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П Е Р Ш А В И П У Щ Е Н А РАКЕТА 

В А М Е Р И Ц І 
С Е К Р Е Т А Р МЕІІІКАНЕВОГО І МІСЬКОГО департа-

менту Джордж Рамні повідомив, що вже вибрано 8 міст, 
в яких продукуватимуть прототипи домів масової продук-
цЯ за допомогою федеральних коштів. Ці міста — це : 
Джерзі Ситі, Н. Д ж . ; Індіянополіс; Каламазу, Миш.; Ме-
кои, Джорджія ; Мемфіс; Сакраменто, Каліф. ; Ст. Луїс і 
Вілмінґгон, Дел. Щ е мають вибрати два міста, одно в 
Тексасі, а друге у стейті Вашингтон. Уряд признав на ці 
прототипи нових домів 75 мільйонів долярів. Мають збу-
дувати коло 20 різних типів мешкань. Всіх мешканевих 
ОДИНИЦЬ мас бути коло 1.500. 

РОДОВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО КОМІТЕТУ Кон-
гресмен із Мериленду Роджерс С Б. Мортон конферував 
із президентом Ніксоном і після того заявив, що він за-
лншасться на своєму становищі і не буде кандидуватн на 
становище сенатора, яке тепер займає демократ Д. Тай-
дінґс, ядий в 1970-му році старатиметься про перевибір. 
Президент переконав Мортона, що краще буде для партії 
і для цілої країни та для Уряду, коли Мортон залишиться 
аа своєму місці голови Республіканського Крайового Ко-
мітету. Коли б Мортон кандндував до Сенату, то його пост 
конгресмена здобув би демократ. Так думають в політич-
ннх колах. 

Д Р У Ж И Н А П Р Е З И Д Е Н Т А ПАНІ ШКСОН та її стар-
ш а доня Патрикія в суботу 20-го грудня виступатимуть 
на телевізії на каналі 5 о год. 10:30 вечером. їх виступ 
буде зфільмованнй в Червоній Кімнаті Білого Дому, і піз-
ніше буде показуваний на більше як на 40 телевізійних ста-
ц іях -в цілій країні. В цьому інтерв'ю, що його вестиме 
Бонні Анджело — кореспондент журналу „Тайм" в Біло-
му Домі, будуть відповіді на цс, яка є різдвяна традиція 
родини Ніксонів, святкові звичаї та спогади про свьтку-
вання Р іздва в давніших роках. 

ПРЕДСТАВНИКИ 13 Д Е Р Ж А В НАРАДЖУЮТЬСЯ 
у Вашингтоні над тим, яким способом можна б припнни-
ти повітряне піратство літаків. В нарадах беруть участь 
предствннки Австрії, Бразилії. Канади, Данії, Франції, За-
хідньої Німеччини, Італії, Японії, Голландії, Норвегії, Шве-
ції, Великої Британії та ЗСА. Представник ЗСА хотів би, 
щоб заклточеио міжнародний договір про те, щоб повітря-
ні пірати не могли діставати право азилю в тих країнах, 
до яких вони прибувають на силою захоплених літаках, 
прикладаючи зброю до голови пілотів. Від' 1961-го року 
був 131 випадок повітряного піратства, з того в 1968 і 1969 
роках — 102. 

380 МАВП У ВІЦІ ВІД 3-ОХ ДО 5-ОХ РОКІВ наще-
пилн були після їх народження матерією з людського піст-
ряка, щоб на них вивчати, чи вони нездужатимуть на цю 
жахливу недугу. В літі ц. р. внаслідок зменшеная федс-
рвльних фондів на досліди над пістряком мали знищити 
тих всіх мавп. Внаслідок протесту науковців залишили їх 
при житті, але вони втрачені для дослідів недуги пістря-
ка, бо їх розділюють між чотири регіональні дослідні цент-
ри в Джорджії, Массачусетсі, Орегоні і Каліфорнії. Та все 
таки дещо науковці скористають із тих мавп, трупи яких 
будуть висилати до Інституту для дослідів пістряка. 

У С В І Т І 
СОВЄТН НАТАВРУВАЛИ американсько - японське 

порозуміння щодо повернення Америкою Японії острова 
Окінави й заявили, що вони. Совсти, не зверніть Японії за-
гарбаяих в неї в 1945 році островів з Курільського apxine– 
лагу. Москва заявила, що зголошення Японією претенсій 
до тих островів „напружило ситуацію" на Далекому Сході. 

ПІВНІЧНО - КОРЕЙСЬКІ КОМУНІСТИ с х о п и л и 
в минулому тижні великий південно - корейський naca– 
жирськай літак і тепер шантажують Південну Корею, що 
вони звільнять 51 пасажира і 1 особи залоги та повернуть 
той літак, якщо південно - корейський уряд визнає Пів-
нічну Корею, як суверенну державу. Південно - корейсь-
кий уряд рішуче відкинув ту шантажеву вимогу комуніе-
тичних піратів. 

Д О ЛЯОСУ І ТАІ (СІАМУ) НЕ ВІЛЬНО вислати аме-
рнканські фронтові війська — рішив Сенат за попередньою 
згодою від президента Ніксона. Ці дві південно - азійські 
Держави с найновішими предметами комуністичних зазі-
хань. при чому Ляос, що безпосередньо сусідує З ПІВНІЧ-

. ним В'єтнамом, є від кількох років тереном громадянської 
війни, в якій Північний В'єтнам підтримує своїм 50000-им 
військом лаоських комуністів. ЗСА помагають Ляосові 
зброєю, грішми і летунством. 

БРІІТШСЬКА ПАЛАТА ГРОМАД СКАСУВАЛА 343-
ма голосами проти 185 кару смерти, що її в 1965 році при-
пинено тимчасово на 5 років. Припускають, що палата лор-
дів не затвердить того закону, тим паче, що в широких ко-
лах бритійеького суспільства більшість мають прнхильни-
ки збереження кари смерти для вбнвників. 

ВЛАДУ У ЧЕСЬКПІ ПРАЗІ ДІСТАВ АНТОНІН Капек, 
новий 1-ий секретар празької клітини компартії, який зай-
мав різні високі становища за правління сталініста AHTO– 
ніна Новотного. В січні 1970 р. відбудеться знову засідан-
кя 136-членного Центрального Комітету компартії ЧССР, 
на якому мас прийти до розгрн між першим секретарем 
парті? д-ром Густавом Гусаком, який ніби зберігає „помір-
1108387" лінію і не хоче нікого судити за „ухили", та рев-
ними слугами Москви, чеськими сталіністами. 

АВСТРШСЬКІПТ ПАРЛАМЕНТ РАТИФІКУВАВ до-
говїр Австрії й Італії про поширення автономії для Півден-
ного Тиролю з його 230.000 німців. 

ІЗРАЇЛЬСЬКІ ВОАКИ ЗРУЙНУВАЛИ свідомо і пля-
ново 516 будинків в окупованих ними арабських землях 
Від червня 1967 року - виявив офіційно ізраїльський мі-
ністер військових справ Моше Даян в ізраїльському „кнес-
ееті". Арабські газети твердять, що ізраїльці знищили ко-
ло 7.500 домів. В репресіях проти арабських терористів 
і їх прихильників ізраїльці зруйнували на колишній йор-
данській території 265 мешкальннх будинків, у колишній 
єгипетській смузі Ґазн 227 і в Східньому Єрусалимі 21 ДО-
ми. Ц я практика буде продовжуватися. 

В ІТАЛІЇ В И А Р Е Ш Т У В А Л И всіх відомих поліції 
анархістів та правих і лівих екстремістів у погоні за спри-
чиннихами минулотижневнх бомбових атентатів у Міляно 
І Ризо, внаслідку 'яких кільканадцять осіб згинули й кіль-
кадесят було ранених. Один з арештованих вискочив з 
вікна на 5-му поверсі поліцінного будинку в Міляно і 
згинув. Припускають, що він був причетний до тих атен-
татів. Тим, що підкинув бомбу в Національному Хлібороб-
еькому Вавку у Міляно був, мабуть, анархіст Пієтро 

тнуть 

Скінчилася сесія Генеральної Асамблеї 
ОН - без важливих постанов 

Оце вперше випускають ракету „Посейдои" на океані у; 
віддалі 7 миль від Кейну Keiuie;tf на Флориді. Винробову-
ють ракети ,Лосендои", чнсі мають в 1971-му році застуд 

пити ракети „Полирк ,". 

Ніксон закликає Конгрес до співпраці 
в поборюванні інфляції 

Президент 

І 

Вашингтон. 
Ніксон Вислав перестороги 
до обндвох Палат Конгресу, 
в яких закликай до cninnpa– 
ці з Урядом в поборюванні 
інфляції. Президент ствер-
джує, що вже зроблено ДЄЯ-
кий поступ в сповільненні 
інфляції, але Конгрес стоїть 
на перешкодді до здійснення 
цієї важливої цілі, бо змен-
шус податки і збільшує фе-
деральні видатки. В ;истах 
до Палати Репрезентантів і 
Сенату Президент заявляє, 
що суспільство втратить до-
вітУя до Уряду й Конгресу, 
що можливо спинити інфля-
цію, коли побачить, що У-
ряд старається мати надни-

шку в бюджеті, в ІСонґрес 
змагає до того, щоб був де-
фіцит. Ніксон заявляє, що 
тепер рішаються доля амери-
канської економіки, і Конґ-
рес разом (з Урядом. відпові-
дають за те, щоб економіка 
була здорова. Президент 
твердить, що інфляція — це? 
найнесправедливіший пода-
ток для всіх громадян, і то-
му найважливішою enpa– 
вою г, тепер втримати купі-
вельну вартість доляра. Кон-
ґрес мав зайнятися рефор-
мою податкової системи, але' 

податків, а це не помагає 
платникам, але шкодить, ко-
лн дивитися на економіку з 
довшої мети. 

Економісти не виключають можливости 
рецесії в 1970-му році 

Ню Порк. — Голова Ра-
дн Економічних Дорадників 
президента Айзенгавера і 
принагідний дорадник пре-
зндента Ніксона професор 
економічних наук Реймонд 
Дж. Солніс заявив на пре-
совій конференції, шо мож-
лива економічна рецесія в 
1970-му році. Він сказав, шо 
хоч дещо сповільнюється 
темп економічного збільшен-
ння. то інфляція триває. Ре-
цесія може поглибитися, KO-
лн власники великих корпо-
рацій зменшать інвестиції у 
свої бнзнесн: в розбудову 
фабрик і фабричного влаш-
тування. На думку професо-
ра Солніс чинники, що мо-
жуть спричинити рецесію, і 

ті, які їй протитіють, стоять 
1 у відношенні як 50 до 50 
Комітет для Економічного 

І Розвитку дораджує прези-
дентові Ніксонові змагати до 
надлишки у федеральному 

і бюджеті від 6-ох до 9-ох бі-
j льйонів та збільшити надпо-
! латок принаймні до кінця 
календарного 1970-го року. 
Тепер цей 5 відсотковій! над-

і податок, який вирішується 
І в Конгресі, мав би тривати 
і тільки до 30-го червня 1970 
j року, це значить до кінця 
! цього фіскального року. Але 
цей Комітет перестерігав У-

1 ряд проти того, щоб ЗМЄН-
' вдувати видатки на поборю-
вання вбогостн, освіту. меш-
кання та опіку над здоро-
в'ям. 

Об'єднаю Нації. 24-та 
Сесія Генеральної Асамблеї 
Об'єднаних Націй, яка три-
вала від половини вересня 
ц. p.. закінчилась у середу 
17 грудня дебатами над rac– 
ламн у 25-річчя Об'єднаних 

схарактеризував ту Генера-
льну Асамблею у своєму за-
клю^ному слові, як „Асам-
блею бідних проти багатих, 
слабих проти сильних, MO.IO– 
днх проти старих". Презн" 
дентка Генеральної Асамб-
леї. мурнж'ька адвокатка 

Націй, що ного святкувати-' Енджі Врус з Ліберії. закли-
муть в наступному році, т і Ікала до негпнного перемн-
заклнком до миру. Одною з , р'я у пінні Нігерії проти БІ-
останніх постанов Генераль- j яфрн та до замирення на 
ної Асамблеї було - прийнятті Близькому Схолі і у В'стна-
тя 80 голосами проти rj)box ' мі. Ня ювілейні гасла у нас-
розолюції. що забороняє ко-і тупному році, які будуть ви-
рнстуватися слізними і npo–; писані також на спеціяль-
тніхуслннннмн газами. ЗСА '. них ионгтовнх марках. обра-
солосувалй „проти" й опи-1 но ..Мир. справедливість і 
пилися у цій, як і в кількох поступ". пропоновано тож 
інших справах впродовж ті- скорочене гасло ..Мир і no-– 
"Л Генеральної Асамблеї; у туп". Закінчено сесію Гене-
ЗНІІЧНІІІ меншості. ГенералЬ"! туп". Зікінчеио сесію Гене-
ннй секретар ОН У Тавті лляною медитацією. 

У Чехо-Словаччині продовжується 
І „чистка" ліберальних елементів 

Прага. 11 послів чесь-
ко-слопацьі:ого парлчменту 
ОСІ колишні активні діячі з 
домократи.'.пційної епохи Л-
ііександра Дубчека, ,.зрек-
ДИСЯ" СВОЇХ ПОСОЛЬСЬКИХ 
мандітів, очевидно під 
натиском збоку партійного 
апарату та пресової нипнкн 
чеських сталіністів. Мім; 
..вичищеними" послами с 
теж Юзеф Смрковскин, 0Д-
R8 3 наііпопулярнішнх і най" 
більш відомих постатей ьіи-
ну.іорічної ..відлиги" в Чс-
хо-С.юваччнні. Він був го-
ловою парляменту. однаак 
згодом здеґрадували його на 
стчновнще заступника голо-
шг. а три місяці тому ІЮ-

вш працює над зменшенням^ ибавили того стаиовиппі. Пп-
ГТГІТТЇІТІГІП о , т в п а ТТІЧЧЛПГ-ПГ, r-л т^л n u v m n m r m i - П^п.^штпії го го виключили з Президії 

і з Центрального Комітету 
компартії ЧССР. Поруч із 
Смркопскнм виключено з 
парляменту к о Ян ш нього 
президента чеської Академії 

Наук Франтішекі Сорма, 
члена Академії Наук Позс-
фа Мачекя й інших. Внклю-
челня тих послів уважають 
за дальшу поразку иартіііно-
го секретаря д-ра Густаві 
Гусака, який ніби с „помір-
кованнм" комуністом, npo– 
тивииком репресій проти 
співробітників і прихильни-
ків А'лвксандра Лубчека. Са-
мого Дубчека призначено З 
дні - тому на чеського амба-
садбра до Туреччини. Дуб-
чек формально т е залиша-
стьея в чеському парляменті, 
але; 'не б”ре участи в ного 
нарадах. Зріст активності! 
чеських сталіністів і їх боро-
тьбн за владу признай на-
піть їх прихильник Ольдріх 
CBWTKB. редактор ..Трибу-
ни", який" пе”рестерТгас про-
ти ,.лівокрнльного радикал 
лізму". За комуністичною 
термінілогою . ..правими" с 
ліберали, а ..лівими лоґма-
тнетами" G сталіністн. 

Переговори ЗСА і СССР в Гельсинках 
були покищо успішними 

В Нюарку поставлено в стан обвинувачення 
посадника міста та 9 урядовців 

Нюарк, Н. Д ж . - Тут за-
арештовано посадника міста 
Гю Д ж . Аддонізіо та 9-ох 
теперішніх або давніших мі-
ськнх урядовців і ще 5-ох 
інших осіб, між НИМИ Г ВІДО-
мого члена Мафії Антоні Бо-
ярдо. Заарештовані оскарже" 
ні у вимаганні хабарів (від 
одного будівельного контра-
ктора дістали 253.000) та за 
неплачення податків. Зааре-
штованнх звільнено за кав-
цісю. Про ЦІ арештуваиня 
одночасно повідомив голов-
ниіі прокуратор у Вашннґ-
тоні Д ж а н Н. Мітчелл та в 

Нюарку головний СТеЙТОВнГі 
прокуратор Фредерік В. Леіі-
сі. Губернатор Гюз заявці! 
після того, як довідався пр" 
ці арешти, таке: ..Ці оскар-
ження високих публічних у-
рядовців в Нюарку мусять 
бути джерелом глибоко: 
при.'.адуми та суму для лю-
ден в тому місті і для цілого 
стеііту. Суд повинен розв'я-
:ЇІІТИ ЦЮ справу". Заарешто-
вані крім посадника, три 
міські радні, один міський 
СУДДЯ, два колишні МІСЬКІ 
радні, колишній директор у-
ряду nj-блічніх робіт та Інші. 

Президент звільнив прокуратора Морґенто, 
найменувавши на його місце республіканця 

Вашингтон. - Пресовий 
секретар Білого Дому Ро-
налд Л. Зіґлер повідомив, 
що президент звільнив ок-
ружного федерального про-
куратора Роберта М. Mop– 
генто і на його місце найм.;-
нував республіканця Віти і 
Норт Сеймора. Зіґлер при-
знав, що Морґенто не зрези-
тнував зі своєї чотирирічної 
каденції, яка кінчається аж 
в червні 1971-го року. Пре-

СОВИЯ секретар додав, що 
хоч прокуратор-демократ не 
зрезигнував, то йому піш-
;іетьсл повідомлення, що й'і-
го звільнено з займованоп" 
становища. Сам Морґенто 
заявив, що він обмірковув-i– 
тиме справу своєї резиґнації, 
але одночасно буде працю-
ватн над тими справами, шо" 
їх мас полагодити, бо вони 
відносяться і до двох скан-
далів, в яких замішані внз-

Гельсннки. Амерякел" 
сько-совстські п е р е Г ОВОрн 
про припинення перегонів в 
ітомопому яброєнні та рс-
цукцію різних родів ЛТОМО-
?,:й зброї, які рЧШОчалИСЯ в 
"толнці ФІНЛЯНДІЇ 17 ЛПСТ0-
пада ц. p., були покищо ус-
пішннмн і закінчилися у с 
гійнення-м денного порядку 
дальшої конференції, себто 

устійненням тих рОДІВ 
к5роі для масового виннг 
іцення, над якими ЗСА й С-
ССР будуть далі нараджува-
тнея. хвврдить преса. 0д-
лак не осягненно т е згоди 
про місце дальших перегово-
рів: Совсти хочуть, .щоб 
дальша конференція нідбу 
лася також в Гельсинках. 
але ЗСА с. проти того а ува-
ГИ на невеличкий розмір та-

мошиьої американської ам-
басвди і брак ІЯВ2ИХ техніч-
ИИХ МОЖЛИВОСТеЙ'. Т о м у ті 
п'феговорп у Рельсивках, я-
кі вже'мали закінчитися в 
ПОЛОВИН: цього тижня, ще 
продовжено на день-дпа. Л-
мериканпі пропонують l?i– 
день большевикя З якихсь 
причин відкидають його. 
Гелмчінгеькі розмови були 
строго засекречені і тільки з 
заяв різних відповідальних 
мужів, між ними президента 
Ніксона й державного сек-
ретаря Роджерса, можна бу-
ІІ дізнатися, ню вони були 

„ділові" н позбавлені прн-
вичноі большевнцької npo– 
паґВНДИ. На з а к і н ч є ння 
Гєльсянґськнх РОЗМОВ буде 
проголошений офіційний КО-
мунікат. 

Закінчується висилка календаря УНС 
на 1970-ий рік 

Джерзі Снті, Н. Д ж . Екс-
педнцііїннй відділ в-ва ,.CBO– 
бода" закінчусЦьОТо ТИЖНЯ4 

висилку нового календаря 
Українського Народного Со-
юзу на 1970-нн рік. Кннж-
ка. як уже інформовано, мас 
256 сторінок друку та понад 
'10 статтей. спогадів, опові-
дань і віршіп із численними 
ілюстраціями в тексті. Ко-
льорову обкладинку та мис-
тецьке оформлення календн-
ря виконав артист - маляр 
Богдан Титла. В календарі 
зокрема відзначено такі по-
ДІЇ, ЯК Першу УСПІШНУ ВИІІ-
раву людини на Місяць та 
посвячення собору св. Софії 
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.Міжнародна летунська лінія Враніф СВОЇМИ літаками ое-
ргвозить л.іннки з Ж'Л на Гаваї, щоб та.м їх подарувати 
дитячим і киіськоин.м шпиталям. ІІа світліші лет^'нські 
працівники вантажать ялинки до лівака л Даллесі , Тексас 

лкнії їх завезе до Гонолюлю. 

УКРАЇНЦІ У МИЛЬНІМ СВІТІ 
ІІІІІАІІУЮТЬ НАМ'ЯТЬ 

МИТРОПОЛИТА АНДРКЯ 
НІЕПТІІЦЬКОГО 

Клнзабет, Н.Дж. У 20-
річчя смерти великого Мнт-
рополнта Української Като-
:інцької Церкви А. Шеп-
тицького відбудеться в Елн-
забеті академія, в неділю 21 
грудня 1969 p.. у шкільній 
залі при церкві св. Володи-
мнра. Виконавцями будуть 
місцеві мистецькі сили. 
Вступ вільний. Організатори 
академії щиро запрошують 
все громадянство. 

УКРАШСЬКІШ РІЗДВЯ-
1ІІІІІ ПОКАЗ У І ІЛЯЯБ-

ТАРП МАНІТОБН 
Вінніпег. Згідно з до-

мовленням з Комітетом Ук-
раїнців Канади, дирекція но-
вого Манітобського ЕІЛЯИЄ-
іарія біля „Сентенніял Кон-
церт Го.ч" влаштовуй цього 

року п ЯТЬ різдвяних показів 
п.н. „Різдвяна Зірка — Зір-
ка Вифлеєму' ' українською 
мовою. Покази відбудуться 
по неділях: 21 грудня, год. 
5:30 веч.; 28 грудня, год. 
5:30 веч., і 4 січня 1970 р в 
год. 5:30. 7:00 і 8:30 веч. 
При помочі фільму і влаш-
тувань модерного плянета-
рш. впродовж годннц гляда-
чі перенесуться до Святої 
Землі, і. слухаючи слів Свя-
того Письма, повернуться 
до часів народження Хрис-
та, коли небесна зірка про-
вадила мудреців до місця 
народження Спасіггеля Сві-
ту. Програма наговорена ра-
діозановідачем п. Лободою. 
Це вперше такий показ у 
плянетарії проходимите ук-
раїнською мовою. Манітоб-
ський Плянетарій є одним з 
ниймодерніших у СВІТІ, ПОМІ-
щус 280 осіб. 

Канадійські студенти опублікували 
брошуру про переслідування 

інтелектуалістів в Україні 

начні члени Республікансь-
кої Партії. Обидва сенатори 
з Ню Иорку Гуделл і Джс-
вітс виступили проти звіль-
нення прокуратора Mopren– 
то. Те саме зробив в депеші 
з Порто Ріко, де він тепер 
відпочиває, і губернатор Ро-
кефеллер. 

і Синод Єпископів УКЦерк-
вн в Римі. Синод УАПЦерк-
ВЯ в Німеччині та посвачен-
ня українського православ-
ного храму св. Симона в Па-
рижі. Святкування з нагоди 
Тб-річчя^.УНСоюзу відмічено 
в довшому репортажі про 
„Всенародний ювілей". Ка-
лендар вислано для всіх пе-
редплатників „ Свободи". 

Порт Артур.4 Онтаріо. -
На підставі резолюції Kaiia– 
дійського Студентського Со-
юзу на Конгресі, шо ВІДбув-
ся в 1968 p.. у виданні „Аль- j 
ма Матеіі Сосайті" ЛЄЙКГЄД-
,ського університету вийшла 
друком 10-сторінкова брошу-
ра ПІД назвою "Report on in– 
te!lectua) Dissent in Ukrain– 
ian SSR". У цій брошурі на-
друковаио уривки з праць 
Івана Дзюби, Івана Коляски 
та Вячеслава Чорнокола про 
зросійщення українського 
наїюду та переслідування 
СОВСТСЬКИМ урядом українсь 
кої культури. Ті носіїв І TBOp– 
ців. У передмові звертасіься 
увагу читачів на факт, що І 
СССР це конґльомерат 
різних народів, і що там ре- j 
жим переслідує не тільки 
РОСІЙСЬКИХ інтелектуалів, а ' 
й українських та ін.. якщо і 
вони наважуються внступа-
ТІІ проти існуючих Hecnpa– 
ведлнвостеїі. Брошуру, внда- І 

ну накладом в 2.000 прігмір-
ншнв, розіслано до всіх уні-
верситетських бібліотек у 
Канаді, в ЗСА та в Европі, 
також до слов'янських відді-
лів тих університетів, усім 
членам парляменту і сенато-
рам у Канаді та до всіх за-
кордонннх амбасад і консу-
лятів. які с на тереторії ка-
надіиської держави. Як по-
відомив президент „Альма 
Матер Сосайті" Д. Валлас. 
цс видання одержали і всі 
студентські університетські 
газети. У брошурі опубліко-
вана Маца Східньої Европи 
З виразним позначенням У-
країнн. а в кінці — текст ре-
золюціі Канадійського Сту-
дентського 'Союзу про рі-
шеиия видати таку інформа-
тнвну брошуру. Резолюцію 
в цій справі на Конгресі ви-
сунула делегація Лейкгед-
ського університету, підтри-
мана де.іегацісю Мекмастер-
ськогО університету. 

Ізраїль знову переводить відплатні дії 
проти огипту 

Єрусалим. Офіційно по-
ВІДОМЛено, що ізраїльські 
джетові літаки бомбардува-
ли кількома наворотами 
впродовж трьох годин в ми-
нулу середу єгипетські ПІЙ-
ськові позиції й об'єкти на 
південь від Суезького кана-
лу, над Суезькою затокою, 
при чому поруйновано зно-
ву деякі такі об'єкти, які 
впали були жертвою ізраї-
льського рейду 9 вересня -ц. 
р. Всі ізраїльські літаки вер-
нулнея назад, всупереч оги-

истському твердженню, що 
три машини збито протиле-
тунськнм вогнем. Ізраїльсь-
кші валет був відплатою за 
останні єгипетські рейди, в 
яких згинули два ізраїльсь-
кі старшини, один вояк і ци-
в ільнт і подій трактора. Вод-
ночас ізраїльська військова 
адміністрація на окупова-
них колишніх арабських 
землях загострила репресії 
проти арабів, що їх nocy– 
джусться у співпраці з теро-
ристамії. 
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Потрібна рівновага 
У ге на світі, ще 5 удержатись при житті, потребує. рів-

ноглгн. Без рівноваги людина не могла б ходити по зем-
лі, без віДТК відного збалансування її харчів вона не ма-
ла б сили і не прожила б довго, без зрівноваження своїх 
прибутків і видатків вона опинилася б у безвихіднії! гос-, 
поддрські)! ситуації. Коротко - без рівноваги не мож-
на б жити. 

Це с-осустьсл не тільки до скремих людей, але й до 
менших і більших спільнот, до націй і держав включно. 
Очевидно, що ц^ стосується і до нашої української гро-
мадн в Америці. 

Тим часом не без журби і тривоги можна спостеріга-
ти. т о в нашій суспільності ця необхідна рівновага досить 
часто зачитується. Недавно один із тямущих відвідува-
чів з-поза залізної заслони твердив, що українці на бать-
КІЕЩІГНІ часто оцінюють українську громаду в Америці 
наче „державу в державі", мають до неї великий респект 
за її активність і покладають на неї великі надії. І вкінці 
додав: ..Але, панове, навіщо вам стільки мурів?" Це була 
йогг реакція на те, іцо по всіх наших громадах постійно 
хтось щось будус Він не мав нічого проти, того, він тільки 
саажас, що ми нашу будівельну діяльність по громадах 
не зрівноважуємо культурно - духовою тверчістю. Ми 
кожного року великим коштом купусмо і будусмо доми, 
а скільки вндасмо вартісних книжок? Ми виповнюємо на-
ші будівлі коштовним устаткованням, але не рівноважнмо 
наше-о життя необхідними духовими вартостями. 

Цю захитану рівновагу спостерігається, зокрема, те-
пер. у передріздвяному часі. Вистачить, перейтися ГОЛОВ-
ною вулицею будь-якого міста, В крамницях з одягамн. 
всіляким знаряддям, дитячими забавками і алькогольнн-
мв напоями повно покупців. ,,Різдвяний Дух" охопив. зда-
галося б, у:іх і все, за виїмком — книгарень. 

Очевидно, щ- ніхто не мас нічого проти того, щоб і 
каші люди в різдвяному часі обдаровували себе взаємно 
: своїх дітей матеріальними благами. Важливе тільки, 
щсї ттримати рівновагу і щоб між цими подарунками 
не забракло доброї книжки, гарного образу чи іншого 
справді культурного предмету, який свідчив би не тільки 
про наші матеріяльні багатства і замилування, але й про 
наші духоні потреби. Разом з цим наша щедріша пожерт-
ва на церкву та на наші культурні, харитативні і народ-
ні потреби ПРИЧИНИТЬСЯ до тієї необхідної рівноваги D на-
шому особистому і суспільному житті. 

МАЙБУТНІЙ ЗАГИН СССР 

Ленін у Японії 
Сторіччя з часу народження рятівника Російської ім-

перії В. Леніна використовує ЦК КПСС у двох цілях. До 
."тієї „ історичні дати" ще кілька місяців, а вже понад рік 
совегська преса мобілізує та підганяє „в ім'я великої річ-

! ниці" робітничі й колгоспні маси в СССР, щоб вони ак-
тивнгше включалися в ,,ленінське соціялістичне змаган-

. ня". Д л я закордону ЦК КПСС використовує цю річницю, 
І як засіб для ширення ленінських ідей, за якими криються 
великоросійський ш:вінізм та імперіялізм, переслідування 
вільної думки, боротьба проти всіх віровизнань, проти на-
цюнальних мов і культур, нечувана експлуатація тру-
дящих. 

З метою ширений „ленінських ідей" за кордоном. 
. особливе серед політично недосвідченої молоді, Москва 
вже півроку провадить різними мовами країн вільного сві-

. ту радіолекції про Леніна, прспнхас за кордон такі „до-
кументальні" фільми, як „Ленін з нами", „Ленін живий" 
та ін., що уже йдуть в Альжнрі, в Парагваї, в Чіле, в Hire– 

! рії. а не тільки в Україні чи в Чехо - Словаччині. Виксрис-
товуючн ЮНЕСКО. Москва розсилає сотні тисяч різно-

. мовних брошур, біографій та цитат з Леніна, прнкрашу-
' ГОШІ ту пропаганду ще більш неправдивими ,,документа-

ми" з життя в СССР у формі кінофільмів, прозірок, фето-
вистааок. алі,бомів. Щ е ні один комуністичний бісграф 
Леніна не дійшов до твердження, що Ленін, який, бувши 

' на еміграції у Швайцарії, у Франції, Англії g Німеччині, 
д" в затишних готелнках вігчікував „великої жовтневої 
революції", ніби не виявляв особливих заінтересувань 
дз Японії. Але саме Японію обрав московський трест про-

1 паґандн за особливий об'єкт. На Світовій Виставці в м. 
Осака ..БКСПО-70" вже виріс найвищий павільйон' СССР 
З серепом і молотом уг:рі . „Радянська 'Україна" з 12 груд-
ня повідомляла, що ..головна залп присвячена життю і 
кипучій діяльності Леніна. Ленінська тема буде головною 

І в нашій експозиції". 
Українці у вільн'му світі повинні поробити всі захо-

дн для викриття цієї червоної облуди на світову мірку. 

До дотеперішніх передба-
чувань, що російсько - боль-
шевицька імперія не вдер-
житься і скоріше чи пізніше 
загине, як загинули різні 
відомі із всесвітньої історії 
великі імперії, побудовані 
на загарбанні чужих земель 
та терзрнстичній системі 
правління, долучилось ще 
одно пророцтво, тим цікаві-
ше. що його автором є со-
встськнй письменник. 

Зі-річнніі Андрей Амаль-
рін — один із тих молодих 
російських інтелектуалів в 
СССР, які одверто. свідомі 
переслідувань, які непід-
хильно впадуть на них за 
їх відвагу, виступають про-
гн большевицького режиму 
і боронять принцип свободи 
думки і слова. Оцей власне 
Амальрік написав статтю п. 
з. „Чи СССР дажнве до 1984 
року?" в „Огляді", журналі 
:овєтських і східньсевро-
лейських студій", при чому 
?а стаття появиться також 
в тексті книжки, рукопис 
лкої цей молодий пнсьмен-
чнк перепачкував на Захід. 

Пише про це відомий пуб-
тіцнет і член родини вндав-
дів ,.Ню Иорк Таймсу". С. 
Л. Солцберґер, у статті ,.3а-
кордонні справи: Інший рік 
1984", у названому щоден-
чику з 17 грудня ц. p. Ка-
жлістична дата .1984" взя-
-а з фантастичної повісти 
англійського письменника 
Джорджа Орвелла, в якій 
автор змалював тоталітар-
іу зцентралізовану світову 
державу в 1984 році. Андрей 
vnajibpiK, очевидячки, чи-
гав ту книжку, і вона nopo– 
юдила в ньому сумнів: чи 
юветська Імперія не то пе-
їеживе катаклізм, який че-
:час світ у L984 році, а чи 
ззагалі доживе до того ро-
су 

Отож, совстський автор 
іередбачас. що десь між 
1975 і 1980 роком вибухне 
іійна між Совстськнм Сою-
'ом і комуністичним Kirra– 
-.м. У цій війні ні одна з тих 
держав не зважиться вжити 
лтомової зброї, і затяжна 
партизанська воєнна кампа-
чія. в яку большевнки вплу-
таються на велетенських 
просторах Китаю. приспі-
шить катастрофу совстської 
імперії. Ця катастрофа, зре-
штою. за твердженням А-
мальріка, невідхильна. „Не 
маю сумніву. — пише він, 
— що ця велика східня сло-
в'янська імперія, яку ство-
рилн німці, візантійці й мон-
голи, вступила в останнє 
десятиріччя свого існування. 
Як прийняття християнства 
відсунуло упадок Римської 
імперії, але не врятувало її 
від неминучого упадку, так 
само доктрина марксизму 
тільки прнпізннть розвал 
Російської імперії, але буде 
безсильною відвернути йо-
го". 

Амальрік признає, що 
большевицькі бюрократи, 
„дірвавшнея влади, прояви-
лн блискучу здібність три-
мати її. але не мають по-
няття, що з нею діяти". Він 
признає також, щ о тепер, у 
порівнянні з добою Сталіна, 
совотські громадяни мають 
трохи більше свободи. про-
те „ступінь тісї свободи все 
ще мінімальний у порів-
нянні з потребами розвнне-
н:го суспільства". Він ува-

жас, що теперішня „лібера-
лізація" с не відродиіениям, 
а щораз більшим розпря-
женням режиму, і „логічним 
вйслідом цього буде смерть, 
після якої прийде анархія". 

Амальрік віщує, що внас-
лідок ударів, яких СССР заз-
нас у війні з комуністичним 
Китаєм поч еться „десовєти-
зація" схиньоевропейсякої 
імперії і упадок влади, сили 
і впливів СССР в Европі. 
Використовуючи ту ситуа-

1 цію, об'єднається Німеччина 
і помаршус до нинішнього 

. Калінінґраду. себто Кеніге-
бергу, щоб відібрати Східню 

:ІІрусію. Польща спробує за-
1 брати Львів і Вільно, Мадяр-
щнна Карпатську Україну, а 

j Румунія — Васарабію. Не 
І ВНКЛЮЧеНе, ПНШЄ Цей СОВЄТ-
ський автор, що Фінляндія 
посягне по території, втраче-
ні в користь СССР. а Японія 
відбере Курільські острови 
та Сахалін, а то й вмаршус 
до Східнього Сибіру... 

Із змісту, що його nepe– 
дав С. І. Солдбергер, не зна-
тн. як цей совстський автор 
уявляє розвал європейської 
частини совстської імперії, і 
чи пише він про відр0джен-
ня уярмлених національних 
держав на Сході Еврбпи. Він 
тільки згадує про „перехід 
влади в руки екстремних 
груп та елементів і прз роз-
пад країни в атмосфері анар-
хії, насильства і палючої 
національної ненависти". 

Д л я С Солцбергера найва-
жлнаіше не те, чи здійсннть-
ся передбачування Андрея 
Амальріка, а те, що взагалі 
в атмосфері сучасного теро-
ру в СССР можуть народжу-
ватнея й існувати люди, які 
зважуються говорити подіб-
ні речі та ще й перепачкову-
ватн їх за корден. Андрей 
Амальрік, - інформує Солц-
бергер, — вже раз був зас-
ланий на Сибір 'за свою со-
лідарність з іншими опози-
ціонерамн - інтелектуалами. 
Тепер він буцім-то садить 
огірки й помідори, чекаючи 
на своє нове арештування. 
Солцберґер подивляє таку 
відвагу й сл^тпнз прив'язує 
велику вагу до факту наро-
дження в підсовстській ДІЙС-
ності нової Генерації револю-
ціонерів, які леліють мрії 
про волю і правду. 

А втім, найважливіше в 
цій історії, мабуть, не наро-
джування під большевшдь-
кнм режимом „нової ґенера-
ції революціонерів", а щораз 
частіша поява в різних дер-
жавах з різними устроями 
теорій і передбачувань про 
загин комунізму і совстської 
імперії. Чи це буде ..ЄВОЛЮ-
ція" комунізму в сторону ка-
піталізму за теорією Арнол-
да Тойнбі. чи звиродніння 
комуністичної системи поче-
рез її ..третю клясу" за тео-
рісю Мілована Джіласа , чи 
вирине в якійсь сателітній 
державі новий Дубчек і вже 
не можна буде застосувати 
доктрини Брежнєва для 
здавлення танками лібераль-
ного руху, який перекннеть-
ся на інші комуністичні кра-
їни. це все тільки різні 
можливості й різні шляхи, 
які доведуть до того самого 
кінця, що його передбачає 
Андрей Амальрік. Його тео-
рія може мати остільки ра-
цію, що упадок всіх великих 
імперій приходив внаслідок 

„ДАР" МОСКОВСЬКОЇ ПАТРІЯРХІЇ 
Після кількарічних таєм-

них зустрічей і переговорів 
у ЗСА. Західній Німеччині і 
Японії представників Росій-
ськаї Православної Церкви в 
Америці з представниками 
московського патріарха А-
лекеся, зокрема з дуже pyx– 
лнвим його висланцем архи-

Ісп. Нікоднмом, який недав-
; по був гостем у Східній Кон-
: грегації в Римі і нагородив 
і там декого орденом св. Воло-
Іднмнра урочисто nporo– 
Ілошено в російській е.м і гра-
цінній пресі „дарування" 

І Російській Зарубіжній Церк-
1 ві автокефалії. Отже, після 
нравного оформлення цього 

І акту ця Церква, виходило б. 
j стане незалежною від Моск-
1 ви. 

У зв'язку з цим на адре-
у правлячих органів Росій-
ької Зарубіжної Церкви по-
ипалися протести від окре-
піх російських емігрантів, 
рун і організацій, зокрема 

від одного з опископів, який 
тпердить. що Російська За-
рубІжна Церква ніколи не 
назнавала над собою кано-
нічної зверхностн МОСКОВСЬ" 
К і Патріярхії, яка є слух-
няним знаряддям в руках 
о вепського безбожницького 

режиму. 9 
В одному з публічних 

:вернень, опублікованих у 
нюйоркському ,.Новому Pyc– 
:кому Слові" в зв 'язку з 

признанням Мссквою авто-
кефалії Російській Зарубіж-
иій Церкві, сказано: 

„Забули про отруєння у-
в'язненого Патріарха Тихо-
на. забули про вбитих і за-
мордованих наших святите-
лів і розстріли вірних, зас-
лання і, знущання над ними 
большевиків. Забули про те, 
як обертали вони церкви і 
собори на стайні, хліви та кі-
на. Забули про убивства, те-
рор і насильства над нашими 
братами, що залишилися 
вірними православ'ю. Але 
хто забув? Не чужинці, ні 
— Російська Церква в Аме-
рнці, що була Митрополією. 
Приймаючи автокефалію від 
Московської Патріярхії, Ми-
трополія визнала і її кано-
нічну владу над собою". 

Як відомо, патріяршество 
в СССР відновила совєтська 
влада під час другої світової 
війни, коли для перемоги 
над Німеччиною широко ви-
корнстовувала Р о с ійську 
Православну Церкву, щоб 
піднести в московському на-
роді релігійне і національне 
почуття. І відтоді московські 
патріярхи стали цілковито 
на слун^у к о м уністнчної 
Москви, спершу молячись 
за Сталіна, а тепер за Політ-
бюро КПСС. Нинішнім полі-
тичним комісаром при мос-
ковськолгу патріярхові є ка-
гебіст Куросдов. (В. С-ко) 

Юрій Мішуленко 

ЧУДОТВОРНИЙ ОБРАЗ СВ. МИКОЛАЯ 
Дарма шукати спокою в 

місті х.мародерів. Ню Иорк 
безперервно кипить нерво-
зою енергією, шумить ТИСЯ-
чами моторів, нетерпеливо 
намагастьсй перегнати зав-
трішній день. Д у ж е трудно 
знайти куточок спокою і ми-
ру. Одною з таких рідких 
заз с храм — Собор Пресвл-
гої Тройці Катедральної па-
рафії УАГІЦ в Екзнлі. що ко-
ло мосту Вілліямсбург в 
Бруклнні. Зайдіть всередн-
ну: запах ладану... свічки... 
шепіт молитов... І неодмінно 
І правого боку від іконоста-
су зауважите велику crapo– 
вннну ікону: це славна свя-
гиня України чудотвор-
сбраз св. Мнколая. 

Ікона походить ще від 
славних часів князя Яросла-
ва Мудрого. В літописі опо-
відається про чудо, що ста-
лося за князювання Всево-
лода. Одне побожне подруж-
жя з немовлям перепливало 

ударів іззовні: так упали ім-
перії римська, турецька. На-
полеона І, Гогенцоллернів, 
Габсбурґів, Романових, Гіт-
лера, і так за всією віро-
гідністю - впаде й імперія 
большевицька. 

І тому навіть байдуже, чи 
Андрей Амальрік дійсно від-
важннй інтелектуал - бун-
тар, чи — агент КҐБ , як 
твердять деякі англійські і 
російські еміграційні газети. 
Якщо він агент і придумав 
таку теорію про неминучий 
упадок совстської імперії і 
ЯКЩО ЦЯ ЙОГО -Теорія ЗДІЙС-
ниться, то колись можна бу-
де сказати, що навіть у КҐБ, 
на якому спирається совстсь-
ка імперія, передбачали вла-
еннй загин. 

човном через Дніпро, верта-
ючись До Києва зі свята у 
Вншгороді. Налетіла буря, і 
хвилі сильно хитнули човен. 
Мати спереляку випустила 
дитину з рук у воду. Ніякі 
розшуки не помогли... 

Нещасні батьки у палких 
.молитвах звернулися з сво-
їм горем до угодника Вожо-
го, св. Мнколая. Тісї ж ночі 
в Соборі св. Софії зібрались 
на молитву київські ченці. 
Перед іксною святителя Ми-
колая, з якої скапувала во-
да, знайшли здорове і неуш-
коджене, хоч у всьому MOK-
рому, немовля. Відтоді цю 
ікону прозвали Мокрого або 
по - народному просто іко-
ною Миколи Мокрого і, як 
чудотворну, стали широко 
почитати в Україні. Проча-
нн, що збиралися до кнїв-
ськнх святинь, старалися не 
проминути нагоди помоли-
тися перед цією чудотвор-
ною іконою. Відомо, що й 
козаки на морі уважали сво-
їм покровнтеле.4 св. MHKO– 
лая, а під час Відродження 
України в нашому столітті, 
України в нашому столітті 
в Чорноморській фльоті об-
раз св. Мнколая був на кож-
ному кораблі. 

До другої світової війни 
ікона св. Мнколая „Мокро-
го" перебувала в Соборі св. 
Софії в Києві. Пережила во-
на не одне руйнування чи 
палення Києва, татарщину, 
панування чужих загарбни-
ків і врешті плянове винищу-
вання українських святощів 
комуністами, щоб опинитися 
тепер в українському храмі 
на вільній американській 
землі. Багато скарбів з тих 
часів пропало безслідно, а 
ця чудотворна ікона стоїть, 
мов той стовп, яким був за 

Коли зближався день свя-
того Мнколая — 19 грудня, 
то вже була знма з снігами 
й морозами. Ми, малі діти, 
дуже чекали на той день і 
раділи, коли він надходив, 
бо знали, що. прокинув-
шись раненько, знайдемо під 
подушкою гарні дарунки. 

Та закн ми йшли спати, 
то ще довго бігали надворі 
і санкувалнея на міцних з 
грабового дерева грннджо-

" л а х . як і нам майстрували 
-старші сусідські хлопці. 
Г.Санкувалися ми переважно 

гуртом з ровесниками, з'їз-
дилн з височенької гори KO-

- л о мосту п і д потоком, при 
"Майорковій вулиці. А ще 

"хлопці притягнули само-
ї у ж к и великі сани, і на них 
всі хотіли їхати; ті, що не 
мали місця, чіплялися, і так 

..ціла гурма їхала, а по доро-
зі деякі слабші губилися. 

Ті, що доїжджали вниз до 
потоку, всі випадали, бо са-
нн там вивертілися, лід ла-
магся, і було з того багато 
втіхи. 

Ми, три брати, мусілн по 
полудні вертатися додому, 
щоб перебратися і бути го-
товимя до дороги. Ми мали 
з Оать :ами їхати до Деля-
тнна на Свято-Мнколаївсь-
кнй вечір. Цз була для нас 

І велика атрікція , бо це anep– 
і ше мав бугн такий виїзд з 
j Дому. 

Як завжди точний і ста-
1 ранннй - - заїхав на подві-
: р'я наш сталий і незаступ-
: ний фірмая Роман Кухтар. 
' Він нас всюди возив чи 
і то до Коломиї на закупи, чи 
j пізніше на науку до гімна-
1 зії, чи на свята. Тоді радості 
і втіхам не було кінця, і ми 
нетерпеливо рахували дві 
перед святами. 

Заїхавши, Роман розпряг 
коні, поприкривав їх веріт-
ками і кинув запашного сі-
на. яке вони залюбки поча-
лн хрупати. Я ані перед тим, 
ані потілі не бачив, щоб 
хтось з такою любов'ю і 
дбайливістю ходив коло ко-
ней. Хоч мав Роман батіг (у 
нас на селі казали „цьвіга"), 
майже ніколи його не вжи-
вав. Ми могли в зимовий 
час костеніти на морозі, але 
коні завжди бігли собі під-
тюпцем, хіба лише словом 
підбадьорював їх Роман. Ми 
його дуже любили і в своїй 
дитячій уяві зачислювалн 
до нашої родини. 

Сани були прості, але в?-
лнкі, і місця було досить 
для всіх. Мав Роліан і за-
лубні, але сніг ще не був 
досить утертий, і коні бу-
ли б не потягнули їх так 
легко. 

В н ї ж д ж а ємо на гостн-
нець, що лучить Коломию 
з Делятином. Перед ВЄЧО-
ром тисне мороз, але ми до-
бре зодягнені, Роман в бара-
нячому кожусі і з клапаном 
на голові, тож морозу не бо-
їмося. Зараз при дорозі кап-
личка з фігурою св. Мнко-
лая. місце наших дитячих 

забав, хованок, лапзнок. Ро-
ман побожно хрнститься і 
каже : „Слава Тобі, Госпо-
дн!" Минаємо так знаний 
Перекіп, ставок, де .ми ;по-
били совгатися (у нас каза-
ли „човгалися"). На відділі 
трьох кілометрів кінчається 
наше село. Границю тво-
рить потік Слобушниця,- на 
якім міст раз-у-раз псував-
ся і ного все направляли. 
Він майже ніколи не внхо-
див з ремонту. Зараз за мос-
том містечко Ланчнн, де 
вже с пошта, лікар, жлндар-
мерія та інші уряди. За міс-
течком по лівій стороні ліс-
ннчівка. до якої веде смере-
коаа алея. Чули ми. що ліс-
яичий називається Черни, і 
він с чех. По правій стороні 
залізнична стація, а трохи 
далі вже село Добротів. де 
живе наша добра бабуня Є-
лисавета Матковська. Свою 
бабуню ми часто відвідува-
ли, і це було для нас дуже 
мило. Во:жв нас хто ж як не 
Роман, а бабуся чекала ко-
ло воріт і приязно усмі.чала-
ся. Мала вона один морг са-
Ду. то це нас ще більше прн-
ваблювало. 

Та ми поминули ту доріж-
, ку, що завертала до бабуні, 

і поїхали далі під Добротів-
ську гору. Коням було тяж-
ко, МИ, .мужчини. позіскаку-
вали з саней і пішли пішки. 
Це було добре, бо можна бу-
ло трохи розігрітися. 

З 'жджаємо з стрі.мкої До-
бротівської горн. Треба галь-
MJrB3TH, щоб не опинитися в 
проваллі. П є р є ї жджасмо 
міст на Пруті — і ми вже в 
Делятнні. Це вже більше мі-
сто. не те що Ланчнн. Тут 
є окружний суд і Інші ycra– 
нови. 

Ми на місці, коні лалнша-
смо на якійсь площі — їх 
припильнує Роман. вкрнп, 
нагодує — це певне. ' 

Входимо до просторої за-
лі, де вже багато дітворп зі 
своїми батькалш жде на поя-
ву св. Миколая. Та раптом 
вискакує на сцену чорт, чор-
ний, з ріжками та довгим 
хвостом і переразливо сви-
ще. Діти заніміли зі страху, 
а чорт зачинає тяжко обвн-. 
нувачуватн тих дітей, що бу-
ли нечемні, вичислює всі їх-
ні прогріхи: „Що Стах вн-
ліз на дах, а Охрим за ним" 
і т, п. 

Та ситуація прояснюєть-
ся, коли являється в усій ве-
личі — святий Миколан у 

чудових золотих ризах і з 
жезлом в руці. Коло нього 
Ангел з великим кошем, 
повним дарунків для чемних 
дітей. Ангел відчитує імена 
і прізвища щасливців. Чорт 
мусить уступити перед лтсе-
татолт святого Мнколая, а 
хто був нечемний, той ще 
мас змогу поправитися. 

Виходить на сцену моло-
дпй гуцулнк з Заріччя і гар-
но деклямус, але нараз за-
точується і падає на підло-
гу. Він, бідний, мав ту прнк-
ру хворобу, і всі його дуже 
жалують. Мій вуйко Зино-
вій Матковський, управи-
тель школи в Заріччі, опіку-
сться хворим. 

А тепер поворот додому, 
що відбувся теж з яебез-
печною пригодою. Лише ми 
виїхали на Добротівську го-
ру, як коні занепокоїлися, 
стали стригти вухами і цу-
катися. Глянули ми в лісок 
по правій стороні дороги і 
ж а х : побачили кілька малих 
ніби вогників у віддалі яких 
50 метрів. Мій батько звелів 
Романові взяти жмут соло-
мн і запалити. І справді, го-
лодні вовки зникли у ліску. 

Приємно було ввійти до 
теплої, привітної хати, від-

Леся Лмсаіь 

ЛИСТ ДО СВЯТОГО ОТЦЯ 
МИКОЛАЯ 

І як же ж тепер, мій си-
венькнй Святий. виправду-
ватнея. щ о такий Довгий 
час не писала до Тебе? Ко-
ли б Ти заглянув до тієї ве-
ликої книги, я к у носив за 
Тобою сріблястий, кучеря-
вий янголИк і в якій Тн за-
пнеував імена всіх чемних 
Оль, Марійок, Влодків і Ром-
ків. Ти б знайшов видерту 
із зошита картку із моїм під-
писом. Він же зовсім ізжовк, 
отой давній листок паперу, 
і Тн навряд чи годен відчи-
татн кострубаті лггери днтя-
чого письма. А може рсзма-
з а в ті літери вірлівський 
сніг, що присилав того лис-
та. кинутого за Маминою по-
радою крізь вікно, бо чейже 
кожний лист до Тебе завжди 
доходить! — і надаремно Ти 
пробував бн згадати, про що 
тоді просили. Чи ще одну 
ЛЯЛЬКУ, ЧИ МОЖе Вже КНИ-
жечку з образками? 

Це були давні часи, Най-
добрішяй, і, коли їх згаду-
ватн — роз'яснюються очі й 
уста усмішкою призабутої 
безжурної радости. Ц е були 
добрі часи, Найдобріший, бо 
для дитячого щастя тоді не 
багато було потрібно. Найос-
новнішнм було те, що Ти, я -
кий рахуєш усі гарні й не-
гарні вчинки малих істоток, 
знайдеш при кінці більше 
тих, які заслужили на наго-
роду. А якби навіть не знай-
шов, то тому, що Ти такий 
добрий все одно простиш, 
пробачиш, забудеш і прнне-
сеш сповнення бажань. 

Це прекрасна річ, мій си-
венький Святче, вірити у ко-
гось, хто хоче і може принес-
ти людині трохи ясної радос-
тн. І, мабуть, толіу після 
стількох довгих років ПОНЄ-
сеться до Тебе знову лист... 
лист, присипаний снігом чу-
жини... Рівніші будуть ЛІТЄ-
рн в цьому листі, зате про-
хань більше. Чи, радше, про 
ДІННІШІ BUt' книжки і від 
ляльки речі хочу Тебе про-
енти. Бо, бачиш, те, що ку-
пується в крамниці, вже са-
мі можемо придбати, і немає 
вже у ньому того чару, що 
мали колись светерки, рука-
вички й шалики, які Ти Ма-
миними руками клав під по-
душку. Солодка радість ма-
лих даруночків кінчається, 
мабуть, на тому порозі, че-
рез який переступасмо у 
,лорослі роки". Тепер, доб-
ротлнвий Чудотворче, 6ІЛЬ-
ше нам потрібно для усмші-
ки щастя... 

Тож прошу тебе: скажи 
сріблястому янтоликові, що 
ходить із Тобою, щоб запа-
кував у невидимі коробочки 
золоті зернятка здоров'я. Ко-
ли заходитнмеш у грудневу 
ніч до українських хат, де 
Тебе вижидають, постав ці 
коробочки біля подушок тих, 
що про них просили. Одну з 
них, прошу, постав біля го-
лови моєї Матері. Це ж Вона 
вчила мене писати перші ли-
стн до Тебе. І всім іншим ма-
мам, і всім людям, що про-
сять тебе про ці зернятка, 

свого життя святитель Ми-
колай, Архиспнскоп Мірли-
ківський. в Церкві XpHCTO– 
вій. 

Ж и в він якраз в час ос-
таннього гоніння на хрйсти-
ян за ьмператора Діоклетія-
на (284-305) і на першому 
Вселенському соборі BH3HB-
чився як вогненний обор0-
нець православ'я проти cpe– 
сі Арія. В житті відзначався 
особливою скромністю, nepe– 
бував у постійних молитвах 
і пості, мужньо заступався 
за покривджених. Помагав 
бідним і потребуючим, crapa– 
ючись робити це тайно, що й 
спричинялось до відомої Tjfc– 
диції святмнколаівських по-
дарунків. Популярність цьо-
го угодника Божого і любов 
до нього широковідомі в- ці-
лому світі, навіть поза хрнс-
тиянством. Присвячено Йому 
багато храмів, образи його 
належать до нантгопшрені-
ших. І Господь виділив пра-
ведника Свого: поруч^ з іко-
намп Пресвятої Богородиці 
ікона св. Миколая - Чудо-
творця. 

даруй дей великий дарунок. 
Хай п р о к и я у л е я у д е н ь Тво-
їх ім'яяни із смужкою радос-
ти на чолі: ,JBory дякувати, 
почуваю себе здороікним!" 

А в' інші коробочки покла-
д и кришталеві зернятка спо-
кою. Тієї добротливої. ТИШІ, 
яку по-модному звуть або 
„рівновагою духа", або ще 
простіше — „міцними нерва-
ми". Це для тих, що мучать-
ся думками, що перевтомн-
лися надміром турбот і про-
блем, що надаремно шука-
ють цолегші у смуткові. У-
війди крізь закриті двері до 
їхніх безсонних кімнат -
для Доброти двері ніколи не 
закриті! — і тихесенько під-
сунь полегшу під зволожену 
слізьми подушку. Своїми 
людськими очима вони Тебе 
не побачать, але напевно, о. 
напевно відчують Твій прн-
хід. І може в Твою святу ніч 
заснуть відпружено, 4 про-
кннувшнсь вранці, лоблагос-
ловлять Того, хто Тебе.. Мнр-
лікійський Чудотворче. ПОС-
лав... свого Господа. 

Є ще один дарунок, але 
він такий великий, .^цо не 
стає відваги про ніютр npo– 
ситн. Та моє прохання аж 
ніяк не є першим проханням 
у цій справі. У тих церквах, 
там, на нашій землі, у тих 
церквах, що їх обернули на 
клуби, магазини або rapa– 
жі, — у тих церквах' багато 
людей багато разів молили-
ся до Тебе про цей Дір. 

Ти, Серцевідче, добре іч 
знаєш. Людей У злиденній 
одежині, із збідоваянмн, пе-
редчасно постарілими облич-
чями, прибитих і понад усе 
— заляканих людей, які ні 
коли не знають, чи . їх не 
арештують і не вивезуть. Це 
люди многострадального та 
враз із тим многовидержли-
вого народу. У вогниках сві-
чечок, що їх ставляють пе-
ред Твоєю іконою, Божий 
угоднику, горять їхні збо-
лені серця, згоряють іхні 
прохання про Твою доп"омо-
гу-

Є такий превеликий дар, 
дебрий Святче, що Йото пра-
гне кожна людина, а зветь-
ся він попросту — Воля. Во-
л я від насильства, від зну-
щань, від їдкодоінхульної 
тривоги про, хай і злиденне, 
існування. Воля з великої лі-
тери, яка дозволяє 'людині 
піднести чоло в г о р у ft ГЛЯ-
нутн спокійними очима на 
свою рідну землю і не увесь 
світ. Воля, щ о є антитезою 
рабства. ' : 

Найдобріший із святих, я 
знаю, що у щоденному жнт-
ті не можна виглядати чу-
да, але... вчини хоч так, щоб 
серця тих людей роз'яснив 
промінчик надії. Що- як не 
сьогодні, то колись, пізніше, 
буде їм легше, бо ця Воля з 
великої літери не 'може ЗГИ-
нутн і таки колись об!явить-
ся. 

А при кінці мого листа хо-
чу подякувати Тобі, Найдсб-
ріший, за все добро, яким 
мене довгі роки обдаровував, 
хоч і не писала до Тебе кар-
точок у грудневу ніч. Може 
ми, люди, у своїй слабості 
про Тебе забуваємо, але Ти 
про нас — ні. Ми, люди, змі-
нюсмося й байдужіємо, а Ти 
завжди такий самий, бо до-
брота любови — вічна. 

У грудневу ніч багато з 
нас буде Тебе вижидати, -
і тут, на чужині, і тям, вдо-
ма. І. я к колись, хтось зас-
піває Тобі стару пісню, шс-
нто дитячих днів „О, хто, 
хто Миколая любить", і, як 

"колись всміхнеться радісно 
до ясної постаті, що по Мо-
лочній Дорозі йде на землю, 
до нас... 

почити по трудах та пережи-
тому страху і покластися 
спати з думкою, що вранці 
знайдеш щось гарне під по-
душкою. Давно це було, ще 
перед першою СВІТОВОЮ ВІЙ-
ною. але такі переживання 
не забуваються і оживають 
кожного року 19-го грудня. 

ПОНАД 400 ГТРТКІВ 
ВОЙОВНИЧОГО ATJOfCTA 

Виконуючи московську по-
станову „Про 50-ліття KOMCO– 
молу і завдання комуністи ч-
ного виховаяняя м,олоді". 
ЦК комсомолу в Україні оп-
рацював і розсилає навчаль-
ну програму для гуртків 
„Войовничий атеїст"^. розра-
ховану па широкі кола мо-
лоді із середньою та незакш-
ченою середньою освітою". 
.Молодь України" з 10 груд-
ня писала, що Україні вже 
діють понад 400 таких гурт-
ків, призначених для побо-
рювания релігійних почут-
тів серед молоді. 

ВСТУПАЙТВ В ЧЛШШШ 
УВСОЮЗУІ^ 

. 
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С0Ю30ВЩ! ЮВІЛЕЙНА КАМПАШЯ ПРИНЕСЛА ДОСІ 4 . 7 2 3 ЧЛЕНІВ. ЩЕ ТІЛЬКИ 2 7 7 ЧЛЕНІВ БРАКУЄ 
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ПРИКЛАДНІ. ГРОМАДИ У ЗБІРЦІ 
: НАЦІОНАЛЬНОГО ДАТНУ 

Ще тільки два тижні ді-
лять вас від закінчення цьо-
горі'йюї збірки Національ-
ного Датку. Від ряду літ мі-
сяць грудень був все най-
кращп”м місяцем у збірці. 
Для прикладу подаємо три 
роки (пбпередні): в 1966 ро-
ці зібрано в грудні м-ці — 
21,842120 дол.; в 1967 році -
14.875.00 дол.; в 1968 році 
збірка осягнула рекордове 
число 31,724.00 дол. 

Подібно, як в минулому, 
так і в цьому році поміж 
Українськими Громадами в 
ЗСА . ведуться змагання за 
першість у збірці. Як воно в 
дійсності виглядає, показує 
нижчеподаний список 39-ти 
передових громад. 

В половині грудня 15 на-
ших Громад осягнули в збір-
ці понад 1,000.00 доларів, а 
решта' перейшла 300.00 дол. 
Мірилом цього успіху є ми-
нулор'ічні числа. Ми віримо, 
що за Найближчі два тижні 
всі цҐ числа будуть підвище-
ні, бо і цього року ВСІ СПІЗ-
нені з Вплатою Національно-
го Датку платники поспіша-
іоть, щоб ще перед останнім 
днем' грудня виконати свій 
національний обов'язок. 

Вирішним успіху збірки в 
цьому році, як і в минулих 
роках','буде кількість акти в-
них Громадян, які займуться 
акцією в своєму терені. 

Факт, що в перших двох 
тижнях грудня до каси 
УККА ' вплинуло понад 
10,000) дол ярів зі збірки На-
ціонального Датку і по-
жертв' др УНФонду, дає ос-
нову'сподіватися, що і цього 
року, всі Громади, — а с їх 
понад Сто активних у збір-
ці, —” виконають традицій-
ннй різдвяний обов'язок ЗЛ0-
ження свого датку і тому й 
ця ч,ергова збірка 1969 р. 
закінчиться з повним ycni– 
хом. 

Ми 'бачимо в цьогорічному 
списку, що є ряд Громад, які 
перевищили число мннуло 
річної збірки. І так: три Гро-
мади зі стейту Коннектикат 
— HJo Гейвен, що вже дов-
гі роки працює під проводом 
свого, голови д-ра М. Снігу-
ровича і референта УНФон-
ду сот. Івана Стратечука; 
Виллиментнк, на чолі Від-
ділу -якого стоять голова М. 
Тнмк,ів і референт УНФонду 
В. Головчак;Колчестер-Нор-
віч, який-то Відділ очолює 
Б. Сокольський, секретарем 
є В. Кемеровський, а рефе-
рентом УНФонду М. Техло-
вець." 

У минулому році було 20 
Громад, що перейшли у збір-
ці Національного Датку су-
му 1,000.00 дол. Цього року 
на 15-те грудня маємо їх 
тільки 15, але між ними є 
Громада у Міннеаполісі, що 
у минулому році не осягну-
ла у збірці 1,000.00 дол., а 
цього року знайшлася між 
ТИСЯЧНИКАМИ. Відділ 
УККА у Міннеаполісі очо-
лює тепер заслужений сень-
йор, наших громадських 
установ проф. Олександер 
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ВИКАЗ ПЕРЕДОВИХ ГРОМАД В ЗСА, ЯКІ 

СКЛАЛИ НА УНФОНД S300.00 АБО БІЛЬШЕ: 
(Стан на 15 грудня 1969 року) 

1969 р. -1968 р. 1969 р. 1968 р. 

Грановський. ^ 
Перевищили минулорічну 

збірку Громади: Бостон, 
Масс, Сан Франсіско, Кал., 
Милвокі, Виск., Літай Вел-
лн, Па., Бінітемтон, Н.И., 
Трой, Н.И., Честер, Па. й 
Омага, Небр. 

На сьогоднішній почесній 
листі нема великої Громади 
Піттсбургу. Ми переконані, 
що 40-е місце, вільне в на-
шому списку при кінці груд-
ня займе Піттсбурґ, що в 
минулому році осягнув суму 
920.00 дол. 

Як бачимо із списка, дея-
кі Громади ще не осягнули 
минулорічної суми збірки. 
Між ними є: Ионгставн, 0 -
гайо, Вашингтон, Д.К., Ион-
керс, Н.И., Балтимор, Мд., 
Оборн, Н.И., Трентон, Н.Дж., 
Менвил - Сомервил, Н.Дж. 
Згідно з нашими інформа-
ціями у всіх тих Громадах 
йде інтенсивна збіркова ак-
ція і впродовж двох тижнів 
напевно вона увінчається ус-
піхом. 

Ню Иорк перевнщав збір-
кову суму 8,000.00 долярів і 
прямує під проводом свого 
голови мгра Р. Гуглевнча і 
референтів УНФонду С. Чу-
ми, Е. Манацького і Л. При-
шляка до закріплення свого 
першого місця в табелі 1969 
року. За Ню Иорком йде Фі-
лядельфія, що її довгі літа 
вже очолює проф. д-р Б. 
Гнатюк та референт збірки 
УНФонду інж. Т. Тещук. 
Належить також згадати, 
що на протязі трьох літ на 
чоло табелі збірки УНФонду 
ввійшли дві Громади — Ню-
арк-Ірвінгтон, в яких є тіль-
ки один Відділ УККА, що 
його очолює мґр: Я. Рак, а 
референтом УНФону є М. 
Корнило. Наш список з кож-
ннм днем чисельно ЗМІНЯ-
сться, збільшується новими 
прикладними Громадами, а 
його остаточний вислід буде 
поданий на 31-е грудня цьо-
го року. 

ВП. П-НІ ВАННА ДЖУС 
БЛІОМФІЛД. Н. ДЖ. 

СКЛАЛА 50.00 ДОЛЯРІВ 
НА ВИДАВНИЧИЙ ФОНД 

В-ВА „ЧЕРВОНА КАЛИНА". 
За щедрий дарунок — щиро дякує 

ВИДАВНИЦТВО „ЧЕРВОНА КАЛИНА" 
P.O. Box 507, Church Street Sta. 
New ,York. N.Y. 
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КУЛЬТУРНО ГРОМАДСЬКИЙ КЛЮБ V Д Г Г Р О П Т І 
' І 
,ч улаштовує у власній домівці 

ВИСТАВУ ОБРАЗІВ 
ЮРІЯ КОЗАКА 

У ДНЯХ 26, 27, 28 ГРУДНЯ 1969 
та 2, 3, і 4 СІЧНЯ 1970 р. 

Вистава відкрита у п'ятниці від 7-9 веч, в суботи від 5-9 
веч., і в неділі від 1 по пол., до 9 веч. 
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11 25,000 ДОЛЯРІВ Ц 
кошту о виховання дитиня; куди більше її 
висока освіта. Цей кошт й будучність Ва-
шим дітям запевнить, навіть коли б Вас не 

' стало, єдино' життєве забезпечення 
в УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ СОЮЗІ. 11 

Ню Иорк, Н.И.: 
Ню Иорк Метрополітальнин: 

S6,718.00 59,000.00 
Брукліга: 

1,442.00 1,684.00 

8,627.00 
4,474.00 

Разом - . . - - - . . . . . . . . . 1 . . . . . . 58,160.00 
2. Філадельфія, Па. - - - - -
3. Чикаго, Ілл. і околиці . . . . . . . . 
4. Дітройт, Миш.: 

Дітройт Схід — Гемтремк: 
52,898.50 53,460.00 

Дітройт Метрополітальний: 
, 1,200.00 1,323.00 

510,685:00 
10,858.00 

5,233.00 

Разом . . . . - - - - - - -
5. Ірвінгтон-Нюарк, Н.Дж — ^ - -
6. Рочестер, Н.И. — 
7. Клівленд-Парма, Огайо 
8 Лорейн, Огайо . - - . . 
9. Гартфорд, Кони -

10. Снракюзи, Н.И . . . - - - - - - -
11. Ню Гейвен, Конн. . . . . - - - - - - - -
12. Джерзі Ситі, Н.Дж. 
13. Боффало, Н.И. . . - - - - . . - - - - - -
14. Виллиментнк, Конн. . - -
15. Міннеаполіс-Ст. Пол, Мінн. . . . 
16. Елизабет, Н.Дж. . . . - - - - - - - - -
17 Бріджпорт, Конн - . - - - - - -
18. Бостон, Масс. і околиці - - - - - -
19. Пассейк, Кліфтон, Петерсон - , 
20. Сан Франсіско, Кал. і околиці . 
21. Милвокі, Віск, і околиці 
22. Лігай Велли, Па. - - - - - - - - - - - -
23. Вінгтеитон, Н.И. - - - - - - - - - - - -
24. Трой, Н . И . - . - . - . . . - . . - - - - - - - -
25. Балтимор, Мд. і околиці 
26. Честер, Па. - . - - - - - - - - -
27. Ютнка, Н.И. , . - - . . . . . 
28. Ню Брансвик-Баунд Брук НДж 
29. Кентон, Огайо - - - - - - - -
30. Колчестер, Норвіч, Конн. 
31. Амстердам, Н.И. 
32. Трентон, Н.Дж. . . - - - . - - - - - - - -
33 Вашингтон, Д.К. 
34. Ионкерс, Н.И 
35. Ионгставн, Огайо 
36. Омага, Неораска 
37. Коговс, Н.И. - - - - - - - - - - 1 
38. Геммонд, Інд. 
39. Внппани, Н.Дж. і околиці . . . , 

4,098.50 
4,043.00 
2,090.00 
2,074.00 
2,045.00 
1,948.00 
1,756.00 
1,477.00 
1,401.00 
1,357.00 
1.010.00 
1,005.00 
917.00 
885.00 
830.00 
767.50 
743.50 
689.00 
686.00 
655.00 
636.00 
625.00 
625.00 
600.00 
537.00 
535.00 
510.00 
503.00 
453.00 
415.00 
379.00 
358.00 
331.00 
319.00 
310.00 
305.00 

4,783.00 
4,820.00 
2,257.00 
2,221.60 
2,126.00 
3,026.00 
2,802.00 
1,417.00 
2,052.00 
2,561.00 
1,005.00 
967.00 

1,037.00 
1,083.00 
670:00 

1,274.00 
500.00 
670.00 
500.00 
626.00 
570.00 

1,370.00 
510.00 
699.00 
955.00 
575.00 
330.00 
531.00 
560:00 

1,050.00 
612.00 

1,840.00 
285.00 
356.00 
500.00 
360.00 

В Ню Йорку засновано станицю 
Українського Вільного Козацтва 

Дня 28-го вересня 1969 р. 
відбулися в Ню Йорку, у 
приміщенні Братства ,Зро-
ди-Лев" основуючі Загальні 
Збори Станиці Українського 
Вільного Козацтва при учас-
ті 8 осіб. Збори підготовив і 
скликав почесний козак У-
ВК, побр. И. Вишневецький. 
Він відкрив Збори та приві-
тав прнявних. На його зак-
лнк приявяі вшанували вста-
ванням з місць та хвилинною 
мовчанкою пам'ять померлих 
у минулому році в Ню Иор-
ку членів Українського Віль-
ного Ксзацтва, а саме Війсь-
кового Отамана і ген-хор. У-
ВК Івана Цапка та почесно-
го Козака ген-полк. Олек-
сандра Загродського. Збора-
мн проводила президія в 

складі: посестра Євдокія Ца-
пко — голова та побр. Ю. 
Тамарський — секретар. Збо-
ри ухвалили однодушно за-
снуватН в Ню Йорку Стани-
цю Українського Вільно г о 
Козацтва, якій надано ім'я 
сл. п. Івана Цапка, б. Війсь-
кового Отамана і ген-хор. У-
ВК. До Керівних Орта н і в 
Станиці були обрані одно-
душно наступні побратими: 
А. Заліско, як станичний ота-
ман, Д. Самохвал — станич-
ний писар, І. Винник — ста-
ничний скарбник і Д. Захар-
ченко — ревізор. 

На пропозицію побр. Ю. 

л. лудге 
ОЛЬГА 

НОБИЛЯНСЬНА 
Ціна 80 центів 

"SVOBODA" 
81-83 Grind Street 

Jersey City, N.J. 07S0S 

Тамарського однодушно вис-
ловлено подяку побр. И. 
Вншневецькому за зразкове 
переведення підготовки Збо-
рів і зорганізування Станиці. 

Збори закінчено відспіван-
ням українського національ-
ного гамну. 

L К. 

ЛТустсцЖгй 

З ЛІтературно-мнстецько-
го Клюбу В Ню Норку пові-
домляють, що в п'ятницю 19 
грудня відбудеться там роз-
повідь інж. Романа Кобрин-
ського про його двотижневу 
подорож по Европі у в'язку 
з недавнім посвяченням цер-
кви св. Софії у Римі. Д о п о 
відьчбудеілюстрована чис-
ленннмн прозірками. Поча-
ток о год. 8 веч. 

Небуденний концерт 
— „Веснівка" 

з Торонто в Чикаго j 
Незвичайною подісю в мнс-

тецькому житті Чикага був 
великий концерт української 
пісні дівочого хору „Веснів-
ка" з Канади. "Концерт від-
бувся в суботу 11 жовтня в 
переповненій залі ш к о л и 
Шопена, заходами Парафії 
св. Володимира і Ольги. 

У великих містах українсь-
кого поселення талановитої 
молоді дуже багато, але не 
всюди знаходиться нідповід-
нин професійний диригент. 
який своїм власним запалом 
та любов'ю до української 
пісні пробудив би зацікавле-
ння нашої молоді т , і к и м 
шляхетним мистецтвом, яким 
с спів. 

В особі диригента Квітки 
Зорнч-Кондрацькоу українсь-
ка громада міста Торонто 
мас кваліфіковану професііі-
ну силу. 

Хор „Веснівка" був opra– 
нізованнй при курсах укра-
йгознавства Свято-Мнколаїв-
ської школи міста Торонто 
і під мистецьким керівннцт-
вом К. Зорнч - Кондрацької 
вже не раз успішно виступав 
поза межами свого міста. 

Фахівець знай, скільки на-
полеглнвої праці було пкла-
Дено для ПІДГОТОВКИ такої ЦІ-
кавої та різноманітної npor– 
рами, яку ми чули на кон-
церті в Чикаго. Днриґентка 
майже непомітними для слу-
хачів рухами передавала ко-
жнііі голосовій партії ВІДПО-
відні музичні нюанси і на 
протязі цілого концерту три-
мала хор, як нерозривну мнс-
тецьку одиницю. Всі ГОЛОСІ! 
зливалися в одну суцільну 
гармонію, що в музичному 
світі зветься ансамблем. 

Програма складалася :'. пі-
сень різних стилів і було б 
цілком зайвим перелічувати 
назви пісень, бо всі вони бу-
лн виконані бездоганно по-
мнстецькн. без розрахунків 
на дешевий ефект. Піаністка 
Зеня К^чппета дуже Д-бре 
виконала свою ролю аком-
паніяторки. 

В наш час. коли матерія-
лізм все більше і більше о-
пановус людські душі. внс-
туп кору „Веснівка" був яс-
яим променем у сірому, за-
повненому різними турбота-
ми житті. Шкода, т о в нас 
дуже мало таких гарних хо-
ровнх ансамблів, як ,.Веснів-
ка". 

Після концерту багато вяу-
хачів підходило до мене і 
питали, чи подобався мені 
хор „Веснівка". 

„Як може такий хзр не 
подобатися? відповідала я, 
при чому перед моїми очима 
ставали ніби надруковані ве-
ликимн літерами слова німе-
цького філософа Ніцшс: 

„Без музики життя було б 
помилкою". 

Олена Сидорснко-Квірмбач 
(Вісник Парафії св. Воло-
днмира і Ольги, ч 23, 26. 
XJ, 1969) 

ЛИСТУВАННЯ РЕДЯКЦТТ 
ВІН. С. К-чук, Маямі: Дл-

кусмо за свят-вечірні матері-
ялн. Спробуємо використати. 
Це правда, що Ваша лнстов-
но-статтейна творчість пова-
жно збільшилася від часу, 
як придбали друкарську ма-
шннку. Чи не відпродали б 
її нам. навіть з евентуаль-
ннм зарібком? 

ВІН. Інж. С. С'-ко, Оттава: 
Про парк „Софіївку" в У.ма-
ні могли б використати тіль-
кн в ,,підвалі" щоденника, 
який вже на довший час 
зайнятий. Проте, того роду 
статті не втрачають своєї ак-
туальностн і можливо, що з 
часом пощастить внкорнста-
ти. 

ВІН. Нрчир. А. А-нч, Чи-
каго: Цілком згідні з Вашн-
ми думками. Статтю радо ви-
корнстасмо в нашому літера-
турно-мнстецькому додатку. 

Bill . М. К-ккн, Рочестер: 
Дякуємо за вартісні для нас 
завваги та добре слово зао-
хоти. 

BU1. Haiti Л, В.. ФІЛЯДЄЛЬ-
фія: Вістки, про яку згаду-
сте, xixTf) нам не надіслав, 
ми самі її приготовили на 
підставі повідомлення в цер-
кві і церковному бюлетені. 
Вистачить, що нас поінфор-
мувалн про характер збірки 
і ми, очевидно, нічого більше 
на цю тему не будемо пуб-
лікувати. 

ВІН. Д-р Т. 11., Вофало: 
Ред. Р. Ільницький в Публь 
чній Бібліотеці в Ню Иорку 
розг.тядасться за потрібним 
Вам оригіналом і перешле 
фотостатнчну копію статті 
безпосередньо на Вашу адре-
еу; Веселих Спят! 

ВІН. Н. Т., Клівленд: Дя-
куЬмо За нригадку. але цим 
равом ми не думаємо друку-
ватн сумарнчної хроніки ук-
раїнеькнх подій, як це ми з 
великим вкладом праці і ча-
су приготовляли і друкува-
лн досі. Це тому, що багато 
наших читачів і громадян 
домагалися не тільки хроні-
карської згадки про одну чи і 
другу подію в їхній громаді, 
але прямо повторення пода-; 
ній колись вістки, протесту-
ючн рівночасно навіть проти j 
хронікарсько! згадки пію ін- j 
шу подію. 

ВІН. Ф. И., К,ііфтон: При-1 
гадусте історію з двома жн-
дами, що посварились, взя-
ли собі свідка і пішли до pa– j 
біна? Рабін вислухав одного! 
і признав йому рацію, внслу-і 
хав другого і тому признав 
рацію, а коли свідок завва-! 
жив. що неможливо, щоб 
обидва посварені мали pa– j 
рацію, то рабін признав ра-
цію також свідкові. Йдучи 
за цим прикладом, ми й Вам 
признаємо рацію. Святкуйте 
щасливо! 

ЗВЙГ ЙОМІСП ФОНДУ ВЕРХОВНОГО 
А?ХИЄПИСКОПА 

f 

при 
Комітеті Об'єднаних Американсько-Українських 

Організацій Великого Ню Иорку 
У доповненні до звіту, що був проголошений на сто-

рінках „Сліободи" ч. 154 за 23 серпня 1969, проголошуємо 
отсим додатковий сшісок осіб, що зложили свої пожертви 
на' Фонд Верховного Архистшскопа після того по день 
12-го грудня 1969 p.: 
, По 100.00 дол. зложили: Степанія Вацик, їв. 
Голуб, Олекса Іваночко, д-р Іван і Уляна Ко-
зак, д-р Олександир Саноцьюій, Віра Томків (в 
пам'ять бл. п. Ж. Вацик), Марта Чапельська та 
Гр. Яремчук (попередньо 50.00 дол.); разом „ S 800.00 

По 50.00 Дол.: Катерина Боднар і син Богдан 
(в пам'ять бл. п. о. Р. Боднара) та Андрій Чц-
пельський; разом - - - . - . . . . . . . . - - . . . - – 100.00 

По S0.00 дол.: Мирослав Колтонюк (в пам'ять 
бл. ТҐ. І. ІІІепаровича); разом . , - - - - - 30.00 

По 25.00 дол: Іван Базарко, Ірина Береж-
ннцька, Степан Білоус, Володимир і Наталія 
Залуські, Михайло Лисогір (попередньо 25.00 
дол.), Ігор та Таіса Червінські, Володимир і Ві-
ра Сушків; разом . - . - . . - „ „ - ' . . . . 175.00 

По 20.00 дол.: Анна Антоняк, Іван Керннць-
кой, Михайло Танський, Володимир і Анна Ше-
парович; разом . . . . . ґ - . - - - - - - - - - - - 80.00 

По 10.00 дол.: Володимир і Шаріка Баран-
ські, Ярослав і Марія Варанські, Зенон і Єв-
генія Корчинські (попередньо 100.00 дол.), Сте-
панія Малаховська, Юрій і Зіра Малаховські, 
Любомир і Лярисса Отппкевнч, Володимир і 
Надія Онишкевнч, Зенон і Зеновія Онншкевнч, 
Осип і Софія Стецура, д-р Василь і Марія Па-
лідвор та Ярослав Петрух; разом . . . . . - . . - - - - 110.00 

По 5.00 дол.: Марія Ку^іер . . - - „ 5.00 

Разом: 
Дописано відсотків 

Разом: 
Попередні впливи виносили 

5 1,300.00 
16.31 

$ 1,316.31 
61,115.32 

Разом впливи по нинішній день . . . . – . . . . . . – 562,431.63 
Переслано досі їх Блаженству - - - - - 61,500.00 

До диспозиції їх Блаженства на конті . . . . . . S 931.63 
За Президію: Роман Гцглевич, голова 

За Комісію Фонду Верховного Архиспископа: 
д-р Богдан Олссницький, голова 

Ераст Куровицькйй, скарбник 

В Д Р У Г У БОЛЮЧУ Р І Ч Н И Ц Ю 
ТРАГІЧНОЇ СМЕРТІІ 

нашого Найдорожчого і Незабутнього 
М У Ж А і БАТЬКА 

бл. п. 
Мґр ОСТАПА ФІРЧУКА 

буде відправлена 

в понеділок, 22-го грудня 1969 р. 
О год. 8-ій веч. 

ПАНАХИДА 
в церкві ЧЕСНОГО ХРЕСТА 

31 Авеню і ЗО вул„ Асторія, Н. П л ч 

Д Р У Ж И Н А і Д О Н Ь К И 

Замість квітів ин свіжу могилу мойого Приятеля 
бл. п. д-ра ВОЛОДИМИРА БІЛОЗОРА 

складають 25.00 долярів 
на Уіфанїгькнх Інвалідів. 

Галина і д-р Псимп ТИМОЧКО 

І 
Ділимося сумною вісткою з Родиною і ЗііаПомнми, 

що дня 11-го грудня 19R9 р. в ІІ:і.іи Hvp. упокоїлась в Комі 
шша Найдорожча І Незабутня МАМА, БАБУНЯ і ПРАВАВУНЯ 

бл. п. КАТЕРИНА ТОМАШІВСЬКА 
пар. в с. Мнцьків. нон. Сяігік, nuo;i;iimim Ніі років -. jn .ІП.ІЮГМІІІОГО :кнття. 

Покійна була переселена в 1947 р. па „Від:шскнні к-млі" др fi померла. 
ПОХОРОН відбувсн в неділю, 14-го грудин 1969 р. в с Пнлн Вур. 

В глибокому смутку: 
сннн: ОЛКС'Ь— ваймолодший в ЗСА 

лнтогако 
МІІКОЛАП 

"^ - доньки: ВНА в ЗГА 
АНСЛЬКА 

ПАРАСКА 
15 внуків і 12 правим.іп її Україні, Польщі 

і ЗСА 
о 

Рівночасно складною щиру подяку Всій, що ВЗЯЛИ участь в Поминальній Службі 
Божій за Дуту Покійної в неділю, 14-го грудня 19СЯ р. в церкві св. Юра 

в Ню Порку. 

Замість квітів на могилу 
бл. п. д-ра ВОЛОДИМИРА БІЛОЗОРА 

складаймо 40.00 долярів 
на Фонд Верховного Арчнілшскопа 

Родини: 
ДКРЕІІІ. КОЗАК і ШПИЛИЛО 

ПОДЯКА 
Висловлюємо нашу наЛсердечнІїну подяку Всім, що так 
співчутливо, ПО Християнському відгукнулися на звістку 

про нашу велику і болючу втрату 

бл. п. 
ЯКОВА ЛУКИЧА ЧЕРКАСІЯ 

та взяли численну участь у похороні; що теплим словом 
співчуття 1 ділом облегшилн наш біль, смуток і жаль. 

Не маючи можливості! подякувати кожному особисто, 
висловлюємо цим шляхом нашу сердечну вдячність Усім, 
хто спосао присутністю спричинився до авеличаїїия cynpo– 
воду Покійного в Останню Далеку Дорогу. 

Особливу ігедяку сЯлвдагмо Всеч. о. С'ергісві К1идзе-
ряному, днриг. п. Ткачет:ові, Хористам. Друзям 1 ПрН-
ятелям за похоронні відправи, спів і НІНКН-КІІІТН, чим 
прикрасили дрнстнянськнй обряд похорону нашого Покій-
ного Мужа, Батька 1 Дідуся. 

Ще раз ДЛЯ всіх Вас паша щира вдячність і хрястм-
яиське СласибІ. 

Дружина - СОФІЯ 
І сян ВСЕВОЛОД з Родиною 

11 ' в УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ союзі. ці .т.-rscy ги у, хл. о?:ш іл^шііи^и^^^^^^^^лш^шлшя^шшшя^і^шшш^шшшттшшшшшя^і - - -

й ow.. ,^. „п. ш. „. і НОВОРІЧНИЙ Баль .тшгШ.га ж„̂  і ?"^zzr^ 1 'І”убота. 10-го січня 1970 р. 
GRAND BALL ROOM 

Park Sheraton Hotel 
7th Ave. and 56th St., New York City 

ПОЧАТОК ГОД. 9-та ВЕЧ. 

Новорічний Баль 
В ПРОГРАМ?: ч 

Квартет JRapaaana" 
Письменник М. Нопещілоп 
та виступ Хору 

Оркестри ^АМОР" Ц 
СПІВАЄ 

Ігор Ракоеський 
Стрій вечірний. 

Столики замовляти в склепах 
І АРКА і ЕКО 



MACHINISTS 

MECHANICS 
Non-defense M a n u fucturing 
Company has openings in 1st 
A– 2nd Shift (or Machinists to 
work in Tool Room and Equlp– 
ment Repair Depts. Some imi– 
chine experience necessary, will 
accept recent apprentice-
Excellent starting salary -
progressive increases — per– 
manent jobs many extra 
fringe benefits. 

Call: Personnel (516) 671-7000 
SLATER ELECTR1C 1NC. 

4o Sea Cliff Avenue 
GLEN COvfi, L.L 

An equal opportunity employer 

"EXPERIENCED 
MECHANICS 

on Gas 4 Diesel. Day 4 Nite 
yhift available. Also exp'd body 
A fender man and Trailer men. 

Steady. Fringe benefits. 
Ran^e Rental Corp. 

15 Warren Street 
Jersey City. N.J. (201) 138-5650 

DENTAL TECHN1C1ANS 
C e r a m i s t 

A S S I S T A N T CERA3U8T 
QrOW man A Acrylic Facing 
man for quality work. Good 
pay. Steady. Nice working con– 

ditions. Fringe benefits. 
Keramic studios 

116 Cedar 1-iiie, Teaneek. N.J. 
(1-І minutes George Washington 

Bridge і. (201) 836-0021. 
836-7523, 8 AM - 10 PM 

MA1NTENANCE A: GENERAL 
SERVICEMAN 

Currently being sought for ad– 
Junct center in Long Branch. 
Must have Black Seal license 
and prior related experience. 
Excellent salary and benefits. 

Contact Personnel Office 
BROOKDALE 

C O M M U N I T Y COLLEGE 
842-1900. evt. 26 

Equal opportunity employer 
MACHINE OPERATORS 

Experienced rolling u drawing 
mill operators or willing to 
ІМ.ГП. overtime, fringe benefits. 
good pay, steady work, apply 

in person. 
FLigen Dixon Wire Corp. 

400 Blair Rd.. Port Reading, N.l 
(Woodbridge) 

„ТРИЗУБ" ВІДБУВ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

Звичайні Загальні Збори 
професійної ланки „Тризу-
ба", англійська назва якої 
..Філядельфіл Ю к р еннісн 
Нешенелс", відбулися 16 і 
23-го листопада у власному 
домі. Нарадами, в яких взя-
ло участь 50 членів. провс-
дила президія у складі: Ю. 
Прокопишин — голова, А. 
Гаврилів — заступник, та 
В. Ощипко - секретар. Зні-
тували: голова Ради Дирек-
торів — Петро Тарнавськнй, 
голова Екзекутнвн Сидір 
Новаківськнй, та касир Я. 
Кухтіш. Звітодапці предста-
вили теперішню ситуацію у 
футболі ЗСА та проблеми, Іхтярів. Я. Хомзяк, М. Cann– 
іцо виринули перед „Тризу- цькнн. д-р І. Павлічка, М. 
бом" у зв'язку З ПОЯВОЮ у; Місячно і В. Княгнннцькнн. 
Філадельфії другої : ірофе-іДо Контрольної Комісії об-
сійної д р у ж и н и , а саме (рані: К). Прокопишин, М. 
,.Спартанс". та обговорили Субтельний. С. Мазурок, Р. 
можливості дальшої діяль- І Пазуняк і М. Коженьовсь-

кніі. 

ський і Куриляк запропону-
вала Зборам нову Управу 
професійної ланки ,,Трнду-
ба", яку обрано в такому 
складі : Петро Тарнавський 
— голова Ради Директорів. 
П. Біленький - секретар 
Ради, Сидір Новаківськнй 
— голова Екзекутнвн, С 
Іськів — заступники голови 
Екзекутиви, Олександер Я-
ремко — секретар. Я. Kyx– 
тин - касир. М. Юрчак -
менаджер. До Ради Днрек-
торів ввійшли на пропози-
цію Номінацінної Комісії: С. 
Бриндзей, А. Гаврилів, М. 
Цибак, М. Насевич, В. Колі-
няк, Е. Фартушок, Л. Лесь-
ків, Е. Бачинськніі, І. Пав-
люк, І. Щупаківськнй, Ю. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

ностн „Тризуба" в наступ-
ному сезоні. 

На порушені справи ви-
п'язалася широка дискусія, 
учасники якої (панове Ми-
кнтка, Бриндзей, Субтель-
ний, Тимків та інші) закли-
калн Управу „Тризуба" прн-
стосуватнея до нових вимог 

Можна сподіватися, що 
новообрана Управа ирофе-

j сінної ланки „Тризуба" у 
(співпраці з Управою УСО 
„Тризуб" та при підтримці 
широких кругів українсько-
го громадянства доложить 
старань, шоб у новому сезо-

та вдержувати сильну дру- ні футбольна дружина „Три 
ЖВВу АФЛіґи. В дискусії 
стверджувано випадки НЄКО-
рнсної критики „Тризуба" 
деякими дописувачами, як 
теж прихильне, відношення 
до „Тризуба" місцевих ан-
гломовних щоденників. При 
цьому підкреслювано, що ді-
яльність та роля ,,Тризуба" 
в спорті заслуговує на кра-
щу оцінку та увагу нашої 
преси. 

Н о м і н а цінна Комісія у 
складі: Бриндзей. Тарнавсь-
кий. Прокопишин. Беднар-

11 
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SERVICE MEN 
Prominent national firm needs 
outside men. Experienced in up– 
bolatery. Good starting salary 
plus benefits. Excellent oppor– 
tunity. Car necessary. Only full 
time dependable. People con– 

sidered. Call service dept. 
(212) 647-5000 

JANITOR 
Modern paper converter located 
Kdl.snn area. Good st;irfim; 
Ki!nry, fringe benefits. Hours 
. 8 to 1:80 PM. Mtist npeak 

English. 
Blenfang Paper Co. 
125 JacJison Avenue 

Edison, N.J. 

MAINTENANCE MEN 
механічними здібностями. 

Навчимо, якщо потрібно. 
Голоситнсь: 

В А Е Manufacturing 
450 Murray ІД ill Parkway 

East Rutherford. N J . 
(201) 93S-9S0O 

WAREHOUSE HELP 
Growing Englewood Firm has 

excellent permanent oppor– 
tunities 

Warehouseman 
Material Handlers 

Order Packers 
No experience required 8 AM– 
6 PM. SLartmg salary S90 per 
week. Merit increases. Ad– 
vancement opportunity thru 
promotion from within. We of– 
їег paid vacations. Free life in– 
surancc, group hospiUilization 
and major medical including 
dependents. Tuition assistance 
plan for qualified applicants. 

For interview call 
Mr. Monteleone 

Tower Crossman Corp. 
1 West Forest Avenue 

Englewood, N-l. (201) 567-6900 
An equal opportunity employer 

M O L D I N G FOREMEN -
ADMIRAL PLASTICS 

is offering career opportunities 
to experienced injection and tor 
blow molding foremen. Top 
salaries are being offered to 
those who arc qualified molders 
and willing to accept responsi– 
bUity. 
Your chances for promotion are 
limited only by your own wil– 
lingness to learn work and ac– 
cept resposibility. Our plant is 
new, working conditions are the 
best. Besides good salaries, the 
Company provides a liberal in– 
surance plan for qualified 
people, if you have experience 
in injection or blow molding 
and are seeking an opportunity, 

call right now. 
ADMIRAL P L A S T I C S 

(212) 619-8007 Mr. Froot 

дуба" далі приносила славу 
і розголос українському іме-
ні. 

М. С. 

^ Real Estate 4 
Ресторан, бара І мотель -

гаЛией — Thruway, близ 
каледжу, 535,000; річний до. 
хід J201000. 

400 акрів ліса, 7 миль від Со-
юзіш:н, 5150 за акр. 

Зимовий дім при 209 — ці-
на J18.000. 

Kerhonkson 914 826-7692. S1Z-
PHAN OLEKS1W, Lie Real 
Estate Broker, Bock Haven Rd, 
P.O. Box 348, Kerhonkson, N.Y. 
12446. 

CHEVROLET MAN 
WANTED 

Highly experienced в e r v ice 
writer, able to do warranty 
claims etc. Excellent pay all 
benefits, pension. Contact BUD 
COLL1ER Service Manager. 
Must read, write, speak good 

EngHsh. 
Hoffman Chevrolet 

425 Bloomfleld Avenue 
Bloomfleld. N.J. (201) 748-8200 

Wanted at once 1st class skilled 
CABINET MAKERS 
Muat be experienced. 

Because of our growth we have 
openings for cabinet makers. 

Steady work. Top wages 4 
fringe beneflts. 

8825 Tonnelle Avenue 
North Bergen, N.J. 861-1200 

^ Праці 4 
І HELP WANTED FEMALE І 

UPHOLSTERER 
Experienced on All Phases 

— Tufting, etc. 
Top pay for Top man. 

nice, small, clean Shop — 
good working conditions. 

Oall: (212) UN 1-8414 

CHEMICAL OPERATORS 
A 

HELPERS 
No experiecne necessary. We 
will train. Good starting rates. 
excellent benefits. Plenty of 
overtime. No layoffs. Apply 

REKH0LD 
CHEM1CALS inc. 

Middlesex Ave. Carte rot, NJ . 
541-4201 

An Equal Opportunity 
Employer 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУІ 

ДОСВ. К Е Л Ь Н Е Р К И 
на денні І нічні тифти І ВІК-
енди. Постійна праця. Плат-
ня І комісове, праця близько 
дому 

Riviera Diner 
756 North Broadway 

Amltyville, L.1. 516-598-8805 
Ask for Mr. Krekos or George. 

STATEN iSLAND 

бл. Ніо Гіорку — чудова 

2-РОД. БІЛЛЯ 
в і 5 кімнат. 2 гаражі, великий 
город, недалеко укр. церкви і 
торговельного центру. Внгід-
ннй доїзд до Ню Иорку. Будн-
нок півмуроваиия. в прекрас-
нім стані. Лиш 534,900. Пре-
красне купно, якщо бажаєте 

українців яа сусідів. 
Е. С. GEBA REAL ESTATE 

Тел.: п-ш Марія Геба 
(212) 981-4884 

ВОРД Б. 

5 ІДЕЙ, ЯКІ 
ЗМІНЮЮТЬ СВІТ 

Ціна 2.00 даляри 
"SY'OBODA" 

81-88 Grand Street 
Jersey Crry. N-ї. 07308 

П'ЯТНИЦЯ, 
19-го ГРУДНЯ 1969 P . 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ. Па. Прннн-
мання член, вкладок 397-го 
Відд. від год. 7-8:30 веч. в 
домі ЗУАДК-у при 5020 
Олд Иорк Рд. Просимо всіх 
довжннків вирівняти залег-
лі чл. вкладки та вплатнти 
вкладки за місяць грудень. 
— Управа. 

СУБОТА, 
20-го ГРУДНЯ 1969 р. 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, На. Місячні 
збори членів, 397 Відд. від 
год. 3-4:30 по пол. в домі 
Т-ва Укр. А мер. Горожа н. 
847 Н. френклін вул. Про-
енться чл. прибути та вц-
рівнятн залеглі вкладки. - -
І. Скочиляс, гол., М. Ннч, 
секр. 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, На. Звичайні 
місячні збори Б-ва св. Юрія 
- 239 Відд. від год. 3:30 до 
і :ЗО по пол. в Укр. Амер. 
Горожан при 817 N. Frank– 
lin вул. — Д-р В. Галан, 
предс, М. Ковальчук, секр. 

НЕДІЛЯ, 
21-іч) ГРУДНЯ 1969 р. 

т 
РОМ, Н. П. Річні збори В-ва 

св. Мвхаїла — 121 Відд. о 
год. 2-ій по пол. в УНДомі, 
208 Канал стр. На порядку: 
звіти управи і Контр. Комі-
і ії. одобрення іх і вибір но-
ВОІ управи на 1970 рік. Про-
іміться чл. прибути на вирів-
нятн чл. вкладки. - В. Гу-
баль, предс, В. Чуйко, кас, 
О. Ґадз, секр. 

Посмертні згадки 

МИХАЙЛО К.УЗНК, член 86 
BUT. Т-ва УСК УНСоюзу в 
її Ню Норку, Н. П., помер' 28 
інстоііида 1969 р. на 16 р. 

,і.. ПОКІЙНИЙ нар. в Ню Пор-
і.у. Н. П. і отав членом УНС 
в Н)64 р. ПОЛИШИВ В смутку 
родичів: Володимира і Со-
фію, 4ччтру Сву та брата 
Богдана. Похорон відбувся 
26 листопада 1969 року на 
цвинтарі св. РеЙмоида в 
Брошссі, Н. П. 

Вічна По му Пам'ять! 
Іван (грант, секр. 

ПАВЛО ДЕМКО, член УНС 
ВІДД' ч. 7 Т-ва Д. Капітули 
в МкАду, Па., помер в лис-
токаді i960 р. на 76 р. ;к. 
Покійний нар. в Чехо-Сло-
шімчнпі і став членом УНС 
і: 1923 р. Покійний буй пред-
і ІДІІІІКОМ 7 Відд. 17 р. По-
.пінінв ч смутку дружину 
Рожу, сина Павла мол. і 8 
внуків. Похорон відбувся 10 
листопада 1969 р. на і р ш -
тарі св. Марії в МкАду, Па. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Гелен Словік, секр. 

ВЕТЛЕРЕМ, Па. Місячні збо-
рн Б-ва св. Димитрія — 288 
Відд. о год. 12:30 по пол. в 
Укр. Амер. Кліобі при 817 
Лини. Аве. Річні збори від-
будуться 28 грудня 1969 р. 
аараз по Сл. Божій в цор-
ковній :wuMi св. Посафата, 
Union Blvd. Проситься ви-
рівнлти залеглі вкладки. — 
Д. Мушастяи, секр. 

ПОНКЕРС, Н. П. Збори Т-ва 
Подільська Січ — 8 Відд. о 
год. 2-ій по пол. в церковній 
залі при Чеснат вул. Про-
СЯТЬСЯ ЧЛ. npil6NTH. В . 
Козінькнй, П. Гараснмів, В. 
МаїіДзін, секр. 

СТЕМФОРД, Кони. Річні збо-
рн Б-ші си. Арх. Мнхаїла — 
590 Відд. о год. 2-ій по пол. 
в парафіяльнім домі при 14 
Гопв вул. На порядку: зві-
тн управи, Контр. Комісії та 
вибір нової управи на 1970 
р. В неділю рано, буде від-
ираалена Панахида за по-
мерлих членів Відд. по Спі-
ваній Сл. Божій в церкві св. 
Володимира. — Гр. Слобода, 
предс, Я. Горбачевськин, 
касир, Т. Фінів, секр. 

ЕЛІЗАБЕТ, Н. Дж. Річні за-
гальні збори С-ва Любов 
37 Відд. о год. 2-ій по пол. 
в УНДомі при 214 Fulton St. 
На порядку дня: звіти уп-
рапн. Контр. Комісії та вн-
бір управи на 197о рік і іи-
ші важні справи. Проситься 
чл. прибути. - К. Корсон, 
предс. А РеклаЙтес, касир, 
А. Гнатиме, секр. 

ІВАН ДОРОВСЬКИП, член 
УНС Відд. 280 Б-ва св. їв. 
Хрестителя в Янґстовн, Ога-
йо, помер 17 листопада 1969 
р. на 76 р. ж. Покійний нар. 
в Добромілі, Україна, 1 став 
членом УНС' в 1988 p. Но-
лииіив шваґра і 5 внуків. 
Похорон відбувся 20 ЛНСТО-
нада 1969 р. на цвинтарі 
Кальварін з церкви Преси. 
Тронці в Янґстовн, Огайо. 

Вічна Пому Нам'ять! 
Н . Лі іца ї : . і -екр. 

„КОВБАСНЮК АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 р. Тел.: AL 4-8779; АЬ 4-8717 

НОТАРІЯЛЬНЕ БЮРО 
286 Е. 10th Street New York, N.Y. 10009 

БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 
ВСЯКІ ІМІГРАЩИНІ СПРАВИ: 
ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ І АЗІЇ; 
МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

Віра КОВБАСІПОК-ШУМЕИКО Антін ШУМЕПКО 
ВІДКРИТО: в КОЖНИЙ ДЕНЬ ВІД 9:30 — 6:30 веч. 

в ПОНЕДІЛОК до 7-ої веч. 
в СУБОТИ до 12-ої дня 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Адміністрації „Свободи" 

З УВАГИ НА ЗАКІНЧЕННЯ БІЖУЧОГО 
РОКУ, АДМІНІСТРАЦІЯ ПРОСИТЬ ВСІ 
ТОВАРИСТВА ЧИ ПООДІПІОКІ ОСОБИ. 
ЩО ДОВГУІОТЬ ЗА ОГОЛОШЕННЯ, ВН-

Р1ВНЯТН ЇХ КОНЕЧНО 

ЩЕ ПЕРЕД НОВИМ РОКОМ. 

ї Н А -
І ' ^тодини 
і ^ ІМ,'ЯНИНИ 
; ' СВ. МИКОЛАЯ 
у ' РІЗДВО 
ї ” НОВИЙ РІК 

передплатіте для своїх 
ДГТЕИ, ВНУКІВ 
ХРЕСНИХ ДГТЕИ 

Ш 

^ Праця ^ 
11 MALE ft FEMAJL11 Ц 

COUPLE WANTED 
FOR N1CE HOME Ш 

COUNTRY. 
і Between Plainficld and Now 
Brunswick, N.J.). You will 
have your ou-n rooms and bath, 
television and radio. Duties will 
include housekeeping and pro– 
perty maintenance. There are 
nn children, but we do have a 
dog and a cat who lives happily 
with us. Salary open, if you 
want R nice home in the coun– 
try call collect (201) 885-5271. 

НА КІЛЬКА ГОДИН 

МУЖЧИНИ і Ж І Н К И 
до ЗАГАЛ. ВЮРОВОГО 

ЧИЩЕННЯ. 
На поч. ?2 00 па год. з під-

ВНШКОЮ до 52.50 на год. 
Тел. (20І) 322-4488 

дитячий журнал 
„ВЕСЕЛКА" 

Річна передплата 4.00 доляри 
Передплатники, які до 31-го грудня ц. р. ла- л 
платять наперід за два роки, одержать без- іі 
платно один річник — поодинокі числа - з ^ 

попередніх років. X 
" S v O B O D A " 

P.O. Box 346 Jersey City, N.J. 07303. USA І 

ЦШШ1ІІ ЩАРУИОК 
передп. мата 
„СВОВОЩП" r 

;Ц.ІП Ваших 
Рі,щних9 Приятелів 
ги Знайомих 

Річна передплати 18.00 долярів 
Замовлеиня, залучуючи чек або 

моні ордер слати 
w S v o b o d a ^ 

81-83 Grand Street, Jersey City, N.J. 07303 

АНТІН РОГУЛЬКО, ч л е н 
Відд. 114 Б-ва св. Володн-
мнрв в Чніаи'о, Ілл., помер 
І2лін-тонада 7069 р. на 60 
р. Ж. Нокійннй нар. в iln.i– 
піпі, Україні і став членом 
УНС в 1057 р. Полишив у 
смутку дружину Марію, си-
мн Олексу, дочку Віру, :іятн 
Василя та виуків: Миколу, 
ІІ:ін.і:і і Марійку. Похорон 
відбувся 15 листопада 1969 
р. на цвинтарі Меморіял 
І ардсн, Голивуд, Фльорнда. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Секретар 

і. смолш 
У ЗЕЛЕНОМУ 

ПІДГІР'Ї 
Ціна 2.00 долари 

"SY'OBODA" 
81-83 Grand Street 

Jersey City. N J . 07303 

1 '^^^'^'^'фф^ффф^фффффф^ффГФФ^Г^ФФ^-в^фЛ^ФЛ 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Ч л е н а м 1 В і д д і л а м 

У Н С о ю з у 
Повідомляємо Членів і Відділи УНСоюзу, що з 
уваги на закінчення року, Головна Канцелярія 

! j УНСоюзу мусить замкнути рахунки та здепону-
вати у банках гроші, одержані від Відділів, 

н е п і з н і ш е , я к в п о л у д н е 
31-го Г Р У Д Н Я 1969 р . 

Гроші, прислані пізніше вже не зможуть бу-
ти зачислені на 1969 рік. З уваги на це, заклика-
смо всіх Членів УНСоюзу заплатити вкладки, 
платні в цьому місяці, якнайскоріше, а всі Від-
діли УНСоюзу вислати розкислення і гроигі так 
скоро, щоб вони наспіли до Головної Канцгля-
рії не пізніше, як у СЕРЕДУ, 31-го ГРУДНЯ 
1969 року до полудня. 

Звертається увагу на те, що Відділи, які 
спізняться з присипкою вкладок., будуть подані 
як довжннки в річному та конвенційному звітах. 

ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ УНСОЮЗУ 

48 Е. 7th ST. 
Tel.: (Jit 3-3500. New ІібНс City 
По святочні дарунки, спішіть 

до Арки, там с в чому 
вибрати. 

Різне 

Українське Внсилкове. Бюро 

ROMAN PARCEL SERviCE 
141 2nd Ave., New York City 
Tel.: 475-7430. - Маг. на npo– 
даж авта МОСКВИЧ в ціпі 
32.4w5 лише до 31-го грудня 
1969 року. Урядові години: 
від понеділка до суботи Я :ЗО 
до 6:00 веч., в неділю від 10 

до 2-ої по пол. 

ХВОРІ, СЛАБІ. НКІ'ВОВІ 
"KAlJEFLUED" 

Методи Д-рл К:і.пчшчіч?ка 
Екстракт життєдайних 

:іалоа тварин. 
Уживання нашого екстракту 
поліпшує назагал а Дуже ве-
ликіЙ мірі у випадку лагаль. 
ного ослаблення, нервової де. 
преслі. змучеаня, вненажезтл. 
забурень і старости. В'жінок 
ріннож к переходовому віку. 
Опис українською мовою як 
уЖЙВаТИ КАЛЕФЛЮЩ. ВИСИ-
.iat:.M4i безплатно. Звертайтесь: 

L:ilmr:itoiivs Kulcfluld 
66. Bid Ev сі mans. 
Paris (16), France 

^ 
^ 

s : 
Business' 4f 

Opportunity 4 

Т Е П Е Р МОЖНА НАБУТІЇ В АМЕРИЦІ 

МАРИНОВАНІ ПОЛЬСЬКІ ГРИБИ 
ЗШаелпки - Шіорооипи - Гцслпки 

— приправлені за традиціс,ю вибагливих приписів — 

Три роди, 
що спокутують 
піднебіння 
того традиційного 
правдивого 
польського 
присмаку 
в 9-унцінних 
слоїках 
готові 
на перекуску 
або закуску. 

„Спробуйте всі, як Вам подобаться — а знайдете в них те, 
що Вам найліпше смакує". ' 

Інформації тільки для 
поодиноких відборців і гуртівників. 

E A S T E R N T R A ! M S A T L A N T l C C O R P O R A T l O N 
. 178-180 Franklin S t r e e t ' N e w York, New York, 10013 

ОДИНОКІ ІМПОРТЕРИ 

ПЕКАРНЯ 
Зас нов. тому 35 p. Добрий до-
хід. досхок. укр. кліентеля, 
власних продаї: з втратою з 
уваги на недугу. Добрий під-
прнсиець може ще більше роз-

вннути продукцію. 
National Bakery 

'Ю.'і Warliurton Avenue 
Yonkers, N.Y. (914) YO .")-ИЛЯ 

m Кнгпін A Country Homee t 

НАИКРАППГ 
ІКЗСІЛОСП в с я к о г о 
РОДА ПО ЗНИЖЕНИХ 

ЦІНАХ ., 
КОРР of KERHONKSON, NY 

(914) 626-7600 

П Funeral Directors Ц 
Theodore WOLlNNlN,lnc. 

Директор 
Похороіпюгр Заведення 

123 East 7th Street 
NEW YORK. N.Y. 10009 

Tel.: OR 5-1437 
СОЛІДНА ОБГЛУГ,А 

Іван Буньно 
Директор Українського 
.Іохоронного Заведеная 

(Лопередньо при Еазі 6th 
St.. New York City) 
Тепер c в асоціяції в 

METROPOLITAN 
FUNERAL SEBviCR BtC 
101 Ave. "A" (Cor. ltth 8t.) 

New York, N.Y.-W0Q9 
Business Phone: 671-S630 

Home Phone: 274-0620 
До ро:іппрпдження квояяці 

у псіх дільницях иіета. 

LYTWYN Ь LYTWY11 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБЩШ 
Займається Похоронами 
в BRONX. BROOKX,"XW, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована темлерату-
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y; 
ORegon 4-2568 , 


