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В А М Е Р И Ц І 
ДЕМОКРАТИЧНІ j КОНГРЕСМЕНИ БІЛЬШІСТЮ 

192-ох до 23-ох голосів відкинули внесок конгресменів лі
бералів, щоб схвалити недовір'я довголітньому спікерові 
Палати Джанові МекКормекові. Спікер МекКормек вдо
волений з такого внсліду голосування. Та численні кон
гресмени голосували прртн^няееку про недовір'я не тому, 
що вони схвалюють, працю МекКормека, а тому, що бажа
ють схвалити широку реформу реґуляміну в Палаті Ре
презентантів, головно хочуть змінити теперішню систему 
сеньйорату, згідно з яким обсаджується становища голов 
конгресових комісій. 

ПРЕЗИДЕНТ !ІІКСОІІ НАЙМЕНУВАВ НА ГОЛОВУ 
Крайової Ради в справі робітничих взаємин 47-річного 
адвоката з Чикаго Едварда Б. Міллера, який досі працю
вав як представник бизнесменів. Ного уважають за ком– 
проміеового кандидата, який повинен вдоволити і праце
давців і робітників. Але голова Американської Федерації 
Праці - Конгресу Індустрійнйх Організацій Джордж Мі
ні заявив, що він виступатиме проти того, щоб Сенат за
твердив цю номінацію, бо це становище не повинен зай
мати ані'той, хто працював для великих корпорацій, ані 
той, що був працівником робітничих спілок. 

/ . , В НЮ НОРКУ В 1969 РОЦІ ЗГИНУЛИ внаслідок то
го. Що спожили завелику дозу наркотиків 210 юнаків і 
юначок у віці нижче 20-ох років. Раптове поширення нар
котиків ^іж учнями у віці 12, 13 і 14-ох років стурбувало 
не тільки батьків, але і провідників численних американ
ських організацій, не тільки тих, що дбають про вихован
ий молоді, але й тих, що дбають про моральний і здоро
вий стан американського народу. Представники рівних 
організацій Вирішили на зборах в готелі Білтмор в Ню 
ЇЇорку більше Дбати про молодь, яка Щораз більшевнри– 
ваеться з-під впливу батьків і виховників. 

ГРУПА КОНГРЕСМЕНІВ ЗІ СТЕПТШ Ню Иорк і 
Ню Джерзі твердить, що найбільше завечшцують повітря 

а^га своїм димом. Цю групу очолює конгресмен із Ню 
Норку Ліонард ^арбсте^н. Ця група видала звіт, в якому 
залвляс, що за кілька років можна б зліквідувати зане– 
чішгуваняя повітря антами, коли б Федеральний Уряд за
хотів виконати свій обов'язок — дбати про здораа'л аме-– 
риканського населення. В опублікованім звіті стверджу
ється, щр автомобільна промисловість робить все, що мо
же, щоб" зберегти теперішні авта, але фахівці заявляють, 
що в ^ а могли б бути порушувані паровими або. газовими 
турбіновими моторами, які не заяечищували б повітря. 
' - ВДОВА ПО ІЮБІІІШМ ЄПИСКОПОВІ Єпископаль
ної Церкви Джеймсові А. Пайкові в Каліфорнії пані Да
ви Кенцеді Пайк твердить, що вона дістас вісті від свого 
покійного чоловіка..^іьскоп^ТТдйіс-зряаиіі'ііуіів^ буд-із еяо^ 
т^'”^шовШМ і'поїхав"із дружкмокгдо Палестини вивча
ти початки християнства. Там заблудив був в пустині, не 
маючи пального, і поки його віднайшла жінка, помер. 
Пані Пайк твердить, що дістас вістки від покійного, про 
його побут в пустині, про смерть, про її дальше життя 
після його см^ртн та про природу їхніх взаємин В ЦИХ 
нових вимірах. Покійний Єпископ Пайк цікавився окуль
тизмом після смертн свого 20-річного сина. 

У С В І Т І 
НА ЛЕТОВИЩІ В МЮНХЕНІ АРЕШТОВАНО в ми

нулу середу 3-ох молодих арабів, які прибули туди з Юго
славії. Німецька поліція діяла на заклик пільота югослав
ського, літака, якому поведення тих трьох пасажирів зда
валось підозрілим. Коли вони вийшли з літака до рес
торану в будинку летовілца — вони залишили в літаку 
сиої плащі, а в них — револьвери. Після арештування їх 
- знайдено при них т е більше зброї та документи, з яких 
виходило яейо. шо вони плянували схопити ізраїльський 
Літак, який м ав відлетіти внедовзі з мюнхенського лето– 
вища, скерувати ного д? одної з арабських півяічно-аф– 
риканеькнх країн та перезвати Його „Палестина". 

ПРЕЗИДЕНТ ЗАХІДНЬОІ НІМЕЧЧИНИ ГУСТАВ 
ГАЙДЕМАН ВЗЯВ УЧАСТЬ у похороні вбитого арабсь
кими терористами на мюнхенському летовищі кілька днів 
тому ф2-річксго ізраїльського інженера Арі Каценштайна 
і сімох мешканців жидівського дому для старих осіб у 
Мюнхені, що його підпалили невідомі дотепер злочинці. 
У похороні взяли участь також прем'єр автономного ба
варського уряду й посадник Мюнхену, який у своїй про
мові найгостріше натаврував той підпал та апелював до 
жидів, щоби вони не в'язали того відокремленого ЗЛОЧИН
НОГО акту із своїми сп:.чинами з гітлерських часів. 

У ГОНГ БОНГУ ДІСТАЛИ відомості з сусіднього Ко
муністичного Китаю, що там почалась нова дурійка: по 
всіх містах поведено кампанію із багатотисячними мітин
гами проти „КЛАСОВИХ ворогів, капіталістичних тенденцій. 
кЬрупЦп, злодійства, обманів і дефравдацій та інших по
дібних актів опозиції проти суспільного ладу Мао Тсе– 
ту^ґа і його мудрих думок". Покищо відомо тільки про 
одну публічну екзекуцію, переведену над ,дюрогом наро
ду" в ІЦаизі. 

У ГРЕЦІЇ ВІДІСЛАЛИ на неозначений термін суд над 
двома арабськими терористами, які„26 грудня м. р. обстрі
ляли Hf "летовищі в Атенах великий пасажирський літак 
ізраїльської лінії „Ель Аль", при чому згинув один ізра
їльський громадянин. Судову розправу відклали з фор
мальної причини, а саме, що не явились деякі свідки про
куратури. Суддя заявив, що наступну дату розправи виз
начити прокуратор. Амбасадор Ізраїлю в Греції запротес
тував проти відкладення розправи, бо це, на його думку, 
може осмілити арабських терористів до дальших подіб
них актів. . - - „ - ^ - - - - -

У Дітройті помер Теодор Грицай, 
кол. голова 175 Відділу УНС 

Дкроат, Міш. (В. II.) У 
неділю, 15-го лютого ц. р. 
у пополудневих годинах у 
місцевому шпиталі помер. 
після короткої і важкої не
дуги на 60-му році життя. 
бл. п– Теодор Грицай, уро
дженець Дрогобнччннн. До 
ЗСА Прибув у 1950 році. Був 
активним у багатьох устано
вах ,ИН СУМА. Т-во Рідна 
Шкода, ВІДДІЛ УККА. Укра– 
їнський Народний Дім. Мі– 
wiffyftKjt ДІГа і іНПІі Зокре– 

Сенат схвалив проект про об'єднання 
шкіл і в північних стейтах 

Вашингтон. — Cesar біль
шістю 56-ох до 36-ох голо
сів 18 лютого схвалив зако
нопроект про те, що всі шко
ли публічні мусять бути ра
сово збалансовані, це зна
чить, що і в п і в н і ч н и х 
стейтах д е часом школи ма
ють у великій більшості 
тільки, чорних або білих уч
нів, треба буде подбати про 
це, щоб в цих школах було 
фактичне об'єднаних білих і 
чорних учнів. Сенат схвалив 
в цій справі такни проект: 
Ті школи, які яе зуміють, чи 

і чорних учнів у своїх кля 
сах таким способом, щоб від
ношення між білими і чорни
ми учнями було поважне, — 
не можуть діставати Феде
ральної допомоги. Значить, 
що об'єднання пткіл мусить 

' ,і 
бути здійснене не тільки там, 
де на основі місцевих заря
джень існували окремі шко
ли для білих і чорних учнів, 
але І там, д е були окремі' 
школи для білих і кольоро
вих учнів внаслідок мешка– 
невих відносин в даній міс
цевості. Сенатор демократ ІЗ ^ закордонні справи, те– 
Міссіссіппі Джан Стенніс по
ставив такий проект, який 
із вдоволенням прийняли ІН
ШІ сенатори з південних 
стейтів. бо бажають, щоб' і 
північні законодавці мали 
об'єднані де факто школи. 
Це рішення Сенату мусить. 

не схочуть, об'єднати білих ще затвердити Конгресова 
Конференціям а пізніше про

тер, в середу 18 лютого ц. p.. 
проголосив об'омисгий до
кумент, ню охоплює 43.000 
слів на 119 сторінках маши
нопису, який стосується ви
ключно закордонно-політнч– 
нкх справ. Ніксон зайняв у 
тому документі однаково 
становище до актуальних 

акт мав би підписати Црези– M ^ a P ^ H H X справ. як теж 
- ,`? яг^ІІ'' о к п е о . т и я ИЯГТПЯНГНІ ПЛТРПИ– 

дент. Сумніваються., чи Бо,в– 
гресола Конференція погодиться на цей додаток до за
кону про шкільництво, який 
схвалив Сенат. 

Жюрі в Чикаго визнало 5-ох оскаржених 
винними в підбурюванні до заворушень 1, 

жені. Джяя Р. Фройнес і Лі 
Вейнер. Але всі 7 під судник 
і два їхні адвокати засудже
ні суддею Д жу.тіюсом Джл 
Гоффмаяом до карк тюрми 
за те, що вони' під' .чає су
дової розправи своєю пове
дінкою ображали суд. Висо
та кари різна: від кількох 
місяц і в" до 4-ох років. -.Оскарж 
жені прибули до судової ф– 
лі з тюремних келій, Де вени 
відбувають кару за образу 
еуду. сподівдаочнси,. що суд 
повідомить їх Ьрате , іао 
Жюрі не могло' погодитися 
щодо вини підсудних, і тому 
не буде жадного засуду. f | 
підсудні розчапувамлпея, цЬ– 
ти. маршал повідомив суд, 
що жюрі мчгє гстевий вирок. 
СуДДя Г^оффман не подав ре
ченця, коли він 'ннзначНть 
висоту кари. За ті тгройияи. 
які визнало за оскарженими 
жюрі, підсудним грозить ка
ра т^рми до б^х-років, гро
шова кара до 10,000 долярів. 
'або і Чюядві карні Оборонці 
заявили, т о вони внесуть 
апеляцію від рішення суду. 

Чикаго. - Жюрі в ^нка– 
ґо, яке складалося з 10 жі
нок і 2ч)х' чоловіків, після 
40-годшших нарад впродовж 
п'ятьох днів визнало винни
ми 5-ох оскаржених в тому, 
що вони старалися спричи
нити заворушення під час 
Краново! Д е м о к р а т и ч н о ї 
Конвенції в серпні 1968-го 
року ,кожннй на свою руку, 
без о р г а н і з о в а н о ! змови. 
Жюрі звільнило, всіх 7-ох ос
каржених від \ того пункт)' 
оскарження, який, закидав 
їм органно вену змову в тій 
цілі, щ о ^ спричинити заво
рушення та в^ допустити 
до відбуття Номінаційної 
Конвенції. Згідно .з рішенняН 
жюрі ^ ) я е ж е ю ^ г і г л оскар–, 
жених Дейвід X. ДеллікГер.' 
Рейні С. Дейвіс, Томас Ф– 
Гейден, Аббі Гоффман і 
Дясері С. Рубін. їх засудило 
жюрі за намагання окремих 
підсудних спричиняТіг' заво
рушення на вулицях міста 
під час демонстт^ацЙвого 
маршу в 1968 році. Зовсім 
звільнені від впни два оскар– 

ПРЕЗИДЕНТ ПРОГОЛОСИВ ЗВЕРНЕННЯ 
ПРО ЗАКОРДОННУ ПОЛІТИКУ АМЕРИКИ 
ПЕРЕСТЕРІГ МОСКВУ ПРОТИ В Е Р Х О В О Д С Т В А 
НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ. - С Т В Е Р Д И В Б А Ж А Н 

НЯ БУТИ ПАРТНЕРОМ СВОЇХ СОЮЗНИКІВ 

Вашингтон. — Президент.СА і СОСР Далеко „не с за– 

МІСТО ЗАПОВІДАЄ БУДОВУ НОВИХ 
ПРИМІЩЕНЬ УНС КОШТОМ 

5 МІЛЬЙОНІВ ДОЛЯРІВ 

Рнчард М. Ніксон, який з 
свого цьогорічного звернен
ня про Стан Унії виключив 

окреслив напрямні амери 
кчнської закордонної політи
ки на далеку мету'. З акту
альних справ найважливі– 

Гїшою частиною с його аналі– 
іза ситуації на Близькому 
Сході. Ствердивши, т о чо
тири велішодержави очеви
дячки не вецлі конструктив
но розв'язати ізраїльсько-а
рабську проблему і що Аме
рика не вистутттиме з нія
кими дальшими своїми про– 
.позшгіямн щодо ізраїльсько– 
ярабського замирення, поки 
Совсти не змінять' свого ста
новища, Президент водночас 
перестеріг Москву .щоб во
на не старалася осягнути 
верховоднігцьку позицію на 
Близькому Сході. Такі совєт– 
|ські амбіції ;.породнли б глн– 
;бокс стурбування Америки" 
t - Президент заявив дипло– 
матісчною мовою. Він вислЬ– 
вися оптимістично т ю пос
туп ..в'стиаиізації" В'єтнам
ської війни й нормалізацію 
^відносин у Південному В'ст 

довільнішій", але - мовляв, 
ідологічві розбіжності втра
тили свою первісну гостроту 
й ніхто не повинен бажати 
собі зудару в ядровій добі. 
Однак Президент підкреслив 
загрозливу спільність і я– 
кість совстської зброї, осо– 
блігво. далекосяжних ракет. 
і тому потвердив рішення У– 
ряду продовжу-вати програ
му т. зв. ..Сейфгарду", себто 
ракетної протиракетної охо
рони. Він висловив надію, 
що амернкаисько-совстські 
переговори про обмеження 
перегонів у зброенні будуть 
успішними. А ф р и к а нські 
країни,запевнив, що ЗСА не 
будуть встрявати в їх внут
рішні справи, а півдеино-а– 
мериканським державам обі
цяв поширення торговель
них взаєминах з облепиен– 
ням імпорту для півдеяно– 
ч мерккакських п р о Д уктів. 
На дальшу, мету - прези
дент Ніксон хоче сперти аме
риканську закордонну полі
тик^ на трьох головних 
стовпах:.' І) партнерстві з со
юзниками. 2) власній обо
ротній силі; здатній підперти 
кожну етгробу агресії І 3) го– 
товості Америки розв'язува
ти існуючі цррблейи у пере
говорах бднаковб з союзнн– 
каікн. як ворогами. На всту– 
п і ^ в о г б звернення Прези– 
д в у говбрив про „Нову е– 
Р У І . і І.Рямці для тривкого 
MHW^.'. як теж з'ясував аме 
рашнськщТ: державний 
комонно - політичний 

ла– 
агіа 

нам! але признав, що тамо– І рй^ Припу^ідаюгь. що Рк– 
ifaapJR.TPHf^^A,мир залежитьjчард,Нік^ж^т^лрецедент. 
передусім від настаноїи'но– щ о б з таким: ̂ акорДЬнНо-гі'о^ 
муиістів. Президент признав. літичним зверне'йням внету– 
також, що взасмігаи між 3- пати в майбутності щороку. 
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Прем'єри ЗахідньоТ і Східньої Німеччини 
відбудуть свою першу конференцію 

Голова Резервової Ради обіи,яе полегші 
в монетарній політиці 

Вашингтон. — Голова Фе
деральної резервової Ради 
Артур Ф. Внрнс, промовляю
чи в Спільній Конгресовій 
Економічній Комісії, заявив, 
що ще цього року можні 
буди зарядити полегші в'мо
нетарній політиці, коли еко
номіка цібї країни буде роз
витися так, як передбачають 
він сам і федеральні еконо
місти. Оцінка Бирнса відно– 
ентьня до зменшення відсот
ків позичок та до випуску 
на грошовий рішок більше 
долярів, що мало б приспі– 
шнти темп збільшення еко– 

номікл. Голова Резервової 
Ради Не сказав, коли б ма
ли настати монетарні полег
ші, але він натякнув на це. 
що ці полегші не будуть 
значні, і що не треба споді
ватися, що'дуже легко мож
на буде дістати кредит в най 
ближчому часі, Вирис зяая, 
що внаслідок браку креди
тів найбільше терпить буді
вельний промисл, і тому вів 
обіцяв, що подбає про не, 
щоб для збільшення руху в 
будівельному промислі при
значити тимчасово додатко
ві фонди. Счцадностеві і по– 

ма був прикладним союзов– 
цем. Кілька років був голо
вою одного з найбільш ак
тивних у Дітройті 173-го 
Відділу УНС. Похоронні об
ряди відбулися у четвер, 19-
го лютого з погребового за
ведення А. Градовського до 
церкви св. Івана Хрестителя, 
а відтак на цвинтар Сен. 
Гедвік. Залишив у смутку 
вдову Меланію. родину в У– 
країні та багатьох приятелів 
у громаді, 

Злочин в П. Каролайні нагадує вбивство 
акторки Шерон Тейт в Лос Анджелесі 

Фесттвілл, Північна Каро– Артистка Тейт була вагітні 
лайка. — Вночі чотири не
відомі злочинці напали, на 
дім військового лікаря капі
тана Джеффрі МекДоналда 
та вбили його дружину й дні 
доньки 6-річну Кімберлі і; 2-
річну Крістея, а д-ра Мек
Доналда важко поранили 
ножами. Це вбивство нага– 
дус подібний нічний злочин 
в Лос Анджелесі, коли зло
чинці вбили вагітну кінову 
акторку Шерон Тейта та 
всіх її гостей, що булл' в її 
домі. Злочинці часто вигу
кували, що треба „вбити 
свиней, бо ,,асід із ґрейт". 

Вонк.–Канцлер Західиьої 
Німеччини Віллі Брандт 
відповів на листа ехідньо– 
німецького пзем'сра Віллі 
Стофа з минулого тижня, по
відомивши його, що він, 
Брандт, готов приїхати до 
Східнього Берліну в кожно
му дні між 9 і 22 березня ц. 
р. для безпосередньої зустрі
чі й переведення конферен
ції, про нормалізацію взає
мин між двома частинами 
поділеної Німеччини. Віллі 
Стоф запропонував був та
ку зустріч на 19 або 20 лю
того ц. p.. але Брандт відпо
вів, що прийняті ним вже 
раніше зобов'язання не доз
воляють йому на внізд у то
му - речняці. Речник Віллі 
Врандта Конрад Ллерс зая
вив, що Західня Німеччина 
не може погодитись на будь-
які передумови такої першої. стверджують Найперші 
зустрічі та не може визнати І ментатори 

Східньої Німеччини, як рів
ної собі суверенної держави 
бо в обох частинах Німеччи
ни живуть ті самі німці й 
тому Східня Німеччина не с. 
„чужою" державою. Такого 
визнання східньо - німецької 
держави домагався диктатор 
Східньої Німеччини Валь– 
твр Ульбрихт, який переслав 
був Віллі Брандтові готовий 
текст договору, щоб Брандт 
підписав його. Західньо - ні
мецький уряд ствердив, що 
будь - який договір може бу
ти завершенням переговорів, 
а не вступом до них. Ця.зуст
річ канцлера вільної Захід
иьої Німеччини й прем'єра 
комуністичної Східньої Ні
меччини тому важлива, що 
це вперше вони конферува– 
тНмуть безпосередньо, а не 
через фактичних своїх про
текторів ЗСА і ССР 

ко 

вагітна була і дружина ліка 
ря вані Колетт МокДоналд І 
Преса пригчдус, що в домі 
акторки Тейт знайдено на 
писи кров'ю ,.пігс" (свиня) 
Такий самий налне кроп'ю! 
знайдено і в домі лікаря Мск | 
Доналда. Військова поліція 
яку заалярмував пораненіп'ї 
доктор, не знайшла жадних 
слідів влому до мешкання 
Одні задні двері до мешкан
ня не були замкнені. Полі
ція гадал. що капітан зв– 
снуа читаючи часопис на со
фі, і збудюзся тоді, коли зло
чинці були вже в помешкан
ні. 

Українці беруть участь у столичному 
Мітингу Свободи 

Члени 341 Відділу УНСоюзу жертвують 
на допомогу братам у Югославії 

Віндсор, Канада (В. Г.) -
В неділю Іблютого ц. р. тут 
у домі УНО відбулись Річні 
Збори 341-го Відділу УНСо
юзу й після вибору урядни
ків на діловий рік, у диску
сіях про організаційні та різ
ні громадські справи пору 

sums 

справу — допомоги вашим 
братам і сестрам у Юґосла 
вії. яких навістив недавно 
землетрус і понищив усі їхні 
довголітні дорібки. По ко
роткій дискусії вирішено за
початкувати між присутніми 
членами на тих самих таки 

ї ^ р р д а ж е - ” ' в л с а п у Ж)ріл грошеву яОф^шллл U M f c o b l b . 

Вашингтон., Д. К. — З 
нагоди дня народження ба
тька американського наро
ду Джорджа Вашингтона, в 
столиці ЗСА в Залі Консти
туції відбудеться в суботу 
21 лютого о 4-ій г. по полуд
ні Вашингтонський Мітинг 
свободи, організований Ко
мітетом Свободи під керів
ництвом д-ра Чарлза Моое– 
ра. На мітингу виступати
муть з . промовами конгрес
мен Томас Давнінґ з Вірджі– 
нії, відомий політичний пи
сьменник і журналіст Д. Лу– 
кас та ін. Заплановано під 
час мітингу підписати спіль
ного листа до комуністично
го уряду Північного В'етна– 

результаті принесла суму 
і 200.00. До членів, які з 
певних причин не були на 
тих зборах, вирішено зайти 
й попросити їх пожертвувати 

му з домаганням, щоб він 
притримувався Женевської 
конвенції та гуманно пово
дився з американськими 
в о с н н о п олоненимн. Лис
та буде передано через амба– 
саду Швеції до Ганою. Го
лова Відділу Організації 0-
борони Чотирьох Свобід Ук
раїни, ООЧСУ, інж. Вол. 
Масвський переслав Коміте
тові Свободи листа з запев
ненням про повну підтримку 
та участь українців - чле
нів ООЧСУ в Мітингу Сво
боди. В листі з 13 лютого 
Між ін. сказано, що амери
канські українці щиро п і д 
тримують конституційну де
мократію, права людини та 
свободу для всіх людей і на
родів, і особливо високо ці
нять ці принципи, бо укра
їнці мають важкий досвід у 
їхній боротьбі проти російсь
кого переслідування й пото
птання прав України та ін
ших поневолених народів, 

Перед зложенийм в управі міста Джерзі Ситі плинів 15-
поверхового хмародеру для нових приміщень УНСоюзу і 
Свободи", архітект пред'явив їх головним екзекутивним 

уридоіщим УНС. На фото, біля архітектурного плину мо
гутньої будівлі, стоять (зліва): заступник гол. иредсід– 
ника Володимир Сохан. го.ї. касир Петро Нуцнло,. архі
тект іиж. Юліян Ястремгький та гол. предсідиик Посип 

Лноогір. 

Джерзі Ситі. — Місцевий 
„Гадсон Діспеч" з 19-го лю
того 1970 надрукував на 
першій сторінці таке пові
домлення свого кореспон
дента Джека Гасбрука: 

„Вчора зложено в Ситі 
Гол плянн на будівлю бу
динку Українського Наро
дного Союзу на Ексчейндж 
Пленс в Джерзі Ситі кош
том п'ять мільйонів доля
рів. Суперінтендент буді
вель Едвард Скала потвер
див, що плянн на будову 
15-поверхових нових при
міщень Союзу доставлено 
до його бюра і вщ не ба
чить жадних перешкод для 
їх з а т в є р джеяня. Йосип 
Лисогір, головний предсід
иик Союзу, виявив мину
лого року, що Союз плянус 
нову будову на Ексчейндж 
Плейс. Тоді він ще сказав. 
що Союз був би зацікавле
ний в побудові 21-поверхо– 

вого м ешкаи є вого будинку 
в тому районі ІснуС деяка 
розбіжність думок щодо по
треби 12 поверхів, але Ска
ла не бачить у цьому жад
ної проблеми. Вчора також 
повідомлено, що Союз^о– 
держав згоду в”ТІорт Ьф 
Ню Иорк Оториті на здвиг
нення свосї будівлі над ко– 
лісю підземної залізниці. 
Пропонована будівля стоя
тиме між Рейлровд евеню 
і Монтґомері вулицею,^Со
юз, який мас тепер свою 
головну канцелярію в-сек
ції долини міста, перене
сеться до нових приміщень, 
займаюч,и в них кілька.по
верхів. Решта; будівлї буде 
винаймлена для бнзяесу. 
Речник міста заявив, що з 
остаточним затвердженням 
плянів конструкція нової 
будівлі зможе початися за 
приблизно один місяць ча
су" — подає ,,Гадсон Діс
печ". 

Метрополія Ню Йорку - Верховному 
Архиепископові в 78-мі роковини 

народження 
Ню Порк. У 78-мі рокови

ни його народження. Перво– 
іерарха й голову Українсь
кої ПомісноІ Церкви, Вер
ховного Архиспископа Ио– 
?.нфа Кардинала Сліпого 
привітав Комітет Об'єднаних 
Американсько - Українських 
Організацій Великого Ню 
Иорку окремим листом, пе
ресилаючи Архнпастнреві 
няйщнріші побажання від 
Української Громади Вели

кого Ню Иорку. Заразом Ко
місія Фонду Верховного Ар
хиспископа, що діс при то
му ж Комітеті ,ян Метроло– 
літальному Відділові УККА. 
долучила чек на суму 5.000,-
00 які вплинули на Конто 
фонду з пожертв останніх 
тижнів. В той спосіб сума по
жертв, що їх переслано їх 
Блаженству, дійшла до кво
ти 86.50n.6o дол. Жертви 
впливають дальше. 

„Енциклопедія Британіка" підготовляє 
видання праці про ентічні групи в ЗСА 
Чикаго (В. Н.). ,.Бицн– тересі г. ве поминути нічого, 

клопедія Британіка". од– т о становить історію нашої 
на із найповажніших і най– української етнічно! групи 
старших світових енцнкло 
педій, що мас тепер свій осі
док в Чикаго, запланувала 
остаиньо виготовлення і ви
даним великого. 10-томового 
твору н. н. ..Творці Амери
ки", що буде історичною 
студісю про етнічні груп”– 
met поселилися в ЗСА і про 
ЇХНІЙ ВКЛІД В РОЗВИТОК ЦІ:Ї 
країни під кожним оглядом. 
З тісто метою ..Енциклопе
дія Британіка" звернулася 
до центральної організації 
Чикаго Ліґи ЛУП Від
ділу УККА, допомогти в зіб
ранню матеріалів про укра
їнську групу в ЗСА. зокре
ма ф^ограф'' з життя цісі 
групи (українських церков, 
організацій .клюбів, діячів і 
т. п.) з часів від 1875 до 19-
35-ГО року. Велику вагу кла
де цс видавництво нт знім
ки кожної етнічної групи, в 
тому і нашої, з життя дома 
і при праці з тих часів. Ви
давництво просить про ви
позичений того роду знімок 
або про їх копії. Позичені 
знімки зверне негайно, за 
переслані копії заплатить. 

В нашому загальному ін– 

ігі терені ЗСЛ з тих часів 
та доложнти всіх зусиль, 
щоби наша група була оп
рацьована якнайкраще, що 
і: можливим тільки при на– 
явности багатого, відповід
ного дібраного матеріалу. 

В Чикаго згл. зі стейту 
Іллиной просимо передава
ти того рода матеріали до 
КшцелярП Ліги АУїІ (841 
ТІ. Вестерн Евню, Чикаго 
60622), інші місцевості мо
жуть звертатися на ту саму 
адресу або безпосередньо до 
в-ва „Енциклопедія Брита
ніка'' (125 Норт Мічіген Ев., 
Чикаго, Ілл. 60611). Наші 
церковні, громадські, брат
ські та інші організації в 
ЗСЛ повинні не проминути 
такої доброї нагоди, щоб у 
того роду пропам'ятягй кин
зі, яка вийде в бігатоміль– 
йоновому тиражі піт фір
мою такого поважного ви
давництва як „Енциклопе
дія Британіка", історія на
шого поселення в ЗСА і 
вклад у культурну та інші дД 
ля яки життя цієї країни 
вийшли у правдивому світ
лі. 
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СТРАШНИЙ ЛІК: ТАЛІД0М1Д 
Штольберг — це містечко рував ^доктор хемІЇ, 32-річ– 

Західньої Німеччини, що ле– ний Гайнріх Мюклер, що 
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^Дд абеурдум' 
Існує такий на перший погляд нелогічний і властиво 

аморальний, проте в житть:вій практиці внправданнй”ви– 
слів: „чим гірше, там ліпше". Люднг звикають до кожної 
аномалії, коли нона довший час триває, і щойно тоді, коли 
нона настільки погіршується.. що доходить до абсурду, 
Отрясаються зі стану отупіння, хвилюються і думають про 
якісь рішучі заходи проти нпявного лиха. Нема, мабуть, 
кращого прикладу на це твердження, як існування такої 
історичної аномалії, як с:ветська імперія, до якої світ нас
тільки звик, що най культурніші західні держалн викува
ли, теорії „стримування', „співіснування" та „будування 
мостів" і „переходу від колфронтадії– до лертрактацій'', 
щоб виправдати свою пасивність супроти того, що діється 
за залізною завісою. Інший приклад з міжнародної ситуа
ції; світ „звикає" до ізраїльсько - арабського конфлікту, 
дпрмащо генеральний секретар Об'єднаних Націй У Тант 
звернув увагу на те. щз у світовій істерй, зокрема, в істо
рії Об'єднаних Націй, не було прецеденту, щоб держави, 
які між собою воювали, але погодилися на воєнне пере
мир'я, в щоденних заявах своїх державних лідерів нахва
лялись, що ламають те перемир'я. Щодо внутрішньої си
туації в Америці, то їй погрожує небезпека, що її громадя
ни „звикнуть" до аномалії злочинства і до аномалії масо
вого внламлювання середньошкільної і високо шкільної у.о– 
л:ді з-під контролі батьків та педагогів. З усіх країн світу 
в А мернці найбільше заяечящені земля, води й повітря, до 
чого люди вже почали „звикати". І щойно тоді, коли боль– 
шевігки перетягують струну своїм експансивним імперіа
лізмом, к:лц щоденні ізраїльсько - арабські двобої загро
жують безпосередньо вибухом нової війни, починають ме
тушитися дипломати, так само, як президент Ніксон заа– 
лярмував з приводу занечішдення американської природи 
щойно тоді, коли в Озері Ірі в Огайо та прибережних во
дах Атлантику в стеіггах Ню Порку й Ню Джерзі майже 
зникла риба і вони стали небезпечними для користування. 

Ще не прогомоніла вістка Ц ю страхітливе вбивство 
п'ятьох осіб в Каліфорнії, з фермовою зіркою Шерон 
Тейт у проводі, вбивство, що Wfp Доконав гурток одур 
Манених наркотиками гілпісів, ' | яік у минулий вівторок 
четверо гілпісів — якась біла двічняа, двоє білих і один 
чорний мужчини - закололи на смерть ножами 2в-річну 
дружину військового лікаря і їх двоє дітей, 6-річну і 2-
річну дівчаток, у їх помешканні на військовій базі Форт 
Браґ в Північній Каролайні і важко поранили батька ро
дини, який уцілів тільки тому, Що -вбивншш думали, ню 
він мертвий. Опритомнівши цен”Зб^р!чннй лікар висловив 
переконання, що вбнвннками,булн– особи, які діяли під 
впливом ЛСД. їхня провідниця кричала: „Вбивай, уби
вай їх, свиней!" 

Ця подія може спричинитися до того, що батьки, пе
дагоги, різні суспільні кола й державні власті посилять 
боротьбу прзти пошести наркоманії. За день перед тим у 
Ню Норку помер Іітрічйян учень середньої школи, за
живши забагато наркотиків. Великий гурт батьків з тієї 
дільниці демонстрував перед міською управою у Ню Нор
ку, вимагаючи рішучіших, закидів у боротьбі проти торгів
лі наркотиками та користування ними в школах. Посад
ник Ню Иорку, Джая ЛінДзІ, який не схотів прийняти де
легації демонстрантів і відіслав їх до свого заступника, 
проголосив пізніше, що програма лекцій про шкідливість 
наркотиків буде поширена, на. всі 33 шкільні округи Ню 
Иорку. В той самий час в їншрму місці Ню Иорку відбу
лось з участю 500 осіб засідання Крайової Ради в справах 
злочинства, зокрема серед молоді, на якій виявлено стра
хітливі цифри наркоманії, серед дітей, середньопгкільнн– 
ків і, в меншій мірі, серед студентів. Вже не тільки „невин
на" маріхуава, але ft морфіна, героїна і ЛСД ідуть у ма
совий вжиток серед дітей і молоді. 

І До якого абсурду мухнть'ДіЙтн ця жалюгідна ситуа
ція і наскільки ще мас погіршитись існуюче зло, щоб прий
шла реакція :;б?ку всіх тих' чинників, які можуть, повин
ні і мусять знайти доступ до сердець і розуму дітей і мо
лоді! 

Українським батькам і вчителям пригадуємо, що ЇМ 
у цій справі може н”адзвичайно допомогти книжечка Д-ра 
Михайла Даннлюка „Наркоманія і зл:вжнвання ліками", 
видана й безплатно розснланаУНСоюаом. 

жить у трикутнику, де збіга
ються кордони трьох дер
жав - Західньої Німеччини, 
Бельгії та Голляндії. Штоль
берг - це осідок бюр, лабо
раторій та відомої фірми 
Хемі Ґрюненталь. 

.Приблизно за 25 кіломет
рів від Штольбергу. побли
зу Аахену. лежить інше міс
течко Альсдорф. Від травня 
1968 року з Альсдорфі від
бувається судова розправа, 
іцо сколихнула Західню Ев– 
ропу так, як ніяка інша від 
часів Нюрнберзького проце
су. 

На лаві обвинувачених 
сидять власник і дев'ять 
працівників фірми Хемі 
Ґрюненталь, з них двоє ко
лишніх. Оскаржує їх уряд 
за покалічення та ненавмис
не вбивство, f 

Ця фірма винайшла, вип
родукувала, опатентуваля 
під 50-ма назвами і пустила 
в продаж у 60-ох країнах 
лік, званий талідомід. 

Катастрофічні наслідки 

Якщо прийняти, що траге
дія — Це нещастя, яке трап
ляється поодиноким особам, 
а катастрофа — це явище, 
що відноситься до десятків, 
соток чи тисяч осіб, то про 
галідомід, випущений на ри
нок у жовтні 1957 р.( сміли
во можна твердити, що при
ніс він катастрофічні нас
лідки. 

Годі сказати, скільки до
рослих осіб потерпіли від 
цього препарату. Тільки, у 
Західній Німеччині зажива
ли його 800.000 осіб. У ціло
му світі - мільйони. У ба
гатьох із них проявились 
симптоми глибокого нерво
вого розладу, трясений тіла, 
надмірне потіння і навіть 
втрата самоконтролі. 

Але найприкріщі наслід
ки проявились тоді, як зажи
вали його вагітні жінки. 
Приблизно сім тисяч дітей 
народились від цих матерів 
із спотвореними руками чи 
ногами. 

Деякі вагітні жінки, дові
давшись про можливі, нас
лідки уживання талідоміду, 
шсб не породити каліку, 
піддавались операції аборту. 
У певних випадках це поз
бавляло їх можливостн ро 
дити дітей у майбутньому. 

Деякі матері, що породили 
калік, прийнявши вину на 
себе, божеволіли і опиняли
ся в психіатричних лікар
нях. 

Дуже ГОЛОСИНИ був випа
док з одною молодою жін
кою в Бельгії, яка, не можу
чи стерпіти виду своєї калі
ки дитини, убила П. За це 
поставлено Й під суд. Під 
натиском громадської думки 
суд визнав її невинною, хоч 
вона до вини призвалась. 
Оплески та сльози радости 
були виразом почувань чи– 

під час війни очолював Інс
титут дослідів тифу та віру– 
сових недуг у Крахові. Осі
док фірми перенесено до 
Штольбергу, назву В зміне
но на Хемі Ґрюненталь, а 
головою її став Гермав Вірц. 

Працюючи у 1954 р. вад 
винайденням препарату про
ти товстіння, д-р Мюклер 
припадково натрапив на бі
лу речовину без смаку та 
запаху, що формувалась, у 
дрібні кристали. Хемічна на
зва її — фталімідо - ґлюта– 
рнмід. їй дано код К-17. Це 
був талідомід, що його у 
жовтні 1957 р. випущено на 
ринок у формі пігулок Для 
заспокоєння нервів та проти 
безсоння. Талідомід прода
вався так добре, що фірма 
назвала його „зіницею в 
оці". 

Але вже у 1959 році зап
римічено у дорослих осіб, 
що заживали цей препарат, 
симтпомн хвороби, що її 
звуть периферійним неври– 
гисом. У грудні I960 р. од
на із закордонних компаній, 
що мала патент на талідо
мід, розчинивши його у 
глюкозі, почала експери
ментувати ним над тварина
ми. Всі вони погинули. 

У липні 1961 р^ку на на
радах управи фірми Хемі 
Ґрюненталь д-р Мюклер за
явив: „Якщо б, я був ліка
рем, то я не приписав би та
лідомід нікому. Ми стоїмо І Х е м і Ґрюненталь), які взя 
перед великою небезпекою" І л и 1 6 адвсщта, заявили, 

Проте, решта учасників i"W вони невинні. Здогаду– 
щ 0 цф–, ються, що тактика оборони 

гу. В половині листопада 
1961 р. він довідався про 14 
деформованих дітей, які на
родилися від матерів, що за
живали ,,контерґая" — цід 
цісю назвою продавали там 
талідомід. Того ж самого 
дня лроф. Ленц зв'язався з 
д-ром Мюклером і зажадав 
від нього негайно стягнути 
цей препарат з ринку." На 
превелике його здивування 
д-р Мюклер рішуче відмо
вився це зробити. 

Тоді проф. Ленц звернув
ся до міністерства охорони 
здоров'я, яке поставило фір
му Хемі Ґрюненталь перед 
вибором: або вона стягне 
талідомід з ринку, або мініс
терство заборонить його про
даж. Газета „Вельт од Мон– 
гаґ" надрукувала статтю, в 
якій описувалось підозріння 
проф. Ленца, що епідемію 
деформації спричиняє кон– 
герган. 

Щоб якось рятувати своє 
зблнччя, фірма розіслала 
повідомлення, що доки не 
будуть розв'язані „певні на
укові питання", вона стягає 
із ринку контерґав. 

Сісарга проти Хемі 
Ґрюненталь 

Під готова до розправи 
тривала сім років, витрачено 
на це чверть мільйона доля– 
рів, переслухано 352 свідки, 
списано понад 70.000 сторі
нок зізнань. Самий лише 
ікт обвинувачення охоплює 
.Т72 сторінки. 

Усі підсудні (тобто фірма 

наради твердила, 
препарат абсолютно безпеч
ний, і робила все можливе, 
щ:б розвіяти неприхильні 
чутки, що кружляли навко
ло нього. 

полягатнме в якнайдовшому 
Протягуванні процесу. 
.. ; Процес, що почався -у 
травні 1968 p.f знаходиться 
т^пер в початковій фаз і ле– 

чідньої Німеччини уряди о– 
хоронн здоров'я видали роз
порядження, згідно з яким 
талідомід можна було набу
вати тільки за лікарсКкоіо 
рецептою. 

Л-р МекВрайд та проф. Ленц 

В далекій Австралії, у міс
ті Сіднеї, 32-річвнй лікар 
Вілліям МекВрайд досліджу
вав в одному із шпиталів 

У деяких провінціях З а - р е д давою .присяжних, як 

деформацію новонародже– -^вй" (28 мільйонів доларів) 
них дітей. 4-го травяД– Iflfil 
p. він довідався, що в двох 
випадках народження де
формованих дітей їхні мате– 

Не. сказано в тій пропозиції, 
для яких дітей, в надії, що 
-вг судовому вироку буде про– 
мовчано, що ті діти потерлі– 

рі, бувши вагітними, зажива^– їли від талідоміду 
ли талідомід. ', 

Д-р МенБрайд почав дос
ліди над тваринами, даючи 
талідомід самичкам, одначе 
це не мало ніякого впливу 
на їх потомство. Та коли на 
початку червня того ж року 
народилась третя деформо
вана дитина, мати якої за
живала цей препарат, д-р 
МекВрайд не мав уже нія
кого сумніву. \ 

Він сковтактувався із тор
говельних бюром, що прода
вало талідомід в Австралії, і 

сельної публіки після прого– виявив своє підозріння. Йо
го попросили не виступати 
з тим у пресі і присбіцяли, 

лошення вироку. 

Фірма Хемі Ґрюненталь 

Перед другою 

що його завваження пере
шлють до Лондону. З Лондо– 

світовою' ну ті завваження переслали 
війною існувала в Аахені І до Штольбергу вкінці листо– 
фірма Даллі Верке, Мавре–' пада. Але драма вже розі– 
ра та Вірца, яка продукува– гралась, 
ла різних гатунків ІШЛО, Одночасно з дослідженням 
порошки для прання та кос– д-ра МекБрайда. цією проб– 
метикн. - -' лемою зацікавився проф. 

У 1946 році лябораторни– д-р Відукінд Ленц, шеф 
ми дослідами цієї фірми ке–' дитячої клініки в Гамбув– 

перед першою інстанцією. 
Немає сумніву, що Дійде він 
до Найвищого -Суду Захід
ньої Німеччини. Якщо, там 
визнають підсудних винни
ми, аж тоді зможуть батьки 
п:терпідих дітей вимагати 
вашкодування. | 

Несподівано у лютому ц. 
p., в замін у за звільнення ВІД 
відповідальності! перед бать
ками, фірма, запропонувала 
сто мільйонів марок „на ді– 

IjJ У Західній Німеччині на
раховують 5.000 деформова
них цим препаратом дітей, 
для яких влаштовано спеці
альні школи. Коли поділити 
28 мільйонів долярів на цю 

чільність дітей, то на ко– 
;жву дитину припадало б по 
jSJeoO дол. 
Гйі 
Фокомелія і судовий процес 
Ц у ЗСА 

У медичній термінології 
чфжрмеліх - це деформація. 
Походить це слово від грець– 
чсрго ,,фокос" т– фока і „ме– 
лрс" — крильця. Отже озна
чає воно деформацію, при 
якій долоні приростають до 
рамен, а стопи ніг - до сте
гон. Д о I960 р. фокомелія 
була дуже рідкісним яви
щем. 

Преса повідомила, що фір
ма Хемі Ґрюненталь запла
тила за два випадки фоко– 
мелії в Англії по 50.000 дол., 
а^в Швеції і в тій же таки 
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Віра Дорожннська 

Щ/Щ -СЕН 
Я Ц. 

ПОТРІБНО РОЗУМІТ 
„Г– /гИї? 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 

а) 
У вийнятково цікавій та 

глибоко Ідейній статті „Бла
гословення горіючих духшс" 
(„Свобода з 24 грудня м. 
р.) о. Роман Гай ас підкре
слив надзвичайне значення 
гостинности у житті народу. 

Українці славились та 
славляться своєю гсчтгяніс– 
тю, і о. Гаиас зі смутком за
уважує, що на еміграції зав
мерло чи можливо.завмирав 
оте гостинне життя, яосіямв 
якого було наше жіноцтво 
на рідних землях. 

„Живемо на чужині, в до
брі та достатках, — пише о. 
Роман Ганас, — але заува
жуємо, що гостинність у (ба
гатьох наших родинах при
забули... і то в родинах ба
гатих та інтелігентних... Хто 
винен? — запитує він. -— 
Чи може деякі наші інтелі
гентні пані, наші господині 
забули про звичаї рідної 
землі та замінили свої ко
лись щирі, гоетнині серця 
на серця скупарів і самолю
бів." 

Недугу української інтелі
генції, властиво її жіноцтва, 
скснстатовано, зробімо ж а– 
налізу причин, що виклика
ли цю недугу. 

Чи існує різниця в житті 
інтелігенції в минулому на 
рідних землях і тепер в Аме
риці? Передусім візьмімо ПІД 
увагу з а гальяоприйяятнй 
факт: коли князь жениться 
з мельниківяою, вона піс
ля шлюбу стає княгинею, 
коли ж інженер чи лікар од
ружується з красунею без 
певної освіти і виховання, пе
не ааачить, що вена автома
тично стає штеліґеятною 
людиною. Над такою особою 
ще потрібно дуже довго пра
цювати, і дуже часто безус
пішно. Як казали в Галичи
ні: „В^зн хоч і до Парижа, 
не зробиш з вівса рижа". 

В цьому дописі ми маємо 
на увазі нашу інтелігенцію, 
боне,, їй закинено оту ску
пість, негостинність. 

Розділімо наших лань на 
дві групи: матерів^, бабунь, 
що так прославились своєю 
гостннністюі і середнє поко
ління, тобто тих, що лід час 
другої світової війни почи
нали студії у високих шко
лах; а, кінчали вже їх на 
еміграції/ 

Наші паді — дружини лі
карів, інженерів, священи
ків, правннків. професорів, 
мали щонайменше 1 служ
ницю та няньку до дітей. 
Інакше в ті часи „не випа
дало". В більшості мали во– 

Англії полюбовно полагоди
ла відшкодування ще за 
кілька випадків. 

Перша скарга проти цієї 
фірми у ЗСА поступила в 
березні м. р. Внесли її под
ружжя Даймонд із Райдалу, 
поблизу Філадельфії, в імені 
сина Дейвіда, що народився 
у квітні 1961 р. майже без 
рук^ Під час перебування 
паві Даймонд у лікарні в 
Клівленді їй приписано ке– 
вад он (інша назва талідомі
ду) . До речі, у ЗСА не допу
щено на 'ринок талідомід.. 

ІСа ригідним с випустити 
на ринок медикамент, не 
провірнвши йсго як слід, 
але ще більш каригідннм с 
продовжувати Його виріб та 
продаж, не зважаючи на. чи
сельні перестороги. 

ни закінчені гімназії, лише 
як вийняткн, ті, що закінчи
ли університети, працювали, 
але до їх обслуги ще дода
валась покоївка. 

Назагал діяльність пань 
полягала в харататявній 
праці: відвідний шпиталів, 
шкіл, організація добродій
них вечорів, балів, прибут
ки з яких ЙШЛИ на сиріт, 
щв, на ^різісвіти'–, бібліо
теки, Відоме товариство „Бі
лої Рожі" абог^РомашкаЛ 
завданням якого було допо
магати туберкульозним. Па
ні не мусіла мити начиння, 
підлоги, бігати на закупи, 
прати, прасувати одяг для 
дітей, чоловіка, себе. Для 
цього була ,ідівчнна– \ Не бу^ 
ло наркоманії серед молоді. 
Діти ходили до школи самі 
або в супроводі служниці 
чи няньки; Коли дитина не 
давала раду собі з математи
кою чи латиною, не мати до
помагала п", а запрошений 
для цієї цілі студент, що мав 
підтягнути „відетале" ди– 
тисько. 

Пані мали час на більші 
чи менші прийняття, завж
ди були відповідно одягнені, 
так що без попередження 
можна було їх відвідувати. 
не маючн страху, що заста
неш господиню дому в ста
рих чоловікових шортах за 
шаруванням підлоги в кух
ні. Вони не мали машин для 
збивання жовтків. Цю ролю 
виконувала макітра, міцно 
..вмонтована" в подолі .дів
чини", та макогін, що сприт
ніше за мотор крутився ру
ками власниці подолу. 

Пані штудеряо прибирали 
торти, готували вибагливі 
гграви та чарували товарис
тво, на жаль, сьогодні ціл
ком забулим мистецтвом 
ведення конверсацій, необ
разливими дискусіями та 
легеньким, немов травне
вий вітерець, залицянням 
до гостей. 

На еміграції ці, вже стар
ші пані розділились яа де
кілька груп. Ті, дружини 
професорів та правннків, що 
не мали дітей, якщо іде всн– 
лі, ночами чистять бюра або 
живуть на комбпговану.свою 
1 своїх, колись славних про
фесорів мізерну пенсію. -їх 
ви зустрінете, в; церквах, на 

війною, втратою Дітей, ро
дин, вепрвавйчмністю до 
умовин життя в Америці. Це 
якраз група пань, що всіма 
силами намагається зберегти 
традиції нашого народу і на
шу гостинність. 

Третя груда пань рештка
ми сил допомагає дітям ви
ховувати внуків, вести гос
подарство. Вони за цілий 
день праці в хаті так зму
чаться, цю прн усьому ба
жанні проявити гостинність 
воліють уникнути цієї при
ємної оказїТ, щоб Хоч „на 
хвилинку стулити очі" — 
відпочити. 

(Закінчення буде) 
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РЕЗОЛЮЦІЇ X КОНГРЕСУ 
УКРАЇНЦІВ АМЕРИКИ 

що відбувся '24-28 жовтня 1969 в Ню Иорку 
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До платників 
Національного Датку 

X Конгрес, ствердивши, 
що не тільки число платни
ків Національного Датку, а– 
ле і його висота не відпові
дають ні потребам УККА, 
ані матеріальній спроможно
сті платників, закликай їх 
добровільно збільшити висо
ту свойого національного, 
щорічного Датку бодай до 
суми 2о долярів,– як міні
мальна сума Національного 
Датку, вимагає достосувал– 
ня д–) теперішнього стану 
віртостн гроша 'і д о збіль
шених внаслідок девальва
ції валюти, видатків. УККА. 
Зокрема X Конгрес занлнха^ 
громадян і установи масоію 
організувати .,К о н ґ р є сові 

Клюбй" 25-50 і 100-доляро– 
вих платників Національно
го Датку. їх приклад напев
но спричиниться до загхль-
НоІ підвищив Національного 
Датку, якя с необхідною для 
поширення н поглиблення 
Діяльності! УККА. 

До центральних 
українських установ 
і місцевих організацій 

X Конгрес ззкляхве цен
тральні установи, які с осно
вою УККА, допомагати у пе
реведенні збірки Національ
ного Датку серед своїх Від
ділів, їх проводу і членства. 
Переймаючи на себе частішу 
збіркозого труду, який не 
ПІД силу– виключно апарато
ві' УККА. Висока жертвен– 

ність на цілі УККА членів 
проводу центральних уста
нов дасть добрий приклад 
для проводу Відділів та 
членства цих установ. 

X Конгрес закликас всі 
місцеві українські організа
ції, зокрема фінансового ха
рактеру та з ширшою фінан
совою основою, видатно збі
льшити свою жертвенність 
на цілі УККА і добровільно 
підвищити свій щорічний 
Національний Даток бодай 
до ста долярів річно, в кож
ному разі не нижче як 26 до
лярів. 

X Конгрес закликас укра
їнські низові установи допо
магати в переведенні збірки 
Національного Датку серед 
своїх членів, не поминаючи 
жадного з членів своїх керів
них органів. 

У справі поширення 
передплати ^Українського 
Кварталмшка" 
тл видань УККА 

X Конгрес закликас укра
їнське громадянство масово 
передплачувати - „Українсь
кий Квартальний" і ЙОШи–, 

рювати його в своєму дов
кіллі. Зокрема X Конгрес за
кликас свідомих українсь
ких громадян та українські 
установи п е р е д п лач увити 
цей журнал для місцевих а– 
мернканських і чужинець
ких установ, бібліотек та ви
датних громадських і полі
тичних діячів, щоб причини
тися до поширення правди 
про Україну та допомогти 
довести цей журнал до само– 
виплятности. X Конгрес у– 
п о в н оважуг. аД міністрі цію 

! цього журналу висилати но– 
! го всім без вийняти у членам 
І керівних органів УККА, об– 
\ раним яа цьому Конгресі і 
І покликіннм До них, згодом 
f зобов'язуючи їх передпла– 
! чувати цей журнал постійно. 

X Конгрес закликає всіх 
1 українських громадян і всі 
, українські установи набува– 
,ти виддння УККА для себе 
і для приятелів України. 
що5 цим спричинитися до 
поширення знання про ук
раїнські справи і допомогти 
у розгорненні видавничої ді– 
яльпости УККА. 

У справі придбання 
центрального дому 
українських установ 
та канцелярії УККА 

Ь X Конгрес закликас укра
їнське громадянство, всі цен
тральні та місцеві організа– 
`aii і установи, зокрема фі
нансового характеру, своїми 
щедрими пожертвами та ак
тивністю допомогти до мож– 
ливо скорого придбання в 
НЮ Порку. осідку Об'єдна
них Націй, центрального до
му українських установ, в 
якому також примі псувалась 
бр Канцелярія УККА. X 
конгрес підкреслює необхід– 
flJcTb такого репрезентатігв– 
Зного дому, здвигненого си– 
лами всього громадянства, 
для вдержування потрібних 
зв'язків з чужинецьким сві
том, вияснювання серед ньо
го, українських проблем, а 
водночас збільшення пова
ги української громади в 
ЗСА^ 

У справі посмертних записів 
J'. на УККА 

f X Конгрес заклвказ укра
їнське громадянство, зокре– 

, . . /; „ - г . -– 

ма самітних осіб та осіб, які 
мають родини поза залізною 
заслоною, не занедбувати 
вчасного виготовлення тес– 
таментів, щоб зберегти в ук
раїнських громадах часто з 
важким трудом запрацьова
ний і збережений гріш, а во
дночас заохочує їх -призна
чати частину свого майна, 
після свого найдовшого жит
тя, яа національні цілі, у 
першу чергу на свою на
чальну установу — УККА. 
У справі збірки та пересилки 

Національного Датку 
X Конгрес закликав укра

їнське громадянство допома
гати у збірці Національного 
Датку. Систематична участь 
і праця відповідної кількос– 
тк збирачтв. Національного 
Датку є лередумового^успіш– 
ної збірки і збільшення У– 
НФонду. 

X Конгрес закликас укра
їнських громадян, а зокре
ма дотеперішніх платників 
Національного Датку, самим 
складати чи пересилати до 
Канцелярії УККА а б о його 
Відділів свій щорічний На
ціональний Ддток, не дожи

даючи приходу збирачів. 
Цим Вони в значній мірі при
чиняться до полегшеня пра
ці збирачів і збільшення су
ми збірки Н а ц і о пального 
Датку. 

У справі підвищення 
мінімальної висоти 

Національного Датку 
X Конгрес, ствердивши, 

що дотеперішня мінімальна 
висота Національного Датку 
в сумі 10.00 долярів річно, 
схвалена і введена в життя 
20 років тому, не запевнюс 
конечної фінансової бази 
для праці УККА, схвалює: 
підвищити мінімальну висо
ту Нац Іона лин ого Датку до 
15.00 доларів, , 

У справі співпраці 
з Церквами і церковними 
іромодвАш у фінансових 

^ справах 
X Конгрес доручав Екзе– 

кутиві УККА те Комісії для 
співпраці з Церквами про
довжувати ; заходц для на
ладнаная с и с т е м а т и ч н о ї 
співпраці УККА а українсь
кими Церквами, церковними 
громадами та їх оргмгіаавд– 

У Києві. внйшоїв ^перший 
том Радянської Енцк,клопе– 
дц історії Управи, що охо– 
цлює лИеі)Н-'„А-де^ліає кру
гла 2 300 статтей, в них май
же половина вперше потра
пили на сторінки (^встсько– 
го енциклопедичного видан
ня. До таких' належати в 
першу чергу партійні діячі 
та советські командири, які 
боролися проти законного 
УрядУ УЧР і і собЬрних ар
мій УНР: Алсксссв, Воска 
нон, Врубл енський,. Вогда– 
лов то багато падібяих, або 
довгі списки „керівників 
партійно - комсомольського 
підпілля" в Україні під час 
гітлерівської ожуцанД між 
якими також переважають 
прізвища тину Врлкова. 
Галхіва І ін. 

Хоча запля новака чотири– 
томова Радянська 'Енцикло
педія істррй України; РЕЇУ, 
мала б розпонідатн–навіть 
з московської точки зору — 
про історію украіневкого на
роду, .радянська Україна" з 
12 лютего в рецензії на 1-
ий том не приховує, що по-
перше, „вся історія України 
подасться не Ізольовано, а в 
найтіснішому зв'язку^ в істо
рією рОСІІНіЬКПГЧХл̂ І̂НОІЙХ 
народів ООСР^І ' , А ( ^ -
що „понад половину^, статтеи 
прнсвячено совєтсЬкііі добі 
на Україні" і г^югт,'.'що 
„енциклопедія в ч^тСІЇ ивас 
справжню суть '^рггррево– 
ліоційннх украінс^адіх бур
жуазно - націс^ліотичних 
оргая^аацій; та Йтоіватаж– 
ків. Qnvtl` г^ШіУП'̂ Іяфують 
їх ганебну ролк)^'^^радзіін– 
ків і найлютіших ворогів 
українського народу, прис
лужників MiB^HapStraptD ім– 
періялізму^. ;'.' А-„^Ч ". 

З таким тіідходрй^до істо
рії України не важко дока
зати, що Дніпро владає у 
Волгу, а В о л г а — в Чорне 
море. Це й стараються дока
зати 450 asTopijrt ^рвдого 
тому, між якими с'. чимало 
московських іщуко)вцЦ б а– 
кадеміки, й aaBit^JM докто
ри і 168 каядндаті^ііаік, та
кож , ,мейд^ія^ій^і 'Л "Вже 
самий антиісторичний; Під
хід до Teate;,дтувал”УЬІКус 
це чергове - ев^кло^дечво– 
го тилу тверино.^краш'ська 
історія сягдє., часів ^ ^ а в и 
чи тогочаеного. князівства 

академіях у стареньких пла– антів і слов'ян^ себто далеко 
тиках, а Очима, т о світять– поза півтори тисячі jOKte;' а– 

ле в Радянській. one-
дії історії Хкраївзг^річнВй 
період московсько - бальще– 
вицького поневолення Укра
їни займає, понад половину 
статтей: Нав!гь дійсно Істо
ричні відступи в РЕІУ без
оглядно пофальшо'ваві, зок
рема, як подає „Радянська 
Україна" з І ^ л 

щихах, з очима, що світять
ся добротою і розгубленістю. 
Вони раді вас іхютитн, але 
не мають ні сил, ні матері
альних засоби). Залишились 
у них тільки сердечна усмі
шка та по - дитячому здиво
вані оЧЬ 

Друга частина пань матв" 
ріяльно забезпечені: дружн
ий лікарів, інженерів, купців. 
Вони змучені пережитою то мкщя зейаітх^З(йтерїя– 

лн про народні) - -Іяфольву 
вину ie4e46M`p|f.z(itjBti33,cA-
наияя України з Росією". 

Українські емігранти змо
жуть легко ц е р е ж т ^ и е ^ в 
тому, скільки відсотків прав
ди вміщено в цій ,рю)вій ен
циклопедії ` )Тфашсв^вго на -
роду", коле прочв^арть да– 
рактернстикн с е ^ ^ -ДеВоІх 
громадсько. - `n о АЧІЙчнвх, 
культурних і рел|гдапяхч ор
ганізацій та. в Г в Ш Л . кра
їн, у яких живуть/' ` 

Радянська Енциклопедія 
Історії України Щ Це лише 
про людське око замаскова
на „комунізмом" енциклопе
дія московського? ійщйял Із-
му. якому Ненависне, все, що 
живе, розвлваетьЛІ ГпрвГ– 
ресус позачераоіфі^.іімпері-
еао ` Ч^(й)иж,) 

-̀'"' ,'ГЬ ' 
юфі ившана 
-ТрГ 

ями у всіх,загаль^е^аціоне– 
льнях акціях і завфн^ях ? -
ККА, зокрема висловлюс по
бажання, щоб; ная^іт)авяше– 
ннкн сталя платн^^мя На
ціонального Датку^-чІопома– 
галв в ііого збірці.ceptu чле
нів своїх церковних;.громад 
і сприяли ; з р о с т а | н ^ Член
ства УККА. ufth 

' d ” -– '” ' і `' 
Р є з о л ю ц І я 

щодо признання А подяки 
всім, хто фінансово -

допоіяагав: 

X Конгрес внсяайдює при
знання й aioflHKy^`Bjix ,твзі 
особам і сфганЬайіям, які 
забезпечували фінансові за
соби для діяльности УККА. 
зокрема постійним плотин
кам Національного--Датку. 

Особлива подяка і^ приз
нання належаться всім пос
тійним збирачам -Націона
льного Датку, які з–посвя
тою журтвувалв Д Л ^ - У К Н А 
свій час і -труд, ч ^ - ` 

( Л и і б у д в . ) 
-'. і ! . і,.. . . . І `n. -̀  : і '-1 . p?,-`Vv 



Привітає дебютанток президент В-ва „Червона Калина" і голова Гол. Управи 06ВУА д-р Володимир Галак 
Презентація дебютанток: Христина Наврои,ька й інж. Іван Вінтоняк 
Аранжери забави: Юрій Лопатинський і Володимир Гриньох Оркестра: „Амор", співає Ігор Раковський 
ЗАБАВА: HOTEL NEW YORKER, 8 AVEMUE A 34Tf^STEET. . ПОЧАТОК: ГОД 8:30 

і ' . , ХРИСТИНА 
НАВРОЦЬКА, 

член Крайової Пластової 

Старшини в ЗСА, заслужена 

діячка у виховному 

секторі Пласту, від 10-ох 

років опікунка Дебютанток 

на Вечврницях 

„Червоної Калини" 
Марта Авдикович 

Irvington, N.J. 
Лідія Андрусигиин 

Rego Park, N.Y. 
Ліліяна Андрушків 

New York, N.Y. 
Уляна Близнак 
New York, N.Y. 

Ірена Болозовська 
Philadelphia, Pa. 

Оксана Борбич 
Wellington, N.J 

Люба Бурти к 
Clifton, N.J. 

Марійка Весоловська 
New York, N.Y. 

Юля Весоловська 
New York, N.Y. 

Роксоляка Гладка 
Woodridge, Conn. 

Ліда Голюка 
New York. N.Y. 

Маруся Гой 
Now York, N.Y. 

Христя Івануca 
New York, N.Y. 

Оля Ільниць'ка 
;' SQ. Bempetead, N.Y. 

Ф ся 

Уляна Ільнииька 
"New York, 'N.Y. 

Анна Кріль 
Ridgewood, N.Y. 

Соня Крумисин 
Yonkers,.N.Y. 

l w Марія Ольга Кузьма 
Shongum Lake, N.J. 

Дарія Кушнір 
Ridgewood. N.Y. 

Марійка Макар '-! 

Passaic, N.J. n`:`` 
Леся Мельничук 

Elizabeth, N.J. 

Ш -,. Clifton, N.J. 
ЩЩҐ. 

Оксана Михайлюк 
Union, N J. 

Роксоляна Юріянна Мицьо 
Newark, N.J. 

Ліда Мовчан 
Macedonia, Ohio 

Марта Мотика 
Rochester, N.Y. 

Муся Мочула 
Clifton, N,J. 

Оксана Мудра 
Sunnyaide, N.Y. 

Марта Навроцька 
Queens Village, N.Y. 

Леся Оленчук 
Ш FJushing, N.Y. 

Анна Марія Псріг 
Clifton, N.J. 

Ліда Прокоп 
New York, N.Y 

Реня Сафіян 
New York, N.Y 

Люба Слойка 
Yonkers, N.Y. 

Орися Сокольська 
Hartford, Conn. 

Ляриса Стахів 
Foreet Hillls, N.Y. 

Христя Марта Струк 
Garfield, N.J. 

Лсоніля Тодор 
: Bronx, N-Y. 

Ірена Тромса 
Bridgeport, Conn. 

Оксана Катерина Цьолко 
Сопоев, N Y . 

Квітка Цісик 
r Ozone Park, N-Y. 

Ірина Че.рєпаній 
New York, N-Y. 

Ганп Стсфка Чуйко 
Jersey City, N.J.. 

Наталя Евгенія Чума 
New York. N.Y. 

Оксана Щуль 
New York, N.Y. ^ g j 

Щд знаком „ Червоної Калини" ДЕБЮТАНТКИ - 1970 
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РОМАН КУІІЧІШСЬКИИ: 

СКОРОПАД - поема 
Обгортка, 90 гііло– і півсторінкових ілюстрацій 
і оформлення Едварда Козака. 
128 сторінок. Ціна 5.00 долярів. 
Тепер 3.50 дол. 

Поема видатного 
українського пись
менника Р о м а 
н а К у п ч и н – 
с ь к о г о про відо
мого широко із 
стрілецьких пісень 
сотника УСС Івана 
Цяпку, комтура 
стрілецького орде
ну „Лицарство За
лізної Остроги" бу
ла відзначена кри
тикою і читачами, 
як літературна подія. В цій романтично-сатирич
ній поемі, написаній дзвінкою літературною мо
вою, виведена зустріч колишніх Лицарів Заліз
ної Остроги уже в мирний час, на замку князя 
Цяпкя-Скоропада. В поемі багато сатиричних 
місць на тему політики, обряду, мови, музики і ін. 
Книжка видана розкішно з чудовими ілюстраці
ями Едварда Козака. Статтю про автора і його 
поему написав Іван Кедрин. З того післяслова чи
тач довідується про головні дієві особи поеми та 
про орден ,,Лицарів Залізної Остроги". 

СТЕПАН РІНЕЦЬКИН: І 

УКРАЇНСЬКЕ СІЧОВЕ СТРІЛЕЦТВО: 
ВИЗВОЛЬНА ІДЕЯ І ЗБРОЙНИЙ ЧИН 
S60 сторінок. Ціна 6.00 дол. в твердій оправі 
Тепер S.00 дол. 

Одна з найосновніших історичних монографій 
про Українське Січове Сстрілецтво. Автор моно
графії, історик УСС і визвольних змагань, з'я
совує в своїй праці генезу й розвиток незалеж– 
ницької ідеології УСС, подає історію їх постан
ня, організації і бойових дій і визначає їх зна
чення й ролю в історії в и з ^ л ь т й боротьби укра
їнського народу. ; ' і Я 5 

ВАЛЕНТИН СІМЯНЦІВ: 

СПОГАДИ БОГДАНІВЦЯ 
12^ сторінки. Ціна 1.50 дол. 
Тепер 1.00 дол. 

Збірка живо й безпосередньо написаних спогадів– 
оповідань про бої й походи славного в історії Ук
раїнських Визвольних Змагань Богданівського 
полку, що в них автор - тепер відомий україн
ський еміграційний мистець-скульптор —- брав 
участь у Визвольній Війні, як кавалерійський 
старшина. 

НАШ ЛЬВІВ 
ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБІРНИК ПІЦ РЕДАКЦІЄЮ 
ЛЕВА ЛЕПКОГО 
216 сторін. Ціна S.00 долари. 
Тепер 1.00 дол. 

ЕДВАРД КОЗАК: 
АЛЬБОМ КАРТОК 

З НАГОДИ 50-ЛІТТЯ УСС 
12 кольорових карток. Ціна 2.00 дол.. 
Тепер 1.00 дол. 

Відомий український мистець-маляр і 
градУік дас в цій серії унікальних мис
тецьких картин велигну візію бойової 
слави Українського Сігового Стрі
лецтва. Усі картини створені на моти
ви стрілецьких пісень. Надаються до 
прикрашення кімнат і для оправлення 
в рямки. 

1. „ А ми тую червону калину підіймемо". 
2. „їхав стрілець на війноньку". 
3. „Чорнобривко моя, вийди, вийди чим– 

скоріш до вікна". 
4. „Ой шумить, шумить та дібровонька". 
5. „Попереду Цяпка, під ним кінь дрімає^ 
6. „Хто живий — вставай!" 
7. „А що один під'їжджа, на дівчиноньку 

гука". 
8. „Ой зацвнли сади білі". 
9. ,Зидиш, брате мій". 

10. „Заквітчали дівчатонька стрілецьку 
могилу". 

11. „І снилося зночі дівчині". 
12. „Засумуй трембіто та по всьому світу". 

ОЛЕКСА КУЗЬМА: 

ЛИСТОПАДОВІ ДНІ 1918 РОКУ 
М8 сторінок, із шкіцами. Ціна 5.00 долярів. 
Тепер 2.50 дол. 

Козак: їхав стрілець на війноньку 

Одна з найперших в українській історіографії 
монографій про Листопадові події 1918 року, най 
писана учасником збройної й політичної бороть
би за Львів на основі документів Головної Ко
манди Української Галицької Армії й інших дже^ 
рел та багатої української й польської історичної 
і мемуарної літератури. Видану у Львові в 1931 
році книжку Олекси Кузьми (1875-1941) кон
секвентно нищили большевицькі загарбники. ПІе– 
ревидано цю працю з одного із небагатьох збе–. 
режених за кордоном примірників. Книжку до
повнюють 13 ситуаційних шкіців і плянів. 

Ген.-хор. д-р РОМАН ДАШКЕВІІЧ: 

АРТИЛЕРІЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 
В БОРОТЬБІ ЗА ЗОЛОТІ 
КИЇВСЬКІ ВОРОТА 
208 сторінок. Ціна S.00 дол яри. 
Тепер 2.00 дол. 

Збірник праць і статтей до історії Львова й літе
ратурних творів про це місто, виданий в 1953 р. 
для відзначення 700-річчя цісї столиці Західньої 
України (1252-1952), є однією із найкращих пуб
лікацій про український Львів, свідченням мрії 
про нього і туги за ним, як це підкреслив в перед
мові до цього збірника сл. п. Микола Шлемкевпч. 

Історія Гарматної Бригади Січових Стрільців? 
написана її командантом, видатним громадським 
і військовим діячем, колишнім полковником Ук
раїнських Січових Стрільців, згодом генерал-хЬ– 
рунжнм Армії УНР — Романом Дашкевичем. ІВ 
книжці подана історія цісї Бригади і її участи 
у воєнних операціях, починаючи від першої бв– 
терії Січових Стрільців при Галицько-Буковин– 
ському Курені та Артилерійської Груші до слав–. 
ної Гарматної Бригади УСС наприкінці 1918 р, 

ІВАН К Е Д Р И Н : 

ВИКРИВЛЕНА ПРАВДА 
36 сторінок. Ціна 60 центів. 
Тепер ЗО центів. 

МИРОН ЗАКЛННСЬКИП: 

ДМИТРО ВІТОВСЬКИЙ 
128 сторінок. Ціна 1.50 дол. 
.Тепер 1.00 дол. 

ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ 
ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК З НАГОДИ 
50-ЛІТТЯ ЗБРОЙНОГО ВИСТУПУ 
УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 
628 сторінок, понад 200 світлин. 
Ціна 12.00 долярів в твердій оправі. 
Тепер 10.00 дол. 

Монументальний, пребагатий на документальний 
зміст й оригінальні непубліковані досі ілюстра
ції, збірник праць і матеріялів до історії Україн
ського Стрілецтва, виданий в розкішному мис
тецькому оформленні. Всі статті й джерельні пу
блікації ві цьому черговому томі великого літо– 
пйсу Українського Січового (Стрілецтва подані в 
супроводі вичерпних речених і біографічній до
відок. Заверіпусться збірник бібліографісю дже
рел до історії УСС. 

Події в Україні 1918 року у кривому дзеркалі 
споминів д-ра Л. Цегельського. Спростування не
вірних тверджень про участь і ролю УСС в Лис
топадовому перевороті та відповідь на статті Д. 
Вогачевського. Це відповідь публіциста-історнка, 
колишнього старшини, провідного сучасного 
журналіста на незгідні з історичною правдо'го 
твердження в спогадах д-ра Л. Цегельського..' 

Найповніша з усіх дотеперішніх біографій пол
ковника Дмитра Вітовського (1887-1919), гро
мадського діяча, стрілецького ідеолога, вождя 
Листопадового Зриву, секретаря Військових 
Справ ЗОУНР й одного з найвндатніших захід
ньо-українських діячів в українському держав
ному будівництві. Автор життепнеу, підстаршина 
УСС із сотні Вітовського, був учасником Листо
падового зриву й боїв у Львові. Перу ного нале
жать численні статті і спогади з історії УСС і 
Визвольних Змагань. 

ЛУКА ЛУЦІВ: 

СЛІДАМИ СТРІЛЕЦЬКОЇ СЛАВИ 
32 сторшки. Цша 1.00 дол яра. 
Тепер 60 центів. 

Просто й безпосередньо розповідає у своїй книж– 
. ї / ці колишній УСС і сьогоднішній літературозна

вець і літературний критик д-р Лука Луці в про 
передісторію й історію Січового Стрілецтва, про 
його походи й бої і про його славу, відгомін якої 
зберігся не тільки в історичних працях і мему
арах, але і в стрілецьких піснях. 

СТЕПАН РІПЕЦЬКИП: 

ЛИСТОПАД 1918 
50 сторінок. Ціна 1.00 доляра. 
Тепер 50 центів. 

Листопадовий зрив Українських Січових Стріль
ців. Полковник Дмитро Вітовський в кривому 
дзеркалі споминів д-ра Л. Цегельського. Спро
стування і вияснення невірних тверджень. В цін 
книжці висвітлена правдиво, на підеставі істо
ричних джерел і даних, історія участи УСС й ро
лі полк. Дм. Вітовського в Листопадовому Зриві. 

Д-р ВОЛОДИМИР Ґ А Л А Н : 

БАТЕРІЯ СМЕРТИ 
21)0 сторінок. Ціна 5 долярів. 
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гггщ^ 
Автор — визначний старшина УГА, учасник Ви
звольних Змагань від 1918 року аж ДО'^рехОДУ 
його військового з'єднання до ЧСР і іфнТзду.'^о 
ЗСА — насвітлюс і коментує у своїх спогадах по
дії Української Національної Революції: та Ви
звольної Війни. Спогади написані живо і доку
ментарно, тому є цінним причинком -fto історії 
УГА, а передусім її артилерії. Це люксусове ви
дання мас численні ілюстрації, 5 кольорових 
ілюстрацій Леоніда Перфецького та 8 карт і схем 
Йоахима Вишневецького. Передмову написав 
Іван Кедрин. ` ,у \ -
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СТЕПАН РІПЕЦЬКИП: 

БІБЛІОГРАФІЯ ДО ДЖЕРЕЛ ІСТОЙЇ 
УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЩВ 
116 сторінок. Ціна 2.00 доляри. 

. і І І – 

Тепер 1.00 дол. 
І^. -^ - Ж: 

Після виданої ще до війни праці Петра Злеяка 
„Матеріяли для бібліографічного покажчика 
УСС", яка охоплювала 988 позицій До історЙ 
УСС, усе — матеріялів і причинків, друкованих 
до 1935 року, нова праця д-ра Степана, Рпїецьііо– 
го в цій ділянці охоплює бібліографію-джерел 
до історії УСС, які появилися до 1964 року, ЗГеіХ 
занотованих в цій другій частині Бібліографії 
УСС позицій — 1,331, в тому 357 доповненії ^о 
бібліографії за роки 1912-1935 

СТЕПАН Р Ш Е Ц Ь К И И : 

КРУТИ 
15 аркушів друку. 

Д-р 

Степан 

Ріпсцький, 

визнагний 

історик 

Українських 

'ч4щ ; 

- і ' ЩяЕ" 
- Й Г j ` l 

і–; І .' r-`'; 
t . ' J ^ л ^ – ' 

Сігових 

Стрільців 
,,. 

Незабаром появиться уже довго вижиДаівЬ, шЬлн 
довголітніх основних студій написана капіталь
на історична праця д-ра Степана Ршецілого^ ід 
заголовком: „КРУТИ. Світла ідея і гбро^ейклй 
чин українського юнацтва". Книга буде багато 
ілюстрована, із джерельними документами іша– 
теріялами, багатьма коментарями і .вичерпною 
бібліографією предмету. мщ^ 

і ішітч іи їдидастюа-д 

СОФІЯ ТОБІЛЕВИЧ: 

РІДНІ ГОСТІ 
46 сторінок. Ціна 50 центів. 
Тепер 25 центів. 

Тепло й мило написаний спогад з часів побуту 
УСС-ів на Україні в 1918 році Софією ТобілевдЧ 
(1880-1963) f дружиною відомого драматурга р Р 0 ' В 0 Х 5 0 7 ' C H U R C H S T - S T A ' 
діяча української сценп ївана Карпенка-Карпго. 

Вписове:5 дол. 

Запрошуємо стати членом Видавничої Кооперативи 
I I и I I 

„Червона Калина Уділ: 10. 
Замовлення на книжки і належитість (чеками чи money order-ами) слати: 

"CHERVONA KALYNA / Z 

UKRAINIAN PUBLICATIONS COOPERATIVE, INC. 
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У Випані відзначено роковини 22 Січня 
( В . П р Заходом Відділу Мпрон Ядзнн відіграв на 

Українського Ковгревово г о скрипці з чуттям „Серенаду" 
Комітету 25 січня, в парохі 
яльній залі українська гро
мада у Випалі, Н. Дж., від– 

,ввдазначвла– роковини Держав– 
""ної "Незалежности і Собор– 

ности земель України. 
Академію розпочато аме

риканським гимном. я к и й 
відспівали діти школи укра
їнознавства і СУМА із прсф. 
Романом Левнцьким і пані 
Галиною Гураль; опісля чле– 

ми 

Присутні, що заповнили Гнатів о членом відділу Асо– 
0АІ святїйнву залю, внелуха л и ціяції Діячів Українсько 

-"доповідь з увагою. Культури Північного Нк 
-иН Студент музичної школи І Джерзі. 

am На допомогу братам в Югославії 

Альта Турка, „Заль" Джор– 
джа Трінгавза і „Каприз" 
Романа Купчинського. При
сутні нагородили його дов
гими оплесками. 

Проф. Роман Левицький 
відіграв на бандурі ,Дісню 
Кобзаря" із музичної драми 
„Невольннка" М. Крошівнц– 
цького, стрілецьку п і с н ю 
„Синю чічку" М. Гайворон– 
ського та повстанську пісню 
„На покинутих згарищах". 
Публіка прийняла ентузіяс– 
тично виступ відомого укра
їнського бандуриста. 

Заповідачем точок програ
ми був булавний СУМА Ми
кола Бурий, з рамени відді
лу УККА. Громада Випані 
відчула, що Січневі Рокови
ни — це наиважніша річни
ця, якої ніколи не можна 
забути. 

ВИСТАВКА КАРТИН 
С. ГНАТІВ 

Ірвінгтон, Н. Дж. - В пу
блічній міській бібліотеці 
вперше українка мистець– 
мяляр Слава Гнатів мас ін
дивідуальну виставу її ху
дожніх праць. Виставу моле
на відвідати щоденно від го
дини 9-ої ранку до 9-ої вечо
ра, в суботу до год. 6-ої ве 
чора. Виставка триватиме до 
кінця місяця лютого.. Слав? 

На. заклик Централі СУА 
^„,цомогти і нашим братам у 

. Югославії 73-ий Відділ СУА 
'"'у Вріджпорт, Конн. виявився 
д - а ' 'дуже активний. В короткому 

часі зумів перевести збірку 
в сумі S285. і позбирав сот– 

--^-ки фунтів уживаного одягу. 
Два наші добродії, панове 
Богдан Романів і Василь Ку– 
зьо, перевезли це все до Ню– 
арку,, Ht Дж., за що їм нале

житься „щира подяка, бо зрр– 
бнли це без винагороди. 

Дай, Боже, .щоб всі малі 
громади як наша, могли ви
явити себе такими щиросер
дечними в помочі і потребі 
нашим братам у Югославії. 
Голова нашого Відділу с п. 
Мирослава Чубата. 

Марія Слнвілсьіса 
пресова реф. 

Новоутворена музична ор
ганізація п. н. Струнний ква
ртет Придаткевнча (The Ргу– 
datkevytch String Quartet) 
виступив з першим власним 
дебютовям концертом в не
ділю, першого лютого ц. р. 
Концерт відбувся в залі но
вого імпозантного будинку 
прилюдної бібліотеки міста й 
повіту Овенсборо, Кентокі, 

яку внповнлн любителі доб
рої музики. 

Програма складалась з 
квартетів И. Гайдна–, оп. 74, 
ч. З, та Фр. Шуберта, посмер
тний твір, який часто нази
вають Дівчина та смерть. В 
другій часті програми вико
нано другу частину кварте
ту ч. -2 К. Деттерсдорфа, за
кінчуючи програму солідним 
і бравурним твором Івана 
Вовка п. з. „Варіації на ук
раїнську тему". Цей т в і р 
присвятив композитор обнов
никові квартетної організації 
Романові Прндаткевк ч є в і. 
Український музичний твір, 
виконаний - вперве Дене– 
"будь, г– як це було зазначе
не в друкованій програмці. 
викликав таке сильне приз
нання публіки, що виконав
ці мусіли його повторити. 

П. Іван Вовк скомпонував 
„ВаріяцІГ в такий спосіб, що 
вони звучать легка та. прис
тупно, а кінцева (десята) ва
ріація, в дусі українського 
козачка, ефектовио та успі
шно закінчуй цей веселий, 
тільки з деякими ліричними 
моментами - для контрасту 
— твір. Композитор Вовк жи
ве в Каліфорнії, а музичні 

Успіх нового українського музичного твору 
студії ііроходвя з Уадяфв та 
в Парижі, у Франції. :-

Рецензент аздрденянка в 0 -
вевчЯюро ,^есс^дайер ' в и д 
Ін квайрер'', Ді? ВЬЙль Агяел, 
відзначив як яерфвктку об
становку бібліїлеч^його' помі
щення для виконання доброї 
м у з и к й і irfci(yny 'поважної 
музичної організації, а са-м 
ннступ квартету іфзваа ^ 
леаим кроком музи чиого ро 
звитиу міста Овенсборо ( 
над 60.W9 душ^яфвел. 
Це місто гордиться також 
тіфирічиим' ісиуиадням про
фесійної, поввоРснмфоигчної 
оркестри, -з яко ю.поярк'ДйВ– 
ніші виступи -визначних аме
риканських солістів; висту
пав Як соліст у ф о ^ д й ^ ^ 
вому концерті Едварда Гріта 
також ^раДнець .Р^ка^-ЇЩ– 
ницьхий. Овенсборо ,м^с теж 
поважний і добре зоргакізо– 
ванин xopv 

Внслл-хання цоважяої про^ 
грами, чнеленкею публікою, 
яка заповнила залю, продоа– 
исуе д-р Агвел..^^уло^.СіЙ– 
доцтвом культурної Зрілоств 
мешканців містд Овенсборо, 
про що всі прішені собі ціїї– 
ковило здавали справу/ Всі 
чотири члени квартету: Ро
ман Придаткевич то, Еле– 
йн Томпсоя, окрипакв. fiM^` 
ром Редфеіри,' ііоліот'J Флїв^ 
Бнн Боап, челіотка, в– п р ^ 
феоійцо кодщетентними му
зиками, які а довв^іЙ "Ц-Аїі' 
дрвільво ті музичіїї тв^рв ,̂ 
які були в пї)(і|фа^і,^?Яи-
творилн. 

ЛідДя Клопотовеька , 

УКРАЇНСЬКИЙ БАСОВИЙ КВАРТЕТ 
У ВІДНІ 

Авторський вечір Уляни Любович 
в Балтиморі, Мд. - ` 

`B'̀ -Унраіні на "селах ваніїть гіудамй, 
міряють аршинами 

— Шофери колгос– колгоспи інспектор Київ 
пу „Світанок" Глухівського 
району відмовились здавати 

'̀ ` '̀̀ Ha приймальному пункті ка– 
л;и.ртоплю, бо кожен із них на– 
Йє -вантажив авто по 2,5 тонни 
,шкартоплі , а на приймально– 
„,,му пункті їм записували на 
` 300 кілограмів менше. Авто– 

п'у-'валка прогайк^-вала ці л н й 
`'\: день,ізаки колгоспні вагарі 
;:фииршгувалн, які ж ваги дійс– 
,.f; ні, а. які треба направити. 

„Радянська Україна" з 12-го 
лютого в розповіді „З допо
могою аршина" інформува– 

^`^^fta, щоГй колгоспні агрономи 
міряють землю та глибину 
оранкн з допомогою старо
винного і офіційно не існу
ючого аршина, царської дав
ньої мірки, бо не мають ін
ших приладь для внмірюва– 

g,,,j"rg -
1 ^ ) ' 1 на рік об'їздить 

я к и й 
провіряє ваги та ія. вимірю
вальні прилади і ставить на 
них клеймо: „Але ж чи га
рантує навіть добрий ремонт 
справність вимірювальних 
приладів на цілий рік ? 
запитує газета. -— Ні, вони, 
як і будь-який інший меха
нізм, можуть вийти завтра з 
ладу, а підправити їх ніко
му". Газета подав список від
сутніх в колгоспах на Укра
їні вимірювальних приладів: 
немас манометрів, дінамомет– 
рів, вологомірів, автаматич– 
них ваг, великих ваг-терезів, 
не вистачає навіть звичай
них метрів тощо. Один із аг
рономів сказав представни
кові газети, що „нам дово
диться складні агрономічні 
питання вирішувати старим, 
дідівським способом". 

' ф К Р У Ж Н А Р А Д А СОЮЗУ У К Р А Ш О К -
Н Ю Д Ж Е Р З І 

Жі 
,a^'V 

ВИСТАВА 
ЙАРОДНЬОГО МИСТЕЦТВА 

від 1-го до 29-го березня 

ЙЛОНЦЕРТ НАРОДНІХ 
ПІСЕНЬ І ТАНКІВ 

`Z4 

з участю ХОРУ при церкві св. Івана Хрестителя в Ню– 
чрку, діф– М. ДОВОІІІ. ансамблю бандуристів, танково– 

^го аігсамблю пп. САЛАБУНІВ і баЛерІни ТАМАРИ 
` ВОЖАКІВСЬКОЇ. 
Місце імпрез: THE NEWARK MUSEUM 

^43-49 Washington Street, NEWARK, New Jersey 
Музей відкритий в будні дні від 12-5, в неділі від 1-ої 

- до 5. BCTJT1 вільний. 

ЯН і 

ВИЙШОВ друком Ілюстров. літературно-мнет. Ж\-рнал 
„ВОЛОСОЖАР" чч. 1-11-12-13, січень-лютнЙ, 1970, з 

.С і творами 3. Дончука, Л. Мурович, В. Тулевітрова, Л. 
Храпливоі. Віри Ворскло, Я. Дорошенка, Ю. Мовчаиа, 

с Ів Манила, Л. ІСонстенко. Л. Пнляпеика, Л. Полтави, В. 
Болонки, Ів. Сандула, Ол. Раня. Д. Тереннка, Н. Щерби
ни, Г. Журби, І. Багряного, Є. Маланюка, м. Щербака, 
П. Карпенка-Криинці, Ів. Дніпрява та Ія. Оггу^ііиовано 
заяву-вняснеиня Д. Догщова в справі „ВОЛОСОЖАРУ"... 

Річна передплата 2 доляри, всі іиші числа (за ми. 
пулі роки) висиласмо також за 2 дол. Замовлення та гро
т і (можна готівкою в конверті) висилайте на адресу: 

J35 І. M"itvlo, Cnmberiand Kd.. МІ1ІИІК XJ. 083S2. ИЯА 

іЬ-го грудня 1969 р. в при
міщенні „Самопоміч", аахо– 
дом мїедеаого відділу СУА, 
українська громада м а л а 
приємність бути учасником 
аадавичайяо цікавої літера– 
гурно– мистецької імпрези — 
літературного вечора пись
менниці Улянк Лк)бович^ ав– 
горки „Розкажу Вам про JKa-
захстан". 

Вечір відкрила пані Лідія 
Лемішка, культурно г освітня 
референтна Відділу СУА^ я– 
ка представила пані Лк)бо– 
вич. Аоторка нарисів ,̂ Роз– 
кажу Вам про .Казахстан'' 
народилась у Львові, Де за
кінчила середню школу. Ви
щі студії з політичної еко
номіки та журнал істнкн кін
чала в Познані, в Польщі. 
До війни працювала в ре
дакції жіночого журна л у 
„Нова хата" і в журналі для 
молоді ,На Сліді'. Після оку
пації' західніх земель Укра
їни совстськимн військами, 
від 1940 року разом з бать
ками була вислана в Казах
стан, звідки їй вдалось пе
реїхати в Польщу, а з Поль
щі до Америки. Тепер автор
ка живе в Ню Иорку, де пра
цює в банку, належить до 
редакційної колегії журналу 

„Наше Життя'' та заажасгЬ; 
ся літературвч)іо працею, ч– 

„Розкалсу Вам про Казах
стан" це хронологічний опис 
переживань та життя автор
ки під час S перебування на 
засланні в Казахстані; ПІД 
час вечора авторка познайо
мила слухачів з ЧАСТИНОЮ 

збірки - „Інформації irpq 
Казахстан". ; 

Читання творів авторкою 
зробило на слухачів магіч
ний: вплив. Довго, довго яі 
сходила з пам'ятіЛ,ізбушка' 
з глиняною долівкою, та псЦ 
стать вимученого, 'старого ді 
дугана ^ свяваа^иика, я к н Й 
„ховас у схованці ва піччю 
свій сілуж^нвй^чіп^грахіль; 
а сам себе ховає в .маску ні 
Чого нерозуміючого старика 
а гкакуйовджекою бородою''; 

Після програми відбулось; 
орИ чаю, спільне прийняття 
та знайомства Авторки з слу
хачами, та огляд картин мо– 
лодого ухраїіссі(еоК)І маляра– 
артнета Qpectb-Полшгука, 
^ г а н і з у в в л я МічІр -г– голс^ 
ва виділу. СУА иіД Г; Саму– 
тіи та куль^огвгіаій рефе
рент палі Лідія. Лемішка. 

і "' "– -– . ` . ” ' й v .' с 

ЧІОК) 

Збільшуймо фонд упораднування 
і видання спадщини В. Винниченка 

Український баооїдан-кварт^т у Ві;іні 

На початку 1959 р. у 8Ц-
ні створився Комітет Укра
їнської Молоді, який мав 
приготовити концерт в чость 
Тараса Шевченка. На пер
ших пробах керівник нашого 
церковного хору проф. Ан
дрій Гнатишин почав експе
рименти. В басах церковно" 

,^РО.хору співають 4 иолод 
своїх нарисів, я т е ^ в і н ш л к я о г і ^ ^ , „ , х Н і Ш п р о ф е с ; ф ^ . 

Нлюб Круглог^Столав Йй ЙіфвУ 
— ПОВІДОМЛЯЄ -г– - - , ' ,”–' 

що в четвер, Зв лютого 1970 р. в залі Фрідом Ґава -
20 Вест 40 СтріТ -

доповідатиме віцекоисул Ізроіля п. ЖГУЛ Ґ. МУ^ШІ 
на тему:' .̀-,-.v : 

Арабсько-Ізраільськкй конфлікт 1 роля Соімггсьиої 
Росіі в ньому. 

Після доповіді дискусія., і Початок о ІІЇ5 год. вечоре 
'УяФбіїаКпюву 

Увага! Елизабет и околиця! Увага! 
МОЛОДЕЧИЙ ВІДДІЛ 4 45̂  СУД 

в ЕЛІІЗАБЕП, Н. Дій. 
: \\- : ' v ` -і -: 

- влаштовує — 

в неділю, дня 22-го лющьЛЙТО р. 
Автореьки0 а Ш : 

п. УЛЯНИ ЛЮБ0ВИЧ 
„РОЗКАЖУ ВАН ШЮТКЖЗАХС^АкГ 

Початок aWa год. по novi. ' `' 
ШКОЛА СВ. ВОЛОДШШРА 
иря 425 Grter,А^йпО. КІІУА^Іі. ?iJ. 

Шановішх Гогтей прийматиме часм 1 солодким 
45гий Відділ СУА.. . . -

ЯузвККХЯВЖ+ЗКЯ^^ 
t - І ' ', ” ' ' ' `^`'' І і 11 у і i""'rfii її ” і. .̂.Т ч 

єднав їх до басового квар 
?ету; Не не так легко, бо 
квартет складається ;і двох 
тенорів та двох басів, а туг 
чотири баси. Але проф. А. 
Лватйцшн опрацював для 
Зве/народні пісні і з двомй 
Піснями міг мали вист\ппгги 
Н^ШевчеІгківськ -му кг)нцер– 
ті ЗХ), травня 196Р р. у Відні. 
Несподівано наш спів так 
сподобався людям, що ми 
?ігуЧ5Ілн додати ще третю пі-
СЯЮ. Цей успіх для нас був 
заохотою далі працювати з 
нашим квартетом. 
'” 'Несподівано VR дістали 
запрошення до Німеччини^ 
Дів– '.'ми' виступали ЗО с :рпп я 
106? р. на бенкеті в честі 
Карщшіла Сліпого. Поча
лися цікавити нами fi авс
трійські організатори, які ба
чили кас на Шевченківсько
м у концерті. 

t`x`o жовтня 19R9 ми вне– 
tymJiH на т. зв. „Вівтір-овім. 
сальош", на імдре.іі, яка рід– 
-З^даса в той чле псршлій 
рвв, і де представляють мо
лоді групи з музики аОо лі– 
торЬтури. Про цс була віст
ка в австрійському ралю та 
пресі. 
;-;8 листопада 1960 відбула

ся/академія з нагоди Лис
топадових Роковігн, де міг 
перебрали мистецьку части
ну -програми. 
- У ' Відні знаходяться теж 
групи інших словннськнх 
народів, вони були, так як і 
МИ. .запрошені виступати нд 
академії з нагоди 60-ліття 
чосько-словацького руханко– 
ПАГЛ -оварнства „Орел". Як 
snr,.`qyjnir цей наш вниуп 
30-rO` Листопада вдався ду
же добро та сподобався чис–. 
Денній публіці. 

29-ий відділ СУА є ЧЇЇЩШ;Ш: ' 
ДЯКус серДеїНО"-^! --,'^– ; 

пшіі РОМІ ТУРЯЯбЬЩ^ ' . 
за невсипущий, безкорисний труд, що йбіо вло– 
жила вона в підготовку дітогбл tfecu ^ШіснЬк– 
ка" на сцену в Чикаго. Ще раз щирі спасибі. 

12-го грудня. Союз Укра– 
ЇНСЬКИХ Філятелістів Австрі. 
влаштував свою 3 різдвяну 
ь'нставку, вечором того ж 
дня відбулася мала імпреза, 
де були присутні австрійські 
урядовці та видат.іі філяте– 
лісгичні діячі. Ми відспіва
ли три коляди, просили нас 
заспівати ще дві пісні, бо 
наш со!в сподобався. 

Ще двічі ми виступали 
з 1939 рзці. 1G грудня на 
різдвяній академії, яка відбу
лася у 9-МУ повіті Відня, і 
куди нас запросив голова ці 
сї округи і 20 грудяя на я 
литті, яку влаштували для 
чонад 1.П00 чеських та сло 
вацькнх дітей, між ними 
більші-ть гюлЬцчпнх пгіка 
чіп 1968-19fi9 років. 

На короткий ч:іс нашоп 
існ\ваігн.ч думаю, що вісіг 
виступіп - це гарне число 
тим більше, що ми виступа
ти і поза межами Австрії. 
На цьому місці мусимо подя
кувати нашому проф. Ан– 
дрі”ВІ ГнатншннзвІ. Створен
ня цілго квартету була йо
го ідея. Проф. Гкітишнн маг 
бчгато праці як диригент 
церковного xoov та як ком
позитор, він иайя!с в кожно
му тижні присвятив пару го
дин для ппоГ) з квартетом. 
-та опрацьовує постійно пісні 
для нас. Наша подяка про
фесорові, який уможливив 
нам осягнути такий успіх. 

^Представляю членів на
шого басового-квартету. Вс1 

вони чотири - ц? солісти 
Церковного xopv при церкві 
сг.. Вірварй у Відні і співа
ють також на платівках ,які і 
р грудні 1969 були накруче
ні нашим хором. Платівка | 
,,Воскреона Утрення" мас по– 
явитися на Великдень ц. р. 

Український басой-квар– і 
тет у Відні творять: Борис ; 
Ямінськиіі, 24 роки, студент j 
філософії, баритон: Генрпк j 
Штайнгаген, 2-6 років, уряд– і 
ник, перший бас; Григорій 
Сівка, 21 рік. студент мату– і 
пальної школи, другий бас; 
Ігор Тлрко. 21 рік, студент 
прав, контра-бас. 

П. Я. 

На заклик Комісії УВАН 
для вивчення й публікації 
літературної спадщини В. 
Винниченка. за останній 
квартал 1969 року .відгук
нулося знову багато свідо
мих українських патріотів. З 
пожертвами на цю важливу 
культурно-наукову справу 
за той квартал прийшли та
кі жертводавці: 

Іван Воскобійник — 250 
дол. (в рахунок здекларова
них 500 дол.). Петро Довба– 
чук — 110 дол., Іван Зьково– 
ротппй - 105 дол. По 100 
дол.: панна Валентина Лі– 
мончеико, Інік. Петро Мар– 
ченко, ін;к. Степан Куропась. 
д-р Богдан Олесяіщьіигй, А-р 
0. Дерій. Михай.іо Шаблій. 
Геодор Т!іачук. С. Мацкевич, 
Л і т ературно - допомоговш'і 
Фонд „Слова"! haHl А. Ка– 
'М.биневнч-Лопухпвнч (піди, 
і. ч. 187) - - 00 дол.; по 50 
дол.: інж. Євген Снігура. В. 
Чогенко, Дмитро Корнівкко; 
33 Дол. — д-р Юргіі Криво– 
лап; по 25 дол.: інж. Осип 
Зіякевич. проф. Ілля Демн– 
денко, д-р М. Войтович, Г. 
Лозинськкй, С. Нечкпорук: 
по 20 дол.: проф. Василь За– 
аітиевич (підп. л. ч. 176), 
інж. Василь Грнгоренко,– Ве– 
ііямзш Несенюк (дідп.-л. ч. 
'.21), Карбіяек Рід Встейт: 
по 10 дол.: М. Тврпак, М 
Француженко, С Приходько. 
Ц. Корбугяк, І. Шевченко, 
3. Шнприкевич. А. Забігай– 
!о, д-р Євген Варварів, д-р 

3. Шав'як, Раїса Зелняеька, 
Марія Іващенко, Ганна Са– 
мутшіа, М. III а б є л ь н и,к 
троф. Семен Михайлтшш, 
П. і Л. Прокопенко. В. Безсо– 
чів, В. Вудна, проф. С. Сам– 
бірськнй, Олександер Діберт, 
д-р Даргя Коетруо'як, Р. 
Грач; по 5 дол.: К). Іліясь– 
-:нй, І. Бігун. І. Колос, М. 
Дольницький, Т. Біровець, Т. 
Борецька, К. Деяисенко, д-р 
Б. Томків, ^нж. П. Шох. В. 
Чакуляк, В. Гакас. В. Пилн– 

пенко. М. Семенець, С. Топо– 
ляк, І. Бабич, А. Місхайлова, 
І. Фнлимончук, Віктор Чор
ний, Ф. Хялецькнй, Павло 
Мартіян, Б. Олександер, Во
лодимир Синежак; 3 дол. Р. 
Петренко; по 2 До.ч.: Г. Кі– 
зар, Г. Степаненко, 1 Денії– 
сенко. 

В и н ничеиківська Комісія 
УВАН висловліос щиру по
дяку всім жертводавцям. 

Дотеперішні пожертви умо
жливили Комісії працю н д 
складанням картотеки і упо
рядкуванням всісї архіви ї 
збірки В. Винниченка. Роб
ляться фотостати з панцінкі– 
чшх рукописних матепіялі'!, 
опрацьовується ,,Щоден
ник". Здано до друку два не– 
друкованнх романи: „По -
лади волога", (написаний 
1926 року, друкується в збір
никах ..Північне сяйво" ::\ 
редк. проф. Яра Славутича) 
і ,,Слово за тобою, Сталіне'" 
- останній твір Винниченка, 
цо його він написав 1950 p., 
незадовго перед смертю. Го
тується до друку повість з до 
5н вій.ік між Совстською І -
сісю й Україною 1918-1919 
`?p. і 'л назвою „По той бік-' 
і драма „Між двох сил". 

Збірка пожертв і познчох 
у Фонд видання літератури і 
одадппзяи В .Винниченка 
продовжується. II о ж є р ТЬМ 
просимо й н .далі посилати 
:гд адресу УВАН в Ню Нор
ку. Українська Вільна Ака
демія Наук (УВАН) корис
тується праном податкових 
пільг (Текс екземпт). Всі 
жертводавці мають праію 
свої пожертви відрахувати 
від податкових сум. 

Чеки просимо виписувати 
на: 

Ukrainian Academy (Fund 
Vyrmychenka). 

Посилати на адоес\': 
The Ukrainian Academy of 

Arts and Sciences in the U.S., 
Inc., 206 West 100th Street. 
New York. N.Y. 10025. 

P СОРОКОВИН Д Е Н Ь CMEPTII 
нашого Улюбленого і Незабутнього 

Проф. ЛЮБОМИРА 
ГОРНИ ЦЬКОГО 

б у д е відправлена 

СЩШВА БОЖА 
в церкві СВ. ЮРЛ в ІІЮ ПОРКУ, Н. П. 

в суботу, 28-гр лютого 1970 року 
о год. 8-ій рано 

Запрошус 3'nidn IloiJrtnoro з ІЬл Порку й око.иіііі. 
Учителів і Приліг.тгів 

, - Пого учВшам 
' ` . ` 

ОКСАНА ГАВРІІ^ІЮК 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕІТИ 
` ' ̀ f MewftftB.topoiKMoro Чоловіки 

сл. п. д-ра Сснпа Маріяка 
ВОЛОЩУКА 

' -"f JLL`I ' ' 
кв:і. nop. УГА І адіїоіліт:^ u Рові Руській 

буде відслужена 

в суботу, 21-го лютого 1970 року 
о год. 9:30 ранку 

Г УіфОІЯСькІй КІІТОЛПЦЬІО!І Церкві 

ЧЕСНОГО ХРЕСТА 
прп SI-ІГі Квіно 1 SO-Іґі вулиці в Асторії, II. П. 

ЗАУЙОКШНА СЛУЖБА БОЖА 
зХ спокігі поїх) ДУШІ 

До участі О ЦІА сумній і^)гослужбі :шпропіую втіх Рідних, 
Побратимів по Зброї Покійного, Пого (`ulBpoCiniHKin, 

Прняті'.ті^ і Знайомих. 
Горем прибита 

РОЗАЛІЯ - дружігаа 

З діяльности ТУСМ-у в Ню Йорку 
35-го січня 1970 р. відбу

лися місячні сходини О. Д. 

Лозинський і як дорадника 
запрошено ред. Д. Чайков– 
ськ^го. Також відбудеться 
Товариська Зустріч при кін
ці кеітня. Від часу Загаль
них Зборів, які відбулися 9 
листопада м. p.. прибуло 8 
нових членів. Сподіваємось, 

ТУСМ-у в Ню Иорку, на які Богдан Ф '̂тaлa та Аскольд 
завітав до– нас голова Цент
ральної Управи ТУСМ-у інж. 
Б, ЗСульчнцький. Всі внут– 
phimi справи були пола/го– 
дмсеиі ти вирішено пляя пра– 
ці на слідуючнй місяць. Чле^ 
яві вИріпшли ' приготовити 
Сзя'точні Сходини для вща'– 
нуванвя Горо!в-Крут. Ш охо-йцо зі збільшенкяіі членства 
длгап відбудуться пря кінці 
ііісяця лютого у велнкій-яа– 
зіі Дому Визвольного Фрон– 

,ту. Вибрано Комісію в скла– 

ді: Оксана Ференц. Лариса 
Лозннська, Галя Климук. 

ІНЖ. 

'^ПЯВП Htpynhi іпявідомліпамо, що 
В ДРУГУ.БОЛЮЧІ РІЧНИЦЮ СМКРТІІ 

Ьл. п. 
- лава Рановського 

в НЕДІЛЮ, 22. :ПОТОІХ) ц. p., о год. 8-ій ранку 
в церкві сл. ап. ПЕТРА й ПАВЛА 

вул„'Віост Л-ма й Ка.чед:к у Клівленді, Огайо 
, . б у д е ні д 111V. І її. 11 1111 

БОГОСЛУЖБА 
ЗА СИОКІП ДУШІ ПОКІЙНОГО 

,' ' Дружніса НІНА, п ('ними й Родиною 

пожвавиться і праця тоіО' 
рпетва п майбутньому. ї 

.'І. Д, секретарка j-

- Заайсть ігаггів на свіжу могилу 
Лл. о. Ш Х А Л І А МАСНОГО 
; - ї-світадаою ZbiO доларів 
ва потерпілих украііоіін в Югославії. 

ОМ^ЛЯР І T O t l l 4f \ z - tT -



ШіЖ ', ' 
-f К– і .,vr. - -Л 

. і ' - . ' и , ' і ае 
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 20-го ЛЮТОГО 1070 гЗІ. З J4: 

Xl`CjisitM ДРУГОВІ І БРАТОВІ НА ВІЧНУ ПАМ'ЯТЬ 
(Згадка про сі. О. Йосипа Штаййа) 

Повідомлення про неяадій 
Ну смерть мтра прав Йосипа 
Штанна в Німеччині глибо
ко зворушило всіх, що зна
ли покійного, були йому рід
нею, або більше чи менше 
знайомі. Його німецьке наз
висько свідчило, що Штайни 
німецького походження, але, 
осівши на українській землі, 
в Новому Ярнчові, біля 
Львова, вони стали гарячи
ми українськими патріотами. 
Батько п о к і й н о г о Іван 
Штайн, визначний яричівсь– 
кий міщанин і народовець з 
часів перед першою світовою 
війною, разом з батьком ав
тора цього сумного спомину, 
теж Іваном, з гуртом інших 

го нападу .зокрема, було без 
сумніву виявом поінформо– 
ваности, що ЇЇ одержав Фран– 
ко в Яричеві в -Домах своїх 
глнбоковіруточнх знайомих. 

Іван Штайн мав чудовіш 
голос, тенор, що його уйаслі– 
дкв по батькові покійний 
Йосип, він був окрасою міс
цевого хору і крнлосу JBiH 
напричуд.гарно співав ірмо– 
логійонні налівн, що їх він 
знав не'гірше від іспитова
них дяків свято юрської шко
ли у Львові. Родина Штай– 
ків відзначалася глибокою 
релігія^йстю,. мати : покійно
го, хоч ^имоУкатолйцького 
обряду, xjtja-л^ для своїх дітей 
пркмірябю вчптелькою ук-

свідомих українців містечка раїнсьвнх молитов і взором 
гуртувалися разом, став л я к ^ християнського життя і мо
чи опір москвофільсько-ка
цапські н ідеології, що в тих 
часах мала своїх багатьох 
внзнавців у численних селах 
і містечках Львівської окру
ги, їхня рішуча постава су
проти моксвофільства, яке 
на церковному полі висту
пало у формі московського 
православія, служило взір
цем оевідомної праці довкі
льним селгм. які иоталаля 
в моксвофільському багні 

ралі, Що ними пізніше так 
яскраво відрізнялися між ро
весниками її діти, що з них 
наймолодший Ярослав, вже 
абсольвеят львівської Бого– 
слонч, згинув на війні у бо
ротьбі - з большевккамн лід 
Харковом. Іван Штайн, залі
зничник з професії, вщепив 
у своїх д і ї ев неоцівену прик
мету щирої дружби і братер
ства, ЩОІЇх практикував'Він 
у коіті;с8оЬс друзів, які як 

Своїм духовим провіднн–, батько ^тднсаного, навіть 
ком пнлналн яричівські пат–' своїх влаоигас. Ді,тей, християн 
ріоти Івана Франка, який бу 
вав у них частим гостем, пе
реводив з ними довгогодинні 
Дискусії і впливав на розвій 
їхнього громадського світо
гляду". Франко інформував
ся в Новому Ярнчові про 
грабунковнй напад на рим.– 
католнцького піроха в селі 
Кузнхові, що був темою од
ної з його більших повістей. 
Лагідніше ставлення автора 
повісти до духовенства вза
галі і до жертви грабунково– 
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CUTTERS - SPREADERS 
Вішаг. доовіду при гаитті одя– 
гу, - лещетарп,кяй. Доск. 
умовний праЩ, в модер. фаб
риці. Праця на повний час, ці

лий рік. Великі бснефіти. 
National Consolidated 

Apparel Industries 
Located in East Newark 

Industrial Center 
251 Grant Avenue, 4th Floor 

F-aet Newark, N J . 201 434-9277 

1 PACKER A 1 STOCK 
MAN 

TO PACK PIECE GOODS. 
8ALARY OPEN. 

EXCELLENT BENEFITS. 
HOURS 8 A.M. - 4 P.M. 

` (914) 359-0533 

FLAT KNIT MECHANIC 
e`or Tricoma-Me.stre and Border 
machines. Brooklyn location: 
Steady, overtime, vacation. Ex
cellent salary. Must speak 

English. 
121 Inpraham Street 

Broklyn, N.Y. HY 7-1280 

MACHINISTS 
Diversified work, set-up and 
short run on lathes. Excellent 
working conditions and fringe 
benefits, top rate for top men. 

Ask for Mr. Ackerman 
Fluid Dynamics Inc. 

539-8100 

CASTER ( 3 ) 
Kxp. white metal to cast slush 

mold for lamp parts. All 
benefits. Plus incentive 

pay. 
LINDEN, N.J. 
(201) 486-2420 

ідентичними іменами: Йо
сип, Михайло, Ярослав; ба
тько ійдЛнсаиого, Івая, по
мер у ^госиовському полоні 
під час Світової війни. 

Після першої світової вій
ни батько покійного Йосипа 
Штяйна перенісся на сталий 
побут до Львова, де мав ба
гато родинну добре відомих 
львівських хруТах. і як залі
сни танк, замешкав у домі 
залізничників при вул. Зи– 
г^нТівськІй. Це дало йому 
можливість Дати дітям вищу 
освіту, що П набували всі 
три брати Штайни у філії 
акад. .гімназії, куди до лер– 
гаої клясй лопав теж підпи
саний ̀  тоді, як директором 
гімнийЇЇ був проф. іНалишай– 
ко, в/ Ьпікуяом хляси і ячи– 
телем-` української мови^ і ла– 
тиаи',--- проф. Іван Зілиясь– 
кий, що про. нього пам'ять 
школи не загнию в серцях 
тих. що мали щастя бути 
його учнями. -Покійний Йо
сип з'єднав собі серця усіх 
вйс, його товаришів, особли
во львовян, тих, що були пі
сля війни проводом україн
ського Львова, завдяки яким 
почав відроджуватися Львів 
і д о українського народу по
чали признаватися навіть ті 
одиниці І рОДИНИу' що в невід– 
радяях для украінців обста
винах у Львові часами на
віть вже призабули україн
ську мову. 

гіокйняф орОїВ вадзвнчхй– 
но активну участь у всіх 
шкільних ^овараетвах моЛю– 
ді, які.свобіДно розвивалися 
під доглядом" патріотнчажх 
українців професорів філії 
гімназії. Релігійний світо
гляд Покійного, співчуван
ня матеріальній, нужді бага
тьох з його товаришів сту
дентів," давало причину до 
того, що Покійний ділився з 
потребуючими товаришами 
навіть предметами першої 
потреби, помагав і служив у– 
сім краще за рідного брата. 
Золоте серце, щира україн
ська душа і тверезий, здоро
вий розуМ супроводили всім 
його починанням і помагали 
йому часто виходити пере
можно з багатьох складних 
життєвих ситуацій. 

Не багато друзів Покійно
го, що активно працювали в 
часах між Двома війнами 
для справи визволення Ук
раїни, залишилися вже жи
вими після довгих років нев
пинних змагань. Й о с и п 
Штайн, що знайшов тимча
совий притулок на землі сво
їх німецьких предків, плекав 
у серці надію побачити ще 
Львів, свос улюблене місто, 
вільним иістом українського 
народі', кОли однак це не 
сталося можливим для ньо
го, це станеться дійсністю 
для тих. що залишаться в 
живих, вони увійдуть до ньо
го, завдяки посвяті і праці 
багатьох, з яких одним з ви
значних бух покійний Йосип. 

Нехай Господь Бог, якому 
ревно служив усе життя По
кійний, вигородить його тру
долюбиве життя місцем, де 
вже нема ні болізні ні печа
лі. 

Йосип Дачксвич, 
проф Колегії св. Васнлія 

Стемфорд, Вовн. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
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HAND SCREW 
MACHINE OPERATOR 

Can ино full time or part-time 
dayn. 

Avco Machine ft Tool Co. 
160 U t h 8U. Plecataway, N J . 
968-5363. Evenings 968-3936 

SECURITY GUARDS 
Steady work, all areas. Full 

or part time. 
No experience r e q u l red. 

Uniforms iind equipment 
furnished. 

Call 624-3800 any t ime 
or apply 

Inter State Security Services 
II Linden St.. Newark. NJ 

TOOL MAKERS 
Вксперімсіггальна І дослід
на, праця. Побажані зі зван
ням injection molding. На
года каріерн. Даром пар– 
кувагаїя. Досконалі бенефі

ти. -. 
Precis!on Valve Corp. 

70Q Nepperhan Avenue 
Yonkeru, N.Y.'914 969-6500 

Ш Праце Щ 
| Н Ш Jf WANTED FEMALE | 

' ОЇТЕРЕИТОРКИ 
М А Ш И Н до Ш И Т Т Я 

Досвід при Marrow - 8afety 
Stitch and Single Needle Ma
chines. Доск. умовний праці, в 
модер. фабриці, праця цілий 

рік, на повний час. Великі 
бенефігн. 

National Consolidated 
Apparel Industries 

Located in East Newark 
. Industrial Center 

.261 Grant Are., 4th Floor 
East Newark, N J . 201 484-9277 

С̂ УВОТА 
21-го ЛЮТОГО,Ї970 p.: 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. - Місяч
ні збори членів 239 Відд від 
год. 3:80 до 4:80 в Горо– 
жанськім Клюбі при 847 N. 
Franklin, На порядку дня, 
крім звичайних справ, бу– 
дс вибір делегата І заступ
ника Делегата на Конвенцію 
УНСоюзу в травні. ц.р. -
Д-р Вол. Галам,, предсід– 
шік; Мих. Ковальчук, ескр. 

1ІСТПІНІІРШКЦП 
ВШ. Г. Ста. Клівленд: 

„Відкритий лист" це одна із 
багатьох форм публічної ди
скусії на актуальні теми, чи 
один із багатьох способів до
вести до публічного відома 
справу загального зацікав– І 
лення. Такі „відкриті лне– 
та" редакція розглядас так! 
само, яко кожний інший до– і 
пис чи статтю та вирішує 
його придатність до друку. 
Якщо такий „ в і д критий 
лист" не мас загального зна
чення і вартосте та не на
дасться на те, щоб його дру
кувати редакційним поряд
ком, автор такого „відкрито
го листа" може опублікува
ти його порядком платного 
оголошення. Очевидно, що
ко ли б у такому „відкрито
му листі" були неправдиві 
твердження, образливі вис
лови чи будь-які нісенітниці, 
тоді такий лист не буде на
друкований навіть порядком 
платного оголошення. 

ВЩ. Галя Климук, Ню 
Яорк: Дякуємо за „голос чи
тача", але його цілком не 
чути, чи радше не видно на 
пересланій нам дуже невн– 

СПОРТ 
Редаґуе В.Сохан 

ШДПИВАНКАРІ , Д І СІЧІ" 
ТРЕТІ В ТУРНІРІ 

У ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

У відбивай новому турнірі, 
який відбувся 7-го' лютого 
у Філадельфії здобула дру
жина відбиваний чоловіків 
,.Ч. Січі" з Нюарку трете 
місце серед десяти кращих 
пружин відбиваний Сходу 
ЗСА, приналежних, до кля– 
си „А". Розгрн турніру”від– 
булися в двох групах по 
п'ять дружин кожна, в Яких 
суперники відбували між со
бою двосетові зустрічі. У 
першій групі змагалися: 
Вест Сайд, Балтимор, Петер– 
сон. Вашингтон і „Ч. Січ", а 
в другій: Бінґгемтон, Ст 
Джо Лід Ко., Статей Айленд, 
Філадельфія і Палестре Нац. 
Монтреаль. Після гор кож
ний з кожним у цих двох 
групах перші та другі міс
ця зайняли: в першій групі 
Вест Сайд і - Ч . Січ", а в 

разній копії. .. 
ВІН. Я. П., Клівленд: Дя– ДИ-тій БінЛнкж і Палестре 

KVCMO за переслану нам ко– Н а ц ' (Франдузи)– Всі ці чо– 
пію листа. Справа, про яку ^ ^ S S S S J S ^ ^ M 
пишете, дуже болюча ї ” ми 
це глибоко відчуваємо. 

ВШ. П. К., Пассейх: Дя
куємо за листа .Нам відомий 
текст резолюції., Масте пов
ну правду, висловлені в тій 
резолюції твердження ціл
ком безпідставні. Проте', 
ми не думаємо їх „опрокиду– 
ватн". Маємо багато, далеко 
ліпших завдань, включно з 
теперішньою акцією для до
помоги потерпілим від зем
летрусу братам в Югославії, 
ніж полеміку з видуманими 
обвинуваченнями, 
ВШ. Інж. М. Л-ко, Ню Иорх: 

нальні змагання, у пнеліді 
яких зайняли вони остаточ
на такі місця: 

1. Бінґгемтон УМСА 
2. Вест Сайд УМСА 
3. „Чорноморська Січ" 
4. Палестре Н а ц . — 

Монтреаль 
До цікавих змагань січо

виків треба зачислити зус
тріч „Ч. Січ" — Балтимор 
2:0 (18:16. 15:9), та фіналь
ні гри Бінґгемтон - „`L 
Січ" 2:0 (15:6, 17:15) і „Ч. 
Січ" — Палестре Над. 1:0 
(16:14) за трете місце. 

Від самого початку гор 
Дякуємо за „Глечик на ка– Цього турніру дружина „Ч. 
пусту, щоб і я Гандзею бу– Січ'"- як цілість, не могла 
ла". але цей глечик мас пов
них вісім сторінок і хоча ка
пуста в ньому дієтична, то 

себе „віднайти" в низьких і 
слабо освітлених залях. Ни
зькі стелі та вузькі площі 

від надміру таки міг бн жи– примусили в і д б и в анкарів 
віт розболітк. Так твердили Ч. Січі" змінити цілком свій 
п. М. Сурмач і д-р М. Данн 
люк. на статті яких відпові
даєте. 

Читайте українські ккижкіі 
1 газети, бо часте читання 
веде до просвіти, а просвіта 

— ие сила 

ДОВБАСНЮК АГЕНЦІЯ !! 
Засновано 1920 р. Тел.: A L 4-8779; AL 4-8717 

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

Л БІЛЕТИ Й А КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАОТИН СВІТУ; 

ш ВСЯКІ Ш І Ґ Р А Ш И Н І СПРАВИ: 
Ф ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
л ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
m ПАКУНКИ Д О ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ І АЗП; 
Ш МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

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

в ПОНЕДІЛОК до 7-ої веч. 
В СУБОТИ до 12-ої дпя 

ЛвітшЯшіт шЛЛІ ішцщ 

І Н Ш Ж ! І И Ш Щ І Г Х Х Х Х Х Х Х Х І І Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П О Д О Р О Ж Д О КИЄВА В ОБИДВІ СТОРОНИ 
ASTRO TOURS 

нормальний стиль гри і це
нти на низькі та короткі по
дачі і виклади. Вже впро
довж перших змагань в та
ких непередбачеянх умови– 
нах „Ч. Січ" втратила точ
ки 0:2 (6:15, 11:15) із Вест 
Сайд УМСА та поділилася 
сетами 1:1 (15:8, 10:15) із 
В а ш и а ґ тон Волей Бол 
Клабом. Після втрати цих 
трьох сетів послабла в січо
виків віра в перемогу та на
дія на осягнення фіналів, 
внелідом чого була непев
ність та нервовість змагунів. 
Перехід на ще меншу залю 
до дальших гор не поправив 
ситуації. Але тут перші зма
гання „Ч. Січ" виграла з Пе– 
терсоном 2:0(15:6 . 15:13). 
Чергові та останні змагання 
групи розіграла „Ч. Січ" з 
Зружиною Балтимору, яка в 
двох попередніх турнірах ви– 
зліміяувала січовиків. А тут 
„Ч. Січ" потребувала пере
моги, щоб ввійти до фіналь– 
чих гор. Тренер дружини 
інж. Б. Гайдучок рішився 
ча вповні змінений склад до 
цісї зустрічі, який вийшов 
з духом віри в перемогу. То
чні виклади Поповича, якого 
переставлено зі стинача на 
викладача, принесли бом– 
5ардування площі Балтимо
ру з обох сторін сітки. В зав
зятій грі під сіткою, під час 

ОЛЕКСАНДЕР З А Х А Р І В , 
член УНС Відд . 464 Т-ва Л. 
Українки в Оитні, Онт., Ка
нада, помер 23 грудня 1969 
р. на 78 р. ж. Нар. в г. Ро– 
гізна, Україна, і став чле
нам. УИО в I960 р. Поли шив 
V емугку дружнії)' Марію, 
4 синів: Аіітока, Івана, Тео– 
дора, Нет|кц 17 внуків і 13 
праипуііїн. Похорон відбув
ся 27 грудин 196S р. па іоні– 
он нвшггарі в Оіпніїї, Онт. 

Вічна По.му І Пам'ять: 
М. Хомнп. секр. 

ВОЛОДИМ1П' ДЕ.МБРОВІІЧ. 
член УИС Відд . 283 Т-вв За– 
иорозька Січ в Оборці. II. П., 
помер па 81 р. ж. Нцр. в Ук
раїні, і став членом УНС в 
1925 р. Полиннії! у Смутку 
сипа Петра я родиною. По
хорон відбувся 26 січня 1970 
р. па нвіттарі І'лгн Гевгн 
Мгморіял Парк в І лей Бур
ні, Мд. 

Вічна Пому ПІІ.М'ЛТІ.: 
П. Пнрогаїшч, секр. 

У своїх фінальних змаган
нях із Бінґгемтон показала 
„Ч. Січ", що вона вміс гра
ти зідбнванку. Лише через 
фізичне вичерпання зійшли 
січовики переможеними з 
рахунком 6:15 та 15:17. А 
в кінцевому сеті для вирі
шення третього місця „Ч. 
Січ" перемогла французів з 
Монтреалю з р а х у н к о м 
16:14. 

В загальному дружина 
„Ч. Січі доказала, що грас 
відбиванку високої кляси 
дуже вирівняно та з акція
ми приємними для ока гля
дача. Бракує дружині кон
диції — вндержливости в 
довгих цілоденних змаган
нях турнірів. В поодиноких 
сетах вирізнялися доброїс 
грою поодинокі змагунн. але 
зокрема відзначався у всіх 
грах послідовний бомбарду
вальник Юрко Бук. Після 
закінчення турніру судді 
гратулювали дружині та по
одиноким змагунам ,,Ч .Сі
чі" за їх гарну гру. 

Наступний турнір, в яко
му візьме участь відбивакнп– 
аа дружина чоловіків ,.Ч 
Січі", відбудеться 2І-ГО лю
того в Ню Гейвені, Кова. 

В. 3 . 

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 
- В. К. „КУРСА 3:0 

(16:6, 15:7, 16:2) 

Мейплвуд, 12 лютого. -
Довго очікувана зустріч чо
лових жіночих відбнванко 
вих дружин стейгу HK` 
Джерзі закінчилися ціннок– 
перемогою „Ч. Січі". Були 
це 9-ті лігові змагання „Ч. 
Січі" і дев'ята за порядком 
перемога, якою українки гі
дно зреванжувалися лотиш– 
кам за минулорічну пораз
ку, що коштувала „Ч– Січ" 
втрату чемпіонату ліги. Зав
дяки цьому успіхові ,.Ч. 
Січ" закріпила свою пози
цію лідера цьогорічного се
зону та залишилася поваж
ним кандидатом на чемпіо
на. В грі, як і можна було 
сподіватися, змагунки обид– 
вох дружин виявили на по
чатку деяку скутість і на
пруження, що оправдано 
спричинила висока ставка 
зустрічі. В ході змагань пер
шого сету українки перши
ми позбулися цих від'ємних 
чинників і зараз таки переб
рали ініціативу, яку втрима
ли до закінчення зустрічі. 
Змагання закінчилися після 
трьох сетів, з яких ,.Ч. Січ" 
вийшла переможцем, віднос
но високими ВИСЛІДІМ!!. В 
звїтових змаганнях відзна
чилися Оксана Бук (стнн– 
ки), Люба Лаинчак і Д. Се– Лапичакя. ланковим пливші 
нежак (технічні звгрнння) і : Н я М. Лебедя. Усі зпда– 
Л. Бойко (в сервчх). Жсрт– ні представники ..ч. CW" ' 
вепнб грялн теж Я. Олеснн– теж членами Управи Т-ва. 
цька, О. Ярош. Н. Клапііпак До Управи СУЛСТ-Схід ря 
і 0 . Стераяка. : позицію ланкового настіль– 

Слідом за своїми спршн– ного тенісу коопточаяо інж 
ми подругами з більшим ус– Ю. Хранешгчя. теж члена У– 
піхом .як в мнн. p., ідуть мо– прали ,.Ч. Січ", 
лодші спортовикп .,Ч. Січі", і О. Твардоягькнн 

які виступають в,.Б" дружи
ні. Провідник обидвох жіно
чих дружин, інж. А. Лапн– 
чак з слтузіязмом праиюс:. 
особливо з молодшими спорі 
гонками, які все токи мог– 
либ здобувати щг– більші ус 
піхн, якщо б завзятіше та з 
5ільшо:о посвятою іі ентузі 
язмом ставилися до кожних 
гмагань. Крайніми змагуи 
хами в ,,Б" дружині яадя– 
'ІТІУСЯ: Л. Снгіда, Л. Мель

ник і Р. Сорочко. Значний 
доступ роблять теж Р. Юр– 
чевнч. Л. Величковсью. Г 
складі крш них виступають: 
М. Мандрусяк і М. Олесни– 
цька. 

4 квітня відбудеться важ– 
ппвий відбнванковнн турнір 
яіпг, господарем якого наз
начено ,.Ч. Січ". 

Табеля гор відбннанкової 
ЛІГИ Ню Джерзі 

(Стан в дні 13 лютого 1970) 

гор точок 
.4. Січ" А 9 

` .̂K. ..Курси" 9 
Вендплс В.К. 
Рагвей ІВКА 
,.Ч. Січ" Б 
Іівінгстон 
Переллєш 
Спрінґфілд 

18:0 
17:1 
13:3 
12:4 
12:fi 
10:6 
10:в 

7:9 

геп в 
27: З 
24: 5 
16:10 
14:11' 
10:10 

9:15 
9 : І 8 
3 :23 

Члеип УСТ ,.4npHOMO|N`bKii 
Січ" в Управі СУАСТ-Схід 

Останні Загальні Зборі' 
СУАСТ-Схід. що відбулися 
минулого місяця в Ню Нор
ку, вибрали між іншими чо
тирьох представників УСТ 
..Ч. Січ" до Управи СУАСТ. 
На 1-го звет. голови СУ ACT 
Сх'ід вибрано інж. М. Я мор
ського, фінансовим ескретн– 
зем - д-рч Віршука, ланко 
ним відбнванімі ітіж. Л 

пропоиус читачам „Свободи" нагоду полетіти до Кнсва. туди "блЬОКІВ, м'яч зірвав Сітни 

. ЖІНКА 
в ЗРІЛОМУ виц 

до повної опіки над жінкою 
інвалідом. Гарний дім, спан

ня на місці. Вимагається 
рекомендацій. 

Тел. (201) DE 3-6054 

3 3.25 to 9 4^0/Пг. 
The leading designer and manufacturer uf 
SPUTTERING equipment is seeking. 

ALL AROUND MACHINISTS 
for 

1st Shift (7:30 a.m. to 4:00 p.m.) 
2nd Shift (4:15 p.m. to 12:45 a.m.) 

1 0 ^ Shift Premium 
WELDERS 

Heliarc experience with stainless and aluminum. 
Call or stop in to find out about these 

opportunities. 
Contact Mr. J. WALLACE CROSS 

Personnel Manager 
( 9 1 4 ) 359 -4200 

MATERIALS RESEARCH CORP. 
Route 303 .Orart̂ ebnrg, N.Y. 

An Equal OpPorQlnlty Employer і - j f 

І назад на три (3) тижні лн 5368.00. тоді вибрати собі міста! 
які схочете відвідати, люксусово або і-шою клясою, або виї 
брати три (3) тижневу туру до Кнсва ( і дні) , Ялта (5 днін) 
і Львів, РІВНО або Тернопіль (Ш днів) fcSSJKOO. Від'їзд 10-го 
травня, Іб-го липня І 10-го жовтня. Пишіть тепер до паПб(.-и,– 
шо! українсько! агенції в ЗСА ASTRO TOURS, U l l Walnut 
Street, Phlladerphut, Pennsylvania 19102. Власник Василь Ни
зовий. 

ASTRO TOURS пропоиус дещо різних особливостей, яких 
не мають tHUll турн. Багато з клієнтів ASTRO TOUR'S діста
ли дозвіл на відвідини сіл. За цісю персональною обслугою 
Іздн з ASTRO TOURS' переконаєтесь самі. 

Пищіть за Вашими брошурами тепер. (О гол.) 

BUS. ОРР. 

MONEY MAKING 
DISTfilBUTORSHIP 

S 
You read about it in Newsweek. The quick connect elec
tronic Beer Top that metem and measures the fio`v of draft 
beer. 

9 NO W A S T E 
9 NO UNAUTHORIZED GIVE-AWAY 
Є N O OVEB^PUlXS 
9 N O S P H X A G E 

Can be set to automatically measure, meter and dispense 
any number at o i . per serving;. Investment Is in Inventory 
only. 

Minimum Investment S5250.00. For information and 
application on your area, phone A.C. 505 243-5519 
or write Marketing Director. 

BREW MASTERS INTERNATIONAL 
TOWER PLAZA, SUITE 204 

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 
87101 

Зькому окуляри, а Магме– 
тові розірвав окуляри на 
куски. Але ця гра з посвя
тою принесла січовикам пе
ремогу 2:0 (18:16. 15:9) і 
перехід на головну залю до 
фінальних (r`op. Тулі -перед 
численними глядачами, які 
виповнили вщерть залю. ви
ступила дружина ,.Ч. Січі" 
у своїх репрезентаційних 
одностроях та була пред
ставлена як ,ДОкре!Йнісяс". 

З Х І Ї І І І І І І Л І І Ж Т Т І І І І І І Т Т і Т Т Т Т Т Т Т і т г е т - г т т т у ^ 

Увага! Увага! 
НРАЄВІ 

ЛЕЩЕТАРСЬНІ ЗМАГАННЯ 
З А П Е Р Ш І С Т Ь А М Е Р И К И І К А Н А Д И 

ссіпчціоновані УС'ЦАК-ом 
- відбудуться -

28-го лютого 1970 року 
у HOLIDAY VALLEY, ELUCOTTVILLE, N.Y. 

нн які усі Українські Юиобк запрошує 
КЛК КЛІВЛЕНД — господар змагань 

ррг.страція п готелі Holiday Inn. Ellicottvillc. Nr Y. 
дня 27-го лютого, вечір, від години 7-ої до 0-ої. 

Початок змагань в суботу рано — 9:30. 
Інформації подас G. I v n m - a . 3132 West 142nd Strret, 

Cleveland, Ohio. 44111. TeJ.: (216) 941-1278. 

г т т п т т т т п і и ч і і і і м . г т М „ „ „ т П 

Українське Висилкове Бкгро ;, 

ROMAN PARCEl `SERVIiiij 
141 2nd Avenue, New yori(. 0ПЯ 
Tel.: 475-7430 - ОФВРУС Д Й 
Д Н Я 28 ЛЮТОГО 1Й70 аВто^ 
мшншіи. ЗАІІОРОЖКЙД. WH 
в ціні 91,850.00. Урядові Г о М 
від понед. до суб. 8 i30-et | 
чоpa. В неділю від І0-2 no.OvJ 

A. BONDAJRK; 
: і . \ГЛ.ІЬІШП КОНТі^МСІ 

ДОМИ на ^ЗААЮвЛВННЯД 

f 
Л 
9 J 

ПОПРАВКИ 
ІІЕГЕБУДОВЙ''. 

н л і / п мок і;, `MD! 
679-8645 - ,” ; 

^ Real Estate 4 
а) І;І акрів землі. Чудовні 

краг.вид. 400 стіц „фроніл 
до „гайвею". близько' торі 
і-овельного центру^ VA.-МІЦ 
лі від Соїозівки. Щ 

о) 225 акрів землі.. вЦР'фрош 
ту. до стеЙтового”О.чсрв. Щ 
миль від Коргонксон. 1\У' 
на 200 за акр. -., , у.чл 

КегЬопквоп (914) 626-7892 
S T E P H A N OLKKSIW S 

Lie. Real Estate Broker `-`-
Koi-k Haven Rd. P.O. Box 848-

KerltonkNon. N . y . 4 2 4 4 6 
" - ' - ' г я — . laA^-ntB^i 

m Faraw Л (Uiufttf.v r k i 

П А П К Р А І І І 1 

ПОСІЛОСТІ ВСЯКОГО ` 

РОДА по знижених 
ЦІНАХ 

KOI'f of K.ERHONT5SON. NT 

014) wi-mmc ч ' Розшун^– 4 
rm UouiVKV'io c e e t p ^ ," 

І Р И Н У К У Л И К , - ; ` 
яка була в Німеччині, шар. ц 
-. Внслік, пов. Сяіг1ц,̂ ЗД5с Ук^ 
раїна. Хто знав бн праної, a6jo, 
вона сама, прошу писати доі 

Peter Kulyk -r.^: 
172 Christie Avenue A 
Clifton. N ^ . 07011 " . c 
Tel 478-4313 

' r a . n , .", ,jl 
НОТУ НАЙТИ 8 - 'ЯЛ KB В 

vfwnmzy` ; 
jJifa-J 

| | Funercd Directors || 
і ї м 

Theodore WOLflSfNlNJta^ 
Директор' - r. 

Похоронного Заяеденяя 
123 Cast 7th Street 

NEW YORK, N.Y. 1O009 
Tel.: OR 5-1487 

СОЛІДНА O B ^ X p A 
mm 

ШШШШШ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. П О Г Р Е В Н И К 
Займається Пбхороналв 
в BRONX. BROOKbTN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована тенперату. 

ра. Модерна каплиця до : 
ужитку ДАРСНИг 

PETER IARE3MLA 
129 EAST 7th 'STREET 

NEW YORK. N. У. 
ORegon 4-2568 

1-шшшшішшшЙ 

LYTWYH ft L K T W V y 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR C O N D m O N H D " 

Обслуга Щ И Р А І ЧЕСНА 
Our Services Are Available 

Anywhere In New Jersey. ' 
801 Springfield Aveime v 

IRVINOTON, RJ . 
NEWARK, H.± 
ESsex 5-565lS,^ i-

JOHN ВІЩО;. 
Ukrainian Funeral Director 
(Formerly of Bast 5th St A . 

New York Caty) -
NOW ASSOCIATED УШВ 

METROroUTAN 
FUNERAL SERVICE 1 

INC. . , g . 
191 Ave. 'A' (Cor. 12th B U 

New York, N.Y. 10009 
Вшіпеея Phone: 674-8030 

Home Phone: 274-0029 
CHAPELS AVAILABLE ZN 

ALL BOROUGHS 

"I 

S 
TAP3AH, 4 . 6825. Знахурі безсильні супроти малих му рашок 

Запоморочені сильним сон– — перед вогненними мурзш– рим іспитом для магії „обія". 
цях напитком вождя Меду, нами! таким іспитом, що його наш 
надокучливі знахурі прокп– Ти, во;кдс Дикий Коте, по– нарід зрозумів! 
дузотьвац-щоб верейга іевві знаДомвв яас а домрам -доб– Мздр надію, вожде Меду, і І 

- - U 

Z 

Мужі, які твердять, що вояж 
мають велику магічну, ( інад 
не повинні лякатися меленії 
кше вогненних иурШкІ–' -І 

- ^-' з 
і - - . 1 


