
` - : 1 

У moumui 
до піонерів -

лицем 
до молоді! 

Л: 

СВ ОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

SVOBODA 
UKRAINIAN D А І I V 

Редакція 1 Адміністрація: 
"Bvoboda", 81-83 Grand a t 

JUMy City, N J . 07308 
484-0237 
484-0807 

УНСоюзу: 435-8740 
Твл. ч Нм Иорку: 

HArcly 7-4120 
УНСоюзу: BArcly 7-0387 

WK U0tVJI. 4 . 150. П ' Я Т Н И Ц Я , 21-го С Е Р П Н Я 1970 Д Ж Е Р З І С И П і Н Ю И О Р К , Ц Е Н Т Ш 15 CENTS JERSEY CITY and N E W YORK, FRIDAY, AUGUST 2 1 . 1970 No. 150. VOL. LXXVII. 

Щ КОРОТКІ В І С Т І 
Четвер, 20 серпня 1970 

і В А М Е Р И Ц І 
ПРЕСОВИЙ СЕКРЕТАР БІЛОГО ДОМУ Роналд Л. 

Зіглер заявив, що невірна вістка щоденника „Ню Иорк 
Тайме", що президент Ніксон не вдоволений із посадника 
Вашингтону негра Волтера Е. Вашингтона і бажав би 
його замінити кимсь іншим. 55-річннй Волтер Вашингтон 
займає цей пост ще від часів президента Лнндона Б. Джан– 
сона. Зіглер заявив в присутності посадника Вашингтона, 
що Ніксон вдоволений з теперішнього посадника столи
ці, а сам Вашингтон додав, що він зовсім не думас залиша
ти свого становища, і тішиться з того, що з нього вдоволе
ний Президент. 

НА ТРЕТІМ МІЖНАРОДНІМ КОНГРЕСІ в справі 
харчів і технології нараджувалися тисячі фахівців із 50-
ох держав, які зібралися були у Вашингтоні. Представник 
ЗСА– казав, що якби навіть вдалося впродовж найближчих 
тридцятьох; років подвоїти продукцію харчів, то справа 
прохарчування населення світу, яке тоді становитиме 
понад 7 більйонів, зовсім не поліпшилася б в порівнянні 
з теперішнім станом. Тепер майже половина всього насе
лення н е ДОЇдас, і ^кожного дня з голоду вмирас в світі 
10,000 осіб. Англійський представник лорд Рітчі Колдер 
твердить, що в 1980-му році три чверті всього населення 
світу належатимуть до недорозвинених країн, в яких важ
ко буде прохарчувати всіх людей. 

НА ОСТРОВІ ЕЛЛ1С під Ню Иорком розбудовується 
Крайова Організація Економічного Розвитку і Відбудови. 
в скороченні НЕГРО (Нешенел Економік Гровт енд Ре– 
конетракшен Організейшен), яка дістала цей острів в 
п'ятирічне посідання, і яка задумує відновити всі старі 
будинки та перемінити їх на приміщення 2,500 наркоманів, 
колишніх в'язнів та їхніх родин. В це мають інвестувати 
100,000 доларів. Цей острів, що був від 1892 до 1954 року 
центром д л я нових імігрантів, відступила новій організації 
Крайова Управав Парків. Острів Елліс великий на 25.7 
акра, через нього перейшли 16 мільйонів імігрантів до 
ЗСА. 

ТРИ ЗАКОРДОННІ ЕКСПЕРТИ ВІД ПІДЗЕМОК 
вивчатимуть справу нюйоркськнх підземок, які в останньо
му часі не дуже справно функціонують, на що нарікають 
ті, що мусять ними їздити. Недавно було кілька катастроф. 
Управа транспорту старається поліпшити свої підземки і 
тому запросила аж трьох спеціалістів із за кордону, щоб 
перевірили недомагання міських собвеїв. Ці спеціялісти — 
це Майкел Роббінс із Лондону, Оляф Кеконіюс із Сток
гольму та Говард Пітерсон із Торонта. Нюйоркські підзем
ки подібні до лондонських.щодо віку, а стокгольмські ft 
торонтські збудовані недавно. 

Ч И С Л О ВКРАДЕНИХ HW В 'ЗСА”нпЗпЯВ!тІ до– ̀ HtriH 
більших чцсел злочинів, бо с тут злочинці, які тільки з 
того живуть, що крадуть на вулиці авта та їх перепро
дують. Піо воно так, про це свідчить такий факт : група 
полщнет^в несподівано відвідала великий склад старих 
авт в Бруклин5 , де знайшли 10 недавно вкрадених авт та 
частини авт вартості! 100,000 долярів, які всі походили 
від вкрадених авт. Поліція заарештувала двох власників 
цього ,,цвинтарнща" з автамн Стенлі Шткевнча і Віллія– 
ма Всрґуца, які платили злодіям по 200-300 долярів за 
вкрадені авта, забирали з них вартісні частини, а кістяк 
возів розчавлювали під цементовими 10-тонновими коло
дами. 

У С В І Т І 
ПОСАДНИК ЗАХІДНЬОГО Б Е Р Л Ш У ЗАЯВИВСЯ 

Проти того, здоб б вересня ц. р. відбувся там з'їзд німець
ких біженецькнх організацій, який міг би перетворитись 
у бурхливу політичну демонстрацію і пошкодити перего
ворам з Соаетамн про справи Західнього Берліну, призна
чені на 2Д вересня. Посадник Клявс Шюц покликався на 
таке саме становище канцлера Віллі Брандта. За тради
цією — щороку відбувається з'їзд організацій втікачів з 
колишніх німецьких земель, тепер у Польщі, Чехо-Словач– 
чпні та СОСР, і такі з'їзди завжди отримували субвенцію 
від федерального уряду. В цьому році уряд відмовив ту 
субвенцію. 

У 18Я1 РОЦІ, МАБУТЬ, ВІДБУДЕТЬСЯ паневропей– 
ська конференція безпеки, з участю також ЗСА і Канади. 
ЗСА й інщі члени західнього Атлантійського Союзу (НА– 
ТО) вимагають, щоб у підготовних нарадах вирішити 
справу відтягнення з Середньої Европн американських і 
совстськцх військ і щоб ніяка європейська держава не бу
л а загрожена „доктриною Брежнєва", яка дає „право" 
Совстам переводити збройну інвазію в обороні ніби загро– 
женого „соціалізму". Припускають, що це буде найбіль
шою перешкодою для такої конференції. Бельгійський мі– 
ністер закордонних справ Пієр Гармель їздив недавно до 
Польщі в цій справі. 

З КОМУНІСТИЧНОГО КИТАЮ ВІД'ЇХАВ до Японії 
Кінзазу Саньоні, який перебував впродовж останніх 12-ти 
років у Пейпінґу. як своєрідний ..приватний амбасадор" 
Японії, що намагався покращати китайсько - японські вза
ємини. Японія і Комуністичний Китай все ще не мають 
дипломатичних ані консулярннх взаємин, бо китайські ко
муністи вимагають, щоб Японія зірвала зв'язки з Вільним 
Китаєм з його осідком на Тайвані (Формозі), чого японсь
кий уряд не хоче зробити. Уряд Комуністичного Китаю 
видав прощальний бенкет для Кінказу Сеньоні. 'як ,.япон
ського приятеля Китаю". 

У СТОЛИЦІ ПІВДЕННОЇ К О Р И СЕУЛІ ПОЧНЕТЬ
СЯ в найближчому тижні 6-тиденннй науково - політич
ний з'їзд - семінар кругло 90-ох фахівців з 12-ти держав 
у справі з'єднання Кореї. Організатором є Азійський Дос
лідний Центр при Корейському університеті. Уряд Півден
ної Кореї дав на цю ціль 100.000 дол. Недавно президент 
Південної Кореї Чунг Гі Парк заявив, що Південна Ко
рея згідна приступити до переговорів про ступневе мирне 
з 'єднання Корії, якщо комуністична Північна Корея від
мовляється від будь-яких насильних засобів супроти Пів
денної. 

В АДДІС АБЕБІ В ЕТІОПН РОЗПОЧАЛИСЯ наради 
Організації Африканської Єдностн, яка охоплює 41 країну 
чорного континенту. Вперше за останніх два роки бере там 
участь також Нігерія. Замбія. Танзанія. Габон і Побереж
жя Слоневої Кости визнали були Біяфру під час грома
дянської війни в Нігерії і тепер, після припинення тієї 
війни, вони, мають замиритись з Нігерією. Організація 
Африканської Єдностн бойкотує біло - расистські: Півден
ну Африку. Родезію, французьку Сомалію і португаль
ські Анголю та Мозамбік, і окремий Комітет Визволення 
борМІся проти Супрематії білої раси в тих країнах. 

Сенат проти зменшення протиракетної 
оборони 

Вашингтон. — 19-го серп
ня Сенат більшістю 53-ох до 
45-ох голосів відкинув про
ект сенатора республіканця 
Едварда В. Брука з Масса– 
чусетс, щоб зменшити число 
становищ, в яких мали б бу
ти розміщені далекосяжні 
оборонні ракети. Сенатор 
Брук пропонував суму 320 
мільйонів долярів, призначе
ну на будову двох нових ста
новищ для ракет, зужити на 
дальшу розбудову вже бу
дованих ракетних становищ. 
Але цей план відкинув Се

нат, що вважається за успіх 
Уряду президента Ніксона. 
Коли теперішні проекти Кон
гресу будуть схвалені й під
писані Президентом, то чис
ло оборонних станиць із ра
кетами „Сенфгард" станови
тиме 8. Палата схвалила за
конопроект в цій справі, які 
різняться від -текстів, що їх 
прийняв Сенат. Окрема Кон
гресова Конференція буде 
узгіднювати різниці в цих 
текстах, тему можуть ще 
зайти зміни в кінцевих зву
чаннях цих проектів. 

Президент найменував д-ра Едварда 
Е. Дейвіда на наукового дорадника 

Вашингтон. - Президент 
Ніксон 19-го серпня найме
нував на свого наукового до
радника 45-річного д-ра Ед
варда Е. Дейвіда, який зай
ме становище, що його досі 
займав 68-річнин д-р Лі А. 
ДюБрідж, який зрезигнував 
з огляду на свій вік. Д-р 
ДюБрідж заявив на пресовій 
конференції, що він бажав 
залишити працю перед тим, 
як його 19 місяців тому най
менував був на дорадника в 
справах науки президент 
Ніксон. Раніше він працював 
на становищі президента Ка
ліфорнійського Технологіч
ного Інституту впродовж 22 
років. Д-р Дейвід займає 
пост виконного директора 
дослідного відділу комуніка

ційної системи в ляоорато– 
ріях Белл Телефон. Його 
вважають за спеціаліста від 
комунікаційних справ між 
людиною й машинами. По 
фаху він є інженером елект
риком, має наукові праці зі 
своєї ділянки. Резиґнація 
д-ра ДюБріджа важна від 
31-го серпня, і 1-го вересня 
ного становище обійме д-р 
Дейвід. Д-р ДюБрідж хва
лить свого наступника як 
людину молодостн н енергії, 
а при цьому і широкого до
свіду. Д-р Дейвід на почат
ку свого урядування в Біло
му Домі буде вирішувати 
скарги деяких науковців, що 
Президент занедбує справу 
наукових дослідів, зменшу
ючи на mix федеральні фон
ди. 

Сенатська Підкомісія Видатків зменшила 
фонди на Міжнародну Організацію Праці 

Вашингтон. — Сенатська СССР на одного з п'ятьох 
Підкомісія Тїраці ЛовІ)іОІйї– Гсвоїх директорів. СССР пла– 
ла, що вона зменшила на 
3.7 мільйона долярів фонди 
для Міжнародної Організа
ції Праці в Женеві, яка ді
стає 25 відсотків свого річ
ного бюджету від ЗСА. ЗСА 
досі платили річно цій Між
народній Робітничій Органі
зації по 9 мільйонів. Голова 
Американської Федерації 
Праці-Конгресу Індустрій– 
них Організацій Джордж 
Міні пропонував, щоб ЗСА 
зовсім припинили платити 
свою вкладку до женевської 
організації тому, що вона 
найменувала представника 

тнть тільки 10 відсотків до 
бюджету МРО. Від 1948 р. 
до червня 1970 р. головним 
директором Міжнародної Ро
бітничої Організації був аме 
риканець Дейвід А. Морс, 
а тепер його місце зайняв 
англієць Вілфред Дженкс. 
який найменував на заступ
ника директора представни
ка СССР Павла Е. Астапен– 
ка, хоч СССР був проти йо
го номінації, а ЗСА його під
тримували. Не знати, як по
ставиться до цієї справи пов 
на Сенатська Комісія в чет
вер 20-го серпня. 

Представники організації Українське 
Вільне Козацтво відвідали УНС, 

„Свободу" 

На відві;ршах в Головній Канцелярії УНС. Сидять ( зл іва ) : 
Пполк. Андрій Заліско, гол. ііредсідиик УНС Посип Лн– 
еогір, сотник Поа.хнм Виншевецькнй та аатрудиевий в 
Гол. Канцелярії УНС сеньйор комбатантів сотник д-р 
Іван Козак. Стоять ( зл іва ) : заступник гол. ііредсідника 
і рекордовий секретар УНС Володимир Сохан, головний 

касир дир. Петро ІІуцнло та головний секретар д-р 
Яроелав Падох. 

Джерзі Ситі. У середу 
19 серпня в пополудневих 
годинах до будинку УНСою
зу завітали представники 
станової парамілітарної, не 
політичної організації Укра
їнське Вільне Козацтво, 
УВК: пп. сотник Иоахнм 
Вншневецький — обласний 
Отаман на ЗСА, і підполков
ник Андрій Заліско — Ота
ман 14-ї Станиці УВК в Ню 
Иорку, кол. старшина Кор
пусу Січових Стрільців, а в 
1920 р. старшина в славетній 
Шостій Стрілецькій Дивізії. 
їхня візнта носила куртуа– 

зшно-товарнськнї! характер. 
Представники Українського 
Вільного Козацтва інформу
вали в Головній Канцелярії 
УНС та в редакції „Свобо
да" про діяльність тієї орга
нізації, яка бере свій поча
ток з Українського Вільного 
Козацтва, військової націо
нальної формації, що була 
створена в Україні в 1917 ро
ці з інтелігенції, селян і ро
бітників для охорони і збе
реження ладу в країні. Го
ловним Військовим Отама
ном УВК є ген. Віктор Дя– 
чеяко, найвищим чинником 

У Москві відбувається конференція 
„на вершинах" СССР і його сателітів 

Москва. — До Москви магасться відновити їх та– 
прнбули в минулу середу І кож з Мадярщнною, Болга– 
19 серпня державні і партій– і Р і с ю І Ч е х 0 t Словаччиною. 
ш проводирі шістьох совєт– 
ських сателітськнх держав 
та їхні міністри закордонних 
справ, щоб разом із оовст– 
ськнми проводнрамн нара
дитись над ситуацією, що її 
створило підписання між 
Західньою Німеччиною і Со– 

Щ о стосується СхіД”ьої Ні
меччини, то Західня Німеч
чина признала непоруш
ність^ теперішніх державних 
кордонів в Евротгіг”застеріг– 
шн собі право змагати далі 
до з'єднання Німеччини ми
рними засобами. Західня Ні
меччина відмовляється внз– 

вєтськнм Союзом пакту неа–! натн Східню Німеччину за 
гресії. За газетними вістка–! окрему суверенну державу. 
ми — в найближчих днях– 
тнжнях буде підписаний по
дібний договір між Захід
ньою Німеччиною і Поль
щею, в якому Західня Ні
меччина виразно визнає за
хідній кордон Польщі на лі
нії Одрн-Ніссн, і за яким 
між тими двома державами 
будуть встановлені диплома
тичні взаємини. З-посеред 
інших сателітськнх держав 
Західня Німеччина має пов
ні дипломатичні взаємини 
тільки з Румунією. Вона на– 

вказуючн на існування тіль
ки одного німецького наро
ду й одної німецької культу
ри, але хоче „нормалізації" 
з нею відносин задля облег– 
шення долі населення в о– 
бох частинах поділеної Ні
меччини. Над усіма цими 
справами і над проектом 
скликання в 1971 році пан– 
европейської конференції 
безпеки з участю також ЗС– 
А і Канади мають власне й 
нараджуватися комуністич
ні європейські „вожді". 

Ізр аїль оприлюднив світлини нових 
ракетних становищ Єгипту 

Єрусалим. - На показ 
правильності! своїх оскар
жень на адресу Єгипту і Со– 
вепського Союзу, що нони 
поручнлн воєнне перемир'я 
пересуненням в сторону Су– 
езького каналі, в обширі, що 
й о т охоплює усгійнене 7 
серпня ц. р. перемир'я, ста
новищ протнлетунськнх ра
кет, ізраїльські власті опри
люднили світлини отаких 
становищ. Високий ізраїль
ський старшина з'ясовував 
журналістам ті, зрештою 
дуже невиразні, світлини. 
Проте той старшина приз
нав, що йдеться не про удо
сконалені совєтські протнле– 
тунські радетн ,,САМ-3", а 
про ,.САМ-2", що їх Єгипет 
отримав був вже давніше, і 
що ті ракети мають єгипет
ську, а не сопєтську залогу. 
Він признав також, що пе
ресування тих ракетних ви

кидень із віддалі яких 20 
миль від Суезького каналу 
до віддалі 11 миль розпоча
лося не після підписання у– 
мовн про перемир'я, а за 
кілька годігн перед тим. Той 
ізраїльський старшина зая
вив також, що новостворена 
ситуація „не с катастро
фою", але погіршує можли
вості ...дій ізраїльського ле– 
тунства в обширі Суезького 
каналу. Американський У– 
ряд проголосив в цій справі 
коротку заяву, в якій приз
нав будування нових єгипет
ських nporWietyHcfiKmc ра
кетних становищ „приблиз
но в часі, коли ввійшло в 
енлу перемир'я" але підкрее 
лив головну проблему, якою 
є потреба негайно розпоча
ти ділові мирові переговори 
за посередництвом делего
ваного до цієї місії шведсь
кого дипломата Гуннара Яр– 
рінга. 

Д-р Олег Волинський найменований 
директором нової Стейтової Школи 

для недорозвинених 
Олбані. Н. П. Департа– ні сказано, що д-р О. Волнн– 

мент Ментальної Гігієни 
стейту Ню Иорк в офіційно
му повідомленні для преси 
інформує, що відомий укра
їнський лікар і громадянин, 
черговий голова Українсь
кого Лікарського Товарист
ва Північної Америки д-р 
Олег М. Волинський найме
нований на директора Леч 

ський є уродженцем Украї
ни, а свої медичні студії від– 
бун на університеті в Позна
ні в Польщі. Початкову лі
карську практику відбув в 
одному із шпиталів Берліну, 
опісля був лікарем відомої 
УНРРА для переміщених 
осіб. Він є затвердженим 
(сертіфайд) адміністрато
ром ментальних шпиталів 

ворт Внледж Стейтової та має диплом Амернк.інеь– 
Школн для недорозвинених кої Ради Психіатрії і Невро– 
у Тілс. Н. П,. на місце д-ра і логії та членом багатьох 
Джекоба Шнайдера, який j професійних товариств. Він. 
відходить на пенсію. Перед' як сказано, є президент-е– 
цнм своїм призначенням, д-р лект. отже наступний голо– 
Волянський був директором ва Українською Лікарсько-
подібної Стейтової Школи у і го Т-ва Північної Америки. 
Мелвіл на Лонг Айленді. У і Д-р Волинський одружений 
поданім Департаментом Ме– ` з Людмилою Шарою і вони 
нтальної гігієни попідомлен– мають п'ятеро дітей. 

У ТвінСітіс в Міннесоті відбувся 
Український День 

Міннеаполіс. (В. Є.) 
Серпень місяць для мінкесо– 
тців с місяцем, в якому ук
раїнська громада репрезен
тує себе перед іншими націо
нально - етнічними групами 
стейту Міннесота. Вихід в 
„світ" започаткував в 1964 
році тодішній голова місце
вого Відділу УККА д-р Мн– 

організації с Велика Козаць
ка Рада, яка скликається на 
бажання Почесного Військо
вого Отамана ген.-полк. II. 
Шандрука. Організація мас 
14 Віділів у різних країнах 
вільного світу, видає жур
нал „Українське Козацтво", 
підтримує давню славу ко
зацької зброї та дух Ви
звольних Змагань серед усіх 
прошарків української спіль 
ноти, адже боротьба за влас
ну державу ще не закінчена. 

хайло Данилюк (до того ча
су це провадилося в залях. 
як звичайна академія-віче) 
і з того часу рік у рік в сер
пні місяці збираються укра
їнці з усіх і всюди. Прихо
дять навіть такі, яких не ба
чиш цілий рік ні на жадній 
академії чи імпрезі. Навіть 
малороси і нащадки русинів 
другого і третього поколін
ня приходять. Окинеш оком 
парк, а він у нас чудовий 
ще й з водоспадом, який но
сить назву Міннегага в па
м'ять індійської дівчини, я– 
ка стала дружиною Гаява– 
тн, ватажка північно - аме
риканського племені Моговк 
оспіваного героя в пісні про 
Гайавату Лонґфеловнм. Не
далеко від водоспаду на по
тічку від водоспаду на поча
тку Міннегага стоїть бронзо
ва група Гайаватн з Мінне– 
гагою на руках. Навколо 
(Закінчення на crop. 3-ій) 

У ВЕРЕСНІ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗВІРНОВА 
АКЦІЯ НА ДРУГУ КАТЕДРУ УКРАЇНО
ЗНАВЧИХ СТУДІЙ В ГАРВАРДІ. МЕТА 
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Представники ФКУ і Гарварду ua відвідинах у „Свободі". 
Стоять f зл іва) : президент Фонду Катодом Українознавства 
мір Степан Хемич, |им. Богдан Кравців, голова Гарвард
ського Комітету Українських Студій проф. д-р Омелян 

ІІріцак і організаційний референт ФКУ п. Богдан 
Тарнавський. 

„ . -– 
За неповних два тижні, з 

початком вересня цього ро
ку. Фонд Катедрн Україно
знавства починає нову - ін
тенсивну збіркону акцію 
фондів на встановлення дру
гої з черги катедрн україно
знавчих студій у престнже– 
вому Гарвардському універ
ситеті. Першу таку катедру 
встановлено — як відомо 22-
го січня 1968-го року у 50-
піччя проголочення незале
жності! Української Народ
ної Республіки. Погодив
шись на відкриття першої 
катедрн та ..прийнявши пер
шу фундацію в сумі 600.000 
долярів, Гарвардський уні
верситет рівночасно погоди
вся встановити три катедрн 
та створити Інститут украї
нознавчих студій в міру то
го, як будуть внесені дві 
дальші фундації в такій са
мій сумі, хоча вже рік піс
ля того висоту фундації на 
одну катедру піднесено до 
400.000 долярів. Катедрн ук
раїнознавчих студій будуть 
встановлені по 600,000 доля
рів кожна, без уваги на це 
теперішнє та цілком певно 
і майбутню піднесення суми 
для інших фундацій. Приго
товляючи цю - можна б 
сказати другу фазу збір– 
кової акції на встановлення 
другої катедрн українознав
чих студій в Гарварді, пред
ставники фонду Катедрн У– 
країнозн інствп, його ентузі– 
ястичні президент мґр. Сте
пан Хемич та організацій
ний референт п. Богдан Тар
навський. разом з головою 

Гарвардського Комітету Ук
раїнознавчих студій проф. 
д-ром Омеляном Пріцаком, 
відвідали в середу, 19-го 
серпня, Український Народ
ний Союз і „Свободу", ін
формуючи екзекутивних у– 
рядовців та редакторів npo` 
стан і розвиток встановлен– 
ннх українських студій в 
Гарварді і про заплановану 
збіркову акцію для встанов
лення другої катедрн, І Всі 
подрібні інформації в цих 
справах будуть надруковані 
в окремому „гарвардському" 
видінні „Свободи" на почат
ку вересня, що сулроаодити-`.. 
ме започат'куванйя ""нової 
збіркою! акції. „Свобода" 
також постійно інформува
тиме про перебіг акції, як і 
постійно подаватиме списки 
жертводавців. Базуючись На 
дотеперішньому досвіді та 
на безприкладно прихильно
му відгукові найшнрших 
кол нашого громадянства 
на „виклик доби" —- встано
влення Інституту україноз
навчих студій в Гарварді, 
Екзекутігаа фонду Катедрн 
Українознавства і Гарвард
ський Комітет Українських 
Студій впевнені, що ця Дру
га збіркова акція матиме ще 
більший успіх, як його мала 
перша, та що наше грома
дянство свосю масовою і ще
дрою жертвенністю п і д т в е ^ 
дить те, що інші етнічні гру
пи і власті Гарвардського у– 
нівереитету вважають спра
вжнім ..українським чудбм" 

збірку мільйонового фон
ду на українські студії. І 
Гарварді. 

В Ню Йорку відбулися передконґ( 
наради Головного Пластового Проводу 
Ню Иорк (Пластова Пре 

сова Служби - О. Л-ий). 
В суботу і неділю, 15 і 16-го 
серпня ц.р. відбулися тут у 
Пластовому Домі спільні 
кінцеві вже перед Світовим 
Пластовим З'їздом наради 
Головного Пластового Про– 
чоду і Головної Комісії Пла
стового Конгресу Другого 
для устійнення усіх справ у 
зв'язку із Кінцевою Сесією 
Пластового Конгресу Друго
го (ИКД) і о-го Збору Кон-
ференціїї Українських Плас
тових Організацій (КУПО), 
що відбудуться в днях 4 до 
7-го вересня ц.р. в Торонті, 
Канада, в готелі Seaway 
Towers Motor при 2000 West 
Shore Boulevard, тел.: (416) 
763-4521. Напередодні Кон
гресу, в четвер, 3-го вересня 
о год. 7:30 вечора, відбу
деться пресова конференція 
Головного Пластового Про
воду з представниками укра
їнської загальної та пласто
вої преси в домі Філії УНО 
при 297 Коледж стріт у То
ронті. 

Під час цих нарад обгово
рено та устійнено порядок та 
організаційно-технічні спра
ви цього Світового Пласто
вого З'їзду. Головна Плас
това Булава (ГПБ) ві!Дала 

друком свої звіти, подаючи 
огляд праці та стану Пласто
вих Організацій у 6-ти кра
їнах вільного світу за час 
останніх 3-ох років від попе
реднього 4-го Збоку К У П Д 
що відбувся в днях 1 і 2 січ
ня 1067 р. в Albany, N.Y. 
Звіт цей, як теж проект змі
ни статуту КУПО, пересла
но вже всім Крановим Пла
стовим Старшинам та понад 
200 зголошеннм делегатам 

(Закінчення на стор. 3-ій) 

НАВЛО сомчинськіга , 
РЕДАКТОР „МОНТРЕАЛЬ– 

СЬКОГО КІСНИКА" ПО
МЕР К .МОНТРЕЛЛІ 

Монтреаль. - В четвер, 
13-го серпня 1970 року, тут, 
в місцевій міській лічннці. 
номер ненадійно відомий мі
сцевий громадянин, основ
ний і власник та редактор 
впродовж 12-ти років єдино
го місцевого інформативного 
місячника „Монтреальсько– 
го Вісника" сл. п. Павло Со– 
мчннськнй. Покійний помер 
на 65-му році життя, зали
шивши дружину й трьох си
нів. Похорони відбулися Зі 
собору с. Софії на цвинтар 
Монтреальськнй. Похорона
ми проводив о. д-р Володи
мир СЛюзар. 

-
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Москва забезпечує запілля 
Кожний грабівник. наважуючись іти на черговий роз

бій, планує не лише напад, але А втечу або відступ. Це 
саме робили в минулому Імперіалістичні потуги. Це ж са
ме зробили чверть століття тому Совєти: наперед уклали 
договір про „розподіл впливів" на Сході Европи з гітле
рівською Німеччиною, а потім посунули армії на Західню 
Україну, Білорусь та балтійські незалежні держави. СССР 
не лише в минулому, а й в наш час виявляє експансивні 
заміри, втручаючись або й викликаючи війни та завору
шення на територіях країн вільного світу. До того списку 
належить допомоги Москви Північній Кореї, а тепер Пів
нічному В'єтнамові, допомога арабським країнам у бороть
бі проти Ізраїлю, який виявився носієм антнкомунізму, та
ємна допомога комуністам в Індонезії і в Греції, де, на 
щастя, комуністичні підривники програли . . . 

Нині ЦК КПСС і штаб совстської армії кинули великі 
військові частини на довжелезний кордон з комуністичним 
Китаєм. Створено окрему військову округу для тієї при
кордонної смуги. На територіях Казахстану й інших при
кордонних азійських „республік" провадяться вишколи 
цивільного населення в дусі колишнього гітлерівського 
.дрольксштурму", вишколюється молодь і навіть учнів у 
тому, як треба ловити порушників кордону і т. д. 

Чи всі ці й інші заходи Москви скеровані на оборону? 
Напевно ні. Комуністичний Китай ще не має досить сил і 
засобів, щоб наступати на совстську територію, відібрану 
царською Росією від Катаю. Напівголодний Китай Мао 
Тсе-тунгн — і без нього! — бачить на півночі рятунок для 
свого існування: майже 800-мільйонова маса потребує про
стору, де може щось родити і якось можна жити. Не да
ремно „ЮС Нюз енд Ворлд Ршорт" з 22 червня 1970 p.. 
аналізуючи сучасний Китай з його керівниками - військо
виками, зазначив, що там „практична реальність бере 
верх над політичним ідеалізмом", так зв. комунізмом: 
..Хоч Америка ще рахується там ворогом число 1, фактич
но те місце вже зайняв СССР". 

Поспішна розбудова залізниць, що ведуть до прикор
доння з Китаєм, поспішний договір із Західньою Німеччи
ною, підготова цивільного населення у воєнному дусі, — 
все це, без сумніву, є проявами намагань Москви забезпе
чити своє запілля на заході, в підготові проти Китаю. 

Схоплювання дипломатів 
13 серпня ц. р. похоронено в Ричмонді, в Індіяні, у при– 

явності державного секретаря Вілліяма Роджерса та Дей– 
віда Айзеягавера, як особистого репрезентанта Ніксона, 
50-річного американського дипломата Дана А. Мітріоне, 
якого терористи вбили в Монтевідео, в Уругваї, після то
го, як тамошній уряд відмовився звільнити 150 в'язнів, як 
заплату за його звільнення. Це не перша жертва південно
американських комуністів і анархістів, які схоплюють чу
жинецьких дипломатів і шантажують ними уряди даних 
держав, вимагаючи звільнення з в'язниць їхніх однодумців, 
У 1970 р. було в Латинській Америці 18 таких „успішних" 
охоплень, внаслідок яких у Бразилії, Гватемалі й Доміні– 
кані звільнено 81 в'язнів. Між схопленими були й місцеві 
достойники, зненавиджені терористами, як ось колишній 
президент Аргентини та колишні міністри закордонних 
справ Гватемалі й Колюмбії. Скріплена охорона безсильна, 
коли гурт опричників окружить авто дипломата, витягне 
його відтіль і втягне в інше, здебільша вкрадене авто, та 
відвезе в якусь закутнну країни. Вся акція поліції і вій
ська виявилась дотепер невдалою. 

Ця „новість" похмурої сучасної доби, подібна до схоп
лювання літаків поодинокими терористами, триває вже 
яких три роки. У 1968 році Вбито в Гватемалі американсь
кого амбасадора Джана Ґордона Мейиа, коли він пробу
вав втекти з неволі. В червні цього року відбулася в цій 
справі у Вашингтоні панамериканська конференція. ЗСА 
запропонували нандонДльніщий практичний спосіб розв'я
зання цієї проблеми: щоб усі держави зобов'язалися не 
приймати в'язнів, звільнених внаслідок шантажу схоп
леними дипломатами. Чіле і Мехіко не погодилися на та
ке поменшення „права політичного азилю", і тому конфе
ренція скінчилася нічим. .Аргентина, Уругвай, Парагвай 
і Гватемали заявили, що не будуть вести переговорів з те
рористами без уваги на безпеку схоплених осіб. Але про
блема залишилась нерозв'язаною і в своїй суті глибоко 
трагічною. Ставши на становище, що всі засоби, які ве
дуть до цілі, добрі, комуністи шантажують уряди безпекою 
схоплених дипломатів, брутально виконуючи свої погрози, 
як їхні шантажі не мають успіху. 

Латинські держави, які не мають сили завести у себе 
правопорядок, терплять загиренням свого міжнародного 
престижу. Дипломати платять своїм життям. 

СОВЄТСЬНІ ГГППІ - „БИЧІ" 
З дописів західніх корес

пондентів, з розповідей ту
ристів і з само! ж таки со
встської преси образ гіппі, 
що блукають вулицями Мо
скви, Ленінграду, Києва, О 
деси і інших великих совєт– 
ських міст, виглядає приб
лизно так: довге, але не на
стільки, як в американських 
гіппі, волосся, яскравих ко
льорів сорочки, вузькі з об
смиканими краями штани. 
Вони — діти совстських бю
рократів та професіоналіс
тів — увихаються біля ту
ристів в надії куняти, замі
няти або просто виканючи
ти щось із американської 
„екзотики", — краватку, за
пальничку, платівку з „рок'– 
н'роллом", приношений ко
стюм чи навіть ілюстрова
ний журнал. Вони купчать
ся звичайно біля готелів, де 
мешкають туристи, біля ре
сторанів, де туристи обіда
ють. 

Совстські гіппі жадної 
„ідеології" не ісповідують, 
наукою йогів не цікавлять
ся, культу квітів не знають, 
— вони просто відштовху
ються від совстської буден
щини, хочуть бути „оригі
нальними", не такими, як 
всі. І не хочуть „ішачити", 
тобто день - у - день працю
вати, як кавказькі ішаки– 
осли, в ім'я якогось там ко
мунізму, в який вони не ві
рять і, з якого насміхаються. 

Очевидно, серед совєтсь– 
кого студентства, гостро 
контрольованого адміністра
тивним та поліційннм апа
ратом, густо інфільтровано
го агентурою КГБ, гіппі не
має. 

Про цілком нове явище в 
?овстському с у с п ільстві, 
зближене до західньоевро– 
пейських гіппі, повідомила 
московська ,ДСомсомольская 
Правда" 15 липня. Як вихо
дить з вміщеної в тій газе
ті статті, явище це не нове, 
а увагу на нього звертає 
цей орган ВЛКСМ (всесоюз
ного комсомолу) тому, що 
воно дедалі поширюється, 
загрожуючи с у с пільству 
..моральним розкладом". 

Коментуючи цю статтю, 
..Ню Иорк Тайме" з 17 серп
ня писав: „Мандрівні групи 
покидьків советського сус
пільства, живучи в ізоляції 
на Сибіру та в інших райо
нах СССР, стають джерелом 
занепокоєння для урядових 
чинників". 

Ці завжди підхмелені, в 
обшарпаному, латаному о– 
дязі люди, в більшості чоло
віки від 17 до 70 років, тво
рять новий СОЦІАЛЬНИЙ фе
номен в СССР, де влада кон
тролює будь - якого роду 
діяльність своїх громадян. 
Ці групи людей живуть вла
сним стилем життя, подіб
ним до того, яким живуть 
гіппі на Заході, але — з по
важною різницею: вони, не 
зважаючи на неприхильне 
відношення до них місцевих 
урядових чинників, заробля
ють добрі гроші, бо внаслі
док специфічних умовин со
встської економіки всюди є 
потреба на робітні руки. 

Цю категорію непочесннх 
громадян називають в СС
СР ^,бичами", що в одесько
му жаргоні означає моряків, 
які здебільшого перебува
ють на суші. Про їх існуван
ня власне й повідомила 
вперше ,,К о м с омольская 
Правда", і тепер на сторін

ках тієї газети відбувається 
організована редакцією, як 
то буває в совєтській пресі, 
.дискусія": „обурені чита
чі" вимагають ліквідації 
цього „ганебного явища". 

Ряди гіппі - бичів, пише 
„Комсомольская Правда", 
заповнюються людьми з усіх 
прошарків суспільства. Тут 
можна зустріти колишнього 
директора банку, архітекта, 
розчарованого актора, робіт
ника - металюрга, студента, 
колгоспника... 

Загального числа „бичів" 
ніхто не знає, всесоюзний 
перепне населення їх не о– 
хопнв, але, як стверджує 
комсомольська газета, через 
одно лише сибірське село 
протягом чотирьох років пе
рейшло їх кілька соток. Чи
мало з них відбули тюрем
не ув'язнення і після звіль
нення вирішили не вертати
ся до своїх дружин, матерів, 
сестер і дітей. Інші не хочуть 
вертатися туди, де їх звіль
нено з праці за пияцтво або 
інші прогріхи, можливо й 
політичного характеру. Ще 
інші — шукачі пригод і гро
шей або ж втікачі від ро
динних проблем. 

Особливо багато „бичів" 
можна зустріти в республі
ці Комі і в різних місцях Си
біру — в Якутську, на Дал. 
Сході, на Чукотці і Камчат
ці, тобто там, де неохоче о– 
селюються совстські грома
дяни з європейської частини 
СССР з огляду на їх ізоля
цію від цивілізованого світу 
і несприятливі кліматичні у– 
мовини. В цих місцевостях 
за Сталіна були численні 
концтабори, і „бичі" радо 
вибирають собі як тимчасо
ві оселі напівзруиновані ба
раки. 

Заробивши п мисливсько
му або оленярському радго
спі чи колгоспі і-рошей або 
діставши за працю платню 
натурою — хутрами, м'ясом, 
маслом, „бичі" скидають з 
себе свої лахи і купують де
що з одягу, а решту заробіт
ку пропивають і гуртами по
даються на інше місце шу
кати примарного щастя. На 
порозі покинутої „бичами" 
хати автор статті в „Комсо
мольській Правді" підібрав 
затоптану чобітьми фото
картку з написом: „Татуню, 
я на тебе дуже чекаю". Ми
ла ясноволоса дівчинка ро
ків на десять пильно дивить
ся з карточки великими до
вірливими очима. І донині 
вона, мабуть, чекає на свого 
батька. 

,.Бнчі", — пише „Комсо
мольская Правда", - не ма
ють жадних зв'язків з на
шим суспільством, нашим 
життям, нашою країною. 
Місяцями й роками вони не 
слухають радіо і не читають 
газет. Ці люди самі себе ізо
лювали від советського гро
мадянства, від його мораль
них принципів, етнічних 
норм і — законів. Багато– 
хто з них не мають трудо
вих книжок і профспілкових 
білетів, навіть пашпортів, 
необхідних для кожного со
ветського громадянина". 

Конкретних заходів не 
пропонує комсомольський 
офіціоз для ліквідації яви
ща ,,бичів — людей, які не 
хочуть бути совєтськими 
громадянами, не визнають 
совстських законів і „мо
ральних принципів", визна– 

I. Вовчук 

"ВОНА ЖИВЕ ї ї 
(2) 

Українська людина ба
чить і розуміє, /що націо
нальне в житті спільноти ти
сячами найтоишнх ниток 
пов'язане з нансокровенні– 
шими виявами духу людсь
кого, совісти, етики і мора
лі. Люди бачать, що півсто
ліття будоване за ленінсько-
сталінськими догмами соці
алістичне суспільство є гни
лою калюжею, в якій розви
ваються і плекаються най
гірші якості людські. В тому 
суспільстві добре живуть І 
жиріють тільки імперські 
„тварі і морди", за влучним 
окресленням М. Гоголя. 

В сьомому числі „Хроні
ки", за квітень 1969, наведе– 

ва. Вказуючи на потребу до
броякісних досліджень з іс
торії, культури, економіки 
та інших ділянок вияву 
життя національних спіль
нот, стиснутих імперськими 
обручами в СССР, автор 
пропонував систематизувати 
програму „Самвидаву". „Ми 
оволоділи мовою, - говорив 
він. — час навчитися писа
ти". 

Не знаю, хто є автором 
тих домагань., та це й не іс
тотне. Преважним є його до
магання систематизації ма– 
теріялів „Хроніки", бо дух 
і характер боротьби в етніч
ній Росії один, а в Узбекис
тані. Грузії, Білорусі, Ук
раїні, прибалтійських краї
нах, як і інших поневолених 
Москвою націях, інший. 
Імперський режим позбавив 
русеку людину свободи, гні
тить ЇЇ економічно і соціаль
но, але не глумиться над її 
національними почування
ми, не забороняє їй любити 
свою батьківщину, не об
крадає її історичного мину
лого, як то планово робить
ся в Україні та інших рес
публіках. 

Протести русеких людей 
(москалів), інтелектуальних 
сил Росії, досі були скерова
ні на поліпшення існуючої 
імперської системи, на демо
кратизацію життя в СССР. 
В 14 пунктах заяви акад. А. 
Сахарова, В. Турчина і Р. 
Медведєва, надісланої в бе–. 
резні ц.р. до уряду і „партії", 
викладено і способи демок
ратизації цілого ладу. 

Це — програма людей, 
які, люблячи Росію, хочуть 
зберегти її неподільною. 
Для авторів заяви, як і для 
всієї російської опозиції, не 
існує національних утисків. 
Та опозиція не бачить за
програмованого партійною 
програмою імперського мая
чення ліквідувати нації, роз
чинивши їх в імперському 
московському морі. 

Навіть дикі суди над 
кримськими татарами, що 
мали місце в цьому році, я– 
кі після регабілітації хотіли, 
повернутись до Криму, не 
знайшли відгомону в заяві. 
Виглядає, що для російської 
опозиції утиски, гніт і вини
щення національностей с 
нормальним явищем в про
грамі великодержавія. Рус– 
скі люди з імперською вда– 

чених людьми, для яких мо
ральним с лише те, що ко
рисне для комуністнчн'.ї 
партії і панівної касти. 

В. С-ко 

чею звикли'до того, що ви
нищування націй через лік
відацію їхніх історичних 
прав, національні утиски і 
фізичне винищення є не
від'ємною п р иналежкістю 
для кожного .^хазяїна" ве
ликої Росії. Так було за ца
ря Івана Лютого, не інакше 
за не менш лютого Петра, 
так само й за найлютішого 
„батька народів" — Сталі
на. Русскі люди Великодер
жавної душі і нині говорять, 
що він, хоч і був великим 
деспотом, але порядок в ім
перії тримав. 

Нинішнє керівництво не 
втримує ладу в імперському 
комплексі і російська опози– 

но окремі думки A. AwrHTio-fi^-myKa^.cJioco6fetjre-j3tte-
регтн імперську ЦІЛІСТЬ ВІД 
неминучого розвалу. Дома
гаючись „гласносгн", свобо
ди думки, усунення розриву 
між „партійно - державним 
апаратом" і інтелігентними 
шарами суспільства, які, на 
думку авторів заяви, є най
ціннішими для суспільства, 
опозиція намагається лише 
рятувати імперію від „само
губства", не міняючи істори
чних підвалин її. Тому в 
своїй заяві, яка є програ
мою нинішньої російської 0-
познції, вони радять і дома
гаються, щоб ЦК КПСС 
став на шлях куцих ре
форм і цим рятував цілість 
Росії - імперії. 

Що імперський комплекс, 
'найбільший парадокс XX 
століття, невиліковно ХВОі 
рий, визнають ніби всі, хто 
стежить за подіями в Цьому 
московському вавнлопі. Е– 
кономіку його трясе невга– 
вагоча лихоманка. Безпорад
ний лепет Броненосця Тем
ряви на недавньому липне
вому пленумі ЦК КПСС 
про нові застрики для під
несення „є ф є ктивности" 
сільського господарства, і то 
в час жнив, вказують на 
безвихідь стану і нервовість 
керманичів. Не з добра ж 
генеральний секретар пов
чав партійних вельмож най
вищої ранги, як доглядати 
худобу, щоб вона давала 
більше молока і м'яса. Ре
цептура Брежнєва наївна, 
плутана і безвиглядна. 

І цього разу генеральний 
секретар, визнавши тяжкий 
стан у сільському господарс
тві, подав нову програму 
поліпшення. В новій п'яти
річці (10Ї1-1975). яку роз
робляється, держава має 
збільшити асигнування на 
поліпшення сільського гос
подарства на 77,6 мільярда 
рублів. Це в 1,7 раза більше, 
як було асигновано в ниніш
ній п'ятирічці. А Молока, 
М'яса і зерна як не вистача
ло так і не вистачає. Щоб 
заохотити „совстських хлібо
робів", як то часто величає 
імперська преса трударів 
сільського господарства піс
л я того, як винищено було 
хліборобів - хазяїнів землі, 
'об'явлено підвищення заго
тівельних державних цін на 
молоко, масло і м'ясо від 20 
до 5 0 ^ . 

Всевладна диктатура ім
перської партії, будуючи 
московський соціялізм. вби
ла творчу ініціативу у лю
дей, організаційну кмітли
вість, господарську відвагу 
і почуття відповідальности, 
замінивши його страхом. 
Вона намагається розв'яза– 

I. Світ 

АТЛЯС БРИТАНШИ 
У видавництві Енцикло

педія Британіка вийшов під 
редакцією Вілліяма Бентона 
новий атлас з датою 1969-
1970 р. Це видання спільне 
для Енциклопедії Британіка 
й відомого картографічного 
видавництва Ранд МекНал– 
лі і Ко в Чикаго. 

Атлас має понад 30 сто
рінок, не рахуючи великого 
індексу. Друк мап бездо
ганний. В редакційній стат
ті, друкованій англійською, 
французькою, є сланеьхою 
еспанською та німецькою 
мовами, говориться, що його 
зміст та трактування всіх 
питань міжнародні: в націо
нально - орієнтованих атла
сах переважають матеріали 
тієї країни, де він видасть
ся. В атласі Британіка всі 
країни трактується однако
во. Для видання цього атла
су видавництво прнтягло ба
гато спеціялістів та дорад
ників з різних країн. Список 
усіх цех осіб поданий окре
мо. 

Новою в цьому атласі є 
метода друкування мап, зо
крема фізичних: наприклад, 
різними відтінями блакит
них та синіх кольорів пока
зано' не тільки глибини мо
рів та океанів, але також т. 
зв. траншеї та гірські пасма 
на їх дні. Такої методи при
держується вже кілька років 
видавництво мап Нешенел 
Джеографік Сосайті. 

Дуже показною с мапа 
Антарктики з її кряжами під 
кригою та проваллями. Це 
— результат останніх дослі
дів американської та інших 
океанографічних експеди
цій. 

На загальній малі Совет
ського Союзу Україна, Біло
русь та прибалтійські краї
ни мають виразно окреслені 
кордони. Мапа України зай
має, крім того, окремо 68-69 
сторінки у маштабі 1:3.0о0,-
000, а також є окрема мапа 
Донецького басейну і Дону 
(ст. 73), мапи Кавказу, Си
біру, і досить цікава мапа 
Далекого Сходу (79) та ра
йону озера Байкалу (78). 

ти квадратуру кола імперсь
кої економіки. Нові асигну
вання, непосильні для бю
джету, як і попередні, не 
розв'яжуть проблеми, не 
змінять темпів відставання 
сільського господарства, як 
і промнеловости, від техніч
но - господарського поступу 
в економіці вільного світу. 
Та й не диво, бо в часи не
бувалого технічного посту
пу найважливішим елемен
том його с вільна людина. 
Людина не програмована 
страхом, якої не давить тупа 
контроля д о г м а тнчного 
централізму. 

2-го липня, на початку 
пленуму, Брежнєв заповів, 
що XXIV з'їзд КПСС буде 
скликано в цьому році. А, 
як пізніше проголошено, 
пленум постановив склика
ти з'їзд у березні наступно
го року. Мабуть, не все грає 
на самому шпилі імперської 
олігархічної піраміди. Вид
но, що під час пленуму у– 
виразннлися розходження 
серед членів ЦК на різні пи
тання імперської політики. 
Посилились обвинувачення 
одним другого, погризлись і 
постановили відсунути з'їзд. 

(Закінчення буде) 

ш Витннопнч 

Т-ВО „СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР" НА 
ЗАХІДНЬО-УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

KfMiAonr Господарське Товариство „Сільський Господар" 
V Львові І899-1844, Украятська Вільна Академія Наук 

v ЗСА. Ню Йорк. 1970, 600 ст. 

(2) 
Більше як половина Збір

ника призначена перегля
дові організації праці й роз– 
будову Т-ва „Сільський Гос
подар" в терені. головно чи
сленнях філій Т-ва. Участь 
у цін частині Збірника бе
руть повітові агрономи фі
лій, а також громадяни, які 
приймали лише посередню 
чи короткотривалу участь 
у діяльності Т-ва. Тому п 
зміст статтей у цій 3-ій гру
пі дуже нерівний. Поряд фа
хових і основнішнх відомос
тей про працю філій, Деякі 
статті мають мемуарний ха
рактер, часто згадують ли
ше про деякі фрагменти й 
обставини праці. Шкода, що 
немає в цій групі більше ма
теріалу про працю місцевих 
кружків Т-ва (опріч двох -

Р. Коцика й І. Микнтюка). 
Варто б ще додатково, поки 
ще можливо, такий (хоч б 
мемуарний) матеріял зібра
ти. Докладніший матеріял 
поданий у цій групі про 
працю філій: Бережанської 
(З ст. О. Барана, В. Собол– 
тн й С. Щура), Дрогобича 
(М. Каплнстого). Жовквн 
(М. Каплнстого. Т. Залуць– 
кого, О. Мельниковнча). 
Зборова (О. Стойкевича. М. 
Процика, М. Скурської „ Хо– 
мової). Золочева (І. Калн– 

| новича і Р. Мімчина). Ка– 
і луща (II. Добрівного, Л. Ко

роля, О. Мельниковнча і І. 
Карапіяки), Коломиї (В. 
Дмитренка), Перемишля (І. 
Лалчука, д-ра М. Рибака, Л. 
Бачииського), Рогатина (2 
ст. В. Вакуловського), Ста– 

н не лавова (І. Шепаровича, 
І. Остап'яка й Є. Винника), 
Тернополя Мамчина і ін.), 
Яворова (П. Добрівного й 
С. Снмка). 

Коротше переказали про 
працю філій: Белза (К. Мн– 
галь). Борщова (С. Кущсй). 
Журавна й Жидачова (Р. 
Мзмчнн), Любачова (С. Сн– 
мко), Перемишлян (Т. Бі
лоус). Зовсім короткі фраг
менти чи спомини про пра
цю в філіях: Бібрки (С. 
Куропася), Кам'янки Струм. 
(М. Карамана). Рани Русь
кої (В. Мастикаша). Раде– 
хова (А. Маланяка). Рудеч– 
чнни і Комаряищинн (О. У– 
трнска), Сокаля (Ю. Ше
паровича), Теребовлі (С. Го
дованого) , 

Довші статті присвячені 
діяльності Т-ва на Лемків– 
шикі 1939-1944 (С. Шарука) 
та на північно-західніх зем
лях (у военні роки 1939-44 
— М. Боровського н А. Ро– 
маненка). 

Треба жалувати, що про 
деякі філії, навіть більші 
й діяльніші редакція подала 
лише кількарядкові дані 
(на ст. 529-30), про деякі яе 

мала и таких даних і не змо
гла знайти співробітників чи 
може вони не озвалися? Про 
одну з найстарших і найдія– 
льніших. Стрнйську філію, 
яка в змаганнях за культу
ру західньо - українського 
села (славні її с.-г. вистав
ки) відіграла історичну й 
прикладну ролю. немас в 
Збірнику нічого. Треба теж 
жалувати, що немас в Збі
рнику таких колись цікавих 
авторів, як О. О. Дучимін– 
ська, II. Зелений ін. 

Закінчується Збірник стат
тею члена редакції пильно
го й довголітнього співробіт
ника Т-ва М Боровського: 
..Матеріали до бібліографії 
господарської літератури, ви 
даної в Галичині, на Волині 
та Закарпатті в 1788-1941 
роках". В цю працю, впо
рядковану хронологіч н о, 
вклав автор чимало старань, 
хоча в умовннах. в яких йо
му тут доводилося збирати 
бібліографічний матеріял та 
ще в такому широкому зася– 
гові, що його собі намітив 
автор, не може обійтися без 
пропусків (навіть з нових 
часів, — як от, наприклад. 

не всі періодики подані на 
зах.-укр. землях, 'які прис
вячували місце с.-г. економі
ці — немас згадки поряд 
ГКЧ і про Кооперативну Ре
спубліку (де часто -містили 
свої праці вчений агроном 
і піонер суспільної агрономії 
К. Мацісвич, лроф. О. Мн– 
цюк і ін.), не згадується н 
Кооперативної Родини, На
родної Справи, Нового Села, 
деяких давніших видань які 
містили с.-г. матеріял, ви
дань ..Руської Матиці", льві
вської ..Свободи",їх календа
рів, слід ще доповнити дея
кі видання Т-ва „Просвіта", 
..Самоосвіта", ще деякі ви
дання давнього Крайового 
Союзу Ревізійного, РСУК, 
(напр.. О. Луцького, Сіл. 
Гості. Кредит, і ін.). Поміше
ні й деякі праці самих про
відників Т-ва о. Т. Война– 
ровеького. Ю. Павлиховсь– 
кого, Є. Храпливого (його 
докторська дисертація!). А– 
втор подас (теж неповно) 
окремий розділ про видання 
УТГІ за роки 1934-1948, але 
поминає чомусь раніші ви
дання УГА. 

Цими прикладами не хо

чу знецінювати дуже верті– 
сного бібліографічного спис– 
ка й жертвенної праці авто
ра й не місце тут шгчнелятн 
всі пропущені видання, в я– 
ких містилися матеріали про 
господарські й зосібна с.-г. 
відносний на західньо - ук
раїнських землях; звертаю 
лише увагу на науково ко
рисну потребу деяких до
повнень, хто буде цікавити
ся історією ооціяльно - еко
номічних українських зма
гань. 

Список інженерів агроно
мії, дані про їх освіту й спів
працю в Т-ві „Сільський Го
сподар" майже комплектний 
і внмагас хіба дуже незнач
них доповнень (от помічую, 
що навіть деякі, що на світ
линах, не відмічені в загаль
ному спиоку. тільки ініція– 
nartm під світлиною). Заслу
жених діячів і,С.Г." нефахо– 
Внх аґрчигомів згадують нез
лим, тихим словом автори 
статтей праці в терені, але 
було б важко далі визбиру
вати дані, хоча б для архів
ного перехбву для збережен
ня пам'яті про них. 

Яе використали шановні 

автори, наприклад, відомос
тей зі Споминів І. Макуха і 
ін. Не використаний тут ма
теріял підготованої перед 
самою другою війною Сіль
сько . Господарської Енцик
лопедії, копію машинопису 
якої вивіз головний її редак
тор сл. п. G. Хрипливий, а 
після смерти проф. В. Дома– 
иицького я передав (тільки 
дещо здекомплектовану) до 
Українського Національного 
Музею - Архіву в Чикаго. 
На цей важливий матеріял 
я звертав декому зі співро
бітників Збірника увагу. 

Немас в Збірнику мапи 
авторства О. Мазурока. про 
яку згадується в передмові, 
а вона дуже була б корисна. 

Згадую про ці недоліки, 
без яких у такій праці зви
чайно важко встерегтися, не 
в порядку критичного доко
ру, а на потребу й вигоду 
тих, які може ще колись бу
дуть цікавитися тісю сторін
кою нашої історії. 

В порядку інформації про 
Важливу працю та її Редак
цію й Співробітників не мо
жу — в щирому почутті 
признання за їх завзяття й 

Є кілька мац, Китаю, з я– 
ких головна подана як фі
зична. На окремих мапах с 
тут цікаві зазначення. Нап
риклад, подано залізницю, 
побудовану від' Ланчоу в 
центрально - західній части
ні країни до Сінкіянґу. До
ведено її до м. Вулумукі (б. 
Урумчі), що знаходиться 
приблизно за ЗОО' миль від 
советського кордону. 

Цікавим с трактування 
Формози - Тайвані. На малі, 
вміщеній на сторінках 90-
91, вказано кордон між Ки
таєм і Тайванем; що прохо
дить ближче До Формози т. 
зв. Тайванською або Фор– 
мозькою протокою. Острів 
Квемої та прияалежні до 
нього дрібні острівці, так 
само, як група островів Мат– 
су - Шон обведені жовто-
брунатною фарбою, як ікор– 
дон, зазначений у протоці. 
Отже, Тайвань'виглядає як 
окрема країна. "' ” 

Вертаючись дб мапи Схо
ду, треба зазначити, що на 
ній показано в перший раз. 
як завершено будову заліз
ниці, що починається на А– 
мурщині в Бірока'ні і йде че– 
оез „Тирму, Соґда, Урґол до 
Комсомольська над Амуром. 
Збудовано. її для облегшен– 
ня транспорту залізної руди 
до сталеварень на березі р. 
Амур. Цю залізницю, як і її 
сполучення з Хабаровськом 
((Волочаївкою) будували 
політичні в'язні з' ВІДОМОГО 
Дальстрою. Свого часу „Ти– 
хоокеанская Звезда" писала 
про „героїчну працю" тих 
в'язнів. 

На мапі Ізраїлю, та Єгип
ту зазначено території, оку
повані ізраїльською армією 
під час війни 1967 року. 

Починаючи від ' сторінки 
240. вміщено пляйи окремих 
великих міст світу: Лондо
ну, Ню Иорку, Чикаго, Мос
кви, Берліну, -Токіо, Шан– 
гаю, Тайпею. 

Від сторінки 285 почина
ється серія статистичних та 
порівняльних мап і таблиць, 
в яких зазначено українсь
ку мову (ст. 297). На crop. 
296 зігноровано зовсім мови 
народів Сибіру та Туркеста– 
ну. Назви подано там п'ять
ма мовами. 

У показнику різних країн 
світу зазначено Україну з її 
площеню в 601.000 кв. кіло
метрів або 223.050 кв. миль 
та з населенням 47,200,000. 
В показнику різних міст сві
ту подано Київ з населенням 
1.590.000 та Львів - 523.-
000 (дата для обох 1968 p.). 

На жаль, ми не мали мож
ливості докладно оглянути 
цей атлас, але назагал за
лишає він добре враження і, 
безперечно ліпший, аніж ви
даний кілька і їфків тому 
Нешенел Джограф'ік Сосай
ті. Безперечно, атласи Бар– 
толомео в Лондоні або вели
кий атлас Ранд МекНаллі в 
Чикаго детальніші, але й 
дорожчі — 75-80 долярів, а 
цей коштує тільки 25 доля
рів. 

Хоіемо підкр.-олнти, що в 
показнику мов 8 Атласі Сві
тової ;оторії, видавництва 
РанЯ МекНаллі з 1957 р. (ст. 
94-95) українську та інш 
мови схарактеризовано точ
ніше, як в Атлв^гіЗританіка. 

Сподіваємося^'тцо із закін
ченням видання „Енциклопе
дії Українознавофа англій
ською мовою в рвгтовнх ен
циклопедіях зміниться в на
шу користь трактування ук
раїнських політичних, істо
ричних і пов\чзаних з ними 
проблем. 

?Z?A L СВІТ 

тзь 
досягнення, —,-ие– підкрес
лити обставнни'-^'хай прос„ 
тять мені ШаноянЬПриятелі 
за таку прозраду^– що всі 
члени Редакції й переважна 
більшість співробітників — 
це люди поза Тв”-іу, які да
ли небувало вийнятковіш 
приклад вірноойі^до кінця 
обітам своєї моЯодости: „То
бі. Рідна Земле, наша любов 
і наш труд". ^ S 

^SO (Кінець) 
--J^'.A.'4 

ВАТЬКЬі З^яжСгьЬажоладу 
ваших вітей з найстаршою, 
найбільшою й найбагатшою 
українською національною 
установою поза' межами 
батьківщини, якою є Укра
їнський Народний Союз, щоб 
аапеенити їм кр”ащу будун– 
ність, а нашій Ьромаді у 
Фільномг ctfrt ноеово оеімо– 
могочмнаі 
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„ЛЕТОМ СКОЕгА У СВІТ' Фі 
Мюнхен, Зах. Німеччина. 

— Вечором 31-го липня ц.р. 
пластова прогульна до Евро– 
пн „Летом скоба у світ" від
летіла з Міжнародного лето– 
внпщ ім. Дж. Ф. Кеянеді в 
Ню Иорку. Летіли 9 годин з 
перестанком в Ісландії, де 
погода пописалася дощем та 
температурою 42 степенів. 
Ранком наш „Луфтлідер" 
причалив у Люксембургу. З 
тієї,ліліпутної країни плас
тові мандрівники заїхали до 
Мюнхену. В цім головнім мі
сті Баварії ми перебули 5 
днів, . 

Прогульна складається з 
140,.учасників та учасниць 
під проводом пл. сен. Дам'я– 
на Ліідинського. Склад ко
манди такий: бунчужна — 
ст. дл. Муха Гельбіґ, голов
ний булавний пластунів — 
ст. ,пл, О. Скубяк, головна 
булавка пластунок - ст. пл. 
Т. Кузин, писар — ст. пл. 
скоб Юрій Ігор Павлічко, 
хронікар — гетьм. скоб Та
рас Лончина. мед. сестра — 
ст. пл. Л. Кузьмінська, гос
подарський референт — ст. 
пл. І, - Кузів. Провідниками 
автобусів є: пл. сен. Омелян 
Гельбіґ, ст. пл. Марта Боро
вик, та ст. пл. Петро Кури– 
лас. 

Наші пластуни вже відві
дали, Мюнхен, маючи наго
ду оглядати місто та робити 
закупи; Дахав, де, на жаль, 
жертви 10,000 українців на
віть не с записані; Прій — 
замок Людовика П і Кеніг– 

зе.4 В неділю'2-го серпня ми 
склали вінки на могилах 
пластових та народних дія
чів. Відбули також авдієн– 
цію у ВПреосв. Кир Плато– 
на Корниляка, Єпископа ук
раїнців католиків в Німеч
чині. Того самого дня ми за
гостили до Українського 
Вільного Університету і до 
Центрального Представниц
тва Українців в Німеччині. 
Чекає нас 5 днів на пласто
вім таборі біля Кеніґсдорфу. 
звідки будемо щоденно виїж
джати в дальші мандри, як 
наприклад до Обераммерґав 
на „Страсти Христа", на 
Цуґспіце чи до Інсбруку. 

В нашій турі плянусмо 
відівідати Інсбрук, Зальц
бург і Відень, де відбудеть
ся посвячення пам'ятника на 
могилі Основоположника 
Пласту — пл.сен. д-ра Олек
сандра Тисовського - Дрота. 
Опісля їдемо до Венеції, Ри
му, Помпеїв і Везувія, до 
Фльоренції, Швайцарії, Па
рижу та назад до Люксем
бургу, де стріне нас наш 
„Луфтлідер" і полетимо до 
нашого „старого краю" — 
ЗСА. 

Справді, це глибока по
хвала і подяка нашим бать
кам та Пластові, що ми мо
жемо прогульною поїхати до 
Европи, звідки наші батьки 
20 років тому виїхали. 

ст. пл. скоб Юрій 
І. Павлічко, писар 

10 серпня, 1970 

Б Ню Йорку відбулися іів|едш^йТШШЯі 
наради Головного ПласїовШ) Проводу 

st-– ц 

(Закінчення з 2-ої стЛ 

Призначили ще одного „міністра УССР" 
„Президія Верховної Ради 

Української ССР призначи
ла ТЬв: Сеннікова А. А. мі
ністром м'ясної і молочної 
промисловості Української 
ССР'', оголошено в київській 
пресі.з 14-го серпня. Не ві
домо, чи таке ,,міністертво" 
зачислене до ,,союзно-рес– 
публіканського", чи до „рес
публіканського", хто його 
раніше очолював і що ста
лося з попереднім „мініст
ром". „Радянська Україна", 
„Молодь України" й ін. га
зети не подали біографії но– 

вопризначеного функціоне
ра. Кілька днів тому в пресі 
було повідомлено про при
значення іншого партійного 
апаратчика, В. Старунсько– 
го, на пост „міністра торгівлі 
УССР", без зазначення, що 
таке паперове міністерство в 
Україні належить до розря
ду „союзно-республікансько– 
го міністерства", себто дій
сний його керівник перебу
ває в Москві. Совстська пре
са не подас жадних вияс
нень, чому відбуваються но
ві призначення. 

П О Д Я К А 
ГИ , -– - -і 4.- ,... . 

Сот. МИХАЙЛО ГАРАСИМ, кол. учасник Пер
шого Зимового Походу Армії У.Н.Р. з Чикаго, Ілл. 
зфрав на видання „Ювілейного Альманахи Ордена 
Завізного Хреста" рекордові/ суму l,'f25.00 дол. До 
осягнення цього блискучого успіху причинилися Ц 
значній мірі Дирекція та Службовики Кредитової 
Кооперативи „САМОПОМІЧ" у Чикаго, які незви
чайно ревно і видатно співпрацювали з п. сот. Гара– 
CUMQM при переведенні згаданої збірки. 

` За це висловлюємо їм усім прилюдно сердечну 
подяки. 

ПРЕЗИДІЯ ОРДЕНСЬКОЇ РАДИ ОРДЕНА 
і'– ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА АРМІЇ У.Н.Р. 

на 5-ий Збір КУПО. Голов
на Пластова Рада уложила 
грамоту-правнльник про На
чального Пластуна, але за– 
плянованого початково вибо
ру Начального Пластуна не 
перевела, передаючи цю 
справу на вирішення 5-го 
Збору КУПО у вересні. 

Головна Комісія Пласто
вого Конгресу Другого за
вершила свою дослідну пра
цю виданням збірки, зреда
гованої колегією в складі:: 
пл.сен. Атанаса Фіголя", Ата-і 
наса Мілянича і Лярнси 
Онишкевнч п.н. „Пластовий. 
Конгрес Другий — Звіти і 
Рекомендації". У цій збірці 
на 90 сторінках друку пода
ні проекти 75 пропонованих 
рекомендацій з точним об
грунтуванням. Ці рекомен
дації будуть власне предме
том нарад Конгресу в субо
ту, 5-го вересня, а прийняті, 
після евентуальних змін та 
поправок, будуть передані 
на другий день на розгляд 
і схвалення 5-им Збором 
КУПО. Головна Комісія 
ПКД розіслала уже цю кни
жечку пластунам на відомі 
адреси. З огляду на обмеже
ний час, в якому всі наради 
мусять закінчитися, та з ува
ги на потребу ділової диску
сії та зрілого рішення у всіх 
важливих справах рекомен
дується всім учасннкам^Кон– 
гресу та делегатам Збору 
КУПО заздалегідь точно за
пізнатися із змістом цієї 
книжки рекомендацій, як 
теж звіту Головної Пласто
вої Булави і проектом зміни 
статуту КУПО. 

В суботу, 5-го вересня, від
будеться о год. 7:30 Святоч
на Вечеря з участю україн
ських владик, представників 
центральних, крайових і міс
цевих організацій та грома
дянства. 

Крім умандатованих де
легатів є сподівана також 
численна участь в цьому 
Світовому Пластовому З'їз
ді членів старшопластун– 
ства, пластового сеньйорату 
та Пластприяту. 

У кінцевих нарадах Го
ловного Пластового Проводу 
в днях 15 і 16-го серпня ц.р. 

взяла .участь пдасхуни-сень– 
йори: Юрій Старосольський, 
родова ГПРадн, Володимир 
Саігчак — член ГПР, Юрій 
Фераацевич — голова ГТШу– 
л а м , Ольга Кузьмович, 
заст. голови ГПБ, Аханас 
Фіґоль, голова Тол одної Ко
місії ПКД, його заступник 
Аханас Мілянич, Теодозіп 
Крупа — голова Головної 
Булави УПСеньйорату, Сте
пан Чайківський — фінансо
вий .діловод ГПБ, та голова 
Пластової Пресової Служби 
Олександер -Луцький. В не
ділю, ІДЗ-го серпня в окремих' 
нарадах Головної Комісії 
ПКД 5р?дп участь також го
лови і члени Підкомісій ГК 
ПДК дл. сен.: Ганна Коре– 
нець, Любо мир Онишкевнч, 
Омелян Грималяк, Ярослав 
і Роксоляна Гарасимові, Ле
ся Хроплива, Ольга Качмар– 
ська, ст. пл. Світлана Луць
ка та член КПСіарншни з 
Аргентини дл. сен. Волови
на. 

У ЖЛЯРГКУ ЗБОРИ ДІІ– 
РББЩШЮІ РАДИ ЗУ АДК 

Філадельфія. — Згідно з 
рішенням Екзекутиви З'єд
наного Українського Амери
канського Допомогового Ко
мітету, ЗУАДК,. наступні 
збори Дярекційвої Ради ЗУ– 
АДК-у відбудуться в субо
ту 24-го жовтня, у Філадель
фії в готелі „Бенджемін 
Френклш" при вул. 9-ій і 
Чеснат. Початок зборів о 10-
ій ранку. 

СТАТТЯ ЗІ „СВОБОДИ" 
В ПОЛЬСЬКОМУ 

ЩОДЕННИКУ 

Ню Йорк. — Місцевий 
польський щоденник „Ноші 
Свят" у своєму виданні з 
19-го серпня передрукував у 
польському перекладі, від
кликаючись на джерело, 
статтю д-ра Ярослава Гри– 
Невича „Трагедія одної ву
лиці", що була надрукована 
в „Свободі", з ЗО-гю червня 
Ц.р. 

У Твїн С'пгтс в Міннесоті відбувся 
Український День 

ГР SStS 

Н ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХІХХХХІГХХХХХХХХ 
И НОВІ КНИЖКИ! р 
Й Алла Коссовська 
й ГІРСЬКИЙ в о в к 
Я ПОВІСТЬ С 
,j про' Гірського Вовка — Бориса Горленка — д-ра Юрка, Н 
н життьовий шлях, якого простелився від степів України Д 
Й до Кавказьких гір і закінчився в упівському бункері в 
П Карпатських горах. 
И Повість маг. 196 стор. друку. ЛІнстецька обкладинка ро– 
И боти Бориса Крюкова. Ціна 52.50 
и Замовляти: 

SVOBODA. P.O. Box 346. Jersey City, NJ. 07303 ххтж^хххххххххххххххххххххххххххтхттхттттттт I 

s 

Ц^аа 5 дол. Висилка: 12 центів 
Замовлення слати: 

"SVOBODA". Я1-ЯЗ Grand Street. Jersey City. N..T. 07303 

I I 

Чи Ви вже замовили книжку 
МАЄМО КАРДИНАЛА" 

У цій щШЦмй люксу
сово вждакіи книжці ут– 
рявалено словом, доку– 
мцццм та ілюстраціями 
- їв 65 а тому також у 
прнродніх кольорах — од
ну а найсвітліших подій в 
Історії Українсько! Като
лицької Церква: ваамену– 
ванвя Мнтрополвта-нуче– 
анка Яосифа Сліпото на 
Кардинала В с е л е н с ь к о ї 
Церква, а прибуток в про
дажу цій книжка првава– 

ta здійснення од– 
I вето 8 неявках задумів 

нашого Кардинала — на 
заініціовану ft започатко
вану вже будову Ухраїн– 
ського Католицького Уні

верситету в Рамі. 
Тираж кввжка, яка появилася в українському й 

англійському виданнях накладом Українського Народ, 
ного Союзу, обмежений І тільки негайне замовлення 
може Вам запевнити її висилку. Тож замовте її ще 
сьогодні, виповнюючи доданий до цього формуряр та 
пересилаючи його, разом із валежатістю за замовлену 
книжку ча книжки й евентуальною Вашою додатко
вою пожертвою на фонд Увіверсатвіу на адресу „Сво
боди". 

- Усі замовлевня на книжку, як і додаткові пожерт
ви проголошується на сторінках ..Свободи". 

SVOBODA, 81-83 Grand Street 
JERSEY CITY, N. J. 078W 

ДО ВИДАВНИЦТВА „ОВОВОДА" 

Прохаю переслати мені првмірввк. україн
ського і примірник. англомовного вВДаввя книж
ки „МАЄМО КАРДИНАЛА" - "Oar Рвимвіив Cardinal" 
у ціні по 55.00 за примірник, ва що ft залучую готів
кою (чеком - поштовим переказом) суму f. 

Долучених до цього додаткових J............ прожало пе
реслати як мою додаткову пожертву SB Цілі Українсь
кого Католицького Увіверсатвіу а Рамі 

Name: . . . . . . . , О М , , Ь . . щ . 

Дата: Підпас: ,........ 

Addreae: Ni „ Street (Aveaee) „. 

City State Я р code.. 

(Закінчення 
чути українську мову ма
буть частіше ніж в Києві на 
Хрещатику. Довкола біга
ють дітки, молодь групуєть
ся між собою та й старші не 
минають один одного. Цвіт– 
ник та й годі. Хто у вишива
них сукнях і сорочках, а хто 
-й національних строях, а 
учасникам програми обов'я
зкове, а інші по пікніковому. 
Від раня грас музика укра
їнську пісні і слухають її по 
цілому парку багато людей 
— американців, які попри
ходили ва пікнік з своїми 
родинами чи приятелями. В 
середньому завжди збирає
ться понад три тисячі відві
дувачів Українського Дня, 
які займають місце на опе– 
ціяльно одведеній площі пе
ред естрадою, на якій відбу
вається програма. 

Українцям с чим пописа
тися. В цьому році співало 
два хори. Об'єднаний хор 
„Дніпро" а ля капеля під 
диригуванням Миколи Бри– 
ня і хор українсько - амери
канської молоді — диригент 
інж. Євген Карлик, піяно су
провід Ірини Михайльонки. 
Чотири танцювальні гуртки: 
„Черемош" — (укр.-амер. 
молоді) керівник Мирон Ду– 
динськнй. музичний керів
ник інж. Є. Карпяк; гурток 
Петра Королевича, муз. суп
ровід пані Кіри Цареградсь– 
кої; танцювальна група 
при православній церкві св. 
св. Володимира і Ольги' в 
Сейнт Пол —керівник Бо
рис Мнронюк; Український 
народний балет „Твін-Ситіс" 
'— керівник Ананін Кушнір, 
піяно супровід пані Олена 
Березкж, а також мандолі– 
нова аркестра під керівницт
вом Михайла Мірзи. 

Як завжди, на це свято за
прошуються місцеві і феде
ральні офіційні особи. В 
цьому році, у зв'язку з ви
борами до цих урядів, бага
то з них в роз'їздах у перед
виборчій кампанії. Тому ні 
Г. Г. Гомфрі ні конгресмен 
МекГрегор не змогли прибу
ти, лише надіслали приві
тальні листи. Виступали: 
конгресмен з 5 дистрикту м. 
Міннеаполіс Доналд Фрей– 
зер; його опонент від Демо
кратичної партії Джо Грін– 
стайн. За губернатора стей– 
ту — його син; новий кан
дидат на губернатора від 
Республіканської партії стей 
товий прокуратор Даглес 
Гед; від радіо WLOL Пол 
Гем; від Комітету Понево
лених Націй Ерік Дундурс. 
Посадник міста Сейнт Пол 
прислав свого заступника, а 
посадник міста Міннеаполісу 
надіслав привітального ли
ста. 

З привітальним словом ви
ступив проф. Олександер | 
Грановськші, почесний голо– ! 

ва місцевого Відділу УККА, 
він же представив ведучих 
програму свята: адвоката ; 
Володимира Анастазіевсько– 
го, професора правничого 
коледжу в Сант Пол, та сту– ; 
дента Міннесотського уні– 
вереитету Миколу Кушніра, і 
які є заступниками голови 
місцевого Відділу УККА. 
Адв. Володимир Анастазісв– 
евкви знайомив з кожним і 
виступаючим гостем, а крім 
того дуже влучно охаракте
ризував українську менши
ну, як будуючи складову ча
стину родини, громади і ці
лого суспільства державного 

ИІДТАЄЧАНИ 

ssf 

зі crop. I'd) 
значення, в протилежність 
до меншин деструктивних. 
Активна участь українців в 
загально-політнчному житті' 
стейту настільки обзнаномн– 
ла політичних діячів не-ук– 
раїнців з українською мен
тальністю і сприйманням 
політичних явищ, що про
мовці в своїх передвиборчих 
виступах, як ліберальні так і 
консервативні, старалися по
дати свої програмові вимога 
в пристосуванні до нашого 
розуміння; говорили про по
требу забезпечення правопо
рядку, карности і свободи 
взагалі, і на теренах Украї
ни, про працю, освіту і тлі. 
Американським національ
ним гнмном, відспіваним 
Славомнром^Лушівим^ під 
акомпдніямент п-і Кіри Ца– 
реградської, була відкрита 
офіційна частина програми. 
Вступну молитву прочитав 
о. канонік д-р Степан Кяапп, 
парох української католиць
кої церкви св. Константнна. 
Перед кінцевою молитвою 
виступив діючий голова 
Відділу УККА д-р Сергій 
Єрмоленко з подякою за у– 
часть і масову підтримку в 
переведенні свята. Підкрес
лив, що цьогорічна Управа 
Відділу УККА складається з 
активної групи студентів 
Міннесотського університе
ту, що є позитивним явищем 
в житті громади. Кінцеву 
молитву провів о. мит раї 
Федот Шпаченко, настоятель 
української православної 
церкви св.св. Володимира і 
Ольги в Сант Пол. Україн
ським національним гнмном, 
відспіваним всіма присутні
ми, закінчилась офіційна ча
стина програми. 

Під зеленими шатрами де
рев розположилися 16 Від
діл СУА — голова Миросла
ва Петришак, з своєю мис
тецькою виставкою (вишив
ка, кераміка, різьба) і укра
їнський склеп — пані М. 
Процай, Л. Перчншин і 1. 
Луців - вони мали вистав
ку різних українських виро
бів, які можна було також 
набути, а також книжок. Д-р 
С. Єрмоленко мав виставку 
періодичної літератури — 
місцеві „Вісті УККА" і різні 
журнали. Пан В. Пркуляк 
мав виставку літератури, ви
даної ОПДЛ, а проф. Таден 
Петришак виставляв свої об
рази. Ковбасне підприємство 
Крамарчука і Амброзіяка 
годувало присутніх вінерка– 
мн з різними додатками, тор
тами, кавою і іншими напо
ями. 

Валентина Єрмоленко 

Щ+vo серпня ЧЛ). о год ,Л 
вечором в Українському На
родному Домі в Ню Иорку 
відбулося засідання Управи 
Комяйвву Підгаєчав стейту 
Ню Иорк. Присутні: Я. Пас– 
тушенко, о. А. Кучма, імость 
Я. Кучма, Р. Голіят, А. Осад– 
ца, Б. Твтяа, Є. Лапчак, І. 
Кефор, О. Кенію: і І. Товпаш. 

Після дискусії одноголос
но првнято проект програми 
з'їзду Підгаєчан, вмий де
тально напрацював голова 
Комітету Підгаєчан Ярослав 
Пастушенко. 

В програмі з'їзду, що роз– 
пічнеться о год. 10-ій рано 
Службою Божою в церкві св. 
Володимира на „Верховині", 
оселі УРСоюзу, яку відпра
вить заступник голови Комі
тету Підгаєчан стейту Ню 
Иорк о. Антін Кучма разом 
з інтими священиками з 
Падпаєччини. - – ^ - „ „ 

Другою частиною з'їзду 
буде Бенкет Підгаєчан, яким 
проводитиме інж. Аполіна– 
рій Осадца, відомий в аме
риканському й українському 
світі архітект, який під цю 
пору працює над проектом 
нового приміщення для Ук
раїнського Народного Сою
зу — я а д хмаросягом УНС. 
На бенкеті головну промову 
виголосить наш заслужений 
громадянин Підгаєччннн, у– 
сім відомий громадсько-по
літичний діяч посол д-р 0 -
лекса Яворський. 

Мистець Богдан Титла по
годився дати образ на вн– 
гравку, дохід з чого призна
чений на видання Збірника 
Підгасччнші. Своїм мистець
ким дорібком на американ
ському терені — він прикра
шуватиме залю зустрічі Під
гаєчан. 

Усі члени Управи Коміте
ту Підгаєчан погодилися з 
пропозицією голови Яросла

ва Пастушеяка, щоб -ва з'їзд 
запросити наших Владик 1 
представників ваших Това
риств і Організацій. 

Отець Антів Кучма пропо
нував, щоб запросити на 
З'їзд Підгаєчан східніх стей– 
тів Америки усіх наших свя
щеників з Підгаєччннн: Ва
силя Головінсьхого, Мирона 
Головінського, Ярослава 
Киягнницького, Євгена Ка
пелюха, Патрика Пащака — 
Протоігумена ЧСВВ, Павла 
Івахова та о. Василя Джн– 
джору. 

Звертаємо увагу, що у– 
часть в З'їзді беруть Підга– 
ечаня стейтів: Ню Иорк, 
Коннекикат, Ровд Аііленд, 
Массачусетс, Мейп, Пенсил– 
венія, Ню Джерзі, Мерйленд 
та всі земляки Підгаєччини 
— гості з інших стейтів та 
всі ті не підгаєчани, які ба
жають бути з нами. 

На руки голови Комітету 
Підгаєчан стейту Ню Иорк 
Ярослава Пастушенка на
пливають оголошення і при
віти. Усі комітети Підгаєчан 
на терені ЗСА, Канади, Анг
лії і Австралії збирають ма
теріали до Збірника Підга
єччини, щоб передати на
щадкам вірну історію нашо
го минулого. Щоб не пропа
ло минуле нашої землі — 
завданням учасників з'їзду є 
подбати, щоб зустріч випала 
якнайкраще н увінчалася у– 
спіхом в прискоренні видати 
Збірник Підгаєччини. 

Щоб усі підгаєчани могли 
скористатн з зустрічі, ріше
но продовжити реченець зго– 
лошень до 10 вересня 1970 р. 
Просимо ще раз усіх заінте
ресованих зголошуватися де 
голови Комітету Підгаєчан 
стейту Ню Иорк: Jaroslaw 
PastUBzenko, 48 East 7th 
Street, New York, N.Y. 10003. 

Роман C. Голіят 

ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ УНСОЮЗУ 
ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКОЇ ОКРУГИ 

повідомляє, що 
В СОРОКОВИН Д Е Н Ь СМЕРТИ 

СЕКРЕТАРЯ 166-го ВІДДІЛУ УНС в 4FX`TKPI, ІІа. 
СЛАВНОЇ ПАМ'ЯТІ 

ВАСИЛЯ НОВАКА 
в ВІВТОРОК, 215-го СЕРПНЯ 1970 p., о і од. 9 рано 
буде відслужена в УІЩеркнІ Успепім Пречистої 

Богородиці в Чеетері, Па., 2414 В. Я-тн вулиця 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБА БОЖА 
Вечором о год. 7:80 в тій самій церкяі буде підслужеиа 

ПАНАХИДА 
По Панахиді в церковній .ui.il відбудуться поминальні 
сходите в честь Покійного. До участи в Службі Божій, 
Панахиді і по - М — х сходинах яапротпутггься Родину 
Покійного, Віддіпоаих урндннків Округи, ириятслів і 

всю Соїозову громаду, як а Честера так і околиці. 
ЗА Окружний Комітет: 

Д-р Володимир Галші Степан Гаврнш 
почесний голова голова 

Іван Даиківсьішй Петро Тарнавськнй 
касир секретар 

Рідні, Друз і і Знайомі 
прийміть сумну вістку, т о 18 серпня 1970 р. 

К О Х А Н И Й СИН І Б Р А Т 

бл.п. ІГОР ГОРОДИСЬНИЙ 
пар. в Дрогобичі в Україні 3-го липня 1941 p., 

відійшов у Вічність. 

ПОХОРОНИ відбудуться з заведення Колодія при 3186 В. 14 вул. , 
К і і в л е н д , Огайо, в суботу, 22-го серпня 1970 p., о год. 10-ій перед по
луднем до це і ж пі і св. Андрея в Пармі. Похоронений буде на цвинтарі 
св. А п . Петра і Павла в Пармі, Огайо. 

Горем прибиті: 

Мати - СТЕНАННІ 
Батько - Я Р О С Л А В 
Брат - ЗІІНОВІII 

ю е х о ї ЗОЇ 
Q В О Л О Д И М И Р К Е Д Р О В С Ь К И И 

ОБРИСИ МИНУЛОГО 
Д Е Я К І ОСТАННІ ДІЯЧІ-УКРАІНОФІЛИ 

Н А П Е Р Е Д О Д Н І РЕВОЛЮЦІЇ 
1917 Р О К У 

Зміст: Передмова. Андрій Михайлович Грабенко. Мн– С 
9 кола Хі!одоровнч Чернявськнй. Іван Мятрофанович Лу– 
П цеико. Ви-.тор Іванович Гошкевич. Олександер Канднба– 
р Олесь. Петро Карманськай. Олександер Антонович Ко– 
н шиць. Капітан лев Мацісввч. Остаяні зустрічі з Є. X. 
І Чпкалешсом Парфеиій Григорович Смола. 
І Ціпа дол. 2.50. Замовлевня слати: 

SVOBODA, 81-83 Grand St., Jersey City, N.J. 07303 j 
Німої і а і й и - " " м -̂ч̂ –̂̂ ' .о^,^^–A 

В Ч И Т Е Л Я М І С Т У Д Е Н Т А М К У Р С І В У К Р А Ї Н О З Н А В – 
СТВА І Т А Н Ц Ю В А Л Ь Н И Х Г У Р Т К І В Н Е О Б Х І Д Н О Ю 
Д Л Я Л Е К Ц І Й М И С Т Е Ц Т В А І К У Л Ь Т У Р И Є Б А Г А Т О 

І Л Ю С Т Р О В А Н А К Н И Ж К А 
М. П А С Т Е Р Н А К О В О І 

УКРАЇНСЬКА ЖІНКА 
В ХОРЕОГРАФІЇ 

видана Союзом Українок Канади. Ціна примірника 
в твердій обкладинці J3.50. Можна набути у 

SVOBODA, 81-83 Grand St., Jersey City, N.J. 07303 
Ч0шщш 

Замість квітів на могилу 
сл . п. В А С И Л Я ХОМУТА 

жертвують 25.00 дол. на будову каплиці 
в Іст Четгем, ІЇ.П. 

ЛЕС'Я СЕИКНКО з Ріднею 

П О Д Я К А 
З Во.ті В('ГВНШІІМІІО, дим 2-го гсрішн 1'.П() року 

відіАшла у Вічність 
НАША НАЛДОРОЖЧА ДРУЖІПІА. МАЛІ А 

й ВАВУНЯ 

Бл.п. ТЕТЯНА СТРУН 
Цісю дорогою складасмо наше іцире спасибі Все– 

чесннм о. Ф. Кульчннському то о. І. Ілляшенкові ла 
відправу похоронних обрядів та їхні зворушливі про
мови. 

Хорові української православної церкви Св. Юрія 
Переможця під керівництвом II. І!Іярлятка. 

Пані Т. Варяниці за грудочку зем.іі з рідної 
Україна. 

Пані О. Мнкнтин, голові 11-го Відділу СУА в 
Твеитоїі, II. Дії:., за П теплі слова над могилою По
кійної. 

Одночасно середечмо ликусмо паням: Т. Варя
ниці, Т. Вереміснко, Л. Дейнека, М. Лой. Р. Мицпі;, 
О. Мяшнтям, Л. Мриг.тоцькіп, Д. Сеннк, О. Телеш. 
II. Фпт, та палам: М. Вереміснко 1 І. Мнкнтин, мол., 
які допомогли влаштувати тризну. 

Дякуємо всім Друзям та Знайомим, які співчу
вали нам в час нашого смутку, та всім, які супро
водили Покійну на місце вічного спочинку. 

ЗАСМУЧЕНА РОДИНА 



-
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 21-го СЕРПНЯ 1970 Ч.т as 

Редаґує В. Соха н 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ 

ПЕРШОСТІ УСЦАК 1970 Р. 

В суботу і неділю. 29-14) 
і 30-го-го серпня, на оселі 
„Діброва" біля Дітроііту від
будуться XII Легкоатлетич
ні Першості Української Спо 
ртової Централі Америки і 
Канади. Ці великі традицій
ні змагання української мо
лоді присвячені 20-літтю ге
ройської смерти сл. п. ген.– 
хор. Тараса Чупринки, голо
вного командира Українсь
кої Повстанської Армії і 30-
літтю існування Українсько
го Конгресового Комітету А– 
мерикн. Господарем буде 
УСТ „Черник" з Дітроіїту. 

ТЕНІСОВІ І ПЛАВАЦЬКІ 
ПЕРЩОСТІ УСЦАК 1970 Р. 

НА СОЮЗІВЦІ 

В днях 5-го. 6-го і 7-го 
вересня влаштовує Карпат
ський Лещатарськнн Клюб з 
Ню Иорку тенісові і плава– 
цькі першості Української 
Спортової Централі Амери
ки і Канади на тенісовнх 
кортах і плавацькому басей
ні відпочннкової оселі УН– 
Союзу Союзівки. Цими зма
ганнями; які відбудуться під 
назвою „Дні Українського 
Спорту", відзначуватнмуть 
українські тенісисти і плава– 
ки 30-річчя Українського 
Конгресового Комітету Аме
рики, для вшанування яко
го будуть проводити молоде
чі і спортовГ організації ці
лий ряд своїх імпрез літом 
та осінню цього року. 

Тенісові змагання, яких 
переможці одержать звання 
першунів УСЦАК і чаші У– 
НСоюзу, ..Свободи". Союзів
ки, „Українського Тижневи
ка" і пані Марії Душник, бу
дуть проведені в конкурен
ціях чоловіків, сеньйорів, 
зкінок, юнаків, юначок і 
хлопців. Зголошення до у– 
части в першостях тенісу 
прийматиме інж.Богдан Рак. 
адреса якого: 43-21 - 49th 
Street, Long Island City, N.Y. 
11104. а телефон ч,: TW 8-
7685 (212), до 2-го вересня. 
бо вже в п'ятницю. 4-го ве

ресня, відбудуться льосу– 
вання i`op. Початок змагань 
визначений на суботу, 5-го 
вересня, годину 9-ту ранку. 

ІІлавацькі першості УСЦ
АК відбудуться на басейні 
Союзівки 5-го і 6-го верес
ня в конкуренціях, які ви
числені в платних оголочен– 
нях. Змагання проходити
муть в групах чоловіків і 
жінок, юнаків і юначок (13-
14 років і 15-16 років), та 
хлопців і дівчат (8-Ю років 
і 11-12 років). Зголошення 
учасників прийматимуть ор
ганізатори під проводом го
лови КЛК Ярослава Рубля в 
суботу. 5-го вересня, від го
дини 1:30 по полудні біля 
басейну, а початок змагань 
визначений на год. 3:30 по 
полудні. В суботу, відбу
дуться всі півфінали, а та
кож фінали хлопців і дівчат. 
В неділю почнуться дальші 
плавацькі змагання від год. 
3-ої по полудні. Це будуть 
фінали юнаків і юначок та 
чоловіків і жінок, як теж 
гінці. В неділю вечором у 
павільйоні ..Веселка" будуть 
проголошені висліди плава– 
цьких змагань і рівночасно 
відбудеться вручення золо
тих, срібних і бронзових ме– 
далів за три перші місця, 
що їх уфундував перемож
цям Український Народний 
Союз. У згаданому плані 
провід змагань застерігав 
собі право поробити потріб
ні зміни, відповідно до чис
ла учасників та наявної по
годи. Запливи Відбудуться в 
тих конкуренціях. до яких 
зголоситься прннайменше' 
трьох змагунів. Жадний 
змагун не зможе брати учас
ти у більше, як трьох інди
відуальних конкуренціях. 
Господарем плава ц ь к и х 
змагань с КЛК Ню Иорк. 

О -
СПОРТОВЕ ЛІТО УСТ 

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 

Горяче літо і вакаційннй 
сезон не припинили широкої 
діяльностн. що її проявляс 
,.'Ч. Січ" впродовж цілого 

року. Коли більшість наших 
громадян перебувала на за
служених вакаціях, Провід 
„Ч. Січі", активна частина 
членства і спортовий актив 
працювали відповідно за 
свосю програмою та здобу
вали чергові успіхи. 

Шахіст „Ч. Січі" першуном 
УСЦАК 

Степан Стойко молодий 
шахіст „Ч. Січі", дебютував 
в цьогорічних першостях 
УСЦАК„ що відбулися на 
„Союзівці" в днях 19-20-21 
червня та здобув звання 
першуна на 1970 рік. Турнір 
орган із ував і ним проводив 
ланковий УСЦАК інж. Л. 
Влонарович, шахіст ,.Ч. Сі
чі", який у цьому турнірі 
здобув друге місце. 

Ч. Січ" влаштувала 1-шу 
Українську Футбольну 

Школу 

В суботу 11-го липня, від
булося - офіційне закритя 
школи, під час якого. 25 
юнаків учасників одержали 
свідоцтва. Десять із них до
датково були нагороджені 
трофеями за найкращі ося– 
ги в поодиноких ділянках 
цього спорту і плавання. Те
оретичні і практичні зай
няття в школі переводив Є. 
Чижович, якому асистували. 
В. Конопасевич і В. Матияш 
в ролі опікуна. Школа при
міщувалася на оселі ,Зерхо– 
внна" в Глен Спей. До Шкі
льного Комітету входили 
теж: М. Стебельський, О. 
Твардовський, І. Ілемський 
і П. Смук. В наступному ро
ці школа, мас бути пошире
на на інші ділянки спорту 
та навчання відбуватимуть
ся впродовж 3-4 тижнів. 

ВідГ)нванкові Дружини здо
були нові успіхи 

В днях 18-19 липня чоти
ри відбиванкові дружини 
„Ч. Січі" взяли участь в 
міжнародному турнірі, що 
відбувся на .Верховині" в 
Глен Спей. Звання першу– 
нок в групі п'яти жіночих 
дружин (латвійки, білоруси 
і УМСА Лівінґстон) здобула 
..Ч. Січ А". В групі чолові
ків першуном вийшла „Ч. 
Січ В". В товариській пока
зовій зустрічі ,,Ч. Січ А" — 
Статей Айлеидг перемогу 

lam an American. 
Do not ibid, spindle, or mutilate. 

Being an American is comfortable. 
After all, we do have more than any 

ether country in the world. 
But iomctimea we get too comfort

able. We take our leUure and our 
prosperity and oar freedome for 
granted. Sometimee we have to be 
reminded that it wasn't easy for ua to 
get where we are. That the freedome 
we enjoy weren't handed to ua on a 
platter. 

Of course, the great majority of 
Americana have great pride ш their 
country. 

Millions of them show their pride 
by buying U. S. Savings Bonds. 

Through regular purchaaea where 
they work or bank, they've helped 
preserve our freedoms by investing in 
their country. 

At the same time, they've been 
storing up quite a neat egg fox them
selves. 

U.S. Savings Bonds pay a guaran
teed return. And your investment is 
backed by the full faith and credit of 
the United States of America. 

Also, the interest on Series E Sav
ings Bonds isn't subject to state or 
local income taxes. 

You can defer federal taxes on 
E Bond interest until you redeem the 
Bond. 

If your Bonds are lost, or stolen, 
or destroyed, we simply replace them 
without cost. 

They're safe. 
They're easy. 
They're automatic. 
And they're also a reminder. A re

minder that we all have to work hard 
to keep what we have. 

I uvesting ia your country will do 
jurit that. 

Think about U.S. Savings Bonds. 
It's a way to keep our 

country from getting 
folded, spindled 
or mutilated. 

U ili.,'rc U.i Motto, at 
Sxirarti we прілі 'mm. 

Take stock in America 
Buy US Savings Bonds 

iflk ^^TUBitl И ^ . Ш pm tm tt, g,m1. Л 
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2:1 сетів здобула ця славна 
американська дружина. В 
складі, після кількарічної 
перерви, виступив таланови
тий Нестор Олесницький, 
який в дану пору с провід
ником і тренером ,.Ч. Січі". 

Футболісти в акції 

Як вже відомо, перша дру. 
жнна .,Ч. Січі" відбула дві 
міжнародні зустрічі: 8 лип
ня з ..Рухом" Хожуф, Поль
ща, які закінчилися висо
кою поразкою наших фут
болістів 0:8. в других зма
ганнях з ..1906 Мюнхен" ук
раїнські футболісти здобули 
нерішену 1:1. До цих між
народних змагань „Ч. Січ" 
виступила в складі. Лісевич, 
Касіяненко, Солтівськнй, В. 
Каздоба. Гура, Юрчак, Сим– 
сим. Л. Вільчак. Вас. Каздо
ба. М. Фарміґа. В. Німер– 
чннський. Лужняк. Кова
ленко. Заремба. 

Після відбутих п'ятих пер. 
шенськнх гор в АФЛізі ,,Ч. 
Січ" остаточно зайняла 3-тс 
місце, після того як ,,Скорп– 
йонс" Снракюз і ,,Астрос' 
Бостон, через фінансові тру
днощі, не змогли докінчити 
сезону і бути суспендовані 
Управою Американської Фу
тбольної Ліги. Першуном 
вийшов „Тризуб" Філядель– 
фія, а на другому місці опи
нилися ,.Спартанси" Філа
дельфія. Тепер АФЛіга пе
реходить реорганізацію, до 
складу якої стараються 
ввійти: Португальці Нюарк, 
Трентон, Ню Иорк, Бенфіка 
Ск - Нюарк, ,Зісла" Пасейк 
і Скате - Амерікенс Карні. 
Початок сезону запланова
ний на кінець вересня. В 
реорганізації АФЛ основну 
ролю відіграють „Тризуб" 
Філядельфія і „Ч. Січ". 

Є Чижович найвизначнішим 
футбольним тренером на 

Сході ЗСА 

Є. Чижович, визначний 
член УСТ ,.Ч. Січ" і член 
214 Відділу УНСоюзу, здо
був звання найвизначнішо
го футбольного тренера на 
сході ЗСА у внеліді одноти– 
жневого перевншколу, що 
його перевів в Ровд Айленд 
чільний тренер ФІФА Діт– 
мар Крамер. В групі 42 у– 
чясників із усіх східніх ЗСА 
Є. Чичовнч з двома іншими 
тренерами дістав найвищу 
оцінку „А" (15 дістали „Б" 
і 17 — ..Ц"). Завдяки цьому 
успіхові ЮССФА (Футболь
ний Союз ЗСА) найменував 
Є. Чнжовнча своїм офіцій
ним тренером на сході Аме
рики. 

На цьому пості цей украї
нський спортовий діяч мати
ме великий вплив на форму, 
вання репрезентацій ЗСА на 
Олімпіяду. Пан-Амернкансь– 
кї Ігрища і ін. 

О. Твардовський 

Кен Гібо.он, посадник міста 
Нюарку, прибуде на святку

вання 30-ліття УККА 

З ініціятивн новообраного 
посадника Нюарку, відбула
ся 6 серпня ц. р. зустріч 
представників „Ч. Січі" з 
головю міста К. Пбсоном. 
Під час конференції обгово
рено справи, зв'язані з укра
їнською громадою Нюарку. 
зокрема „Ч. Січею", як най
більшою (поза Церквою) 
українською організацісю в 
цьому місті. Посадник К. 
Гібсон прийняв запрошення 
прибути на великий шкіль– і 
ний стадіон при Блюмфілд 
Евеню, де 13 вересня мають 
відбутися святкування моло
ді з нагодії 30-ліття УККА, 
господарем яких с УСТ „Ч. 
Січ". 

До складу делегації УСТ 
„Ч. Січ" входили: співробіт
ники теперішнього посад
ника — інж. Ю. Храневнч. 
який займас посаду дирек

тора перебудови і віднови 
міста, П. Мельник і Є, Чи
жович. 

Турнір настільного тенісу 

На закінчення святкувань 
30-ліття УіККА, в рямцях 
спортових виступів молоді, 
відбудеться в суботу, 26-го 
вересня великий турнір нас
тільного тенісу, що його ор
ганізує при співпраці Свят
кового Комітету ланковий 
настільного тенісу „Ч. Січі" 
ІСУАСТ-Схід інж. Ю. Хра
невнч. Турнір відбудеться 
в приміщенні Американсько, 
го Клюбу Настільного Тені
су при 124 Койт Стріт в Ір– 
вінгтоні, Ню Джерзі. Зма
гання розпічнуться о год. 
9:30 рано. До участи можуть 
голоситися чоловіки від 18-
го до 30-го року життя і 
сеньйори понад 40 років. 
Жінки без обмежень віку. 

Гри поодинокі і подвій
ні провадитимуть згідно з 
правильником Американсь
кої Федерації Настільного 
Тенісу. Чаші фундус УККА. 

ПОЧАТОК ФУТБОЛЬНОГО 
СЕЗОНУ В РОЧЕСТЕРІ 

В місті Рочестер, Н. И. 
розпочався новий футболь
ний сезон 9-го серпня. „Ки
їв" відбув перші змагання 
з дружиною „Рочестер Ю– 
найтед А". Переможцем вий 
шов „Київ" з рахунком 5:1. 
Ворота для „Києва" здобу
ло: Б. Процик 3, та Е. Алло 
і В. Латюк по одних. 

До цих змагань виступив 
„Київ" у зміненому складі, 
тому й відчувалось брак 
зіграння, знаменний неточ
ними і слабими подачами. 
Все таки, ломимо цих бра– 
ків і горячого дня, „Київ" 
постійно переважав та дер
жав м'ячя під воротами про
тивників. В новому сезоні 
капітаном дружини „Киє
ва" є Дмитро Тимченко, а 
її менажером Володимир Ла
тюк. 

Праця 
HALB 
ВОДІЇ 

ШКІЛЬНИХ АВТОБУСІВ 
Початок праці у вересні від 
7-9 год. ранку та від 2-4 год. 
по пол. Вншкільиа програма 
53.00 на год. 2 год. мінімум. 
Ilunttngton Sc Greenlawn Areas. 

Call (516) HA 7-0011 
WESTERN SUFFOLK 

SCHOOL DISTRICT 
і has openings for 
CLEANERS 4-12 SHIFT 

Steady, good salary plus fringe 
benefits. Reasonable English 

required. 
CALL: 

516 2в6 1240, Ext. 205 
СЛУЖБОВИК, що внгялас 
рахунки, із литтям потріб
ним для обраховування цін на 
ітопн і цалі сталевих рур. Та
кож щодо ваги на висилання 
нантажпимк актами або поїз
дами. Праця 40 год. тижнево. 
Різігі платні користі, свята, 
вакації. СЕКРЕТАР: невелич
кий уряд пошукує секретаря 
для справ продажу із першо
рядним знанням стенографії. 

Кликати: 201 - 998 - 0370 

CABINET MAKERS 
A MACHINE HAND 

Union shop. 

Mldhattan WoodworklBg Corp. 
In Old Bridge, N.J. 

(212) 924-1567 (201) 727-S020 

SUPERINTENDENT 
EXPERIENCED 

79 FAMILIES ELEVATED 
BUDDING 

No. 6 oil. finest Bronx location. 
Salary, 4-room apartment, 

utilities. 
Call: (914) BE 7-2775 

before 11 a.m. after 8 p.m. 

^ Праця ^ 
| HELP WANTED FEMALE | 

MAN TO OPERATE 
FILM PROCESSING 

MACHINES 
Nights from 8 p.m. to 1 a.m. 

S3.00 per hour starting salary 
while learning. Other good 

benefits. 
Call 9 a.m. to 6 p.m.: 

(212) 581-2040 

„ЧКРІШК" 1ЮТКРІІШ 
ВИСОКУ ПОРАЗКУ 0:7 

Дітройт, Mini. - Після ви
граних змагань „Черника" з 
„Спорт Клюбом" поперед
ньої неділі прийшла споді
вана програма 0:7 україн
ської дружини із німецькою 
одннадцяткою „Кікерс", у 
складі якої виступав колиш
ній змагун „Тризуба" з Фі
ладельфії Соболь. До цих 
останніх змагань вийшов 
„Черник" без чотирьох най
кращих своїх змагунів Ю. 
Гального, Т. Репецького, І. 
Шавронського і ББ. Савки. 
Вже в першій півгрі німці 
вели 4:0 і в другій половині 
при такому ж стані меножер 
„Черника" змінив воротаря 
І. Мельнвка– молодим 15^рі-
чним юнаком Ніновським, 
який врятував дружину 
„Черника" від ще більшої 

поразки. У втраті трьох да
льших воріт не завинив цей 
молодий воротар, бо були 
це стріли з близької віддалі. 

Доріст: „Черник А" — 
„Ківере" 1:0 

Доріст „Черника" у перед– 
змагу здобув перемогу 1:0 
над своїми ровесниками дру
жини „Кікерс" після завзя
тої гри. Переможні ворота 
стрілив з вільного удару Р. 
Гнатюк. 

На внрізнення в дружині 
доросту „Черника." заслуго
вували оборонці Р. Щеснюк 
і О. Грняьків, та напасники 

брати близнюки Гальні, Я. 
Присяжякж і А. Грииьків. 
Суддював добре О. Кавка. 

Змаганням приглядалися 
численні симпатини, які в 
тому часі перебували на о– 
селі і(Діброва". 

В. Г. 

Різне 

Українське Вненлкове Вмро 

ROMAN PARCE1 SEHVIUI 
141 2nd Avenue. New York City 
Tel.: 475-7480. Маг. на продаж 
обмежену кількість АВТ ЗА
ПОРОЖЕЦЬ ЗАС 9вв\ж Ціні 
(1,850.00. Уряд, год.: від поне
ділка до ev6. 8:30-6:00 веч. В 
неділі в СЕРПНІ ЗАКРИТО. 

^асс Z3CC 3 L C ^ 
Питайте у всіх 
книгарнях за 
нововиданою 
книжкою 

ПОВСТАНСЬКИЙ 
ЗАПИСНИК 

Автор 
М И Х А Й Л О 
Д А Н И Л Ю К 

— лікар, журналіст, гро
мадський діяч - иред– 

Щ ставляв визрівання націо– 
jfl овальної свідомосте в а 

SS Волині, прихід окупантів 
Щ — совстськнх і німецьких 

ШЩ— 1 боротьбу проти них. 
Для багатьох розкривав незнану панораму героїчних дій 
українських повстанців на Крем'явеччжиі в рокаг 1043-43. 

288 спорім друку. Ціна 53.50 в М'ЯКІЙ оправі. 

"SVOBODA" 
81-83 Grand Street Jersey City, N.J. ІІ7ІШ 

`̂ JHBT -ЯПЕГ Ч Г " T V T ` 

„КОВБАСНЮК АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 p. Тел.: AL 4-8779: AL 4-8717 

НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 
286 E. 10th Street New York, N.Y. 10009 

9 БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО BCDC 
ЧАСТИН СВІТУ; 

є ВСЯКІ ЕМІГРАЦІЙНІ СПРАВИ; 
Є ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
Є ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ : 
а ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ 1 АЗП; 
л МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

Віра КОВВАСШОК-ШУМЕНКО Антів ШУМЕИКО 
ВІДКРИТО: в КОЖНИЙ ДЕНЬ ВІД 9:30—6:30 веч. 

в ПОНЕДІЛОК до 7-ої веч. 
Бюро буде закрите КОЖНОЇ СЕРЕДИ і СУБОТИ 

В ЛИПНІ І СЕРПНІ. 

ХВОРІ. СЛАБІ. НЕРВОВІ 
"KALEFLUID" 

Метода Д-ра Каленнченка 
Екстракт жнттодайніЯ 

аалоа тварин, ,. „ 
Ужнвишія нашого еі^сгракту 
поліпшу, пазагал в дуже ве
ликій мірі у випадку загаль
ного сн-ляблення. нервової де– 
пресії. 'змученая, виснаження 
забурень і t-T!ipu.-ni. "B"fttiHOK 
ріинож в переходовому.".^Іку 
Опік' українською мовою як 
уживати КАЛЕФЛ ЮІ/С 'виси
лаймо безплатно. ЗвервіЙЗ”есь: 

Lahoratoin`H Kak`fjulo` 
66, Bid Eveliuuiu. 
Рагія (16), FraHeg 

MLNMPV 

^ Real Estates ^ 
а) в кімнатний дім, -'.` 

акра землі, 650"фрон
ту до гайвею, ^-рНчка, 
близько університету і 
школи, чудовн|к к р а є 
вид - ЯЗ.(Х)О.4^ 

б) 10 акрів землі,”'ЗЮнізь– 
ко Союзівки. - .^. , 

в) 38 акри .и'.м.іі, грани– 
чить з Союзівкою.1 

STEPHEN OLEKSIW,rer.) 
Box 348 ` - . 

KerhonkHon. N.V. Г!-ИН 
Тел е ф . : 

626-7692 або 6 8 7 ^ 5 1 0 

RETIREMENT - VIEW 

Гарний катоди: з 2 спальнями. 
Килими від стіни до стінв, 

близько села, ціна Ґ̂ВДОО. 
КОРР of KERHONK,er^ NY 

Тел. (914) QZR-іФі4 

Ь ReolEsta^ ^ 
-V ч 

TAVERN for Sitfe-
8 Washington Strfeef 

South River,t; :Sj 
New Brunswick, y.J. 

In very good condition. 
Call (201) 548-|6Д8 

ТАРАС ШЕВЧЇЯКО 

ІСТОРИЧНІ ПОЕМИ 
Полонив Д. Яиколяншн 

Ціна 50 центів 
"SVOBODA" - „ 

81-83 Grand Street 
hrwT C\tv. NJ. 07ЯПЯ 

|| Funeral Directors || 

НОВИНКАі НОВИНКА! 
Появилася документальна повість 

„ВОРОГ НАРОДУ" 
О. ЗВИЧАЙНОЇ та М. МЛАКОВОГО 

и двох томах - 938 стор. Ціна за цілість ю доа. 
9 І X 

МИРОН ЗАКЛИНСЬКИИ 
ДМИТРО ВІТОВСЬКИН 

ГронадськиА діяч, стрілецький Ідеолог. Вождь 
Лиотопадбиого Зриву, секретар Військових 

Справ. 
Ст. 188. - Ціна: 11.ВО. 

Замовляти: 
"SVOBODA". 81-83 Grand Street, Jersey City, NJ. 07S0S 

Theodore WOLINNIN,Inc. 
, Директор -`-– 

Похоронного ЗавеХеши 
128 East 7th Strfset 

NEW YORK, N.Y. аО(МЛ 
TeL: ОЦ 5-1487 

СОЛІДНА ОБСЛУГА, 
Я 

Вакаи,ійний заробіток для студентів 
запевнить організування членів 
Українського Народного Союзу. 
Студенти! Голосіться на адресу: 

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

або телефонуйте на число HEnderson 5-8740; 
Пряма лінія з Ню Порку: BArclay 7-5337 

П Чи забезпечитеся, чи ні, порадьтеся | | 
II знавця забезпечення. Його порада може | | 

Ц вирішити долю Вашу ft Ваших рідігах. | | 

II Зверніться до Секретаря або Організатора | | 

II УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ І | | 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NB1W YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу

ра. Модерна кяплаях до 
ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORKt N.y. . 
ORegon 4-2568 

9 Я 5 і 
LYTWYH fc LYIWW 

UKRAINIAN 
PUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITION1ID 
Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА. 
Oiir Servlcea Art AvaUablt 

Anywhere to New JaJ^iy-
801 Springfield Aveooe 

IRVINOTON, l i j . ^ 
NEWARK, N.jl 
ESeex 5-555S '--

ПОВАЖАНА ГОСПОДИНЯ 
до загальної домашньої праці 
Попіл години Життя на міс
ці. Платня після умови. Влас
на кімната ft лааничка. Му
сить мати рекомендації. Тел. 

цілий день — 
(201) 4.1(5-5417 

ПОШУКУС.МО ЖІНКУ 
старшу, до опіки 14-місяч– 

ІІОЮ дитиною та дрібної хат– 
поі роботи. В заплату: харч. 
кімната та платня за домов– 
ленням. Ватькн дитини мо
лода пара, живуть в околиці 
Бостону. Масс. Переїзд буде 
заплачений. Мусить бути здо
рова та мати ручнтелін про 
досвід з дітьми Зголошупа– 
тнсь до: А. 1- Vytvytsky. 12 
Crelghton Street, Саші)гіїїве, 
Мам. 02140; tel.: (617) Я6Я-
6097. 

55 
ТЛРЗАН, Ч. 6417. Наомі ду мас тільки про себе й Тарзана 

Я не зройив враження на 
Мамбо, Наомі. свосю пора
дою, щоб батузі виявляли 
культурну ввічливість. Він 

каже, що коли батузі були 
ввічливими, то інші люди 
пробували вкрасти землю 
батузів! 

Любий Тарзане, не гово
рім про батузів! Говорім про 
н а с . . . Кбли л 'йодужану.. . 

Ще тільки одна ніч табо

рування, поки дійдврОю/о– 
селі лікуючих муйлв, --г– і 
доктора Доміні! 

Доктор Доміні? Він ие с 
нами, любий Тарзанеі 


