
З ПРАЗНИКОІИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
І І Ц Н І М НАШУ ВІРУ В ХРИСТА 

І В ЙОГО СВЯТЕ ВЧЕННЯ 
П А С Т И Р С Ь К Е ПОСЛАННЯ 1969 РОКУ 

УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ В Л А Д И К 
У З 'ЄДНАНИХ СТЕИТАХ АМЕРИКИ 

Прийдіть, вдскликнич з ангельськими хорами: 
„Слава на висотах Богу, Народженому у вертепі". 

(Стих з Утрені Різдва Христового)' 
Дорогі в Христі Брати і Сестри! 

Як колись убогі пастирі 
та багеті мудреці прийшли 
до Внфлесмського вертепу. 
щоб' поклонятися Божому 
Дитяті; так і ми приходимо 
сьогодні до Божого храму, 
щоб поклонитися Синові Бо-
жояу, утаєному в Пресвятій 
Евхарнстії та вимолити в 
Нього Божого благословен-
ня і потрібних ласк. Зокре-
ма г^кгься щиро подякува-
тн Божественному Cnacirre– 
Л^віі Що дозволив нам діж-
датИся Різдвяних Свят. 

Рбіадумуючн над нашим 
туземним життям, зроджу-
сться в-нас питання: Чого 
потребуємо найбільше під 
цю йору? У відповіді на це 
питання треба сказати, що в 
нинішні часи, часи матерія-
л4зму,"Свкуляризму та ате-
йму найбільше потребуємо 
щирої, глибокої і живої віри 
в Бота і Його навчання. Tpe– 
ба нам живої віри, яка про-
свічувала б нам на дорозі 
вашого жаття. Така христн-
янсьха віра с цінніша понад 
усі багатства, здоров'я, кар'-

сийві ^спіхн та ио-
„ і . Від неї залежить наше 

особисте щастя. В хрнстиян-
еькій вірі знайдено ключ до 
розв'язки різних ЖИТТЄВИХ 
проблежі' 

'В годинах горя свята віра 
пригадує нам, що в цьому 
світі немає повного щастя. 
Вона пригадає нам, що тер-
піла Свята Родина, терпіли 
Апостоли, страждали міль-
нонк Христових внзнавців. 
Свята віра скаже нам, що 
коли хочемо колись бути 
щасливими з Христом Гос-
подом,І мусимо тепер взяти 
свій'хрест і йти за Ісусом. 
Якщо невмолима смерть за-
бере Нам когось із наших 
найдорожчих, то свята віра 
потішить нас, що прийде 
час, іЛлн знову зустрінемося 
із ними у другому світі. Як-
що Наш бюджет не має фі-
нансового покриття, то свята 
віра пригадає нам, що тих 
дочасних благ не раз бра-
кувало Святій Родині, коли 
вона опинилася у далекому 
Єгнйгі, яа чужині. Брак ко-
нечннх для життя речей від-
чувалн також Христові Апо-
стояйї'' 

Жива і глибока віра napo– 
хіяя у церковних громадах 

запевнить fit гарнщй поступ 
на полі релігійнім, ;культур-
нім і народнім. Тільки глн-
бока жива віра казала на-
шим українським -поселен-
цям будувати величаві церк-
ви, школи, семінарії, мана-
стирі та різні добродійні ус-
танови. 

Знову брак глибокої і жи-
вої віри спричинює руїну. 
Ірод з браку віри в Христа 
Господа допустився страш-
НОГО ЗЛОЧИНУ — РІЗНІ НЄВИН-
них дітей. Брак віри в Бога 
колишніх і сьогоднішніх 
провідників в Україні поза 
залізною заслоною спричи-
нив те горе, яке навістило 
нашу Батьківщину. Також 
наші невдачі н а іміграції 
слід приписати людям хит-
кої віри. 

Тож з празником Різдва 
Христового зміцнім нашу ві-
ру в Христа і в Його святе 
вчення. Хай свята віра про-
свічус нашим родинам, на-
шим батькам, синам і доч-
кам, щоб усі згідливо роз-
в 'язували всі домашні проб-

-Лени, керуючись ^засадами 
Христової науки. Хай, хрис-
тиянська віра стане гіідста-
вою праці В наших народ-
них, суспільних і культур-
них товариствах і орган іза-
ціях. 

Хай Божественний Спасн-
тель, що прийшов з неба на 
землю, наділить нас усіх 
щирою, глибокою і жиВою 
вірою, яка є найкращою за-
порукою наших успіхів тут 
на землі, а також буде цін-
ним завдатком на вічну щас-
ливість в небі. 

ХРИСТОС 
РАЖДАЄТЬСЯ! 

t АМБРОЗІЯ, 
Митрополит 
Філядельфійський 

t ИОСИФ, 
Єпископ 
Стемфордський 

t ЯРОСЛАВ, 
Єпископ 
Чикагівський 
св. Николая 

Д а н о в Філядельфії, Стем-
форді н Чикаго в празник 
Непорочного Зачаття Пре-
чистої Діви Марії, дня 8-го 
грудня 1969 року Божого. 
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Стра ійк 35,000 транспортових робітників 
в Ню Йорку щораз ближче 

ЙЛ'ЙОрК, Н.И. - Пред-
стваНИК Міжнародної Спілки 
траясігортових робітників в 
Ніо Йорку Метью Гайнен 
иафНкїе на це, що представ. 
я й к н Траиспортового Уряду 
не турбуються тим, що до 
1-го січня 1970 р. вже неда-
леко, І ' щ о тоді може поча-
твзся страйк 35,000 робітни-
ків н а Вгіських підземках і 
ateoftyuax, які спаралізують 
все гійття в цій великій мет-
рополії, подібно, як це було 
ВІД чай 12-денного страйку в 
1966-му році. Представник 
Міської Управи не зробив 
жадної пропозиції в останніх 
днях'. І тому нема виглядів 
я а якеиебудь порозуміння. 
Представник транспортовців 
вказував на це, що нюйорк-
еькї транспортові робітники 
заробляють річно від 7,000 
до 9,32 долярів, що с мен-
шою винагородою в порів-
в^нні 'аґйлатнею транслорто-
Вих робітників в деяких ін-
ш и х більших містах. Пред-

ставннк робітників сказав : 
„Сподіваємося, що не буде-
мо страйкувати, але коли 
зачнемо, то це буде довший 
страйк". 

даеснФскмнч 
АСТРОНАВТИ ,,АІІОЛЛО 
12" НА РІЗЛВЯНІП КОГО-
С Л У Ж Б І В БІЛОМУ ДОМІ 

Вашингтон. — Президент 
і пані Ніксон були присутні 
на передріздвяній Богослуж-
бі в Білому Домі, на якому 
були приявні 300 осіб, між 
ними і 3 астронавти ,,Апол-
ло 12" зі своїми жінками. 
На Богосл'ужбі читали урив-
ки Святого Письма та співа-
ли різдвяних коляд. Прези-
дент повідомив, що вишле 
трьох астронавтів, капітанів 
Конрада, Гордона і Біна, в 
подорож довкола Землі, по-
дібно, як це було з астронав-
тами „Алолло 1 1 " . Присутні 
на Богослужбі були члени 
кабінету та співробітники 
Білого Дому. 

Шг 
ОЛЕНА КУЛЬЧИЦЬКА: „ДО ЦЕРКВИ НА РІЗДВО 

Оригінал в Українському Музею ім. Кардинала 
Иосифа Сліпого у'Стемфорді, Конн. 

Конгрес закінчує сесію, схваливши 
важливі законопроекти 

Вашингтон. Конгрес пля- конопросктн про податки 
нус закінчити цьогорічну 
сесію 23-го грудня, щоб сво-
счасно виїхати могли конґ-
ресменн й сенатори на різ-
двяні вака^аї. 22-го грудня 
обидві Палати з поспіхом 
схвалювали важливіші за-
конопроскти. Це саме вони 
мали зробити 23-го грудня. 
Між схваленими проектами 
є важливіший податковий 
законопроект, до якого прн-
еднали проект збільшити 
пенсії соціального забезпе-
чення. Податки зменшено 
тим способом, що збільшено 
суму, вільну від опод:ітку-
вання, з 600 долярів д 0 750 
долярів, але це мас статися 
ступнево від 1970-го до 19-
73-го року. Пенсії соці.чль-
ного забезпечення збільше-
но на 15 відсотків. Не знати, 
чи підпише ці проекти пре-
зидент Ніксон, який с про-
ти того, щоб збільшувати 
федеральні видатки. одно-

пенсії, і тому збільшилася 
можливість, що Ніксон не 
поставить проти них „вета". 
Схвалено ще проект видати 
19.7 більйона долярів на ос-
віту і опіку над здоров'ям, 
але кінцеве рішення мас бу-
ти в цій справі а ж в січні. 

УКРАЇНСЬКЕ РІЗДВЯНЕ 
БОГОСЛУЖЕННЯ ПЕРЕ-

ДАВАТИМУТЬ ПО РАДІО 
Нюарк, Н. Д ж . Вночі з 24 

на 25 грудня, від 1 г. до 2:15 
ночі, радіостанція WJRZ. 
під числом 97 на радіоапа-
ратах, буде передавати з ра-
мени української католиць-
кої парафії св. Івана Xpec– 

А ЮРИНЯК 

ВІТАЙТЕ, НАРОДИ! 
Стугониш земля від стопи легіонів 
На ЗалНд, на Півніг, на Південь і Схід. 
Карбував римський мсг щораз дальші кордони 
1 бубнявів рабами зажерливий Рим. 

БІЛЬ мільйонів зростав, милосердя люд ждав. 
Милосердя і Божого гуда. 
1 на Сході тоді, в Вифлеемській землі 
Цар Небесний прийшов поміж люди. 

За зорею ішли, цар любови несли 
Пастухи та рибалки нужденні. 
Скреготали лихі слуги ката і тьми 
Фарисеї та книжники вгені: 

Наближався бо Правди тріюмф — 
Із зорею клигі там, на Сході: 
— У подобі людській БоЯЩй Син звістив люд — 
Уставайте, вітайте народи! 

Грудень 1969. Чикаго 

Польща погоджується на безпосередні 
переговори з Західньою Німеччиною 

Варшава. - Комуно-поль- кордонів вя Одрі-Ніссі. Ко-
ський прем'єр Юзеф Цнран- 'муністична Східня Німеччн-
кевіч виголосив в понеділок на. слухаючись диктату з 
22 грудня ц. р. у соймі у Москви, визнала давно ті 
Варшаві 90-тихвнлннну npo– j кордони ,але для Польщі 
мову, більшу частину якої важливо, щоб Те визнання 
присвятив німецько-польсь- і зробила Німецька федера-
чнм взаєминам. Він виявив. І тітвна Республіка., Циранке-
що голена польської торгр- і в(ч висловив переконання, 
вольної місії у Бонні Вацлав іцо коли б Західня Німеччи-
Пйснтковскі передав в тому на визнала Східню Німеччп-
с;імому дні західньо-німець-1 ну. то це ,.причинилось би до 
"к”ому міністерству закордон-1 закріплення, миру", але не 
них справ офіційну. відпо-: ставив цього за передумову 
відь Польщі на німецьку но-1 лімецько-польських розмов, 
ту а 25 листопада ц. p., в я - ! СОЦІАЛІСТИЧНИЙ канцлер За 
кій пропонувалось розпоча- хідньої Німеччини Віллі 
ти німецько-польські nepero–' Врандт давно заявив, що він 
ворн про нормалізацію вза- і с прихильником визнання 
смин між тими двома держа- і польських кордонів на Одрі-
вами. Цирзнкевіч підкрес- ( Ніссі. Це буде перша полі-
лив ще раз. що передумовою тична к о н ф є р еяція між 
будь-якого порозуміння с Польщею н Німеччиною від 
визнання Західньою НІМЄЧ- кенця останьої світової вій-
чиною західніх польських 1 т і . 

MMMiciCHitifMvcHMHtcMMMHMt 

Лідери 14-ох арабських держав 
обговорювали воєнний плян проти Ізраїлю 

У другому дні Рабат. -
панарабської к о н ф е ренції 
,,н^ вершинах" єгипетський 
міністер генерал Мохаммед 
Фавзі предклап стрітегіч-

тителя в Нюарку українське' ний плян для нової війни 
проти Ізраїлю. Те засідання 
було настільки засекречене, 
що прнявннми були тільки 
голови арабських держав із 
двома своїми прибічниками. 

Різдвяне Богослуження. Віл 
правлятиме о. Ярослав Дио-
ка. співатиме хор парафії. 
під днрнугванням маестрн 
М. Добоша. Це Різдвяне Бо-
г служення через радіо змо-ІЗа газетними твердженнями 

часно зменшуючи податки. ! жуть слухати українці Ннг --- обговорювано між іншим 
Конгресова Конференція ДЄ- йрку. Нюарку-Ірвінтону та . - скільки війська може да-
що злагіднила первісні за- сусідніх міст. 'ти на війну проти Ізраїлю 

У В С Я К О Г О С В О Я Д О Л Я 

кожна арабська держава 
і на яких відтинках фронту 
мають стояти війська кож-
ноі держави. Єгипетський 
президент Нассер і йордан-
ськин король Гуссейн мали 
н а п о л я гати, щоб багаті 
арабські країни, як Савді А-
рабія і Кувайт, причинились 
до купна для с п іл ь н и х 
збройних сил наймод^рнішої 
зброї. В тому самому часі 
Ізраїль підкинув останні 
пропозиції Америки щодо 
замирення між Ізраїлем і 
Йорданією. 

ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ РІЗДВО ПІСЛЯ 48 РОКІВ 
Член редакції газети „Фі-

лядельфія Івнінг Бюлетень" 
Роз де Волф помістила п 
числі з 18 грудня 1969 р. 
зворушливу розповідь про 
українку п-і Катерину Сін-
чук з Філядельфії, яка про-
вела 48 років у вимушеній 
мовчанці в закладі для не-
нормальннх людей на ..Бан-
бері". Репортаж ілюстрова-
ннй двома світлинами. На 
одній бачимо п-і Катерину 
Сінчук. якій тепер 71 рік, 
на другій, — вона п товари-
стві сестер Тимотеї та Кая-
солятн в старечому домі 
,.Святого Провидіння" в Чес-
нат Плл сидить під святко-
всю різдвяною ялинкою у 
вигідному кріслі, бавлячись 
із біленьким песиком - пуд-
лем. 

..Історія Катерини Сінчук. 
— пише Роз де Волф. - це 
історія жінки, яка перебува-
ла в стейтовому шпиталі у 
Філядельфії впродовж 48 ро-
ків, бо вона не вміє говорити 
по-англійському - і ніхто 
до неї взагалі не говорив. 
Але цд історія мас радісне 

закінчення, бо 71-річна Кл-
тернна Сінчук таки повер-
нулась до живого світу". 

Разом з іншими іміґран-
тами з України вона прнбу-
ла до ЗСА десь у 1913 p.. 
молода, весела, трудзлюбнл, 
сповнена великих н а д і и. 
Примістившись у гуртожнт-
ку на 24-й вулиці, Катерині 
пішла до праці, разом з по-
дружками пішки ходила ш.о-
неділі до української като-
лнцької церкви на вул. Френ-
клін, нюб заоїцадитн навіть 
,.нікля". У 20-річному віці 
дівчину спіткало нещастя: 
якийсь молодий чоловік об:-
цяп їй одруження, родинне 
життя, а закінчилось THV. 
що молода мама придбала 
дитину, а юнак зник. Днтя-
на померла, юнак також. не-
забаром, від запалення леіч-
нів. Але, сказано"в репорта-
жі, українсько-американська 
спільнота відкинула від ес-
бе покритку. Самотня Катс 
рина сновигала як неприка-
яна вулицями Філядель^лї, 

j ніхто не розумів її мови і. 
і врешті, в 1921 р. вона оіш-

ннлась у стінах ,,Байбері"., 
,.У наш час їй допомогли б 
психо-теранічними заходами 
та ліками проти депресії.. . 
Але тоді ніхто не допоміг 
Катерині". В лікарні спочат-
ку ще намагалися говорити 
з новою пацієнткою, однак 
безуспішно. Вона стала апа-
тнчною, замкнулась у собі, 
взагалі перестала говорити. 
Єдине, чим Катерина Сінчук 
займалась у тому заведенні, 
— замітала підлоги. І це с-
днне, що залишалось при 
ній, як постійне добровільне 
бажання, після 48 -ми років 
людської трагедії: повернув-
шись до живого світу, хоч і 
в старечий уже дім, п-і Ка-
терина охоче розмовляє з 
сестрами - українками, ціка-
виться подіями, приязно ус-
міхасться до співрозмовців... 
і замітає та прибирає помеш-
каяня. 
Коли б не новий директор 
заведення ,.Банбері" д-р Да-
ніель Блен, який прибув ту-
ди в 1967 p., коли б не д-р 
С. Левін, який особливо за-
ходнвея поправити долю не-

щасливе! жінки, коли б не 
Г Кнудсел, зв'язковиіі між 
лікарнею і світом, та не сус 
цільний працівник М. Сан 
дере не зустрічала б Ка 
терина Сінчук і цьоі-о року 
щасливо Різдвяних С в я т 
Спільно вони доклали зу 
силь, привели до неї ще в 
„Байбері" людей, які знакугь 
російську, польську, литов 
ську мови , . . Нарешті тра 
пили на місцеву ^раїнку 
Ольгу Мігхайлюк, яка заго-
в рила до без причини поло 
неної її рідною мовою! І на 
тому закінчилось майже пів-
столітно митарство Катери 
нп Сінчук. 

Тепер у старечому домі і в 
українському товаристві п-і 
Катерина не тільки розмов-
ляг, рідною мовою, а почала 
вивчати й англійську! 7-го 
січня 1970 року вона вперше 
святкуватимі українське Різ-
дво. 

У репортажі не згадано 
про те, що загублену укра-
їнку віднайшли, на жаль, не 
українці... 

БОГ ЛЮБИТЬ НАС! -
Р І З Д В Я Н Е ПОСЛАННЯ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКИХ Ц Е Р К О В 
Дорогі у Христі Брати та Сестри! '.^ 

„Слава Богу на висоті, і 
на землі мир, у людях добра 
воля!" (ЄваН. Луки 2:14) . 

Із ласки Божої^ ми знову 
святкуємо Різдво Христове 

свято радости великої. У 
нас на серці не тільки цей 
врочистий день, але й те ве-
лнке, що сталось у яслах 
Вифлеемськнх, та таємниця 
благочестя (1 Тим. 3:16), 
яка перевищує і небо, і зем-
ЛЮ, і людське розуміння. 

Найбільший факт не тіль-
кн в усій історії, але — в 
усій вічності, це та основна 
правда Різдва: Бог любить 
нас і Він усе вчинив для на-
шого спасіння! 

,,Так бо Бог полюбив світ, 
- споконвіку лунає відго-
мін вічної Євангелії, — що 
дав Сина Свого Однородже-
ного, щоб кожен, хво вірує 
в Нього, не згинув, але мав 
життя вічне". Яка проста, 
зрозуміла, доступна для 
всіх, але — велика правда. 
І цю вічну правду життя не-
вмирущого несе для нас 
Євангелія Різдва Христово. 
го. 

У народженні Хряста-Ме-
сії виявлена велика Любов, 
великий Любитель, великий 
Подарунок Бога для роду 
людського, велике Влаговіс-
тя спасіння і велике Життя. 
Без Різдва людство було б у 
темряві, позбавлене всіх 
благословень життя, не ма-
ло б нічого, окрім осуду за 
свої провини. Але — слава 
Богові! - Спаситель прий-
шов і в Пого приході ми ба-
чнмо сяево світла, славу 
якого випромінює Євангелія 
любови Бога до людини. У 
святкові дні Різдва Христо-
вого зануримось сією істо-
тою в її глибини: 

,рог доводить Свою любов 
до нас..." (Рим. 5 :8) . 

,Де в тому любов, що ми 
полюбили Бога, а що Він 
полюбив нас, і послав Свого 
Сина вблиганнмм за наші 
гріхи" (1 їв. 4 :10) . 

„Йому ймення Ісус, бо 
спасе Він"людей Своїх вій 
іхнНх гріхів" (Єваи. Мат. її 
21) . 0 

„Бо ви знаєте благо дощ 
Господа нашого Ісуса ХрмФк 
та, Який, бувши багатий, 
збіднів ради вас, щоб ви збат 
гатились Ного убозтвом" (2 
Кор. 8 :9) . 

„Бо Бог не послав Свого 
Сина на світ, щоб Він світ 
засудив, але щоб через Ньо-
го світ спасся" ( їв. 3:17) . . 

,J Слово сталося тілом, ,і 
перебувало між нами, повне 
благодаті та правди, і ми бф 
чили славу Його, славу як 
Однородженого від Отцвї 
(Єван. Івана 1:14). 

О, нехай милосердний Г в і 
сподь допоможе і нам, Його 
дітям, у ці святкові дні neper 
жити на власному досвіді 
радість Різдва і відчути від-
роджуючу силу Його ЛЮбОт 
ви до тієї міри, щоб ми „бу-
ли подібні до образу Сива 
Його" (Рим. 8.29), що наро-
дився в яслах Внфлеємсь-
ких. 

Усіх Вас, Брати та Светри, 
і ввесь Український Народ 
тут. у Рідному Краю — в 
Україні - г т а но юлслцу світі 
вітаємо з Різдвом Христовим 
і бажаємо Вам Богом благо ї 
словенного Нового Року. .„.г 

ХРИСТОС Н А Р О Д И В С Я ! 
СЛАВТЕ ИОРО! X 

-' І ; ijsHl 
Олекса Р.ГлрбузюКі '; 
Голова Об'єднання . ^ 
Дмитро МарНічук,. іф 
Секретар 

Різдво Христове. 
Року Божого 1 

ЗСА і СССР переговорюватимуть про 
припинення атомових перегонів 

Москва. — У Москві й Ва-
шингтоні проголошено в ми-
нулий понеділок 22 грудня 
1969 р. одночасно, т о аме-
рнкансько-совстські розмови 
у Гельсннках, які велисж 
від 5-ох тижнів, закіячили-
ся порозумінням, за яким 16 
квітня 1070 р. розпічнеться 
у Відні америкянсько-eoBCT– 
:ька конференція задля .,об-
меження перегонів у стра-
тегічному збро:нні". .,В піз-
нішому часі" - сказано в 
комунікаті та конферен-
ція перенесеться знову до 
Гельеинок. Нічого не сказа-
(о, про яку саме нтратегіч-

ну зброю буде мова на ВІ-
денськін конференції і - за 
газетними твердженнями -
у Гельсннках не устійнено 
докладного денного порядку 
ВІДеської конфернції. а тіль-
ки прийнято принцип, що 
кожна сторона мас право 
зголошуватн свої пропозиції. 
Розмови в Гельсннках про-
довжнлнсь на день-два, бо 
большевнкн спершу cnpoTH– 
внлись пепеводитн конфе-
ренцію у Відні: Москва cep– 
днта на Австрію за гостре 
негативне становище ABCT– 
рії супроти естетської інва-
зії до Чгхо-Словаччпнн. Ос-
тяточно прийнято компромі-
сову розв'язку, що спершу 
конференція буде відбувати 

І 
в 

міжчасі Америка подбає прог 
поширення приміщень тамо-
шньої своєї амбасадн, яка,”ТЇ 
теперішньому свому стай5 
замала для ведення такЦ^ 
переговорів, не вигідна і не 
мас таких безпосередніх сгюї. 
лук з Вашингтоном, як вояУ 
с з Відня. Обидві сторонн 
відкинули Женеву, яЛЙ 
мовляв, не має пригожої а?!4' 
мосфери для таких тайних 
переговорів. ЗСА вже д в а ^ 
пів року тому запропонува' ' 
ла Оовстам відбути т а к ^ 
конференцію. Вона м а л а 
розпочатися літом минулогр : 

року, але саме тоді Совстя 
перевели інвазію До ЧССР Т 
попсувались американсько^ 
совстеькі відносини. Осіння^ 
не можна було розпочати n^–1 

реговорів, бо не було відомо? 
хто внедовзі стане новині, 
президентом ЗСА, - - пізнім 
ше Москва хотіла виждатД^ 
на вислід виборів в НімеччяУ 
ні. Таким чином ця справа, 
затяглась. З уваги на відо4 ' 
му нехіть до Москви cynpdf 
ти всякої міжнародної к о ^ 
тролі — тепер також шанси 
такої конференції досита? 
слабі, дармащо голова cdf 
пстської делегації у Гельч-

синках. Владпмір Ссмйонон^ 
виголосив ні урочистому oiv 
танньому засіданні, що йог^о 
завершено шампанським т Л 

ся у Відні та згодом перене- стом, надзвичайно оптиміс^ 
сеться До Гельеинок. де в тичну промову 
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Різдво Христове 
Найбільшою' Божою ласкою для грішних людей на 

цьому світі було народження Христа Спасителя 1969 ро-
кгв т:му. Ласкою не тільки для відкуплення людського 
роду та його спасіння, для життя вічного після смерти, 
але й для його щастя та радости в дочасному житті на 
цьому світі. Тільки ті, що зазнали в житті великого горя 
і смутку, ті. що були у смертельній небезпеці, здають ссбі 
справу з того, якою невимовною благодаттю с віра в Бо-
га, якою панацеєю на всі смутки, болі я загрози може 
бути тільки зідхання: „О, Боже!" Різдво Христове — сим-
вол цих найбільших благодатей. 

Остання статистика подає, що в половині 1968-го ро-
ку на світі було кругло три з половиною більйони людей, 
з того 924,274,000 християн: 580,470,000 католиків. 
218.120,000 протестантів і. 125,684.000 православних. Біль-
іші:ть з них за новим і поважна частина за старим ка-
леядарним стилем відзначають цьогорічні свята Різдва 
Христового з тим упованням на Бога, з яким уповали 
на прихід Спасителя та з яким живуть уже майже дві 
дисячі років після Його воплоченвя. При цьому ми і всі 
покоління перед нами аж надто часто забували и забува-
ємо, що Господь, створивши людину, дав їй вільну волю 
і що здійснення всіх наших надів як на цьому світі, так 
і після нашої смерти, залежить виключно від нас самих. 

Рокове свято Різдва Христовсго дас кожному з нас 
найкращу нагоду заглянути в свою душу, перевірити свої 
думки і вчинки власне в світлі тих істин, що їх розкрив 
нам народжений у Внфлеємі Бог Предвічний. Одне певне і 
якби ми не тільки називалось християнами, але й справ-
ді ними були, нам і всім народам на землі було б незрів-
нянно краще жити. Погляньмо тільки на життя багатьох 
наших родин і вашої громади впродовж одного року від 
попередніх свят Різдва. Здається, що — поминаючи всі 
звичайні людські слабості і недомагання — нашим най-
більшнм гріх:м супроти Бога і себе самих, справжнім 
смертельним гріхом був брак доброї волі. Тому й немаг 
на світі і немає між нами самими того вимріяного миру, 
бо його приніс Спаситель для людей доброї волі, 

Добра воля в наших людях, в наших родинах, в на-
шій громаді, серед нашого народу є передумовою нашого 
внутрішнього миру, без якого не можемо встоятись, ЦієТ 
доброї волі нам усім побажати Л у першу чергу з нагоди 
цьогорічних свят Різдва Христового. Бо, де добра воля, 
там радість і щастя, що іх ми собі взаємно бажаємо. 

ХРИСГОС РОДИВСЯ - СЛАВГГЕ ЙОГО! 

о. Роман Галас 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГОРІЮЧИХ ДУХОМ 
(Думки на Хрнстоие Різдво) 

Господь Бог створив лю- замкнених воротах їхніх до-
дину із земського пороху 

В НІЧ ПІД Р і з д в о 
„Витаю Вас,.дсрогі мої українці, і звертаюсь до Вас 

з велкком лросьбов, бнстн були такі ласкави і мене ста-
ренького спомогли грошевов допомогой", - пише з Юґо-
славії українець, хатина - якого недавно згоріла. „Щиро 
дякуємо за присланая нам потрібного лікарства, обоє чу-
смося багато краще,, властиво приходимо до життя" . . . — 
це з листа із Польщі. З Австрії: , Д о нас звернувся бувший 
вояк визвольних змагань, щоб йому допомогти лікувати-
ся" . . . — Можна ще й ще цитувати десятки подібних лис-
тів до Української Медично - Харитативної Служби в 
Мюнхені і ще більше до ЗУАДК у Філадельфії. Не менше 
листів - прохань від українців у матеріальній нужді одер-

жує ОПДЛ: з кількох країн Південної Америки сестрн-
черннці, батьки і навіть діти прохають ,,гарнесеньких ук-
раїнськнх книжечок, бо нема змсги купити" . . . 

На всіх рогах вулиць американських міст бачимо нн-
ні маси людей із святковими барвистими пакунками. Та 
бачимо й людей із Армії Спасіння, які видзвонюють ДЗВО-
никамн, прохаючи допомогти хоч дрібною жертвою тим, 
які з різних причин можуть не мати на Різдво навіть 
шматка хліба чи теплого приміщення на ніч. Пошта при-
носкть у ці дні й до наших домів листи - заклики від різ-
них американських установ з проханням дати бодай до-
ляра на сліпих, на бідиих, на різні науково - дослідні інс-
тнгуції. Як американські громадяни, стараємось не відмо-
вити у цих проханнях. Але - як українці, члени велико-
го народу, що перебуває в крайній нужді ось уже півсто-
ліття. як члени вільної української громади в країні з най-
вищим життьсвнм рівнем, — не можемо також зачинити 
дверей перед тими братами й сестрами, які чекають на до-
помегу. Нехай це не будуть десятки доларів, нехай це 
буде скромний один доляр — але нехай від буде від усіх, 
бо лише так зможемо виконати моральну повинність пе-
ред знедоленими братами. 

Свято Різдва - свято радгети. Прийшов бо Син Бо-
жнй днесь, щоб спасти -іюд свій ввесь! Поділім ся ж і ми 
великою радістю з убогими і засмученими! 

вдихнув їй у ніздрі віддих 
життя (Буття 2, 7). Розум, 
воля, думки — це сили і вла-
стивості безсмертної душі, як 
Образу та подоби Божої в 
людському тілі. Таланти, 
використовувані людьми, да-
лн світові великі технічні, 
медичні та господарські ви-
находн, якими вони корвету -
ються, поліпшують СВОС Ж1ГТ-
тя. А все це з ласки дару 
Божого творення. Це правда, 
що розум і його та лаяти да-
рували світові й такі нові 
винаходи, що коли їх зле 
вжити, грозять людству за-
гладою. Це т- страшна ато-
мова зброя, від якої охорони 
нема. 

У зв'язку з великим тех-
нічним і науковим поступом 
у світі знаходяться люди, я-
кі твердять, що людський 
геній, а не Бог. с джерелом 
усіх нових винаходів, і то-
му життя треба викорнсто-
вуватн та достосовуватн до 
..духа часу", не зважаючи 
на Божі закони людського 
призначення, треба забува-
ги про родинні, народні та 
-дерковні звичаї і традиції, 
як витвори людського духа. 

Погоня за вигідним жит-
:ям, спокуса збагачувати се-
5е і гордість, яка є внелідом 
добробуту, часто перетворю-
оть людські серця в камін-
ня. розбивають родини, по-
дружжя, роз'єднують прия-
гелів, убивають пошану до 
5атьків, церковних і народ-
них провідників, знецінюють 
гідність людини. Всюди там, 
де „богом" стає жадоба вла-
іи, греша, високого уряду', 
слави, відзначення — всю-
ци там гинуть віра, любов, 
милосердя, охота творити 
добрі діла і пам'ять, що 
людське життя обмежене й 
коротке. 

Св. Апостол Павло, вели-
кий знавець людських душ, 
у журбі про щасливе життя 
людей на землі та їх вічне 
щастя в небі по смерті, пише 
так у листі до Римлян: ,,Лю-
біть один одного братньою 
любов'ю. Пошаною один од-
ного випереджуйте, в ревно-
сті не будьте ліниві, духом 
горіть, Господеві служіть, ве-
селі в надії, в горі терпеливі, 
у молитві витривалі, святих 
в потребах помагайте, дбай-
те про гостинність!" (12.П-
14). Які важливі, які пов-
чальні й потрібні ці слова св. 
Павла для людей, що не за-
гратилн віри в Бога, в ко-
нечність любови до ближ-
нього, в конечність добрих 
діл, людей, які горять ду-
хом. а не невільників матерії 
чи короткотривалих забага-
нок. 

Між добрими порадами св. 
Павла в його листі до Рим-
лян, як потреба любити од-
не одного, шанувати себе й 
інших, жити надією в щасті, 
бути терпеливими в горі, ви-
тривалими в молитві, він за-
кликас римських християн 
бути гостинними! Веселі та 
гостинні люди — це люди 
добрих сердець, це ЛЮДИ ГО-
ріючего духа в вірній служ-
бі Богові та всім потребам 
ближніх. Люди похмурі, не-
задоволені, задивлені в зем-
лю — це самолюби, це ску-
парі, яких зобов'язання пе-
ред життям кінчаються на 

мів. 
Колись на нашій рідній 

землі ми, українці, дуже щн-
ро практикували гостнн-
ність. Щира гостинність ви-
явлювана при різних цаго-
дах, давала нам радість жнт-
тя, об'єднувала нас, будува-
ла силу духа не піддаватися 
ударам злої долі, що вияви-
лося в обороні прав нашого 
народу перед натиском на-
ших ворогів, які хотіли нас 
знищити. Носіями щирої ГОС-
тннности на нашій рідній 
землі були наші матері, наші 
подруги^ наше жіноцтво. 

Живемо на чужині в добрі 
та достатках. Але, cnocrepi– 
гаючи життя української е-
мігранції на чужині, завва-
жусмо, що про гостинність у 
багатьох наших родинах 
призабули, і то в родинах 
багатих та інтелігентних. 
Наші робітничі родини час 
тіше одна одну відвідують і 
гостять, як деякі провідні ІН-
телігентні родини. Хто ви-
нен ? Чи може деякі наші ін-
телігентні пані, наші rocno– 
дині забули про звичаї рід-
ної землі та заміняли свої 
колись щирі, гостинні серця 
на серця скупарів і самолю-
бів? 

Брак гостнниости в житті 
провідної верстви на чужині, 
серед наших церковних і на-
родних провідників, також 
причиняється До того, що 
бракує нам згоди в загаль-
ному народному житті, бра-
кус планів, як зберегти наш 
нарід релігійно та національ-
но не надщербленим, бож ні-
що інше, як щира гостина, 
виміна думок у теплій атмос 
фері, так сильно не об'єд-
нус людей і не злагіднює 
непорозуміння, не усуває во-
рожнечі. 

Як дуже нашій українсь-
кій спільноті треба провідни-
ків в горіючнх духом, за-
дивлених у сяйво неба, як 
сили й джерела посвяти, лю-
5овн і відповідальности за 
долю нашого рідного народу 
а Україні та нашої еміграції 
на чужині. 

В. .Іеицнк 

ВІД СВЯТОГО ЮРА ДО СВЯТОЇ СОФІЇ 
З нагоди 30-ліття архисрейських свячень Блаженніщого 
Верховного Архнснископа Кардинала Кир Лоснфа Сліпого 

ПІВДЕННА АФРИКА 
ЗМОЖЕ ПРОДАВАТИ 

ЗОЛОТО ТІЛЬКИ МІЖ-
НАРОДНОМУ МОНЕТАР-' 

НОМУ ФОНДОВІ 

Вашингтон. — Більшість' 
країн, які цікавляться про-
дажем і купном африкансь-
кого золота, погодилися в 
тому, що Південна Африка 
зможе продавати своє золо-
то тільки Міжнародному 
Монетарному Фондові, а не 
центральним банкам окре-
мих держав. Таке становище 
займали представники ЗСА. 
Встановлено ціну за одну 
унцію золота на 35 доларів. 
Африканське золото можна 
буде купити і на вільному 
ринку, де ціни також не бу-
партійної організації в Бом-
баю. С. К. Патіль, заповів, 
що уряд Ганді провалиться 
найдалі до шістьох місяців, 
втративши більшість в на-
дуть дуже різнитися від мак-
симальної ціни 35 долярів. 

Цього року припадає трид-
цятнліття а р х нерейських 
свячень Його Блаженства 
Вертаного Архиєпископа 
Кардинала Кир Иосифа Слі-
пого. 

Ледве чи знає історія Bce– 
ленської Церкви такого Вла-
дику. щоб свої архиєрейські 
літ;1, прожив у такій безпе-
рервній самопожертві і від-
даності справі Божій та сво-
сму народові. Від першого Ж 
дня положення рук трьох 
Архпереїв — Слуги Божого 
Митрополита Кир Андрея та 
двох співсвятителів, нині іс-
пов:дників Віри Преосв. Нн-
китн Будки та Преосв. Кир 
Николая Чарнецького — 
маи5утній наслідник на мит-
ро:юличому престолі у Льво-
ві. Архиспископ Кир Иосиф 
Сліпий, CTJTIHB на дорогу 
страждань, яка. тягнеться до 
нинішнього дня. 

Вісімнадцять літ больше-
зицькеї каторги та фізичних 
тортур приніс він, оцей До-
5рин Пастир свого стада, в 
жертву Господеві за свою 
Церкву і свій нарід. І коли 
зін від 1963 року вже не заз-
час (Ьізичннх мук, московсь-
чнх концентраційних табо-
рів. то далі терпить моральні 
муки, які меже часом с й 
"Нльшнмн. як фізичні. Вла-
іика-Іспозідннк терпить, бо 
його Церква, його рідна с-
лар.хія зліквідована на РІД-
яих, Землях, а в діаспорі, 
івідкіля мас прийти відро-
дження на Рідних Землях, 
Церква переживає важку 
кризу. Ця криза спричиняє 
зашому Владиці - Ісповідни-
сові нестерпні моральні белі, 

і це він неоднократно з глн-
5инн зболілого серця виска-
зував при нагодах навіть та-
ких радісних, як ентузіясти-
чні прігвітання його в час 
відвідин своїх вірних, розки-
нених по всіх континентах 
світу. 

Майже в кожній своїй про-
повіді закликає Митрополит 
Кир Посиф до єдности, до 
спільної дії на церковному і 
народному полі, бо тільки 
згода, сдиномисліс у всіх за-
?аднкчнх справах нашої 
Церкви може нам самим при-
нести ксристь під кожним о-
г^тядом. ,.Тільки народ - мо-
ноліт. говорив Блаженніший 
Кир Иосиф, може говорити 

чити ювілей 30-ліття архиє-
рейства нашого великого ду-
хового провідника, що ним у 
цей грізний для нашої Церк-
ви і Народу час, є Блаженні-
ший Верховний Архнспнс-
коп Кир Иосиф Сліпий. Бе-
ручн по-людськи - цей Во-
гом посланий Владика по 
стількох терпіннях уже міг 
би спокійно доживати віку, 
маючи за собою ореол icno– 
відництвя. та найвищу гід-
ність Католицької Церкви, 
Кардинала. Одначе, він, неу-
страшнмий борець за славу 
Божу, за добро свого Божого 
Люду, ні на хвилину не спо^ 
чнває, від ранньої зорі до 
пізньої ночі працюючи над 
здійсненням великих плянів. 

Видвигнення справи Пат-
ріярхату перед Вселенським 

-Собором та послідовна в то-
му напрямі праця, щоб П 
завершити легальним актом 
; - це праця не для його сла-
ви, це для добра його Церк-
ви і Народу. Сам він сказав 
одного разу, що не для себе 
він це робить, не про його 
особу тут ідеться. Тому BHC-
тачас ,.отого нагрудного xpe– 

СГа. U'O ЙОГО ЯК СИМВОЛ СПИС-
копського сану носить". В 
такій площині ставлять 
справу люди ідейні, які за 
святу справу готові терпіти, 
готові вмерти, як це засвід-
чилн своїм пеступованням 
Слуга Божий Митрополит 
Кир Андрей і тими ж сліда-
ми йде його помазанець Bep– 
ховний Архиспископ Кир 
Иосиф. 

Не для власної слави він 
побудував Український Ка-
толицькнй Університет в Рн-
мі, відновив Чин св. Теодора 
Студита. почав широку ви-
давничу діяльність. Це все 
праця спрямована на розбу-
дову нашої духовости. на1 

підготову молодого поколін-
ня для праці в користь Цер-
квн і тим самим для добра 
Нарсду. 

Що все це не фрази, а не-
мов жііттьове Вірую для 
Блажеянішого Верховного 
Архиспископа. хай посвід-
чать слова, які сказав він 
21 березня 1937 року в своїй 
знаменній, програмовій про-
мевї на святі в честь Митр. 
Иосифа Рутського у Вели-
кому Театрі у Львові: 

„Невмируща слава нале-
свос тверде слово , а кожне. жнтея тим, що ціле своє 
розбиття використовують на-
ші релігійні і національні во-
рогн. Тих же наших „прня-
телів" доля нам протягом іс-
торп не скупилась, їх завж-
ди було досить в минулому 
і від них аж роїться тепер. 

У такій ситуації, коли во-
рог намірився знищити на-
шу Церкву дгщенту на рід-
них землях і добирається до 
її живого тіла в розсіянні, 
інстинкт самозбереження по-
вннен бн нам диктувати лк-
найбільшу солідарність, як-
найбільшу однодушність У 
всіх справах, що с життьови-
ми для дальЩого нашого іс-
нування як окремої релігій-
ної одиниці, як частини на-
ціональної групи в діяспорі. 
Маючи сьогодні Богом дано-

жнття віддали для туземно-
го й вічного добра народу, 
що в посвяті й жертві духо-
вих і тілесних сил геріли і 
трудились для нього. З ПО-
дивом глядить кожний на 
порив їхнього духа, на їх 
лет і відвагу і клонить голо-
ву перед їх безмежною лю5о-
вію. Ще більша пошана і по-
див належаться том, що не 
.інше помагали своїм рідним 
у домашніх і внутрішніх тур-
ботах, але що своєю освітою, 
знанням і міжнародними 
зв'язками зуміли зацікавити 
і з'єднати для народу і сто-
ронні чинники та вивезти 
йсго на арену світу, щоб ста-
нув він у народів вольних 
колі". 

Читаючи ці рядки, npura– 
го провідника, ми повинні, дались мені слова св. пам. 
всі довкола його об'єднатись, 
щеб скріпити себе морально 
і завершити організаційно. 

Мимоволі насуваються та-
кі думки, коли хочемо хоча 
короткими рядками відзна-

пок. сенатора інж. Павли-
ковського, сказані в році 
1947 про нашого Блаженні-
шого: „Якщо ми мали лю-
дину з високим вродженим 
дипломатичним хистом, то 

РІЗДВЯНІ поштові 
марки в Америці 
У справі різдвяних пошто-

внх.значків, чи марок в ЗСА 
завжди були розбіжності и 
навіть протести, головно від 
жидівсько - американської 
громади. 

Минулого року Американ-
ський Жидівський Конгрес 
запротестував проти різдвя-
ної поштової марки, v що 
представляла „Благовіщен-
ня'' - (картина артиста Ян 
Иик), бо в оганії Конгресу 
це нарушувало гарантію 
першого доповнення до аме-
риканської конституції про 
відокремлення церкви від 
держави. 

Цьогорічна різдвяна пош-
това марка є репродукцією 
образу невідомого мнетця з 
1870 року та має заголовок 
„Зимова неділя в Норвей, 
Мейн". 

Американський Жндівсь-
кий Конгрес хоч і с проти 
поштових марок, що мають 
релігійний характер, до 
цьогорічної різдвяної ПОШТО-
вої марки він поставився 
прихильно. Його представ-
ник у листі до генерального 
поштмайстра Вінтона М. 
Влавнта вказав, що всі про-
екти різдвяних поштових маг 
рок після релятивно нев-
тральноі в 1962 році були 
сильно сектантські. Однак 
представник поштового уря-
ду відповів, що звичай ви-
пускатн різдвяні поштові 
марки кожного року дуже 
закорінений в Америці і лед-
ве чи можна б його перерва-
ти. 

Для українців справа ма-
рок є тим замітна, що ми, за 
винятком марки Т. Шевчец-
ка,, не старалися зайняти 
становища до різдвяних чи 
інших поштових марок в 
Америці.. Можна з певністю 
ствердити, що східньоевро-
пейська етнічна група в 
Америці дуже слабо заступ-
лена на американських ло-
штових марках, а українсь-
ка тематика взагалі в них не 
існує. 

Вол. Ю. Масвський 

ним був о. ректор Иосиф 
Сліпий ". 

Згідно із наведеними сло-
вами тодішнього о. мітрата 
д-ра Иосифа Сліпого про 
митр. Иссифа Рутського, яс-
но видно напрямні, які ста-
ли в основу всієї ДІЯЛЬНОСТІ! 
впродовж його вільного і 
страдницького життя. 

В тридцяту річницю його 
архисрейських свячень, що 
сповнилося 22 грудня, і 25-
літню річницю перейняття 
митрополичого престолу ПІ-
сля смерти Слуги Божого 
Митр. Кир Андрея Шептіщь-
кого, зложім нашому Нерв;-
єрархові не дише найкращі 
побажання, щоб Господь 
кріпив його добрим здоро-
в'ям та вдержав .при життю 
ще квоті літа, але й npupe– 
чім йому нашу ПОМІЧ перш 
за все молитвами і нашою 
єдністю довершити тих всіх 
великих плянів, що він їх 
намітив в користь нашої 
Церкви і Народу. 

На многі і благі літа 
Владико! 

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

— ив сила 

t^srasr,–: 

НАШІ і ВАШІ 
СВЯТА 

Коли весною цього року я 
зустрів під У критським. На-
фдним Домом у Ню Порку 
нашого польського прияте-
ля, проф. Лівача-БлотніцЬ' 
кого, він, покійний профе-
cop, виглядав мені вікетоді 
дуже слабосилим та неміч, 
ним. Збирався до міської лі-
карні Бслвю на якусь там 
екзамінацію і не покладав 
великих надій на те, що врр-
неться з неї здоровий... Цро-
щаючись зі мною, nbc.yix-
иувся під сивим вусом, ірка-
зав: ч ,. 

— Пам'ятайте, пане Jlea– 
сю, як я помру, moQHCbTC 
мені в „Свободі" ладнці^не-
кролог написали! 

Некролог я справді, напи-
сов, хоч не знаю, чи їдкий 
дуже ладний, та це діялося 
під час вакацій, коли',люди 
газет не читають, і дехто з 
земляків навіть цього не по-
мітив,'що професора Сівача 
вже немає в живих... Ще не-
давио яХгось із патріотів. ди-
вувався в клюбі ,JlvcafilU' 
кити", чому професор не 
приходить до Дародного!До-
му, та невже змінив, як то 
кажуть, фронт і wpg!tpae 
„будувати Україну"?" f!.. 

Покійний любив звичайно 
відвідувати наш Народний 
Дім у передсвяточному.се-
зоні, коли наближався Свят-
Вечір нового ци старогоjpru– 
лю. Жалівся, бувало, ^yajyK– 
раїнців, що позаводили лові 
календарні порядки, ,"jroprb 
запрошують його на семіта t 
за новим, і за старим сщлем, 
а він, по старечій немочі, .не 
мас вже сили ходити з^одЦої 
куті на другу... З в^елЩйм 
сантиментом згадував' своє 
дитинство і селоЛуку e^tfOM– 
бірщині, де він прийшов на 
світ у мішаній родині (його 
мати була українка^. Тому 
то в них, у хаті, святкували 
наперед „польські", а потім 
„руські" свята... г. ,̂  

Найбільший клопІт^,'^ — 
розповідав професор, — ви-
ходив тоді з гостинцями-да-
рунками 7іід ялинку. В ньо-
го була менша сестра, cxpu– 
щена в церкві, яку мама ви-
ховувала в українському;ду-
сі. Як надходила польська 
Вілія, тоді Янгол прцносив . 
йому різні смаковиті, речі, 
як цукерки, яблука, zopja;a, 
а сестричка мусіла обходи-
тися смаком і чекати ще два 
тижні на свій, „рурькції" 
Свят-Вечір! А на українські 
свята — сестра мала фрай-
ДУ, діставала різні мврци-
пани, а він дививсял мов кіт 
на сало, та й облизувалася. 

— Щоб не робити між 
дітьми ворожнечі, —:згаду-
вав професор, — одного ра-
зу наші родичі пошвптаЛися 
щось там з Янголом' і на 
цьому шептанні ми обоє з 
сестрою добре вийисли, бо з 
того часу діставали. даргунКЦ 
два рази: раз на наші;гроз 
на ваші свята!.. 

В цьому різдвяному-сезоні 
вже не побачимо під Народ-
ним Домом у Ню Корку та-
кої всім знайомої, похилої 
постаті старшого, сивого па-
на в полинялому футрі,9НО-
шеному капелюсі, з палич-
кою в руці, що зустрічав 
кожного доброю усмішкою і 
святковим привітом ,JCpuc– 
тос рождасться"... 

Відійшов приятель'Х"'за-
лишилося порожне місце. 

Ікеї 

Дарія Ярославська 

ОСТРІВ ДІ-ПІ 
(Уривки з роману) 

(3) 
— Татко знає, я за той 

час багато передумала ,.. 
— Та не може бути! 
— Кажуть: „Індик думав 

і здох". 

хвилині не зробив би цього. 
- І ще що ти думала? — 

спитав Паньків, зутшнив-
шись біля вікна і не відри-
ваючи від неї ПОГЛЯДІ'. Вий-

- То індик, — відповів, 1 шла саме з-поза паранани-
ВЄ зупиняючись. - - Людина І ка, горн-ітко чаю л одній ру-
зробила б те. якщо б не ду-) ці і тарілка з кексами в дру-

малз. Що ж ти думала ? j гій. 
Над своєю провиною,, Ллє міма здивується, 

- сказала і думала хвнли-j п о о а ч н в ш н м е н е в д о м а ! „ 
ну. Добре було, що мами не с к а з а л а , ставлячи все на 
було вдома. Були с п р а в и . і ^ , Правда? Те. що я 
які вона потрапила сказати: хочу таткош сказати, трохи 

скомплікбване. 
- Може зрозумію . . . — 

тітові А мамі, але не тоді, 
коли вони були обоє разом. 
Ми не - повинні були втікати, 
що нам назустріч іде пан промовив і рушив до стола. 
директор. Але тоді це був - Чи можу сісти, чи треба 

вислухати ті скомпл і ковані 
справи стоячи? 

— СТОЯЧИ, прошу, бо то-
ді мені зручніше. Це ВІДНОС-

відрух, хвилина. Ми зроби 
ли це без надумн. І татко 
знає, так певно діється, ко-
ли хтось відбирає собі жит-
тя. Відрух. Уже і наступнійно того, що сталося 

— Хіба ми вже не злік-
відувалн всього? 

— Так. але я мушу тат-
кові сказати, чому я це так 
глибоко пережила. Якщо б 
тзтко не був комендантом, 
якщо б татко був собі звн-
чайною, пересічною людн-
ною, я б так цього не nepe– 
живала. 

Паньків доторкнувся доло-
нею своєї бороди. 

— - Треба більших ' пояс-
нень - сказав жартома. 
Занадто скомпліковане для 
мене. 

Як я ?цось зроблю . . 
о, я не ВМІЮ ЦЬОГО ВНЯСНН-
тн! Але я відчуваю, т о ми 
одна родина, знлна тут ро-
днна. Мн так, як союзники, 
один за всіх і всі за одного. 
І ось один союзнігк — вона 
вдарила себе в грудну кліт-
ку, - ось цей, зрадив. Тат-
ко розуміє мене? 

— Здасться, - відповів 
Паньків. - Тепер мушу сі-
стн. Що більше, я мушу за-
куритн. Може і мені треба 
пошукати якогось слова. Ти 
хотіла цим сказати, що ди-
тниа не повинна приносити 

сорому своїм батькам, чи 
так? Бачиш, зрозумів! Це 
гарно.що ти так думаєш. а-
ле справа ще в чомусь іншо-
му. Справа в твоїм майбут-
нім. на якім нам із мамою 
дуже зт лежить. Не те кари-
гідне для мене, що тн була 
на гірській доріжці з пое-
том. ти не повинна була 
бути! - а те, що тн не під-
порядкувалася ш к і л ь н ігм 
законам. Закони творять 
порядок у світі, без них був 
бн хаос, повний злочинів. 
Спершу нас зобов'язують 
малі закони, але вміру того, 
як розвиваємося і ростемо, 
вони стіють чимраз поваж-
ніші. Треба це пам'ятати. 
Але сталося. Мені подоба-
лося, що ні на кого не спи-
хасш провини. Сама провн-
нилась і сама вирішила від-
покутуватн. Тепер справа 
скінчена. 

— О. ще ні! Пан днрек-
тор т е буде мати ..науку"! 

— Треба її прийняти. Те-
пер я хочу тебе щось СПНТЯ-
ти. j 

— Чн маю сісти, чи мушу 
стояти ? j 

— Мусиш стояти! - по-! 

жартував, але коли двома 
пальцями взяв її за підбо-
ріддя. його погляд був по-
важний. Спитав: — Скажи 
мені щиро, чи там на березі 
Остару того вечора були в 
тебе чорні і небезпечні дум-
ки? . . 

Зі ехнленею г о л о в о ю , 
всміхаючись, Ореста відло-
вілз: 

— Здасться, були трохеї 
смішні. . І але тоді, як я бу-
ла в музичній школі. Я хо-
тіла "кудись подітися . . . Те, 
що сталося на березі. справ-
ді не моя провина.. . 

Паньків легенько вдаряв 
пальцем по її носі. 

— Треба, шоб цей носик 
запам'ятав собі, що таких 
думок не дозволено мати, 
щоб там не сталося, — гово-
рив. — Ми мзсмо бути силь-
ні, відпорні. Мн, українці. 
На всі справи треба дивнти-
ся тверезо, відважно і . . . тро-
хи з гумором. Я тобі мушу 
також у чомусь признатися: 
там,у лікарні, я зрозумів, що 
в нас удома немає вже ди-
тини, тільки молоденька дів-
чнна, нова людина. І тому 
треба поводитися і вирішу-

вати по-дорослому. Зрозу-
мів? — звернувся до неї 
формою, прийнятою від 
нзйменших років, а вжнва-
НОЮ ТІЛЬКИ В НІЖНИХ ХВИЛИ-
нах. — Зрозумів, — відпові-
ла тихо. 

Все скінчилося на тато-
вих широких грудях, що бу-
ли таким бажаним захистом. 
Усе вмістилося в татових 
словах, що перевели її з дн-
тячого світу в стремління ю-
нацького віку. 

Але з Борисом Карлови-
чем Бохнацьким не могло 
піти так легко. 

Амбулаторія була однією 
великою кімнатою переділе-
ною на дві частини шафка-
ми з приладдям необхідним 
у наглих випадках. Обидві 
частини мали по одному ек-
замінацліному столу, накри-
тому білим простиралом, 
своє окреме світло і одно 
вікно. 

Чоловік, шо ввійшов до 
амбулаторії, не міг бачити 
Ірини, бо вона стояла біля 
вікна в другій частині, а 
лямпочка біля дверей залн-
шала по кутах тіні. Ірина 

приглядалася до нього мов-
чки, не рухаючись. Він міг 
мати років тридцять три, 
ТРИДЦЯТЬ ЧОТИРИ. Б у в BHCO-
кнй, по-молодечому струн-
кнй, його обличчя було за-
смагле, а чорне волосся, з 
проділом по правому боці, 
свобідно укладалося над вн-
сокнм чолом. На ньому було 
сіре вбрання, краватка у 
чорно-біло-червоні пружки, 
а з нагрудної кишеньки 
в и д н і в рожок .білої xyc– 
точкн. І вже самий його 
зовнішній вигляд стримав 
її від руху, навіть від мови. 
Пого поява була поза межа-
мн таборового стилю, де все 
починало чимраз більше бу-
д єн іти, де навіть свято дере-
стало бути святом, а стало 
трохи відмінним буднем. Це 
була людина зі „світу", во-
на не належала Да таборян, 
може був один із весільних 
гостей . . . 

Він увійшов свобідним 
кроком і цілком не виглядав 
на людину, якій потрібна^ 
нагла допомога. Вона холо-
днокровно, а все ж таки з 
дрібкою напруги спостеріга-
ла, що буде далі, Прошу? 

— хотіла була вже спитати, 
але спостерігання неанайо-
мого було чомусь np^csfHe. 
Хвіїлняу він стояв, пригля-
даючись до першої частини 
амбулаторії. Його темі рівні 
брови легко рушилися, і. їй 
стало цікаво, що саме,аик-
ликало в нього той р у і - ^ а -
гло він noaepHj-B голов^, не-
мов шукаючи когось чи ,flb– 
гось, і тоді гострий, як'лезо 
спнчастого ножа, споміш 
прощіш її думки. Це ж він! 
Це той чоловік, ЯКИЙ ДОПО-
м г̂ їй з Ігорем цересістися 
з Штарнберг'еру на' 'го?іов-
шгі! двірець у Мюнхені! Во-
на не пізала його обличчя, 
яке бачила може дві-три 
хвилин, але пізнала його 
молоду, тонку шию! Вілл 
тієї шої видніло тоді тцаедн-
вр всміхвене личко Ігоря, 
відвернулося було від неї і 
довірливо пригорнулося ” до 
тої шиї! Разом Із тим нага-
далося, що в неї і досі є -його 
течка, яку тоді а поспіху не 
встигла йому в1ддатиІ^.;.Та 
невже ж це наш новий го-
лрвний.. ?" - мигнуло пов-
не здивування ft сумніву 
тогганяя. - v.'-;u– 



сяшд ЯРО тш ВЕЧІР 
Під час визвольних зма-

гань а Pfotiax 1918-20 багато 
наших родин переживали 
тяжкі матеріальні та родин-
ні труднощі. Переживала не 
менші труднощі і моя роди. 
на, зокрема наша мати. Тіль. 
кн вилізли'ми ЗгНІД земель-
ки, де просиділи два роки 
під свистом гармат, обчнстн-
ли хату, щойно один день 
минув," дас" батько вернувся 
додому ^'австрійської війни, 
почистив кріса і пішов боро-
нитн рідну "землю. Вістки 
про нього нема. 

Поляки в'їхали в село, па-
лять хати, убили священика 
о. Сахаровського, ранили 
кількох жінок і дітей. Заги. 
нула тоді і моя молодша 
сестра Ііараня, семирічна 
дитина, кажуть, що де тон-
ко, там І'рветься: Д о горя 
матері та'рідні прийшло во-
ве горе. Я, бавлячись хован-
кк у сусідній хаті з товарн-
шами, уіпіл "у цебрик плечн-
ма та й не устав, принесли 
мене до нашої хати, положи, 
ли на печі1.' Лікаря не було. 
У Бродах були тоді червоно-
армійці, а у Соколівці були 
галлерівпД. З села день пе-
ред випадком відступили яа-
ші стрільці. 

Пролежав я на печі багато 
місяців, не міг сам навіть 
обернутися.' А скільки за 
той час вислухав „лікарсь-
кнх" порад1, що давали мені 
та моїй матері старші бабу-
ні: ставили мені на плечах 
гарячі баньки, то п'янки cca– 
ли мою крав, але ніщо не по-
магало. Не раз говорили, 
що, мабуть, я вже ніколи не 
буду ходити. Тільки мати не 
тратили надії та все перечй-
ли такій1 поговірці. 

Найгірше мені приходя-
лось переживати свята, бо 

мати тоді часто пригадували 
батька та обливались сльо-
зами. І ось на Святий Вечір 
мати приготовляють вечерю, 
надворі падає маленький 
сніжок, у вікні з'явився го-
робчик, неначе хотів шжу-
шатя куті, яка стояла на сіні 
на столі. Як мені хотілося 
встати та кинути кілька зер-
нят куті нашому гостеві у 
вікні! Тоді увійшов до хати 
мій брат. Під вікном почув-
ся спів колядників. Запла-
кав я в душі, не знаю чому: 
ЧИ тому, що колядники про-
гналн гостя з вікна, чи тому, 
що я не з ними, чи може TO-
Mjr, що і мати обтирали сльо-
зу. Мати сказали до мого 
брата, щоб ішов до сусіди та 
поспитав, а котрій годині по-
чннасться Різдвяна Служба 
Божа. 

Я чомусь знав, що брат 
відмовиться, а тим самим ще 
гірше приб'є матір, тому, не 
чекаючи його відповіді, ска-' 
зав, що я піду. Брат хотів 
заперечити мені, але мати 
спинила його. Сказала до 
мене: „Вставай та йди!" Я 
не чув найменшого болю, ус-
тав, зібрали та взули мене 
і я пішов. Сусіди приняли 
мене з радістю та здивован-
ням не тільки тому, що ува-
жали, по нашому звичаю, 
що щастям с, коли, на Свя-
тин Вечір першим увійде в 
хату хлопець, але і тому, що 
вони не сподівались, що я 
зможу відвідати їхню хату. 

Раділи мати, раділа роди-
на та знайомі того Святого 
Вечора. Радію я, що можу 
сьогодні з вами, шановні чн-
тачі, поділитися цією радіс-
тю. Христос Раждасться! 

Степан Ковальчук 
Маямі Біч, Флорида 
13 грудня 1969 

У РІЗДВЯНОМУ СЕЗОНІ 

Відбулася зустріч українських правників 
м Америки в Ню Йорку 

В Народнім Домі н Ню 
Иорку 22 листопада іШЙ^р. 
відбулася' зустріч ухраїнсь-
ких правників Америки для 
відзначення-20 річчя існува-
ння Товариства Українських 
Правників Америки та 85-рі-
ччя народнн д-ра Віктора 
Пацлавського, відомого лра-
вника та громадського дія-
ча в краю.'При столах пов-
ннх дарів' Божих засіло ло-
над 80 правників з дружи-
иааи й гістьми, яких приві-
тав голова - товариства Д-р 
Богдан Дзерович та nonpo– 
сив помолитися перед тра-
пезею д-ра Адольфа Слнжа. 
Голова згадав коротко про 
історію ТУПА, про видання 
„Правничого Вісника", якого 
вже 3 число здано До друку, 
та про участь в нарадах Кон-
ференціїи У країнських; Прот 
фесіоналісхїв, ,І- про іншу, 
працю. До товариства нале-
жали і належать визначні 
українські - -аравники, відомі 
з Рідних Земель, між якими 
присутній д-р Віктор Пац-
лавсь кий, який відзначав 85-
річчя наводження, і якому в 
імені товариства голова яо-
бажав щастя й здоров'я, а 
присутні, -проспівали стоячи 
Многоя Діта. 

Після тсго провід вечора 
голова передав д-р Р. Крнш-
тальському, який г о в о р и в 
про. ролю українських прав-
ників на "Рідних Землях..Між 
ними в Дрогобичі довгі ро-
ки трудився на правничій 
ниві ювілят д-р Віктор Пац-
л енський. Доповідач 'відчи-
тав привїти і попросив до 
слова j Д-р' Ст. Ріпецького, 

лода Україна". В тон час 
Йшла боротьба на ЗУЗемлях 
за український університет, 
і ювілят брав в тій акції ак-
тивну участь. Про це сам 
Ювілят писав у „Свободі". 

Зворушений до глибини 
душі Ювілят подякував за 
слова признання і заявив, 
що вія тільки виконував на-
цірнальні обов'язки, оборо-
яючи український стан по-
сідання на ЗУЗ, був все со-
борником й українським пат-
ріотом. Він дякус ТУПА за 
відзначення його особи. Сло-
вр забрали від правників з 
(Карпатської України д-р Во-
лод. Комарннськнй, з Буко-
винн — суддя д-р їв. Ново-
сівськнй, які вітали Ювіля-
а. Д-р Яр. Падох привітав 
ювілята від правників Стрнй-
щини. Д-р Микола , Ценко 
привітав ювілята від Бойків-
щили, і знагоди 20-річчя 
ТУПА пропонував видати 
Збірник на пошану україн-
ських правників. Слідували 
виступи д-р Вас. Палідвора, 
мец. Романа Гуглевича, я-
кий працював з ювілятом в 
Австрії, де спільно обороня-
лн проти репатріяції наших 
земляків. 

В мистецькій частині внс-
тупив відомий оперний СПІ-
вак мґр. Осип Огецура при 
фортепіяновім супроводі д-р 
Богдана Перфецького та по 
МИСТеЦЬКН Й 3 ЧУТТЯМ ВИКО-
яав Вол. Божика ..Ти не 
прийшла" та стрілецьку ..Як 
стрільці йшли з України", за 
що їх нагороджено рясними 
оплесками. Відомий гуморист 
Ікер прочитав нову гуморес-

щоб. змалював життя прав- ку про таборове правосуддя 
ників в Америці, які працю-
ючи навіть не за фахом, збе-
рігали гідність та достойність 
українського пранника. Він 
передав товілятові в і д п и с 
статті, яку ювілят написав 
в 1905 р; для журналу ,,Mo– 

ШІСНАДЦЯТА ВИСТАВКА ОМУА 

На цій світлині зліва видко ялинку, іцо стоїть засвічена цього року R Рокефеллеровому 
Центрі в Ню Иорку. Направо пані Ніксон оглядає ялинку для Сілого Дому, поки по-

чала її прикрашувати. 

і певніше і корисніше міг би 
Ісебе показати, як одним, хо-

Деякі наші організації пе- автора: „Квіти", 1964 (а так ; чаб і удачним „Раком". -
і нагадують Хмелюка). Таї Я. Плавюк покищо бродить 
в ,,Баскійськім краєвиді" і і по царстві малярського ма-
,,Краєвиді з Меей" - дивна 1 ріння, не знаючи, з чого і з 
і незрозуміла мішанина мис-1 якої почати. В трьох ексле-
тецького з неумотивованим і риментах фантазус не дуже 
(ех, та .ультрамарнна!) не ' додатні,), та „Квіти" nepe– 

дають гармонійної насолоди.! кряливі. Б, Савчук теж 
А. Дідух с буцім то самоу- Кшукас себе, але корисно, бо 

Голова, закриваючи зустріч, 
подякував паням, які при-
несли смачні торти та при-
готовлялн трапезу для прав-
ників. 

Д-р О. С. 

'Сенатор Кеннеді сумнівається 
y t t справедливості жеребка 

Вашингтон. - С е н а т о р 
демократ'із Массачусетс за-
явив, що:вибір дати народ-
ження рекрутів, які мають 
бути покликані до військо-
вої- служби в 1970-му році, 
за допомогою жеребка, ви-
глядас на: v несправедливий 
вибір. 1-го грудня ц. р. внб-
рали за допомогою жереб-
ка дати народження; тих ре-
крутів. які та першу чергу 
мали б бути покликані до 
військовМ" служби. Цей ви-
бір не справедливий тому, 
що з місяця грудня аж 26 

днів народження належать 
до тих дат, з яких народже-
ні в першу чергу будуть по-
кликувані до війська; в мі-
сйці листопаді с 21 таких 
днів, а зате в місяцях січні ( го три кольорові (теж. сЛаб 
і лютім таких днів с тільки, ші, як торічні) пастелі, най 

ретрнвають незгодний тією 
крихіткою ідеалізму, що йо-
го — на щастя — виказує 
дехто з членів. Бо ось коли 
голова і секретар Oe'cflHaH– 
ня Мистців Українців в Аме-
риці після організаційної 
підготовки ще в останньому 
дні перед виставкою, заміта-
ють залі, носять крісла, роз-
вішують образи й наклею-
ють числа і після того всьо-
го далеко поза північчю.нід-
їздять додому, то це власне 
та „крихітка ідеалізму", що 
без нього товариство не мог-
ло б існувати. Ніхто з в,ідві-
дувачів виставки цього не 
знає, але без того зворушлн-
вого зусилля не було б вис-
тавок ОМУА. 

Саме відкриття 16-ої вие-
тавки, що вже другий рік 
відбувається при нестерпній 
погоді, зібрало більше гос-
тей, як торік. В загальному 
виставка досить скромна, без 
скрайніх „ізмів", проте в ЦЇ-
лому робить приємне враже-
иня. Є там теж кілька таких 
слабих спроб, які не повинні 
б тут знайтися, та це вже 
справа мистецького жюрі. 
Водночас бракує к і л ь к о х 
мистців, що їх дуже хотілось 
би бачити і стрінутись із ни-
ми. Причини їхньої відсут-
ностн ? Громадська відста-
лість, недостача зв'язків, oco– 
бнсті непорозуміння, зледа-
щіння, екстраваґанція і т. п. 
А немає найменшого сумні-
ву, що показати громаді свій 
мистецький дорібок прій та-
кій нагоді — річ важлива і 
корисна. 

Ідучи поазбучно стверджу-
смо, що позитивною сторін-
кою П. Андрусева — це на-
пзлегливе продовжува н н я 
фігуральних композицій, чи 
то з історичної („Двобій"), 
релігійної („Явяогрішниця") 
чи іншої групової тематики 
(„Хвиля'1, тобто купання у 

морі). НовІсть у нього - це 
вживання жовтого кольори-
ту. Не маючи моделів, crpo– 
їв, зброї й інших потрібних 
реквізитів до таких праць, 
не все у нього виходить пер-
фектно, проте у цілості він 
робить цікаве і додатне вра-
ження. Б. Божемськнй ре-
презентований одною ефек-
товною олією; „Йортретом 
лева" і знаменитим дерево-
ритом під заголовком „Осін-
ній мотив" (що його я наз-
вав би по^пркутськн, просто: 
„шульки" кукурудзі:). Ба-
жалося б більше його олій-
них картин! Б. Василишни 
(секретар ОМУА) вивісив 
п'ять більших олійних ПОЛО-
тен. Він завернув голоблі на 
корисну зміну: стишив свої 
минулорічні циноброві ЯСК-
равості, користаючи на Цьо-
му. Тема його - краєвиди 
над водою: „Подруги", .гПо-
вінь" тощо. В „Захід сонця", 
задній план: гори і небо 
найприємніше, що він досі 
намалював. Не відомо, чому 
Л. Внжннцький намагається 
зменшувати себе, даючи цьо-
го року речі слабші, як то-
рік. „Гірський краєвид" був 
би зовсім присмливіший та 
геометричне каміння обни-
жус рівень цілостн. „Соняш-
ннки" нічим особливим не-
замітні. - У С. Гординсько-

ком. В „Рибах" можна до-
шукуватись таланту та тре-
ба багато праці над собою. 
А. Дяченко-Кохман із Чика-
ґо прислала лагідні: „Hap– 
цизи" (вугіль). Л. Кузьма 
(голова ОМУА) тематично 
дуже оригінальний маляр. 
И:го стиль т. зв. магічний 
реалізм, ніколи не вийшов у 
нього корисніше, як у: „Си-
ній горі" (темпера). Цікаве 
завдання змалювати соняш-
ні зайчики чи рефлекси; в 
картині: „Світло в лісі", в 
брунатно-жоьтін - плюс: те-
мнозелене-насназі. Портрет: 
і.Суддя Пба" (темпера) ро-
бить враження. „Весняний 
мотив" у характері. - Вчи-
телька музики Е. Курило-

вкжці починає знаходити 
смак у барвистості. І ,,Кві-
ти" хоч приголошеною крас-
коїс ..мальовані, беруть. Три 
інші ре'чі теж доказують, що 
кольор жпвлюс картину. — 
Н. Стефанів із Джерзі Ситі, 
показус у своєріднім, снмпа-
тнчні:.: кольориті: „Мертву 
природу". Б. Титла вперся 
опану.чатн олійну техніку, і 
— замить побідних акварель 
— даг. дещо вимушені олії. 
Посту;! повільний, та заміт-
ннй. В ,.Краі:внді" цукерко-
вий передній плян. І. Феди-
ншш:н мас пестрі, не зовсім 
зрІБН важені „Далі". М. Ше-
рОцька, на цей раз, ніби роз-
чарувала: ,.Красвнд" м а є 
мало толку. Д. Шолдра зно-

вич-Чапельська приємна в І ву повернувся до теми, як у 
пастелі: „На провесні". „Під І тій нашій нескінченій пісні: 

12. Президент Крайової Акі-
демії Наук д-р Філіп Генд-
лер вияснив цю ,,несправед-
лнвість" тим, що дати з пер-
шнх місяців кидали до nocy– 
дя вчасніше, як з пізніших 
місяців, і пізніше добре не 
вимішали цих капсульок із 
датами. 

краща: „Вечір у В е н е ц і ї " . -
Л. Грицан-Сушків мас у со-
бі щось із симпатичної нет-
лі: любить ніч. І малює її.. 
В проблематичному кольо-
риті вона десять цікава І ura– 
слива (техніка: темпера). О. 
Грищенко з Франції:' нареш-
ті щось таке, що варте іменн 

горою" не оригінальне, але 1 .,Був а 
барвисте. Ідеалізований „по-ілистнх 
ртрет дочки" спроба варта 
праці. — Краще було б по-
бачити щось із стрілецької 
епопеї у П. Кучмака, як дів-
чат, що лякаються жаби. А 
ті каменюки, як буханці хлі-
бини!. — Г. Мазепа з Вене-
зуелі заступлена одною, та 
лепською працею: три мо-
дерні, дитячі головки в ярко 
фіолетно-рожевому накольо-
руванні. В іншогз ці краски 
вийшли б солодкаво, а то і 
дешево; в неї — рішучо мн-
стецький твір. Голівки чо-
мусь то названі: „Чолганові 
діти", а це можуть бути, 
кожного одного, діти. П. Ме-
гик із Філадельфії (заступ-
ник голови ОМУА) дав У 
прилинялій барвистості дві 
дуже милі речі: ,Двіти", а 
особливо: „Портрет О. В." 
(у веселої Карменсітн міна 
засувора). Картини зроблені 
інтелігентно і талановито. — 
„Маски" (полімер), дирек-
горкн Українського Музич-
ного Інституту, Г. Мирош-
ничеяко, найцікавіша річ, я-
ку вона колинебудь внста-
вила. Це портрет молодої бі-
лявки в зеленому, з рішу-
чим виразом на обличчі, бі-
ля неї весняне квіття, а за 
нею різні навіть страхітні 
маски. І іа цю річ ви зверне-
те увагу. Малярка пробує 
дальше своїх сил а акварелі, 
як: „Дерева" і ,,Скелі"; в 
цих останніх передній плян 
дуже добрий, задній якби 
недомальований. - М. Мо-
роз, цим разом, показус ті-
льки три олії. Найліпше: 
„Ріка Езеп"; це барвистий, 
міцний, правдивий Мороз. 
Гарячі „Соняшники" так і 
нагадують такі ж з-перед 
двох літ. А „Осіння симфо-
нія", якби не цілком зріпно-
важена: передній і середнії! 
плян грає музикою KJKICO!C. 
однак задній плян - гори 
і хмари — підстап дещо. Я 
пшісв би об заклад, що г. 
нього G який десяток куди 
цінніших новостей, як ца ос-
тання. — Модерніст М. Ні-

МеЦЬ ВИЙШОВ ДОбре 3 ІНДІҐО-
зеленкавим: „Покинутим до-
ком", та не так д:бре з мат 
ло. переконливими, іншими 
трьома речами. - У В. Пан-
чака, який щойно скінчив 
свою власну, індивідуальну 
виставку, яркими смужками, 
напів імпресіоналістична на-
пів психодслічна „Осінь" за-
цікавлюс. Майже реалістнч-
ні „Жнива" подобаються. -
Я певний, що Б 

куравель": до без-
іерев у пустополі. 

;'Htfrd сюжет спочатку може 
І'п:добатнся. та по довшім по-
: вТорюванні, перестає заці-

кавлювати. І. Щухевич вар-
і та оплесків за свої скромні, 
І переконуючі і кольори т н і 
І олійні портрети. Дуже при-
і родини „Портрет" І. В." і ви-

разистий „Портрет ироф. 
!J"; „Аня" — дешо слабша. 

Крім малярів маємо ше на 
-піставці двох різьбарів. П. 
Капшученко з ФілядельфН 

' дав цікаво схоплену постать 
ларигента, як диригує; в 
..Композиції" (пластик), що 
нагадує дечим речі нещо-
давно помер.'іого, італійсько-
Г0, світової слави, різьбаря 
Лжакометті. В. Сім'янців з 
ВашИНГ'Ігрну, показав т р н 

і приємні різьби: „Молитву", 
,,ІІ-і Шенк" і найміцніше 

„Портрет сина". 
Поза каталогом, вивісили 

1 свої праці ще кілька маля-
рів чи кандидатів на них. 
Передовсім гість із нашої 
Ирашівщннн. маляр П. Ту-
,.ак. Він .мас тут дві приємні 
графіки, і добру мод ер н у 

І картину (олія) різкими бар-
вамн (синя, ж:вта, помаран-
чева) змальовану, це: „Лі-
и". О. ДядияЮк виставила 
найкраще, що я у неї досі 
стрінув, грайливу красками 
і стоновану: „Осінь"; олія, 
а дзвенить, як пастеля. С. 
І натченко вже давненько 
малює, та щойно тепер про-
бус вийти на світ. Спроба 
..Портрету" інтересна, а ,,Кві-
та" (братки) гарненькі. Ще 
молоденька О. Федьків, що 
дала у фіолетиому накольо-
руианні якби переклика-
лась із Мазепою - „Катед-
jy", яку 7реба вважати вда-
. ію. - Виставку варто не 
-і лькн відвідати, але і пе-
! жити. 

Тоодор Тгрчі-К)ськів 

ІСО. ІЯДЛ ІІГОФКСиШОІ 
ЛАНКИ „ТРИЗУБА" 

Впродовж святкових днів 
Різдва Христового відвіда-
:- ті. всіх членів та снмпатн-
і: В „ТризуЛа" колядники, 
які будуть колядувати на 
:і ітре”ш црОЧресїЙЛОЇ ланки 
, Тризуб;1" на новий сезон. 
Управа ..Тризуба" покладає 
надп на цю коляду, добрий 
пчолід якої дасть можність 
. .Тризубов і " ПОВЙСТЛ ВЯЖЛИ-
rv і Дуже корисну працю 
професійної ланки. Cnpaaa– 
ми коляди завідуй голова 
Ради Директорів Петро Tap– 

Певннн, іивський. 

Кони,ерт МОЛОДИХ 
у Дітройті 

Двоє молодих людей — 
Марія Лончина-Лісовська, я-. 
ка закінчила Вейнськнй уні-
верситет зі ступнем магістра 
та Український Музичний 
Інститут, і Олег П. Хміль, 
який в серпні закінчив уні-
верситет в Ен Арборі, осяг-
нувши ступінь бакалавра 
музики, виступили перед 
громадянством Дітронту з 
власним концертом. Марій-
ка — піаністка, Олег — те-
нор. їхній концерт влашту-
вали в Мистецькім Інституті 
11 жовтня 1969 р. Культ.-
Гром. Клюб та Український 
Музичний Інститут. Відкрив 
його Е. Козак - голова 
К.-Г. Клюбу. 

Едвард Козак підкреслив, 
що цим концертом Клюб за-
початковус свій осінн^о-зн-
мовий сезон імпрез. Промо. 
вець звернув увагу на те, що 
в багатьох секторах нашого 
національного життя відчу-
васться брак доросту. Дога-
сають деякі недавно рухливі 
установи, бо не вдається їм 
зацікавити собою молодше 
покоління. Та с і відрадний 
факт: в різних ділянках мн-
стецтва виказуємо цілий ряд 
гарних талантів, і то не тіль-
ки тут, у Дітройті, але і в 
інших містах ЗСА й Канади. 

ІВАН САМОКИШИН 
(В перші роковини смерти) 

Холодні вітри пізньої ОСЄ-
ни й спадаючі з дерев остан-
ні пожовклі листочки нага-
дують мені ту сумну карти-
ну, коди рік тому, 20 грудня 
1968 p., відійшов у вічність 
член 116-го ^Відділу УНСою-
зу „Вільні козаки", сл. п. 
Іван Самокишин. Його пе-
редчасна смерть була неспос 
діваною для нашої громади. 

Займаючи чолові стано-
вища в різних наших місце-
вих організаціях та інститу-
ціях, цей незабутній син 
Карпатських гір чимало по-
труднвея для добра і розвит-
ку нашої громади. Сл. п. 
Іван Самокишин, крім внко-
нування функцій голови мі-
сцевого Відділу УККА, го-
лови місцевого Відділу ООЧ-
СУ, голови Кредитового Ко-
мітету при Федеральній Kpe– 
дігтівці та довголітнього ке-
рівника української радіо-
програми, був головним іні-
ціятором закупу площі під 
майбутній Українській Дім 
в Трентоні. 

Обдарований гарним голо-
сом, крім трентонської гро-
мадн, Покійний, час до часу, 
обслуговував також і інші 
головніші осередки нашої 
спільноти на вільній землі 
Вашингтона, як артист ук-
раїнських театрів. Останній 
виступ Покійного на сцені в 
ролі „гуцула" в Трентоні 
був такий глибоко-драма-
тичний і виконаний з такою 
майстерною витонченістю, 
що не лише заворожив при-
сутніх, але й багатьох зво-
рушив до сліз. Це було не 

мадою, яка збереже Покій-
ного в своїй пам'яті на Дов-
гі роки. 

На величавий похорон, я-
кий справила родина, това-
риші та громадянство, з'їха-

Іван Самокишин 

лнея друзі Покійного з да-
леких сторін Америки, щоб 
віддати йому останню при-
слугу та під звуки трембіти 
відпровадити незабутнього 
сина Карпатських гір на міс-
це вічного спочинку. Похо-
ронне заведення, в якому ле-
жали тлінні останки Покій-
ного, було виповнене вщерть 
громадянством. Після пана-
хиди, яку відправив о. про-
топресвітер Кульчинський, ” 
виголошено чимало промов, 
серед яких вирізнялася про-
мова вашого наіібільш ша-
нованого громадянина Трен-
тону — гел. полк. Павла 
Шандрука. 

Довга колона авт cynpo– 
водила тлінні останки По-
кійного на Український 
Православний цвинтар в 
Бавнд Бруку. На поминках, 
після похорону, прощали 
Покійного ближчі товариші 
та знайомі, згадуючи про 

мов прощання з нашою гро- ,рнси Його характеру та ви-
числяючи заслуги як грома-
дянина і як небуденного ар-
тиста, як на рідних землях, 
так і в українській діаспорі. 
Вічна Йому пам'ять! 

С. Ш. 

Олег П. Хміль 

Від нашого такту і зрозу-
міння залежатиме, чи ті та-
лантн залишаться при нас, 
продовжуючи українську 
культуру. Наші громадяни, 
особливо батьки, мусять зро-
зуміти. що часи стали інші, 
інші стилі, інше творче ПО-
вітря. Тому не можна завер-
тати молодь до минулих ча-
сів. Наші бажання в Культ.-
Гром. Клюбі - активізувати 
нашу молодь і в доказ цього 
є нинішній вечір. 

В п е р ш і й ПОЛОВИНІ КОН-
церту п-і М. Лісовська за-
грала Бетговена Сонату, о. 2, 
ч. 3; в другій частині - Ре-
вуцького „Пісню", Барбера 
„Ноктюрн", о. 33 і Проко-
фьсва „Третю сонату", оп. 
28. Грала вона з пістнзмом 
і з надхненням, виявляючи, 
як казали фахівці — знаме-
ннту техніку. Помітна була 
кляса иаестра Б. Макснмо-
вича. 

Олег Хміль виступив з ці-
лою низкою пісень і арій в 
німецькій, французькій, іта-
лійській та j-країнській мо-
вах. Були там твори Моцар-
та, Дюпарка, Pecnit'i, Гна-
тишииа і Масне. Співак був 
щедрий, вибравши вокаль-
ний і)епертуар і виказавши 
силу свого голосу. Вдоскона-
люючись далі, він найде на-
певно доброго вчителя для 
якісного внрівнання і оруду-
вання великим голосовим 
матеріалом, яким Бог його 
обдарував і якого він ynep– 
ше запрезентував на свому 
дебюті українському грома-
дянству. Добрим акомпанія-
тором співака на фортепія-
ні був Дженмс Герінґ. 

Марії Лісовській і Олегові 
Хмі.теві вручили діти бага-
то квітів, що їх фундаторами 
були: Культурно-Громадсь. 
кнп Клюб, Українськіїй Му-
знчнни Інститут, Хор .,TpcM– 
біта" і батьки и. Хміля. 

Запрошені батьками Оле-
га на чай до iinepnaHio– 
цального Інституту слухачі 
Концерту мали змогу почуі 
ти короткі промови: ніж. Б. 
Стирожука (О. Хміль став 
недавно асистеном диригея-
та мужеської частини хору 
,,Трембіта' ) і проф. Ірина 
Решетилович (від УМІ). їм 
і всім тостам подякував 
Олег Хміль, а спеціально 
СВОЇЙ мамі і батькові, вия-
вквшя крім сантименту при-
таманнни йому гумор, який 
був там зовсім на місці. 

Молодим мнетцям Марії 
Лісовській і Олегові Хмелеві 
бажаємо найкращої майбут-
ностн. 

В. Песторович 

НОВІ ВИДАННЯ СУЖА 
Д О К У М Е Н Т А Р Н А К Н И Ж К А „ Д В А З'ЇЗДИ' 

Минулого місяця Управа 
Спілки Українських Журна-
лістів Америки випустила 
друком свій черговий „Бю-
летень" та. довгоочікува,нии 
документарний репортаж 
про з'їзди Спілок Журналіс-
тів Америки і Канади, з яко-
го вийшла ціла книга п. н. 
„Два З.'їздн". 

„Бюлетень", як і посеред-
ні його два числа, має ви-
гляд добре редагованого 
журналу для внутрішнього 
вжитку членів СУЖА, 
включаючи також певний 
документарний матерія л з 
життя наших журналістів та 
праці Управи СУЖА. Цих 
24 сторінки бюлетеню з офі-
ційною назвою „Українсь-
кий Журналіст" заповнені 
добрим матеріялом, хоч і ви-
дається, що деякі матеріали 
мемуаристики краще було б 
публікувати в загальній 
пресі, а внутрішній „Бюле-

, тень" залишити бюлетенем, 
І щоб розробляти біжучу про-
1 блематику наших працівнн-

ків пера. Висловлюємо цю 
думку не по лінії критики, а 
в сенсі поради, бо, фактнч-
но, бюлетень робить добре 
враження, і секретар голов-
ної Управи поклав чимало 
праці для реалізації появи 
цих бюлетенів, навіть при 
послідовному бракові фон-
Дів. 

Особливо цікавою появою 
стала книжка „Два З'їзди", 
яка справді робить вражен-
ня доброго документу нашо-
го часу та думок журналіс-
тичних кадрів під сучасну 
пору. Документ цей торка-
сться двох з'їздів Спілок з 
Америки та Канади, які від-
булись спільно в 1965 і 1966 
роках, перший в ЗСА, а ДРУ-
гий в Канаді. Підбір матері-
ялїв з протоколів з'їздів, 
оцінка підготовн, передача 
основних думок в дискусіях 
та виступах окремих журна-
лістів, фоторепортажі, друк 
постанов, резолюцій. ,,кодек-
су етики", списки учасників 

І і т.д. все це робить вра-
ження солідної праці й об'-

1 ективної картини 3 обох пер-
шнх з'їздів наших журналіс-

тів на північно-американсь-
кому континенті. Немає сум-
ніву, що історик нашого 

І життя в ЗСА і Канаді матй-
ме, добрий матеріал для сво-
їх дослідів. 

Цінною частиною, на на-
шу думку, книжки про з'Із-
ди — це друк окремих ДОПО-
відей та матеріалів панелю, 
які відбулись в часі з'їздів. 
Деякі доповіді, особливо з 

І першого з'їзду, були вже 
і друковані в нашій періодич-

ній пресі, але читати їх у-
рнвками — це їсти сніданок 
зранку, в обідню пору і на 
вечерю. Повністю можна їх 
оцінити, коли їх читається 
без переривання, коли мож-
на краще разом з автором 
доповіді зосередити думку 
над даною проблемою. 

Щойно тепер, маючи в ру-
ках ввесь матеріял, можна 
оцінити великий вклад пра-
ці авторів, а деякі з друко-
ваних матеріалів, як, напрн-
клад, „Проблеми нашої жур-
налістнки і преси" ред. А. 
Драгана „Українська преса 
в Америці і Канаді" ред. В. 
Софронова-Левицького, па-
нель журналістів в Торонті 
і т.д. — це вже навіть не 
доповіді чи статті, а таки 
серйозно обдумані і написа-
ні дослідні праці з окремих 
тем, які чимало говорять про 
наші дні. Матеріали ці, влас-
не, вимагають не лише чи-
тання. але студій і, не вн-
ключене, дискусій та діяло-
гів серед наших журналістів, 
бо актуальність порушених 
тем не закінчилась на з'їз-
дах, а далі існує. Можна б 
лише мати побажання, що 
коли б на ці теми мала вес-
тись дискусія, то деяким кс-
легам пера варто було б ра-
ніше ще раз перечитати „Ко-
декс етики" таки в цій самій 
книжці... 

Книжка „Два З'їзди" — 
цінний і цікавий документ 
часу, і варто б висловити 
признання Управі СУЖА за 
тс, що вона не дала залиши-
тись тим сторінкам нашого 
исиття забутими. 

Д-Р м. д. 

MUFTOH С. АІЇЗЕНГАВЕР ПЕРЕДВАЧАС, що наста-
не такий час. коли мати зброю можна буде тільки за ок-
ремим дозволом в'дпопідної влади. Д-р М. С. Айзенгавер 
склав свою заяву в інтерв'ю з представниксм пресової 
аґеиції Юнайтед Пресе Іитернешенел в Балтіморі, Mepu– 
аі-пд. Мілтон Айзенгавр очолював впродовж 18-ох місяців 
Крайову Комісію в справі причин злочинів, яка тепер опу-
блікувала звіт зі своєї ділльности. Комісія рекомендує ю и-
тролю зброї в приватшіх руках Айзенгавер думає, що по-
вннна бутії заборона приватним особам мати вогнепальну 
дірою, головно револьвери й пістолі. 
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П ) ЧІ МПІЬ ВІДКИНУВ БУВ за 6 тижнів перед сво-
іію смертю прохавші голови сенатської Комісії для закор-
донних cnp;xij Дж.. В. Фулбрайта. щоб Північний В'стнам 
виявив число і прізвища американських полонених. Фул-
брайт звернувся до Го Чі Міня засекреченим ЛИСТОМ 25 
"Червня ц. р. і Го Чі М:нь відповів йому в місяць після то-
го, що виявлення прізвищ американських полонених по-
в'язане з загальним замиренням. 

Два ювілеї в Гемпстеді, Н.Й. 
30-го листопада в церков-

ній залі української като-
лицької парохії в Гемпстеді 
відбулася вдала н гарно та 
на високому рівні зоргані-
зована імпреза, присвячена 
двом Ювілеям: 40-річчю 
ОУН та 30-річчю існування 
і праці місцевого Віділу 
ОДВУ. Імпрезу влаштував 
38-ий Відділ ОДВУ ім. О. 
Васараб в Гемпстеді. 

Перед полуднем того дня 
відправлено Богоелужения 
в обох місцевих церквах. Пі-
сля обіду відбувся CB;ITKO– 
ВЯЙ Вечір з мистецькою про-
грамою. Відкрив його ro.io– 
ва місцевого Відділу ОДВУ 
п. Андроиік Копнстянськнн, 
привітавши місцевих napo– 
хів і священиків, представ-
ннків організацій та гостей. 
Він, вказавши на ціль і зна-
чення Святочного Вечора, 
пригадав провідні постаті 
Націоналістичного Руху, я-
ких прнявні вшанували хвн-
лнною мовчанки. 

Зв'язок з минулим та за-
иевнення тяглости внзволь-
ннх ідей в майбутньому сим-

волізував виступ юних бая-
дуристів місцевого Віділу 
ООЧСУ під проводом її го-
лови п. Мнрона Миця. Вони 
відіграли в 'язанку пісень, 
за що ириявні оплесками 
виявили признання, внска-
зукМи покладання всіх на-
дій власне на молодь, що 
мас продовжувати , працю 
для відродження України. 

Часи безприкладно жорс-
токої боротьби українських 
революціонерів проти оку-
пантів пригадала Зібраній 
Громаді п-і Анна Пнщішуха 
гарно виконаною декляма-
цісю Т. Курпіти „На Сорок-
ліття ОУН", а студентка 
Вогданна Волянська відсді-
вала при гітарі кілька пі-
сень. 

З насолодою слухала на-
ша Громада перший раз на 
нашому терені сольових вн-
ступів п-і Ольги Осередчук 
і музичних виступів її та її 
чоловіка, музика інж. Во-
лодимира Осередчука. 

Головну промову „ОУН з 
перспективи 40 років" виго-
лоснв гість з Ню Иорку п. 

Український мистець-віртуоз 
Борис. Максимович 

Такни титул належиться 
ТІЛЬКИ мистцям найвн щ о І 
класи, які блискучу техніку 
сполучують із глибокою ін-
горпретацісю твору. Такого 
титулу можна без вагання 
вжити! коли .говоримо про 
Бориса Максимовича, yxpa– 
інського піяніста отої нанвн-
іцоі категорії мистецтва. 

Борис Максимович висту-
::ас рідко, свої не вміють 
вповні оцінити його, а для 
чужих його українство не-
прін:мліше. Тому то, не за-

н(дбуючй постійної п р а ц і 

З Р ІЗДВОМ Х Р И С Т О В И М 1 НОВИМ РОКОМ 
Р І З Д В Я Н И Й П Р И В І Т 
Рідні по обндвох сторонах Океану та Знайомим 
пересилають 

А Д Р І Я Н і Л Ю Б А Л А П И Ч А К И 

Х Р И С Т О С Р О Ж Д А Є Т Ь С Я ! 
З Р І З Д В О М Х Р И С Т О В И М 1 Н О В И М Р О К О М 

— вітаємо — 
Р о д и н у — Приятел ів — Знайомих 

ло обндвох боках Океану 
Я р о с л а в а , З е н о н і Х р н с т я т а м а м а Квстах ія 

(ннлики 
РІДНІ, ПРИЯТЕЛЯМ і ЗНАЙОМИХ 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРІКЕТОВОГО 
та Щ А С : Ш В О Г О НОВОГО РОКУ 

- бажас — 
Д - р В о л о д и м и р і Л ід ія М А Р П Ш Ц І 

з Р і д н е ю 
KY44te4M4^niev4W^v^c4vvcic(vv)cMvvKv4K'ei(icvvK4cicwcic 
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Р О Д И Н І . П Р И Я Т Е Л Я М і ВСІМ З Н А Й О М И М ""г 

В Е С Е Л И Х СВЯТ Р І З Д В А Х Р И С Т О В О Г О 
ти Щ А С Л И В О Г О НОВОГО РОКУ 

Оажяіоть 

д-р Осип і С о ф і я АНДРУІІІКОВД 
І ь^^^x^жмfc^lll^ж^вдlммfcвд^м^^^^^жxммж^^^мм^^fcд^^^^з^^^^^^x^^^r 

Весепих Свят Різдва Христового Д; 
- та . ^ 

Щаспивого Нового Року ^ 
ГІДНІ . П Р И Я Т Е Л Я М . П А Ц І С Н Т А М і ЗНАЙОМИМ ЗУ 

Ві — бажають - - та 

Щ д -р Ігор Бачинеькиїї Й 
У д -р Ядвига, і н ж . Олеї-. J 
W Океана . Андрій і ЛІарта щ 
^ Бачинс^ькі т 
2 ? Джерз і Ситі. Н. Д ж . Як 

Володимир Різник, заступ-
ник голови Центральної Уп-
:іави ОДВУ, а про 30 літ іс-
нування і праці місцевого 
Відділу ОДВУ говорив Ми-
кола Курчак, секретар то-
го Ж Відділу. 

З нагоди тих Святкувань 
відбулось удекорування піо-
нера. одного з перших чле-
нів ОДВУ нашого терену п. 
Дмитра Мазура. Йому в асн-
гті двох других заслужених 
піонерів організації пана і 
пані Заверухів, які вже дав-
шше одержали ці медалі, 
нручив медалю заслуги 
представник Централі ОДВУ 
її. В. Різник. 

Закінчено цей святковий 
Вечір гимном ,,Не пора". 
Сцену прикрашував полиня-
лий і позначений зубом ча-
еу довгих 30 років — nep– 
шиЙ оригінальний прапор 
цього Відділу та ВЄЛВЛШЙ 
революційннЙ тризуб, різа-
ннй з дерева, роботи братів 
-і:іІЧеНКІВ-СтОВбуреНКІВ. 

Пісія о4)іційного закін-
Ч'пня гості ще довго не роз-
холилися, розмовляючи при 
каві й солодкім, яким прий-
малн їх пані з ОДВУ під 
проводом п-і Анни ІІнщиму-
хи. 

М.К. 

над собою, він працює в пер-
шу чергу як педагог, пока-
зуючи і в Цій ділянці свій 
незрівняяий талант. 

В суботу, 26 жовтня 1969, 
мали ми нагОду почути його, 
як соліста, на першому коя-
церті Скандинавського Снм-
фонічного Товариства в ДІт-
ройті, який відбувся в авди-
торії Гайскулу ім. Г. Форда. 
Скандинавська оркестре, я-
крю диригував американещ,, 
фінського роду В, Саволя, 
виконала увертюру до one– 
рн ,.Егмонт" та У-ту симфо-
нію Бетговена. У другій час-
тнні концерту Б. Максимо-
внч виконав у супроводі тісї 
оркестри фортепіяновий КОН-
церт б-моль П. Чайковсько-
го. один із найбільших ар-
хитворів фортепіянової ЛІТЄ-
ратури. а для нас зокрема 
цікавий українськими моти-
вамн. Б. Максимович вико-
нував цей концерт уже не 
раз. ще на рідних землях 
при супроводі оркестри, я-
кою диригував М. Колеса, а 
в Дітройті із Симфонічною 
оркестрою під керівництвом 
відомого диригента П. Паре. 

Публіка сиділа мов зача-
рована. не зважаючи на де-
нкі недотягнення оркестри. 
Вона чула й бачила перед 
собою майстра фортепіяну. 
що володів ним повно й аб-
солютно. Це було справді 
блискуче виконання твору, 
я'ке може дати тільки прав-
днвнй мистець - віртуоз. Не 
диво, що прнявні вшанували 
його повстанням з місць і 
грімкими довготриваючи м и 
оплесками. Як наддаток, В. 
Максимович викоїшв чарів-
ниіі „Ктюд на ліву руку" С. 
Блюменфельда (1850 - 97), 
київського піяніста й педа-
гога. Після довгого ланцюга 
жемчутів — прекрасна пер-
лннка. 

Б. І. Лопчина 

МЕТРОПОЛГГАЛЬНА ОПЕРА В НЮ ИОРКУ.яе npc,– 
цюс три і півмісяця, від 15-го вересня до 29-го ї^ру^яя, ког 
ли, мас бути перша вистава опери ,,АДда". Дирекцій' оперп 
просить своїх 22,000 передплатників, щоб не просади зво-
роту заплаченої передплати, яка становить один мільйон 
долярів. Директор опери Рі”дольф Бінґ повідомляв".перед-
платинків, що вони зможуть дістати квитки на Дві-тря до-
даткові вистави в тих 16-ох тижнях, коли працюватиме 
в сезоні 1969-1970 опера. Нормально передплатники ма-
ли 9 вистав в сезоні, що тривав 31 тиждень. Передплата 
становила від 35 долярів в т. зв. родинному колі до 2,500 
в льожах. гдг-ntn 



Ч.Щ. СВОШДА, ЄЕРЕДЛ, ї^^^і^удая-іввв 

5 - Л Д В Р Е Л Т І В НОБЕЛЯ ПІДПИСЛЛІІ петицію до 
уряду.,-^олівії, щоб він помилував французького камуиіе-
тичяоод журналіста Ресі Дебрея, засуджеиого на ЗО рокіи 
в'язниці.-да участь у партизанській кампанії болівійських 
комуністщ. з допомогою від червоної Куби. Дебрея зловили 
болівійці.лід час погоні за партизанським відділом кубнн-
ського ватажка Хе Геварн, який тоді згинув. Ту петицію 
організували французькі ліберальні інтелектуали, разом 
із колдаанім міністром культура письменником Авдре 
Мальро. Вони зібрали під петицію 2.000 підписів. 

Юні танцюристи репрезентують Україну 
на Міжнародному Фестивалі у місті 

Форт-Вейн, Індіяна 
Місто Форт-Вейн у стейті 

Індіяна — один із більших 
індустрій них центрів серед-
ньо-західньої Америки. Ко-
лись, у 18-ому столітті Форт-
Веіін був оборонною базою 
для перших французьких 
колонізаторів, які серед моря 
індіанських племен розбудо-
вувалв свої поселення. 

Перші українські поселен-
ці прибули до Форт-Вейну 
20 рокіи тому. Це в більшос-
ті слобожани, яких манили 
безкрая ширина і малощо не 
степові простори Індіяни. 

У ПерШІЙ ПОЛОВИНІ ЛИСТО-
пада цього року завважусть-
ся замітне пожвавлення в 
організованому житті укра-
їнської колонії міста Форт-
Венн. Вже 8-го листопада 

81 гурток місцевих книголюбів 
Н зустрічається для обговзрен-
Щ1 на книжки Олеся Гончаря 
(51,.Собор". Цього ж ДНЯ МІС-
(5 1 цевий щоденник ,,Ньюз Сен-
^ І т н н е л " приносить ПОВІДОМЛЄ-

пня про Міжнародний Фес-
тпваль, що мас відбутися 
15-го листопада у приміщен-
иях центральної УМСА і у-
часть в ньому української 
групи. У вечірньому виданні 
цей же щоденник помістив 

І статтю про організатора ан-
самблю юних танцюристів 

J п. Зенона Осінчука, і читачі 
j мали змогу запізнатися не 
тільки з долею нашого те-

1 атрального мнстця, але і з 
І деякими фактами нашої но-
вішої історії. 

Сам Фестиваль пройшов в 
атмосфері виняткової свят-
ковостн. Зокрема участь п. 
Д. Кіні'а, конферансьє nony– 
лярної телевізійної піюграмн 

в ролі майстра церемонії у 
великій мірі спричинився до 
популярносте Фестнва л к). 
Український стенд, щ о його 
дбайлігво вилосажхла гро-
мада зразками народно r о 
мистецтва, вирізнявся від ін-
шнх багатством красок і о-
рнгінальністю к о м п о з и ц і ї . 
Дві гарненькі українки, а 
саме Тереня Горох і Ксеяя 
Стрільбнцька в пишному на-
ціональному одягу, перша 
подільському, друга гуцуль-
ському, запізнавали заціказ-
ленігх з побутом і історією 
України. 

Центральною точкою Фес-
тнвалю був Концерт Націо-
нальностен, що відбувся ве-
чором, 15-го листопада, на 
якому українців репрезенту-
вала група юних танцюрис-
тів і 14-літній акордеоніст 
Володимир Коваль. Він ві-
дограв в'язанку українських 
мелодій під гучні оплески 
публіки, яка цього вечора 
мала змогу слухати клясики 
німецького, македонсь к о г о , 
єврейського та японського 
фзлкльору. j 

Український гопак у вико-
нанні дітей віком від шостн 
до восьми років справа не-
легка, але якщо ного налеЖ-
не підготовити і мудро за-
аранжуватп, то наслідки ду-
же добрі. Музика, що від по-
вільного хороводу nepexo– 
дить малощо незамітно У 
темпераментне бравадо, пов-
ні національні строї, вигото-
вані тихими героями імпре-
зи матерями малят, вік ви-
конавців — це складові час-
тини повного успіху вясту: 
пу українців на цьому Між-

Група юних Танцюристів з Форт-Вейн, Індіяна. Керівник 
групи п. 3 . Осіичук. Зліва н. Т. Горох, справа Ксеня 
Стриьбкцька. В першому ряді стоять Мартуся Салій, 
Р . Репка, Наталочка Вондареико, Ромаха Салі,, Галя 

і Дави,і Репка. 

народному Фестивал.і Ясно- їнської дітвори на Міжнарод-
волосі українки Мартуся і 
Галл Салії і Наталочка Бон 

Українці Філадельфії сушать 
з допомогою на Фонд Верховного 

Архиєпископа 
Філядельфія. — Гурток 

Прихильників УКУ при 
Укр. Лік. Тов. П.А. Пен-
сильвенія та з ^-частк( жерт-

даренко завоювали с е р ц я 
публіки вже з першої появи 
на естраді. Бурю оплесків 
здобув Р. Репка темперамен-
тнимн прнсюдамн і бравур-
Ним „ііг^'ііалюм" на закінчен-
ия виступу. 

Незабутній виступ укра-

ВОМу Фестивалі у Форт-Веіін 
— це в першу чергу заслу-
га і висліди зусиль керівнн-
ка групи і учителя 3. Осіи-
чука. людини безмежно тер-

венних громадян, що вже 
чотири роки збирає фонди 
на будову та потреби Укра-
їнського Католіщького Уні-
верситету, музею і Собору 
Св. Софії в Римі і до ЗО ли-
стопада 19в9 р. передав до 
розпорядимостн їх Блажен-
ства 45,109.90 дол, починає 
посилену збірку під кличем: 
..Церква в потребі" - ін-
формус голова Гуртка Д-р 
Мирослав Навроцькнй. Пер-
шимн жертводавцями, що 
відгукнулися і складають 
або деклярують в додатку 
до своїх попередніх ігожертв 
с: д-р Тетяна і Зенон Ціснк 

1.000.00; д-р Андрій і ЛІ-
дія Лемішка (Валтімор) 
1,000.00; д-р Мирослав і Ро-
мана Навроцькі — 1.000.00; 
Петро Кірнк - 1,000.00; 

пеливоТ, шляхетної і ;ю кій- j Михайло і Валентина Дз"ЦН-
ця відданої справі украпич.- j левнч 500.00; Л ^ і я і Те-

одозііі Гриців 500.00; ,.М 
j М Спілка" (І. Мазепа, В. 

Зенон Сіиіій Медуха) 500.00 та інж. 

кого мистецтва. 

flp-ttis^ 
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В Е Л Ь М І Ш І О Н А В Н П М ПОКУПП:ІМ ПРИЯТЕЛЯМ і РРОМАДЯНСТВУ і 
МІСТА Н Ю А Р К У І ОКОЛИЦІ 

Весепих Свят Різдва Христового 
Щаспивого Нового Року 

бажас — 
українська крамниця взуття 

Г О В Е Р Л И 
ПредставИицтво фірми "SALAMANDER" 

КИМ) Springfield Ave., lrvlngton, N..1. І0.Ч Springfield Avenue, Newark. N'-l. 
Tel.: 628-6248 

Василь Заброцмшй — 600.-
00. Крім того збірка н а по-
демонстраційних зборах да-
ла - 532.64 ДОЛ. 

Великі задуми і пляни 
Перво ієрарха УКЦерквн по1" 
требують нашої піддеіміскя. 
Тільки велика жертвенніст^ 
і спільна, постава усього гро-
мадянстаа та всіх товариств 
і установ, що розуміють ва-
гу історичних хвилин, Що їх 
під цю пору переживає УК-
Цс-рква, дадуть бажані вис-
ліди. З 

Про запляноваке поши-
рення та хід збіркової a fop l 
інформуватимемо в майбут-
ньому на зборах, в пресі і 
радіо. Поіменні списки по-
нсертв будуть проголошені в 
ігресі, та кожний жертвода-
вець одержить s о с відку 
вплати як також виказ висг 
ліду збірки. Чеки просим^ 
виставляти на: 

Charity Fund of Ukrainian 
Medioal Association of Nortu 
America 
та слати на адресу: 

Dr. Myroslaw Nawrockyf 
2^1 E. Sedgwick Street, Phuafr 
delphia, Pu. 19U9 
або: '-

Df. Tetlana Cisyk, 510C Щ 
Broeul Street, Philadelphia, Pat 
19Ш. ;1 

та безпосередньо . на руки 
уповноважених збірщиків. 
Дальші шформації та імена 
збірщиків будуть npOT4WJOj-
шені. Просимо слідкувати 
за дальшими оголошенням4^ 

Д-р Мирослав Наїфоцькнв 

Питайте українські книжні 
і газети, бо часте читання' 

веде до просвіти, а просвіті 
— мв тла х 
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„Правда" вихваляє інтернаціональну 
мішанину в Казахстані 

Московська „Правда" з 14 
грудня, інформуючи про під-
готову до перепису'-населен-
ня в СССР, подала як зра-
:юк „дружну г5агатонаціона-
льну колгоспну сім'ю" у ве-

ликій Талаській долині, в 
Казахстанській ССР. Там 
„дружно трудяться люди 18 
національностей. Багато ро-
ків керує господарством узт 
бек А. Камалов. Його найб-

лнжчі помічники: німець А. 
їїеннер — головний arpo– 
ном, українка М. Заблоцька 
-Ь парторг, росіянин В. Ше-
рстобосв — керівник молоч: 

ної ферми, високо в горах 
пасуть отари овець киргизи 
Джелдн, Сапаралісв та інші. 
Молода татарка 3. Ельніке-
ва працює на тютюновій 
Плянтації, чувашка А. Cv 
мойлова — на тваринннць-
кій фермі і т. д. „Правда” 
цікавиться лише тим. що 
,,ця артіль першою в Кнрги-
зії вийшла на межу п'ятиріі-
кц по виробництву зернових. 
ТКтону, м'яса". Творення 

таких міжнаціональних „кіт-
лів" на території різних atf– 
неволених в СССР країн є 
одним з далекойдучих шія-
нів совстської Росії, скерова-
них та створення ,,совстськО-
го человека" на базі російсь-
кої мови й культури. 

і. смолга 
У ЗЕЛЕНОМУ 

ПІДГІР'Ї 
Ціна 2.00 доляри 

-SYOBODA" 
81-83 Grand Street 

Jersey City. NJ. 07303 

БРІІТЩСЬКА ПАЛАТА ГРОМАД ДЕБАТУЄ над npo– 
ектом кодексу етики, для бритійських парляментарнстів: 
той кодекс забороняє членам бритійського парламенту 
приймати будь-які заплати, винагороди, дармові квитки на 
літаки і т. п,. бо це форма хабару. 

іу, ^г^^j^e^^^Л^^г^^ї^S^^^5^^ї^a^^г^^i^c^s^г^ 5 
Бережіть Ваші гроші перед інфляцією! 2 
Інвестуйте в реальності в Кольорадо! І 
9 Сухий, здоровий і лагідний клімат. Два туристичні у 

сезони в році. Нова електронічна і прецнзнн індустрія, v 
Високий приріст населення. v 

Ф Це один із ннйскоршс зростаючих і тейтіи, тому TJT ^ 
ВАРТІСТЬ РЕАЛЬНОСТЕЙ ЩЕ" В ГОРУ РАПІДНО! 9) 

0 Одержите 15 до 20СЇ ЗВОРОТУ РІЧНО від Вашого Л 
вкладу, крім цього полегші в плаченій приходового м 
податку. л 

щ Для вкладчиків із невеликими сумами організуємо ^ 
інвестиційні синдикати. Ведемо повний менеджмент, fo 
розчислення і гроші висилаг,мо кожного місяця. А 

В цьому році мм допомогли Українським Інвесторам ку- Л 
пити такі приходові реальності: f! 

Конкурс на ікону св. княгині Ольги 
У році внлнких роковин 

1.000-ліття княгині Ольги" 
Централи Союзу Українок 
Америки проголосила кон-
курс на ікону цівї українсь-
кої святої. 

До участи в конкурсі за-
прошені всі українські МИСТ-
нні, що схочуть звеличати 
княгиню Ольгу, володарку 
української землі. ч 

Умови конкурсу: По роз-
гляненні надісланих г'раць 
мистецьке лиорі признає за 
найкращі ікони 1;Шу наго-
роду 2^0 дол,, 2-гу нагороду 
150 доя. і 3-тю нагороду 100 
дол. Ікона залишається вла-
скістю' мисткині, а СУА' за-
стерігає собі право penpo– 
дукції. 

Реченець конкурсу: 30-го 
квітня 1970 р. 

Мистецьке жюрі: Миро-
слава Гордннська, Антін 
Малюца, Меланія Миляно-

внч, Ніна Січннська, Muxaii– 
ло Черешньовськнн. 

Мистці покриють кошти 
транспоту й обезпечения иа 
Конкурс, зворот на рахунок 
СУА. 

При пересилці з заграігаці 
просимо порозумітись із Ко-
мітетом Конкурсу. 

Праці прохаємо надсилати 
на адресу Українського Ін-
ституту Америки в Ню Иор-
ку, позначені псевдом. Рів-
ночасно вислати прізвище 
авторки в заліпленій ковер-
ті до Централі СУА у Філя-
дельфії. Подаємо обидві ад-
реси: 

Ukrainian institute' 
of America, inc. 
2 East 79th Street 
New York, N.Y. 1Q021 

Ukrainian Nat'l Women's 
League of America, inc. 
4936 N. 13th Street , - , 
Philadelphia, Pa, 19141 



СОЮЗОВЩ! ЮВІЛЕЙНА КАМПАНІЯ ПРИНЕСЛА ДОСІ 4 . В 4 8 ЧЛЕНІВ. ЩЕ ТІЛЬКИ 1 5 2 ЧЛЕНІВ БРАКУЄ 
ДО; ПОВНИХ 5,000. ПРИСВЯТІТЬ УВИСЬ СВІЙ ЧАС ДЛЯ ДОПОВНЕННЯ ЦЬОГО ЧИСЛА, ЩОБ З ПОВНИМ 

УСПІХОМ ЗАКІНЧИТИ ВЕЛИКИЙ ЮВІЛЕЙ БАТЬКА СОЮЗУ! 
шяашшштшяшшаавшшшавт 

БАЛЬ ІНЖЕНЕРІВ 
У ФЬІЯЛЕЛЬФП 

Філядельфія, Па. — В су-
боту 7-го лютого 1970 р. від-
будеться1 тут Бал ь Інжене-
рів. Для Ьереведення цього 
балю, як повідомила Упра-
ва Відділу,"".почав діяти Ба-

лезнй Комітет: голова інж. 
Методій Борецький, секретар 
інж. Осип Німнловнч та 12 
членів. До Балевого Коміте-
ту належить голова Відділу 
Т-ва інж. Володимир Кузяк. 
П-і Н. Даннлеяко займати-
меться орпшізацісю дебю-
тавток. 

У Південному В'єтнамі сталася велика 
летунська катасті 

Пршої 
MALE 

Праця 
МАІ.Е 

4 
її ш 

11 

Праця 

Сайон. — Великий півдеи-
но-в'стнамськнй пасажнрсь-
кий літак, який віз з Сай-
ону до Данану 70 пасажи-
рів і 7 членів залоги, роз-
бився недалеко летовшца в 

ликий вибух і все місце ка-
тастррфи огорнула поякезва. 
Згинуло коло 40 осіб, в тому 
числі який десяток nXKOJlg– 
ріи. Багато пасажирів та всі 
члени залоги врятувались, 

ІОЕЗбі л о т о с ПЯОІ 11 і ЩПЯШ 
ЛІТЕР АГУГНО-МИСТЕЦЬКШІ КЛЮВ а НЮ ПОРКУ 

П'ятниця, 26-го грудня 1969 року 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕЧІР 

. .Ррґ іонашіг" в українській культурі Д пучасні perlo– 
налІнГ видання — рад. ІВАН Д У Р Б А К 

Гі'і іонійп,ііі пісні і регіональні поезії. 
Виставка Сучасних HUIIIIIV регіональних видань. 

' В- Початок о год. 8-ій веч. 
зої —іоезос ІОВ 

Ньятрану, за 200 миль від'коли вискочили через вікна 
Сайгону. Назовні кабіни безпосередньо після катас'-
під лівий крилом літака j трофи. Багатьох пасажирів 
стався якийсь вибух, але лі 

WELDERS 
Мусять мати досвід, високі 
платня, для фахівців. Дог 
конала можливість підвн 

кщення. Всі оенефітн. Те. і 
ионед. до П'ЯТИИЦ. 

9 AM - 4 РМ 
(301) 939-4800 

An equal opportunity 
employer. 

j так пробував п риземлйтись 
не можна дорахуватись. Лі-
так вдарив теж в амернкан-

в Ньятраау, однакг "-зввелв-ємшй аійськовий ,Джіп" з 

ХХХХХХХХХХІХХХХХ 
УВАГА !-и м 
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НОВА ПЛАТІВКА 

^ В І Т И ГОВОРЯТЬ" 
16 найновіших пісень ;і України: Зачарована Десна; По-
плшш вінок; Елегія: Соловей і троянда і інші. Замовлен-
ІІЯЗ гроціфнм переказом на суму J4.50 слати на адресу : 

Щр SONG OF UKRAINE 
64 Heitii^Avenue Toronto, Ont. Canada 

його гамульсц. Тому вія не 
міг зупинитись і вдаряв у 
шкільний будинок, в якому 
в тому часі було коло ста 
дітей, та зачепив ряд даль-
ших будинків. Прийшов ве-

трьома вояками. 

rffrTTTTTTTTlTTTTTTTTTTTTTTTlTTTTTTTT 

аохаоі 

g УКРАЇНСЬКІ) ВІЛЬНІ) Ш Д Е Ш НАУК У СШІ 
ЕКОНОМІЧНО-ПРАВНИЧИИ ВІДДІЛ 

Наукова Економічна Конференція 
. ( . - Доповіді: 

БАЦДКЕА, В. (Востонськив Колледж) — „МІиошродній 
балЯнг' .України"; 

( ЕНЬКІВ, Р. І Університет Вірджініі) — „Орпшіцнзм 
Політтконо.чічних систем?; 

ЧАНКЖСЬКНП, В. (Дослідне Т-ва Пролог) - „Сучао-
ні міграційні тенденції серед населенім УРСР": 

Г.і.ШИ І.КИП, Я. І Дел.чверськнй Університет), від Ко-
місії для дослідів над пореволюційийдо Україною і 
Радянським Союзом: „Національний склад касе-
ленни міст Украінп в 19Д9 році за новими даними"; 

:іАМША, J. (УВАНі „До 50-лІття союзного 6уд1в-
ннцтіщ'українсько! і.'оопераціГ'; 

ГОЛУБНИЧІІП. В. (Ню-Иоркський Міський Ун1вЄрсн-
тет і „Своєрідність розвитку економічної думки 
иа Україні и XvUX-XX ст. ст.". 

Конференція відбудеться в неділю, 28-го грудня 1S69 р. 
о 2-ій год. дня в приміщенні Академії, 206 Вест 100 вул., 

Ню Порк, Н. П. 

Індійського прем'єра Іидіру 
Гаиді названо .,фашист-
ою", яка хоче стати дикта-
торкою, щоби правити на 
зразок Гітлера й Муссоліні 
й завести — соціялістячнвй 
лад в Індії. Такі гострі ата-. 
кн повели проти Індіри Ґан-
ді її однопвртійники з npaso– 
го крила Конгресової партії, 
проти яках Індіра Гаиді по-
кшцо виграла внутрішньо' 
партійну боротьбу. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

НЕДІЛЯ, 
28-го ГРУДНЯ 1969 р. 

БОСТОН. Масо. Річні загвль-
ні збори Т-ва Є: КоноваДь-
ця — 238 Відд. зараз по' 
Сл. Божій в парафіяльній 
залі церкви св. Андрія. На 
порядку: звіти Управи і вн-
бір ново! управи на 1970 р. 
Проситься чл. прибий. — 
Д. Ннколенко, секр. 

3 C S O E З О Ї 

"ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ „СЛОВО" 

' З лагоди ТРАДИЦІЙНОЇ РІЧНОЇ ЗУСТРІЧІ 
rtlrtrbMEHHUKTB З ГРОМАДЯНСТВОМ,. 

у суботу, 27-го грудня 1969 рону 
о 7-ій год. веч. 

в залі Українського Інституту Америки 
2 East 79th Street. New York, N.Y. 

- відбудеться — 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 
ПРИСВЯЧЕНИЙ В І Д З Н А Ч Е Н Н Ю 200-РІЧЧЯ 

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

г і 

Ділимося сумною вісткою 
з Ріднею і Знайомими, 

що дна 21-го грудня 1969 року 
відійшли у Ві'тіггь в Чикаго, Ілл. 

на 74-му році життя 
Найдорожча МАМА і БАБУСЯ 

бій п. 
МАРІЯ 

ХРЕПТОВСЬКА НУРІЦА 
б. учителька в Тернополі. 

ПОХОРОН відбувся 38-го грудня 1969 року 
Горем п набиті: 

. сил - ішк. ОЛЕГ КУРЩА 

STATIONARY 
ENGINEER 

Денна шнфта. 9-Д. Добра плят-
ня. їфНс.мне окруженця. Вене-

фітн. даром паркувшшя. 
Personnel Dept. 

Тел.: (21fc) 452-6080 

PLASTERER 

Праця при кахлях. Иостій-
на праця ціляй рік. Anap– 

т,чментоиі доми. 
Elmhurst, Queens St 

Manhattan. 
478-3986 

W Р Business 4 
9: Opportunity 4 

ПЕКАРНЯ 
Заснов. тому 35 p. Добрий до-
хід, Доскон. укр. кліентеля. 
власник продає з втратою з 
уваги иа недугу. Добрий під-
присмець може ще більше роз-

вннутн продукцію. 
National Bakery 

203 Warburton Avenue 
Yonkers. N'.Y. (914) YO 5-415Я 

TOOL AND D!EMAKER 

Approximately 2 years e.xpen– 
encu. The hours arc from 7 a.m. 
to 3:30 p.m. Starting rate S3.12 

per hour. All company paid 
benefits. Apply at 

F E D E R A L STEEL СОВІ'. 
Ft . of TillnuiU St. 

KA1UTAN. X J . 
іг"5-5300 

MATERlAL HANDLERS 
New building, no experience 
necessary, days 9-5:30 - 40 
hours. Mon.-Frid. Advancement 
opportunity. Liberal Company 
paid benefits. Avenel. Call for 
interview Mr. R. Funkhoiwer 
(201) 883-8100. if no answer 

call (516) 997-8880. 
An equal opportunity employer 

MOLDlNp FOREMEN -
ADMIRAL PLASTICS 

la offering career opportunities 
to experienced injection andXor 
blow molding foremen. Top 
salaries are being offered to 
those who ace qualified moiders 
and willing to accept rea'ponsl– 
biUty. . 
Your chances for.promotlou are 
limited pnly by -your own wll– 
lingneea to learn work and ac– 
cept reapoaibility. Our plant is 

! new, working conditions are1 the 
І 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 rignt now. 
ADMIRAL PLASTICS 

(212) W9-80O7 . Mr. Frool 

RESORTS 

THE BREAKERS 
Ocean Grove, New Jersey 

Відкрито цілий рік. Здорове, 
надокеанське повітря. Домаш-
НЯ KN-ХНЯ. Присмна атмосфе-
ра. .Кімнати нід 250 дол. мі-
сячно. Спеціальні умовний на 

цілий рік. 
(201) 775-9526 

EXPERIENCED 
MECHANICS 

on Gas ft Diesel. Day ft Nite 
shift uvailable. Also exp'd body 
ft fender man and Trailer men 

Steady. Fringe benefits. 
Range Rental Corp. 

15 Warren Street 
Jersey City. N J . (201) 433-5650 

SERVICE MEN 
Prominent national firm need.̂  
outside men. Experienced in up– 
holstery. Good starting salary 
plus benefits. Excellent oppor– 
tunlty. Car necessary. Only full 
time dependable. People con 

sidered. Call service depL 
(212) 647-5000 

CHEVROLET MAN 
WANTED 

Highly experienced s e r v lec 
writer, able to do warrant) 
claims etc. Excellent pay а І 
benefits, pension. Contact BUD 
COLL1ER Service Manager 
Must read, write, speak gooc" 

English. 
Hoffman Chevrolet 

425 Bloomfield Avenue 
Rlnomfield. N J . (201) 748-8201-

і 

програмі вечора: 
vtj^Hu безсмертному -– вступне 

читання уривків 3 поезій „Енеіда": 
фрагмент u ,.Енеідн нашого пасу" 

і Улас Д^ічук 
слово, л 

2. Посни Ііуніїі: 
3. HeTjw Голубгнко 

(чита^автор); ^ 
1. Музичні точки. 

Піс^я.^іітерат^рноі частини - перекуска 1 дружка 
Гутірка п'ш:ьменннкін із читачами. 

Запрошусться якнайширше коло нашої Громади. 
Шкільній молоді і студентам при вступі зншкка. 

ІОСЗОС юсаоі аоі 
ОБ'ЄДНАННЯ І'КРАШСЬКИХ 

ПИСЬМЕННИКІВ „СЛОВО" 
ДО ВІДОМА ВСЬОГО ЧЛЕНСТВА „СЛОВА". 

27-го грудня 1969 p., о 2-ій год. дня f 
в за. і і Українського Інституту Америки 

2 East. 79th Street. New York,'N.Y. 
відбудуться -

ДІЛОВІ РІЧНІ СХОДИНИ 
ЧЛЕНІВ ОБ'ЄДНАННЯ 

Прохання до всіх Членів „Слова", що мають мож-
ливість, згікрема до тих. що мешкають в найближчих 
околицях Ню Иорку і Філадельфії, прибути без запіз-

JHCHHH нАДО4Річні Збори. 
Окремих запрошень не буде. 

ПРЕЗИДІЯ ОУП „СЛОВО" 

осаоі ' іЬ ісяоі 

ПОДЯКА 
інстопада 1969 р. не 
нас з Волі Все пиши 
айдорожчнй СИН і 

би. п. МИХАЙЛО КУЗИН 

В неділю, 23-го листопада 1969 р. ненадійно підіншоп 
від нас з Волі Всевишнього 

наш Наґідорон;чнн СИН і БРАТ 
і - -

учень Академії св. Васнлія Великого в Стемфорді, 
похорони Якого відбулися в середу, 2б-го листопада 1969 

року з церкви ся. Юра я Ню Иорку на цвинтар 
St. Raymond а Г.ронксі, Н. П. 

ЦІІ:ІО дорогою складаоїо щиросердечну подяку їх 
Езциленції Кир Посяфові Шмондюіюві, Сппскопопі Стем-
форду, -за їх відправи со. Служби Божоі та Нарастасу за 
душу Покійного. 

чЗ;соояйву гподяку' складаймо о: НастоятелевГ Sfoepipe^' 
аі, Всеч. Отням-'Учнтедям Академії, Сестрам та усім Уч-
иям школи - Друзям Покійного за їхній чудовий спів 
у відправах, за їхні молнтвм-вервиці та участь в noxopo– 
ках. 

Наша щира дяка оо. Василіянам Із церкви сп. Юра, 
Сестрам Васнліяпкам, проф. Хомішопі, шкільним Дітям 
за похоронні відправи та участь у відправах. 

Наша щиросердечна подяїаі Управі СУМАІ Друзям-
Сумівцям за прегарні квіти і вінки та звеличання пам'я-
ті Покійного органі:іаційішмн прапорами та за участі. су-
мівськнх прапороносців в одиостроях. 

ВІЦ. Панам Григорієві Цебріслії за його пращальні 
слова, Корнилісві Васнликові, голові Юного СУМА, за 
його жертвенну працю зв'язану з похоронами. 

Наша щире дяка шити ближчій і дальшій Родині, 
усім Приятелям, Землякам та Знайомим Покійного, що 
своєю участю на Панахидах і похоронних відправах від-
далн останню прислугу Покійному. 

Щнро-сердечно дякуємо усім Тим, що висловили ішм 
співчуття а з розрадою і поміччю прийшли в хвилині на-
шого горя. Дякуємо похоронному заведенню'Петра Яреми 
за взірцеве переведення похорону. 

Хай Всевишній сторицею винагородить Всіх Тих, які 
своєю участю на Панахидах. Службі Божій та пожертва-
мя на Заупокійні Служби Божі віддали останню прнслу-
гу Покійному та які особисто відпровадили Покійного на 
місце Вічного Спочинку. 

, Горем прибиті: 
ВОЛОДИМИР 1 СОФІЯ - родичі 
СВА — сечтра -
БОГДАН - брат (під цю пору в 

службі Збройних Сил ЗДА) 

І Ділимося сумною пісткою з Родиною і Знайомнмії. 
що дня l.S-ro грудня lfMra року, 

по короткій недузі уПОКОІВГЯ и Колі, 
паш Н:п'ї дорожчії it 

МУЖ і БАТЬКО 

бл. п. 
РОМАН КМІЦІКЕВИЧ 

бувший урядник Народної Торгів.іі у Львові. 
ПОХОРОН відбувся П-го грудня 19fi9 року в Перу. 

Іядіяна. 
В ГЛИбОКОМу CMyTHJ'J 

ОЛЕНД — дружніш 
БОГДАН 1 РОМАН - сини 
Ближча; 1 дальша ЇМ дня на Україні 

І ця еміграції 

Внслолюючи наше глибоке співчуття Годині 
бл. п. ОЛЕКСАНДРА ГАНККВНЧА 

складаємо 26.00 доларів 
на Наукове Товаржтво Шевченка — 

Осередок в capce.i l . 
пі'Лїітішкн і лнгккція 

” ФЕДЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТОВО! 
КООПЕРАТИВИ „САМОПОМІЧ' 

В ЧИКАГО 

MAINTENANCE MEN 
І механічними '. здібностями 

Навчимо, якщо потрібно. 
РоЛоснтнсьт 

В Л Е Manufacturing 
450 Murray ПШ Parkway 

East Rutherford, NJ, 
(301) 933-9300 

WAREHOUSE HELP 
Growing Englewood Firm luu 

excellent permanent oppor– 
tunlties 

Warehouaemao 
Material Handlers 

Order Packeru 
No experience required 8 AM 
'i PM. Starting ealary ^90 реї 
veek. Merit ..increases. Ad 
vanceraent opportunity thni 
promotion from within. We of 
fer paid vacations. Free life in 
чигапсо, group hpsprtalization 
md major medical including 
dependents. Tuition assistajncf 
nlan for qualified applicants 

Fqr interview call 
M.r. Mohteleone 

Tower Спкчипап Corp. 
І West Forest Avenue 

englewood, NJ. (201) 567-6900 
4n equal opportunity employe) 

MACHINISTS 

MECHANICS 
N'on-defense M a n u facturiru; 
Companv has openings in is 
St 2nd Shift for Machinists t. 
work in Tool Room and Equip– 
ment Repnlr Dcpts. Some ma 
hlne experience neeeesarj'– WH' 

incept recertt nppfentltc. 
Excellent ijtarting– - Wklary -
progreseive increases; -– per 
manent Jobs - many extri' 
fringe benefits. 

Call: Personnel (516) 67l-70(Mi 
SLATER ELECTWC 1NC. 

45 Hea Cliff Avenue 
ОЬЕ.Ч CO l̂O. L.1. 

An equal opportunity employer 
at 

M 
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11 
НА КІЛЬКА ГОДИН 

ИУЛСЧІЙШ І ЖІНКИ 
до ЗАГА-І. ВЮРОВОІ'О 

ЧИШЕНШІ. . 

На поч. 12.00 на год. з під-
вищкою до J2-50 на год. 

Замість кпітін ші гг,і.і.у могил; 
бл. п. ОЛЬГИ БІЛОЇ ДН 

складасмо 10.00 до.інрін 
па фонд „Церква н Потребі". 

f:nreniii і ;іе( я ХРАНДИВ1 

HEAD TELLER 
-. .4 

TELLER—MALE А 
FEMALE 

Salary open. - New Bank. 
C'nll Mr. Carney 

(201) 435-4fUW 

Замість квітів iut сяіж.л могилу 
бл. п. ОЛЬГИ БІЛОГАН 

складне. 'ІГ).00 дол. 
па Храм св. ( офіі в РИМІ 
д-р Богдан О.ІКС ННЦЬКИП і Родиною 

Р А В Т М І Н Т S T O H 

48 Е. 7th ST. 
TeL: GR 3-3550. New Уогн t " 
Ho святочні дируш.и і-ііііпііі. 

до Арки, там Є в чому 
вибрати. 

Різне 

Українське Внснлкове Бюро 

ROMAN PARCEl ihHvu„ 
141 ^ u l Avcnnc. New YorU і ity 
Tel.: 475-7430 - Ґ.а.ілк. ВСІЛІ 

ВЕСЕЛИХ ( ІШТ 
та ЩАСЛИВОГО 
НОВОГО І'ОКЛ : 

ХРИСТОС І 'Л ЖДАСТЬІ :!' 

^ Real Estate ^ 
П А Р Ц Е Л І в ОСЕЛІ 

„ЧЕРЧК" 
коло Трентону иа продало 
Добре місце на дім, добра льо-

ката грошей. ІІ:іі-ати: 
Chercha Bummerland 
1S3 Lafayette Avenue 

Trenton. N.J. ОНв 10 

GLEN SPEY AREA 
COUNTRY Л LAKE 

PROPERTIES 
Cull: Gibson McKean 
DAVIS R. CHANT 

REALTORS 

Eldred, N.Y. (914) 956-76R2 

Щ Мешкання В 
Пан. середнього BJKV, I:;.K.:. 

КІМНАТИ або 
ПОМЕШКАННЯ 

на upper Bafltaidc у Ню Норку 
ЛСУО и Квіїкі. поблизу і абосіо. 

Тел.: C72-(i0H!) 
в буДНІ ЛНШЄ, ВІД 9 р ДО 12:30 

дня або 1-5 ПО пол. 

ВСТУПАЙТЕ R ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУ 

11 Funeral Directors ІJ 

Theodore WOLlN.MN.lnc 
Директор 

Похоронного Наведення 
ггз Гмчі 7th sir.-.i 

NKW VOKK. w iooofl 
Tel.: GR 5-14.4-

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРІ:Г,НИК 
Займлг.ться Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу. 

ра. Модерна каплиця до 
УЖИТКУ ДАРОМ 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
ORegon 4-2568 

Замість квітів на свіжу могилу 
бл. и. ІВАНА ШЕПАІЧМШЧА 

довголітнього голови ТУК-у. 
сі̂ тадв": 50.00 доларів 

на Наукове Товариство Шевченка — 
OcejwvioK в ОароелІ. 

ФЕДЕРАЛЬНА КООНКРАТНВЛ „САМОПОМІЧ' 
В ЧІІКЛІ О 

EXP. COOK 

Livo-ln for 4 Priwts . 
Sacred Heert Rertorj -

Ait Ridire Road 
Lvndhurst. ХЛ. 

СаД (ZOl) 438-1147 
Bet. 9 A.M. A 5 P,M. 

^ Праця ' ^ 

ГОСПОДИНЯ 

С”пания на місці. ІІО(.'тіЛіінн 
дім. Власне помешкання. доб-
рі умовний праці. Ч'довий 
дім на пронінціі. бли,з. KOMytri– 

кацй. Аит. мова. Телеф. 
Лїгн. Раіапе - (501) 288-4544 
Від пон. до п'ят. 9 До 5 веч. 

S 1 N K O W S K Y 
FUNERAL SERviCE 
4221 PARK A V K N C K 
BRONX, v v инд7 

і near E Trern.int Avnrm^ 
Tel.: 865247ft 
Д и р е к т о р 

ПІК ІІФ ( НІКОІК і . к и я 
Ішіїдух плапітмиїппя м ш. 
хорпііііі в каплицих. пжчо 
жених п КОЖНІМ (і.чйояі міс 
Та f l o t n p o H B ПО MlnlM^jv 

нмт цінах 

LYTWYN Ь LYTWYN 
UKRAINIAN 

PUNERAL D!RECTORS 
A I R C O N D I T I O N E D 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА 
Our Service? Are Available 

Anywhere in New Jersey 
801 Springfield Avenue 

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

T-BO УКРАЇНСЬКИХ І Н Ж Е Н Е Р І В АМЕРИКИ 
- ВІДДІЛ у ФІЛЯДВЛЬФЇЇ -

— влаштовує — 

в суботу, 7-го лютого 1970 року 
.в готелі ШЕРАТОН у Філадельфії 

' ."Початок Бенкету: год. 7:00 веч. 
t Яці Початок Балю: год. 9:00 веч. 

'^Jrjrjr^jrjrSMrfEB 

БЕНКЕТ ІБАЛЬ ІНЖЕНЕРІВ 
Оркеетра „АМОР" з j^acno І. РАКОВС ЬКОГО 
Під час Бенкету - МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА 

Аранжер: інж. ІГОР ЧУМА 
Під час Балю - ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕБЮТАНТОК 

Лх олошення лййіотаіггок прнймас 
п-чі Н. ДЛННЛЕіІКО до 20 січня 1П70 року 
121 Гарвард Кнс. Гоммердей.і, Н. Дж. 
Трд.; 1тв08-78Я-61йб 
від год. 7:00 до 9:00 вечора. 

а 
Вступ: тільки за запрошеннями. СтріЛ. вочіриШ 

Ціна квитків: Бенкет 1 Валь — 16.00 дол.. 
Валь - 12.00 дол., Студенти - 7.00 дол. 

шШщшшшШшшшшшяЛш 

Сер^а, дня 31-го грудня 1969 року 
Заля Українського Народного Дому 

Початок о год. 9-ій веч. 

Український Народний Дім в Ню Йорку, 142 Друга Евеню - запрошує на 

ЗУСТРІЧ 
Грає оркестра „АМОР" 

ДОБІРНИЙ БУФЕТ У ЗАРЯДІ ВИ. НАНЬ 

НОВОРІЧНІ НЕСПОДІВАНКИ. 

Столики резервувати в Адміністрації 
УНДс 



8 .. - СВОБОДА, "СИМЕДА, 24-го ГРУДНЯ 196S .- :1'-SU 236^. 

еайоп'й (greetings! і? є с є л и х Свят ї? . -s 

А Зіеггу Скгінітані 
Г^ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧМ 

'-' НІ 
РІДНІ, Д Р У З Я М і, ПРИЯТЕЛЯМ 

бажають 
ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
ти ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ. 

ПЕТРО постолюк 
ІРЕНА і ЮРІП ІЇОТОЧНЯКИ 

з сином АНТОНОМ 

РОДИНІ. ДРУЗЯМ і ЗНАЙОМИМ 
ВЕСЕЛИХ СВЯТ і ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 

і 
бажають - -

БОГДАН П Р Н Я К з РОДИНОЮ 

З Світлим Празником РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
Рідні. Приятелям і Знайомим 
ВЕСЕЛИХ СВЯТ і ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
бажають ^ ^ 
ЯРОСЛАВА і ОСТАП ОЛБСНИЦЬКІ 

З енними: 
Нестором. Тарасом. Любодаром 1 Мяроном 

я Рідні, Приятелям та Знайомим 
ВЕСЕЛИХ с в я т РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
та ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОЮ' 
ХРИСТОС Р О Ж Д А Є Т Ь С Я - бажають -

ЗБНЯ і ІВАН БУНДЗЯКН 
з синами АЛЕКСАНДРОМ і 13ИД0Р0М 
та КАРО ЛИНА і ІЗИДОР ЛАВРИШКО 

В Е С Е Л И Х С В Я Т РІЗДВА Х Р И С Т О В О Г О 
та ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 

Рідні, Друзям та Знайомим 
бажають — 

СВГЕНІЯ і АНДРІЙ РАТІІЧ1 
МИХАІЇЛІША МОСОРА 

„Тризуб" у Філадельфії відбув бенкет 
з нагоди перебудови власного дому 

ХРИСТОС РОДИВСЯ! СЛАВ1ТЕ! 
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ та НОВИМ РОКОМ 

їй їх наших Приятелів та Знайомих 
віта о - -

ЮЛІЯ та МИХАЙЛО ДОБОШ 

РАДІСНИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
РІДНІ, ПРИЯТЕЛЯМ і ЗНАЙОМИМ ; 

- бажають — 

Михайло, Рожа, Андрійко і Зірка ШУЛІ 
ВЕСЕЛИХ СВЯТ та ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 

бажас — 

МАРГАРЕТ і БОГДАН КУТАХ 

Філадельфія (С. Г.) - 14 
грудня Управа Українського 
Спортового Осередку „Трн-
Зуб" у ФІЛЯДеЛЬфІЇ СВЯТОЧ-
ннм бенкетом відзначила пе-
ребудову власного дому, яку 
щойно викінчив відомий rpo– 
мадськнй діяч і контрактор 
Василь Посполіта за планом 
архітекта Олега Черняхшсь-
кого. В бенкеті взяло участь 
понад 200 осіб. 
Бенкет відкрив довголітній 
голова „ Т р и з у б а" Степан 
Бриндзей, який ведення про-
грамн передав тостманстрові 
редакторові Володнмн р о в і 
Білясву, який вміло виконав 
свою ролю. 

ГОЛОВНУ ПРОМОВУ ВКТ0ЛО-
енв бувший довголітній го-
лова ,,Тризуба" інж. Лев Яц-
кевич, який говорив про лра-
цю ,,Тризна" від його по-
чатків аж до завершення пе-
ребудови дому. 

Перебудовою дому займав-
ся контрактор Василь Пос-
політа, який офіційно nepe– 
дяв ключі від дому голові 

S1 „Тризуба"— Степанові Врин-
'двейові. і це було йанважні-
шою подією вечора. З а л я 
гарна, з модерним влашту-
ванням, може помістити по-
над 250 осіб. Це здобуток ис 
лише „Тризуба", бо УСО 
„Тризуб" служить ц і л і й 
громаді. 

Усні привіти для „Тризу-
(5а" склали представники та-
кнх установ і організацій: 
Степан Гавриш — УНСоюз, 
а як голова Філядельфійсь-
кої округи передав „Тризу-
бові чек на 125 дол. від Від-
ділів УНС 83, 153. 376, 397. 
і 340. Дир. Степан Спрйнсь-
йий — головний секретар 
СУК „Провидіння", інж. Ва-

силь Заброцькнй — голов-
ний радний УРСоюзу, Бог-
дан Комаршщькш'і і PO.Y:IH 
Пазукяк — заслужені довго-
літні діячі „Тризуба", рівнож 
яким о н відомий СОЮЗОБіШ 
Й спортовнй Діяч Петро Tap– 
навськнй. Від всіх організа-
цій Філадельфії промов. 11В 
голова філії УККА пречр. 
д-р Богдан Гнатюк. 

Всі промовці ВНСЛОВЛЮЗЛ-
лнсь з признанням про „Трн-
зуб" — який служить цілій 
українській громаді. Філя-
дельфійський „Тризуб" зу-
мів заманіфестуватн украін-
ську гідність, здобуваю ч н 
трикратно чемпіонат Амерн-
ки і чопгрнкратно мистецтво 
Американської Ліги. „Tpn;iy– 
бовці" занесли украдись к є 
ім'я до щоденників амери-
канської преси , радія і те-
левізії. 

Тостмайстер маг багато 
праці з представниками ри-
них установ, яких треба бу-
ло обов'язково представити, 
а їх було багато. Слід зга-
дати, що українські лікарі 
не забувають за „Тризуб", 
часто можна їх зустріти прн 
чорній каві в залах „Тризу-
ба", куди приходять для від-
пруження по тяжкій профе-
сійкій праці. Отже прибули 
і на відкриття доху відомий 
хірург д-р Василь Саляк, д-р 
Роман Дикий, д-р Ярослав 
Яремовнч. д-р Василь 'Koor– 
рубяк і Д-р Микола Войто-
вич. 

В мистецькій частині гос-
тен розважали та й полони-
ли серця присутніх МО.ЧО-
денькі пластунки місцевої 
Станиці Пласту ,,Незабудь-
кн", які відспівали чотири 
пісні „Там, де лани", ,Д1нса-

- КОРОТКІ ВІСТІ -
Грецька поліція ударемнила: після висаду кількадесятьох 
спробу нового схопленая' ве-j пасажирів, мали той, літак 
ликого пасажирського літа- j зииіціггн бомбами. . 
^ ^ ? ^ Л Р ^ ^ ! 1 ! 1 , т е ; І А і ^ в ь і а в mfcr етштться 

неприхильно до З'єднаних 
Стейтів і внаслідку таких 

рористами. На летовищі в 
Атенах арештовано трос мо-
лодих арабів, двох юнаків і 
одну дівчину, у віці 18-22 
роки, та знайдено при них 
револьвери й бомби. Вони 
мали пофальшовані лнван-
ські пашпорти. Один із ape– 
штованнх признав, що вони 
планували стероризувати 
пілота американського літа-
ка. який прилетів з Тель А-
віву і мав летіти до Риму, а 
відтіль До Ню Йорку, і ске-
рувати літак до Тунісу, де, 

ний камінь", „Сонце згасло" 
і „Ладишок". Мистецьким ке-
рівником їх була студентка 
Дрексель Інституту панна 
Ірка Комаровська. Цю гру-
пу творили пластунки: Ма-
рійка Борисюк, Дарка Ко-
женьковська, Уляна Кули-
няк, Ліда Лукіянович, Галя 
Мазурок, Роксоляаа Ново-
сад, Міра Одежинська, Хрис-
тя Романів, Аніта Федак і 
Мотря Чорнобіль. 

На фортепіяні по мнстець-
ки відіграла „Вальс" Шоле-
ва і „Гуцульський токай" 
Анатолія Коси, студент к а 
Темпель університету — пла-
стунка Оленка Куземська. 

Слід згадати, що цей Ве-
чір фільмував інсп. Микола 
Алексісвич. 

Бенкет закінчив г о л о в а 
„Тризуба" Степан Бриндзей 
подякою всім за участь. Він 
запевнив, що попгирена нова 
заля с до диспозиції всіх ус-
танов і організацій, і що 
..Тризуб" і надалі залнша-
сться центром культурного 
життя міста Філядельфії. 

загальних настроїв між ара-
бамн в усіх їх 14-ох держа-
вах можуть сильно потерпі-
ти американські господар-
ські інтереси, особливо на-
фтові компанії, що мають 
концесії на Близькому й Се-
редньому Сході Кілька ви-
датннх американських фі-
наисовнх і господарських 
діячів перестерегли лрези-
дента Ніксоиа - наприкінці 
минулого тижня, щоб ЗСА 
своєю занадто яскравою під-
тримкою Ізраїлю не від-
штовхиули арабів. 
Мосісовсьііа , Лравда" назва-
ла Йосифа Сталіна'з нагоди 
90-ріпчя йото народи и — 
„великим вождем, що зро-
бив великі п о м и л к н". 
„Правда" прославляла Ста-
ліиа за уведеная в СССР 
„соціялізму", але натаврува-
ла його за „культ особи" я 
переслідування невинних. 
Автора петиції з протнете" 
лінським змістом, Віктора 
Красіва, арештували. Apeuj– 
товано також одного з гру-
пи, яка прийшла на Черво-
ний майдан у Москві, щоб 
демонструвати проти Сталі-
на, поета Анатолія Якобзе-
на. 

Д о МОСКВИ ПрИбуЛИ КОМВИ-
даити і шефи штабів всіх 
сателітних армій на нараду 
членських держав так зва-
ного Варшавського пакті', 
себто СССР і його европей-
ських сателітів. Мають об-
говорювати проблеми, пов'я-
зані ,з запропонованою Сф 
ветами' конференцією евро-
пейської безпеки. 

Н А П Щ И Р І Ш І ПОВАЖАННЯ 
ВЕС?:.ЧИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

та ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
всім Дорогим Союзовцях'та Духрвнпм Отцям 

н Понкерс і ГеАгтіїїґо 
- складає — 

Василь МАНДЗГН з Дружиною 

РІДНІ. ДРУЗЯМ. ФАМІЛІЯНТАМ, Л. Ч.. ПРИІІТЕЛЯМ 
І ЗНАЙОМИМ. ЩО СВЯТКУЮТЬ ХРИСТОВЕ РІЗДВО 

ЗА НОВИМ ЧИ СТАРИМ СТИЛЕМ 
— шлемо — ” 

НАШІ НАПСЕРДЕЧНІШІ ПОВАЖАННЯ 
ВЕСЕЛИХ І ЩАСЛИВИХ СВЯТ! 

СОНЯ і ОСИП СТБЦУРИ 

Нашим Дорогим, гідним 1 Приятелям та Ве.'їьмишаїювпнм 
Знайомим - шлемо пллщиріші поба:кшиш всього добра 

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ і НОВИМ РОКОМ! 

Замість Індивідуальних побажань - складаг,мо 30.00 дол. 
на „Фонд Верховного Архнспнскопа". 

Дарія і Дам'яи ГОРНЯТКЕВИЧІ 
KR. 1. Box 46Р. Кегтюпкяоп, N.Y. 12446 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
та ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
З А С И Л А С 
РОДИНІ, ПРИЯТЕЛЯМ. ЗНАЙОМИМ та КЛІЄНТАМ -

ОСИП КЛИСЯК — Годтішткарське Заведення 
345 N. 7th Street. Allenton-n, Pa. 18102 

ІГв1С1Іів^С^вЧСЧЧЧЧ^,4ЧХЧЧЧЧ'СЧ1ї̂ вЧЩ^КІС"ЇІрЄ"СіЄіЄ1ЄіЄїРСЧ^ЧЧ 
ЗАМІСТЯ СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ СКЛАДАЮ: 

ца Наукове Товариства ім. Шевченка 520.00 
на фонд ..Церква в Потребі" . . . . . . f . . . . . . . . „ 20.00 
па Дар Українському Інвалідові . . . . і . . . . . . . . „ 10.00 

Разом ?50.00 
Джерз і Ситі. Н. Д:к КЛАВД1Я САЛЮК 

РАДІСНИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 5 
та ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
РІДНІ , ДРУЗЯМ та З Н А Й О М І М А 
- ба:кіиоть : 

Анастшіія, Іван, Стефа, Ігор і Олег ЛУКІВ JJ 
J 40 Ridgewood Avenue, in, ington. N.J. - . ^ 

Різдва Христового 
І ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 

всім нашим Приятелям і Членам бажають 
ДИРЕКЦІЯ І У Р Я Д О В Ц І 

Keansburg—3fiddletown 
National Batik 

KeanshurK — Mlddletown — l.inrruft — Belford — 
portmonmotttti — Chapel Hill. NJ. 

.t 

люпагт 10WM ттиш іииюг иникші enjHK^M?WW'; 

Umrtm Ft^Moi Opot-t lmurmcv CwpcuMrtd 

(FORMERLY HUDSON COUNTY NATlONAL BANK) 

ЗАКЛИК ДО ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛІ І ЩИРОГО 
СЕРЦЯ 

З Риму наспіли вісті, що наша ЦЕРКВА знай-
шлася знову у великій фінансовій потребі для за-
вершення дотеперішніх та для започаткування нових 
благородних плянів її Первоісрарха, Верховного Ар-
хисшіскопа Блаженнішого Кардинала Кир Иосифа 
Сліпого. 

У відповідь на цю потребу, УПРАВА ФОНДУ 
ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА Метрополії pinm– 
ла відновити ведену вже раніше збірку пожертв з ме-
тою, щоб зібрану досі суму S61,500 збільшити до 
$ 100,000. Отже потрібно ще зібрати щонайменше 
S38.0O0! 

Українці Ню Иорку і Околиці! Докажімо свою 
відданість великим ідеалам і великим плянам нашого 
Архипастиря та нашими щедрими пожертвами допо-
можімо йому їх здійснити! 

ЖЕРТВУЙМО Щ Е Д Р О ! 
Чеюі виписувати на: SELF-REL1ANCE, ^4630. 
Ваші пожертви просимо висилати на адресу: 

ERAST KUROWYCKYJ, 128 First Avenue, New York, 
N. Y. 10009. Tel.: (212) OR 7-0344 або SELF-REL1ANCE. 
98 Second Avenue, New York, N.Y. 10003. Охочих до-
помогтн у збірковін акції, просимо зголошуватись на 
адресу п. Куровнцького. 

КОМІСІЯ ФОНДУ ВЕРХОВНОГО 
АРХИЄПИСКОПА МЕТРОПОЛІЇ 
НЮ ИОРК 

'осігавіскісісітеїтекіїчюкіс'вісч 
ВЕСЕЛИХ СВЯТ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВОГО 
та ЩАСЛИВОГО 
НОВОГО РОКУ 

Рідні, Друзям та Знайомим 
бажають ' 

Ьшс Іван, Люба, Юрчкк 
1 Ворао ТУРЯНСЬКІ 

ХРЩҐЮС Р А Ж Д А С Т М Я! 
Замість ô ôбн̂ т̂н.x аоОажапь 

Рідні і Приятелям 
..'складаймо 50.00 долярів 

на потреби Української 
Католицької Церкви 

в Вралнліі. 
С. і О. ФЕДОРІІКА 

nwakkKMisiDSiiikSiiikStSiSiSAaa 

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ 
І НОВИМ РОКОМ 

сердечно поздоровляють 
Идню, Прпятелін і Знайомих 

Ваеиль і Ірини ГНАТІВ 
з симамп. ІОрІї.м і Романом 

кмлокіїаімкМкМімівіїїііМіЖіва 
ИдшГм, Приятелям 

ЗнаПомнм :s приводу 
І'ІЗДВА ХРИСТОВОГО 

і НОВОГО РОКУ 
Пажаю 

РГІ:ГО НАГГКРАЩОГО 
А.іокоаидрд СБНІОТА 

иоіммаАлжкклвіАкМАмааіАз 
гчмтмччтмчісісіїїдосісчмчч 
Родині, Приятелям і ЗниЛомнм 

бажають 
ВЯИ Е.'ЩХ СВЯТ 

і Щасливого 
н о в о г о РОКУ 

Г-мМя і Лпим ЛВПКІ 
мчщячщщщчшшччшчтшщщшшш тччччччччччччччччччччч 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
І Щасливого 

НОВОГО РОКУ 
Рідним 1 Знайомим 

- бажають --
Віра. Володимир 1 СгНшн 

РОГОВОЬКІ 
ІЧЧЧЧЧЧЧЧЧКЧЧКЧЧЧЧЧЧЧЧЧ І 
ПСИЮСЧЧ'ОСМ. 'С'СЄЧ'С'Є' ІКЧ^КІО ! 

ВЕСЕЛИХ 
РІЗДВЯНИХ с в я т 

Вгім нашим 
Приятелям і Покупцям 

пересилає — 
STEFANlAK'S 
GIFT SHOP 

188 ЇЧ'акяаи Avenue 
Brooklyn. N.Y. ll?22 

ЕУ 3-ft55l тШчштФтщвшФмшттл 
МИР НА ЗЕМЛІ ТА 

ВСЬОГО ДОВРА 
Вч-ім нашим Приятелям 

з Різдвом пересилає 
CHERRY HALL BjUS CO. 

75 Columbia Avenue 
Paterson. v j . (301) 478-2?гі 

Рідні, Приятелям 1 Знайомим 
ВЕСЕЛИХ СВЯТ 

і Щасливого 
НОВОГО РОКУ 

— бажаг. — 
Люба і Іван МОСКВІГЧ 

з Мамою 
КЧЧЧЧЧЧЩЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЖ 
Своякам, Приятелям 
і Знайомим 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
і Щасливого 

НОВОГО РОКУ 
— бажають -— 

Надя І Ігор ХОМА 
з Дітьми 

лкчтлчпчччччюяшчветтчщт 
Найкращі побажання 

з нагоди:, 
РОЖДЕсТВА ХІЯДСТОВОГО 

засяла^ - у 
Кмаи.л-іл І Анна ІІРИТУЛИ 

з Родиною 
ХРИСТОС РОЛчДАСТЬСЯ! 

вшшчтттшчтмфяфіщшшрш 
Родині. Друзям і Знайомий 

Веі:елнх Свят 
РІЗДВА ХРРіЩОВОГО 

і Щасд'ивоїО 
НОВОГО Р О К У 

- бажав rii . , 
Олена ЯЕХУТ 

ВЕСЕЛИХ- і 
РІЗДВЯНИХ-свят 

НІ ім нашим Приятелям 
бажає ч - - . 

” . ” '. - '' 

Evergreen 
Funeral H o m e 

С imptetaly Air-cWcUtioned 
Aeration Flowei– Center 

Peter Raho, Lie! "M r̂. 
1S1 Nuvsoti,Aif. 

BROOKLYN it., N.y. 
EV :t-хвоо .^ ^ E V 3-О.Ч20 

Ch:ifK–! accoifi^daktlorui 
is all bordjUjftUs. 

Побажання t. 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
нашим Покупцям і Приятелям. 

Різного рода солодке печиво, 
уродннові тортн. 

Your Baker 
7703 - 18th Avenue 
BROOKLYN, N.Y. 

BK 6-2416 

RECETKfX4 

І'ІЗДВЯНИХ СВЯГГ 
всім нашим 

Покупцям і "Приятелям 
- neperялас -

В a n d В. 
MeatProt iucte 

St. B:iskiewic-л - і. Betvrowsky 
Top Quality Meats -^ 
Home Made Bologna 
168 Bedford Avenue 

Brooklyn. N.Y.imi:Eye-aeii 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
та Щасливого 

НОВОГО РОКУ 
Рідним і Знайомим 

- бажають — 
Ярослав, Таіса, Мотря 
і Ромам ТУРЯНСЬК! 

ВЕСЕЛИХ та ЩАСЛИВИХ1 

СВЯТ 
всім нашим Друзям, Рідні 

та всьому Українському 
Народові 

Степан Ковальчук 
SOUTHLAND ASSOC1ATEB 

8252 Btaeayne illvd. 
Miami, Fla. 
nnvwrnii 

757-0661 

.Щаспивих Свят Різдва Христового та Нового Року УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ 
РОДИНІ, відворцям^пшупцям, та ЗНАЙОМІМ DELTO - SPORTS W E A R A G1FT ГО. 

ц^іОШЯ^ЛАНИЦЬКИИ - власник 304 East иьфшЬЩХїЬШ',0003 ТеЬ: 228'2266 
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