. , 

Зловісно в цьому реченні 
звучить згадка про зв'язок з 

сться правдива думка й до 
та 

середніх шкіл, одначе як 
про молоду иеісторнчну на
цію. 

Під час такого викладу 
не слід присвячувати більше 

його й без фахового розшнф 
вовування всяке зрозумі4 
— що „більша половина 
статтей буде присвячена ра
дянській Добі" і що „особлй 

ротьбі українського народу 
під керівництвом Комуністи' 
чної партії за перемогу Ве-– 
ликої жовтневої соціялістігчг 
ноі революції... за побудов ,лодого учня 
BV соціалізму й комунізму"., 

У третьому абзаці написаг 
яо, що „в енциклопедії буде, 
відображено (? - В. Ч.) ісг 
торію західньоукраїнськні 
земель, показано боротьбу 
проти іноземних загарбній 
ків, за соціальне й націоі. 
пальне визволення і возі– 

раїною" . . . Звичайно, я не 
помилюсь," якщо скажу нас 
перед, що серед „іноземних, 
(чужоземних! — В. Ч.) за 

(Закінчення на ст. 5-ій) 

представити як боротьбу з 

панівним над усіма цими на-^ а с У н а ?O"i^acH, а менше 
родами „старшим братом"," з 
росіянами. Хоч цей „стер

на давні. Одиогодинна, а 
радше 40-хвилннна доповідь 

ший брат" історично наймрЦче закороткий час, щоб про 
лодший серед цих „братніх 
народів", але зв'язок із т ім 
буде, напевно, подано так, Як 
це вже зроблено в „Нариси^ 
історії філософії" А. Врагіні– 
ЦЯ, виданих 1967 р. Про ЦІ 
„Нариси" я свого часу пщ 
сав у „Свободі", і читачі^ 
вже знають, що в них істЬі 
рію східньослов'янських Ш^ 
родів подано в ДУІсі „філобй 
фіГ' Івана Калити, найпе 
щого збирача „руських' зе 
мель". 

все .навіть про багатства та 
нинішню промисловість Ук
раїни говорити. Увагу треба 
зосередити на основних, 
ключових проблемах поствн– 
(ня та впертого змагання 
русько - українського наро
ду зберегти свою національ
ну ідентичність. 
. .Назви майже всіх наро
дів, мінялися впродовж СТО
ЛІТЬ, тому немає потреби 
втікати від назви Русь, ру
син. Це, зокрема, облегшу– 

У другому абзаці метели–, .ється в доповіді англійською 
нового тексту сказано те, піо умовою, де можна вживати 

назви Rue, Ruthenian, з до– 

f n-KOM модерної назви — 
о країна. 
-У Автор статті п. Коцур роз
повідає, який клопіт мав но

ву увагу буде приділено бо-,,то син з підшуканням літе– 
джтури для такої доповіді в 
гайскулі. Це не така легка 
управа для історика, а вже 
зовсім не під силу для мо– 

Дозволю собі звернути у– 
taary на деякі праці україн
ською та англійською мова
ми, корисні для такої допо
віді. На тему загального під
ходу до історії України ук
раїнських та російських істо
риків є моя праця "Ukrain
ian and Russian Conceptions 

з'єднання з Радянською Укп Jg the History of Eastern Eu 
горе". Надрукована вона бу
ла в Proceedings, Vol. I, His
torical-Philosophical Section, 
Shevchenko Scientific Society, 

./New York 1951. Вийшла та– 

Україну кож окремою відбнткою, я– 
ка, одначе, вже розійшлася. 
Українською мовою на по
дібну тему недавно написала 
працю-проф. Полонська-Ва– 
сяленко. Велика „Історія У– 
країнн-Руси" М. Грушевсь– 
кого завелика для студій уч
ня, одначе там у І томі є 
знаменита характеристика 
народів українського та мос
ковського як окремих націй. 

Справа постання народів 
українського, московського 
та білоруського опрацьована 
у моїй праці „Княжа Русь– 
У країна та виникнення 
трьох східньослов'янських 
націй". Ню Иорк, 1964. Ви
дання ООЧСУ. Там є шість 
мап і резюме англійською 
мовою. Ця книжка вже пере
кладена на англійську мову 
і готова до видання, яке, од
наче, натрапляє ще на деякі 
труднощі. і 

Про часи козаччини та 
культуру України XVI-XVU 
століть є вартісні інформації 
в „Історії України" Дмитра 
Дорошенка, іцо її недавно 
перевидала в Мюнхені на
кладна ,„Дніпрова Хвиля". 
Історія постання та розвою 
українського народу і його 
становище в середньовічній 
Европі є також у І розділі 
моєї „Історії християнства 
на Русі-Україні" (Рим, 1965, 
видання Українського Като
лицького Університету) п.н. 
„Предки Христового стада 
України". На цей розділ 
звернув увагу американсько– 
цольський історик Галиць
кий в своїй статті, надруко 
ваній у американському 
журналі "American Histori
cal Review". 

Дуже багато цікавого істо
ричного матеріалу можна 
знайти в річниках нашого 
англомовного журналу "The 
Ukrainian Quarterly" (вид. 
УККА). Там є статті Коце– 
валова, Щербаківського, Ог– 
лоблина, Крушшцького та 
Інших відомих учених. На 
мою думку, кожна молодеча 
бібліотека повинна мати річ
ники цього журналу, тим 
більше, що англійська мова 
відразу дає змогу користати 
з цих статтей от хоч би в 
гайскулах. Деякі статті там 
прямо сенсаційні, як Коце– 
валова про культурні зв'яз– 
предків українців з старо
винними греками. 

tB Гол. Канцелярії 
УККА можна одержати 
індекс статтей в „Укр. 
Квартальннку" за пер
ших 20 років: 'The Ukra
inian Quarterly: Cumula
tive Index 1944-1964". -
Ред.) 
Дуже багато історичного 

матеріалу є в першому томі 
Енциклопедії Українознав
ства англійською мовою, ви 
даній коштом Українського 
Народного Союзу видавницт
вом Торонтського Універ
ситету в 1963 р. Другий том, 
що внедовзі появиться, заок
руглить історичні відомості 
про Україну. 

Під кінець згадаємо ще 
один твір, єдиний з-поміж 
підручників для американ
ських коледжів, з якого мо
жуть користати тисячі аме
риканської молоді — Read
ings in Russian History, edit 

(Закінчення на crop. 5-ій) 

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ , 

АНТИКОАГУЛЯНТИ 
Процес т. зв. коагуляції 

кровн — це ніщо інше, як 
процес ЇЇ зціплення, зсідан
ня аж до творення згустків. 
Процес цей доволі складний, 
і на цю тему треба було б 
писати окрему розвідку. Ви
стачить, одначе, для загаль
ної інформації сказати, що в 
процес коагуляції входять 
такі фактори: деякі важливі 
продукти печінки, кальцій, 
вітамін „К", складники кро– 
ви, зокрема т. зв. тромбоци
ти, фібрниові складники кро
в'яної плязмн тощо. 

Брак або недостача навіть 
одного із цих складників мо
же викликати нахил до кро
вотечі. Прикладом може бу
ти нищення тромбоцитів 
хворою селезінкою. Тоді лю
дина з низьким числом кро
в'яних клітин при кожному 
ушкодженні, навіть при ма
лому врізові, кривавить без– 
упину. Ще більш перекон
ливим прикладом с відома 
гемофілія, яка може спричи
няти смертельну кровотечу. 
Це — спадкова недуга, на 
яку хворіють лише особи 
ЧОЛОВІЧОЇ статі, а полягас во
на у бракові деяких біохе– 
мічннх складників в проце
сі зціплення. 

Коротко кажучи, коагуля
ція — складний і необхідний 
процес, який рятус „носія 
життя" - кров від зайвої 
втрати. Але, рятуючи люди
ну від смертн внаслідок вит
рати кровн, цей процес іно
ді може бути зовсім небажа
ним. 

Деякі дуже поважні, а то 
й смертельні недуги поста
ють якраз на базі зціплення 
кровн. До таких недуг треба 
передусім зарахувати т. зв. 
тромбози, себто замкнення 
кровоносних судин згустка
ми крови. Варто пригадати, 
що при тромбозі судини ці– 
ла̂  ділянка тканини, не одер
жуючи потрібної крови, від
мирає. На базі тромбозу він
цевої артерії постають серце
вий удар, т. зв. інфаркт, уда
ри мозку і навіть такі 
„прості" недуги, як тромбо
зи жиляків на ногах, т. зв. 
тромбофлебіти, які ІНОДІ МО
ЖІТЬ вислати від себе згуст
ки крови аж у легені і тим 
привести людину до небез
печного, іноді й безнадійно
го стану. 
Тож, коли в якійсь важли

вій для життя судині вини
кає тромбоз, його потрібно 
лікувати, щоб знову відкри
ти судину для пропливання 
крови до ураженої тканини. 
Таке лікування часто являс 
собою складну комбінацію 
лікування хворої судини з 
лікуванням цілої кровонос
ної системи, бо тромбОзи по
стають здебільша у хворих 
судинах. Отже, часто — це 
лікування на довшу мету. 

В основному лікар мас при 
тромбозі справу із зціплен
ням кровн у важливій суди
ні, яку треба якнайскорше 
відкрити, щоб забезпечити 
постачання кровн до серце
вого м'яза, мозку і т. д. Зці
плення, що витворило тром
бозу, треба лікувати рішуче 
й негайно, інакше людина 
може загинути. 

Ще двадцять п'ять років 

Інж. Богдан Коссак 

ЯК Я ПОЛЮБИВ БАНДУРУ 
(СПОМИН З НАГОДИ 50-ІІХ РОКОВИН УКРАЇН
СЬКОЇ КАПЕЛІ БАНДУРИСТІВ ЇМ. Т. ШЕВЧЕНКА) 

(1) 
Бувши учнем Української 

Приватної К о є д укаційної 
Гімназії у Дрогобичі, я за
любки співав у гімназійно
му хорі, диригентом якого 
був бл. п. проф. Михайло 
Іваненко, п р и дніпрянець, 
талановитий і дуже любле
ний учнями педагог. Мавши 
такого диригента, наш хор 
став одним із найкращих 
хорів і досягнув свого най
вищого рівня у 1926-му ро
ці, коли я був учнем сьомої 
кляси, а кращі його співаки 
восьмої. 

Дивуюсь, як це склалося, 
що у той самий час і в тій 
самій клясі зійшлися такі 
блискучі співаки. Було їх 12 
і майже всі солісти. Розділе
ні по кілька голосів у кож
ній партії, вони творили 

сильний, майже професій
ний мужеський хор. Бувало, 
коли співали у школі на пе
рерві, то душа раділа. 

Деяких із них, найкра
щих солістів, таки годиться 
згадати. Були це: Роман та 
Микола Драгани (останній 
відомий рецнтатор, а пізні
ше соліст хору Котка), Ю– 
рій та Іван Гаврилови, мій 
брат бл.. п. Зенон і бл. п. 
Степан Стеців. 

Отож, маючи нагоду спі
вати в гурті цих співаків, 
мос -вроджене замилування 
до хорового співу розвину
лося до такої міри, що я 
включався у кожний хор. я– 
кнй був у тій місцевості, ку
ди закидала мене доля, І 
став ентузіастом вокального 
мистецтва. 

Одного осіннього дня на 
стінах коридору вашої гім
назії появилася афіша з по
відомленням, що до Дрого
бича приїздить з концертом 
бандурист Данило Щерби
на. Зацікавлений цією нови
ною, я поспішив до проф. 
Іваненка, щоб розпитати де
що про незнану мені банду
ру. Здивований, а рівночас
но вдоволений моїм зацікав
ленням, проф.' тианенко роз
повів, що бандура це давній 
наш інструмент,, який нази
вали колись кобзою, а тих, 
які на ній грали та співали 
козацькі думи - кобзарями. 
Пізніше, — казав він, — 
значно вже уліцшену кобзу 
стали називати бан)гурок), 
хоч ще й тепер часто вжива
ємо старої назви. 

Ще б і ль ш є з ацікав л є н ц н 
бандурою, . вибрався я на 
концерт Щербини. 

Пам'ятаю, як чгудово він 
виконував „Без тебе, Олесю, 
сонечко не грів", „Ой шу
мить, гуде та дібровонька", 
.Дівчино, рибчино". Не ба
гато пісень із того концерту 
залишилося у -моїй пам'яті, 
але враження по ньому ще 
й досі живуть у моєму сер

ці. Шляхетні звуки банду
ри запали мені в душу, зрог 
джуючи в ній великий пн– 
тнзм до цього національно
го інструмента. Не знав я 
тоді, що у пізніших літах я 
буду виконувати ті самі піс
ні, які того вечора вбилися 
в мою пам'ять. 
. Прийшли невеселі сту– 
дентські часи у польська^ 
високих школах у Львові. Я. 
не мав змоги слідкувати за 
тим, що діється на україні 
ських сценах, на яких часте 
виступав бандурист Юри 
Стнгалевнч, єдиний тоді бан-j 
дурнст-галичанин. Настали 
ще гірші, воєнні роки, і à  
вже не міг навіть сподівати
ся, що побачу щонебудь, п ̀ . 
в'язане з бандурою. Тож нц 
дивно, що коли у 1943 роп/ 
появилося оголошення щхі 
концерт Української Капелі 
Бандуристів ім. Т. Шевчєні 
ка, я зрадів, що знов почую! 
звук дорогої мені бандури. 
Це був четвертий рік другої 
світової ВІЙНИ. 

Чверть століття минуло з 
того часу, коли Капеля Бан
дуристів . крвцертувада у' 
Львові, а я пам'ятаїб той ве̂  
чір так виразно, ніби утрн– 

,валпв його на звукописній 
стрічці. І коли тепер згадую 
.ті хвилини, то немов на ек
рані стає перед моїми очима 
невеличка група ьиконав– 
ців. Всі вони, за вийвяткои 
кількох, були ще молодими. 
Сиділи у двох рядах крісел, 
у скромно вишитих сороч
ках та синіх шараварах, а 
бандури тримали перед со
бою, спираючи Тх на підло
гу. Усіх бандуристів було, 
шістнадцять, і це було так 
атало на великій сцені Львів
ського Оперового Театру. 
Але шістнадцять бандур ра
зом —- це було щось таке ве
личне, чого львов'янн ще не 
бачили. 
с Час. коли Українська Ка
пеля Бандуристів прибула 
до Львова, не був відповід
ним н а культурні імпрези. 
Бо війна була у повному 
розпалі, і кожний львов'я– 
аин клопотався, як би то 
!роздобутн харчів, опал та 
інші речі, потрібні, щоб пе
режити лихоліття. Багато з 
НИХ приготовлялися зали
шати рідці землі, щоб вряту
ватись від червової навалч, 
;яка зближалась швидким 
ЯЄИПОМ. 

По затемнених вулицях 
вешталися німецькі вояки і 
Гестапівці, не одного підсте
рігала смерть з рук польсь
кої боївки, протнлетунські 
алярми шарпали нерви. Та
ка-атмосфера не могла спри
яти концертові. А проте, в 
залі Оперового Театру зіб
ралась численна і гарно о– 
дягнена публика. Чи це бу
ло наслідком цікавости по
бачити й почути бандурис
тів, що прибули до нас із 
Н а д дніпрянської України, 
чи може туги за культур
ною імпрезою, яких було 
так мало? Не знаю, мабуть 
лдяе й друге. Але, якщо 
йдеться про Мене, то я так 
палко бажав знов почути 
звук бандури, що, мабуть, 
ніщо у світі не могло б пе
решкодити мені прийти на 
цей концерт. ^ 

Відкрилася завіса. Я з у– 
вагою приглядався кожно
му Із виконавців концерту і 
нетерпеливо вичікував ди
ригента. Але даремно. Вже 
один із бандуристів встав і 
заповів першу точку кон– 
Церту, а диригент все ще не 
появлявся. Що це таке? 

Та ось очі усіх бандурис

тів звернулися у ліву сторо
ну сцени, де у першому ря
ді на самому краю сидів, то
ді ще молодий, Григорій Кн– 
тастий, музичний керівник 
Капелі. Він кивнув злегка 
головою, і на цей знак усі 
бандуристи одним порухом 
піднесли свої бандури на 
коліна. Щє один знак керів
ника і, по короткім вступі 
бандур, гукнули орлн-бан– 
дуристи, мужньо і бадьоро: 
„Гей нумо,хлопці, до зброї!" 
Це маршова пісня, з якою 
запорізькі козаки йшли в 
бій з ворогами України. За
хоплювало те, що цією піс
нею, наче гимяом, почали 
бандуристи свій концерт, не
мовби хотіли сказати, що 
вони прибули до нас не на 
те. щоб плакати над нашою 
долею, а щоб додати нам 
мужностн й сили. 

Після такого ударного 
вступу йшли дальші точки 
програми: „Думи мої". „Пі
сня про Морозенка", „Дума 
про Богдана Хмельницько
го", „Чумацька балада" і 
„Закувала та сива зозуля". 

Пісня ,Думи мої" немов 
для бандури створена. Зда
сться, що без її ніжних, над– 

тому медицина v не ; знала 
способу ефективно лікувати 
зціплення кровні 'судинах 
Можливим, стало'це лише 
з відкриттям т. зв, антикоа
гулянтів, хемічнйх'' речовин, 
які діють проти "ЗП,ііїлевня. 
Введені в організм "Людини, 
антикоагулянти' '-Продовжу
ють час зціплення”'у'^ва, три 
або й більше разів-супроти 
нормального часу/ !Вяаслідок 
цього кров стас ннне „рід
шою" і набирає спроможнос
ті! розм'якшити івтусток, а 
то й зовсім його уиупути, В 
такий спосіб лікарю контро
люючи час зціплення кровн, 
доводить її до такого стану, 
при якому вона "майже не
спроможна ЗЦІПИТИСЬ' і ство
рити згусток. -. ,\1 -

Назву ліків для'-продов
ження процесу зціплення І 
дози заживання повинні зна
ти самі пацієнти...якщо за 
приписами лікарівужизають 
їх поза лікарнею. Це стосу
ється, зокрема, осіб, після ви
лікування серцевого., удару. 
Тримаючи кров у низькій 
спроможності зціплення, лі
кар тим самим зменшує мо
жливість виникнення нового 
тромбозу. Таке ілікуванвл 
проводиться місяцями, а то 
й роками, при чому ступінь 
зціплення крони/' перевіря
ється щокілька тидаЦв. ifjp. 
ля кожної перевірки лікар 
регулює дозу ЛІКІВг, 

Інформації пррна^ву ліків 
і дозу їх заживанцн потрібні 
пацієнтові також на випадок 
раптовної кровоте^-,,оссіблн– 
во грізної при н^ерадодавше 
випадках. В такому разі він 
може негайно ,пр'вщомнтн 
про це медичний лерсч)Нал, 
одержати відповіді ліки: і 
уникнути небезп^кн^р'.. 

У шпиталях частко" вжива
ють проти зціпл^еяня кро
ви дуже сильний Д негайвр– 
діючнй лік - „Гелерів;",, але 
поза лікарнею внЙчастіїае 
вживається ловІдьніїОеІ - і 
довше діючих лікТвД'лн'' мДі– 
кумероль", а останнії 4асом 
„Кумаднн". , , , . ^ 

Крім лікування ! хвороб 
серця, тромбофлебітів,..згуст
ків у легенях ta'мозку, ан
тикоагулянти оствннДми.рб– 

J нами застосовується „ також 
при лікуванці деяких мозко
вих недостач. J^eap^jke 
наступного тижня, 

. . . і - - ' 

ЗАПРОВАДЖУЮТЬ Кі– 
БЕРНЕТИКУ, ЯК ШКІЛЬ

НУ ДИСЦИПЛІНУ 
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січня надрукувала, тцсшідов– 
лення В. Каеатківа, старшо
го викладача Кримського пе
дагогічного інституту про 
закінчення експериментової 
стадії над вивченням кібер
нетики учнями середніх 
шкіл: МіністерствоосвітиУк
раїнської ССР прийняло рі
шення з 1969 року Відкрити 
в кримському педагогічному 
інституті відділ, .,^різико– 
математичного факультету 
для підготови учителів кібер
нетичного профЦіо^.^Перед
бачається, що додаткові роз
діли математики, теоретичної 
кібернетики та основ викори
стання цифрових І машин з 
програмним у п р. авлінням 
вивчатимуться протягом у– 
сіх п'яти років навчання. Ор
ганізується Катедра^педаго
гічної кібернетнки,”і .Кібер
нетика — нова ..^.важлива 
наукова ділянка, rB|hQ, в при
єднаному до України Кра
му шкільництво провадиться 
російською мовою, про що ае 
згадує київська „Радянська 
Україна", і учителі'кіберне
тики в Криму буд^ті одно
часно й русифікаторами в у– 
країнськнх школах. 

хненних звуків нв'можна бу
ло б передати безмежних 
страждань і велиш(3 туги 
поета, який йеребуваб на за
сланні. У цій тгісіц'яаші ко
бзарі виявили Свою вродже
ну музикальність0та шля
хетність у грі на бандурі, як 
теж у вокальній1 - еНспресіІ 
переживань поеті; А 

Бандури тужливо ''звучали 
у своїх чудових ,̂ Tp^OHbO' 
а витончене чуття-З иодвву– 
гідна динаміка від ,діійніссі– 
мо" до „фортіссімо"' захоп
лювали та зворушували. Я 
сидів мов зачарований. Хі
ба ж це можливо ? rga iH ^ 
таких окладних,' інструмен
тах і співати рівночасно, без 
диригента?! '` А 

Це було щось яеавнчавво 
імпозантне та величне! 

(Далі буде) 
: ЇЇІС”.іГ. 
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„ЙОГО ДНІ БУЛИ КОРОТШІ, ЯК 
ЙОГО ДІЛА" 

Я И ' 
ТХл 
Mfo. . rf^4.^-

?̂ '.XW'.CMEPTb ЯРОСЛАВА СПОЛЬСЬКОГО) 
;;Незвичайна людина ві– 

ЯрЩШШ. з цього світу 15-го 
вересня 1968 й була похо– 

онеяа в наяадійській землі 

t flHi. пізніше, але людина 
. Крізь оригінальна й бар– 

Шякіг Доба і його вужча 
батьківщина поклали на ній 
свою печать, з якою вона пі– 
щяа та йшла чужиною. 

Вийшов Ярослав Спольсь– 
KJjtfl із самого серця бунтів– 

Ш^ої землі, землі Степана 
рвмоввча і Степана Бая

дери, Лева Ребета і Олекса 
Гасияа цих чотирьох проаі-
ДЯи^ членів підпілля і Пла
сту, які, як ніхто інший, по
єднували пластові засади й 
явсяотн з твердістю револю– 

,ліРУВ покійний Ярослав 
Спольськіш, як більшість 
4вс,, молодих стрнян того 
ШШл учнем і вихованцем 
Зц^йб)льш оригінальної пос– 
tari Стрийщини поміж двох 
війн, Степана Охримовича, 
пластуна й революціонера, 
ФЗ'.л о с о ф а й провідника, 
Смерть якого на 27-му році 
йцгття оплакувала Стряй– 
їЦияа, І був Ярослав Спо– 
їздський в неодному подіб
ний до Степана. Мабуть з 
нього перейшли на Покійнн– 
JJJB; лагідність, людяність, 
простота справжнього джея– 
телмена, а надусе голубине 
серце й мужня, життсва по– 
стваа, чи не найрідкішнй. 
бодай у наш вік, мезаліянс, 
який спосібна виплекати ли^ 
ше незвичайна людина. 

Був покійний людиною 
Чітко окресленого світогля
ду, а то й організаційного 
о/іреділення, що не зменши
ли числа його приятелів, ані 
зце.збільшило числа його во
рогів, якщо такі взагалі іс
нували. 'А при цьому якою 
складною людиною був по
кійний "Ярослав. Дивна, ін
коли ' здавалося, хлоп'яча 
наївність, неначе навмисно, 
прикривала глибоку думку 
і, нерідко, мужеське і муж– 
нс рішення. 

Хто `i нас не з нас, як по– 
кійний проводив дискусію. 
Дискутуїб^и, він неначе 
Прохав вибачення у співроз
мовців за сміливість думки, 
за право на відмінний пог– 

Е;.. Несміливо вів він роз– 
у і авичайно переконував 

інших сміливіших за нього. 
Яка це рідка прикмета в на
ші надміру самопевні дні. 

Належав Покійний до цих 
справжніх духом пластунів, 
які. за заповітом свого твор
ця,-і вчителя Бейден Навела, 
Прикрашують оточення І 
сніг, роблять його кращим 
Г-ліпшим, вартим жити на 
НЬОМУ "і так добавляють ці
ну людському життю. 
І^Сто з тих, що знали по

ні йнОго, не тямить його не
змінної простоти, добрячос– 
тя' І щнрости. Добряча усмі– 
ЦЦса не1 покинула його на
віть у вузькій домовині. Не 
була це добрячість розгуб
леної людини, але свідомість 
вйртостн добра і повага до 
інших, навіть, тих, які на 
НІЙ не заслуговували. 
\УВув покійний Ярослав 

СЬольський людиною вели– 
коі і постійної активности, 
гіеобястог. й громадської, до 
jffipt з правом можна від
нести слова Віктора Гюго, 
сказані1 над могилою Оноре 
ife Бальзака: „Його дні були 

ЧУДОВІШ КОНЦЕРТ 
'Б. лятошіпюького, 
Ф АЛЕ; БЕЗ ЗЛЛЯСУ 

Майже рік тому помер о– 
дан із видатних українських 
композитррів Борис Лято– 
щянський, твори якого ду
же рідко, коли виконують в 
Україні, за внннятком кіль
кох вимушених для режиму 
рекей. „Культура і Життя" 
з^2 лютого повідомила, що 
в Кпсві відбувся концерт, з 
т^Орів Б. Лятошннського. ди– 
ряґував симфонічною орке– 
строю -В, Кожухар. Викона
ну 5-ту „Слов'янську" сим– 
^)нію, концерт для форте– 
піяна з оркестрою і Сюїту 
з музики до шекспірівськоі 
вцетави „Ромео і Джульст– 
Tf". Про 5-ту Симфонію 
„Культура і Життя" писала: 
!.Шкодаг. що цей чудовий 
твір надто вже рідко можна 
Ябчути як у живому кон
цертному виконанні, так і по 
р^діо. Досі він не записаний 
Hj ла плівку, пі тям більше 
на грампластіїнни". 

коротші за його діла". Йо
го життя, — це калейдоскоп 
руху і творчосте. Перейдім 
його бодай по поверхні, воно 
варте цього. 

Ярослав Спольськіш наро
дився 10-го січня 1912 року 
в Лавочному, літній рези
денції, сьогодні ще не свя
того, але вже здавна, ще за 
життя, саятця, Митрополи
та Андрея. Його батьки, 
батько - лемко, а мати зі 
стрнйських мацай Гаруяів, 
своїм походженням неначе 
відкрили широкий українсь
кий світ свому синові, при
рекли його для служби не 
одної частинки, але цілосте 
своєї землі і її народу. Се
редня школа в стрнйській, 
українській гімназії відкри
ла покійному, на ранньому 
сімнадцятому році життя, 
шлях до Ягайлонського і 
Львівського університетів, з 
яких виніс знання державо– 
будівннчих, правничих дис
циплін й замилування до на
уки приватного й державно
го господарства. 

Прямо з університетської 
лавки, зі ступенем магістра 
права, виступив він на шлях 
наукових студій для осяг
нення докторату з економіч
них наук, але життя пере
креслило його пляни, бо 
ждали на нього справи на
ціональної ваги і значення. 
Ще з гімназійних років член 
націоналістичного гуртка, 
він, як студент в 1932 р. став 
членом найвищого Крайо
вого Проводу Організації У– 
країнськях Націоналістів, її 
Крайової Екзекутнви на 3-
УЗ. Арештований 1934 року 
він, як підсудний, проходить 
історичний процес тСтепана 
Бендери й товаришів за 
вбнетво міністра Пєрацько– 
го. Вісім років в'язанці, 
зменшені внаслідок амнестії 
до п'яти, дозволили Яросла
вові Спольському щойно на 
заранні другої світової вій
ни вернутися до родини й 
перерваної праці Та на 
ширші пляни вже не було 
часу. Вибух війни, арешт і 
заслання до польського кон
центраційного табору в Бе
резі Картузькій, а згодом 
еміграція на Захід перекре
слили задушевні мри канди
дата на науковця та вченого 
економіста. Його шлях на 
короткий час простелився до 
вужчої батьківщини, землі 
його батька — Лемківщини, 
де він у Коросні організував 
громадське життя, а швидко 
після того в Криниці засну
вав Повітовий Союз Коопе
ратив І став його директо
ром. 

Д о п о м о г а голодуючій 
Лемківщині, підношення на
ціональної свідомосте її на
селення, а ще далі Краків і 
готування до сподіваного 
походу на Схід. 21-го червня 
1941 року з доручення ОУН 
виїхав до Ярослава і звідтам 
з похідною групою пішов до 
Львова, щоб там, після зали
шення столиці большевика– 
мн й проголошення 30-го 
червня відновлення держав
носте, взяти провідну участь 
в організуванні державного 
ладу на пості заступника го
лови Обласного Правління 
Львівської Областе. Працю
вав ла львівському терені 
до нової большевицької оку
пації, яка знову змусила йо
го до еміґрації. 

Австрійські табори висе
ленців в Ляндеку й Інсбруку 
були свідками невсипущої 
праці Ярослава Спольсько– 
го. Голова Таборової Ради в 
Ляндеку, заступник голови 
("головою був д-р Рос ляк) 
Українського Центрального 
Допомогового Об'єднання в 
Австрії, це його чергові пос
ти громадської активности. 
Заступництво земляків пе
ред французькою окупацій
ною владою, а з часом пе
ред владою австрійською, а 
в 1948 році, його вже остан
ня земська еміграція до Ка
нади. 

В Новому Світі, який мас 
таку, часто непереможну си
лу заполонювати найбіль
ших ідеалістів своїми влас
ними справами й відводити 
їх від свовї громади, а то й 
нації, — активність для гро
мадського добра була далі 
дороговказом для покійного. 
Вія висдНував затвердження 
основної грамоти для важ
ливої установи ..Дім Прос
віти" і став її головою: став 
співосно^яаком та членом 

Дітроит, М і т . 
СВЯТО ПОКРОВИ И РОКОВИНИ СМЕРТИ 

СТ. ВАНДЕРИ 
Товариство б. Вояків УПА 

та 10-ий Відділ ООЧСУ при 
співучасті Організацій Виз
вольного Фронту Великого 
Дітройту відзначили свято
чно 12 жовтня Свято Покро
ви в 9-ті Роковини смерте 
Провідника ОУН, сл. п. Сте
пана Баядери. 

Програму дня започатко
вано Панахидою, яку в Ук
раїнській Католицькій Цер
кві Непорочного Зачаття о 
год. 6.30 веч. відслужив о. 
ігумен Інокентій Лотоцькнй, 
ЧСВВ, в аснеті о. д-ра Во
лодимира Гавліча, ЧСВВ і о. 
Дмитра Внсочанського. 

О год. 7.30 веч. започат
ковано Святкову Програму в 
залі Украївс ь к о г о Нац. 
Клюбу „Орлик". 

Голова 10 Відділу ООЧСУ, 
п. Михайло Березовський, 
коротким вступним словом 
згадав про героїчну бороть
бу українського народу за 
визволення' та вказав на 
провідну ролю ОУН в цій 
боротьбі за самовизначення. 
Герої УВО, ОУН, УПА не 
вмерли. їхні ідеї перебрала 
молодь, яка серед невідрад– 
иих обставин переводить 
боротьбу з окупантом за 
права свого поневоленого 
народу. На прохання про
мовця повстанням з місць та 
однохвнлннною мовчанкою 
вшановано всіх тих, що від
дали свос життя за Україну. 

Доповідь на тему „Степан 
Бандера на тлі епохи" виго
лосив мгр Василь Щербій. 

Він проаналізував політи
чну ситуацію між двома сві
товими війнами, коли то ор
ганізаційно та ідейно ОУН 
вросла в життя українського 
народу. В цей тяжкий для 
нашого народу час Боже 
Провидіння посилає нам 
Степана Бандеру. л юдину 
чистого характеру, яка сво– 
їмн ідеями виховус націю, 
Свідому своїх великих зав
дань. Бандера виявив себе 
вже на Варшавському про
цесі, де своєю відкритою за
явою „судіть мене, а не їх, 
бо вони нічого не винні", 
спараліжував провідні круги 
польських окупантів. ОУН 
під проводом Степана Бенде
ри стає символом нескоре
них не лише в Україні, але 
у всіх поневолених Москвою 
народів. Україна стає в аван
гарді боротьби за волю лю
дини й, народу в цілому сві
ті. Акт ЗО червня, 1941 ро
ку, УПА, АБН це капітал, 
який залишив нам Степан 
Бандера та інші провідні о– 
дпниці його доби. Степан 
Бандера Ще за життя став 
легендарною людиною. Ви
звольні рухи названо іменем 
Бандерівщиня, а всіх тих, 
шо активно беруть участь 
в цій боротьбі, називають 
бадерівцями, як колись на
зивали мазепиицямн, петлю
рівцями. Дух Бадери заохо
чує нас до дальшої бороть
би, якою він проводив, а ця 
боротьба напевно доведе нас 
до Вільної України. 

50-ліга Ьго Листопада та 100-ліття 
„Просвіти" в Ню Брансвік - Бавнд Брук 

Другим бесідником був б. 
старшина УПА, довголітяій 
в'язень московських концен
траційних таборів, Мнрон 
Мицьо - Дух. Вія поділявся 
надзвичайно цікавими спо
минами та схарактеризував 
ролю ОУН в концентрацій
них таборах Московської ім
перії В часі свого десятиліт
нього ув'язнення перебував 
на Воркуті, в Ухтнні, Байка
лі, над Амуром та на Коли
мі Був одним з членів Ре
волюційного Проводу, якай 
підготовляв повстання та 
страйки, які за допомогою 
літаків , танків та армій 
вдавалось б о л ь шевикам 
здуенти. 

ОУН перебирає провід се
ред політичних в'язнів, зво
дить кривавий бій з кримі
нальними елементами та ви
ходить з нього переможцем. 
Вже при кінці 1948 року по
чинають організуватись на
ціоналістичні звена, а ціла 
організаційна сітка вкоротці 
вкриває ввесь простір Сибі
ру від Уралу аж по Байкал. 
В 1048 році ОУН творить 
військовий штаб, який очо
люють високі військові стар
шини різних національнос
те!!, що називають себе бан
дерівцями. Це був справж
ній АБН в таборах примусо
вої праці. 

ОУН проводить широку 
розвідну акцію на терені Си
біру та нав'язує навіть кон
такти з чужоземною розвід
кою. Революційний Провід 
концентраційних таборів був 
навіть поінформований про 
плями МекАртура атакувати 
Манджурію та поспішно ви
готовляв лляяи широкої пов– 
станчої акції в таборах при
мусової праці. 

ОУН переводить освідомну 
акцію і серед військових ча
стин, стаціонованнх на про
сторах Сибіру, та здобуває 
серед них симпатинів. Дока
зом послужити може Но– 
рнльськ, де страйк ув'язне
них тривав 00 днів, військо 
відмовилося стріляти. Щой– 
носпеціяльяими дивізіями 
вдалось адміністрації здуен
ти спротив страйкуючих в 
Норильську. 

Програму доповнив д-р 
Богдан Крук - Мелодія: б 
старшина УПА та голова мі
сцевого Т-ва б. Вояків УПА, 
який зілюстрував присутнім 
історію УПА висвітленням 
виготовлених ним прорізок. 

На закінчення д-р Михай
ло Дужий, голова Координа
ційного Комітету Організа
цій Визвольного Фронту, по
дякував присутнім за чис
ленну участь та заохочував 
до участи в інших імпрезах, 
влаштовуваних силами Ор
ганізацій Визвольного Фрон
ту. 

Дискусія вад програмою 
продовжувалась до пізнього 
вечора, при чаю та солод
кім, яке приготовили пані з 
Управи місцевої Організації 
Жінок ОЧСУ. 

В. Тустанівськнй 

Старанням місцевого Від
ділу УККА, при співпраці 
з мішаним хором „Верхови
ка", молодечими організаці
ями Пласту ft СУМА, пооди
нокими особами та хору уч
нів при українознавчій піко
ві УПЦерквй, влаштовано 8 
грудня 1068 р. святочний 
концерт з пагоди 50-ліття 
Першого Листопада J 100-
літяього ювілею Т-ва \,Про-
евіти". Концерт відбувся в 
` ілі української православ
ної церкви, Саут Бавнд Бру^ 
ку, виповненій no-береги за-
гі членами обох віровиз
нань. Як сказав один учас
ник: „У поклоні цим двом 
ювілеям взяла участь Со–; 
борна Україна". . Програму 
святкового концерту відкрив 
інж. Дмитро Демедюк, під– 
креслк)ючи велике історич
не значення цих подій в1 

жятті нашого народу. Аме
риканський гимн відіграла 
на піяніні Патриція Петляк. 
Прапори внесли в залю чле
ни Пласту і СУМА. Апель 
провів сумівець Б. Хомут. 
Потім виступив учнівський 
хор, який відспівав дві укр. 
народні пісні та. пісню УПА. 
Ювілейну доповідь виголо
сив д-р Іван Головінський, 
ироф. Ратґерського універ
ситету. Прслеґент звернув 
увагу на велику пов'яза
ність обох ювілеїв. Культур– 
іго-освітая праця Т-ва „Про
світи" в українському наро
ді увінчалась Першим Лис
топадом 1918 року. Міша
ний хор „Верховина" закін
чив першу половину про
грами. 

По короткій перерві дру
гу половину програми поча
ла панна Олн Хомут ДОПО
ВІДДЮ англійською мовою, 
Ілюструючи хід історичних 
подій, нав'язаних із Листо
падом 1918 р. Потім школя
рі Р. Букачевський, Т. Орі– 
ховськнй та Т. Хомут про
декламували вірш .Листо
пад" Р. Завадовнча. Черго
вою точкою був фортепіяно– 
вий дует малих піаністок 
Оксани Демедюк та Патри
ції Петляк. Р. Лабінська 
продекламувала вірш „Лис
топаде" В. Кравціва, і знову 
вийшов хор „Верховина" та 
відспівав кілька пісень. На 
тлі хору І. Яцусь продекла
мувала вірш „Першого Ли
стопада" Р. Купчинського. 
Піснею „Живи Україно" М. 
Гайворонського міш. хор 
, .Верховина^ ̂ заиінчня прог
раму. Хор „Верховина" та 
хор учнів співали під дири– 
гентурою Леоніда Харченка. 
Декорацією сцени зайня
лась д-р Ярослава Грабо– 
вич, якій допомагали Ми
хайло Петляк та Григорій 
Добуш. Світлину робив Ми
рослав Яклтсь. Ювілейний 
концерт був вдалою та доб
ре підготованою імпрезою. 
Милою несподіванкою було 
тс. т о більшість виконавців 
програми — це наша шкіль
на молодь. Під кінець хочу 
додати, що до успіху цього 
концерту багато причинив
ся о. мітрат Павло Фалько, 
який в церкві закликав сво
їх парохіян до участи у від– 
значуваяні цих ювілеїв. 

Д. Павлович 

Готується ювілей Української Капелі 
Бандуристів у Дітройті 

З ініціятиви Культурно– 
Громадського Клюбу під го
ловуванням міістця Едвар– 
да Козака в Дітройті ухва
лено урочисто відсвяткува
ти 50-ті роковини Українсь
кої Капелі Бандуристів їм. 
Т. Шевченка Святкування 
припадають на Шевченків
ські дні 8-9 березня, в по
шану Великого , Кобзаря 
ім'я якого носить Капеля. 

Громадський Ювілейний 
Комітет, який складається з 
духовних провідників укра
їнських церков обох вірови
знань, най видатніших дія
чів культури, громадських 
провідників та чільних гро
мадських організацій в дія– 
спорі, свідчить про те, що 
святкування цих роковин у 
вільному світі будуть мати 
характер з а г альнонаціона– 
льий. 

Програма ювілейних днів 

березня під гаслом ,,МВДЇТПІ 
й громадяни ювілятам" ві
зьмуть участь найвідоміші 
співаки, артисти, письмен
ники, громадські провідни
ки та численні громадяни. 
9 березня в авдиторії Фор
да відбудеться величини 
концерт Капелі Бандуристів 
при співучасті всіх ансамб
лів бандуристів, які зроди
лися з її праці й духу. До 
трьох сот бандуристів 1 бан
дуристок візьмуть участь у 
концерті. 

До ювілею Українська 
Капеля Бандуристів випус
тить нову платівку, полови
ну якої займас оригіналь
ний, ще ніде не співаний, 
надзвичайно цікавий, хня-f 
люючнй музичний твір ди
ригента капелі, композито
ра Григорія Кятастого на 
слова поета Карпенка-Кри– 
ниці „Поема про битву .під 

Фестиваль національних груп в Чикаго 

керівних органів Ліги Виз
волення України в Канаді 
та його органу ,Гомін Укра
їни" з 1949 року. І там пра
цював до кінця свого життя, 
виконуючи функції голови 
Головного Суду Красвої У– 
прави Ліги. Покійний був 
одним з основників і членом 
проводу Кредитової Коопе
ративи „Будучність"; брав 
участь у спортовому Това
ристві „Україна"; був чле
ном проводу Об'єднання Ук
раїнських Підприємців і 
Професіоналістів, головою 
одного з Відділів Українсь
кого Народного Союзу в То– 
ронті, членом Красвої Плас
тової Старшини на Канаду і 
головою її Суду Чести; меце
натом Патронату НТШ у 
Сарсслі та дуже ціненим ді
ячем канадійського політич
ного життя. , 

На цьому тлі видасться 
Неправдоподібним, що він 
знайшов ще час на родинне 
життя та збудування, від ос
нов, нового джерела про
житку. Співосновник, спів
власник і співкерівник спіл
ки для продажу нерухомос– 
тей, оперативна дія якої по
ширилася на ціле Торонто, а 
там і онтарійську провінцію, 
покійний Ярослав Спольсь– 
кяй виявив стільки профе
сійного знання та ініціяти
ви, що здивував від нього 
більших фахівців та заняв 
зі своїм партнером И. Гол– 
каном у цій новій ділянці 
господарської а к т ивиости 
одне з передових місць у 

своїй новій батьківщині, а 
напевно перше між своїми 
земляками. Додати б, що 
Покійний був завжди відда
ним членом свого вужчого 
пластового с е р е д овиша, 
стрийського „Загону Черво
на Калина", якого членом 
він став у ранніх тридця
тих роках, після покінчення 
середньої школи. 

Не загинув покійний на 
полі бою. в тюрмі чи кон– 
ц є нтраційному таборі, де 
смерть йому часто загляда
ла в очі, але всеж таки впав 
він жертвою нашої, мало 
ласкавої, долі. В час, коли 
впродовж нашого пісторіч– 
чя. майже вдвос продовжи
лося людське життя. ПОКО
ЛІННЯ Ярослава Спольсько– 
го, не користас з цього най
більшого в історії медицини 
поступу, але гине по давньо
му, в розквіті свого життя. 
гине поза всякою чергою. 
поза всякими статистични
ми передбачуваннями й ра
хунками, сплачуючи спи
нену дань своїй національ
ній і особистій долі, вирів
нюючи давні гіпотеки на 
своїм здоров'ю і своїм жит
ті, шо наростали десятиріч
чями неволі й недолі. Пе
редчасна, як дуже передча
сна, смерть Ярослава Спо– 
льського. це частина піни 
нашої Генерації за крашу 
долю нових українських по
колінь, які ми виводимо ня 
зміну, і яким, дай, ласкавий 
Боясе. щасливіше й повніше 
за нас життя. 

Українці в Чикаго вміють, 
як заходить потреба, здиву
вати світ своїми виступами і 
виявами патріотизму до сво– 
сї поневоленої Батьківщини, 
до свосї співучої мови, до 
Церкви, до свого народі', а 
також до свосї багатої наці
ональної культури... 

Вже дев'ятий раз відбувся 
в днях 2-го і З'ГО листопада 
т. зв. Фестиваль Національ
них Груп з виставками на– 
,ррдного мистецтва. 
, , Цього року виступали 35 
НИЦІЙ, в тому і українська 
група, а саме Об'єднання 
Жінок 8-го Відділу ОЧСУ. 
СУМА, укр. фірма ,,Дельта'' 
І „Анн-с". 

-Наші пані влаштували 
чепурний мистецький станок 
з українськими мистецькими 
експонатами, як виливки, 
писанки, різьба і кераміка, 
а трохи далі при другому 
станкові, так і хотілося зас
півати ..Гоп, мої гречаники, 
грп, мої милі!"... За застав– 
леннмя столами стояли при
надні і симпатичні молодич
ки і дівчатка у вишивках і 
запрошували до запашного 
і смачного борпщку, до го
лубчиків, вареників і пиріж– 
к4иг, та до солодких коржи
ків, пундиків, сирників і вся
ких завиванців, а навіть до 

гетьманських тортів... 
Подивляла публіка станок 

з мистецькими виробами, рі
зьбами і керамікою відомої 
в Чикаго української фірми 
,Дельта" д-ра Б. Старуха. 

Окремо теж був станок з 
українським хлібом і печи
вом ,,Аян-с'бексрі. 

В сценічних виступах бра
ли участь танцювальний 
Ансамбль СУМА ім. Павлу– 
шкова в Чикаго під кер. п. 
Ст. Косовського. В музичній 
частині виступила юна піа
ністка п-на Наталка Кекнш, 
а красу українських дівчат 
репрезентувала місс України 
п-на Ол. Сорока. 

Спонзором виставки Укра
їнської Групи була Ліга Ам. 
Укр. Походження, а її діло
вий і адміністративний ке
рівник мгр В. Ннчай поста
рався, що на фестивалю ро
здано багато пропаґандивної 
та інформаційної літератури 
про Україну. 

Слід ствердити, що цього
річний виступ Української 
Групи був успішний, за що 
належиться повне і гаряче 
признання і подяка усім ак
тивним учасникам, що не 
жаліли часу і труду для ус
піху виставки, для українсь
кої справи і для добра Ук
раїни. 

P. Р. 

Українська джетова прогульна до Европи 
(Студенти пляїіують прогульку на Україну) 

Український Студентський 
„джет - флайт" до Европи 
передбачає для охочих та
кож поїздку на Україну (1-
2) тижні) в місяці серпні, як 
нещодавно проголосила Сту
дентська Громада в Ню Нор
ку. Це дасть змогу студен
там побачити країну їхньо
го походження. 

Студенти будуть оглядати 
європейські країни малими 
групами, або індивідуально, 
Після свосї вподоби. Будуть 
мати нагоду бути учасника
ми курсів Українознавства 
на УВУ в Мюнхені (три тиж
ні в липні). Запрошуємо ук
раїнських студентів Америки 
і Канади взяти численну у– 
часть в нашій джетовій по
дорожі. 

Цьогорічна джетова подо
рож українських студентів 
до Европи. це перша спроба, 
щоб уможливити студентам 
та. невисоку оплату відбути 
прогульку. Нормальна ціяа 
літака з Ню Норку до Лон
дону (в обі сторони) коштус 
443 дол. В одній великій гру
пі студенти мають змогу від
буто прогульку за 210 дол. в 
обі сторони. л 

„Українську джетову про
гульну" організують старші 
студенти (ґреджуейт студен
ти), які самі вже багато по– 
Яррож.увалН і мають за со– 
бок) досвід - гключаючн 

подорож на Україну. „Укра
їнський джет" відлітає з 
Ню Норку 24 червня до Лон
дону, а повертає до Ню Нор
ку з Лондону, 27 серпня 
1969 р. Кошти 210 дол.. 
Крім студентів, з цієї наго
ди спільної подорожі мо
жуть скорнстатн їхні рроди– 
нн й приятелі. 

Коорднна-ором джетової 
подорожі від НСГ є Анаста– 
зіп Пещнцька. яка вже їзди
ла до Европи і була няГ– Ук
раїні. Як координатор дао 
вона дуже важливу пораду, 
вона каже: ..Більшість сту
дентів відклаДас остаточне 
рішення їзди на кінець бере
зня. До цього часу звичайно 
всі місця є вже випродані, і 
немає виглядів на знижко– 
внй білет. Наш український 
джет заповнюється скоріше, 
чим ми сподівалися, так. т о 
і ми скопо не будемо мати 
вільних місць. Охочим CKD-
ристати з нашого джета ре
комендуємо рішуче сконтак– 
туватися з нами в можливо 
найкоротшому часі, щоб не 
було розчарування". 

Лепознт в сумі 40 дол. від 
особи треба негайно зложи
ти, щоб зарезервувати місцр. 
Депозит є зворотний до 1-го 
квітня 1969 року. При посил
ці депозиту проситься зазна
чити, чи бажаєте відвідати 
Україну. Після зложеная де– 
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буде внйнятово святкова. В; Конотопом". 
бенкеті, що відбудеться 8-го1 Марій, Гарноеввл 

Українка - „Mice Блу Шилд" 
11-го січня ц. р. в готелі 

Коммодор в Ню Иорку п. 
Таня Красій була вибрана 
королевою краси на балю. 
Цього літа вона переїхала 
до Ню Иорку з Філадельфії, 
на студії до Фордгем універ
ситеті. 

Вона с активною членною 
Дружинників СУМА, а та
кож ТУСМ-у. В попередніх 
п'ятьох роках усе літом пе
ребувала на Оселі СУМА в 
Елленвіл і мала різні функ
ції в команді табору, також 
була виховницею юнацтва. 
Таня працює в школі й ще 
до того майже кожної субо
ти вертасться до Філядель– 
фії, щоб допомагати дирек
торові школи українознавст
ва при Домі Молоді. 

Часто вона зачаровує слу
хачів своїм співучим голо
сом і гранням на гітарі. Ба
гато праці мас Таня. Студі
ює славістику, бере активну 
участь в українських моло
дечих і студентських орга
нізаціях, а ще відзначила
ся в матеріальній праці при 
компанії Влу Кросе і Блу 
Шнлд. 

На балю свосї компанії 
вона була вибрана на коро 

леву краси (Мисе Блу Крос 
1969). П ескортом був відо
мий пластун сен. 1 член ку
реня Червоної Калини Во
лодимир Лойко. 

Таня вихована в україн
ському дусі, а тепер тгродіяи 
жус виховну працю в СУ-
М-і. Вона с горда за свою 
національність. В американ
ській компанії всі знають, 
що Таня українка. 

Бажаємо їй успіхів в 
бутньому. 

tfjt' 

Денверська Група УВАН 
28 вересня м. р. відбулося 

в Денвері в конференційній 
залі Публічної Бібліотеки 
чергове ч. 74-тс, засідання 
Денв. Групи УВАН у ЗСА. 

Секретар Групи інж. Л. 
Биковський повідомив, що в 
міжчасі, члея-кореспондент 
УВАН Вадим Кіпа, видат
ний піяніст, композитор та 
педагог, відійшов від нас 31 
серпня 1968, на 56-му році 
життя. У Відні, в Австрії, 
помер 3 вересня 1968 у віці 
88 літ. п. Андрій Жук, зас
лужений громадсько-політи
чний і кооперативний діяч 
та публіцист. Він був одним 
з членів-засновників Союзу 
Визволення України, за 
першої світової війни. Збо
ри вшанували їх пам'ять 
вставанням і однохвилевою 
мовчанкою. 

Під головуванням д-ра С. 
Кротюка відбулась наукова 
частина засідання. Вона 
складалась з доповіді м-ра 
Євгена Петрівського, засту
пника директора бібліотеки 
стейтового колорадського у– 
нїверситету. в Бовлдері. 

Л. Биковський представив 
присутнім доповідача, роз
повів коротко про його жит
тя та діяльність. зокрема 
про працю в бібліотеці над 
розбудовою укр. Відділу. 

Пан Євг. Петрівський в 
своїй доповіді, яку присутні 
вислухали з цікавістю, роз
повів про свої „Враження з 

познту будуть післані даль
ші інструкції. 

Точні інформації про по
бут в Мюнхені на курсах У– 
ВУ будуть оголошені своє
часно. Всі грошові депозити, 
резервації і запити відносно 
..Українського джета" ске
ровувати на адресу джетОво– 
го координатора НСГромадн. 
в Українськім Народнім До
мі в Ню Йорку при 2-ій Ев. 
— ч. 140-142; телефонувати 
вечером - (212) АР 7-8822. 
Адреса НСГ: NYC ІТкг. Stu
dent Hromada, Ukrainian Na
tional Home. 140-142 - 2nd 
Ave., New York, N.Y. 10003. 

подорожі по Центральній 
Бвропі влітку 1968 рову", 
про відрядження, яке ВІН 
отримав від Колорадського 
Стейтового У и і в є тх)итету 
для набуття в Квропі публі
кацій для університетської 
бібліотеки з ділянки слов'я
нознавства, особливо з ук
раїнознавства, про перебіг і 
шлях свосї подорожі (літа
ком і самоходом) та про свої 
враження з подорожі й здо
бутки (нав'язані зв'язки й 
набуті публікації.) Допові
дач відбув подорож,разом М 
своєю родиною (дружиною Й 
дітьми). 

Він від'їхав з Ню Иорку 
літаком через Лондон у. Па
риж, а звідтам самоходом' 
через Францію подався в 
Зах. Німеччину, де побував 
передовсім у Франкфурті 
н/Майиом. Потім, через 
Мюнхен, поїхав у Сх. Німеч
чину, побував в Липську і в 
Берліні. Звідтам проїхав у 
Польщу, де відвідав Пбз– 
наиь і Варшаву. Потім півд
нем Польщі проїхав через 
Радом, Сандомір, Яросдав, 
Перемишль. Тарнів і при
був до Кракова. Р Кракова 
поїхав у Чехо-Словаччнну, 
де побував в Празі, під час 
..Шевченкознавчої вистав
ки". Був і у Братиславу З 
Чехо-Словаччини через Ві
день, приїхав у Австрію, а 
звідтам до Югославії, де 
пробував довше. Вернувся 
літаком до ЗСА аж в серпні. 

В обговоренні цісї цікавої 
доповіді забирали слово 10 
осіб, з-поміж 48 присутніх. 
Доповідач, відповідаючи на 
запитання, мав можливість 
додатково освітлити ряд 
справ. 

Одночасно в л а гатоваяо 
заходами п. мґоа Є. Петрів
ського. п-ні Марії Галун– 
Бльох і інж. Л. Бнковського, 
чиставку українських кни
жок, часописів, метеликів, 
проспектів І т. п. видань, 
опублікованих в Пряшеві і 
Свндннку. в цьому, закутку 
української землі в Чвхо– 
Словаччпні. 

- . - тг 
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. Л) . Дякую синові Локій– 
Kokfl-p Ірннесві-Оріхові Темт 
нидькому. , що уможливив 
мені покористуватись мате
ріалами з його родинного 
архіву. 

НЕ СТАЛО МІЖ НАМИ ЛЮДИНИ 
ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ 

ЗАМІСТЬ ПРОМОВИ НАД могилою 
ЕЛ. II. РОСТИСЛАВИ ТБМНИЦЬКОІ 

Далеко не з кожною лю
диною наші зустрічі — бу
ває навіть у найближчому 
нашому оточення — прино
сять за собою таке бажання 
зустрінутися знову... Бу
ває, що коли це не с з яки
хось причин необхідне -— 
не шукаємо більше нагод. 
Але буває й навпаки, хоча, 
на жаль, і не так часто, що 
зустрінемо людину небуден
ну, людину високої культу
ри, їака зустріч не лише 
підносить нас на дусі та уб– 
лагороднюс нас, яле до я– 
коїсь міри надолужує мен
ше приємні зустрічі.. 

На окраїнах пенсильвеяі– 
нского мільйонового велет
ня, що носить гарну назву 
Місто БративоТ Любови, ви
росла нова могила з-поміж 
рядів українців, яким при– 
йшлося під час останньої 
Світової війни залишити сво
го Батьківщину, щоб не ті
льки фізично врятуватися, 
але щоб на нових місцях по
селення шукати МОЖЛИВОСТІ! 
допомагати поневоленій У– 
країні. чи зберігати її куль
турні натбання. У цій новій 
могилі зложено тлінні ос
танки дружини сл. п. мініс
тра зас справ при Володи
мира Темтщького, піяніс– 
ткц і педагога Ростислави 
Темннцької. Ч 

З родиною п-ва Володими
ра й Ростислави. ,Темннцькнх 
познайомив м е н е у 30-тих 
ррхаи.,м|й друг. Василь Глі– 
бовицький, який був їхнім 
бялзькнм родичем. 

Василь ГлКювнцькяй, та
кож, у Львові, познайомив 
мене тоді ще й з іншим сво
їм недалеким родичем — 
Богданом Лепким. А якщо 
згадати ще одного члена цісї 
родини, Зенона Кузелю. з 
яким я познайомився нря– 
бнлзно у тому часі в Берлі
ну, то ця родинна група, Зе– 
нои Кузеля, Богдан Лепкнй 
та Ростислава н Володимир 
Темницькі, належала до ка
тегорії вепересічннх елодей 
високої особистої культури, 
що їм, на мою думку, міг 
бути великим ш)икладом 
Митрополит Андрей Щепти– 
цький; вів; .бо залишається 
й' надалі для" нас прикладом 
і в цьому відношенні. 

-Бажалось би нашкіцувати 
бодай коротки сильветки 
деяких українців, що відійш
ли у вічність; людей з прик
метами особистої культури. 
їм на славну пам'ять, нам 
на тривалу науку. 

44 
Ростислава Маоія з Волин

ських Тем ниць ка' народила
ся 5 беоезяя 1890 р. в Стра– 
тнне, Рогатинського повіту, 
ЗахІдня Укваїна, як дочка о. 
Вйтольда Ritter von Sae de 
Manna Bylyna та Неонілі з 
Рибаків, дочки о. Миколи 
Рігбака та Аятоніни з Ле– 
внцькнх. 

Внедовзі після цього о. 
Витольд перенісся ДО вели
кої парохії КоцюбшщІ, це 
фдовгими не вигасала по
шесть п'ятнйстого тифі';, та 
де на місцевому цвинтарі бу
ло вже декілька могил дру
жин священиків, що помер
ли на цю важку недугу. Ро
дина відсаджувала, та о. 
Витольд був доброї гадки: 
,; а я переломлю цю сумну 
традицио". Однак, коли бл. 
п, Ростиславі було всього 
два роки, і її мати захворі
ла на тиф І померла. 

Тоді то для виховування 
дочк о.. Витольд прийняв до 
себе сироту по військовому 
лікапе'ві. музично таланови
ту Марію Ґаишер. як т. зв. 
Гувернантку, яка вже на 
п'ятому році життя Ростис
лави' почала її вчити форте– 
піянової гри, та дала їй по– 
чатки -загальної освіти, а та
кож досконале знання німе
цької мови. -

Про цей час згадувала 
Покійна в одному з листів 
до її друзів: „Туга п'ятиліт
ньої дитини за мамою пря– 
кувала^мено до фортепілну. 
який до сьогодні дерпеливо 
вислухує мої скарги".,. 

Дальшу загальну освіту 
продовжувала в Дівочому 
Інституті в Перемишлі (фор–1 

тепіянні лекції у проф. Кмі– 
цихевнч), то в учт. у семі
нарі в Чернівцях, частинно 
як екстерністка, до чого лід– 

Д-р Антін Жуковський - перевибраний 
на голову філії УККА в Норт Дакоті 

Ростислава Темницька 

готовляла її дома учител.',– 
ка-віденка. Пзеля Ріхтер 
(мати співачки Євгенії За– 
рицької), яка була джуе до
брою піаністкою. 

Великий вплив на ріст за
милування до музики у бл. 
пам. Ростислави мав ще н 
о. Амброзій Рибак, рідний 
дядько, який що' не лише 
вславлявся чудовим голосом, 
але і був непоганим компо
зитором, більшість творів я– 
кого, на жаль, затратилися. 

Правдивою радістю Рос
тислави були доволі часті, 
як на тодішні засоби комуні
кації, відвідини у не так то 
близькому Вншнівчику, де 
на приходстві у ЇЇ стрийка, 
о. Лкюомйра Білинського 
був прекоасний фортепіяя 
Везеядорфера. Вона сідала 
за нього у т'всутінку вели
кого сальону І грала. А ча
сом ще й співала пісень при 
власному акомпаніяменті, бо 
вже тоді v Покійної був ду
же гарний сопран, а о. Ліо– 
бомнр також любив музику 
та прегарно співав Слуркби 
Божі, зокрема великоднс 
„Плотію уснув". 

Опісла, у 1908 році п-я 
Ростислава вступила до Ви
щого Музичного Інституту 
ім. Лисенка у Львові на да
льшу паук-̀ ;̀ о^юртепіянової 
гри у професорів Дністрян
ської та Кршпгаької. У І 909 
-10 pp. була у Відні в Кон
серваторії Горака, де навчав 
її відомий в тих часах проф. 
Ґльознер, та врешті v 19І4 
році, знов у Вищому Музич
ному Інститут"! у Львоізі 
склала іспит перед дипло– 
мовою комісією, яку очолю
вав проф. СтаНпслав Людке– 
вич. 

Вже в 1912 р. була запро
шена До участи v великому 
ювілейному концерті у честь 
Івана Франка, який відбув
ся у залі Львівської гоільгар– 
монії (`\ Великому театрі й 
у 1913 р. — за Вол. Допо– 
шенком). на якому вітав Ве
ликого Каменяра Митропо
лит Андрей, та у якому м. 
ін. виступав з рецитаціямн 
артист Лесь Курбас. 

Тпохн пізніше улаштував 
проф. Людкевич у Львові 
д в а концепти присвячені 
творчості Чайковського й 
Шубепта. На першом'– з них 
п-а Ростислава Виконувала 
сольо ..Тему з варіаціями ор. 
19)", та на чотири руки з 
пок. Оксаною Озаркевлч-Бі– 
рецькою „Патетичну симфо
нію", на другому — солеву 
точкі–. Сонату А-моль. Своїми 
виступами на цих, як і на 
багатьох інших концертах, 
здобувала овації та признан
ня у музичному світі. 

Коли львівський хор ..Бан
дурист" зорганізував очолю
ваний д-р Людкевичем кон– 
церт-турне по більших міс
тах Західньої України, у я– 
ких то концертах виступали 
славний тенор Михайло Ми
кита, співачка Парахоня– 
ківна. скрипаль О. Пежан– 
ський та широко відомий у 
тих часах о. Євген Купчин– 
ський — цитра, до сольових 
фортепіянових точок запро
шено Покійну. 

Тут можна б ше нагадати 
одну промовисту подію. Ко
ротко перед вибухом І Сві
тової війни виступав у Льво
ві європейської слави піянкт 
Догнаний.. Після одного з 
концертів мабуть таки проф. 
Людкевич представив йому 
п-у Ротнславу Білинську. 
Концертант заінтересувався 
розповіддю про неї та зап
росив, щоб виконала перед 
ним якийсь твір. У внсліді 
запропонував, щоб приїхала 
до Парижа для дальшиь сту
дій у нього. Аднак спалах
нула війна і залишилася ті
льки нездійснена мрія. 

Після Світової війни, коли 
поляки заияли Галичину, о. 

Бісмарк, Північна Дакота. 
- Цьогорічна конвенція 
стейтової Філії УККА про
ходила під знаком відзяачу– 
вання 50-ох роковин прого
лошення Незалежносте Ук
раїни і 50-ої річниці віднов
лення Державності Захід
ньої України, і під духовим 
впливом відвідин Верховно
го Архиспископа і кардина
ла Иосифа Сліпого. 

З'їзд делегатів назначено 
на 27-го жовтня до Вилтону, 
Норт Дакота. На з'їзд за
прошено представників гро
мад, парохій і українських 
організацій та платників У– 
НФонду з цілого стейту, а 
д-р Жуковський вислав по
над 150 особистих запро
шень і листів до різних осіб 
у стейті. 

Всю працю у Вилтоні пе
ребрав на себе місцевий ко
мітет в складі: голова о. 
Стефан Г. Круховський, та 
члени А. Дрібненький, Ка– 
рло Масловський — дир. пу
блічної школи, адвокат Іван 
Романюк, Павло Петрик і 
Ник. Солоджук, при спів
праці нашого жіноцтва. 

Перед з'їздом д-р Жуков
ський вислав американській 
пресі т. зв. „прес реліз" про 
цілі й завдання УККА та 
про Україну й українців у 
Норт Дакоті. Замітки про 
конвенцію появилися у ба
гатьох амер. щоденниках і 
тижневиках, найкращу стат
тю на першій стороні надру
кували "The Wilton News" 
під заг,: "Wilton to Host 
State Ukrainian Congreaa". 
Яких сто двацять п'ять осіб 
зібралися в залі укр. кат. 
церкви у Вилтоні, де жіноц
тво з парохії св. Петра і 
Павла приготовило україн
ський обід, для делегатів і 
гостей. 

Делегати були з таких 
міст: Белфилд, Бісмарк, 
Бют, Ґоргам. Днкінсон, 
Дрейк, Джеймстовн, Фарго, 
Мінневкан, Стіле, Вашбирн 
і з Вилтоя. s . 

З'їзд започатковано моли
твою, яку провів о. парох 
Стефан Г. Круховський. Всі 
відспівали американський 
гимн під проводом п. Павла 
Петрика і український гимн 
під ПРОВОДОМ пані Святосла
ви Жуковської і д-ра Ярос
лава Терлецького. 

Конвенцію і делегатів 

привітав від міста Вилтону 
мейор Павл Бартоломю, а 
письменно' оба сенатори 
Милтон Р. Яяґ і Квектйн 
Бурдяк та– губернатор Стей
ту Вілліям Л. Гай. 

По обіді д-р Антін Жуков
ський як голова Філії УК
КА. відкрив конвенцію і шь 
прохав повстанням з місць 
і хвилинною мовчанкою 
вшанувати померлих членів 
Філїї УККА, а відтак запро
понував вибрати Президію 
З'їзду. 

До президії зборів увійш
ли: адвокат Іван Романюк 
- - предсідник, д-р Богдан 
Гордияський місто-предсїд–. 
ник і д-р Анна Боі'щун -т се
кретар. Вибрано номінацін–' 
ну комісію в складі: проф.) 
Карло Масловський, Ннко-j 
ла Солоджук і Ник. П. 
Прокоп. ' "-- —рЦ 

Д-р Жуковський складав^ 
звіт за 4 роки. Вія ствердив/1 
що конвенції Філії УККА в 
Норт Дакоті відбуваються 
що чотири роки, а Філія 
працює вже 16 літ. За цей) 
чає Філія УККА добилась 
признання і пошани серед 
інших національних груп і 
урядових чинників та про
вела успішно велику працю І 
не тільки на тереяі Дакотн, 
але і в державному машта– 
бі. v 

Важніші факти зі звіту; 
Традиційне відзяачуваяня/ 
річниці Саасостівяости і ЧІх, 
борноетн України; телевізій
ні авдвдгіїг показ пиеаион– на 
телевьл; ' -' 

Поглиблено контакт ;̀a j|fc 
мернкаяською пресою,, раді' 
овнми І телевізійними стаці– 
ями. За звітоввй час помі
щено 93 більші або менші 
статті у омер. пресі про ук
раїнські справи. В кількох 
щоденниках і двох тижневий 
ках поміщено малу України 
з відповідними пояснення!' 
МИ. - - , . . ' -: 

Голова має особистий 
контакт з визначними аме^ 
риканцями й американськи
ми установами, 
де'нція зі . сенаторами, новії 
оесменамн губернатором; 
Державним Департаментом? 
Генер. Постмайстром а наї 
віть і 'Президентом'ЗОА ' 
повнили .нашічконтахти;'ЧІ 
'̀  Не/ інтервенцію д-ра'̂ Ж: 
ковськего сенатори 
Р. Ян^ та .Квентнн Б 
' '''''' ” ' ''.гіГ'г Ц, і',”)Г,– 

Внтольд Білинський був па– 
РОХОМ в містечку Скала над 
Збручем. Енергія його дочки 
звернулась тоді в іншому 
напрямі. Вона довідалася, 
що в підвалі одного з місце– 
вігх будинків приміщено хво– 
пнх на тиф недавніх вояків 
Української Армії. П-а Poc` 
тислава, разом з місцевою 
учителькою Стефою (прізви
ще невідоме) зорганізувала 
збірку та достали одягу, хар
чів та інших потрібних речей 
для хворих. Перемінилась у 
сямаританку, доглядала хво
рих, та. врешті, виклопота
ла у місцевого польського 
команда нта краще примі
щення на шпиталь та опіку 
військового лікаря. Тоді то, 
жертвенно викоюточн обо– 
в'язкч душпястиря, батько 
ПокійноТ набоався тифу та 
помер літом 1919` p. 

Після війни багато нового 
наступило в житті блі її. 
Ростислави. У 1921 р. вихо
дить заміж за Володимира 
Темннцького, кол. міністра 
закордонних справ УНР, У 
1922 р. ПРИХОДИТЬ на світ 
улюблена Рута, а два роки 
пізніше — син. Наступає кі
лькалітня перерва у музич
ній діяльності. Змінні, час
то Фінансово невідрадяї жит
тєві обставини (Польща не 
голубила політичних про
тивників) підказують У! Да
льшому сконцентруватися 
радше на педагогічній дія
льності. Від 1926 р. починає 
давати лекції в Музичному 
Інституті в Стрию; потому 
уділяє приватні лекції у 
Львові, а віл 1938 р. навчає 
v Вищому' Музичному Інсти
туті ім. Лисенка у Львові, 
та працює- як педагог тієї 

І школи, у всіх подиктованих 
і воєнними обставинами бл. 
пам. Ростиславу, як учите– 

! льку фортепіяну в Музич– 
| них школах таборів Карль– 
сфельд. Берхтесгаден і Фе– 
льдафінг у Західній Німеч
чині. У 1952 р. переїздять 
до ЗСА, де в Українському. 
Музичному Інституті навчає 
фортепіянової при в Елиза– 
бет, Філядельфії, Пасейку, 
Джерзі Ситі та, аж до захво– 
ріння в листопаді 19в8, в 
Нюарку. 

Товариші праці та учні, 

численні приятелі та знайоі 
мі пам'ятають Покійну ус
міхненою та жяттЙрадкнок| 
щасливою, усім, що принос 
СИЛО життя. Небагато булІ 
таких куіяьтурнірї та музичу 
них Імпрез; зокрема на емі̂  
грації, на яких не можна Ь 
було зустрінути сивоволосо! 
Пані. Однак на дні душі І 
панував непоборний сум. Пеі 
редучасна смерть, дорогого 
мужа Й8 січня 1938 p., і 
опісля смирть улюбленої Руь\ 
ти, що вже від гііїназіннннх 
часів виявляла непересічні 
драматургічні обдарування, 1 
та яка померла на шкарляі 
тину на -йі4А' весні свогі 
життя, - залишили за ccf 
бою ніколи і нічим незатерк 
ту тугу за минулим. Одні 
ляше музика втихомирював 
ла, а може власне наспівував 
ла цю тугу, інколи під не̂  
чутній акомпаніямент слізІ 

У домі п-ва Темницькн5я 
крім приятелів, таких я | 
Андрій Ж;;к. Володимир 
Старосольськпн. Володимир 
Дорошенко, Марія, і Степан 
Біляки, Володимир Левині 
ськнй.та інпгі\ частими гіс̂  
тьмн бували молоді ентузі 
ясти співу. Бл. .лам. Ростнсу 
лава Теьгаїщька сідала то-| 
ді за фортепіяя і,допомаглі 
ла Михайлові Островеїл і, 
ЕІвгенІЇ Ласовськін, Лесі ЇЇ-+ 
ленській, Влодзеві Барані 
ському, Марті Кдкольсякі^ 
та, багатьом іншим, проклат 
дати перші кроки, співаків) 
Допомагала в іятерпретаціи 
заохочувала да дальшої праД 
ці над собою, додавала вірні 

Українці візьмуть участь в пікетуванні 
московської симфонічної оркестри 

в Ньо 
тором місцевої чехо-слова– 
цької радДогодини. На спіль
ній нараді вирішено підгото
вити транспареяти, кілька 

„ тисяч летючок, прапори всіх 
лютого при б^вул. та 7ій |уіаи:нииШ пікетування, як 

украінських книжок в Кон
гресовій Бібліотеці не. п|д 
'^088180", а під "tykrminiattv 

гаслом.,Це порушено при 
співпраці п. д-ра А. Турчи
на з Блюмінгтону, Індіяна і 
з його ініціативи. 

б) Урговано в справі, по
штової марки в честь-Шев-| 
чеіша. -, -– : - - -

в) Заініційовано відзна
чення ІОО )̂Ї річниці першо
го укр пінського піонера о. 

^ ^ ̂  ^ Агапія .Гончаренка, варто 
т^реіпли^І'згадати, що сенатор М. П. 

Янґ/протягом трох днів го
ворив про цю нашу постать 
в Сенаті ЗСА. -

г) Д-р Жуковський,; при 
співпраці -. д-ра Любомира 
Вннара з Бовлшґ,ГрІя Ога– 
йо, заініціюнував відзначен
ня ІОО”ТЯ”З дня народження 
проф. Михайла: Грушевсь– 
кого, як першого президен
та УНР, в Сенаті і Палаті 3-
ОЬ. 
i-t) відзначено за тніціятн– 
вою голови в Сенаті ЗСА 25^ 
ліття УПА і втягнено до 
Конгресового Рекорду. 
і -д) Шитюко насвітлень в 
Сенаті і Палаті ЗСА про 1-
кн Світовий Конгрес Віль
них Українців і втягнено об– 
ширний матеріал до Конгре
сового Рекорду. 

є) Повідомлено Сенат 3-
СА' І втягнено до КОЯГТ)ЄСО– 
вого Рекорду про візиту 
Верховного Архисп. і Кар
динала Иосифа Сліпого в 3-
СА і Канаді. 
і ж) Найважнішою всена– 
ціовальиого значення акці
єю голови Філії УККА було 
виготовлення меморіялу в 
справі переслідування Інте
лектуалістів И Україні, я яг 
ну то справу На їнтервенцік) 
д”̂ ра' Жуковського ппяроко 
обговорювано в Сенаті 3GA 
Мнлтоном Р. Янголі Квен– 
тоном Вурдиком-ї атягиено 
До Конгресового Реборду ве̂  
ликни матерТИл і дві статті 
з амер. щоденника в Май– 
нот, Н. Дакота на цю тег 
йму. Д-р Жуковський ввс– 
лив в цій справі обширні 
Телеграми на конференцію 
прав людний До Тегерану і 
до ОН. Від Об'єднаних На
цій одержав два пись– 
ма, Що наше письмо буде 
розглянеяе на черговій СЄ+ 
сії ОН. 

IDcHrf звтгу д-ра Жуков– 
сь̂ сбто̂  ітредс^дняк зборів rtot 
дякував йому за жертвейг 
ну працю, а збори виявили 
,свос признання і разцств) 

Студентська конференція на вершинах 

мінаційної комісії предло– 
жив. список . кандидатів до 
нової Екзекуткви і Контро
льної Комісії. Нову Екзеку– 
тнву вибрано одноголосно в 
окладі; голова - д-р Антін 
Жуковський, Іий місто-гол. 
— Стефан Ф. Глебінчук, 2-
ий місто-гол. — Микола М. 
Прокоп, 3-нЙ місто-гол. д-р 
Волтер Шкварок, секретар– 
скарбник - д-р Нестор Ко
гут. Правний дорадник — 
адв. Іван Романюк. Члени 
Екзекутнвн: Андрій Дріб
ненький, Анна І Евонюк, 
Святослава Жуковська, Дж. 
Олійник, ? Павло - ТІетрик, 
Майк– Пуклнч і Вілліям, 
Томчук. До Контрольної Ко
місії ввійшли: д-р /Степан 
Гордкнський — голова, 
проф. уиів. Василь Гносвнй, 
Франк Кордоновий — ме
йор міста Белфилд, Н. Д , 
Карло Масловський — ди
ректор публічної школи, 
Майк Олійник — стейтовий 
конгресмен і д-р Ярослав 
Тсрлецький. 

Після вибору Екзекутнвн 
д-р Жуковський накрес
лив програму праці і рефе
рував справу УНФонду. 

Перед закінченням з'їзду 
пані Святослава Жуковська 
розказали присутнім про іс
торичну візиту Верховного 
Архиспископа К а р дана л а 
Иосифа Сліпого в Канаді, 
ЗСА, Полудневій Америці і 
в Австралії, та про зворуш
ливе прнняття делегації Фі
лії УККА у Вінніпегу і про 
особисту зустріч в Чикаго. 

На закінчення зборів п. 
Стефан Глебічук відчитав 
політичні резолюції, які 
прйнято одноголосно і про 
про які пишемо окремо. 

З'їзд закінчено молитвою 
і вїдслівявням українського 
національного гнмну. 

ПІСЛЯ зборів п. Аврамен– 
ко вицвіт лив два фільми, 
один з побуту Верхов. Ар
хиспископа Кардинала Ио
сифа Сліпого у Вінніпегу, 
а другий з-перед 30-ти років 
Про Його працю І танцюва
льну групу та про україн
ську Дакоту у 30-!гх роках. 

З зацікавленням і вдяч
ністю присутні принялИ оба 
фільми, бо з них побачили 
величне прнняття нашого 
Кардинала, а в другому 
фільмі багато присуТнЬс по
бачило себе і своїх рідних. 
Ні фільми дуже гарно до
повнили програму з'їзду і 
всі були вдячні И. Аврамен– 
кові зй їх висвітлення; 

Успіх іюнвеяції стентової 
ФілЙ УККА для украшської 
справи великий, а гіОляТав 
він у тому, що через амери
канську пресу знову прове
зено Інформативну' працю 
н користь ук^нського на
роду, а також ще й тому, 
що багато тут народжених 
взяло активну участь у аТз– 
д .̂ Все1 б^ло вміло підгото– 
ваце. і. за це належиться' 
признання голові' д-рбвї А. 
Жуковському І міочевому 
к^ггетові у Вилтоні, а спе– 
цІяльнЬ жіноцтву парохії 
св. Петра і Павла. 

ті. 
ції про чартерованнй rijtpt 
до БІвропи та всі̂ ппці, інфвр– 
мації відносно Я, С. ;Гро^-
ди — можна одержати: 

New York City Ukrai! 
Student Hrpmaxk 

140 Secoiid Avenue 
New York, NY. 1000Є. 

Київська телевізія передала фільм it 
„Березіль" Леся Курбаса 

Київ. - Як повідомила і пущено багато помилок 
.Літературна Україна" з 31 
січня ц. p., київська телеві
зійна студія показала 18-го 
грудня м. р. вперше програ
му під наг. „Лесь Курбас". 
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. АВТОМОБІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
' c,!B?f? l?C5?' Ж американські мотористи щодня вживають 

одня мільйон тварин. ААТ заявляв: ,Збизасмо нашими 
автами /більше дачннн, як це роблять ловці рушницями". 
В 196jT`pu^Iрантами вбили 365 мільйонів тварин, головно 
-За шляхах в лісах цісГ країни. На доказ повюцого подані 
деякі числа. Авта вбили в Пенснлвенії в 1967-му році 
22,610 оленів і 37 ведмедів. В одному дні на Флориді під 
молесамя авт. згинули 5,000 перепелів, 250 індиків і 2.000 
ф д о д кроликів та шшнх гризунів і птахів. 

СВОБОДА, CgPfflU I2.ro ЛЮТОГО 1969 
^ЯТ'двГД^нЯ^^^У^^^'^ЯГ"' ! Г ЯМ Н Ч И 

^ е н т а д н , Нортгемптон і околиці 
В неділю, 23.-го лютого 1969 року 

о годині 3-ій по паї. 
' в залі 

ST. NICHOLAS UKRAINIAN HOME ASSOCIATION 
Пв9 Newport Avenue, Northampton, Pa. 

`---^-у - ' - відбудуться -

РІЧНІ ЗБОРИ 
- І. ' . . : , - - — . - , , . 

ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ ВІДДІЛІВ УНС 
Аллентавну і околиці 

до участи в яіжх запрошені й зобов'язані урядовці, 
предетавшгки і конвенційні делегати Відділів таких 

^ /– ' місцевостей: 
Аллентавн - 147 1151; Нортгемптон — 44 і 318; 
ЯфкхШ 47 І 288; Істон - 137 і 438; Бат - 95; 

"– Ормрод - 124; Шлмертов — 369. 
В Зборах візьмуть участь: 

ВОЛОДИМИР СОХАН, заст. гол. предсідннка, 
ЇРНШ, гол. радний та обласний 

організатор. 
Закликаємо всі Відділи прислати своїх численних деле
гатів Vaotx урядовців та заохотити до участи загал сво
го чЙЙнства. ГОСТЯМ РАДІ. 

ОКРУЖНА УПРАВА 

їм їм 

иЯ 

-н 

SSS 
ВЖЕ ВШШІОВ З ДРУКУ И ПРОДАСТЬСЯ 

КАЛЕНДАР на 1969 
ПозЗигустанною частиною і докладним місяцесловом, по
дано в ньому відомості про парафії Укр. Прав. Церкви 
в СЩА та адресар українського правосланного духо
венства в іфвівах вільного світу; Цьогорічна літератур– 
на частіша календаря збагачена статтями нових авто
рів, у тім і з поневолених українських земель. Календар 
ряско,ілюстрований, зокрема світлинами з пам'яток ук
раїнсько! церковно! архітектури й мистецтва. Високо
мистецьку обгортку календаря виконав П. ХОЛОДНІШ. 
- ', - Ціна примірника з пересилкою тільки S2.00. 

,. ” г Замовлешся слати на адресу: 
„ ,^. UOC BOOK STORE 
P.O. Box 595 So. Bound Brook, N.J. 08880 

В 1968-МУ РОЩ ЧИСЛО ПОГРАБУВАНЬ в Ню ПРР 
ку збільшилося на 50 відсотків в порівнянні з 1967-им ро
ком. В 1967 році воно становило 35,934. а в 1968 - 54,405 
Згідно зі звітом нюйоркської поліції на кожних 100,000 
осіб було в Цю Иорку 500 повідомлень про грабунок. До 
грабуиків зараховується пограбування банків та всі інші 
подібні злочини аж до вндертя ручної торбинки жінкам 
на вулиці. Поліція звітув, що Ню Иорк на четвертому міс 
ці стоїть щодо числа грабунків. На першому місці стоїть галюка .під наг. „Кладка 
Вашингтон, де. на 100,000 населення бувас 750 грабунків над потоком", з передмовою 
Філадельфія мас найнижче число, бо тільки 150 грабун
ків на кожних 100,000 населення. Збільшилися числа ін
ших злочинів: вбивства, насилування, побиття, крадіжки 
авт. 

Вийшла з друку книжка X. Довгалюка 
„Кладка над п о т і л и 0 

швяявшщтщщф 

Вуенос Айрес — У Ви
давництві Миколи Денисю– 
кл вийшла перша книжка; 
нового автора.Харнтона Дов 

рсгггттттггххххххтіхтхттіхіжітххііххгттіїтх^н 
Й? Й ПРКДСТАВШЩТВО ВО ^ ' Н Р А Д И і США 

запрошує Українське Громадянство на 

У Р О Ч И С Т У К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ю 
— присвячену — 

50-ЛІТТЮ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТУ СОБОР 
ПОСЛІ УКРАЇНСЬКИХ'ЗЕМЕЛЬ. 

- . . . . ” Y , V - - . Т , . - ; 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

і 
-і 

^ 
Ч 
1 

1. Доповіді (45 хв.) полк. В. КЕДРОВСЬКИН. мгр. О. Ц 
ОЛЕСНШП.КИИ, д-р Я. ТУРКАЛО. 2. ТЦ. ГІРНЯК - і 
уривки з „Попіл Імперії" Ю. Клеїш. 3. Сольоепіни: папі ^ 
Г. ШЕРЕП. меццо-сопрано. Ю, ФЕДОРІВ, бас-баритою „ 

-`- - — - . 4 
Конференція вібудеться ” ц 

в суботу, 15-го лютого 1969 року 
НЮ ИОРК, н . п. Початок о год. в-ій веч. І 

ПРЕДСТАВНИЦТВО 
Рххііххттххххіихіхчшчігііуттпхііхттххі; 

А. Галана, кольорова обкла 
динка роботи Вол. Пади– 
шенка, наклад 1000 прим. 
У книжці надрукована дов– 
ша повість „Знедолені" та 
оповідання „У нашій хаті"; 
..Арк Сусь". „Промовець і 
дзвін", „Трагічна помилка", –̂ 

„Труна", оповідання з жит
тя в Америці, біля Ню Иор
ку, „Опустилась куртина", 
о п о в і д а н н я з боїв У ПА 
„Човном д о свогх) берега". У 
вступному слові До книжки 
сказано: „Автор книжки 
належить до тих авторів–де
бютантів, які шукають сво
го шляху . . . ` Автор мас іс
кру Вожу'.' і це' головне, з 
тісю іскрою вже можна йти 
в люди". Видання позначе
не 1968 роком, книжка мас 

„РАДЯНСЬКА" ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
ІСТОРІЇ, УКРАЇНИ 

(Закінчення зі стор. 2-ої) 

УПРАВА Т-ВА УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ 
- ВІДДІЛ НЮ ИОРК -

— влаштовує — 

КОНФЕРЕИЦИІО-СХОЩиПМІ 
в еуботу, 15 ліотого І!МИІ Щ 

о год. Y-Ш веч\. 
в УКРАЇНСЬКОМУ ШСТИТУТД АМЕРИКИ 
' і Схід 19-Жл вуя. в Ню Порку 

иа якій доповідатимуть:, 
1. Д-р ОЛЕГ КОНОНЕНКО: „Цукрохенія". н 
2. Інж. ЇВАН аАЯЦЬ: ^Характеристика українсько! ар

хітектури". Друга доповідь буде "ілюстрована двома 
фільмами: „Весна в Кисні" І „На шляхах України". 

ПО ДОПОВІДЯХ - ДИСКУСІЯ 
Управа В!ддіЛУ сердечно просить ВШ. Членів до чис
ленної участи. Гостям раді Товариська гутірха при чаю. 

УПРАВА ТОВАРИСТВА 

-І 

"V а 
-о 
-о t 
Хі 
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-о' , 

и 
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АІЯ -– Організація 
Оборони Чотирьох Свобід України 

ПОВІДОМЛЯЄ, щ о 

151 16 ЛІОТОГО 1969 року в Ню Йорку 
, ^ 4 HOTEL COMMODORE 

42nd Street and Lexlnrtnn Avenue, New York. N.Y. 10017 
ч , ' — в і д б у д е т ь с я '— 

W З'ЇЗД О0ЧСУ 
Cytkyta, 1 

Порядок нарад: 

І 

лютого 1969 року: 
-^я Делегатів — від год. 9-ої до Ю-ої рало. 

2. Йідкрйття З'їзду - година 10:30 рано. 
3. Вибір Президії З'їзду. 

ПріЛпятгя порядку народ-З'їзду. 
Відчктшпш Та затвердження протоколу з XIV 
ЩЯл 
Вибір КОМІСІЙ З'їзду: 
МшіДатио-ВерпфІкаЦіяноІ. 
Цамікадійноі. 
РезолюціАноі. 

оозої. 
7. Зніти Головної Управи. 
8. Звіт Контрольної Комісії. 

-9. aait рргїийзаівйного Суду. 
10. Іменування Почесних Членів. 
U. Дискусія над звітами. 

. 12. Уділешія аосолюторії уступаючій Управі 
Неііля, 16-го лютого 1969 року: 

ІЗ. Доповідь: ВИЗВОЛЬНІ процеси в Україні 1 емігра– 
`'"'' иДя" - - проф. д-р Микола Вогатюк. 

'. 14. Доповідь: мгр. Слава Стецько. 
г15- Звіт ствтутової Комісії! прийісяття змін статуту. 

ІЗ.. Звіт Мандатіїо-Верифікаціаної Комісії. 
ЇТ. Заіт Номінаційної Комісії і вибір: 
^ ' Головної Управи, . 
- , В/Ь-іггрольноІ Комісії, 

, ,г ОргаиізаціяногЬ Суду. 
18. ЗІит,^ЙканеовоІ Комісії і затверджегася Бюджету 

ГоловіюІ Управи на 1969-70 роки. 
гіф. Зв1т"гРезолЮпіЙноІ КеміоіІ 1 схвалення Резолюцій. 
і 20. Внески й пюбажаяня. 
,,Л^За^риття З'їзду. 

Об'єднання Жінон 
Оборони Чотирьох Свобід України 

ПОВІДОМЛЯЄ. ЩО і ' 

15 і 16 лютого 1969 року ш Ню Йорку 
' ,ЯОШЬ COMMODORE . ^ ^ 

42nd Street and Lexlngtoo Avenue, New Vork, N.T. 1001? 
- - ' в і д б у д е т ь с я " -r 

H З'ЇЗД 0Ж 0ЧСУ 
Порядок нарад: 

Суботи, 15-го лютого 1969 року: 
1. Реєстрація Делегатів - від год. 9-ої до Ю-оІ рано. 
2. Відкриття З'їзду -''година Д0:80 рано. 
3. Вибір Президії З'їзду. 
4. Прийняття порядку нарад З'їзду. 
б. Відчитаяия та датвердзкеиня ігротоколу з l-m 

З'їзду. V - ( 
6. ВиОгр Комісій З'їзду: 

Маддатоо^ВеріїфІкаіцІйяоІ. 
НомінамАбноі. 
РезолюційноІ. 
Фінансової. 
Статутової. 

7. Звіти Головної Управи. 
8. Звіт Контрольної Комісії. 
9. Звіт ОргаіизаціЙиого Суду. 

10- Дискусія над звітами, 
11. Уділемия аСсолюторіІ уступаючій Управі. 

Неділя, 16-го лютого 1969 року: 
13. Доповідь: ..Визвольні процеси в Україні 1 емігра

ція" - npotp. д-р Микола Вогатюк. 
13- Доповідь. І ,v , 
14. Звіт Статутової Комісії і прийняття змін статуту. 
16. Загт Мшсдатно-Верифікаційиої Комісії. 
16. Звіт HoMliu ìtlftitoI Комісії і вибір: 

Головної Управи, 
Контрольної Комісії, 
Організаційного С '̂Д!1. 

17. Звіт фінансової Комісії і затвердження Бюджету 
Головної Управи на 1969-70 роки. 

18. Заїт РезолюційноІ Комісії і схвалення резолюїдя 
19. Внески й побажання. 
20. Закриття З'їзду. 

-– - В суботу, 15-го лютого 1969 року о годині 7-ій вечором 
З У С Т Р І Ч - Б Е Н К Е Т 

JJ. ' . . В ПРОГРАМІ ЗУСТРГЧІ-БЕНКЕТУ: 
Відкриття, стольна вечеря, прииггн: Hon: Leonard Farbstein U.S. Congresaman, голова УККА проф. Лея Доо– 

рянськяя, голова Відділу УККА (КОАУО) адв. Роман Гуглевич, President AF-ABN Dr. Ivan Docheff. ОУВФ 
- M. Грицковяіі. 

і'. З)'ІІррмова в англійській мові: Edith Kermit Roosevelt, в український мові Іван Винник - голова ГУ ООЧСЛ'. 
В мистецькій мастилі програми: Андрій Добрянсь кий - бас-барктон. При фортапілні: Ігор Соневицький 
Керівник програми: проф. д-р Микола Чировський. Вступ наВеЧІрку-Венкет - 15.00 дол 

ЗАПРОШУЄМО УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ШАНОВНЕ ГРОМАДЯНСТВО ДО УЧАСТИ 
В ЗТЗДІ І ЗУСТРІЧІ-ВЕНКЕГП. 

ЗА ГОЛОВНІ УПРАВИ: ООЧСУ - О Ж ОЧСУ: 
ЮАН ВИННИК УЛЯНА ЦЕЛЕВИЧ 

” ' ІЛміова ГУ ООЧСУ Голова ГУ ОЖ ОЧСУ 

гарбників" не буде згадано 
росіян, - вони будуть єди
ні „визволителі". Згадаймо, 
якої нагінкн зазнала редак
ція журналу „Вітчизна" за 
вміщення оповідання Я . 
Ступака „Гординя", що в 
ньому росіян не вилучено з 
гурту завойовників українсь
ких Карпат! А автора цього 
оповідання запроторили, ма
буть, не куди як у Казах
стан чи Таджикістан, де Нін 
буде русифікувати тубільців 
і сам русяфікуватнметься. 

| 3 такою ж самою певністю 
можна сказати, що н. пишу
чи про „возз'єднання (об'єд
нання! — В. Ч.) всіх україй'– 
ців в одній державі", автори 
не згадають прагнення куч 

іранських українців присдна– 
і тнея до свого народу, не зга– 
1 дають і про те, що цих ук
раїнців записано тепер як 
росіян. . , 

Якщо в цій енциклопедії 
.декілька статтей буде при
свячено українській трудовій 
еміграції", як про Це сказа
но п цьому ж третьому аб–, 
заці, то це не значить, що в 
ній буде мова про читачів 
..Свободи" та інших незале
жних від Москви видань. Ні, 
це значить, що в ній напи
шуть про ту статисти чно-` 
зникнеяну жменьку „прогрес 
гнаних", яких яе можна 
икласти навіть у такі відсоТ' 

! кн, якими звичайно внзнача– 
іють „для пристойности" тих 
виборців в 'ОССР, які це 

і схвалюють „правильної паг 
літнки партії й уряду". ;, 

Інакше''сказавши1; в ній 
будуть писати про фіктивну 

1 кількість емігрантів, а всі 
100'.' замовчать. 

Поза всякими сумнівами, 
буде якнайповніше в цій ен
циклопедії викладено пе
редостанній абзац метелика, 
де сказано, що ..енциклопе

дія викриватиме всілякі про
яви націоналізму їі шовіні
зму, антинародну діяльність 
буржуазно-націоналіетнчннх 
партія' V організацій, їх га
небну роль як зрадників ук
раїнського народу і фадьсв– 
фікаторів його юторіГ. У 
цьому, кажу, не може бути 
й найменших сумнівів, ос
кільки з усіх цих заздале
гідь ВІД Москви наказаних 
„висновках" вадко, що вся 
ця 4-томова праця буде 
фальсифікатом і перекру
ченням фактичної історії на
шого народу, 

Я, звичайно, був би радий, 
якби в цьфму прогнозі по
милився, а ті київські істо
рики написали справжню 
нову історію України в фор
мі енциклопедії, викорис
тавши, для цього Нові від
криття, в тому числі й моє 
(адигейську субстратність), 
що дав:8М^огу визначити ет
ногенезу слов'ян І українсь
кого народу та підказало но
ву концепцію виникнення 
козаччини. Але це могло б 
статись тільки в тому разі, 
якби, наприклад, недавній 
замах на Брежнєва був 
удався, а в Москві зчинилась 
буча -f- боротьба за владу, 
як було після ежерти Сталі
на, - тільки тоді, може, ки– 
ївські історики написали .6 
так,.як думають вони, а не 
Москва. А Що той замах, як 
відомо, не вдався, то й такої 
м^жлнврстп для київських 
^етррякСіГне набігло1, і їм. б̂ – 
долДшним, доведеться кри
вити душею /І писати накле
пи нД найкращих синів сво
го народу,' як це тепер, яац" 
рнклпд. чинить кандидат іс
торичних' наук Ю. Римарен
ко через, київське радіо, за– 
бнваюЧИї баки „українцям, 
лкі проживають за межами 
рідної зеклі". 

В Торонті відбулися ювілейні святкуван 
"ІУНСоюзу М 

(Закінчення зі crop. 1-ої.) 

а дальше д-р О. Бойко, па-іті дні на дзвіниці українсь– 
рох о. Шавель, ЧНІ та В. к о ї церкви повівав сииьо– 
Зорич - ' з а с т . гол. п р е д с і д – \ я ш т ^ ``^^^^` п р а " 
„ - . vu/-і о , т п о Р- У cвятl<^'вaдняx взяла 
ника УНСоюзу. З-ПОМІЖ ба– у ^ ^ S g кількість 

привітів членства УНС і гостей. До гатьох письмових 
було прочитано, з огляду на 
час, лише привіт від Верхов
ного Армиспнскопа УКЦер– 
квн Кардинала Иосифо Слі
пого з Риму, згадано також 
про привіт Архиопископа У– 
ПДеркжв ВПреосв. Мнхаїла. 
Владики Кяр Ізидора та мі
ністра Івана Яремна, який 
був нагло перешкодженнй в 
останніх годинах і не зміг 
шіяти особистої участи у 
святкуваннях. 

Сцена була удекорована 
написами і національними 
прапорами л відповідно до 
святкування. Цілість юві
лейних відзначуваиь „Сво 
боди" та УНСоюзу справи
ла дуже гарне вражекняі У 

успіху відзначуваиь дуже 
причинилися: парох царквн 
о. С. Шавель, ЧНІ, о. И. Де– 
иащук, ЧНІ та Василь Ша
рик — секретар Відділу'ч. 
407 і голова Церковного Ко
мітету. Всі вони не шкоду
вали часу і труду для від
значення великого ювілею. 
Саме святкування, як і його 
підготова, були дійсно гар
ним прикладом спільної 
праці на славу Бога і добро 
українського н є с кореного 
народу. Радіооголошення у 
„Шсні України" не ляше 
сповіщали про ювілейні 
святкування, а рівночасно 
пропагували й ідеї УНСою
зу. 

т 

В СОРОКОВИН ДЕНЬ ПО СМЕРТІ! 
З глибоким смутком повідомляємо 

мЧх Приятелів 1 Знайомих яро смерть 
вашого Найдорожчого -

НУЖА, ПАТЬКА і ДІДУСЯ 

Інж. ЮРІЯ ПРІМАКА 
довголітнього гіЦвпрацимінка УИСоїозу 1 аЯтмвиого 

уираІноАклго діяча. 
Вдова IIoKlAjraro — НАТАЛЯ 
Сни - Ніж. ІОРІИ Я Дружиною 
та Biij-KK - ІВАСЬ. НАТАЛЯ t П. ТАРАС 

ШшшаашЬ - Iі ) І^М1.! 'Я ' ' і ” II 

І - Л,1\ 4 `" у 

Ж 
і ЧЮ Ні -лі-jj" !^ТГЗШІІ г. 

' „ , ї ' і 

Ділимо, н сумною кісткою 
л ІЧ,т,ннмм. ІТрият^лямп і Громвіщіетвом, 

що tO-rn січяя 196В року в Україні 
відійшов у Вічність на 82-му році життя 

тш Найдорожчий 
ПАТЬКО, ДІДУНЬО І ПРАДІДУСЬ 

б л . п. 
ІВАН СТЕЦЬН!В 

Пувйшй директор народної школи а Грушові. 
ПОХОРОН відбувся 22-го січня \Щ р. в ДpoгoбичL 

В глибокому гаігутву: 
діти: С.ВГВН - син а дружиною НТЛЕЮ 

СгЕФЛШЯ - донька з чолонВюМ 
” "` `'` СТЕФАНОМ 

вітаї: УЛЯНА :і чоловіком ЯК!ПхОМ 
АНДРІЙ, РО.НА 1 ЮРКО 

правнуки: ШАНКА 1 ^ У | Ч Н К 

щтт^тштіЕШ Ш 

ПРО ^ Г О Д И Н У ІСТОРІЇ 
Ж Р Л Ш Н II ЯАМЄЦУМ" 

(Закінчення зі crop. 2-ій) . 
ed by Sydney Harcave. Prof, j Ukrainian and White Russian 
New York Stale University.' nationalbrta as tne product of 
І962. Thomaa У Cromwell Muscovite, or Gfeat Russian 

fCo., New York. He - - збір nationaJiet bias... Most sup-
статтей відомих істориків porters of this view are ar-
різннх націй. Між ними в dent enemies of the Soviet 
першому томі вміщена стат– Union, but Soviet historians, 
тя "The Meaning of 'Russia'| in keeping with rhe professed 
and 'Ukraine, " by Nicholas, nationality policy of the 
D. Chubaty, попереджена. USSR, agree with thepi on 
Вступом проф. Гаркева 

В цьому вступі читаємо: 
`The dominant teaching of 
Russian history in the United 
States has been attacked by 

ШТУЧНІ ЗУБИ 
Спроможність жувати зросла 

ДО іі”/о. 
Клінічні досліди доказують, 
що Вн можете тепер краще 
1стн і жувати, поліпшилася 
праця зубів nepeci`nro до ЗД'/г. 
якщо поситиітн трошки FAM-
ТІЇЕТН на Ваші плитки КАЯ– 
TEETH держить ropljuiri і до. 
лішт зуби енльїгішо. так що 
лочуваотесь багато ВИГІДІППІЄ. 
РАЯТЕКТН не КИСЛИЙ і не 
квасніс. Не с клеїстий із по
чуттям смаку пасти. Помагає 
убувати ..зубний видих" Доб
ре допасовані зуби, це засада 
здоров'я. Тому відвідуйте сво
го дентнета регулярно. Діс
танете FA8TEETH у ьсЛх 

аптеках. 

one contention thai the U-
kraintans and White RussianB 
are neparate nationaiitieB... 
But there can be no question 
that the traditional view of 
Russian history has ehown a 
Great Russian bias and that 
the Ukrainians ajid White 
Russians, whether or not they 
are considered as separate 
nationalities, have received 
insufficient attention." 

Ці слова проф. Гаркева в 
доповіді треба зачитувати 
конечно. 

Підручник проф. Гаркева 
з ного підходом до історп 
України с справді білим кру
ком, в американських .універ
ситетах, і українці — викла
дачі tcropil — повинні впро
вадити його у своїх школах. 
Вибір підручника залежить 
виключно від викладача. 

. (Кінець) 

- Т :' ! 

Ділимося сумшю вісткою з yrtcio Пластовою Врлткао 
і УкриіН('ьіаїм 1'рочадинітвом. 

що дня 16-го гічии \9в9 р. відійшов З цього гніту 
до Вічно!'Ватри іш 41-му році життя 

цм'луасгниЛ пластовий внхпвішк В Німеччині 

БОГДАН КОЦЮМАКА 
(Бородс(вна) 

п.шгтяі сеньйор; етарипгй лидяр 1 член олювогк 
слиьйореввого куреня „ОрдеЧі ХрвсТоносдЦв". 

в 
Дорогій Матері Покійного, його Шановиій Дружині. 

осиротілим Дітям, ('ічпгрі й всій Ного РІдлІ 
і l-m.икиїо н-ииі щиросердечні енівчуття. 

В г.шбокому смутку ft в поклоні перед прахом нашого 
Дорогого Друге й Щирого Товариша-ІІлагт^ на -

ПРОВІД і ЧЛЕНИ М-го КУРЕНЯ УПС 
„ОРДЕН XPECTOHOUUB" 

- в 
ПрИ)ітглім І Друзів Пліитуніп прохасмо нпииіувити іш– 
м'нть ПокІЛиого еяоімя пчг^^ртвамн на „Фонд Дрота" 

, замість квітів на Й о т сні.ку иоги.ту. 

ттт 5Д^ 1Г 
В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

нашого Найдорожчого І Незабутнього 
СИНА І Г.РАТА 

бл. п. 
ЄВГЕНА ОНОЛОВИЧА 

будя ИІдпр: правлена 
СЛУЖБА БОЖА З ПАНАХИДОЮ 

в неділю, 16-го лютого 1969 року 
в ЦЕРКВІ 

ST. MICHAEL UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
1025 Bouth l l th Street. Milwaukee 4, Wh. 

п р о ЩО ПОВІДОМЛЯЮТЬ 
РОДИЧІ. БРАТ 1 СЕСТРА 

mm 

і 

75-річчя Українського Народного Союзу 
Ювілейний Бенкет і Баль 

СУБОТА, 22-го ШО^ОГО 1969 р. 
ГОТЕЛЬ КОММОДОР 
42 Street and Lexington Avenue 
NEW YORK: CITY 

Орнестра: 
Носило: Врубля 
Головна Бапева Заля - год. 7 веч. 

\z '. ̂  т :: і s y . 2 tX ̂ .ТГН) !̂ ТТ й'-”' і . . і Щ і . 
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Нта W A N T E D MALE I I 

М А Ш И Н І С Т И 
, \ - . . .ВИСОКА ПЛАТНЯ 
Досвід при set up A: read 
prints, 1-ШОКЛЯСНІ. Доск. 
пост, місце, air cond. Нагода 

' гтідчКшки. SO 8-ЯЗОО. 
ttalbraith Pilot Marine Corp. 
WO 4lh Ave, , Brooklyn, N.Y. 

An equal opportunity 
employer M / F 

С^ТШРІНТЕНДЕНТ 
Подружжя. Brooklyn. 24 род. 
Дім. it в олива, слалювач 
сміття, іширт. -fc готівка. 
В,ТКІОІО приладдя: на пенсії 

' або може працювати. 

385^7168 або 327-8230 

CAREER O P P O R T l N I T \ ' 
Established M i l k Route. 
Highent union wages . Per
manent employment. Pcsion. 
Hbapitalization. Life іпви– 
rance. Cash security requir

ed. See Mr. OGrady. 
Tllton Dairy Farms 

760 l"nion Ave., Union. -NM 
(201) 687-3883 

I Праця || 
W A N T E D MAUB | | 

TOOL A DIE MAKERS 
Pooch Press Operators (4) 

Men with minimum of 2 year 
experience on Progressive Dies. 
Excellent salary 4 overtime. 
Hospital, Blue Cross, Blue 
Shield, Major Medical. Life In
surance. Profit sharing plan. 
For Interview tel 201 674-6Я67 
Tfyco Tools, 363 Jefferson, St., 

Orange, N.J. 

AUTO BODY A 
FENDER MAN 

Досвід, висока платня, 40 год 
гвжнево, веліла бенефіти, до

сконала нагода. 
24-29 - 45th St.. Astoria, L.L 

Тел. ВА 8-3104. питати за 
Eric або Rudolph 

f 
MEN WANTED 

To work in chemical plant. 
Good pay. Steady. Nice 
working conditions. Bene
fits. Excellent opportunity. 

Call (212) 721-8900 

|| Праця |l 
| | MALE Д FEMALE | | 

(1CABDS 
Праця ft околиці. Репауі– 
vanlR Station. Від понеділ
ка до п'ятниці. Початкова 
ПЛВТІГЯГ' SI.R0 на год., аято– 
мат./' гйдвншкн, уніформи. 

N a t Levin Service 
(28 West Park Avenue 

t Long Besoh, L. I. 
( ( Я в ) 4Slv7272 

|| Праця || 
| HELP W A N T E D F E M A L E | 

Vjgg 
РОБІТНИКИ 

МОЛОЧНО) ФАРМИ 
ІІотрііЗно досвідченого. Треба 
їздити TpaifTopoM. Добра плат
ив, помешкання, досконала 

нагода для відповідного. 
Тел. Mr. Wing 
(914) 877-9937 

СУІІЕРІНТЕНДЕНТ 
Середнього віку або подруж
жя, яа neiebil, прзігя на кіль
ка г о д ж і , / д о 27 р о д дому в 
union СДРу. N J . Платня -f 
вкл. ч^ 'кім. аоартамеїгт. Му

сить мати дещо досвіду. 
Телефон, цілий день 

.ті) 289-7117 

ПСАТЕЙБЕРГ" 
and Maintenance Mechanic , 

Experienced desired bat will 
train, Rapidly growing pres
sure sensitive tape manufactur
ing copany. Ali company і paid 

benefits. . 
(914) N E 8-1420 , 

О П Т И К . 

Досвід' - 'лаясенс. . Повний 
/час. Добра платня. 

J. Roichin Opticians 
Ж 71, Route .4 

Paramus, New Jersey 
(201) 844-2020 

Bookkeeper 
Preierably with some expe
rience duties include Accounts 
payable and receivable, payroll, 
etc. Steady work, good wages, 
liberal benefits, English or 
German language required-
Long .'estAbllslied Firm. Apply 

in person or call 
II. Suohs or II. Oreul 

(212) T77-2900 
RONTHOR REISS CORP. 
I l l 4th Ave, (Cor. 12th SL) 

N e w York City 

2 CLERK-TYPISTS 
Attention Paramus, Hack., 
Lodi, Hasbrouck Heights 

Large wholesale firm locating 
In Tcterboro area in Sept. pre
sently l(X)king for CLERK-
TYPISTS from any one of the 
above areas. Position is diver
sified and interesting. A de
finite opportunity. Employee 
Benefits, Pension P l in , Jj-day 

week. Excellent Salary. 
EMPIRE CARPET CORP. 

(212) EM. 1-8000 

Д О С В І Д Ч Е Н А 
ГОСПОДИНЯ 

для Rectory. Доск. умовний 
праці, . гар. апартамент спіль

но з нашою кухаркою. 
St. Michaels Church 

Cranford. NJ. (201) 276-0360 

OPERATORS 
Lay up girls oil Bulky Knit 

Sweaters. 
Button A Button Hole. 

Packers nnd Separators. 
Scott Knitwear 

700`Glenmore Avenue 
Brooklyn. N.V. MI 7-4820 

Г О С П О Д И Н Я 
Жіігка в грілому ВІЦІ, до ?. 
Малих Дітей, мусить любити 
діти, господарство, мешкання І 
на місці. Вігмаг. реісоменда– і 
цій. Ирнв. air cond. кімната, | 
TV, тепла дом атмосфера, в 
Englewood, тел. 201 487-5252. 

Garbere of .Stateh Island has 
Immediate opening for a 

FITTER 
I n ' itn men's alteration Dept. 
P e r t time етепіпк schedule 
available. Good working con-

dltionH and pay: ̀  
Garbere - Grand Shopping 

Plaza 
245 Mill Rd. 

N e w Dorp, Staten Island 
Cxrnic.(oA4ntcrviPW. ,. ^ 

і ОПЕРЕИТОРКИ 
Досвід при суконках, ці
лість одягу, нова фабрика, 
IOICK`HO, добра платня, по

стійна праця, приємні 
умовний. 

Debnick Dress 
144 Slmonson Avenue 

(Mariners Harbor) 
TeL 273-S51S 

DEiiRA 
SPiNNiNG 

3ULL 
UNDER 

NEW OWNERSHIP 
NOW OFFERING 
OOOD WAGES 

AND 
MANY 

FRINGE BENEFITS 
INCLUDING . . . 

6 Paid Holidays 
Vacation Pay 

Free Group Insurance 

OPENINGS ON 2nd 
AND 

3rd SHIFTS FOR . . . 

SPIXAKItS 
WL\BKE^ 
TWISTEB 
TENDERS 

Trainees 
Wil l ing to Learn 

SI.80 per hour 
Opportunities 
for Overtime 

SEE MR. LANE 
or MR. INTILI 

MON. through FRI. 
9 a.m. to б p.m. 

or call 
944-6850; 944-6851 

for interview 

IIKBRA 
SPINNING 

MILL 
НІШ Street 

Johnston. R.I. 
An equal opportunity 

employer 

"̀\ 

l . . 

Посадник міста Тусан в Арізоні вперше 
видав прокламацію про Український 

День Незалежности 

Студентська Громада в Ню Йорку 
влаштовує другу річну конференцію 

„Нові напрями" 

Зліва напрало: Ол, Буиька , лані Радей , п о с а д н и к Т у с а н , 
Д ж і м Корбетт і М. Ме.іьннковнч 

Тусай, Арізона. — Д е н ь 
26 січня 1969 р. запишеться 
незатертнми буквами в істо
рії цього міста та місцево) 
української громади. В то
му дні мейор міста п . . Д ж і м 
Корбетт, вперше проголосив 
гарну й переконливу прок
л а м а ц і ю Українського Д н я 

II Праця Ц 
| | MALE A FEMALJC | | 

CLERK TYPIST 
Import Traffic 

Custom brokerage office. All 
benefits. An equal opportunity 

employer. 
Call Мгн. De Vivo 

(212) 943-7060, ext. 838 
WANTED 

MALE or FEMALE 
ffixpd. for Mena Clothing Plant 

Sleeve Setters 
I,ewin Felling Machine 
Single Needle Machine 
Jump Basting Machine 
Examiners 

Modern new plant now expand
ing. Good working conditions, 

steady employment. Apply , 
Co-Ordlnated Inc. 

Div. of Stanley Blaeker, Inc. 
Philadelphia, Pa. 

1215 \V. Glrnwood Avenue 
(215) ВА S-4201 ..., 

(Take Broad St. Sub. to 
Phila Station) 

STENOGRAPHER 
Electric typewriter 

Customs brokerage office. All 
benefits. An equal opportunity 

employer. 
Call Mrs. De Vivo 

(212) 943-7060, ext. 838 

АСИСТЕНТ ФОРМАНА 
Вкмягаїтьсл девдо досвіду. 
нцмаг. знаїшя thcrnioforming, 
avre неііояечно, добра' постій– 
ua праця,. доок. бенефітн, про– 

вадіггь до и а т ф . праці 
Л. к К. Plasteee 

400 Nepperhan Avenue 
Yonkers, N.Y. (814) 47в-М5в 

ЖІНКИ 
Лаку-вашш морожених харчів. 
Добра початкова платня. Ве– 
нефіти, доск. автомат, під . 

вишки. ІІриомні умовкни 
праці. 

Ilprlna Products Corp. 
56 Nepperhan Алепие 

Elmsford. N.Y. 914 LY 2-0881 
(914) LY 2-8707 

Приймається тепер аплікації 
д л я 

RN'S - LPN'S 
Повний час або на кілька го
дин. R N нічна шифта. Най

ліпша платня і бенефіти. 

PARK VIEW MEDICAL 
RECOVERY CENTER 

915 Boulevard 

New Haven, Conn. 
(203) 865-5155 

В0ТУПАИТ8 В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУГ 

|| Праця || 
MALE HELP W A N T E D ' -

ФАБРИЧНІ 
РОБІТНИКИ 

при холодільннках. -Заробля
єте під час науки. Доск. ваги. 
даш добрі умовили npiutU 

добрі юнійігі бемефітн. 
Frigid Igloo .Mfg. Corp. 
498 Nepperhan Avenue 

Yonkers, N.Y. fH4 YO 5-RHi(l 

Business Ш 
В Opportunity 

Н е з а л е ж н о с т и н закликав у– 
се місцеве населення відсвя
ткувати цей д е н ь нарівні з 
українцями, бо, з а його сло
вами, „відання справі свобо
ди с а м е р и к а н с ь к о ю т р а д и 
цією, яка головним чином 
відрізнюс нас від тиранії то
талітарних режимів". Після 
підписання та в ідчнтаиня 
прокламації , мейор Корбетт 
сфотографувався з україн
ською делегац ією, до якої 
входили Олександер Бунь– 
ка, який р а з о м з М и х а й л о м 
Мельниковнчем, найбільше 
причинився д о видачі цієї 
проклямації . Третім членом 
української делегаці ї б у л а 
пані Ряден. З н н м к а вийшла 
д у ж е інтересно не т ільки то
му, щ о б у л а з р о б л е н а н а ко
льоровому папері, але В то– 
MV. що мейор Корбетт с на 
ній зі своєю св іжо вироще
ною борідкою, яку по тради
ції з а п у с к а є " з у в а г и на 
попис їздців родео, який від
будеться в наступнім місяці 
п Тусані , а цей л о п н е є не
наче національним святом 
у н а ш о м у місті. З г а д к а ми– 
нулігх часів вимагає по дав
ньому запустити на той час 
бороду, щ о багато місцевих 
л ю д е й робить. П р о г о л о ш е н 
ня Українського Д н я є нас
лідком 'зоргалізування в мн– 

т і у л о м у році місцевої, нечис
ленно ї української громяди 
в ' с в о ю організац ію, якої го
л о в о ю є П. Дверніцькнй. мі– 
стоголовою п. Буиька, сек
ретарем пані Радей , касиром 
п. Р у д е н к о . ф і н . секретарем 
п! Лемик. а контролерами 
пяні Б у и ь к а і пп Мельнн– 
ковнч І Кпрн”О. 

М. Мельнинович 

MILK ROUTES 
Join the growing team nf яче 
censfull Welsh Forms Dealers. 
We have a milk Route Earn
ing S10.000 per year. In Den-
ville Also one of the same 
earnings in BcrnandsviHe area. 
Сошряпу will train Ai h'`lp 
fm.ini-i` these busnesMos ('ill 

(201) 22Я-П04П. тн чиден 
Welsh Farms 

Іліп(і Valley, New Jersey 

' 
Студентська Громада в 

Н ю Н о р к у влаштовує д р у г у 
з черги К о н ф е р е н ц і ю і,Но– 
ві Напрями", в с у б о т у 1-го 
березня 1969 р„ о год. 3- ій 
т о ПОЛУДНІ, в Українськім 
Інституті А м е р и к и п р и 5 ев– 
н ю і 79 в у л . 

Темсио д р у г о ї річної кон
ференці ї б'Тіе ,ДІасгупнях 
п'ять років". Ц і л л ю цієї кон
ференці ї с з ф о р м у в а т и кон
кретний плян акції д л я yfc4 

раїнської спільноти н а нас 
т у п н и х п'ять років. Ч л е н и 
Студентської Громади предс
тавлять свої проекти і п л я н н 
з б е р е ж е н н я і розвиткку ук
раїнської спільноти в Амери
ці. Всі присутні на к о н ф е р е н 
ції б у д у т ь мати з м о г у пере 
вірити подані проекти і внес
ти зміни ч и поправки, як
щ о такі б у д у т ь потрібні. 

Студенти з Пенсильвенії . 
Н ю Й о р к к і Г а р в а р д у б у д у т ь 
мати короткі доповіді віднос
но д и с к у т о в а н и х проб,лея. В 
конференці ї візмуть участь 
передові українські^студентк 
з багатьох в и з н а ч н и х амери
канських у н і в е р с и т е т і ^ Д о 
участи в конференці ї б у д у т ь 
запрошенні визначні укра їн 
ські учені , політики т а сус– 
пільно-громадські діячі: 

Просимо всіх українців, 
зац ікавлених справами у к р а 
їнської спільноти в Америці , 
взяти ч и с л е н н у участь в 
Конфепецці „Нові Н а п р я 
ми" ч.2 

Початок конференці ї о 
год. 3-й пополудні . В пр(ігтм– 
мі: семннарі. і дискус ія . Год . 
8-ма — коктейл. 

Н а с т у п н о г о д н я п і сля кон
ференці ї , в н е д і л ю 2-го бе– 

К Н Я Ж А П О Ж Е Р Т В А 
Д О У Н Ф О Н Д У 

П а н П а в л о Д о б р я н с ь к н й , 
з Бронксу , Н ю Порк, з л о 
ж и в в дні 3 -го с ічня ц. р . в 
Канцелярі ї УЮІК fSTXLOO, 
як свою п о ж е р т в у н а п р а ц ю 
Українського Конгресового 
Комітету Америки. П а н П. 
Д о б р я н с ь к н й д о Америки 
прибув в 1913 році і с т а л о 
був активний в громадсько– 
ж и т т ю української нюйррк– 
ської громади. Н а вклояі 
свого життя , як сказав - в і я 
в КанцелАрії, в ін у в а ж а є з а 
відповідне і з своїх з а о щ а д 
ж е н и х грошей пожертвува
ти на добродійні цілі . Т так 
— и а Катедру Українознав
ства в Гарварді вія передав 
S 1.000.00, а на прахцо -УК– 
К А . як ми в ш ц е з г а д а л и , 
S500.00. 

резня, о год. 5-й Стстіентсь– 
ка Г р о м а д а ,в Н ю И о р к у 
влаштовує святкування ро
ковин б о ю під Крутами — 
в авдиторії ш к о л и Св. Ю р а 
в Ню.НРРИУ– 

ЗаісІсть : традиці їної акаде
мії з а п р о ш е н і Or. Громадо– 
\о Н ю Йоржу члени CTJ-ДЄНТ– 
ської Громади в Філадельфі ї 
д а д у т ь монтаж „Крути" в 
модерній постановці , прневл– 
ч е н в а ц и м героїчним подіям. 
у боротьбі проти московсько
го ілмперіялізму . 

П р о х а є м о г р о м адяиство 
Н ю И о р к у і околиць взяти 
ч и с л е н у участь. 

Управа Н С Г р о м а д и 

ааа 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УЙСОЮЗУ 

Нове число українського 
французькомовного „Бюлетеню" 

П а р и ж . — 3 друкарні ,.У– 
країнськоіч) Слова" вийшло 
нове число французькомов– 
цого . . Б ю л е т е н ю Фраяцузь– 
ко-Українського", ч. 3 2 ' 1 0 6 8 
p.. з фоторспро.и'кціг,ю ук
р а ї н с ь к и х р і зьблених 

ааав 
МГЕХАИТК 

"Ironworker" — Welder 
12.75 на годину 4 овер– 

тай.чц. Пхзтітал1з;иия — 
бенефіти. 

Baltic Convejem Inc. 
75 Burlews Court 
Hackenyack, N J . 

(201) 489-5677 
^ -ГТТГЇТ v . і.^Г”–" - ' r, -,-r,"i 

П Р О Д А В Е Ц Ь - ЖІНКА ` 
Дослід при подтлбній про
дажі , хлоп'ячого одягу і 
додатків. 35-40 год. тижне
во, 3 вечорі, повніш час, 
добра платня, постійна 

праця, присмкі умовкни. 
M f t M Boy's Center 

(201) 339-2866 
Питати за Mr. Gordon 

КУХАР 
до одного з найкращих ре
сторанів Лонґ Айлегцду. По
стійна праця і добрию плат
нею, до престіисового тдпри– 
сметва. тілмси сталз, аідпові– 
Даль(П особи, яиі хочуть доб
ру позицію повюпп голоси– 

тнсь Те.1. Mr. Victor 
516 СН 8-8386. Westhury. ІЛ. 

MAINTENANCE 
MECHANIC 

t iay shift. Machine shop, with 
a background of p l ^ fitting 
desirable. Steady. Paid Com

pany benefits. Apply 
Henry Helde inc. 

і 14 Terminal Road 
Net? BruMwtek, SJ. 

(Industrial I^ark) 
Equal opportunity employer 

ORDER CLERKS 
Telephone with major liquor 
Company. Some c I e rlcal 
duties. Light typing helpful! 
but not necessary, in L. I. 
City. Good working condi

tion. Sleadv Jobs. 
W. A. Taylor ft Co. 

TeL: EX 2-6154. for sppt-

FORELADY 
ДОСВІД ПРИ СУКОНКАХ 

14 машин, добра платня. По
стійна праця, юнійііа фабри
ка. Приємні умовний rrj)am. 

Спішіть. Тел : Т\\ 4-2Я87 
Maspeth. Queens, N.Y. 

SALESMAN 
Bxecutlve t,vpe. A career op
portunity will be available to 
art aggTesblve above average 
man. Substantial и t a rtJ n g 
salary plus Incentive as earned. 
Phone Mr. S le \ ln for appoint-

i meat LO 5-4922, 
All equal оррогішіг(у employer 

MaJe/Fernale 

Праця |l 
В MALE ft FEMALE u 

УРЯДНИК, -ЧКА 
Гноблення платні машннопн– 
Саігня, 2 дінчинн п бюрі, му
сить мати досвід, добра плат
ня, постійна праця, ярисмш 

\"МОВКІІИ 
Аее f'lennliic Іпг. 

547 - ,)th А \ е . ( \ r . SI St. - І 
4th П . ) N.V.( . 

Inter, lews І P.M. 

GENERAL CLERICAL 
With Typing 

Customs brokerage ofict-e All 
benefits An equal opportunity 

employer. 
Call Mrs Пв Vivo ,t 

- (2W) 943-706U, e.\t, ЬЗЬ 

касс– 
,ток на обкладинці . В и д а н н я 
появляється у співпраці з 
Об'єднанням У к р а ї ноької 
Молоді у Франції, ОУМУФ, 
гол. редактор Катерина Ло– 
зовіиська. секретар редакції 
К а л и н а Угрин. яка в пере
довій „Московський рак– 
кансер" виразно доводить. 

т о такого поняття, як . .Ве
лика Росія", р о з п о в с ю д ж е 
ного й досі у Франції, взага
лі не існус. G насправді Мос– 
ковіцина та поневолені на
роди. В , ,Бюлетені" поміще
но декілька статтсн н а тему 
СССР і Україна та боротьб" 
українціп проти ок\т|ації . 
переклад новелі М. Хвильо
вого . .Я" М. МасловоТ, , .Но
велі" В. Стефаяика — І. 
Ш л я х е т к и , статтю про ви
датного оперового тенора 
Мирослава . Сіадлу-Стартть– 
кого. вістки з ЖИТТЯ ОУМ
УФ та ін 

Якщо ваше забезпечення кінчається, за– 
безпечіться негайно наново. Не залишай
теся ні одного для без забезпечення. Не
щастя приходить ненадійно. УНСоюз за

певнить вам найкраще і найдешевше 
забезпечення. 
1894 - 1969 

У С1МДЕСЯТІГЯТРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ СТАНЬТЕ ЙОҐЛ) 

ЮВІЛЕЙНИМ ЧЛЕНОМ! 
1 - . 1 , 1 ' 11 ” 

. ЧЕТВЕР, 
lft-ro. ЛЮТОГО 1969 р. 

Щ М г а Г Г О Н , Оит. Річні збо
ри Т-ва їм, полк. Є. Коно– 

. вальця - 504 Відд. о год. 
8-ІЙ веч. в домі секретаря 
Відділу Є. Барми в Лімінг– 
тоиі. Проситься членів при
бути на ці річігі збори. - Є. 
Барна, секр. 

П'ЯТНИЦЯ, 
14-rd ЛЮТОГО 1969 р. 

WVTNdTON, N. J. Місячні 
збори Т-аа Зал. Січ - 371 
Відд . о год, 7:30 в примі– 
щецяі УИДому. 140 Рго– 
нресі Ave.. Irvington. N.J. 
Проситься вшіачувати чл. 
вкладки н е зборах. - Сте– 
фанів Стеків, предс , Марія 
Герус, кас., Ю. Вараннж, 
фін. секр. ' 

СУБОТА, 
15-гр^ ЛЮТОГО 1969 р. 

ПЛЛШІФІЛД. Н. Д ж . Місяч– 
. Ш. збори Т-ва І. Франка -

372 Відд. О г о д 7:00 веч. в 
- Ігол– Гол при 210 Чорч Ст. 

Проситься чл. прибути. — 
Софія Лонишин. 

ЧКСТРЕР. Па. Місячні– збори 
Т-ва Т. Шевченка - 156 

- Відд. о г о д ^ , 7 : 3 0 веч. Про
ситься чл. прибути. — В. 
Нова!;, секр. 

НЮДЇ”Кг 1І -Дж. Місячні збо
ри Т.-ва чор . Січ - 14 Відд. 
0 'ЛД.', 7-ій веч. в Січовім 
пріоіііцеїай. 000 Sanford 
AVji-. Проситься чл. прийти 

' І Вирівіогти залеглі вклад
ки.' -– В. Роговськнй. предс , 
М. П. Отрок, секр. 

Ш П К А Ґ О , Li.4. Річігі збори 
Т-̂ ва Укр.-Амер. Єдність 
35 ВЇДД о ГОД. 7:30 веч. у 
Союзовім Домі, 1015 Захід 
51-ша вул.. На порядку на
рад: звіти Управи і Контр 
Комісії та вибір нової Уп
рави на 1069 р. - Управа. 

ВОФАДО, H.` И. Місячні збо
ри Б-ва св. о. Миісолая 
127 Відд. о год. 11:30 ранку 
в цсрковіГ.(ї залі при Філ– 
мор і. ОігеЙда вул. На річ
них зборах 19 січня пере– 
рчбралт) ту. снму Управу. 
Вкладки можна вшіачувати 
кожної неділі від 11:30 до 
1 по пол. в вище зпіданому 
м/сці і часі. - - І. Була, гол., 
п-ні М. Гаравус. фін. сеігр., 
П. Гаравус. кас. 

КЛШЛКНД. ОпіЛо. H'Dti за
гальні збори 340 Відд. о 
год. 6-ій веч. в домі Ущу.– 
Амер. Цейггру, (бу-в. УНДім) 
пріг, 2252 Вест 14-та вул. 
Проситься чл. прибути. -
Я. Кльований, предс , Р. 
Чуикевип, секр. 

НЕДІЛЯ, 
16-го ЛЮТОГО 1969 р. 

МІЛВЇЛ. II. Дж. Річні збори 
Т-ва Запорізька Січ — 317, 
Відд. о год. 12:30 по пол. в 
залі Укр. , Правосл. Церкви 
при 77 .Cdntre Grove Road. 
Просимо всіх членів при
битії на збори. На поря.тку 
иарад: вибір нової Управи 
та Контрольної Комісії на 
i960 рік. — Т. Сущнк, гол.. 
К. Гордон. секр. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УИСОЮЗУІ 


