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ОРОТКІ ВІСТІ -
Вівторок, 23 вересня 1969 

В А М Е Р И Ц І 
СЕНАТ СХВАЛИВ НА НОВУ ЗБРОЮ і на наукові 

досліди в ділянці нової зброї суму 20 дол. більйонів до
ларів. Сенат асвалил^цю^сум^^5ільшістіо 81-го до 5-ох 
голосів, хол дебати над цісю справою тривали 8 тижнів, 
і під час тих дебат було далеко більше розходжен
ня, як це видко з висліду кінцевого голосування. В попе
редніх роках вимоги збросння не спричиняли довгих де
бат, цього року ліберальні сенатори виступали проти роз
міщеная протиракетних ракет, проти будови нових бом– 
бовнків, проти замовлення великих транс портових літаків 
та проти видатків на новий атомовий літаконосець. Але 
ліберальні сенатори програли протиурядову кампанію, і 
бюджет на збросння зменшено тільки на 1 мільйон до
ларів. 

ПРЕЗИДЕНТ НІКСОН ВІДМОВИВСЯ промовляти на 
конвенції Американської Федерації Праці — Конгресу Ін– 
дустрійних Організацій, яка зачнеться 2-го жовтня в Ат– 
лантнк' CJeTi, Н. Дж. Про це повідомив голова АФП-КЮ 
— Джордек Мій. Президент заявив, що не зможе особисто 
бути на Конвенції, бо на це не дозволять йому вимоги 
урядово! праці. АФП-КІО в минулорічних виборах підтри
мували кандидатуру на президента виде - президента Гю– 
берта Г. Гомфрі. Та Міні повідомив, що на конвенції про
мовлятимуть аж три міністри в Уряді Ніксона: секретар 
праці — Джордж Шулц, секретар оборони — Мелвін Р– 
Лерд і державний секретар Вілліям П. Роджерс. 

20В НЕЩАСЛИВИХ ВИПАДЕШ (НА ВСІХ 692) 
спричинені тям, що пілоти були під впливом алькоголю. 
Таке твердять представники Федеральної Авіяційноі Адмі– 
ністрадії, які досліджували нещасливі випадки приватних 
літаків. Пілоти цих приватник літаків дуже часто п'ють 
перед летом, як це ствердили досліди крови тих нещасли
вих пілозів, які згинули в катастрофах. Пілот с під впли
вом алькоголю, коли в його крові с 0.5 відсотка алького
лю. Урядовці з Ради Безпеки твердять, що 50 відсотків 
нещасливих випадків -на шляхах і вулицях цієї країни — 
це наслідки пиття алькоголю. 

ЩЕФ ВІДДІЛУ ГРОМАДЯНСЬКИХ СПРАВ при Де
партаменті Справедливости Джерріс Ліонард заявив прав– 
никам, які виявили були своє невдоволення з того, що 
сповільнюється темп здійснення об'єднання шкіл в півден
них, стейтах з білими й чорними учнями, що цього року 
може бути більше відкладення сегрегації шкіл, бо Депар
тамент Справедливости вирішив, щоб об'єднання - шкіл 
відбувалося на основі переговорів й обопільної згоди\ а не 
на основі судового наказу, як цього домагаються лравни– 
ки в урядовій службі. Представники Уряду заохочуватй– 
Myfbгтяг”іДОг ЩОІГбІлГ й чорнГ добровіяьда виріміуралж 
справу, об'єднування школи. 

ПОНАД 200 БРАЗИЛШСЬКИХ СПИСКОПЮ опублі
кувала деклярацію, в якій заклякають До конституційно
го уряду замість теперішньої військової хунти. Єпископи 
виступають проти заворушень. Вони пишуть: „Ми розу
міємо причини теперішньої ситуації. Але ми вважаємо, що 
необхідним є, щоб Бразилія вернулася до правно нормаль
них відносин, які визначає конституція, бо тільки тоді 
можна буде працювати для державних інтересів, і тільки 
тоді не буде заворушень". Досі немає відгуку теперішнього 
уряду в"Бразилії на цю деклярацію Єпископів, між яки
ми є і два Кардинали. Військова хунта захопила владу 
після занедужання президента Артура да Коста є Сільва. 

У С В І Т І 
УЗДСТЬ ЗСА У БОЯХ В ЛЯОСІ СТАЛА предметом 

критика збоку голови демократичної більшосте в Сенаті, 
сенатора Майка Менсфілда, який з доручення президента 
Ніксоца їздив до Південної Азії перевірити тамошні вад– 
носияні Американське летунство активно підтримує дер^ 
жавне -військо Ляосу в його боротьбі проти комуністичної 
„приватної армії" партії Патет Ляо. Ляоських комуністів 
підтримує регулярна армія Північного В'єтнаму, яка-по– 
через територію Ляосу перекндус до Південного В'єтнаму 
свої війська і зброю. Сен Менсфілд боїться, щоб Ляос не 
став „другим В'єтнамом". 

В ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ ВІДБУДУТЬСЯ в най
ближчу неділю парламентарні вибори. Соціял - демокра
ти, які йдуть до виборів у бльоку з так званими Вільни
ми демократами, мають поважні шанси виграти вибори, 
чи бодай послабити вигру керівної дотепер Хрнстиянсько– 
демократичної партії. Єдиними передвиборчими авантура– 
ми с виступи комуністів і СОЦІАЛІСТІВ проти крайньої пра
вої Т. 3D. Націонал - демократичної партії, яка в своїх ря
дах гуртує найбільше колишніх нацистів. 

ЮГОСЛАВІЯ І РУМУНІЯ ДАЛІ тісно співпрацюють 
задля „вільного розвитку соціалізму в своїх країнах", в 
надії на , .перемогу соціялізму і комунізму в майбутньому". 
Югославський і румунський президенти, Тіто і Чаушеску, 
стрінулися в минулу неділю над румунсько - югославсь
ким кордоном над Дунаєм і підкреслювали у своїх промо
вах на бенкеті, що співпраця Румунії і Югославії, двох ко
муністичних держав, які заявилися проти совстської інва
зії до Чехо - Словаччини, не звертається проти Совстсько– 
го Союзу. 

МОСКОВСЬКИЙ .^ЖУРНАЛІСТ" ВИЧИСЛИВ 19 аме
риканських щоденників, схарактеризувавши їх, як орга
ни „монополістичної буржуазії", з вийнятком двох мало 
кому в Америці відомих комуністичних газет ,Дейлі 
Ворлд" і „Піплс Ворлд", як таких, що „боряться за права 
американських робітників". Про популярний нюйоркський 
щоденник ,Дейлі Нюз", який мас кругло дво– і півміль– 
Йоновия наклад, сказано в тому большевнцькому органі 
спілки журналістів, що він „виявляє погляди екстремник 
реакційних кіл". 

В ІНДІЇ ВИБУХЛН знову заворушення нарелігійно– 
му тлі У провінції Гуярат в Західній Індії внзнанці гінду 
закинули мусульманам, що вони порушили „святість" бі
лих корів: в сутичках між фанатиками обох тих віровиз
нань було понад 100 вбитих і кількасот ранених. 

У НАЙБІЛЬШОМУ КІОТО - УНІВЕРСИТЕТІ В ТО
КИ) ПРИШИЛО знову до великих студентських авантур. 
Президент того університету Озума Акуда завжди нама
гався ладнати мирно всі конфлікти на терені університету 
й ішов назустріч різним вимогам студентів. Але, не змігши 
переконати екстремістнчних студентів, щоб вони залиши
ли кілька „окупованих" ними університетських будинків, 
він таки викликав поліцію: 2.000 поліціянтів викинули 
з університетських будинків студентів, при чому арештова
но 58 осіб, між ними 11 з-посеред членів факультету, які 
солідаризувалися з авантюрникамн і підтримувала fcc 

ЗСА зменшують свої збройні сили 
на 196,300 

Вашингтон. - Департа
мент Оборони повідомна про 
дальше зменшення збройних 
сил цієї країни на те, щоб 
зменшити видатки на оборо
ну на три більйони доларів. 
Разом із попереднім змен
шенням збройні сили будуть 
зменшені на 196,300 вояків. 
Тепер до кінця 1970-го фі
нансового року мали б змен
шити летунство на 50,000 ле– 
тунів, і Корпус Морської Пі
хоти на 20,000. Згідно з цим 
повідомленням мають змен
шити число кораблів у фльо– 
ті на 22, і число літаків на 
209. Між кораблями, відтяг
неними з активної служби. 

с два розвідні кораблі типу 
Пуебльо. Перше повідомлена 
ня про зменшення збройних 
сил було 21-го серпня. Йо
го подали до відома секре
тар оборони Мелвін Р. Лерд 
і секретар фльотн. Тоді 
зменшено число збройних 
сил на 106,000 піхотинців і 
моряків. Мають зменшити 
число цивільних робітників 
пря збройних силах на 50,-
000. Редукуватимуть у обльо
ті кораблі старого типу, які 
мають по 20 років служби. 
Сила фльоти не буде по
слаблена, коли збудовані бу
дуть нові, вже замовлені, 
кораблі. 

оамблеї Об'єднаних Націй та 
в'їздом на неї міністрів за
кордонних справ з усіх кін
ців світу, відбуваються в 
Ню Иорку різні зустрічі 
американських і совстських 
дипломатів. Асистент дер– 

екс цін збільшився в серпні 
на 0.4 відсотка 

Вашингтон. — Статистич
не бюро при Департаменті 
Праці повідомляє, що в сер
пні ц.р. кошти прожитку 
збільшилися на 0.4 відсотка, 
що свідчить про те, що дещо 
сповільнений темп збільшен
ня економіки покищо не моє 
впливу на інфляцію, яка 
обезцінює вартість долара, 
збільшуючи дорожнечу. Це 
збільшення, індекси цін на 
0.4 відсотка спричинене тям, 
що подорожчали харчі, від
сотки від моргеджів та різні 
праці і медична опіка. Го
лова Ради Економічних До– 

м , ' Ц Л 

радників Пол МекКрекен 
заявив, що є познаки про те, 
що зменшується активність 
в різних бизнесах, але цьо
го ще не відчуває населен
ня, яке мас доволі грошей і 
платить більші ціни за то
вари й виконувану працю. 
На думку МекКрекена даль
ше сповільнення темпу 
збільшення економіки та 
збільшення числа безробіт
них, яке внаслідок цього на
стане, спричинить те, що ко
шти прожитку зменшаться, 
що буде доказом того, що 
сповільнюється тнск інфля
ції на ековоміку цісї країни. 

Зменшилося число замовлень, 
передбачають зменшення темпу 
- економічного збільшення 

Американсько-совєтські наради в Ню 
Йорку без ніякого успіху 

Ню Порк. — У зв'язку з рннін, перекладач і ше один 
24-ою сесією Генеральної А– і член амбасади. На тій „ді

ловій вечері" Громико зая
вив, що Совсти „ще не гото
ві", щоб дати відповідь що
до часу і місця переговорів 
з ЗСА про обмеження атомо– 
вого збросння і таку відпо
відь подадуть „незабаром". 

ПРЕЗИДЕНТ ЗАХІДНЬОЇ НІМЕЧЧИНИ 
ПРИЙНЯВ ВЕРХОВНОГО 

АРХИЄПИСКОПА КАРДИНАЛА 
ЙОСИФА СЛІПОГО 

жавного с є к р є таря для | Справи В'єтнаму не заторку– 
справ Близького Сходу, вано, зате найбільше гово– 
Джозеф Сіско, конферував | рено про загрозу нової ізра– 
наприкінці минулого тижня | їльсько - арабської війни, 
з совстськнм амбасадором про справи Німеччини й 
Анатолієм Добрнніннм, при–' Берліну та про договір при
готовляючи конференцію, ти поширення атомової 
яка в минулий понеділок, зброї, що його ще не ратн– 
"22 вересня ц. p., відбулася 
в помешканні державного 
секретаря Вілліяма Роджер– 
са у Валдорф - Асторії. По 
американському й совстсь– 
кому боці було по шість 
представників. Крім держав
ного секретаря Роджерса у 
конференції взяли участь 
репрезентант ЗСА на Же
невській конференції роз
зброєння, директор держав
ної Агенції для справ збро
сння і роззброєння Джералд 
Смят, згаданий вгорі Джо– 
зеф Сіско, амбасадор ЗСА в 
ОН Чарлз Пост, асистент 
державного секретаря для 
європейських справ Мартін 
Гільдебранд і перекладач 

фікувалн ані ЗСА ані СССР 
Загалом та нарада не дала 
ніякого позитивного висліду, 
дармащо Громико заявив 
куртуазійно ж у рналістам, 
що нарада була ,,назагал ко
рисною". В найближчу - п'ят
ницю відбудеться друга та
ка нарада, цим разом в по
мешканні совстської місії 
до Об'єднаних Націй, із 
Громнком, як господарем 
Відбувся також „діловий 
обід", влаштований гене
ральним секретарем ОН У 
Тактом, з участю міністрів 
закордонних справ ЗСА, 
СССР, Британії і Франції з 
такою ціллю, щоб вони від
новили персональний кон– 

По совстському боці мініст-|явкт і розмови про Близький 
рові закордонних справ АнЯ– Схід. Державний секретар 
реєві Громикові товаришнли І Вілліям Роджерс нараджу– 
совстський амбасадор в ОН 
Яков Малік, його заступник 
Лев Менделевіч, амбасадор 
СССР у ЗСА Анатолій Доб– 

вався теж з шведським дип
ломатом Гуннаром Яррін– 
гом, посередником ОН для 
справ Близького Сходу. 

. ,і.1 1U ,'.'.'Л1. 

Вашингтон. —; Число за? Генрі. Кавфман, промовляю– 
мовлеяь'.іш : то і ірй ”'. тривкої 
вартости зменшилися в сер
пні цього року на 700 міль
йонів і становило 29.9 біль
йона доларів. І так замов
лення на різну машинерію 
та фабричний еквіпунок в 
серпні становили 6.1 більйо
на долярів, В.ЛИПНІ ВОНИ ВИ
НОСИЛИ 6.3 більйона, а в чер
вні — 6.5 більйона. Військо
ві замовлення в серпні ста
новили 1,6 більйона, а в ли
пні — 2.4 більйона долярів. 
Великі віДботки від пози
чок спрнчянюють те, що 
зменшується висота інвести
цій в різні бнзнесн. Банкір 

MB - - і 

чя на семІяврГ Товариства 
Банкірів Нюйоркського Сте– 
йту в Ню Иорку, сказав, що 
в першій половині 1970-го 
року ЗСА можуть бути „в 
легкій економічній рецесії, 
або економіка буде дуже по
вільно розвиватися". Пред
ставник Федерального Резер– 
вового Банку потвердив, що 
під час літніх місяців ц. р. 
збільшено труднощі при діс
таванні кредитів, щоб спо
вільнити темп економічного 
збільшення. Економіст Тіл– 
форд С. Гейне Передбачас 
також сповільнення еконо
мічного росту. 

Статутова Комісія УККА продовжує працю 
Ню Иорк. -г– Вже в сере

ду 24-го вересня у вечірних 
годинах збереться в примі
щенні Канцелярії УККА 
Статутова Комісія для про
довження розгляду поба
жань і поправок д о Статуту 
Конгресового Комітету. Пер
ше засідання цісї Комісії 
відбулось 12 вересня. УстіЙ– 
неннй Статутовою Комісією 
проект Статуту УККА буде 

вчасно розісланий всім ден– 
тральннм складовим органі
заціям Конгресового Коміте
ту, щгіб із ним мали змогу 
докладно ознайомитись де
легати ще перед X Конгре
сом Американських Україн
ців. 

Крім цього, в четвер увече
рі 25-вересня в приміщенні 
Головної Управи СУМА на 

Об'єднання бувших Вояків Українців 
Америки відзначить своє 20-тиріччя 

Делегатським з'їздом 
Філадельфія. - 9 жовтня 

1949 року засновано у Ню 
Иорку „Об'єднання бувших 
вояків-українців Америки", 
як продовження існуючої до 
того часу від 1925 року Ук
раїнської Стрілецької Гро
мади. У 20-тнріччя тієї цен
тральної української комба– 
таятської організації у З'єд
наних Стейтах відбудеться 
11 жовтня ц. р. у Філядель– 
фії 10-нй Делегатський З'їзд 
ОбВУА. Приготування до 
нього були головним пред
метом нарад Головної Упра
ви ОбВУА в минулу суботу 
20 вересня ц. р. у домівці 
ЗУАДК-у у Філядсльфії. я– 
ким проводив голова ОбВ
УА д-р В. Талан. І. Порнт– 

скликана Конференція Цен
тральних Молодечих Орга
нізацій, з метою розгляду 
справ і проблем, шо будуть 
порушені на X Конгресі з 
з рамени Молодечих Органі– 

10-ій вул. у Ню Иорку буде зацій. 

ко інформував про Коорди
наційну Раду комбатантеь– 
ких організацій, яка склада
ється з Комісій плекання іс
торичної традиції, Суспіль
ної Служби Комбадантів, 
Видчвннчо-публікаційної та 
Архівно-музичної. До всіх 
тих Комісій Головна Упра
ва делегувала представни
ків від ОбВУА. Остання 
збірка на Дар Українському 
Інвалідові дала — за збір
ками ОбВУА і Братства кол. 
вояків І Української Дивізії 
УНА - разом 14.915.18 дол. 
На 10-му Делегатському 
З'їзді порядок нарад охоп
люватиме 11 точок. Крім зві
тів і дискусії діятимуть Ко
місії Верифікаційна. Номі– 
наційна і Резолюційна. Крім 
вибору нових керівних орга
нів ОбВУА і схвалення резо
люцій — Делегатський З'їзд 
мас затвердити головний пра 
nop ОбВУА, хоча різні його 
Виділи мають вже свої пра
пори, з якими делегати Від
ділів прибудуть на 10-ий 
Делегатський З'їзд. . . 

В ЧЕРВНІ Ц. Р. ВОДИ ДНІСТРА ЗАЛИЛИ УСТЕЧКО 
(Р.Х.) - Листи з пооди

ноких місцевостей Західньої 
України дальше описують 
велику стихійну катастрофу, 
яку вчинив вилив Дністра і 
приток та яку ще збільшує 
нелюдяна совстська система. 
Для прикладу тісї катастро
фи подаємо, на підставі лис
тів, опис повені, що залила 
містечко Устечко біля Залі– 
щик. 

Такої повенн не пам'ята
ють навіть найстарші люди. 
Новопобудований дім, що 
його видно на фотознімці по 
правому .боці, це помешкан
ня для московських сатра
пів. КОЛИСЬ були тут жидів
ські крамниці. Жидів німці 
в 1942 і 1943 pp. вимордува
ли, москалі їх хати повали
ли і казали поставити собі 
,лзбушки", на московський 
лад. Автохтони-колгоспники 
дальше мешкають у своїх 
старих хатах і працюють на 
нових панів. Устечко мало 
найстаршу пошту на Поділ
лі, ще з 1765 p., як моно
поль поштовий у Польщі мог
ли графи Монтелюпі. ПО 
прилученні Галичини до Ав
стрії було „циркулярним" 

містом, де резндував цісар– 
сько-королівськяй „крайс– 
гауптмая", був суд і уряд 
податковий. Під час Крим
ської війни перенесено ці 
уряди до Заліщнк. З того 
часу стояв в Заліщиках гар
нізон австрійського війська 
до 1-го листопада 1918 р–, 
коли ми його роззброїли. За 
Австрії раз в тиждень, в се
реду, відбувався торг, було 
кількадесят жидівських 
крамниць і пропінація. Мо
нопольна перевіз через Дні
стер мали власники ключа 
Червоногород, останньо на– 
слідннкн князя Любомирсь–. 
кого, дістали від польського 
короля Жигмонта Старого. 
Через Устечко йшов шлях з 
Поділля на Покуття і в Кар
пати, яким возили туди 
збіжжя, а звідтам — сіль. 
Дністром сплавлювано де
рево з Карпат до Устечка. 
звідки розвозили його по ці
лім Південнім Поділлі. За 
польської окупації це все 
відпало. Містечко, знищене 
війною в 1916-му році, не 
відбудувалося. Половина 
жидівського населення роз
сіялася по цілім світі, реш
та вела нужденну вегетацію 

Залите водою містечко Устечко б. Заліщнк 

аж до 1943-го року. У зв'яз
ку з повінню постала ще од
на проблема. На Поділлі у 
наддністрянських селах бу
ла майже на кожнім подві
р'ю копана криниця, часом 
одна на кілька хат, або бу
ли громадські криниці-дже– 
ре.іа, де брало воду ціле се
ло. Цьогорічна повінь заси
пала ці криниці рінню і на
мулом. Хто мас їх відчисти
ти і зробити можливими до 
ужитку? Влада „трудящих" 
Й на це знайшла спосіб. Гро

мадські криниці мають при
вести до порядку колгоспни
ки даровою працею в неді
лю, коли їм один день в 
тижні належиться „внход– 
нон", вільний від праці в 
колгоспі. Приватні криниці 
коло хат мас очнетнтий той. 
що ними хоче покористува
тися Зачем колодязи, вот 
у нас на Сибірі никто коло
дязя даже не заст, все бе
руть воду з речкі"... - на
сміхаються з людського го
ря москалі. 

Бон. - Президент Німе
цької Федеративної Респуб
ліки д-р Густав Гайдеман 
прийняв у віллі Гаммер– 
шмідт на півгодинній авді– 
енції Верховного Архнспис– 
копа Кардинала И о с нфа 
Сліпого та інформувався в 
розмові з ним про кругло 
20.000 українців-католвків, 
що живуть у Західній Ні
меччині. Після того держав
ний секретар д-р Карль Кар– 
стенс запросив Верховного 
Архиспископа на обід. У то
варистві Верховного Архи
спископа був Апостольський 
Екзарх для українців-като– 
ликів в Німеччині, Єпископ 
Платон Корниляк, який по
стійно перебуває у Мюнхені. 
ВерховнеЙ А р х и с гшсхоп 
Кардинал Иосиф Сліпий у 

розмові з німецькими жур
налістами висловив жаль, 
що „людина стала в наших 
часах предметом чужих по
літичних махінацій". Однак 
він висловив переконання, 
що українські вірні, які жи
вуть в Німецькій Федера
тивній Республіці „будуть 
належати до сил. які працю
ватимуть задля створення 
кращого і справедливішого 
світу". Німецька преса при
несла обширні вістки про 
перебування Кардинала Ио– 
сифа Сліпого в Західній Ні
меччині та. зокрема, опри
люднила світлину, на якій 
стоять Кардинал і президент 
Гайнеман, а позаду них по
середині секретар Верховно
го Архиспископа, о. шамбе– 
лян д-р М Марусин. 

В Буенос Айресі відкриється виставка 
проектів пам'ятника Т. Шевченкові 

в Аргентині 
Буенос Айрес. — На пле

нарному засіданні Комітету 
Будови Пам'ятника Тарасові 
Шевченкові в столиці Ар
гентини, що відбулось 12-го 
вересня, було розглянено 12 
точок, стверджено ділову 
працю всіх комісій та на 
пропозицію голови Коміте
ту д-ра В. Іваницького ухва
лено відкрити виставку про
ектів пам'ятника Т. Шевчен
кові для прилюдного огля
ду. До Жюрі, яке винесе ос
таточну оцінку, шляхом об
рання ввійшли:, архітект 
Віктор ГриненкоУпроф. Єв
ген Онацькнй, шевченкозна
вець, дійсний член НТШ і 
УВАН; проф. д-р Ангель 
Баттістесса — член Арген
тинської Академії Письмен
ства, шевченкознавець; Мар– 
кіян Фесолович — журна
ліст; Володимир Каплун — 
маляр-орнаментист; Ольга 
Гурська-Крюків - артнет– 
маляр. Після дискусії над 
поточними справами визна
чено дату на Загальні Збо
ри Комітету, які відбудуться крита від 9-ї ранку до 8 г. 
в суботу, 18-го жовтня в за– вечора щоденно. 

ці Централі Т-ва ,ДІросвіти", 
вул. Солєр 6039, в Буенос 
Айресі. В них зможе взяти 
участь все українське грома
дянство, що цікавиться спра
вою будови пам'ятника, й 
одержати бажані вияснення. 
Виставка 10 проектів па
м'ятника Кобзареві, що на
дійшли від українських 
скульпторів з Канади, ЗСА, 
Зах. Німеччини, Австралії і 
Аргентини, відбудеться^ в 
сальоні Міської Управи Бу
енос Айресу, при вул. Діа
гональ Сур 575. Після її від
криття, а– неділю 28 вересня 
о 4-й по полудні,''член ар
гентинської Академії Пись
менства проф. д-р А. Баттіс
тесса, аргентинський шев
ченкознавець, виголосить 
доповідь „Тарас Шевченко— 
поет свободи", буде проголо
шено ви слід Конкурсу на 
проект пам'ятника, потім ог
лядини проектів та в кінці 
— прийняття для жюрі й 
гостей. Вступ вільний. Вис
тавка проектів триватиме до 
4-го жовтня включно, від– 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНСОЮЗУ 
ВІДЗНАЧАТЬ 

10-ту РІЧНИЦЮ СМЕРТІ! 
СТЕПАНА БАНДЕРИ 

Ню Иорк (м.ш.).— Органі– 
ізації Українського Визволь
ного Фронту Ню Порку й 
околиць відзначать 10-ту 
річницю з дня смерти Про
відника ОУН Степана Бан– 
дери релігійними відправа
ми і молитвами за спокій 
його душі та політичною де
монстрацією під будинком 
совстської місії. Демонстра
ція розпочнеться в Цент
ральному Парку (Венд шел) 
о год. 12:30 по полудні 18-го 
жовтня Панахидою. Після 
панахиди і короткого слова 
зібрані перейдуть з транспа– 
рентами на місце пікетуван
ня біля будинку місії СССР 
при ОН. Підготовок) відзна
чення трагічної смерти сл.п. 
Степана Бандерп займають
ся Комітет Тижня Поневоле
них Народів в Ню Иорку та 
міжнародна ПАБНА. Орга
нізації Українського Виз
вольного Фронту запросили 

Українські Церкви до від
повідних релігійних відправ. 

ВІДБУВСЯ УКРАЇНСЬКИЙ 
ТИЖДЕНЬ НА ККСПО 
Монтреаль. — Заходами 

місцевого Відділу КУК на 
колишній виставці ЕКСПО, 
що зветься тепер „Людина 
і світ ", відбувсь у кінці серп
ня Український Тиждень, на 
який широко відгукнулись і 
міжнародні оглядачі вистав
ки, і місцева французька та 
англомовна преса. Крім ви
ставкових експонатів, які 
розповідали глядачам про 
Україну й нашу культуру, 
відбулась імпреза з дефіля– 
дою української молоді, ви

ступами хорів Організацій 
Визвольного Фронту, Танцю
вальної Групи під керів
ництвом хореографа П. Ма– 
рунчака та ін. Під час Укра
їнського Тижня висвітлюва
но з успіхом кілька фільмів, 
відбувалась демонстрація 
української ноші тощо. 

ПОМЕР ІСРОЗГОНЛХ 
о. ЯКІВ МІДЯНИМ 

Торонто. - В понеділок 
22 вересня ц. р. тут на об– 
ому році життя упокоївся в 
Бозі Ієромонах-Студит о. Я– 
ків (Ярослав) Мілянич. На
роджений 1919 р. в с. Мо– 
чарн пов. Лісько, гімназію 
закінчив у Львові і там ясе 
почав свої богословські сту
дії, що їх завершив потім у 
Гіршбергу, в Німеччині. Ру– 
коположекий був у свяще–, 
нігкн Владикою Кир Іваном 
Бучком в Кулсмборзі, Го– 
ляндія, 1949 р. Тоді вступив 
до Чину Студнтів. Єрейські 
похорони св. п. о. Якова по–. 
чалнея у вівторок 23 верес
ня і закінчаться в середу 23 
вересня в новому Храмі-Обн– 
тглі у; Вудсток Онт. 

УКРАЇНСЬКА 
ЄВАНГЕЛЬСЬКА 

ЦЕРКВА В ПАРАГВАЇ 

Честер, Па. — Журнал 
„Післанець Правди" з серп
ня ц. р. поінформував про 
заснування нової українсь
кої свангелицької церкви в 
м. Енкарнасіоні. Новозорга– 
нізовану церкву очолив 
свангелнцькнй місіонер у 
Парагваї проп. Іван Мосій– 
чук. В тій країні працюють 
ще такі місіонарі, як О. Ок– 
ранець, І. Ковальчук, М. 
Солтис та ін. 
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Ще одно „иєт" 
Промова советського міністра закордонних справ Анд– 

рея Громика, виголошена в п'ятницю минулого тижня на 
Генеральнії! Асам^еГ Об'єднаннях-Нлцій^була насправді 
відповіддю на висіуп на тому самому терені президента 
Щксона попереднього дня. Промова Громика різнилася 
своїм тоном від брутальних титулів Андрея Вншннського 
з доби холодної.війни. Однак, по суті Громнко залишився 
вірний традиції совстської закордонної політики від кінця 
минулої війни. На всі західні пропозиції щодо конструк
тивної розв'язки будь - котрої важливої міжнародної проб
леми авторитетні репрезентанти Советського Союзу завж
ди, невідхильно відповідали ,діст". Основна засада комуніс
тів — діяти виключно по лінії їх інтересів і їхня остаточ
на ціль — угробити вільний світ, отже в першу чергу 
Америку. 

Крім красномовних загальників були у промові Нік– 
сона три конкретні пропозиції на адресу Советського Сою
зу: 1) вплинути на Північний В'єтнам, щоб він приступив 
до ділових переговорів на Паризькій конференції, одвер– 
тих чи закулісових, з включенням у ті переговори всіх 
справ, що їх захочуть комуністи заторкнути, 2) припинити 
або обмежити достави зброї країнам Близького Сходу, 
себто Ізраїлеві і арабським країнам, щоб таким чином 
найпереконливіше вплинути на замирення в тому обширі 
і 3) повести американсько - совстські переговори про об
меження офензнвних і дефецзивннх родів стратегічної 
зброї. 

Дві перші пропозиції Громико одверто й виразно від
кинув, повторивши цинічну комуністичну фразу про „аме
риканську агресію проти вільного в'єтнамського народу" 
і ствердивши „з гордістю", що СССР активно допомагає 
Північному В'єтнамові. Москва постійно відмовлялась іи– 
тервеніювати в Гаиої у справі замирення, бо, мовляв, не 
хоче втручатися в справи тієї „суверенної" країни. Нас
правді, Москва не хоче додавати пального комуністам, які 
закидають їй „злигуваняя" з Америкою, а, головне, Мос
кві В'єтнамська війна вигідна, як засіб виснажування 
Америки. Ключ до миру в В'єтнамі в руках Москви і так 
само в її руках ключ до .миру на Близькому Сході. Бо ко
ли б Москва припинила достави зброї Північному В'єтна
мові, Єгиптові й Сирії, чи заявила, що припинить їх, зра
зу ж почалися б ділові мирові переговори. Ізраїльсько– 
арабський конфліїст дав,першорядну нагоду Москві не ли
ше поглибити та поширити свої впливи а Єгипті, Сирії, 
Судані, Ємені, Альжлрі і тепер в Лібії, а й перекинути на 
Середземне море коло 50 одиниць своєї морської фльоти. 

Щодо преговорів про роззброєння, то бсльшевнкн зав
жди мали в своєму дипломатично - пропаґандивному слов
нику багатий запас демагогічних фраз. І коли тепер Громи
ко повторив „вимогу" повного атомового роззброєння, то 
ясно, що це — цілком нереальна демагогія. Навіть на про
позицію Ніксона щодо міжнародної конвенції, яка забо
роняла б признавати право азилю піратам, що під теро
ром скеровують літаки до інших летовищ, Громико нічо
го не відповів, щоб не наражати проти себе кубинських 
комуністів чи арабських екстремістів. 

Саме минулого тижня найбільше американське бюро 
опитів Луї:а Гарріса проголосило висліди останніх опитів, 
переведених по всьому.терені ЗСА. 63 до 85 відсотків опи
туваних американців не тільки вважають за потрібні пе
реговори з Москвою, але й „вірять", що можна осягнути 
з нею порозуміння щодо: 1) обмеження системи оборони, 
2) протидіяння виснним. затіям комуністичного Китаю, 
3) співпраці в дослідженні космічного простору, 4) спіль
ної експлуатації океанських глибин, 5) спільного висту
пу проти атомової агресії якоїсь третьої держави, 6) знач
ного поширення торгівлі і 7) посилення обміну культур
ними групами. Коли цілосторінкові платні оголошення 
в газетах заповідають нові демонстрації у DHCOKHX школах 
Америки, „щоб посилити рух проти В'єтнамської війни", 
то можна здогадатися, хто стоїть за кулісами тієї акції. 
Але коли сірі люди доброї волі „вірять" у можливість 
співпраці з Москвою в користь миру і справедлнвости У 
світі, то це така наївність, якої навіть промови Громика 
не'викорінять. 

ЧИ ВЕРНЕТЬСЯ ДЕ ҐОЛЛЬ? 
Париж. — Наполеон Бо– 

напарт, імператор францу
зів, після поразки свого вій
ська, у війні проти великої 
коаліції (Англія, Росія; Ав
стрія), був висланий 1814 
року на острів Ельбу при бе
резі Італії. 1815 року він з 
невеликою групою вірних 
йому людей покинув Ельбу, 
висів у Фреджюсі, на узбе
режжі франції і рушив на 
Париж. 

Військо короля Людовнка 
XVJJJ, цосадженого на трон 
рішенням переможців, пе
рейшло до Наполеона. Він 
правив у Франції сто днів. 
Його армію розбило 1815 ро
ку англійське і пруське вій
сько під Ватерльоо. Це був 
кінець кар'єри геніального 
корсиканця: в неволі, на да
лекому острові святої Оле
ни, Наполеон 1821 р. помер. 

З приводу 200-ліття Напо
леона (він народився 1769 
року) відбулася велика ма
ніфестація з участю прези
дента Помпіду на Корсиці, 
де Наполеон побачив світ. 
У виголошеній в Аяччо про
мові Помпіду згадав поряд 
з Наполеоном іншу унад-
звичайну людину" де Голля, 
що своєю діяльністю мав ве
ликий вплив на життя 
Франції під час другої світо
вої війни і після неї. 

Політична кар'єра де Гол
ля урвалася в 1969 році рап
тово. Як президент респуб
ліки він перевів всенародне 
голосування (референдум), 
що мав би вирішити рефор
му адміністративного ладу 
Франції. Де Ґолль хотів да
ти провінціям республіки 
широку самоуправу. Не бу
ла б ліквідація суворого 
централізму, який заведено 
за Великої Французької Ре
золюції 1789 року і зміцнено 
за влади Наполеона. 

Ді Голль дав слово перед 
плебісцитом, що зречеться 
влади, якщо більшість фран
цузьких виборців відмовить
ся піддержати його проект 
ідміністративної реформи. 
Після поразки в цьому пле
бісциті він покинув пост го
лови держави, виїхав на від
починок в Ірландію, а після 
виборів нового президента 
вернувся на свій „хутір" в 
Кольомбе - дез - Еґліз. 

У Франції ходить чутка, 
що хутір де Голля не буде 
його „островом св. Олени", 
а скорше „островом Ель
бою" : мовляв, він сам і його 
вірні ,,голлісти" снують пли
ни повороту до влади. Ува
жають, що де Голль невдо– 
волений з політики свого 
наступника в президентсь
кому уряді — Помпіду і о– 
собливо огірчений девальва
цією франка, „мого фран
ка", як казав де Ґолль, який 
хотів, щоб франк був „най
твердішою валютою" в світі. 

Відомо, що де Ґолль „роз
любив" свого колишнього 
фаворита Помпіду, який у 
1968 році заявив, бувши в 
Римі, що буде кандидатом на 
пост президента, коли де 
Ґолль цей пост покине. Тоді 
де Ґолль дав знати, що він 
не збирається відходити від' 
влади. 

З уваги на владолюбний 
характер де Ґолля, можна 
здогадуватись, що він тяж
ко переживає свій відхід з 

! посту президента. Це дало 
| підставу італійському тиж
невикові „Европео" 14 серп– 

!ня вмістити статтю францу

за, що підписався псевдоні
мом „Архімед". Стаття має 
заголовок: „Де ґолль готус 
упадок для Помпіду". 

Поширений п а р ИЗЬКІІН 
тижневик „Мінют" розвинув 
цю тему в виданні з 27 серп
ня 1969 р. В цьому тижневи
ку с фотографія де Голля 
біля церкви на селі, де він 
перебуває на відпочинку, 
Генерал розмовляє з людь
ми, що прийшли подивитися 
на колишнього президента 
як на історичну реліквію. 

Тижневик „Мінют" цитує 
слова де Ґолля - дійсні чи 
імпровізовані — після його 
відходу від влади: „Після 
мене буде Помпіду. Протя
гом шести місяців він дове
де Францію до пожежі й 
кровопролиття". „М і н ют" 
приписує де ґоллеві фразу: 
..Я — або безладдя" і — 
„треба приспішитн кризу". 

Італійський т и ж н евик 
„Европео" в статті ,Архіме– 
да" запевняє, що 27 квітня 
1969 року де Ґолль, після 
поразки в голосуванні, хотів 
звернутися до відданого йо
му генерала Масою, який 
був тоді к о м а ндувачем 
французького війська, роз
ташованого у Франції. Мае– 
сю мав би допомогти де 
Ґоллеві розправитися з сво
їми противниками. Ця ін
формація мас присмак сен
сації. Аджеж де ґолль міг 
лишитися при владі, заявив
ши, що відкликає свою обіт
ницю покинути президентсь
кий пост, дану перед всена
родним голосуванням. Нія
кий закон не міг би його 
примусити діяти інакше. 

У політиків і в похилому 
оіці воля до влади не слаб
не. Історія і сучасність да
ють на це багато прикладів. 
Партійці німецького прем'є
ра Аденауера з великими 
труднощами переконали йо
го, щоб відійшов від влади 
і дав місце молодим силам. 
Колишній прем'єр Велико
британії Гаролд Мекміллен 
описує в новому томі своїх 
споминів, як 80-літні,і Вінс– 
тон Черчнлл не хотів поки
нути головство в уряді, хоч 
уже оглух і втрачав орієнта
цію. 

Немає сумніву, що і 78-
літній де Ґолль хотів би вер
нутися до влади. Але готу– 
.вати „путч", кликати на по
міч військо, сприяти інтри
гам і сваркам у партії ,,гол– 
лістів" генерал, мабуть, не 
схоче. Хібащо внутрішні за
ворушення у Франції дій
шли б до такої міри, що гро
мадянство знов звернулося 
до де Ґолля, як до „рятівни
ка батьківщини", як це бу
ло в 1958 році. Але Франція 
не перебуває в такому стані, 
як була в 1958 p., в розпалі 
війни за Альжнр. Громадян
ської війни бояться навіть 
французькі комуністи. 

Viator 

AL Гудовський 

ПЕРЕД X КОНГРЕСОМ УНКА 
(Порядком дискусії) 

15 000 ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 
КИЇВСЬКОГО ЖУРНАЛУ 

^УКРАША" ПОЗА 
УКРАЇНОЮ 

Київський ілюстрований 
журнал - тижневик під наг. 
„Україна" в числі 30-му по
відомив, що цей тижневик 
виходить тепер накладом в 
340 000 примірників та що 
„понад 15 тисяч передплат
ників ж^-рнал мас за межа
ми України. Читають його 
у всіх „республіках'' СССР і 
в 27 країнах світу". 

До X Конгресу Американ
ських Українців залишаєть
ся місяць часу. Щоб Конг
рес був успішний, треба, ви
користати цей час для солід
ної підготови. Маємо на ува– 
зі не замовлення залі та ін
ші технічні справи, а завча
сне ознайомлення суспільс
тва з проблемами й завдан
нями, які стоятимуть перед 
п роводу УККА щодо вирі
шення тих проблем, щоб ор
ганізації мали час обмірку
вати всі справи і дати деле
гатам відповідні настанови. 
Крім того, треба використа
ти передконґресовяй період 
на пресову дискусію.для ви
явлення громадської опінії, 
щоб делегати орієнтувалися 
в ситуації, прибули на Конг
рес з певними пропозиціями 
: домагалися-відповідних ух
вал через різні комісії. 

Відомо, що в українській 
громаді існус своєрідний ре– 
оізіоністичний рух, як реак
ція на різні недоліки в сис
темі УККА. Тому Конгрес 
повинен об'єктивно розгля– 
нутн ті справи і винести від
повідальні рішення щодо 
змін і поліпшень у структу
рі й методах праці УККА, бо 
лиш виправленням недоліків 
і поліпшенням умов можна 
оздоровити громадські взає
мини і забезпечити співпра
цю всіх національних сил. 
Це — єдиний шлях до скріп
лення УККА шлях розумно
го компромісу і правопоряд
ку. Тому Конгрес не сміє 
бути автоматичним підне
сенням рук за те, що вже 
вирішив і підготував "естаб– 
лішмент", не сміс перетвори
тися в своєрідну демонстра
цію партійної однобічности, 
оо завдання політичних пар
тій — служити загальнона
ціональній справі, об'єдну
вати й активізувати сус
пільність для спільної бо
ротьби. 

Отже, перед X Конгресом 
с два шляхи: шлях здоро
вого компромісу для полаго
дження розбіжностей та 
півпраці всіх самостійниць

ких організацій у системі 
УККА чи загострення сус
пільних взаємин і продов
ження процесу деградації. 
Для нашого розсвареного 
суспільства це справа не 
легка, а тому треба доціль
но використати ці останні 
тижні і солідно підготувати
ся, щоб рішення Конгресу 
були конструктивними і на
ціонально - будуючими. 

Вважаємо за позитивне я– 
вшце кущові передконґресо– 
ві зібрання, якщо їх влаш
товувати за соборницьким 
принципом і згідно з заса
дою вільної дискусії. Однак, 
на це вже мало часу. Отже, 
треба використовувати як
найширше вашу пресу, по
даючи позиції проводу УК
КА та критичні думки й про
позиції авторів різних нап
рямків. 

Зі свого боку, як обраний 
на IX Конгресі до Екзекути– 
ви УККА, хочу висловити 
деякі критичні зауваги на 
ролю й завдання X Конгре
су. 

Пригадується 1944-46 pp., 
коли на еміграції зустрілися 
українці з різних територій 
і з різними світоглядами; 
люди, що жили в кількох 
державах і формувалися під 
упливом різних доктрин і 

традицій. То був відпові
дальний момент. Щоб бути 
національно - корисними 1 
діяти скоординовано, ми на
самперед потребували тодісо– 
борницької толерантностн й 
компромісового підходу для 
наладнаний н а ц іональної 
співпраці, але замість того, 
опинившись у ДП таборах, 
зайнялися в з а емопоборю– 
ванням. Ми, втікачі з УССР, 
стяли об'єктами поліційного 
затиску й недовір'я, тракту
валися, як другий сорт, і це 
не сприяло з н н к н енню 
„збруча". Навпаки, його по
глиблювали всі ті, що прис
воювали собі монополь на 
патріотизм, захопили про
від і зловживали ним. Крім 
того, ми — люди з націо
нального материка — маємо 
жаль до націоналістів за те, 
що своїми розколами й су
перницькою боротьбою по
між відламами ОУН довели 
українську еміграцію до та
кого розсвареного стану, 
який позбавляє можлнвости 
провадити солідну політич
ну ДІЯЛЬНІСТЬ з державниць
ких позицій. 

Антагонізм поміж Група
ми ОУН є основною причи
ною конфліктів в УНРаді, в 
УККА, в Секретаріаті СКВУ, 
скрізь. Внаслідок цього ан
тагонізму маємо кілька мо
лодечих, жіночих, студентсь
ких та інших організацій, 
заторкнутнх бацилею анта
гонізму. Цей поділ розчаро
вує молодь і розхолоджує 
старше покоління, відштов
хуючи його від національно-
громадського життя. Це 
— загрозливий боляк, я– 
кий нищить національну 
співпрацю, а застосовувані 
при тому демагогія й ламан
ня правопорядку роздмуху
ють антагонізми і виставля
ють українців на посміхови
ще. 

Пишемо це з щирим на
міром використати Конгрес 
для оздоровлення нашого 
суспільного життя. Як ак
тивний учасник громадсько
го життя і вибраний до Ек– 
зекутивн УККА, вважаю за 
своє право й обов'язок звер
нути увагу -на наші недолі
ки, щоб кожний обміркував 
їх перед Конгресом, як ук
раїнський патріот. 

Конгресові належить взя
ти до уваги -факт, що час
тина еміграції стала на 
шлях організованого зма
гання за переформування У– 
ККА на засадах демократії 
і правопорядку, а також, що 
сектор організацій, які сто
ять на ідейній плятформі 
УНРеслублікн, виявляє тен
денцію до відокремлення ВІД 
УККА у зв'язку з тим, що 
вія ігнорує Д є р ж а вний 
Центр і дозволяє своїм реч
никам у Секретаріаті СКВУ 
нетолерантні виступи проти 
ДЦ та проти ділових контак
тів УНРади з Секретаріатом 
СКВУ. Провід УККА не хо
че рахуватися з тим, що на 
терені ЗСА, крім інших при
хильних до ДЦ організацій, 
функціонує 26 товариств 
прихильників УНР, через я– 
кі тисячі українських еміг
рантів цієї країни протягом 
майже 20-ти років ` сплачу
ють добровільно даток 22 сі
чня на фонд УНРади. Як же 
ці люди й організації мо
жуть морально співпрацюва
ти з УККА, якщо він не виз– 

Посилюють воєнну підготову ЦИВІЛЬНОГО 
населення в СССР 

VP` 
Михайло Прокопів 

З ГОРОДІІЄЛАШІЧ -
У СВІТ ШИРОКИЙ 

(3) 
У 1827 році в селі був парохом' о. Михайло Григо

рович, який завідував парохіяльною школою. Людей 
було в Городиславнчах 942, а в 1874 році - 1.030. 

Була збудована ця церква трохи нп подобу кос
телу ще за панщини, 1827 року, на площі, подарова
ній поміщиком-поляком Альфредом Потоцьким. Ко
лишню, ще з минулих віків дерев'яну церковцю По– 
тоцький наказав розібрати і.на тім місці селяни пос
тавили грубий трираменний кам'яний хрест. Казали 
люди в селі, що він зробив так за кару, що селяни 
трималися своєї віри й обряду і не хотіли ставати ла
тинянками. Вона стояла навпроти парохіяльного са
ду між обістями Г. Олійника та П. Кузьова. 

У долині за старим цвинтарем була криниця — 
в селі яе пам'ятали, хто її копав. Селяни звали її Ку
зьова криниця. Крім неї було ще дві криниці — Жн– 
лина і Гаврнлочкова. Була також саджавка, в якій 
жінки д р а л и білизну. 

Ло.о. Прдцоровичу.священш^аіш були;.о. Діоаи– 

сій Заневич, о. Іван,КрррЛЮК та о. Иоснф Дяків. Опі
сля р..ДгріІван(РижШ із;жінкою, дочкою отця йоснфа 
Дякова у 1933 році покинув наше село і виїхав до 
Бібрки. На, його місце прийшов о. Євгеній Білоскур– 
ськнй, церковний і народний діяч, який був головою 
читальні „Просвіта" та кооперативи і вів у селі куль– 
турно-освітню працю, за що його дуже шанували. 
Протягом чотирьох років боровся він з польськими 
шовіністами, був кілька разів арештований і сидів у 
бібрецькій тюрмі. Польська влада і вигнала його із 
села, а ще до того і його жінка померла при породі. 
Його праця для наших .селян була широковідомою, 
бо о. Білсюкурський був щирим патріотом, і я гордий, 
що маю честь сказати за нього цих кілька слів похва
ли. Та, не зважаючи на всі старання наших селян, не 
вдалось його задержати у Городиславнчах. 

У 1934 році церкву перебудовано з грошовою до
помогою городиславських емігрантів на трнбанну. В 
утольнім розі стіни замуровано історію церкви і се
ла. Там була також печатка з князівських грамот. 
Священиком-був тоді-о. 'Боднар з Ладанець, Переми– 
шлянського повіту. 

У 1939 році з приходом москалів церкву замкну
ли, і люди у неділі й свята мусіли ходити до сусідніх 
сіл. Лише час від часу приїжджав сусідній свяще
ник христити дітей ч и ховати людей. Тепер у селі 
відправляють гіо-нрвдму і з Москви приїжджають 
врлднгрди ,,бА^кміпш'ЧеикАведистії на контролю міс

цевого священика, чи добре виконує.їх розпоряджен
ня. 

В 1958 році прийшов лист від нього та від паро
хіяльного уряду церкви св. Димитрія до односільчан 
у Ню Иорку з проханням перевести збірку і допомог
ти нашій парохії. Збіркою зайнялися: Онуфрій Ба– 
ляс, Софія Прокопів та Іван Пригода, які зібрали 199 
долярів,і вислали дві пачки. За зібрані гроші купле
но такі речі: полотна на обруси та престіл, 34 мотки 
ниток для вишивання, матерію на убрання для о. Бод– 
нара, черевики, вовняні панчохи, чоботи, шаль, жі
ночий светер, 14 хустин для дівчат, що вишивали 
обруси, фани і корогви. 

Пожертвували такі особи: 20 дол. — Малаиія 
Косс-Бала; по 10 дол. — Антін Олінник-Мнховків, 
Анна Барая-Балова, Наталія Квасовська-Бура, Ізан 
ЦибрІвський?Вільчанів (з Англії), Софія Штиґа'-Во– 
рішкова, Семен Кафтан, Антін Баран; по 5 дол. — 
Онуфрій Баляс, Софія Шевців, Євдокія Мелета, Роз– 
марія Ґуловата, Наталка Пригода, Михайло Клин
ків, Данило Максимців, Феся Савіцька, Варвара Ая– 
дрігв-Жовнір, Анна Ковак-Маковська, Євдокія Савіць– 
ка-Валяс, Юстина Парків-Іванцьова, Тимко Пригода– 
Проців, Ю. Кафтан, Марія Одинців, С. Корсакова, 
Євдокія Опеля з села Коцирів; 8^дол. Анна Андру– 
сяк, 7 дол. Софія Прокопів і по 2 дол. Катерина Ро– 
манчук та Катерина Курнявка, обидві з села Коци
рів. 

Щороку І и Гсиюдисдавичах -відзначали роковини 

Київ. - Останніми міся
цями в пресі багато уваги 
звертається ва „військово-
патріотичне виховання тру
дящих, зокрема молоді", і 
пропаганді „ленінських за
повітів про захист соціяліс– 
тичної батьківщини". Газе
та „Культура і Життя" з 14 
вересня надрукувала статтю 
,'Зкховувати патріотів" пе
ра заступника директора 
,Дентрального науково-ме– 
тодичного кабінету міністер
ства культури УССР" А. 
Орловського, в якій той до
магається підвищити воєні
зоване навчання серед циві
льного .населення та пише 
навіть про можливість вій
ни: „У сучасних умовах змі
цнення оборони нашої дер
жави неможливе без удоско
налення цивільної оборони, 
яка нині являє собою цілу 
систему загальнодержавних 
заходів по захисту людей і 
матеріальних ресурсів на ви
падок війни". Беручи за при
клад село Соколівку на Він
ниччині, А. Орловський ра
дить і в інших місцевостях 
давати юнакам, які йдуть 
до війська, „землю у мішеч
ках з написом „Зберігай па
м'ять про рідну землю, не
хай вона сповнює твоє сер
це відвагою, нагадує про 
обов'язок захисника батьків
щини". Автор рекомендує 
поширювати спортові зма
гання й підготову, особливо 
серед молоді, а також про
вадити „воєнізовані ігри, з 
киданням Гранат" тощо: 

нас ДЦ УНР? Хіба було то 
на місці, що від IX Конгре
су вислано привітальну те
леграму лідерові одної партії 
(чому лнвде одної?), а ,гЗа– 
булн" про ДЦ УНР, який 
повинен існувати і діяти, як 
репрезентант і символ істо
ричного факту відновлення 
Української Народоправної 
Держави? 

Якщо УККА хоче бути ре– 
презентаційною установою і 
об'єднувати в своїй системі 
всі національні сили, то 
він повинен створити ВІД–' 
повідні умови для добро
вільного об'єднання. X Конг
рес може для цього багато 
зробити, якщо не стане на 
шлях демонстрації сили од
ного чи другого угрупован
ня, а буде форумом, що ус
відомлює відповідальність за 
стан і національно - корисну 
діяльність української емі
грації в ЗСА. 

Конкретизуючи наведені 
вище міркування, вважаємо, 
що X Конгрес повинен: 
1) Привернути УККА його 
первісну структуру, як орга
нізації організацій, бо лише 
при такій структурі він мо
же виконувати функції за
гальнонаціональної репре
зентації; 2) Змінити статут 
УККА так, щоб він забезпе
чував демократичний харак
тер його і закривав шлях до 
примату будь - якої одної 
групи; IX Конгрес провів 
зміни в статуті з порушен
ням установлених для цього 
правннх норм (яе було пе
редбаченого статутом обго
ворення й попереднього оз
найомлення з ними членства 
УКК), і тому вони не мо
жуть мати зобов'язуючої си
ли; 3) Політичну Раду УК
КА повинен очолювати один 
із заступників президента 
УККА, і вона повинна вико
нувати властиву їй функцію 
— форумудля встановлення 
пляну політичної діяльнос
те УККА та контролі над, 
виконання його; 4) Забезпе
чити коаліційність Президії 
'Конгресу і змінити існуючу 
систему узгїднення складу 
керівних органів УККА, бо 
дотепер Номінаційва комісія 
включала сама себе в пов
ному складі до проводу УК
КА; 5) Для вибору керівних 
органів УККА та інших ва
жливих рішень встановити 
принцип к в а л іфі кованої 
більшости. 

„Фізичному загартуванню 
молоді сприяють.так^ж вій
ськово . прикладні \ ігри, 
до проведення яках соколів– 
ці залучають місцевих офі
церів запасу, працівників 
р айвійськкомату, . вчителів, 
призовників. Під час. таких 
ігор опрацьовуються Такти
чні заняття, маскувальні 
вправи, влаштовуються за
сідки". у.,Т . 

ГОЛОСИ ЧНТМЧІВ.^ 

І - у . 
ПРО ТРИРАМЕШЩИ 

ХРЕСТ ;,: 
У „Свободі" з 19"лифяя ц. 

р. вміщено статтю ііитроф. 
прот. о. П. Ковальчігіїа лід 
заголовком іЗа українсько
го духа в УкраїнськтЙ Цер
кві". У цій статті шановний 
автор твердить, -що -?ДРиРа" 
менний хрест Є 4HCfO мос
ковський". - -

Я далекий від тйго4, щоб 
вдаватись у ширшу полемі
ку з о. Ковальчиком, бо для 
цього належало б^оаАшдні– 
ше проаналізувати''. :його 
статтю і вказати на деякі не
точності та недокладності в 
ній. Тут хочу ствердити, що 
шановний автор |е^зовсш 
по - науковому піді)щіоа.ДР 
висвітлення проолемя,ягрире." 
менного хреста. w `̀  

Отець Ковальчяк. свої 
твердження засновує,ifa пу
блікації проф. В. Щербаків– 
ського, українськогоj архео– 
лога, і за ним твердйягь, що 
трираменний xpecf 'if скіс
ним підніжжям с чи^то мос
ковський, а в т о й ^ е час 
признається, що не/иав і не 
мас цієї публікації проф– 
В. Щербаківського і просить 
тих, хто її має, випозичити 
йому. Г о г V 

Дивним є, що о–. Коваль– 
чик промовчує праидр, вида
ну 1951 'р. у Віняіаегу, д-ра 
Владики МИТРОПОЛИТА їла– 
ріона Огієнка: „ТОДдаен– 
ний хрест зо скісним підніж
жям — иаціовалідфі^ хрест 
України". В цій пріфеі мит
рополит Іларіон ваводрть лі
тературу про. історііо2йнніта, 
згадує й про пралф^проф. 
В. Щербаківського^вфцруко– 
вану в 1951 р. в ,`5pf^THaH-
ському”Голосі".. t^fa^fi,yyfrfe 

Митрополит Іларіов^ подає 
у своїй праці велику кіль
кість зображень хреста а ук
раїнських стародрука^, до
кументально удоводаяос, що 
трираменна формау^іреста 
була знана в Укра^г^в ;иаЙ-
давніші часи, і стверджує, 
що „трираменний xpgcT зо 
скісним підніжжям аршй-г 
рився з Києва по в с і мос
ковських землях... ft сама 
ідеологія трираменної^ хрес
та принесена в Мрсі^овио з 
України". 

Отець Ковальчик. ^упира
ючись на публікації.^проф. 
В. Щербаківського ,^о^сім зіг
норував працю митро)і. Іла– 
ріона, нашого славного уче– 
ного.Тому до тверджень оІСо– 
вальчика треба ставитися із 
великим застереженням і 
відмовити їм у їх правдиво
сті. 

Ми, українці, православні 
й'католики, в хрестА '̂Якої б 
форми він не 6yB,vnjaayBHp 
Хреста Господнього, яЗе-зна– 
ряддя нашого спасіння. 'А 
що здавна в УкраІнГ хрест 
зображувався як трирамен
ний, зі скісним підЙябкям і 
в такій формі для вас) укра
їнців, став традиційним, ми 
його вважаємо за наш наці
ональний український хрест. 

1 На мою д у м к у ^ ^ - с й і д 
нам аж надто дискутувати в 
світських органах "Вв.̂ 0 проб
лемою трираменного -.хреста 
й іншими проблемами, по
рушеними в статті1^. Ко– 
вальчика. Краще і доцільні
ше з подібного роду диску
сійними темами - проблема
ми суто церковного '-харак
теру вдаватися до наших 
церковних пресових'органів, 
де вони докладніше Д глиб
ше можуть бути висвітлені. 

Лротопр. ф. ' Кульчнцькяя 

(1 

знесення-скасування панщини. На пам'ять цієї подіі 
був побудований у Городиславнчах, як і по ідайрх зе
л а х Західньої України, трираменний хрест^іівХ!'ятиик 
з датою скасування панщини — 15 травня 1848 року 
із написом. Це відзначування мало всенародЦн/і ха
рактер. Д о хреста-пам'ятника йшли щороку походом 
люДи, осовливо молодь, процесії з корогвами. Під 
хрестом складали квіти, вінки. Святкування ці тепбр 
у ,,визволеній" московськими большевикамн Західній 
Україні минулиоя, хрести свободи поруйновано, а'-оо– 
встські „визволителі" тиснуть наших селян ще гірше, 
я к бувало'за панщини. Та прийде час, минеться й со– 
вєгська неволя. 

(Далі буде) 



” Ч. 176. 
I , I I і!" I 

СВОБОДА, СЕРЕДА, 24-го ВЕРЕСНЯ 1969 

вйнмс дяя тес, що ІДУТЬ ДОІЧШУ 
Ті всі, що аа час зголоси

лася до участи в паломниц
тві, вже повинні мати в ру
ках докладні інформації, що 
їх вислав п. -Ярослав Пас
ту шенко',– організатор палом
ництва. ' 

Помимо того с багато тел. 
запитів в' справі виїзду. То
му прошу -прочитати уваж
но тих кілька рядків: ` 

-Відлітає -318 паломників 
на двох фасетах. 

` Tjflpa ДрУЗга відлітас в че
твер, 25 вересня в год. 11.59 
вечором лет. лінією АлІталія 
з-іятернацг летовнща Кегаге– 
дї в Ню.Иррку. Повернеться 
В п'ятницю, 3-го жовтня в 
год. 10-ій веч. на то саме 
леговаш^, „флайтом чТ263251; 

Тура !Гретв відлітас, -не– з 
вашої внаи, вже рано в че
твер 25-го, вересня в год. 9-
Ш, лот лінією Капітоль і по
вернеться в неділю 5-го жов
тня в год. 8-ій на то саме 
летовищь., 

Прошу прибути дві годи
ни перед відлетом, щоби, на 
час полагодити.всі формаль
ності. , . 

В Римі наші паломники 
будуть мешкати в готелі 
Білля Радісз при вія Авре– 
лія МІ і в гуртожитку До– 
мус Паціс. В пансіонатах не 
будуть мешкати. Докладну 
програму занять в Римі по
дамо на місці. 

- Паломництво до Люрду. 
Відліт з Риму у вівторок 
рано і поворот того самого 
ДНЯ. 

Виїзд до Флоренції також 
y`BiBTopoK. -Ідемо поспішним 
поїздом „Рапід" в год. 8:30 
рано і -повертаємося вечєром 
в годТіІТ18Т ” 

Прожиток в Римі: Готель 
одно ліжко в кімнаті-одна 
особа дол. 12.00. Дві, три чо
тири особи в кімнаті дол. 
10:00 від особи. З гуртожит
ку дол. 5.00 денно. В згада– 

і ч т т т у Т . ч - ч и ш т т т т т і т и т т т т г т Т т т т т г т і і І І і . Х ь , 

ДОБРА НАГОДА 
з НАГОДИ 26-лггга ЗЛУЧЩОГО УКРАЇН– 
СМСОГО А М Е Р И К А Н С Ь К О Г О ДОПОМОГОВО– 

:-и' Т О КОМІТЕТУ 
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І Подасмо до відома Громадянству, що ЗУАДКомітет 
влаштозуо добру нагоду на здобуття трьох картин, яіа 
отримав' від наших відомих мистців: 'Якова Гїйздовсько– 
го, уу^т^дя Козака і Петра Мегика. Кожна картина 
вартості! 300 дол. 

Один квиток на цю нагоду коштує 25 центів, бльо– 
чок з 5-ма квитками коштує 1.00 Дол. 

Розіграш відбудеться 4-го жовтня 1069 р. в часі 
Бенкету, який відбудеться для відзначеная 25-літнього -
Ювілею ЗУАДК. 

Звертатися по квитки просимо до канцелярії ЗУАДК 
на адресу: 

United Ukrainian American Belief Committee 
50?0 Oid` York Road, Philadelphia, Pa. 19141 
Тел.: GL 5-3774 
Видано також поштові пропам'ятні марки "ЗУАДК 

з ` нагоди 25-яіття: Хто бажас їх отримати, просимо звер– 
татнсятвж до канцелярії ЗУАДК на повгаце подану ад
ресу. 

1 , Злучений Український Американський 
Допомогоаай' Комітет 

Міжокружна Виховна Конференція Союзу 
Українок Америки 

В 1 
НІ І: 

Виховна Референтура Гол. | 
Управи СУА переводить 
Міжокружну Виховну Кон
ференцію виховних рефе– 
ренток і вчительок дошкіл– 
ля трьох Округ — Нюарк, 
Ню Иорк і Філядельфія 4-го 
жовтня, в Ніоарку - Ірвінг– 
тоні в Укр. Нар. Домі прн 
140 Проспект Евню. Госпо
дарем Конференції с Окруж
на Рада СУА в Нюарку. Я– 
ка ціль Конференції? 

Засади виховання пере
йшли великі переміни. На 
наших очах проходить пе
ребудова різних вартостей, а 
втому і велика зміна мента
льності!. Існу^с прірва — дис
гармонія між науковими 
здобутками і моральною 
вартістю сьогоднішньої лю– 

Х Р ^ 
ЧИ ВИ вже замовили книжку 

„МАЄМО КАРДИНАЛА11 

У цій найбільш люксу
сово виданій книжці ут– 
риналено словом, доку
ментом та Ілюстраціями 
— їх 55 в тому також у 
прнродніх кольорах — од
н у а найсвітліших подій в 
історії Української Като
лицької Церкви: наймену
вання Митрополвта-муче– 
ннка Иоснфа Сліпого на 
Кардинала В с е л е н с ь к о ї 
Церкви, а прибуток з про
дажу цієї квижкн призна
чений на здійснення од
ного з великих задумів 
нашого Кардинала — на 
заіншДоваиу й започатко
вану вже будову Україн
ського ̀  Католицького Уні

верситету в Римі 
Тираж книжки, яка появилася в українському й 

англійському виданнях накладом Українського Народ. 
ного Союзу, обмежений і тільки негайне замовлення 
може Вам запевнити П висилку. Тож замовте її ще 
сьогодні, виповнюючи доданий до цього формуряр та 
пересилаіочн його, разом із належитістю за замовлену 
книжку'ЧИ книжки й евентуальною Вашою додатко
вою пожертвою на фонд Університету на адресу „Сво
бода". ” 

Усі замовлення на книжку, як і додаткові пожерт
ви проголошується на сторінках „Свободи". 

SVOBODA, 81-88 Grand Street 
JERSEY CITY, N. J. і 0730S 

ДО ВИДАВНИЦТВА „СВОБОДА" 

” Нрохаю тхереслатн мені....... примірник........ україн
ського і л.-... примірник.....АНГЛОМОВНОГО надання кннж– 
кя „МАЄМО КАРДИНАЛА" - "Our Ukrainian Cardinal" 
у піні по 15.00 за прнмірянк, на що і залучую готів
кою (чеком-поштовим переказом) суму 5 -

Долучених до цього додаткових 8 - прохаю пе
реслати як мою додаткову пожертву на цілі Українсь
кого Католицького Університету в Римі 

Name: 

Дата: j — , Підпис: ь. 

.... 8treet (Avenue) 

... State - -

них цінах включається харч, 
тричі денно. 

При виїздах можна виго
лошувати обід або вечерю. 
Адміністрація прн кінцевому 
рахунку відчислить. 

В часі нашого перебуван
ня в Римі повинна бути по
года (як нас інформують з 
Риму) тепла, але дощевата. 
Тому добра рада: брати кри
ті черевики і дощевнки. Про
симо про ,,достойннй'' одяг 
в оба дні торжеств, включно 

з концертом. 
Ми всі повинні в Римі, в 

часі торжеств, приступити 
до св. Причастя в наміренні 
нашого Верховного Архис– 
пископа, Кнр Иоснфа. Поба
жаним було б, щоби св. Спо
відь відбути перед відлетом. 

ПАМ'ЯТАЙТЕ: Мусите 
мати зі собою ПАШПОРТ, 
ЖОВТУ КНИЖЕЧКУ ЩЕ
ПЛЕННЯ ПРОТИ ВІСПИ з 
потвердженням Уряд^– Здо
ров'я. 

НЕГРОМАДЯНИ РІЕН– 
ТРІ І ПЕРМГГ, італійську, а 
хто їде до Люрду, французь
ку візи і також ЖОВТУ 
КНИЖЕЧКУ як вище. 

Гроші треба брати треве– 
лес чеками. Добре було б 
наміняти собі трохи лірів 
вже тут. 

Належнтість за літак в су
мі 225.00 дол. мусить бути 
вплачена перед відлетом. 

До милоїзустрічі на лето– 
вищі в Ню' Иорку. 

о. Богдан Смик 
провідник паломництва 

Ярослав Пастушенко 
організатор паломництва 

дннн. Тому внховники всіх 
народів прнзадумуються над 
новим підходом до своїх зав
дань. 

Українська спільнота по
винна не тільки йти з ду
хом часу. Але вона мас о– 
бов'язок виховати українсь
ку людину v цочутті прина
лежності! до своєї спільно.' 
тн. Старатися вщепити їй за
сади моралі н християнської 
духовності! та приготувати 
її до смужб своєму народові. 

Цей обов'язок тяжить пе
редусім на батьках, родині. 
А Союз Українок Америки 
- це організація українсь
ких матерів. їх впливу на 
молоде покоління ніщо не 
заступить, бо 15^'с всього 
виховання дитина дістає в 
родині, a 25rZc припадає на 
церкву, школу і середовище. 

Українська мати потребує 
підтримки і вказівок для 
цього трудного завдання. Бо 
труднощі виховання україн
ця, свідомого свого поход
ження і завдань на емігра
ції, великі. Чуже середови
ще, зарібкова праця матері, 
розпорошеність нашої гро
мади — це все утруднює ви
ховні завдання родини. 

Заплянована Конференція 
мас дати зрозуміння місця 
української людини в новій 
країні поселення. Вона мас 
усвідомити українську матір 
про важливість виховання її 
дитини в українському сере
довищі вже від трьох років 
життя, якщо мати почуває 
себе українкою і те почу
вання хоче передати своїй 
дитині. Доповідями про ме
тодику праці у Світличці, 
а головне через виміну ду
мок виховних працівниць 
трьох Округ, - Конферен
ція мас устійнитн, розплл– 
нуватн й усвідомити, що у– 
країнської матері від вихо
ванця ніхто не звільнить, 
ніхто за неї того не зробить, 
а коли б вона не виконала 
свого завдання, наложеного 
Богом і Батьківщиною, то 
колись історія її осудить. 

Олена Климишин 
внх. референтна Гол. 

Управи СУА 

Домагаються реставрації „русекой 
Сорбонни" в Москві 

Московська „Комсомоль– 
ская Правда" з 16 вересня 
опублікувала відкритого ли
ста письменника В. Гаври
ленка з Харкова, в якому 
він домагається „відновлен
ня російської академії" в 
Москві та створення ,,Музе– 
ю-заповідника історії освіти 
в Росії". Перед тим, ще в 
серпні, ця ж газета надру
кувала подібного листа-до– 
магання з підписом Ю. До– 
роша. Автори листів сугеру– 
ють, щоб професура, студен
ти Московського університе
ту і відповідні міністерства 
СССР взялись за реставра
цію так зв. Слов'яно-Греко– 
Латинської Школи в Москві. 
У той час як в українській 
Сорбонні — в Киево-Могн– 
лянській Академії "в Києві, 
на подвір'ї зсипають кам'я

ний вугіль для опалу, а в 
деяких будовах Академії ту
ляться в середньовічних кім
натах „щасливі'' громадяни, 
— в Москві взагалі - ніхто 
довгий час не згадував про 
Олов'яно - Греко-Латинську 
Школу, 'ані про історію -ро
сійської освіти, бо головні 
сплив цій Ділянці для того
часної Московщини дала У– 
країна, українські релігійні 
діячі, иауковці-схолпетикн, 
хористи, -музики та ін. Істо
рія російської освіти це, в 
початкових" стадіях - істо
рія української культурної 
експансії, також німецької в 
Московське царство. Можли
во тому заклики до рестав
рації „русекой Сорбонни" 
йдуть у тхїзрїз із напрямни
ми ПК КПСС і 'залишають
ся покищо лише закликами 
на сторінках преси. 

Фашисти на червоній службі 
у Східній Німеччині 

Ню Иорк. — Міжнародний 
Комітет Юристів довший час 
вивчав біографічні відомос
ті багатьох комуно-партій– 
ннх діячів-німців у Східній 
Німеччині і прийшов до1 вис
новку, що талі у різних ді
лянках працюють нацисти: 
75 осіб з-поміж них працю
ють на відповідальних пос
тах у тій маріонетковій дер
жаві. Соціалістичний „Ню 
Лідер", що виходить у Ню 
Иорку, назвав багато пріз
вищ таких брунантних чер
воних: комуністичні статті 
пише в ,,Національ Цайтун– 
ґу" Беніямін Дітріх — ко
лишній редактор нацнетівсь– 
кої газети „ Ф р а , й г а й т с – 
кампф"; есесівський стар
шина Еґберт фон Франкен– 
берґ виголошує військові ко
ментарі в східньонімецько– 
му радіо, вихваляючи совг.т– 
ську потугу: у „міністерстві 
державної безпеки" Сх. Ні– 

Москва звертає посилену увагу на 
світову телевізію 

Створена кілька років то
му з іяіціятнвн СССР орга
нізація під назвою „Інтервс– 
дєніє", до складу якої вхо
дять представники 8 країн 
так зв. соціалістичної спів
дружності, -у "пертому тиж
ні вересня розпочала в^Мос– 
кві свій 3-й з'їзди Цього ра
зу на з'їзд було запрошено 
не тільки чеків, а ! й кілька 
сотень гостей — представни
ків телевізійних компаній 
різних країн' вільного світу, 
найбільше з Африки, Азії 
та Америки. Як інформува
ли московські „Ізвестія" з 10 
вересня „гості побачуть бі
ля 200 художніх і докумен
тальних телевізійних філь

мі 
мів", між ними ,З– Ленін".. 
„Ритми революції" і -т. Д–. 
а також суто-російські „Уг– 
рюм-река", іДветик:кяяйіц-
ветпк" тощо, 'ПолйЙйсі, 'уг 
горські, болгарські ^а-,ін. 
пропагандивно - комуністич
ні „телевізійні кіно - овроні– 
ки'. Газета сповістила І про 
те, для чого'Москва''.егвори-
ла „Інтервсдсніс" та скли
кала працівників телевЬфи 
них мереж .'. країн вільного 
світу: „Після перегляду фі
льмів розпочнуться дМЙІві 
переговори про продаж' фі
льмів, а також про обмін 
телевізійними фільигііигЬиї 
про спільну працю-^яад дея
кими фільмами для 'закор
дону'. 

ІЗРАЇЛЬ ВІДМОЙІШСЯ співпрацювати з Комісією 
Об'єднаних Націй, що її покликали для розгляду віДЯО– 
син, які панують на окупованих Ізраїлем колншяіх^враб– 
ськнх землях. Ізраїль твердить, що членами тієї -Комісії 
с ворожі Ізраїлеві держави, та що треба би одночасно пе
ревести розгляд ситуації жидів в арабських державах. 

Читайте українські книжки 
І газети, бо часте читання 
веде до просвіти, а просвіта 

— це сила 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ЗЛУЧЕНОГО УКРАЇНСЬКОГО АМЕРИКАН

СЬКОГО ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ 
Злучений Український Американський Допомоговий 

Комітет відонячуп 25-ліття своєї праці окремими Нора, 
дами та Веігкетом, що відбудеться в суботу, 4 жовтня 
1969 р. у ФілядельфіІ, в готелі Векджамін <^peнклiн (ріг 
9-ої і Честнут вулиць). Початок Нарад о год. 10:00 ран
ку. Бенкет — о год. 6:00 вечора. Вступ на Бенкет 510.00 
від особи, для' подружжя S15.00. 

Екзекутнва та Дирекційна Рада ЗУАДКомітету за
прошує до участи в цих Нарадах та Бенкеті всі україн
ські Організації та Громадянство. Зокрема залрошус всіх 
бувших Працівників та всіх Співробітників ЗУАДКомі
тету, які допомагали в переведенні праці в минулих ро
ках; як також всіх тих, які приїхали за допомогою 
ЗУАДКомітету до цієї країни, щоб вони своєю числен
ною участю в цім святкувашгі засвідчили свос признан
ня та увагу до Установи, яка виконала велику допомо– 
гову діяльність. 

Зголошення на Наради та Бенкет просимо слати до 
ЗО вересня до канцелярії ЗУАДК на адресу: 

United Ukrainian American Relief Committee 
5020 Old York Road, Philadelphia, Pa. 19141 
Tel.: GL 5-3774 

Екзекутнва 1 Дирекційна Рада ЗУАДКомітету 
U l i l M W m m t i i U H M t M H i t M t t H M M M i 

меччини працює за фахом 
полковник СС Курт Лянґе, 
який провадив слідство піс
ля невдалого атентату на 
Гітлера, після чого було роз
стріляно сотки людей; за
пеклий нацист Ернест Грос– 
сман „поклявся" на вірність 
комуністичній партії - він 
був навіть делегатом від Сх. 
Німеччини на з'їзді комуніс
тичної партії СССР, і т. д. 
Тижневик „Поступ" з 14 ве
ресня, коментуючи те пові
домлення нюйоркського ,,Ню 
Лідера", писав: „Цих кіль
ка наглядних доказів дос
татньо, щоб нашим читачам 
було ясно, хто тепер с у 
спілці з нацистами. Крик ко
муністичної пропаганди, що 
нібито „українські буржуаз
ні націоналісти" с у спілці 
з нацистами, с димною зас
лоною, яка заслонюс дійсну 
спілку комуністів з нациста
ми в минулому і теперішньо
му". 

КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЇЖЙЙ'ІСЛОІБ 
НЮ И(5РК 

ДІЛИТЕСЯ сумною ВІСТКОЮ, ^ 
що в гуСоту, 20-го вересня 1969 р. в Джерзі Ситі, Н. Дж., 

загнув навіки'на 17-ій провесні життя 

бл. п. 
БОРИС ДРАГАН 

член нашого Кліобу. 
ПОХОРОН у вівторок, 22-го вересня 1969 р. з уквл– 

їнгьі:і її католицької церкви св. апл. Петра К .Павла 9 
Джерзі Ситі. Н. Дж. на кладовище Святого Хреста в. 
Яорт Арлінпоні, Н. Дж. 

ВІЧНА ПОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
УПРАВА 

шшм 

Привезені зразки ґрунту з Місяця, 
відкидають одну з теорій про його 

походження 
Вашингтон. - Після по– і привезенім .із Місяця,,немаї; 

чаткової аналізи зразків жадного сліду, щоб там була 
грунту, що їх привезли аст
ронавти Аполло 11 з Місяця, 
науковці мають підставу 
твердити, що одна з трьох 
теорій про походження са
теліта Землі тратить свою 
вартість. Аналіза знайшла 
в грунті Місяця такі рідкі 
елементи і то в більшій спі
льності, як хром, титан, іт
рій і цірконій. Досі існують 
в науці такі три теорії про 
походження Місяця: 1. Мі
сяць з'явився в космосі KJ-
ло нашої Землі і був притя
гнений нею до того, що коу– 
жлпе довкола неї на осно
ві її гравітації. 2. М;сяць і 
Земля виникли в тому само
му часі і тепер кружляють 
разом довкола Сонця. Та ін– і 
ші хемічиі складники Землі 
і Місяця уневажнюють 3-тю 
теорію, згідно з якою Мі
сяць мав би був відірватися 
від Землі, коли ще Земля 
була молода. Важливе для 
науковців і те, чого вони не 
знайшли на Місяці: грунті, 

вода і якесь життя. Не .шпи
лено зходно: ч глід" шот u t 
Місяці були: золото, срібло, 
або плятина Рідко зна.чоля– 
-ься там такі олементн. н,.– 
оливо, бісмут, нагрі.ї . кч.чіи. 
Деякі частини грунту Міся
ця мають 3,5 більйона ро
ків. Коли астронавти відві
дають гірські райони Міся
ця, вони зможуть там знай
ти частини грунту, що ма
ють 4.5 більйони років ог– 
jue стільки, скільки кас Зем
ля, Місяць і ціла соняшна 
система. 

25-ий ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОГО НАІЮДНОГО СОЮЗУ 
в ДЖЕРЗІ спті; Н. Дж. 

л великим жалем повідомляє своїх Членів, 
що в суботу, 20-го вересня 1969 р. заснув в Возі 

на 17-ій весні свого життя 

бл. п. 
БОРИС ДРАГАН 

ВШ. Родині висловлюємо свос глйвоке егйвпуття. 
УПРАВА ВІДДІЛУ 

Яп 
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Увага! Пластове Юнацтво, Родичі! Увага! 
СТАРШО-ПЛАСТУНСЬКІ КУРБІП 

„ЧЕРВОНА КАЛИНА" і „ЧОРТОПОЛОХИ" 
повідомляють всі пластоні курені Юнаків та Юначок ЗСА про 

ММЖКУРИППІ1Я 

ВІДБИВАНКОВИЙ ТУРНІР 
який відбудеться 

в неділю, 19-го жовтня 1969 р. на Українськім Селі 
в Б А В Н Д БРУК, Н. Д ж . 

В додатку до відбиваїтового турніру, відбудуться 

ШЖСТЕИТОВІ ЗМАГАННЯ КОПАНОГО М'ЯЧА 
(Збірних дружнії поодиноких присутніх стейтів) 

Також в цей день, запрошуємо всю Пластову Молодь, як і також всіх Родичів на 

Пластовий Пікнік і Вечірку 
Докладніші інформації можна набути по станицях. 

T T t T T T T I T T T t t t i i l t l l l X X X I I I I J X X X t J I J L X X X X I ^ X X I X l X X X I I I T J L I X I J L I J t L I j r r ^ X r X 

Реєстрація 
до голосування 

в Ню Джерзі 
Стейтовнй Комітет Неза

лежних за вибір губернато– 
Мейнера. що в ного склад 
входять відомі громадяни 
багатьох повітів стейту і с 
очолений проф. д-ром Оси
пом Андрушковим, прига
дує, що ще тільки в цьому 
тижні можна і треба за ре
єстр уватнея в міських упра
вах до голосування. Багато 
наших громадян не беруть 
участи у виборах та позбав
ляють цим українців впли
вів н активізації у стейтово– 
му будівництві. Комітет 
лвертас увагу української 
громади, що пошуки за 
приятелями української 
справи починаються, але не 
завершуються у спільних 
деклараціях, але активній 
партінно-політнчнін роботі 
внутр' існуючих партій. Та
ка робота неможлива без 
участи в голосуванні. Реєст
руйтесь до голосування в ре
єстраційному бюрі вашого 
місця замешкання ще цього 
тижня. 

Крім квітів на своку могилу 

бл. п. Бориса Драгана 
сина нашого Головного Редактора 

550.00 на будову каплиці в ї с т Четгем 
S25.00 н а пластовий ж у р н а л „Юнак" 
S25.00 на Сироти 

разом 100.00 долярів з л о ж и л и 
П Р А І Д В Н Ю Ш 

„СВОБОДИ" і УНСОЮЗУ 

шт SE 
ЗАМІСТЬ КВГПВ НА СВІЖУ МОІ1ІЛУ 

бл. п. ^Kofніса Драгана 
з: щ 

Г І С Л А Д А О М О "ПОЖЕРТВУ В с 5 м 1 25.00 ДОЛОДСВ 
НА ПОБУДОВУ ЦЕРКОВЦІ НА ПЛАСТОВІЙ OCti.lI 

„ВОВЧА ТРОПА" в ЇСТ ЧЕТГЕМ, Н. И. 
НЕОШЛЯ І ВОЛОДИМИР СОХАНН 

м м ш а м а м п ж м і м і и ш і п и и м і й м м і 

ЗАМІСТЬ КВІТІВ Н А МОГИЛУ 

бл. н. БвгеііІЇ Фереяцвііач( і 
НАШОЇ ДОІЧ)ГОЇ ТЕТИ 

НА ПЛАСТОВИЙ П О Н Д ДРОТА 
50.00 ДОЛЯРІВ СКЛАДАЮТЬ 

ОКСАНА і ТЕОФІЛЬ КБЦАЛИ т а 
ОЛЬГА і МИКОЛА З А И ^ Х Й І 

м и ш а І ^S 
ЗАМІСТЬ КВІТІВ Н А СВІЖУ МОГИЛУ 

ЧЛЕНКИ HAIIIOI`O ВІДДІЛУ 

бл. п. Бвгсніі Фереиці 
З Л О Ж І Ш Н 15.00 ДОЛЯРІВ 

Н А ХРАМ СВ. СХ)ФП В РИМІ. 
ТІ ВІДДІЛ СУА в Д Ж Е Р З І С И П , Н. Д ж . 

тш д идк: ЗАМІСТЬ КВІТІВ Н А МОГИЛУ 

бл. н. Квгонії Феропцеввга 
Н А СОВОР СВ. СОФП В РИМІ 
СКЛАДАЮТЬ 25.00 ДОЛАРІВ 

БІЛОЗОРИ І королкцьіа 
ш -

M t e M M ^ 
'Замість ктгі-гів на сні.ку могилу Дорогої Теїи 

бл. н . К Л И М Е Н Т И Б О Р О Д А П К О 
склад п(; п о ж е р т у 20.00 до ля pits 

па видання книги ^Б^рсжангмиї Збоя.тя''. 
АНДРШ ДЗЕДЗИК - братаяоїсзfag 

І 
(І 

і 
' 1 
-

Субота, 27 вересня 1969 р. 
,;;ж Початок о год. 7:80 веч. 

v в ЗАЛІ EAST48ALL ROOM 

Commodore Hotel 
\:j- 42nd A Lexington Ave. 

Організації Українського Визвольного Фронту в Ню Йорку, Н.Й 
— влаштовують — 

ЯЕХЖЖШЗБІ 

ВІДЗНА1ШНЯ 40-РтЯ Ші 

В програмі доіїовідатимуть: -Мґр. Я Р О С Л А В Р А К , НГ 
ВОВЧУК, Д - р Б О Г Д А Н КРУК-МЕЛЬОДД!Я, Д - р 
МИР СТОПКО. 

Товстмайстер - Д - р В О Л О Д И М И Р ' САВЧАК. 
-

В'мистецькій частітні виступить соліст ^МетрополІтійіШоІ ^Шери АНДРіП ДОВРЯЙСЬКИИ, -бво-бвритоя; '-ШШШЖШ'^-І РОМАН СТЕЦУРА. 

^^^^jmJ/fjm^Jf^mmmJmjm^^^^^J'JPM 'ЖЛГЖМЖА 

ЗАПРОШУЄТЬСЯ ДО УЧАСТИ ІВ ЗУСҐРГЧІ 
ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ ГТС^И^Д^НШ”вО. 

шішашШвшвШ 
і 
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СВОБОДА, СЕРЕДА, 24-го ВЕРЕСНЯ 1969 Ч. 175. 

тзяяя 
у Пращ II 

FACTORY HELP 
gtaxtin|: rate 33-08 per hr. plua 
dnrerential and weekend pre
miums. High school graduate 
or ' equivalent. Preferable with 

chemical operating exp. 
Contact Mr. Pfeifer. 

(201) 486-6000 
Equal opportunity employer. 

BUS DRIVERS 
Part time. Class 2 License 

or will train. 33.00 per hour. 

Call (516) 671-7500, ext. 26 
Mr. Gradowski 

Work near home. 
RECEIVING CLERK 

or PORTER 
Part time A afternoons. Would 
you like to earn money while 
you collect Social Security. You 
can with us by working і hours 

per day. 
Franklin Simon 

Willow Brook Shopping Hail 
Wayne, `SJ. 

. Apply in person to 
Mistt MacDonald 

і ' | ї ї і і ш і . і I 

ДО ЗМШЮВАННЯ 
КОДЕС ВАНТАЖНИХ 

АВТ 
ТІЛЬКИ ИЛ ПОВНІШ ЧАС 

З досвідом або бел, до амііпо– 
ааная колес прк вантаж, ан
тах, Доск. платня і великі бе– 
нефгги. для всіх. Навчимо, як– 
що без досвіду, одначе мусите 
мати „леясенс" на ЇЗДІ'. Тел. 
(Л7) 289-6400 або зайдіть до: 

Ftrertone Truck Itrr Ctr. 
806 Revere Beach Pkway 

Revere. Mane. 
TTUCK tires are our only 
" - business. 

WAREHOUSE 
SELECTORS (6) 

Night work. 8 PM-5 AM 
` "Work with frozen foods 

We provide | necessary clothing 
|2.90 per Hr. plus І09с bonus 
,; to 3329 per Hr. 
After 30-60 days 33^0 per Hr. 
OUt (MI) 258-9000. ext. 276 

` Ask Mr. Glliorte 

Праця 
MALE о 

ПОТРГВНО 

МАїпишстга 
Tool and Die Maintenance Men, 
Plant Maintenance Men. Добрі 

овертаЛми. Голоситнсь 

Mr. Price 
TeL: (201) 438-8600 

GUARDS 
3131.30 per week 

Immediate openings in Port 
Elizabeth area. Must be in good 
health. Must have clean record 

and telephone. Call: 
IjiiMdell Protective Agency 

(212) 962-7220 

WHOLESALE 
FELIGREE FOOD 

Taft Rrt. Tntovm. NA. 
"T "̂ PORTER 
5- days. No nights, no Sat, Be

nefits 4 employee discounts, 
John Waoamaker 

1Д0 Broadway N.Y.C. 
Corner Liberty Street 

.001732-1000 

GENERAL FACTORY 
HELP 

FuD time 8 AM - 4:30 PM 
Mechanical Assemblers. Stock 
Room Helpers. Shipping Dept 
Packers Maintenance Helpers. 
Lift .Truck Operatore. Expe

rienced Spot Welders. 
, . Coffee Mat Corp. 

251 So. Slat St. 
Kenttworth, SJ. 201 241-8400 

INJECTION-MOLDING 
SUPT. 

Experienced. Night . s h i f t 
Superintendent needed in injec
tion Molding Dept. 18 machi
nes. Steady staff. Underneath 
you. -Competitive salary, good 
fringes. Steady work with 

no layoffs. Contact Mr. N. 
Porter, 757-2500 or visit 

Rona Plastics, Inc. 
1000 South Second Street 

Plalnfleld, N.I. 
An equal opportunity employer 

INJECTION MOLDERS 
1- year or more experience. 
Nigh 'shift. 9 machines with as
sistant. HPM, Natco, Parrel. 
Salary, with overtime premium. 
Qood fringes. No yaloffs. Con

tact Mr. N. Porter. 757-2500 
or visit: 

, Bona Plaatica, Inc. 
1000 South Second Street 
- ` Plalnfleld, NJ. 

An equal, opportunity employer 

WAREHOUSE 
MEN 

РйЯ Ume. 8 AM - 4:30 PM. 
Advancement. Overtime. Ex
cellent Company fringe bene
fits. Free hoepitalization and 
Life Insurance. Paid holidays 

and vacations. 

V. , Apply 
GRAND-WAY 

BiSTRTOUTK)N CENTER 
48 McKee Drive 
BfAHWAH, N.J. 

(20І) 529-3838 

SHEET METAL MEN 
BrakV^Operalor.`Punch Press 
Operator. Layout Men. Spot 
Welder. Shear Operator. Main

tenance Mechanic. 
Day Shift, Overtime. Dally 

7:30 AM to 4 PM. 
East Bronx Area, 

Tel.: 589-5000 

TRACTOR 
TRAILER 

DRIVERS 
Work with frozen foods. 

Guaranteed work 
5-day week 

Call (201) 256-9000. ext. 275 
Ask Mr. GUforte 

HUDSON WHOLESALE 
FILIGREE FOOD 

Taft Rd. Totowa, NJ. 

ДОСВ. МЕХАНІК 
ггря Volka Wagons і всіх за– 
гранкчних автах. Постійна 
праця, приємні умовили. Доск. 
платня, великі бенефіти, Дає

мо уніформи. 
Foreign Cars of Rockland 

Route 59 West Myack, N.Y. 
Call (914) EL 8-4800 

ORDER SELECTOR FROZEN FOOD 
53.00 per hour to start. 3 mos. 
increase to 13.50. Excellent be
nefits, hours 8 PM to 5 AM. 

` Hudson Wholesale 
Filigree Food' 

Taft Rd. Totowa, N.J. 

I I I H H I I I I I I 
MECH 

t—4 
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Щ——Ш 
ANICS WANTED 

Chrysler experience prefer
red but not necessary. Clean 

і modern shop. Top pay. Mas-
`^ter medical plan plus many 

other fringe benefits. 
K PalUns Chrysler Plymouth . 
` '101 Park St., Chelsea, Mase.J \ 
і і TeL (817) 884-7500 ( ( 
І И И Н І І І И Н І М И І М 

^ Праця ^ 
I HELP WANTED FEMALE | 
GALS FRIDAY - DIVERS 

OFFICE DUTIES 
Steady work. Nice working 

conditions. 
Comco Plastics Inc. 

98-34 Jamaica Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 

Call VI 9-9000. Mr. Stratlgott 

МАШИШСТКА 
І DICTAPHONE 

371,4 год тижнево, різнородна 
бюрова праця, добра почат. 

платня, великі бенефіти. 
Dykes Lumber Co. 

187 W. 24th Street N.Y.C. 
Call 929-3580 

WANTED 
TELEPHONE 
OPERATORS 

English speaking. No exp. 
necessary. High starting salary. 

Excellent benefits. 
New York Telephone Co. 

(212) 395-8084 

ОПЕРЕНТОРКИ 
Секційна праця. Single needle 
and overlook. Всі секції, пос
тійна праця, мінімум J80.00 
тижнево. Багато великих ком– 

паиінних бенефітів. Також 
овертаймн. 

Samara Garment Company 
4410 8rd Ave., Brooklvn, N.Y. 

^ Праця ^ 
| | MALEftFEMALE | | 

TOP NOTCH SET UP MAN 
fOP Brown A Sharpe Auto
matic Screw Machine. Also 
Ocncraj Machine Shop. Help 
to make themselves handy 
in ,a progressive organiza. 
Uon for good steady em
ployment. Good pay St work

ing conditions. 
TJLTRAMATICS INC. 

812 Taylor Avenue 
Backensack, N.J. 

. (201)842-0235 

PHOTO SPOTTER 
COLOR PRINT 

LABORATORY LOCATED 
IN BRONX. . 

v 8ALARY OPEN 

ШШЩакШш 

К У Х О Н Н А ПОМІЧ 
Повний час або кілька годин. 
Таксис всі шнфти. Досвід. По

коївки. 
Holiday Inn, Route 1 

North Brunswick, N.J. 
Call (201) 248-2800 

EXP. SHORT ORDER 
COOK 

5 day iveek, Mon.-Fri. Steady 
work. Nice working conditions. 

Salary open. Аіно exp. 
Waitresses. 
Bella Diner 

395 South Street, Newark. NJ. 
Apply in person or 

call 843-9542 

ADDRESSING MACHINE 
OPERATORS 

for ecriptomatic machine 
Побажані з досвідом, але й 
навчимо, прнемні умовний 
праці. Платня -г вел. бенефі
ти. Brooklyn. Call Mr. DeJeaua 
або Mr. Healy - HY 9-0776. 

PRODUCTION TRAINEE 
SUPERVISOR 

Large Commercial Laundry. 
H.S. Orad. Good starting salary. 
Excellent future. Good benefib 

Consolidated Laundries 
311 East 84th Street 
New York City. N.Y. 

CalJ Mr. Thomas 213 878-7500 

Професіоналіст в уніформі 
Д-р Ігор Шалаута, народ

жений в Західній Україні. 
Батька, також лікаря, вивез
ли большевнкн. З мамою пе
ребув війну, табори для ски– 
тальців і в 1949 році прибув 
до Дітройту,. Під час студії 
в Дітройті і на медичному 
факультеті в Ен Арбор був 
активним пластуном, орга
нізував та очолював Сту
дентську Громаді,. Сам до
брий співак і знавець наці
ональних танків, він органі
зує успішні імпрези серед 
українського та інтернаціо
нального студентства міста 
Дітройту. 4 роки провадив 
лікарську практику у Фініх– 
сі, Арізона. Тут, як заступ
ник голови УККА, брав ак
тивну участь в організуван
ні мистецьких та громадсь
ких підприємств, його мати 
і дружина заклали місцевий 
відділ Союзу Українок і 
школу українознавства. Дім 
панства Шалаутів упродовж 
4-ох років був осередком у– 
країнського життя у Фінік– 
сі. В 1966-му році д-ра І. 

БОЛЮЧА, ТЯЖКА ВТРАТА 

Д-р Ігор Шалаута 
Є ' 

Шалауту покликано до ві– 
Йської служби. Як лікар у 
ранзі майора він перебував 
з дружиною і трьома діточ
ками два роки в Західній 
Німеччині і в Бельгії, актив
но включаючись в працю у– 
країнськнх осередків. Відк
ликаний до ЗСА, очікує в 
цьому місяці звільнення з ві
йська. Щастн йому, Боже! 

(А.П.) 

ВІСП НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА 
ЇМ. ШЕВЧЕНКА 
ВЗДА 

Нові пожертзи на НТШ в ЗСА 
I. В часі від травня 1969 

р. досі вплинули такі даль
ші пожертви: 

15.000 дол. від ред. Д. Мн– 
кнтюка, Вінніпег, Канада -
на видання історії Українсь
ких Збройних Сил та від
новлення української суве
ренної держави. 

1.000 дол. від п-ства А. і 
В. Ґнусів, Тейлор, Па., для 
вшанування пам'яті сл. п. 
проф. Р. Смаль-Стоцького. 

1.000 дол. від п. Евдокії 
Сташків, Маямі, на видання 
англомовної книжки з твор
чістю І. Франка. 

II. Замість квітів на моги
лу сл. п. проф. Р. Смнль– 
Стоцького вплинули такі да
льші пожертви на НТШ: 

243 дол. від Комітету Міл– 
вокі, під головуванням Д-ра 
0. Цнбрівського. На цю су
му сложилн: 50 дол. мгр. Г. 
Гаюк, по 25 дол. зложили: 
д-р О. Цибрівськнй, д-р Ф. 
Трусевич, д-р Б. Давидовнч. 
11 дол. зложив М. Яремко, 
по 10 дол. — д-р В. Шнмо– 
няк, мгр. В. Пискір, п. І. 
Ґречнло, В. Сабат. По 5 дол. 
— отам. І. Олексюк, дир. 0 . 
Логуш, ген. И. Мандзенко, 
інж. М. Сименяк, Т. Инскір, 
A. Пискір, Б. Левченко. С. 
Тинднк. М. Кузьмінськнн, І. 
Макар, Р. Ступницькнй. ML 
Сидор, Г. Черень. По 1 дол. 
— отам. Д. Ольгін, п. О. Са– 
довська. 

60 дол. зі збірки дир. І. 
Малиновського, Гасттсвнлл, 
Мд. На цю суму, зложили: 
15 дол. д-р Я. Гелета, по 10 
дол. — дир. І. Малнновсь– 
кий, мгр. Б. Скасків, інж. 
B. Масвський, мгр. Т. Ца
рик, 3 дол. — мгр. О. Пац– 
лавський, 2 дол. - п. О. 
Мартннюк. 

Крім того замість квітів на 
могилу сл. п. проф. Смаль-
Стоцького вплинули такі да
льші пожертви: 

100 дол. від п-ства д-р В. 
і Е. Стефурак, Чикаго, 50 
дол. від п-ства д-р Б. і Б. Ло– 
тоцьких де Велігост, Фла– 
шінґ, 25 дол. від п-ства В. 
Клос, і від п-ства І. Кедрин– 
Рудницькнх по 15 дол. зло
жили проф. д-р І. Розгін, 
адв. М. Шпетко. проф. д-р 
G. Рардзкмовський,по 10дол. 
— д-р В. Шандор, ред. П. 
Ямняк. по 6 дол. — проф. 
0 . Цісик, проф. Ю. Камеие– 
цькнй, по 5 дол. Д-р С. Кар– 
пінська, д-р О. Соколишнн. 
проф. д-р В. Т. Жила. 

Досі зібрано на це конто 
2.760 долярів. 

Ш. П. Я. Остафінчук по
жертвував суму 50 долярів 

на цілі НТШ вітаючи проф. 
д-ра М. Стахова з нагоди 
обрання його головою НТШ 
в ЗСА. 

IV. Крім того вплинули у 
звітовому часі такі біжучі 
пожертви на НТШ: 

500 дол. — Ю.Лесюк, на 
видання дягломовної історії 
України проф. М. Стахова. 

250 дол. — д-р Р. Смик 
150 дол. - д-р К. Кебало. 
70 дол. — 11. Сухомлин. 
По 50 дол. — д-р І. Галяр– 

ннк, Ф. Матлай, д-р Ю. За
лізняк. 

45 дол. - Відділ УККА, 
Лорейн. По 35 дол. — М. 
Чорний, Г. Старовій, п-ство 
В. Петровські, п-ство І. Ко– 
цур, п-ство М. Круки, О. 
Атаман. Зі дол. — К. Шонк– 
Русич (збірка). По 30дол. -
д-р Г. Мисишин, д-р В. Суш– 
ків, п-ство А. Савицькі. 27 
дол. - Відділ Союзу Укра
їнок Америки (пані С. Стер– 
пак), Повтакет. По 25 дол.-і– 
Український Центральний 
Комітет, Маямі (пп. І. Ко
вальчук, О. Подубинська). 
д-р II. Стецюк, п-ство І, Ка– 
льмук, Осередок НТШ у Ва
шингтоні (проф. д-р Ю. Стд– 
росольськнй), Об'єднання У– 
країнців у Вашингтоні, я– 
ство д-р В. Шкільник, д-р 
B. Кіналь, д-р О. Стрільбнць– 
кий, д-р В. Кучкуда, Я. 
Волк, п. М. Княжинська, 
п-ство І. Турчин, Банк Само
помочі в Рочестері, о. А. 
Хлистуи, Ю. Буката, п-ство 
проф. д-р М. Гайдак, о. М. 
Мищишин, д-р Н. Дейчаків– 
ськнй. По 2U дол. — II. Я– 
рема, проф. II. Мегик, д-р 
C. Єрнмолович, н-ство Я. Го– 
родецькі, п-ство О. Леськів, 
д-р А. Тершаковець, В. Єре– 
Га, В. Бонко, д-р В. Онуфср– 
ко, проф. інж. Р. Гонднш, 
о. ректор проф. д-р шамб. 
М. Войнар, Відділ УККА 
Бінгтемтон. 

Крім того вплинули чис
ленні поменші пожертви, 
список яких подамо в нас
тупному випуску „Вістей Н– 
ТШ". Всім ВШ. ПП. Жер
тводавцям Управа НТШ в 
ЗСА складає наншнрішу по
дяку за моральну, та матері
альну піддержку української 
вільної науки та за умож
ливлення нам видавати дру
ком дальші праці НТШ. 

^ Праця ^ 
П MALE Si FEMALE | | 

GRILL COOK 
Досвід неконечний. Навчимо. 
7 p. - 3:30 по пол. та Інші 
шифтн. Добра платня -h під– 
иишкн. Великі бенефіти. Та
кож друга кух. поміч. - до 

миття посуди і пгфтерн. 
Holiday Hotee 
Montvale, NJ. 

CaU: (201) 891-ОвЗЧ 

Ф- Business ^ 
^ Opportimity ^ 
Exeptional opportunity In Put

nam County, N.Y. 
COAfBINATION 

GENERAL STORE 
LIQUEUR STORE 

and 4 room apartment. GFOHH 
over 5100,000. Price 545,000 4-

stock. 
(914) LA 8-57U 

У TOPOIITI ВІДЗНАЧАТЬ 
ЮБЬІЕП Г. ЯРОШЕВІІЧЛ-

МАНЬКА 

Торонто. Дня 15 листо
пада в Українському Домі 
при пул. Крнсті відбудеті,ся, 
заходами окремого Комітету 
на чолі з Я. Вільком, вшану
вання 65-річного ювілею те
атрально - мистецької праці 
відомого актора найстаршо
го покоління Григорія Яро– 
шевича-Манька, корифея у– 
краінського театру. У мисте
цькій частині ювілейного 
вечора візьмуть участь кра
щі мистецькі сили, головно 
молоді українські таланти. 

і Ювілейний Комітет запрої 
І шус до співучасти й висту

пів, поетів, письменників, ак
торів, співаків та співачок, 
прохаючи іи. о р г анізації 
стриматись від імпрез приз
наченого дня. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНВ 

У Ц СОЮЗУ! 

7-го серпня по довшій хво
робі вмер у ветеранському 
шпиталі Міннеаполісу член 
345-го відділу УНСоюзу. 
проф. Федір Луців. Два дні 
по його смерти відбулася па
нахида, яку відправили про– 
тоереї о. Андрій Кість і с. 
Микола Антохій, настоятелі 
обох наших укр. православ
них церков, в асисті про
тодиякона о. Миколи Полі
щука. Співав хор (диригент 
протод. о. Юрій Корсунь), 
у складі якого, крім співаків 
церковного хору УІЩ св. 
Михаіла, були також і спі
ваки з інших українських 
церковних хорів нашого міс
та. Наступного дня відбувся 
похорон на військовому 
цвинтарі. 

Обмінюючися враження
ми по цих сумних відправах, 
всі однозгідно стверджували, 
що людей на них було сті
льки, скільки звичайно їх 
бувас на нашому щорічно
му святі державності! й со– 
борностн. Хоч і був серед– 
тнжневий день, померлого 
востаннє вшанували всі — 
і православні, і католики, 
і протестанти, і стара, і во
на еміграція, люди з різних 
закутків українських земель, 
люди з різних політично -
групових середовищ . . . Та
ка чисельна і така соборнн– 
цька присутність нашого 
громадянства була наслід
ком того, що сл. п. Ф. Лу
ців все своє життя неподіль
но віддав українським спра
вам, а до того ж був справ
жнім, а не лише деклярова– 
ннм християнином: всім чим 
міг все життя допомагав 
ближнім своїм, а тому і не 
лишив по собі грошових 
мастків, а лишив маСТОК вдя
чності! й пошани в людей. 

Федір Луців народився 
-l-i`o березня 1909-го року в 
Бучачі (Західна Україна). 
Закінчив українську гімна
зію у Львові. В 1930-му ро
ці виїхав до Америки, у Ню 
Порк, де тоді тимчасово 
мешкав його батько. У ново
придбаній батьківщині за
кінчив каледж. Добре опану
вавши англійску мову, почав 
учителювати. Провідними 
гаслами свого життя він зро
бив слова Т. Шевченка „Бо
рітеся поборете" і І. Фран
ка ,,Лунайте цю скалу . .,". 
Де тільки була найменша 
змога пробиває лід байду
жості! американців до укра
їнських справ: містить у де
сятках американських і ка– 
надійськнх часописах статті 
про Україну, її гін до неза
лежності!, її культуру і зви
чаї. Знайомить своїх стар
ших учнів та їхніх батькш 
з українськими проблемами, 
невтомно збирас гроші ня 
укр. культурні справи, зо
крема на українські школи 
в Галичині, пошнрюс нашу 
пресу, витрачаючи власний 
гріш, їздить на різні фар– 
мерські з'їзди й виступає з 
промовами про Україну, стас 
своє рідним .в'язковнм по
між українською громадою 
у Міннеаполісі й українсь
ким фармерами на розлогих 

просторах Міннесоти й о– 
бох Дакот, стас постійним 
кореспондентом кількох ук
раїнських часописів, а пер
шу чергу „Свободи". 

Особливо п о силюеться 
громадська діяльність Ф. Л. 
по демобілізації з американ
ської армії після закінчення 
2-ої світової війни. Тоді пос
тає пекуча потреба негайно 
допомогти українцям в єв
ропейських4 таборах. Луців 
разом з дружиною Іванною 
та ЇЇ батьками, знаними ці
лій українській Америці 
Процаямн, став невтомним 
популяризаторам укр. мис
тецтва в Міннесоті й навко
лишніх стейтах, став актив
ним співпрацівником ЗУА– 
ДК, Сотки пакунків і сотки 
афідевітів линуть в Европу. 
Починають прибувати лю
ди. Не знають ані мови, а– 
ні тутешнів умов, ані тутеш
ніх звичаїв . . . Треба ними 
заопікуватися. Луців кидає 
працю, втрачає сотки доля
рів, які міг би заробити, бо 
почуває своїм моральним о– 
бов'язком заопікуватися но
воприбулими, поставити їх 
на ноги, забезпечити доку
ментами, працею, ж и т л о м . . . 
Дім Луцевих став своєрід
ним безплатним готелем, в 
якому новоприбулі знаходи
ли і дах над головою і ,,хліб 
наш щоденний'' . . . Жінка
ми й дітьми опікується дру
жина, золотого серця Іван– 
на Процай - Луців, а сам 
„Федь" цілими днями бігає 
з чоловіками по фабриках, 
ресторанах, бюрах, щоб У 
той тяжкий для роботи час, 
особливо у зимові місяці 
1950-го року, якось влашту
вати їх до праці, щоб в „го
телі" звільнилося місце для 

інших, які наступним паро
плавом от-от мають приїха
ти . і\ 

Похорон проф. Ф. Луцева 
довів, що люди в більшості 
не забули ще тих часів, сво
їх перших кроків в Америці, 
спертих на дружню руку по
кійного. 

Останніми роками незчис
ленну кількість часу і гро
шей Ф. Луців офірував най– 
детальнішій дослідницькій 
праці та збиранню всіх до
кументів, пов'язаних з дія
льністю та життям першо
го українського правосл. 
священика в Америці о. А– 
гапія Гончаренка. За влас
ний кошт Луців кілька тиж
нів перебував У Каліфорнії 
в тій околиці, де колись 
мешкав о. А. Гончаренко, 
розшукав першоджерельні 
матеріали про нього, гово
рив з людьми, які особисто 
знали Гончаренка, зробив 
Фотостати з видань Гонча
ренка в бібліотеках Калі– 
ерорнії і у Конгресовій бі
бліотеці у, Вашингтоні, я 
водночас розпочав моногра
фії про українців емігран
тів на Гаваях та українців 
на Алясці. 

У своєму передсмертному 
заповіті, написаному вже 
нетвердою рукою того, хто 
мав вже раховані години 
життя, було чітко зазначе
но: „Мусите довершити мо
го працю, книга про А. Гон
чаренка має п о б ач'ити 
світ . . ." . На видання її сл. 
п. Ф. Луців призначив реш
тки своїх заощаджень. І ця 
книга світ побачить. Дру
жина Іванна, сини Федір і 
Антін і доньки Гануся та Ле
ся виконають цей заповіт. 

Вічна Тобі пам'ять, доро
гий Друже! 

Микола Дербуиі 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 

1 ГНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
за культурні імпрези (академії, посмертні згад
ки, розшуки, подяки) J2.00 

1 ГНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
за приватні концерти, бнзнесопі оголошення 
(забави, фестннн, пікніки, бенкети, банки, про
даж домів І т. д.) 53.00 

1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
ЗА ПОЛІТИЧНІ ОГОЛОШЕННЯ (вні5орчі 
кампанії) і J400 

ОГОЛОШЕННЯ ЧЕРЕЗ 8 ШПА^ІЬТ (ціла сторін
ка) по 1 J3.00 
за інч за кожного рода оголошення. 

ВИГОТОВЛЕННЯ КЛІШЕ на одну шпальту 5475 
ВИГОТОВЛЕННЯ КШШЕ на дві шпальти 56.50 
ОГОЛОШЕННЯ НА ЧЕРГОВЕ ЧИСЛО (2 ДНІ 
ПЕРЕД ПОЯВОЮ) ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ 

ДО 12-ої ГОДИНИ ДНЯ. 
ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ всі організації, установи і 
поодинокі особи, які довгують за оголошення, 
що адміністрація буде змушена відкинути чер

гове оголошення, доки не будуть вирівняні 
попередні рахунки. 

ВІДНОВІТЬ СВОЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
якщо воно кінчається у цім чн наступнім році. 
Не залишаєтеся без забезпеченняя ані одного 
дня. Зверніться до Секретаря свого Відділу або 
прямо до 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ. 
Завтра може бути запізно! 

Д-Р ЛУКА ЛУЦІВ 

ІВАН ФРАНКО - БОРЕЦЬ ЗА 
НАЦІОНАЛЬНУ І СОЦІАЛЬНУ 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
Праця охоплює цілість життя, дДяльеостн 1 таорчости Івана Франка, починаю

чи від його дитячих і юнацьких літ аж по останні роки поета. Біографію і твор
чість розглядай автор на основі поетових творів 1 висловів самого Івана Оранка. 
Автор наводить їх думки 1 погляди окремих франкознавців дореволюційних 1 піо– 
дяреволюхйнних, як також сучасних під совітських. Шість шшпши сторінок друку 
обіймав реєстр давньої 1 сучасної літератури про Івана Франка, яку використав 
автор. 

Книжка певмива бути в кожній українській хаті. 
664 сторін друку. Тверда оправа. Ціла ЩЯМі 

Замовлення 1 належність слати: 
"SVOBODA", 81-83 Grand Street (P.O.Box 346), JERSEY CITY, N.J. 07303 

і 

вава - -

STOM 
48-JbTthaT. 

Tei.: GB 8-S650. New fork City 
ШКІЛЬНІ КНИЖКИ 

В ПОВНОМУ ВИБОРІ. 

Різне' 
Українське Внсидкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Ave., New York City 
Tel.: 475-74S0. - УВАГА! ВІД 
1 жовтня 1969 p. ПІДВИЩЕ
НІ ЦІНИ І ОГРАНИЧЕННЯ 
У ВИСИЛЩ ПАЧОК ДО 
УССР. Урядові години: від 
понед. до суб. 8:30-6:00 веч., 
в неділю від 10-2-оҐ по под. 

BOARD .; 
СТАРІШ ГРОМАДЯНИ 

Дім далеко від дому.,уЧдова 
кімната, смачігі харчг–, великий 
простір, доскон. опіка, прим. 
товариство неначе домашне. 

Центральне положення. 
Тел.: Woodbrldge, N J . 

(201) 686-458? 
Катол. Церква в околиці. 

Розшук 
РОЗШУКУЮ^ 

ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА 
МАРЧУК; 

народжен. в селі Нива, Гребля, 
Вазалінського р-ну. .Маю віст
ку від матері і сестри. Писати: 

Anatolia Juechuk . . 
ЗГі7 Avenue "А”–." А 
Rochester, N.Y. 14621 

—-

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

СУБОТА, 
27-го ВЕРЕСНЯ 1969 р. 
ТРЕНТОН, Н. Дж;' Місячні 

збори Т-ва Запор. ^ ч — 246 
Відд. о год. 6:30 в^ч. в залі 
Укр. Правосл. Парафії, св. 
Тройці при 824 Attelln SL 
Проситься чл. прибути. — 
М. Мартішеїгко, секр. 

ЮТИКА, II. И. Місячно" збори 
Т-в;і ім. Т. Шевченка — 484 
Відд. о год. 8:30. веч. в па
рафіяльному домі „дри 1104 
Сгсйт вул. На порядку на
рад крім біжучих справ, бу
де вибір делеґатаглт 10-ту 
Конвенцію УККАі:' Принн– 
мання чл. вкладок .та пола
годжу вати всякі' Союзові 
справи можна кожао! неді
лі від год. 10-12;30, по пол. 
в тім же приміщенні. -— В. 
Запаранюк, фін. оекр. 

- ' її .ЖЯ . 
Real Estate 

ВАКАЦІЇ ДЛЯ Р О Д И Н И 
Колиба біля річки. "Плавання, 
полювання та лещетарство. 
Три (3) умебл. апартаменти, 
90 миль від Ню Норку. 513,500. 

Умови. '., 
КОРР of KERHONKSON, NY 

Тел.: (914) И Й І 

|| Funeral Directors Н 
Theodore WOLINNIN Дпс 

Директор 
Похоронного ЗавеД^ивл 

123 East 7th Strew 
NEW YORK, N.T- (0) 

Tel: GR 5-US7 
СОЛІДНА ОВСЛМ'А 

5! 

LYTWYN Ь LYTWYH 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere ID New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

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

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Займається Похс 
в BRONX, BRD1 
NEW YORK 1 ОКС 
Контрольована температу
ра. Модерна каплици до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, KY. 
ORegon 4-2568 

ТАРЗАІІ, 4 . 9249. Наомі цілує Тарзана 

Малий гілікоптер готов 
аавестн пілота Джонса і мед
сестру Наомі до шпиталю в 
Момбрі. 

Стривайте, я щось забула! 
Це за врятування мені 

життя, ти великий, гарний 
мужчино! 


