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p– ОСТ АПП і ВІСТІ -
Понеділок, 23 жовтня, 1967 і 

В АМЕРИЦІ 
С Ш А Т МАЄ ПРОДОВЖИТИ ІСНУВАННЯ Кон-

врольної Ради Підривної Діяльности, яка впродовж остан' 
яіх двох років не могла виконувати своїх функцій тому, 
що Найвищий Суд ЗДА визнав реєстрацію комуністів за 
незгідну з Конституцією. Предстаг-ник республіканців се-
натор Еверет МкКінлі Дірксен і прідставник демократів 
сенатор Вілліям Проксмаер погодилися на пропозицію се-
вагора Майка Менсфілда, щоб Контрольна Рада Підривної 
Діяльности автоматично припинила свою діяльність 30-
го червня 1969-го року, якщо вона до кінця" 1968-го року 
не матиме принаймні два переслухання в справі комуністич-
ної загрози для внутрішньої безпеки ЗДА. 

„ М А Р Ш Е Р б" 21-го жовтня успішно закінчив по-
чаткову частину своєї місії і його 10-ваттове радіо прн-
пиннло посилати на Землю багатющі дані про плянету 
Векеру. Марінер 5 21-го жовтня був в ж е віддалений 
від Венерн на 386,570 миль в напрямі Сонця, щоб стати 
його сателітом,, коли до нього наблизиться до відповідної 
в іддал і Марінер 5 віддалений від Землі в дні 21-го жовтня 
н а більше я к 50,800.000 миль. В понеділок, 23-то жовт-
ня, науковці поінформують про те, одо знайшов Mapi– 
нер б, нового про Венеру, летячи дві години недалеко від 
неї. 

ПАЛАТНА КОМІСІЯ УРЯДОВИХ О П К Р А Ц Ш гостро 
критикує Уряд Публічного Здоров'я ЗДА та Крайовий 
Інститут Здоров'я за те, що неекономічно використовує 
фонди, призначені на дослідні цілі в справі здоров'я. Го-
лова цієї Комісії конгресмен Л.Г. Фаннтейт, демократ із 
Північної Каролайнн, заявив, публікуючи звіт про фонди 
призначені на досліди, що не можна витрачати федераль-
я і фонди на неконче потрібні досліди тоді, коли федераль-
ннй бюджет має мати найбільший в історії дефіцит, і ко-
ли треба великих фондів на війну у В'єтнамі. Уряд ви-
трачае дві треті всіх фондів, які видається на цю піль ч 
цій країні. В 1966 році Уряд видав був на ф о gLab XjB 
більйона долярів. , . ^ 

ЄЗУІТИ в Н ю Иорку та інші католицькі вчені разом 
із протестантами вшановують 450-річчя Реформації, яку 
започаткував був Мартин Лютер. Фордгемський універ-
снтет в Н ю Йорку, якай є єзуїтською науковою установою 
та протестантська Юніон Теологічна Семінарія влашту-
валн доповіді на тему „правдивого Люгера". Домінікан-
ський філософ із Торонта о. Томас МекДонав сказав про 
Ці доповіді таке : „католицькі науковці починають п р н -
анаватн те, що є позитивним у Лютера, а протестантські 
науковці починають пізнавати те, що є скрайнє й неґа-
тязне в нього". Президент Юніон Семінарії о. Д ж а н Бея-
нетт ствердив, що „подібна дискусія була б неможлива 
кілька років тому". 

У С В І Т І 
ПАЛА ПАВЛО v i G ДАЛІ ХВОРИЙ і його операція 

на простату відбудеться нандалі в першому тижні листо-
пада. Папа не хотів швидше піддатись операції з уваги на 
Синод єпнскопів, який почався 29 веоесня ц. р. і продов-
жується; 26-28 цього місяця прийматиме Царгородського 
Патріарха Атанаґораса І. Назверх г.е пізнати, що Папа 
хворий, але він гарячкує та погіршує свій стан, не слу-
хаючись лікарів. 

ВШСЬКОВИИ МІШСТЕР ПЮНІЧНОГО В'ЄТНАМУ 
Г Е Н Е Р А Л ВО НГУЄН Д Ж І Я П ЗАЯВИВ В ІНТЕРВ'Ю з 
представником московської „Красної Звсзди", що Північ-
ний В'єтнам не піде на ніякий компроміс у справах Пів-
Денного В'єтнаму та буде боротися разом із південно-в'ст-
намськими комуністами — в'стконгом — „до остаточної 
перемоги" без уваги на втрати, що їх комуністи зазнають 
від американських збройних сил. 

ЯПОНСЬКИЙ ПРЕМ'ЄР ЕИСАКУ САТО ВІДВІДАВ 
СТОЛІЩЮ ПІВДЕННОГО В'ЄТНАМУ САИҐОН, але пе-
ребував там тільки 4 години, бо дістав вістку про смерть 
кол. японського прем'єра Шіґеру Иошіди, тому передчасно 
Відлетів до Токіо. Все ж, він мав довгі розмови окремо з но-
вообраним президентом Південного В'єтнаму Нґусном Ван 
Тіє (його інавгурація відбудеться під кінець цього місяця) 
і прем'єром, обраним на віце - президента, Нґусном Као 
Кі. Енсаку Сато прославляв витривалість південно - в'єт-
намськжх лідерів в обороні волі народу, але виминав будь-
яких оскаржень проти Північного В'єтнаму та його протек-
торів. 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н И Й СЕКРЕТАР ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 
ВИМАГАЄ РЕФОРМИ СЛУЖВОВИЦЬКОГО АПАРАТУ 
ОН. Тепер ОН мас 36 вищих урядовців, в тому числі і 14 
заступників генерального секретаря. У Тант хоче скороти-
ти їх число де 11 та ввести нову каотегорію, поруч із зас-
тупникамн секретаря — також ного „асистентів". Загалом 
В Об'єднаних Націях с 7.383 особи на постійній платні, ра-
зом на суму 72,100.000 дол. Це стосується однаково служ-
бочого персоналу в Ню Иорку, як і в Женеві. 

ЄГИПЕТ ЗАТОПИВ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ Н И Щ И Л Ь Н И К 
„ Е Л Я Т " містоти 2.500 тонн, довжини 362 стопи. Сталось 
це в минулу суботу 20 жовтня ц. р. на північ від Порт 
СаіДу. Іараїльці твердять, що тон корабель знаходився по-
за теряторіяльними водами Єгипту, — але єгипетське по-
відомлення твердить, навпаки, що „Елят" порушив тери-
торіяльш води і затоплено його торпедами в короткій бит-
ві з ним. На тому кораблі були 202 члени залоги: 159 
врятовано 15 згинули, доля 22-ох ще не відома.Корабель 
затоплено 4-ма ракетами совстського виробу з віддалі 131^ 
милі. 

Д-Р Ю Д Ж И Н КАРЗОН БЛЕИК, ГОЛОВА СВІТОВОЇ 
Р А Д И ЦЕРКОВ (ПРОТЕСТАНТСЬКИХ І ПРАВОСЛАВ-
НИХ) ВИСТУПИВ ІЗ ЛЕКЦІЄЮ на терені Понтифікаль-
ного Грегоріянського університету в Римі, заснованого 
Ватиканом в 1652 році, ото ж в часі найвищої протестант-
ської хвилі в Европі. Ректор того університету, срранцузь-
кий єзуїт Ерве Сарріср, заявив у вступі до лекції Блейка, 
що це перший випадок в історії того католицького універ-
ситету, заснованого задля академічної боротьби проти 
протестантизму, т о лідер Протестантських Церков висту-
пас, як гість того університету: це, мовляв, наявний доказ 
доброї волі обох сторін, що змагають до едности христи-
янізму. 

МІШСТЕР ІНФОРМАЦІЇ ІРАКУ Д-Р МАЛІК ДОГАН 
АЛЬ ГАССАН ЗАПОВІВ П Р И В Е Р Н Е Н Н Я БЕЗПОСЕРЕД-
НЬОГО ЕКСПОРТУ іракської нафти до ЗДА, Британії і 
Західньої Німеччини — в найближчих тижнях - місяцях. 
Експорт нафти з джерел в Іраку мусить іти через терито-
рію Сирії, найбільш ворожої супроти Ізраїлю і Заходу 
з усіх арабських держав. 

В столиці і в цілій країні відбулися 
демонстрації проти війни і 

протидемонстрації 

Водночас із бурхливими демонстраціями проти війни у 
В'єтнамі відбулося у Вашингтоні пікетування Білого Дому. 
Жінки з Гівергеду, Лонґ Анленд, Н. її., ходили з прнв'л-
заішми на мотузочках качками, протестуючи проти ато-
мового зброєшш. На деяких трансіїарентах був напис, що 

лонґайлендські качки добрі печені, але не радіоактивні. 
І 4 : — 

Ню Иорк. — В суботу і в 
неділю 21 і 22-го жовтня у 
Вашингтоні відбулася де-
монстрація проти війни у 
В'єтнамі, яку влаштовував 
Мобілізаційний Комітет в 
справі закінчення війни. В 
цій демонстрації, яка скла-
далася з віча перед пам'ят-
ником Лінкольна і з маршу 
до Пентагону, взяли участь 
коло 60,000 осіб, я к оцінює 
поліція. Провідник дем,онст-
рантів - Деяаід Деллінгер 
хвалиться, що було 150,000 
учасників. Демонстранти 
старалися дістатися'до Пен-
тагону, але сторожа й'війсь-

страцій у столиці відбували. 
ся там і в численних містах 
цілої країни протидемонстра-
ції, якими керував Націо-
нальний Комітет Відпові. 
дального Патріотизму під 
проводом виконного днрек-
тра Чарлза В. Вайлі. Проти 
демонстранти влаштовували 
походи та віча. Комітет за-
кликав патріотичних автово-
діїв світити світло вдень в 
автах та мотоциклях в субо-
ту, а патріотичних громадян 
не.гасити світла вночі з п'ят-
ниці на суботу, чим вони ма-
ли виявити підтримку аме-
риканським воякам, які бо-
ряться у В'єтнамі. В Ню 

ко до цього не допустили. В і Иорку число протидемонст-
суботу і в неділю число за-
арешТованих дійшло до 443-
ох. Між ними був провідник 
демонстрації Деллінґер, по-
вістяр Норман Мейлер, ісис-
тент єпископального капеля-
на Єйльського університету 
о. Д ж а н Бойлс і пані Даг-
мор Вільсон, голова жіночої 
організації, яка змагає до 
миру у В'єтнамі. Демонст-
ранти кидали яйцями і пля . 
шками на військо та палили 
військові книжечки. — Про-

рантів становило коло 100 
тисяч осіб, які маршувалн 
вулицями для підтримки а-
мериканськнх військ у B'cr– 
намі. Щ е більше число CTO-
яло на хідниках та оплеску-
вало протидемонстрантів. В 
одному вічі в Ню Иорку 
взяв участь і республіка-
нець-посадник Д ж . Ліндсей, 
який заявив, що хоч і не по-
годжусться з політикою пре-
зидента Джансона, то шанує 
американських героїв які 

Британія і Єгипет відновлюють повні 
дипломатичні взаємини 

Лондон. Сер Гаролд радах в Каїро була мова про 
Білі, який був останнім брн-
т'шськнм амбасадором в Ка-
fpo, поки Oб,cднaнa^ Арабсь-
ка Республіка (Єгипет) не 
зірвала з Британією дипло-
матнчннх взаємин, невДово-
лена з ніби-то надто лагід-
Ного відношення Британії су-
протн біло - расистської Ро-
Дезії, перевів в минулому 
.тіїжні в Єгипті довгі наради 
М президентом Гамалем Аб-
НЕЦЇем Насссром і його най-
їппжчими співробітниками 
та вернувся для звітування 

Лондону. Він заявив, що 
нпет і Британія рішили 
новити дипломатичні вза-
ини й обмінятись амбаса-
рами, але не подав термі-

колн це станеться. В на-

тн цих противоенних демон- проливають кров у В'єтнамі. 

Семитижневий, страйк у Форда закінчився 
підписанням нрвого контракту 

Дітройт. — В неділю 22-го 
жовтня ц.р. представники 
Спілки Об'єднані Автомобі-
льні Робітники договорилися 
з представниками автомо-
більної компанії Форда щодо 
нового контракту. Страйк у 
всіх фабриках Форда почав-
ся був 6 вересня ц.р. і тривав 
майже шість тижнів. Брало 
участь у страйку 160 000 ро-
бітників і внаслідок їх від-
сутностн компанія Форда не 
змогла випродукувати 412 
тисяч нових особових і ван-
тажних авт. Підписано дого-
ворення в справі нового кон. 
тракту в неділю о год. 4:45 
ранку і він ще мас бути ра-
тифікований усіма відділа-
ми спілки протягом вівтірка 
й середи цього тижня. Від-
новнти повну продукцію авт 
зможе компанія аж після я-
кого місяця. В переговорах 

щодо новго контракту ре-
презентував спілку автомо-
більннх рокітників Волтср 
П. Рутер і компанію Форда 
Мелколм Л. Деніс. Згідно з 
контрактом пересічна заро-
бітня платня разом з бене-
фітами становитиме 4.68 до-
ляра. В ній передбачена 20-
центова підвишка годинної 
заробітної платні в першому 
році тривання контракту і 
3-процентова підвишка в 
дальших двох роках. Вклю-
чені в підвншку також кош-
ти прожитку у ВИСОТІ З Ц0Н-
тів за годину в другому і тре-
тьому роках тривання конт. 
ракту, як також збільшені 
П е н с і ї ДЛЯ ТИХ, ІЦО В Ж е ПІІІІ-
ли чи підуть у відставку. 
Будуть оплачувані додатко-
ві святкові дні. Устійнена та-
кож справа платні звільнс-
них з роботи. 

„Тризуб" здобув перемогу над ,,Флаєрс' 
„Тризуб", Філадельфія пе-

реміг минулої неділі, 22-го 
жовтня, дружину .,Фласрс" 
з Балтимору з рахунком 2:0 
у мистецьких змаганнях At:.Союзу із дружиною ,,Джу.іі-
мериканської Футбольної Лі-
Ги. Ворота для „Тризуба" 
стрілили: Пасаче на 62-ій 
хвилині і Полета на 65-ій 
хвилині зустрічі. В дружині 
,,Фласрс" грали чотири зма-
гунн професійного клюбу 
,,Бейс'' з Балтимору. Після 
цієї перемоги ,,Тризуб" да-
льиіе держить перше місце в 
табелі Першої Дивізії АФЛІ-
ґи з точками 12:2 і відно 
шенням воріт 21:5. 

УСК Ню Иорк закінч її п 
м и н улонедільні .мистецькі 
змагання „Великої Десятки" 
Німецько - Американського 

відкриття Єгиптом плавби 
по Суезькому каналі, яка 
припинилась з початком чер-
вня ц. р , у зв 'язку з ізраїль-
сько - арабською війною. 
Нассер мав заявити, що від-
новлення корабельного руху 
по Суезькому каналі зале-
жить від ширшого ДОМОВЛЄН-
ня з Ізраїлем, який окупу-
вав цідий-СянаЙськнй півос-
трів, ото ж панує над схід-
нім узбережжям Суезького 
каналу. Єгипет буцім-то ра-
днй би поправити теж взас-
мнни з ЗДА, що їх зірвав під 
час тієї війни проти Ізраїлю, 
закинувши тоді Америці і 
Британії, що вони активно 
допомогли своїм летунством 
Ізраїлеві. Той закид Нассер 
уже відкликав. 

У Південному В'єтнамі обрано нижчу 

Сайґон. 
палату парляменту 

В неділю 22-го жний голос матимуть одна-
jkoBTHH ц. р. обрано 137 чле-
нів нижчої палати парля-
м^енту і завершено цим про-
цес встановлення виборно-
го республікансько-демокра-
тичного устрою у тій країні. 
11 вересня мин. року обрано 
Конституційну асамблею, я-
ка виготовила конституцію. 
З вересня ц. р. обрано прези-
дента, віце-президента і Се-

!
ат. У минулих недільних 
иборах фреквенція голосу-

Ючих була трохи менша, як 
у президентських і сенатсь-
ких виборах, але все ж була 
велика: голосували 73ГЛ з-
посеред 5 853 251 заресстро-
ваного виборця. Ще нема 
обрахунку в усіх виборчих 
округах, але з наспілих відо-
мостей виходить, ЩО В НПЖ-
'лн палаті парляменту пова-

ково цивільні посли, критич-
но наставлені супроти тепе-
рішнього військового режи-
му, як також буддисти з во-
йовничої групи Тіч Трі 
Кванга. З і жовтня ц. р. об-
раний 3 вересня на прези-
дента Нгуєн Ван Tic буде 
інавґурованнй, а в 10 пізні-
ше проголосить склад свого 
першого парламентарного у-
ряду. За дотеперішніми віст-
ками — прем'єром того уря-
ду буде цивільна особа. Пів-
нічно-в'стнамська преса, яка 
ввесь час ставилась вороже 
до південно-в'стнамських ви-
борів і пропагувала їхній 
бойкот, охрестила відразу 
недільні вибори, як „остан-
ню дію фарси", що її ніби 
вирежисурувалк ,,амєрнкан-
ські шперіялісти". 

СССР будує вперше літаноносці 
Норфолк, Вірджінія. — 

Совстськнй Союз приступив 
до будування великих літа-
коносців, що означає зворот 
в його морсько - збросневій 
політиці — виявив віце-адмі-
рал Вільям Елліс, шеф шта-
оу найвищого аліянтського 
командування на Атлантику 
з головною кватирою в Hop– 
фолку. Командант американ-
ської фльотн на Атлантику, 
адмірал Ефраім Голмс, пот-
пердив його заяву, при чо-
му виявив, що Совсти nepe– 
сунули на Середземне море 
великі висадні кораблі, яких 
раніше також не мали. Со-
нстський Союз почав рапто-
во розбудовувати свою мор-

ську фльоту від кінця остан-
ньої світової ВІЙНИ і дотепер 
збудував більше, як 200 нн-
щильннків, 25 кружляків та 
коло 400 підводних човнів, 
маючи також підводну ато-
мову фльоту. Совсти стави-
лись давніше байдуже до лі-
таконосців, не маючи закор-
донних морських баз та не 
маючи міжнародних зобов'я-
зань супроти заморських да-
леких країн. Тепер це змі-
ннлося і Совсти рішили, вид-
но, добавити до своєї морсь-
кої воєнної фльотн також лі-
таконосці, які с яайбільши-
ми сучасними морськими 
одиницями, будучи плаваю-
інми летовищами. 

УКРАЇНЦІ СТВОРИЛИ СВОЮ ГРУПУ 
В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПАРТІЇ НЮ 

ДЖЕРЗІ, ВІДБУЛИ ЗУСТРІЧ 

яна ' нерішеною 1:1. ВЄДЄН-
ня в цін зустрічі здобули су-
перинки УСК-у на 55ІІЙ хп.. 
а вирівняння для УСК-у! 
стрілив з карного Мек Кулі 
п'ять хвилин пізніше. 

„Чорноморська Січ", Ню-
арк потерпіла поразку 1:4 у 
мистецьких змаганнях Пер-
шої Дивізії АФЛіґн із дру-
жнною ,,Тайгерс", які відбу-
лися минулої неділі у Босто-1 
ні. 

Елизабет, Н. Дж. - У під-
готові до першого Світового 
Конгресу Вільних Українців 
та зайняті багатьома своїми 
внутрішніми проблемами, у-
країнці Америки досі не ви-
явили надто багато уваги 
справі, шо вже в наступному 
1968-му році мають відбути-
ся вибори Президента ЗДА 
та що це дає добру нагоду 
здобути собі і своїй справі 
відповідну увагу серед най-
шнршого загалу американ-
ського громадянства і. зокре-
ма. серед його провідних ді-
ячів. Не переочнли цієї enpa– 
ви українські демократи Ню 
Джерзі, зокрема від часу, як 
громадянином цього стейту 
став недавно головний пред-
сідник УНСоюзу і екзеку-
тивннй віце-президент УК-
КА та один із найбільших 
активних діячів у Демокра-
тнчній Партії, Посип Лисо-
гір. Завдяки його старанням 
оживлено давні та створено 
нові Українські Демократич-
иі Клюби, шо тепер об'сдна-
іися в Українських Демо-

кратів Ню Джерзі на стейто-
иій базі. Ця нова політична 
група відбула тут минулої 
суботи, 21-го жовтня, свою 
першу річну зустріч-вечеру, 
п якій взяли участь penpe– 
:ентантн амернкансько-ук-
паїнських демократів Близа-
оету, Нюарку, Ірвінгтону, 
К л і ф т о н у , Псрт Амбою, 

Джерзі Ситі, Байону, Пассей-
ку та ряду інших місцевос-
тей. З якою увагою амери-
канці відносяться до таких 
зібрань може посвідчити 
факт, що в цій зустрічі взяли 
участь — не зважаючи на 
безліч подібних імпрез в то-
му ж самому часі — сенатор 
Геррісон Вілліямс та кон-
ґресмен Кернеліюс Галлегер. 
Обидва вони, зокрема кон-
ґресмен Галлаґер, виголосн-
ли промови, виявляючи ве-
лике значення української 
проблематики та зокрема 
згадуючи про 50-річчя Велн-
кої Української Національ-
ної Революції і 25-річчя У-
ПА. Зустріч започаткував 
молитвою всч. о. Йосиф Фе-
дорнк, український Католи-
цький парох Елизабету, гос-
тей привітав голова зустрічі 
Іван Л”вчик, а майстром це-
ремонії був творець і голова 
стейтової організації Україн-
ських Демократів Йосип Ли-
согір. Групу вітали посад-
ники або репрезентанти зга-
даннх міст, демократичні лі-
дери довколишніх повітів, а 
від українських демократів 
нюйоркського стейту прнві-
тання та побажання склав 
їх голова Володимир Бакад. 
Джеймс Кіннелі, лідер Де-
мократичної Партії повіту 
Юніон, промовляючи згадав, 
що хоч п. Лнсогір тільки 

(Закінчення на стер, ^-ій) 

СКВУ, КОНСОЛІДАЦІЯ, ПРАЦЯ НА 
МІСЦЯХ ТА ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 

БУЛИ ПРЕДМЕТОМ НАРАД І РІШЕНЬ 
ЕКЗЕНУТИВИ І КООРДИНАЦІЙНОЇ 

РАДИ УККА 
Ню Иорк. - Справи Сві-

тового Конгресу Вільних У-
країнців, завершення KOHCO– 
лідаційннх заходів, огляд до-
теперішньої діяльности, пра-
ця на місцях в поодиноких 
громадах та пляни на май-
бутне були предметом нарад 
Екзекутивн ї- Координацій-
ної Ради Українського Кон-
гресового Комітету Америки, 
що відбулися тут минулої 
п'ятниці і суботи, 20 і 21-го 
жовтня. 

Екзекутнва апробувала 
консолідоційнв домовлений 

Наради Екзекутивн УККА 
відбулися в п'ятницю, 20-го 
жовтня ввечері в приміщенні 
Наукового Т-ва ім. Шевчен-
ка. Наради відкрив і ними 
проводив екзекутивний зас-
тупник президента Йосип 
Лисогір, а серію звітувань 
започаткував президент УК-
КА проф. Лев Добрянський, 
зосередивши цим разом го-
ловну увагу на його участі 
в Світовій Антнкомуністич-
ній Конференції, що відбу-
лася в Тайпеї на Формозі 
від 25 до 30-го вересня з у-
частю репрезентантів 72 на-
цій та 14 міжнародних анти-
комуністичннх організацій, 
в цьому й Антикомуністич-
ного Бльоку Народів, що 
його репрезентували його 
президент п. Ярослав Стець-
ко та його дружина. Проф. 
Лев Добрянський запропо-
нував, щоб УККА вніс по-
дання про членство в тій 
Конференції з деякими зас-
тереженнями, але кінцеве 
рішення в цій справі відло-
жено. У своєму звіті заторк-
нув проф. Лев Добрянський 
труднощі, що на них натра-
пляс публікація його книж-
кц „Уразливі росіяни", яка 
мала появитися друком пе-
ред 7-им листопадом, в яко-
му большевики відзначати-
муть 50-річчя своєї контрре-
волюції. 

Вислухавши ще звітів ко-
місій для полагодження 

конфлікту у Відділі УККА у 
Філядельфії, консолідацій-
ної, публікаційної, організа-
ційної для СКВУ та фінансо-
вого звідомлення, Екзекутн-
ва винесла м. і. р ішила: 

— Прийняти до відома по-
зитивне наладнаний кон-
флікту у Відділі УККА у Фі 
лядельфії, в и сл о влюючи 
впевненість, що цей Відділ і 
в майбутньому затримає своє 
передове місце в системі У-
ККА як у праці так і в збір-
ці Народного Фонду; 

—Прийняти до відома та 
потвердити опублікований 
вже спільний комунікат 
Консолідаційної Комісії і Ко-
мітету Громадської Єдностн 
із спільних нарад 14 вересня 
ц. p., себто погодитись на те, 
щоб у склад Екзекутивн У-
ККА прийняти ще трьох 
членів опозиції, які будуть 
представниками організацій, 
що є членами УККА. Після 
потвердження повною Екзс-
кутивою цього домовленая, 
воно стає правосильне, бо 
вже раніше, на своїй Крайо-
вій Конференції 16-го верес-
ня, його прийняв за базу по-
розуміння Комітет Громадсь-
кої едности. 

— Обрано чотирьох членів 
Екзекутивн УККА: И. Лнсо-
гора, Ігната Білинського 
д-ра Матвія Стахова і д-ра 
Богдана Гнатюка на канди-
датів до Секретаріату Сніто-
вого Конгресу Вільних Ук-
раїнціч. 

— Прийнято до відома всі 
звіти та одобрено дотепоріш-
ню працю. 

Перші наради 
Координаційної Ради 

Координаційна Рада УК-
КА була створена на підста-
ві прийнятих на останньому 
Конгресі змін і доповнень до 
статуту, замість колишньої 
Ширшої Ради. Згідно з цими 
змінами і доповненнями. У-
ККА складається тепер з 
Екзекутивн, Політичної Ра-

(Закхнчення на стеф. lf-ій) 

У НЮ ЙОРКУ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛИ 
25-ТУ РІЧНИЦЮ УПА 

Ню Иорк. — У за лях го-
телю ..Комодор" у суботу 21 
жовтня, а наступного дня в 
залі ,.Фешен Інституту" ук-
раїнська громадськість взяла 
масову участь у відзначуван-
нях Срібного Ювілею Укра-
їнської Повстанської Армії. 
Святкування припали якраз 
на суботу й неділю, коли 
сотні тисяч американців узя-
ли участь у демонстраціях 
Для вияву підтримки амери-
канськнх військ у антико.чу-
ністичній боротьбі у В'стна-
мі, вивішуючи прапори та 
світячи вогні в автах, а тн-
сячі громадян виявляли своє 
невдоволення з війни у В'ст-
намі демонстраціями у Ва-
шинґтоні та кількох інших 
містах. Саме в ці дні українці 
Ню Иорку й околиць, ра-
зом із американськими та 
різнонаціональннмн друзями 
відзначили тих, які загинули 

в боротьбі УПА проти фа-
шистівської і комуністично^ 
московської диктатур, дали 
моральну підтримку тим, які 
караються, але не каються 
по московських засланнях, 
та гідно вшанували ПО воя-
ків і старшин УПА. які прн-
були на Святочний Апель, 
о 3-ій год. дня., де від імсни 
Капітули Золотого Хреста їх 
було удекоровано Золотим 
Хресто.4 УПА, в тому трьох 
жінок. Вояки І старшини 
УПА приймали Золотий 
Хрест УПА з рук колиш-
нього Голови Тимчасового 
Правління, тепер голови ЦК 
АБН і віцепрезндента Евро-
пейської Ради Свободи Ярос-
лава Стецька, який потім, в 
асисті старшин УПА. розДав 
Золотий Хрест заслуги бать-
кам, матерям і родичам за-
гннулих у боях та на заслан-
(Закінчення на стор. lf-iu) 

Ред. В. Левицький переобраний на 
голову СУЖК 

Торонто. — В четвер. 19 
жовтня ц.р. тут в залі Інстн-
туту св. Володимира відбу. 
лися річні Загальні Збори 
Спілки Українських Журна-
лістів Канади, в результаті 
яких ред. Василь Софронів-
Левицькни був переобраний 
на голову цієї Спілки. У збо. 
pax взяли участь 27 членів 
Спілки. Крім цього, 12 чле-
нів Спілки передали на пись-
мі свої уповноваження при-
явннм на зборах членам, так 
що постанови зборів голосу-
валися 39 голосами. 

Збори відкрив голова ус-
тупаючої Управи ред. Василь 
Леьпцький. Головою зборів 
обрано мгр-а Мар'яна Дзьо-
бу, а секретарем мгр-а Ігоря 

Шанковського. Із звітів Уп-
равн прняпні довідалися, що 
Спілка нараховує тепер 67 
членів, в тому 34 т. зв. за 
статутом дійсних членів і 33 
членів-кореспондентів. Чле. 
намн Спілки є 47 журналіс-
тів з Торонта. 10 з Вінніие-
гу, 5 з Монтреалу і 5 з ін-
ших місцевостей Канади. Ді-
яльність Управи за час від 
травня 1966 до дня зборів 
була жвава і успішна. ЩО 
висловила у своєму звіті 
Контрольна комісія під raio– 
вуванням о. ред. Петра Хо-
мина. а також учасники днс-
кусії над звітами. 

Критичні заввагн з боку 
однієї частини членів Спіл-

(Закінчення на стор. 3-ій) 
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:іа правильний підхід до СКВУ 
Кожна дискусія добра, бо з'ясовує не тільки погляди 

днскутпнтів, але передусім суть даної спрапн. про яку Дис-
кутусться. У дискусії можна теж корегувати думки, які 
виринули, так би мовити, через непорозуміння, у добрій 
Вірі, але без знання фактичних даних. Це все стосується 
теж до голосів, вже оприлюднених на сторінках преси, зо-
крема „Свободи", у зв 'язку із Світовим Конгресом Вільних 
Українців. Щ е більше таких поглядів, які с просто внслі-
дом непорозуміння, можна почути в приватних розмовах 
на цю тему. 

Люди хочуть всілякого: найдалі посунені надія і ба-
жання, що СКВУ покличе до життя якийсь СВІТОВИЙ уряд 
для всіх вільних українців, ЯКИЙ порядкуватиме всіма їх-
німн справами. А щоб такий уряд мав свободу рухів — то, 

” чуємо від декого — на СКВУ требл вирішити справу на-
шого світового податку. Взагалі, мабуть, більшість наших 
людей дивляться на СКВУ, як на засіб розв'язування пре-
різних. наболілих внутрішніх українських проблем. Чнта-
лн ми навіть, що СКВУ повинен стати світовим українсь-
кнм парляментом. А може ще й з парламентарними комісі-
ями і пленарними дебатами над окремими законопроскта-
мн та схвалюванням їх більшістю голосів із відповідними 
додатками і змінами! Громадяни, стурбовані проблемою 
Патріярхату, споглядають на СКВУ. Інші сподіваються, що 
дізнаються від нього про генеральний лік проти впливу 
чужомовного середовища в країнах нового поселення, 
особливо на дітей і молодь. Люди, втомлені й пригнічені 
партійно - політичним розпорошенням та безплідною між-
партійною полемікою, мають претенсії до СКВУ, щоб він 
змінив цей невтішний стан Відомо ж, що потрібні з'сднан-
ия чи тісна співпраця наших наукових установ, потрібна 
консолідація нашого комбатантського світу, покращання 
шкільництва, як чинника національного виховання, і ба-
гато - багато інших подібних великих і менших проблем 
турбують наших громадян. А що наші люди в Америці ма-
ють на увазі тільки свою тутешню громаду, а СКВУ від-
будеться в Ню Иорку, то забувається, що цей Конгрес прн-
значеннй не лише для американських українців, а для всі-
сї української вільної громади в широкому світі. 

А тим часом СКВУ може тільки забрати голос і внз-
начити загальні напрямні, загальні принципи, що за їх 
практичне застосування мусять вже подбати окремі вільні 
українські громади в різних країнах світу. Звичайно. кож-
на країна мас свої умовинн, свої закони, свої окремі внмо-
ги і болячки. СКВУ не може перетворитись впродовж 
трьох днів свого тривання в дискусійну трибуну над yci– 
иа тими прерізнимн справами, - до чого це довело б і на-
віщо пригодилося?! 

Вибуваючись у 50-тнріччя Української Національної 
Революції, СКВУ мусить в першу чергу зяманіфестува-
тн одностайну вірність всього вільного українства принцн-
пам ГУ" Універсалу і тверду настанову проти окупаційного 
московсько - большевицького режиму в Україні. СКВУ му-
сить підтримати на дусі український нарід на рідних зем-
лях, засвідчивши перед цілим світом, що ось існус сильна, 
численна і-в основному об'єднана українська вільна гро-
мада, яка думає і діє за категоріями вільної української 
політично - державної думки. СКВУ може обмежитись тіль-
кн ствердженням таких місійннх цілей української грома-
дн у діаспорі, як плекання української державницької 
думки, приєднування для української визвольної справи 
інших народів й держав та творення тривких культурних 
цінностей. 

Водночас — СКВУ це ж тільки перша спроба коор-
дннуватн дії всіх українських вільних громад, це тільки 
перший почин, перший віДвансннй і великий крок на шля-
ху зорганізованої співдії. У цій першій своїй спробі СКВУ 
не може займатися деталями, не може розмінюватись на 
дрібну монету. Він не матиме ані часу ані можливостей 
розглянути пгерізні. хай і преважні справи в подробицях, 
і тим паче не матиме змоги практично разв'язатн їх. 

В одному збігаються всі дотеперішні голоси в справі 
СКВУ доцільні й помилкові, правильні й неправильні: 
всі вони стверджують потребу і конечність відбути СКВУ, 

- всі вони, хоч кожний на свій лад, прив'язують до нього ве-
лнке значення. Треба виправдати тих, які сподіваються від 
нього забагато і раді би приділити йому більшу ролто, 
аніж він її всилі відіграти: замало було до цього часу осві-
домно - інформаційної служби про підготову СКВУ. Але 
й те, що проголошено, сколихнуло українською вільною 
громадою. Всі познаки свідчать про те. що СКВУ відбу-
деться велично, достойно, однаково щодо числа своїх учас-
ннків. як і характеру та змісту. Треба й надалі дискуту-
ватн, маючи на оці власне тон широкий характер і ті най-
внщі цілі СКВУ. 

Т. Залеськнй 

ЗАНЕДБАНА СПРАВА 
Роздумуючи над прнчина-

ми асиміляційних проявів 
нашої молоді, а то й старших 
осіб, ми чи недобачаємо, чи 
легковажимо один із най-
важливіших моментів у псн-
хіці людей, передусім МОЛ0-
ді, а саме: не голослівні зау-
важення вони сприймають 
від оточення, а те, що вра-
жає їх почуття, зокрема зір 
і слух. Чим сильніше торка-
ються якісь речі ЧИ ДІЇ ПО-
чуттів, тим глибше закріп-
люються вони у пам'яті 
особливо дітей і роблять їх 
більш оборонними проти чу-
жих впливів. 

На жаль, ми легковажимо 
це питання і зверхніх вплн-
вів на дитину майже не бе-
ремо до уваги. А дитина, 
вийшовши з батьківського 
дому, де зберігають україн-
ську мову, чус на вулиці, в 
школі, в крамниці, на пошті, 
а буває і в церкві, тільки 
англійську мову. 

Тож нічого дивного нема 
в тому, що дитина втрачає 
серед чужого моря СМІЛИ-
вість уживати української 
мови. Вона не зустрічає ні-
якої піддержки в оточенні в 
питанні рідної мови, не' чує 
українського слова і, crocy– 
ючнсь до загалу, уживає ан-
глійської мови. Та чужаниця 
довкола дитини обеззброює 
її, і вона йде за загалом. 

Як то було з нами в юних 
Днях, коли ми з села ітриїха-
ли в місто, де панувала чу-
жа мова? 

Пригадую собі перші дні 
- тижні в місті, куди батьки 
привезли мене до школи. Чу-
жаниця в людях і мові, брак 
будь - чого рідного гнітили 
мене, відбирали самопев-
ність. 

Але коди по кількох МІСЯ-
цях у місті появилась коло 
школи, недалеко костелу та 
суду, на головній кам'яниці 
велика вивіска з написом 
„Народна Торговля", я від-
чув у собі відвагу говорити 
по - українському, навіть до 
поляків. А коли до міста 
приїхав український театр і 
з мурів заговорили афіші 
українською мовою, це так 
підбадьорило моїх товаришів 
українців, що один з них по-
сварився з товаришем поля-
ком, переконуючи того, що 
австрійський цісар є русн-
ном (українцем), а не по-
ляком. 

Двадцять років тому я 
опинився у Вінніпегу. Одно-
го разу, коли я проходив ву-
лицею Дуфферт, знаною з 
того, що на ній майже кожна 
жидівська крамниця мас ук-
раїнську вивіску, мене заці-
кавив напне великими бук-
вамн на одній із кращих 
кам'яниць, на фронтовій сті-
ні: „Український Голос". А 
в кутку стіни малими буква-
ми: „Юкрейнісн Войс". Опо-
далік на перехресті вулиці 
на фронті кам'яниці прочн-
тав я напис „Пошта". Я був 
тим захоплений і відчув се-
бе наче на Україні. 

Чи не почуває себе подіб-
но китаєць чи японець, коли 
опиниться в котромусь ка-
надійському місті і побачить 
кам'яницю, стіни якої вкриті 
китайськими чи японськими 
гіерогліфамн ? 

На жаль, українських на-
писів на таких наших уста-
новах як кредитівки, редак-
ції часописів, лікарські кан-
целярії, аптеки, поза рідкн-
ми виїмками, ви не знайде-
Ї Є . 

Коли б наші бізнесмени не 
соромилися чи не боялися 
українських випісок, а пос-
таралнея про них в гарній 
формі, і до того ще й про ук-
раїнські прапори, які 22 січ-
ня та в Шевченківські дні за-
лопотілн б на вулицях, тоді 
ми могли б мати ілюзію, що 
ми на Україні. І нехай би то-
ді батьки перейшлися з діть-
ми тими вулицями і предста-
вили їм, що ми тут, у Каналі 
чи Америці, маємо такі самі 
права, що й англійці, і що 
наша мова не гірша від ан-
глійської. 

Чи те все не опам'ятало 
б дітей, бодай трохи, чи не 
викликало б гордостн в них 
та пошани до рідної мови? 
Чи не набрали б вони яіді:л-
ги вживати української i;o– 
ви не тільки вдома, але й у 
прилюдних місцях, зокрема 
в школі? У розмові з товарп-
шами українцями? 

Ніхто не має права сказа-
ти, що це фантазії, бо цього 
ми не пробували. Не внпрп:;-
дуватнея, що влада не доз-
воляс цього. Треба владі Да-
тц вияснення, і вона не бую 
наполягати на забороні, як 
це знаю з прикладів. Отн:е. 
спробуймо! 

Коріння почуття націо-
нальної меншовартости, цьо-
го джерела асиміляції, треба 
шукати і в браку українсь-
кнх часописів у кіосках та 
чужих, а навіть українських, 
крамницях, що змушує ” на-
шнх менше свідомих людей 
купувати чужу пресу. Та it 
годі вимагати, щоб робітник; 
ідучи До дому з прані, 
по дорозі вступав до yxpa– 
їнськнх редакцій чи КНИГО-
рень по часопис. 

Мені Доводилося бачити D 
чужих -крамницях у Торонто 
тільки часопис „Вільне Сло-
во". І тому всі наші часопп-
си не грішать великим тнра-
жем Виходить, що власники' 
часописів бояться, щоб їхні 
часописи не пішли в маси, 
і тому не пускають їх на шп-
рокий ринок. 

Як же може почувати се-
бе молодь, коли вона, при-
ходячн до крамниці не тіль-
кн чужої, але й української, 
бачить десятки часописів 
англійською та іншими мо-
вами, а з українських часом 
одну або й ні одної. Вона 
мусить почувати себе меншо-
вартісною, бо її рідна мова, 
либонь, „не рівня" іншим 
мовам, як проста, хлопська. 

Ідімо далі. Подібне почут-
тя національної меншоварто-
сти виносимо з наших націо-
нальннх свят, на яких не 
раз буває більше промов ан-
глійською, ніж українською 
мовою. Трн роки тому на 
СВЯТІ СоборНОСТН ВИГОЛОШЄ-
но чи відчитано сім промов', 
між ними аж п'ять по - а н -
глійськи. Коли я запитав 
одного юнака, що йому нан-
більше сподобалося на свя-
ті, він сказав: ,,анґлікн". 

Отже, люди йдуть на свя-
то Соборностн, щоб довідатй' 
ся, що англійська мова дое-
тойніша за українську. 

Як у таких обставинах мо-
лодь може гордитися рідною 
мовою або бодай її шанува-
т и ? ! 

Півсторіччя ' національної 
революції, існування українг 
ської держави, довголітні 
змагання за право нації... А 
що зискало на тому почуття 
національної гідностн? 

Пригадаймо собі, яку то 
боротьбу зводила на рідних 

Совєтський 
суперпатріот 

У першому періоді праці 
над Асуанською греблею в 
Єгипті з СССР довозили ту-
ди техніків літаками. Один 
з літаків, повертаючись до 
Москви, розбився. В ньому 
загинув технік Борис Кова-
ленко. 

У „Молоді України" з 23 
вересня надруковано про Б. 
Коваленка великий нарис. У 
нарисі докладно описано ка-
тастрофу советського літа-
ка, без згадки про кількість 
убитих, хоча загинули всі 
пасажири: 

„17 серпня Борне вилетів 
з Каїру на Москву. І раптом 
екіпаж повітряного лайнера 
сполошився. Відмовив один 
з чотирьох моторів. В етер 
полетів сигнал тривоги. З 
найближчого аеропорту за-
пропонували - приземлюва-
тнсь. З десятикілометрової 
висоти літак став різко зни-
жуватись. Третє коло. Зне-
нацька пролунали вибухи. 
Відвалився один, потім дру-
гнй мотор. Обшивку охопило 
полум'я. Лайнер став пада-
ти каменем. В паніці замету-
шнлись пасажири. Мужньо 
тримався лише один з них — 
Борис Коваленко. Рвучко 
підвівшись з крісла, він ки-
нувся крізь натовп до радіо-
рубки. Радист востаннє ска-
зав у мікрофон: „Терпимо 
аварію, терпимо аварію... 
Дозвольте передати на зем-
.по останні слова пасажирів. 
Дозвольте..." — Його голос 
змінив інший спокійний, тро-
хн хрипкуватий голов Бори-
са Коваленка: „Товариші, 
прощайте! Бережіть Радян-
ську владу!". . 

Така ця історія про COBCT– 
ського суперпатріота, що її 
придумали в редакції „Мо-
лоді України" з нагоди „50-
річчя Жовтня".. . 

ПРОМОВА ПРО УКРАЇНУ 
- Д Л Я АМЕРИКАНЦІВ 
Ґудридж, Мінн. — Дня 19 

вересня на зборах льокаль-
ного Клюбу Левів (Lions 
Clubs) промовляв п. Ф. Лу-
ців, учитель місцевої амери-
канської школи. Він промов-
ляв на тему: „Змагання ук-
раїнців до незалежності!", 
викликавши велике зацікав-
лення слухачів, з яких біль-
шість ніколи не чули про 
українців, або наші політнч-
иі змагання. 

землях наша молодь за пра-
ва української мови: за квнт-
ки, за написи, за вживання 
її в урядах і т. Д. І Дещо вн-
борола. 

Тут, у Канаді, ми також 
здобуваємо собі права, нап-
риклад, у шкільництві. В 
повсякденному житті ніхто в 
'Канаді і Америці з українсь-
-кої мови не глузує, як то 
бувало на Батьківщині, ніхто 
не забороняє нею послуго-
вуватися. А проте, нам важ-
ко виплекати в собі пошану 
до своєї мови. 

Жадаємо прав від англій-
ців, .але себе самих не всилі 
змусити Дорожити рідною 
Мовою, боїмося її вживати, 
щоб часом не поглянув на 
нас хтось неприхильним 
оком. 

Тому здійснюймо наведені 
вище поради як запоруки 
проти нашої хвороби — по-
чуття національної меншо-
вартостн! Випростуймо свій 
хребет, що зігнувся ПІД ДОС-
таткями та розкошами! 

ПОЛЯКИ ТАКОЖ 
МАЮТЬ ПРОБЛЕМУ 

v 
Польська преса в Америці 

б'є на.тривогу в обороні мо-
ви в церкві і школі. Наво-
джу в перекладі статтю з 
польської преси п. Я. Камін-
ського про те, як католицькі 
єпископати інтернаціоналі-
зують парафії. Він пише: 

„Справа елімінації етніч-
них парафій і заступлення 
їх парафіями географічними 
є в деяких стейтах Америки 
дуже живою і зганяє сон з 
очей батьків і широкого ко-
ла Польонії, бо це проблема 
тим більше важлива, що як-
раз в Римі зібрався Синод 
єпископів, який напевно ви-
несе рішення в справі пети-
ції американського Єписко-
пату, щоб чужомовні парафії 
були остаточно внелімікова-
Н І . : . " , . 

Управа Мишиґенської ок-
руги Конгресу Американсь-
кої Польонії опублікувала 
лиот такого змісту: 

, З З'єднаних Державах 
Америки є понад 800 польсь-
ких парафій, але католицькі 
єпископи висилають студен-
тів не до польської духовної 
семінарії в Орчард Лейк, 
Мншиґен, а до інших, амери-
канських... Також не дали 
позитивного внеліду наші 
зусилля відновити навчан-
ня польської мови, культу-
ри і традиції, як реґулярно-
го вик ладового предмету в 
наших парафіяльних шко-
лах... Інші етнічні групи в 
тому напрямі також не ма-
ли успіху . . . 

„Отже ясно, що католйць-
кі єпископи повільно затис-
кають петлю смертн навко-
ло польонійннх парафій і 
парафіяльних шкіл... І то 
так грізно, що без драстнч-
них заходів рятунку їхні дні 
почислені... 

„Коли хочемо, щоб насту-
пила поправа, коли хочемо 
врятувати нашу польськість 
у парафіях і в школах, збу-
дованнх за вдовин гріш ста-
рої Польонії, треба негайно 
об'єднаної і сильної акції всі-
сї Польонії. 

„Тут вільна Америка! 
Нам вільно і треба негайно 
рятуватися! 

„Говорячи про національ-
ні етнічні парафії і інші інс-
тнтуції, труДно не обговорн-
ти і справу польської мови, 
яку також не тільки знева-
жасться, але й елімінується... 

„Дивно, що справа елімі-
нацїі польської мови в на-
шнх парафіях і школах, це 
— справа ненавнетн і нетер-
пимости американського с-
пнекопату до людей, які 
вживають іншої, а не ан-
глійської мови, хоч ми не 
живемо в Англії... Але, на 
диво, і там вживають мови 
ірляндської, валійської і 
шкотської..." 

Подібно пише ксьондз Я. 
Доманський у газеті „Наруд 
Польскі": 

„Воскресімо завмираючу 
тут польську мову! Bnpo– 
вадьмо її наново до наших 
парафіяльних шкіл і інстн-
туцій! Знаючи одну тільки 
англійську мову, наші Діти с 
неначе ті малі бджілки без 
крилечок, що не можуть збн-
ратн меду з квіту польської 
мови, польської культури і 
нашої прекрасної тарднції". 

Коментарі, думаю, зайві. 
ІІ. Рибак 
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ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУ! 

,ДМЕДІКЕР" 
Частина перша 

Численні запити наших 
читачів, зокрема старших 
віком, що вже на пенсії, під-
сунули думку вияснити ряд 
справ, зв 'язаних із т. зв. ,,Me– 
дікером", себто американсь-
ким законом, який забезпе-
чує допомогу в лікуванні 
пенсіонерам. Ми вже готує-
мо спеціальну брошуру на 
цю тему українською мовою, 
яку видамо заходами „Сво-
бодй", як громадську послу-
гу нашим читачам, а тепер 
у цій рубриці вияснимо кіль-
ка основних питань. 

Закон про медичну допо-
могу пенсіонерам, який внй-
шов минулого року в рям-
ках соціяльного забезпечен-
ня, поділяється на дві час-
тини: забезпека лікування в 
шпиталі і допомога в кош-
тах лікування. Першу час-
тину оплачує держава, а 
Другу — пополовині — дер-
жава І сам пенсіонер у внсо-
ті трьох долярів місячно з 
кожної сторони. Перша час-
тнна приходить автоматнч-
но, а друга є добровільною. 

Поглянувши на свою 
картку „Медікер", ви поба-
чите написи: „шпитальне 
забезпечення", а у випадку, 
коли записались на лікарсь-
ке і платите три долярн мі-
сячно, напис: „медичне за-
безпечення". Тих трн ДОЛЯ-
рн місячно вам відтягається 
автоматично від вашого че-
ка соціяльного забезпечен-
ня. 

В закон „медікер" входять 
дише ті пенсіонери, які за-
кінчили 65 років життя. Ті, 
які відійшло на пенсію рані-
ше із-за, наприклад, слабого 
здоров'я — покищо не ВКЛЮ-
чені в цей закон. Конґресо-
ві комітети працюють, щоб 
цю категорію людей також 
туди включити. 

Перша частина „медікер", 
тобто та, яка забезпечує за 
хворим лікарню, має чотири 
форми допомоги: стаціонар-
не лікування в шпиталі, пе-
ребування в одиницях про-
довженого Догляду після 
шпиталю, домашня' опіка пі-
сля шпиталю і діагностичні 
послуги лікарні на базі т. 
зв. зовнішніх пацієнтів, тоб-
то тих, що не лягають у 
шпиталь, а приходять до 
нього Для аналіз, дослідів і 
т. д. 

Стаціонарне лікування за-
безпечує за пацієнтом 90 
Днів перебування в шпиталі 
протягом „випадку хвороби". 
Тут справа дещо закручена, 
бо „випадок хвороби" або, як 
його звуть американці, „спел 
ов ілнес", не означає в за-
коні певної хвороби, а відно-
енться виключно до nepio– 
ду часу, протяі-ом якого доз-
воляється використовувати 
лікарню. Тому кожний „ви-
паДок хвороби" починається 
початком року, і ви маєте 
право хворіти на які хочете 
недуги, бути в лікарні біль-
ше як один раз, кожного ра-
зу на іншу недугу, але з ва-
шої кишені піде тільки 40 
долярів за всі перебування, 
разом узявши. Коли ви бу-
ли в лікарні раз і заплатили 
40 дол. — всі наступні nepe– 
бування для вас повністю 
безплатні. Коли ви не внко-
ристали в лікарні 60 днів, 

тоді починається період но-
вого „випадку хвороби". 

Стаціонарне лікування ко-
штом „медікеру" .забезпечу-
сться протягом 90 Днів, в то-
му числі 60 днів, .аа які па-
цієнт разом платить, лиш 40 
Долярів, і ЗО днів, за як і пла-
тить 10 дол. денно, а решту 
покриває „медікер". І так ви 
можете використовувати лі-
карню при кожному ,внпад-
кові хвороби". Вийняток тут 
становлять тільки,. психіят-
ричні лікарні, де пацієнт мас 
коштом „медікер," лише 190 
днів протягом свого життя. 

За час перебування в лі-
карні „медікер" і -оплачує: 
півприватну кімнату (два 
або більше л іжок) , але зап-
латить ї за приватну кімна-
ту, якщо це з огляду на ме-
Дичну необхідність зарядить 
л ікар; опіку медсестер, за 
вий нятком приватних; усі 
допоміжні приладдя, спеці-
яльні ліжка, крісла; усі ліки, 
вливання, уколи, включно з 
кров'ю для трансфузій, за 
внйнятком перпіих трьох 
пляшок; усі діагностичні 
аналізи, кардіограми, рент-
ген, лябораторійні досліди; 
операційні кімнати і їх уря-
дження; лікування, раДіоак-
тнвними засобами; ойіку 
всього іншого персоналу, як 
резидентів, патологів, фізіо-
терапистів, амбулянсів і т. 
д. 

Перша частина „медікеру" 
не покриває: діка,рських го-
норарів, бо для цього треба 
мати „медичне забезпечен-
ня", тобто другу частину 
„медікеру", приватних мед-
сестер; уряджень особистої 
вигоди, як телевізійних апа-
ратів, окремих меблів та лі-
ків, які пацієнт бере із со-
бою, залишаючи лікарню. 

Після стаціонарного ліку-
ванна іноді потрібне^ще дбай. 
ливого догляду в періоді 
конвалесценції пацієнта. В 
цьому випадку „медікер" дає 
можливість йому перебувати 
в т. зв. одиницях'нродовже-
ного догляду. Це може бути 
піклувальннй дім („нор-
сінґ гом"), спеціяльно для 
цього "збуДоваЧій й обладнані 
Доми, а також призначені 
для цього окремі частини лі-
карні. На продовжений дог-
ляд у такій одиниці має пра-
во пацієнт, якщо він не мен-
ше як три дні був на стаціо-
нарному лікуванні в шпита-
лі. Час перебування в такій 
одиниці — до 100, днів, з чо-
го 20 днів оплачує „медікер" 
повністю, а 80 днів покриває 
по 5 дол. денно пацієнт і 
решту „медікер". В часі пе-
ребування в такій одиниці 
„медікер" покриває всі інші 
кошти так, як це робить у 
лікарні. Пацієнт повинен бу-
ти покладеним у таку оди-
ницю не пізніше, як через 14 
днів після випнеання з лі-
карні. 

Коли ж п і с л я ' проДовже-
ного чи короткого лікування 
в шпиталі, знову не менше 
як трьох днів, потрібно ДО-
помогн вдома, „медікер" по-
криває кошти візит сестер, 
фізіотерапистів і ' т . д., а та-
кож оплачує допомогове зна-
ряддя як спеціяльні крісла, 
ліжка та інші матеріали, по-
трібні при лікуванні. Не по-
крнвас „медікер" лише ліки 
та лікарські гонорари. В ін-
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ХАТА БЕЗ ПОКРІВЛІ 

(3) 
В українському селі РешитилівцІ на Полтавщині автор 

відвідав священика. Священик щиро привітався,хоч давні-
ше не відважився б прийняти чужинця У своїй хаті. Вій на-
віть був такни певний себе, що звернувся до вищої влади, 
щоб заборонила колгоспові вживати частину церкви на 
шпихлір. 

Найщасливїшим членом родини цього священика був 
його 12-літній синок, який заявив авторові, що хоче бути 
авіаційним інженером. „Така мета тепер стала иожли-
вою." пише Гіндус. 

У 1941-45 роках духовенство зібрало серед вірних 
одягу і інших речей для армії на багато тисяч рублів. 
На танкову колону імени Дмнтрія Донського ібрало 
триста мільйонів старих рублів. 

Тоді, чув автор, найбільш патріотичну проповідь вн-
голосив єпископ Ярославля, зворушивши слухачів до 
сліз. А німці, проти яких московська Церква так завзято 
виступала, скріплювали її становище: на завойованих те-
рнторіях наказували відкривати церкви, що їх Москва 
позакривала. 

Улітку 1944 року автор відвідав Кубань. їхан села-
м п ' ї заходив у церкви, в яких відбувались богослуження. 

Літом 1958 року, коли знову відвідав Кубань, бачив, що. 
без уваги на шалену протнрелігійну пропаганду, церкви 
все ще не були закриті. Все ж, не зважаючи на це ..при-
мирення", вірні не врятувалися від нових переслідувань. 
У 1952 році з наказу партії почали розбирати і внсаджу-
вати динамітом старовинні церкви або обертати їх на 
свинюшники та колгоспні магазини. 

У Києві, збудована в 1910 ^ оці рнмо-католнцька ка-
тедра, зачинена довгі літа, була оточена риштованням. 
Поет Микола Бажан казав авторові, що це - сдина бу-
дівля в Києві, збудована в ґотицькому стилі, і тому її хо-
чуть зберегти, як архітектурну пам'ятку. 

Матері приносять своїх немовлят до церкви. З:ікон 
вимагає для цього згоди обох батьків, тож матері мають 
на руках письмову згоду батька та його пашпорт. Влада 
завзято намагається відтягнути від Церкви молоде поко-
ління. 

лвтор твердить, що на Україні баптисти маніть ве-
ликнй вплив на населення. Багато баптистів Є серед рр-
бітників Донбасу .Здивувало автора, що дуже багато с їх 
серед молоді Полтави. На базарі в Краенодарі, на Ку-
бані, він чув, як молода козачка, що продавала лині, 
говорила до якоїсь дівчини: „Як вийдеш заміж за бап-
тиста, то знатимеш, що він не засмердить тобі хати ма-. 
хоркою, не буде вертатися додому п'яний, не лаятиметься 
поганими словами і не зачарує його ніяка дівчина". 

У 1932 році перед великим голодом автор побував на 
Україні із кореспондентом „Ню Порк Гералду" Ралфом 
Барнсом. Відвідали Київщину та Полтавщину. Коли про' 
ходили вулицями села Решетилівки, зустрічні селяни ка-г 

зали їм з острахом: „Зима йде, не будемо мати хліба, ирм-
ремо". 

Зима прийшла, хліба не було. В Україні мільйони 
людей погинули. Сам Сталін признався Чсрчіллові, що 
комунізм введено на Україні коштом 10 мільйонів на-
селення. 

Урядово Кремль заперечив будь-який голод, хоч у 
Москві всі про нього знали. Чужинецьким кореспонден-
там було заборонено пересилати вістки про голод до своїх 
агенцій або виїздити поза Москву чи Ленінград. Барнс 
знехтував забороною і телефонічно повідомив лондонську 
„Гералд Трібюн" про голодову катастрофу. Наступного 
ранку покликали його до пресового відділу і загрознлн 
видаленням. 

В 1934 році автор був у Полтаві, розмовляв із голо-
вою міської ради, і він розповідав про всі страхіття, які 
прнходилось зазнати людям. 

Хоч який жахливий був голод на Україні, — пише 
автор, — нове покоління мало що знає про нього, про ті 
чорні дні пам'ятають старі люди, але їх щораз менше. 

За одно покоління, — пише автор, — український 
народ пережив дві страшні Катастрофи: голод і німецьку 
окупацію. 

Інтелігентний жид у Москві оповідав авторові: „Од-
ного разу мій 10-літній син вернувся зі школи заплака-
ннй. Діти напали на нього в клясі. ображали його і каза-
лн, що він повинен забиратися до Ізраїлю. Найцікавіше 
з цього всього те, — казав той жид, — що мій хлопець 
ніколи досі не чув про Ізраїль". 

Далі оповідає автор про те, як світ довідався про так 
звану „Малахівську аферу". 

Малахівка - це передмістя Москви з 30.000 населен-
ня ,з того 10.000 жидів. Ранком 4 жовтня 1959 p., в пер-
шнй день жидівського Нового Року, хтось підпалив міс-
цеву синагогу і хату 80-літнього сторожа жидівського 

кладовища. Вогонь у синагозі погасили, одначе cropo– 
жева хата, а в ній і його 68-річна дружина згоріли. 

Влада не дозволила західнім кореспондентам повідом-
лятн про цю подію, але за кордоном довідалнея^лро неї че-
рез американського туриста. Він поїхав до Малахівки 
таксівкою і після повороту переслав вістку прр пожежу у 
„Ню Иорк Тайме". Привіз він із собою одну з попрнчеп-
люваннх на стінах жидівських хат антисемітських летю-
чок, підписану: „Комітет бей жідов". 

У Києві автор відвідав поета Миколу Бажана і в роз-
мові заторкнув справу антисемітизму. Бажан був цим за-
скочений і сказав: 

„Як можна говорити, що в Україні є антисемітизм. 
Наш найелавніший математик — жид, найелавнішнй фі-
зик — жид Бродськнй, жид Лейпуський — наш внзнач-
ннй авторитет у ділянці атомової енергії, жнд Грубач — 
провідний історик українського революційного руху. Всі 
ми читаємо в перекладі на українську мову твори Шолом 
Алейхема і Переца, відомих жидівських письменників. 
Зайдіть до нашої консерваторії, то самі побачите, скільки 
є там професорів і студентів жидів. Вони спеціяльно обда-
ровані музичним талантом, і ми робимо все, що можемо, 
щоб допомогти їм розвивати їх таланти. Якби ви прий-
шлн півгодини скоріше, я познайомив би вас із трьома 
молодими жидами, які відзначаються великими літера-
туриими здібностями. Ні, ми не робимо різниць щодо 
жидів." 

„Але ви не маєте жидівських шкіл і жидівських уста-
нов" — завважив автор. 

„Так, не маємо. Жнди у нас так засимілювалися, що 
не потребують ніяких окремих установ. Одначе, не забу-
вайте, що це вважається злочином у нашій країні підбу-

(Закінчсння на crop. 8-ій) t'9vy 
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ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЛИСТОПАД! ПАМЯТАМЇ ПРО СВІТОВИЙ КОНГРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ! 
" ' УЧАСТЬ ЖІНОК У СКВУ 

Уже тільки короткий час 
ділить нас від так важливої 
водії:' Світового Конгресу 
Вільних Українців, у якому 
українське жіноцтво бере ви-
татну участь. День 15 листо-
п а д а ' б у д е історичним днем 
в житті і творчості всього на-
шого' жіноцтва в вільному 
світі. 

В Готелі Стетлер - Гілтон, 
прн ЗЗ 'вул. і 7-мій Авеню, в 
год ^ т і й рано в рамках СК-
ВУ, розпочнесь жіноча сесія 
при участі найвизначніших 
громадських діячок, які при-
будуть з Европи, Аргентини, 
Бразилії, Австралії, Англії, 
Канади і, очевидно,' із ЗДА. 
Цей з'їзд приготовляє СФУ-
ЖО, а господарем з'їзду буде 
Окружна Рада Відділів СУА 
в Ню Иорку, на чолі з Окса-
ною Рак. Ціль з'їзду — пе-
ревірка і мобілізація жіночих 
об'єднаних сил українців у 
вільному світі. Коли ворог 
різними способами гнобить 
самостійну думку і розвиток 
нашого життя на рідних зем. 
лях, ми мусимо плекати його 
в вільному світі. Сесія ЖІНО-
чого з'їзду складассь з трьох 
частин, секційної, пленарної 
і святочно-мистецької. В пер-
шій частині будуть доповіді 
з різних ділянок, я к : органі-
заційної, виховної, культ-ос-

вітньої, мистецької, журналь 
стнчної і зв'язків. Друга ча-
стина буде пленарна, в якій 
будуть брати участь учасни-
ці і гості. На цій сесії буде 
т р и ДОПОВОДІ, ЩО ЇХ ВИГОЛО-
сять; д-р Ганна Янішевська 
з Канади на тему: ,,50 ліття 
рівноправностн", мгр. Вален. 
тина Воропай з Европи, „Ук. 
раїнська Жінка на рідних 
Землях", інж. Стефанія Пуш-
кар, „Українська Жінка в 
Вільному Світі", з ЗДА. На 
пленарній сесії будуть вине-
сені резолюції, які дадуть 
напрямні до праці на будуче. 
Третьою частиною сесії бу-
де святочний бенкет, який 
буде в тім же готелі, в cepe– 
ду, 15 листопада в год. 7-ій 
вечера. На цьому бенкеті 
виступлять наші молоді та-
ланти. 

Цей жіночий з'їзд запові-
дасться незвичайно цікаво. 
Тому заохочуємо і кличемо 
наше жіноцтво до співучасті. 
Особливо' надіємось, що жі-
ноцтво з Ню Норку і ОКОЛИ-
ці візьме чисельну участь. 

Зголошення на бенкет і се-
сію 12 дол. треба посилати 
до Централі С.У.А. на адре-
су: 4936 Нрт 13 вул. Філя-
дельфія 41, Па. 

Марія Демидчук 
Пресова Комісія СФУЖО 

В АМЕРИЦІ И У СВГП 
Щ С Ь К Л РАДА У НЮ ИОРКУ ОБМІРКОВУЄ ЗАКО-

НОПРОЄКТ про обмеження свободи купна різного рода 
рушниць. Комітет для міських справ тієї Ради висловився 
за той законопроект. У Ню Иорку обов'язує вже т. зв. Акт 
Суллівана, за яким револьвери і пістолі можуть мати тіль-
кн власники окремого поліційного дозволу на це. 

ДО ЄГИПТУ ПРИБУВ БРІГПИСЬКИИ ДИПЛОМАТ 
ГАРОЛД БІЛІ , який мас за мету відбудувати нормальні 
дипломатичні взаємини Британії і Єгипту, що їх зірвав 
був Єгипет, та посередннчнти в ізраїльсько-египетському 
конфлікті. Однак західні обсерватори в Каїро твердять, 
що президент Нассер не зважиться тепер піти на будь-
який компроміс з Ізраїлем з уваги на радикальні настрої 
в корпусі молодших старшин. 

: х х і І І Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х І п і х т г т І Х І І І І І Х ; 

Н О В І К Н И Ж К И ! 

Алла Косеовеька 
Г І Р С Ь К И Й в о в к 

п о в і с т ь 
про Гірського Вовка - Бориса Горленка — д-ра Юрка, 
життьовий шлях, якого простелився від степів України 
до Кавказьких гір і закінчився в упівському бункері в 

Карпатських горах. 
Повість мас 196 стор. друку. Мистецька обкладинка ро-
боти Бориса Крюкова. Ціна 52.50 

Замовляти: 
SvOBODA, P.O. Box 346, Jersey City, NJT– 07303 

ДХХХХХХХХХХХХХХХПХХХХХХХХХХХХХХТХХ 
ОФОФОФФОФЛ -у 

Жовтень - місяць книжки 
Купуйте такі книжки авторства ЯРОСЛАВИ ОСТРУК: 
„Провалля", повість з часів польської займашдинн 52.50 
„Оля", повість з першої світової війни „ „ - - - - - - - 52.50 
„Родина Гольдів", повість з жидівського ж.лтя. 

, 2 дол. і 3 дол. 
„Хуртовина гряде", повість з большевнцькн:' часів 

в Західній Україні ' ,-т .,-,.,„ .,, 3 дол. і 4 дол. 
В друку роман — „Те, що роз'єднує". 
Y. OSTRUK - 1120 Chelten Ave., Philadelphia, Pa. 19126 

В Північнім Бруклині відбулася інсталяція 
нового пароха о. Николая Волховського 
Бруклин, Н.И. — В неді-

лю 22-го жовтня в українсь-
кій католицькій парохії св. 
Духа в північному Бруклині 
відбулася канонічна візита-
ція Кир Иосифа Шмондюка 
получена з інсталяцією но-
вого пароха о. Николая Воя-
ковського. Це свято для па-
рохіян Церкви св. Духа 
складалося з двох частин. О 
год. 10-ій перед полуднем о. 
парох Вояковський відпра-
вив Божественну Літургію, 
на якій присутній був Прео-
священний Кир Иосиф та ге-
неральннй вікарій о. Емі-
лілн Монастирський. Після 
св. Євангелії о. Вояковський 
привітав Владику та дяку-
вав йому за прибуття на ін-
сталяцію. Владика Шмон-
дюк виголосив довшу пропо. 
відь, в якій представив па-
рохіянам нового пароха, я-
кий вже 43 роки працює у 
Христовому винограднику в 
Рідному Краю, в Німеччині, 
де він був Апостольським 
Візитатором, та тут в Аме-
риці. Владика проповідав 
про обов'язки пароха та па-
рохіян. Парох мас дбати в 
нинішних зматеріялізованих 
часах про душі своїх napo– 
хіян, щоб вони жили згідно 
з Христовою наукою та щоб 
зберігали свою рідну мову й 
культуру свого народу, який 
не сміє згубити своє обличчя 
в чужому морі, ЩО його ок-
ружас. Під час Служби Бо-
жої співав церковний хор 
під диригентурою маестра 
Лева Рейнаровича. О год. 5-
ій по гіолудні в шкільній за-
лі школи при Церкві св. Ду-
ха відбувся інсталяційний 
бенкет, в якому взяли участь 
коло 250 осіб, і який вшану-
вав своєю присутністю Вла-
дика Кир Шмондюк. Бенкет 
відкрив голова Церковного 
Комітету п. Іван Падусовсь. 
кий, який попросив на тост-
майстра о. Самуїла Кварту-
чі з Гемстеду. Як перший 
промовляв д-р Мнрон За-
рицький, який преставив но-
вого пароха о. ,Н. Вояковсь-
кого, та який говорив і про 
ті тяжкі обов'язки, що його 
чекають на новому станови-
щі, де треба вести цілоденну 
парохіяльну школу, фінанси 
якої нерожево представля-
ються. В мистецькій nporpa– 
мі виступив Квінтет Банду-
рнсток під проводом п. Пав-
ла Даннлова з Ню Иорку, 

який виконав чотири пісні. 
Учениці Української Като-
лицької Школи та Школи 
Українознавства Ірина Квас-
ній, Марійка Самок і шин, 
Ірина Шпак і Ольга Гуса-
ківська виконали декляма-
,ції. Лев Рейнартаич відспі-
вав два соля при акомпанія-
менті п. Т. Левицького. Хор 
Церкви св. Духа під дир. Л. 
Рейнаровича відспівав дві 
пісні. Присутні щиро плес-
кували всі точки мистецької 
програми. Представники 
кільканадцятьох церковних і 
світських організацій та ус-
танов вітали нового пароха. 
З гостей промовляли npoTO– 
ігумен ЧСВВ о. Микола Ко-
гут та головна радна УНСо-
юзу пані Марія Демидчук. 
Промовляли і пані Яраслава 
Зарнцька та редактор „Аме-
рики" М. В. ДольницькиЙ. 
Вкінці промовив новий па-
рох о. Николай Вояковський, 
який підкреслив труднощі 
при вихованні нового поко-
ління та дякував Владиці за 
довір'я до його особи, обіця-
ючи працювати по своїм си-
лам на новому становищі. 
Владика Кир Иосиф в кінце. 
вій промові говорив про зна-
чення парохіяльних шкіл, 
бо в публічних школах ме-
мас навчання релігії. Вла-
днка закликав зберігати ук-
раїнську мову та культуру, 
з якої ми можемо бути горді 
на цій землі, де живуть сті-
льки різних народів. Вихо-
вана без релігії молодь від-
дасться наркотикам, вона не 
мас цілі життя, вона шукає 
смерти. Школа при Церкві 
св. Д у х а має важливе зав-
дання — зберігати молодь 
при своїй вірі та своєму на-
родові і його культурі. Бен-
кет закінчено молитвою. 

Три члени товариства 6 Відділу УНСоюзу 
боряться за свободу 

о Недалеко міста Нансі у 
Франції стоїть великий ком-
плекс будннгш, гангари, ґара-
жі, склади, мешкальні доми — 
пусткою. При вході вивіска 
сповіщає ,,Летунська база" — 
але замазано білою фарбою 
слова „Американська". Цю ба-
зу американці мусіли мерщій 
евакуювати внаслідку вимоги 
президента де Ґолля. Амерн-
канці ' вивезли до Західньої 
Німеччини, де влаштовано но-
ву базу, все, що могло їм при-
годнтися, і тепер французи 
нарікають, що багато речей 
понищено, але самі вони не 
запропонували були амери-
канському командуванню тієї 
бази, що Франція готова дещо 
закупити. 

„Старший брат7' свідчить 
З нагоди „Декади росіи-

ської культури" в УССР, ки-
ївські газети друкують від-
гуки російських діячів, що 
їх майже 1 500 осіб приїхало 
окультурнювати русифікова-
ну Україну. Один із них, 
працівник московського кі -

Г О С Т И Н Н І В И С Т У П И У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Д Р А М А Т И Ч Н О Г О 
А Н С А М Б Л Ю „ З А Г Р А В А " З Т О Р О Н Т А 

К Л І В Л Е Н Д - 29-го ж о в т н я 1967 p., о 5-ій под. по полудн і , у з а л і Муні 
Д ж у н і о р Г а й С к у л , 3112 М о н т к л е р . 

Ш И К А Г О - 1 1 - л и с т о п а д а 1967 p. , о 7 :30 год . веч. , у з а л і Ш к о л и ім. 
Ш о п е н а ( п р н Р а й с Ст. і Кембел Е в с ) . 

Буде поставлена драматична поема Ц А С А Н J 1 Р А 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ i i n M W n n f l l Л 

Постава: Юрій Бельський, хореограф: Леся БІлошицька, костюми: Сату МекКолум, 
бутафорія: І. Яців і Е. Бурачок; тех. керівник: І. Кушніренко; адміністратор: 

Володимир Довганюк. 
УКРАЇНДІ КЛГВЛЕНДУ і ШИКАГО ПРИВІТАЙТЕ ГОСТЕЙ З КАНАДИ. 

і І СОІОЗІВКА ВІДКРИТА ЦІЛИВ РІК! 
НЕМА ТО ЯК НА СОЮЗІВЩ осиппю: 

КОРИСТАИТЕ 
З ВІДПОЧИНКУ 
Т Е П Е Р 

ПО ЗНИЖЕНИХ 
ЦІНАХ! 

10-
Гарні вигідні, відновлені, огрівані кімнати 
Знаменита домашня кухня 
Чудова гірська природа 
Спортові і розвагові удогіднення 

НЕЗРІВНЯНА КРАСА ПРИРОДИ О НЕЙМОВІРНО МАЛЬОВНИЧИЙ 
КОЛЬОРИТ ЛІСІВ 

Замовляйте кімната на ДЕНЬ, ТИЖДЕНЬ, ВШЕНД — шпнучн на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
KERHONKSON, N.Y, 12446 Tel.: 914 626-5641 

Приїжджайте всі подивитись на барвисту українську 
осінь на СОЮЗІВЦІ! 

шттшшшшштшшшшшштшш 

на, під час здіймання яко-
гось фільму студією ім. О. 
Довженка, довше побував 
цього літа в УССР. На сто-
рінках „Радянської України" 
з 12-го жовтня В. Сінаєв зга-
дус: „Я радий з того, що ме-
ні цього року довелось кіль-
ка місяців прожити в xopo– 
шому українському селі під 
Вінницею, познайомитись з 
його чудовими людьми. Ме-
не глибоко вразили чистота 
і благородство їх взаомовід-
носин, висока краса їх праці. 
Ніколи не забуду простих 
українських жінок. Збирали 
вони цукрові буряки під до-
щем. Важка це робота, не 
позаздриш" . . . і 

СВЯТО СЕРПА І МОЛОТА 
Крім офіційних „святку-

вань" першого травня, жовт-
ня, конституції, днів шахта-
ря, лісоруба, доменщика та 
ін., в УССР практикують ще 
й побічні ,,свята", до яких 
належить і назване в наго-
ловку. Щ о на ньому овят'ку-
валось, „Культура і Життя" 
з 15 жовтня не подас, опуб-
лікувавшн таку коротку віст, 
ку : ,,Ласкаво просимо на 
свято" — це запроше н н я 
красувалося над стадіоном 
селища Глобине Полтавської 
області, де , відбулось свято 
Серпа і Молота. В ГАСАН". 

ШШІ яи 
що хитаються, не кусать 

прннооитн клопіт. 
Багато людей, що носять 
штучні зуби, мають великий 
страх тому, що їх плитки випа-
дають, збуваються або хита-
ються, якраз у невідповідному 
часі. Не жийте в страху, що 
це може трапитися Вам. По-
сипте тільки трошки FAS-
TEETH, не окиснюючого по-
рошка на Ваші плитки. Дер-
жить сильніше шту^іні луби 
так, що Ви почуваєтесь бага-
то вигідніше. Усувас зубний 
видих. Зуби, які добре приля-
гають, це основа здоров'я. 
Відвідуйте регулярно свого 
дентиста! Д і с т а н ь т е FAS-
TEETH у всЬх.аптеках. 

Гастінгс над Гудсоном. — 
Наш Відділ Українсько г о 
Народного Союзу має вели-
ку честь, бо його три молоді 
члени, як американські воя-
кн, боряться за свободу про-
тц комуністів або готуються 
До боротьби з ними. Є ними 
Степан Пецнляк, Михайло 
Кучира та Іван Гірняк. 

Степан Пецнляк зголосив-
ся добровільно до військової 
служби в липні 1966 р. і, 
пройшовши вишкіл, виїхав 
до В'єтнаму у січні 1967 р. 
Там довелося йому боротися 
проти комуністичного ворога 
в найбільш завзятій битві 
коло Полудневого Дананґу , 
де він 3 березня ц. р. був 
важко поранений й переве-
зений до ЗДА, до військово-
го шпиталю на Джамейці, 
Л. І. і впродовж п'яти МІСЯ-
ців перебув кілька важких 
операцій. 15 вересня ц. р. був 
звільнений із шпиталю й по-
вернувся до дому своїх бать-
ків, де й видужує остаточно. 
За своє геройство одержав 
кілька відзначень. Зі щирого 
серця бажаємо йому повно-
го повороту до здоров'я та 
щасливого життя. 

Микола Кичура, син Ми-
рона Кичурн з Гастінгс над 
Гудсоном, покінчивши серед, 
ню школу, студіював на Іст 
Лос Енджелес Каледжі, а 
після покликання до війська 
відбув летунський вишкіл у 
Сан Антоніо, Тексас, звідки, 
ставши летуном, був прнзна-
чений на дальший офіцерсь-
КИЙ ВИШКІЛЬНИЙ ПОСТ В СТЄЙ-
ті Масачусетс. Можна споді-
ватися, що він скоро стане 
офіцером й принесе честь на-
шін і'країнській громаді. 

Іван Гірняк, третій моло-
дин член нашого Відділу, та-

Рад. В. Левицький... 
(Закінчення зі гтор. 1-оі) 

Степан Печиляк 

Микола Кичура 

кож служить у американсь-
кому війську. Про нього на-
пишу іншим разом, як одер-
жу Його знимку. Наш Від-
діл є гордий, що мас вояків 
серед свого членства. Нехай 
доля хоронить їх від злої 
пригоди. 

Андрій Вовк 
Секретар 6 Відділу УНС. 

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНІМ СВІТІ 
СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ 

К Н И Ж К И В АРҐЕ1ЇТИНІ 
- У ЛИСТОПАДІ 

БУенос Айрес. — З ІНІЦІЯ-
тнви Централі т-ва ,,Просві-
та" й Українського Видавнн. 
чого Інституту відбулась тут 
міжорганізаційна нарада, що 
її відкрив видавець і ред. 
Юліян Середяк, культ.-освіт-
ній референт „Просвіти". На 
нараді вирішено влаштувати 
в українських поселеннях у 
тій країні Свято Української 
Книжки з тим, що прибутки 
з розпроданих книжок У лнс-
топаді будуть передані, як 
дар, на побудову пам'ятника 
Тарасові Шевченкові в Бу-
енос Айресі. 

ПОЖЕРТВУВАВ 1 000 ДОЛ. 
НА ФУНДАЦІЮ ІМ. Т. 
Ш Е В Ч Е Н К А В КАНАДІ 
Дорбен, Манітоба. — Відо-

мнй із свосї жертпенностн 
для Інституту Петра Моги-
ли, КУК та ін. організацій, 
старший віком громадянин 
Павло Осадчук із Дорбена, 

на Манітобщнні, в Канаді, по. 
дарував на Культурну Фун-
дацію імени Тараса Шевчен-
ка 1 000 долярів. П. ОсаДчук 
зробив цей подарунок, дові-
давшнсь із „Бюлетеню" КУК 
про те, що на Шевчснківсь-
ку Фундацію дотепер ще не 
зібрано і половини запляно-
ваної суми. 

ФІЛЯТЕЛІСТНЧНА СЕРІЯ 
ЗНАЧКІВ НА УПІВСЬКУ 

ТЕМАТИКУ 
Заходами керівника Відділу 
Філателії ГУ Товариства кол. 
вояків УПА, д-ра Б. Гука-
Скалн, вийшла перша серія 
поштових марок-наліпок з 
тематикою про УПА, з наго-
ди 25-річчя створення армії. 
Серія складається з 6-ти 
поштових значків і коштує 
50 центів, аркуш — з 18 
значків, зубкованнх і не зуб-
кованих. Проекти значків 
безкоштовно виготовили MH-
стці: Вол. Ласовськнй, М. 
Бурачек, М. Анастазісвськин, 
Б. Божемськин, Я. Винар. На 
них зображено Тризуб, з на-

пнеом „Слава українській 
зброї", портрет ген-хор. Т. 
Чупринки, УПА і Українсь-
кий Хервоннй Хрест, Церк-
ва і УПА та ін. 

700 ОСІБ НА БЕНКЕТІ 
УПА У ТОРОНТІ 

Торонто. — ,Увечорі 14-го 
жовтня в готелі ,,Роял Иорк" 
відбувся бенкет на відзна-
чення Срібного Ювілею У-
ПА, заходами Організації 
Визвольного Фронту. На бен-
кеті, вступ на який кошту-
вав 25 дол., до зібраних 700 
гостей промовляли бельгі-
ець-упівець Альберт Газен-
брукс і проф. Лев Шанковсь. 
кий. Із словом привіту ВИС-
тупалн: Впр. Кир Ізндор, Я-
рослав Стецько, Д. Ярема. 
Увесь прибуток з бенкету пе-
реданніі на видання двох 
праць про УПА: проф. Л. 
ІІІанковського „УПА — іс-
торія та інтерпретація" укра-
їнською мовою і „Історія У-
ПА" Ю. Тне - Крохмалюка, 
англійською мовою, в перек 
ладі Д-ра Вол. Душника. Це-
ремоніймайстром на бенкеті 
був мгр. Теодосій Буйняк. 

ки торкалися становища 
більшости Управи і голови 
Спілки у справах т. зв. 
культобміну, „зустрічей" і 
оголошень у пресі про культ-
обмінні імпрези. Члени Уп-
рави і деякі прнявні давали 
на ці завваги свої відповіді. 
Після дискусії вад звітами 
збори одноголосно схвалили 
абсолюторію уступаючій У-
праві. Головою нової Упра-
вн, на пропозицію Номіна-
ційної комісії, переобрано 
всіма голосами, при одному 
стриманому, ред. Василя Ле-
вицького. У склад нової Уп-
равн обрано так само всіма 
голосами, при одному стри-
маному, ред. Василя Соло-
нинку, ред. Михайла Поро-
нюка і ред. Івана Липовець-

кого, а більшістю голосів^ 
обрано ред. Петра Волиняиаі 
Ред. Волиняк мусів змахатИ"! 
ся у голосуванні із своїмі 
контр-кандндатом ред. ІВа^ 
ном Гладуном, якого пе)зеі 
міг 21 голосом проти 13. Де) 
Управи ввійшли ще на бсноч 
ві рішень осередків npecrf 
з-поза Торонта: ред. HaTaJ 
лія Когуська з Вінніпегу І 
ред. кореспондент Марія Л о ї 
ґуш з Монтреалу. До Конт? 
рольної комісії Спілки обра^ 
но о. ред. Петра Хомнва, ред ; 
Івана Вараннцю і ред. Омеч 
ляиа Тарнавського. І 

Після обрання нової Уп-1 
равн збори обговорили ij 
схвалили справлений статув 
Спілки. 

- і 
і 

НА М Е Д И Ч Н І 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

Т Е М И ! 

шому ж оплачує медичному 
персоналові кошти До 100 
домашніх візит протягом од-
ного року. Пацієнт не пла-
тить нічого. 

У випадку затяжних діят-
ностичних аналіз, рентгенів, 
дослідів і т. д., лікар може ві-
діслати пацієнта до лікарні 
тільки для цих дослідів, у т. 
зв. відділі зовнішніх пацісн-
тів („автпейшент"). Коли ці 
аналізи робить лікарня, тоді 
„меііікер" першої частини по-
кривас кошти так : пацієнт 
платить перших 20 дол., ре-
шту „медікер" покриває в 
сумі 80^-, а пацієнт 2 0 ^ . 

Це варто мати на увазі, бо 
коли самі досліди робляться 
не в лікарні, а в лікарській тижня. 

і 
і 
і 

канцелярії або в окремих ка-і 
бінетах чи лабораторіях - J 
тоді одержати покриття пер^ 
шою частиною „медікеру'І 
доволі складна справа. У та-і 
ких випадках треба мати? 
радше другу частину „меді? 
керу", тобто ту, що покривав 
лікарські кошти. 
- В-цій частині развідки про 

„медікер" ми порушили тіль-
ки „шпитальне забезпечен-
ня" , не торкаючись лікарсь-
кнх коштів. Друга частина 
„медікеру", що забезпечує 
при більших витратах на лі-
карів та діягностичні проце-
дури по окремих кабінетах, 
дещо скомплікован і ми До 
неї повернемось наступного 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ПРО СВЯТО-ПОКРОВСЬ-
КИП ВЕЧІР В НЮ ИОРКУ 

В інформаційній новинці 
про „Свято-Покровський Ве-
чір у Ню Порку", що ИОЯВИ-
лась в ч. 190 з 18, жовтня ц. 
p., сказано, що ген. А. Валій-
ський виголосив промову 
„про УПА" Це не зовсім від-
повідак правді, бо хоч ген. 
Валійськнй говорив у своїй 
промові також про Україн-
ську Повстанську Армію, 
проте загалом його промова 
стосувалася 50-річчя відро-
дження українських зброй-
ннх сил. Прошу помістити це 
спростування — на просьбу 
генерала А. Валійського. 

Д-р Іван Козак, 
голова Громадського Ко-
мітету для Свято-Пок-
ровського вечора 

g Н О В И Н И ! Н О В И Н И ! 
й ОСИП ЗПШЕВИЧ: 
к З ґеперації новаторів 

СВІТЛИЧНИИ і ДЗЮБА 
У джерел модерної української критики. 

ЦІНА - 3.00 дол. 
OSYP Z1NKEWCH: 

Svitlychny and Dzyuba 
Ukramian writers under fire. 

РШСЕ - J1.00 
SvOJBODA. Si -83 Grand Street, Jersey City, ХЛ. 07S0t 

ХАТА БЕЗ ПОКРІВЛІ 
(Закінчений зі ст. 2-ої) 

рювати проти будь-якої раси або нації. Не скажу, що всі 
наші люди позбулися старих упереджень. Я дуже пова-
жаю Фолкнера, одного з ваших найбільших письменників. 
Ми ще не переклали його творів на українську мову, тож 
я читав їх у польському перекладі. Хоч це великий пись-
ленник, він, на мою думку, не позбувся протимуринськнх 
упереджень. Хоч може й сам не знас про це. Коли б хтось 
із наших людей назвав жида ,,пархатим жидом", вія 
був би покараний згідно з законом". 

Коли автор повторив Бажанові слова молодому жи-
дові, учителеві російської мови ,він сказав : 

„Бажан дуже гарна людина. Ніякий жид не обвнну-
ватив би його у злій волі супроти жидів, але він не робить 
політики. Це все приходить із Москви". 

І все ж, стверджує автор, багато молодих жидів за-
певнялн його, що аж ніяк не бажають будь-куди емігру-
ватн, бо ,,Росія" — це їх батьківщина. Вони люблять цю 
країну, її народ, музику, театр, літературу. 

(Кінець) 

В ЙОРДАНІЇ П Е Р Е Н Е С Е Н О В СТАН СПОЧИНКУ 
40 СТАРШИН, відпоручика до генерала включно. Тиж-
день тому зроблено те саме з чотирма високими старши-
намн, включно з генералом Мохаммедом Ахмедом Салімом, 
який був командантом йорданського фронту супроти Із-
раїлю. Йорданія наслідує Єгипет, де все ще переводиться 
чистку старшинського корпусу, якому приписується всю 
вину за прогру в черневій війні проти Ізраїлю. 

Ділюся сумною ВІСТКОЮ 
з Родиною, Приятелями 1 Знайомими, 

що в неділю, 8-го жовтня 1967 р. о год. 2:45, 
по довгій 1 тяжкій недузі померла 

у власній хаті в Дітройті 

ЛЮДМИЛА 
САВЧЕННО-ГРИНЬНІВ 

ПАНАХИДА відбулась у вісторок, 10-го жовтня ц. 
р. о год 8-ій вечора в похоронному наведенні Градов-
ського та ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА в св. Покров-
гькій Кат?дральній Церкві. 

Покійну поховано на Українському Православному 
Цвинтарі в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Прошу про молитви. 
Муж ШПФАНІИ 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ в США 

оповіщис Українське Громадянство, що 

дня 28. жовтня ц,р. (субота) 
о год. 12-ІЙ дня 

на Православному Українському Цвинтарі 
в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

буде відправлено 

П А Н А Х И Д У 
по Св. Пам'яті Президентові 

Української Народньої Республіки 

докторові 
СТЕПАНОВІ ВИТВИЦЬКОМУ 

До участи запрошується усіо нашу Громаду. 
ПРЕЗИДІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
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В0 Праця й 
Ш fiOELP WANTED MALX 0 

LAB-TRAJNEB 
Young mature man, prefe– 
rably marrie^. Some know-
ledge of chemistry to train 
for career in printing ink 
laboratory. Hours 8:30 - 5. 
Modern plant, with .ill fringe 
benefits. Nice working con– 

dltions. 
Colonial Process Supply 

Co. inc. 
180 East Union Avenue 

E. Rutherford, N.J. 
(201) 933-6100 

МАШИНОВІ ОПЕРЕИТОРИ 
1-mo 1 2-го-клясний машішіст, 
set up man, досконала платня, 
овертаймн, великі бенефітн. 

Тел. Mr. Weber PEksklll 7-8300 
або зайдіть за домовленням 

Guenther Systems 
Reynolds Lane, Buchanan, N.Y. 

INSPECTION SUPERVISORS 
Скорий зріст відкрив кілька 
постійних можливостей for in– 
spection and quality control 
supervisors. Нагода для під-
вншкн, висока платня, доск. 
багаті бенефітн. Телефонувати 

Mr. Weber, РЕ 7-8300 
Guenther Systems inc. 

Reynolds Lane, Buchanan, N.Y. 

ДО миття 
поеуди 

Нічна праця. Понед: - четвер. 
4 по пол. до 11:30 веч., п'ят. 4 
по пол. - 1 ночі. Також на 
кілька годин у вікенди. 5 днів, 
постійна праця, уніформи, 
харч, бенефітн, госпіталізація, 

Життьове забезпечення. 
Голоситись: 

HOWARD JOHNSON 
Rt. 46 Ridgefleld Pk.. N J . 

Тел.: (201) 489-9850 

MECHANICALLY INSLINED 
MEN WANTED to do repair 
work on service station equipp– 
ment. Start 52 per hour. Auto– 
matlc increase after 3 months. 
5 days. 40 hrs. Overtime. Paid 

hospltallzatlon A vacation. 
Gcmro Garage Equlpp. Corp. 

158-75 Rockway Blvd 
Jamaica, N.Y. (near Kennedy 
Airport) 212 341-4700 

FIREMAN 
Opportunity for Experienced 
Blue-Seal Fireman to Work 

Rotating Shifts. 
Excellent working conditions 
and comprehensive benefits 
including cash bonus and 

profit sharing. 
Call Mr. Gordinier 
284-4500, Ext. 274 

international Flavors 
A Frangranees, inc. 

800 Rose Lane 
Union Beach, N J . 

An equal opportunity 
employer 

MACH1NE ASSEMBLERS 
Experienced men with good me– 
chantcal background to as– 
semble parts and construct pre– 
citlon built printing machinery 
for established progressive com– 
pany. Good pay. Steady work. 

Overtime. Good benefits. 
Rutherford Machinery Co. 

401 Central Avenue 
E. Rutherford, N J . 

СКЛЯР 
який хотів би стати партнером 
або працювали за платню. Му-
сів би переїхати в чудове мі-
сто в Southern New England. 
Треба мати зання праці при 
склі. Тел. (203) 887-9888. пи-
тати за Allx. Письмові апліка-
ції слати до: Allx Glass Сс. 

685 North Main Street 
Norwich, Connecticut 

МОЛОДІ МУЖЧИНИ 
Пакування 1 вся загальна по-

міч. Добра платня, прнемні 
умовини. 

Wendy Carr inc. 
100 Outwater Lane 

Garfleld, N J . 777-1950 

is Прощ 
MALE 

SB 
e LATHE HAND 
- MILLING MACHINE 

OPERATOR 
Experienced. Full or part time. 
Excellent working conditions. 

A. A L. Machine Works 
248 E. 17th St., Paterson, N J . 
E N G I N E E R S 

R F C 1 R C U 1 T D E S 1 G N 
Experienced in solid state RF 
circuit design (emphasis on 
UHF recvr'transmitter design). 
Minimum BSEE. 

Senior Project Engineer 
Project engineering experience 
mandatory. Minimum BSEE 
with RF solid state circuit de– 
algn experience (emphasis on 
UHF transmitter design). Must 
be eligible for security clear– 
ance. Write: 

Oklahoma Aerotronlcs inc. 
632 Pennsylvania Avenue 

Hartshorne, Ohlahoma 74547 
Attn: Mr. Jim Rice 

SHEAR-OPERATOR 
Radiator Enclosures. 5 year ex– 
perience. Must know steel 
gauges. Good pay. Steady. Nice 

working conditions. 
UL 8-7407, Brklyn, N.Y. 

КРАЯЧ 
Досвід при спортовім ОДЯЗІ, 
також досвідчені оперейторн 
(o'verlock). Доб. платня, юній-
на фабрика, приємні умовний. 

Michael Chinnlci Д Co. 
2 Aspen St. Passalc, N J . 

(201) 471-8383 

DIE CUTTING 
PRESSMEN 

Висока нлатня, постійна npa– 
ця в д. поставленій Folding 
Paper Box Plant. Звичайні бе-
нефітн, приємні умовний пра-
ці, також потрібно 

ОПЕРЕИТОРШ І 
РОБІТНИКІВ до ВСЬОГО 
АМСО PAPER BOX CO. 

Jacksonville Rd 
YA Mile in from Route 202 

Towaco, N J . 201 334-8030 

MOLDER - BRONZE 
Experienced Scindry w o r k . 

Steady job. Good pay. 
ACE ART FOUNDRY 

422 Withers Street 
Greenpolnt, Brooklyn 

EY 8-9124 

РОБІТНИКИ 
У віці 50-60 p. Постійна праця. 
Від год. 7-3:30. Мусять nepc– 
йти лікарські оглядини. Голо-

ситись Sowerbutt Quarry 
End of Platen Avenue 

Prospect Park, New Jersey 

LAB 
TRAINEES 

до дентистичної ляборато 
рії, досконалі можливості, 
добра будучність для від-
повідних. Всі бенефітн. 
North New Jersey Area. 

MADISON FIELDS 
LINCOLN LABS 
(201) 779-2280 

Машиністи 
1-шо клясні. Постійна rrpa– 
ця, вкл. бенефітн, госпіталі. 
зація, плат. Blue Cross, 8 
год. денно 4- 1 год. овер-
тайму, кругло цілий рік. 
Висока платня для 1-шо-

клясних. 

М.М.С. MFG CORP. 
192 Klndcn Kamack Rd. 

Park Ridge, N J . 
(201) 891-4656 

LOW 
AUTO FINANCING 

UF TO 36 MONTHS TO PAY 

Amount 
Required 

51.000 
1,500 
2.000 
2,500 
3,000 
3300 

Note 
Amount 

51,173.60 
1,760.04 
2,346.84 
2.933.64 
3,520.44 
4.106.88 

36 Monthly 
Payments' 

5 32.60 
48.89 
65.19 
81.49 
97.79 

114.08 

TAwem пилим CtiOlT ия ІММЖАИСІ 

tfmd. Cmrt Also Financed At Low Ratm 

Cm Be Airanged At Any Of Ow 
13 Cwmmthf Locate Offices 

or-CALL 434-4800 

HUDSON COUNTY 
NATIONAL BANK 

JERSEY ClTY 

,НеЬокм GutttHberg 

m 

Ш Праця S 
m MAJLE m 

BRAKEMEN 
Steady employment on regular 
run in daylight. Freight service. 
Hot shot. Experience preferred 

but not necessary. 
Rah way valley Railroad 
Kenllworth, New Jersey 

POWER PRESS 
OPERATORS 

EXPERIENCED ON 
PROGRESSIVE DIES 

Постійна праця, бенефітн, п1д-
вншкн, добра платня, модер. 
air cond. будинок, 10 хвилин — 
G. W. Bridge. Також потрібно 

М А Ш И Н І С Т І В 
1-шо і 2-го клясних. Добра 

платня. 
ARROW FASTENER 

271 Mayhlll Street 
8addlebrook, N J . 201 848-6707 

OIL BURNER SERVICE JUAN 
МЕХАНІК 

Постійна праця, платна rocnl– 
талізація. 

Тгі Service Co. 
53 Fair St. Hackensack, N J . 

(201) HU 7-1898 

В Праця BB 
FEMALE 

ОПЕРЕИТОРКИ 
СУКОНОК - 30 

Досвід на машинах Singer. 
Праця круглий рік. Добрі умо-
винн праці. Бенефіти. Юнія. 

Barley Fashions 
404 3rd St. Hoboken, N J . 
669-0266 Праця близько дому. 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Шиття на машинах, до напра-
вок обрусів, капн на ліжка 1 т. 

д. Добра платня, постійна 
праця. 

Allied Coat A Apron Co. 
1826 Svydara S t , Brklyn, N.Y. 
(Take BMT Canarsle Line to 

DeKalb Ave. Station) 
(212) YA 1-9831 

OPERATORS 
Key Punch - verifier. 5100 -
Я05 per 35 Hour Week. Day 
or Nights. 2 weeks vacation. 

Paid Holidays. 
Also Fart Time A Weekenders. 

CODE SYSTEMS 1NC. 
342 Lexington Avenue 
MOUNT K1SCO, N.Y. 

MO 6-2921 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Досвід. Направи і поправки 
при жіночих суконках, добра 
платня, постійна праця, При-

емні умовний. 
Wendy Carr inc. 

100 Outwater Lane 
Garfleld, N J . (201) 777-1950 

RN'S 
На кілька годин — 12-8 - 4-12 
ночі. Повний час, також на 
кілька годин в суботу 1 неді-
лю 8 рано — 4 по пол. Також 
потрібно медсестер помічниць 
від 4-12 ночі пов. час. Добрі 
бенефіти, 6 днів, плат. хворо-
бове, 7 плат. свят. Summerville 
ареа, тел еф. цілий тиждень: 

(201) 722-4140 

Праця ЕВ 
H A L E Ш F E M A U D U 

LINING CUTTERS 
Cutting r o o m stock men. 
Fancy stitcherB. Bench opera-
tors. Assemblers - Upper trim– 
mers. Asst. shipping room help. 

Apply - Harold Klnjte 
Johnson Shoe Co. 
252 Willow Street ^ 
Manchester, N.H. 

FEMALE 
HOFFMAN 
PRESSING 
ДОСВІДЧЕНІ 
МАШИНОВІ 

ОПЕРЕИТОРИ 
Постійна праця, висока плат-
ня. юнійна фабрика, всі вели-
кі бенефітн. Голоситись особи-
сто. Також 

ДОСВІДЧЕНИЙ 
МЕХАНІК 

S. L. HOFFMAN 
UNIFORM CO. 

55 Washington Street 
Brooklyn, N.Y. MA 4-0600 

СКВУ, консолідація, праця... 
(Закінчення зі crop. 1-ої) 

ди, Контрольної Комісії і Су-
ду, що їх обирається на пов-
ну каденцію ,та Коордана-
ційної Ради, в склад якої 
входять члени Екзекутнви, 
голови поодиноких Комісій 
та кожночасні голови Відді-
лів УККА чи, на випадок їх-
ньої перешкоди, їхні заступ-
ннки. Перші збори цієї Kpa– 
свої Координаційної Ради У-
ККА відбулися впродовж 
дня в суботу, 21-го жовтня, 
в приміщеннях Українського 
Інституту Америки. Відкрив 
їх президент УККА проф. Л. 
Добрянськнй, а проводив нн-
ми екзекутивний віце-презн-
дент Йосип Лисогір. Секре-
тарював, як і на зборах Ек-
зскутнвн, ред. І. Білинський. 
У своїх звітах, полученнх 
рівночасно ІЗ плянами на 
майбутнє, проф. Л. Добрян-
ськнй, Посип Лисогір, дн-
ректор канцелярії мґр. Іван 
Ііазарко, касир д-р Ярослав 
Падох. голова Шкільної Ра-
дн проф. Едвард Жарськші 
та директор видань УККА 
д-р Володимир Душник по-
дали загальний огляд і об-
раз праці УККА та його зав-
дання на найближчий рік. 
зокрема таких найважливі-
шнх справ, як недалекиїі 
Світовий Конгрес Вільних 
Українців, протидіяння боль-
шевицькій пропаганді з на-
годн 50-річчя большевнцької 
контрреволюції, підготова до 
найвелнчавішого відзначен-
ня 50-річчя Четвертого Уні-
верверсалу, продовжування 

акції за випуском поштою 
ЗДА Шевченківської. noiiiTQ– 
вої марки, дальше скріплен-
ня і поширення відзначуван-
ня Тижня Поневолених На-
цій, посилена збірка фондів . 
до Національного Фонду У- о т е к и й а Р х ш н - палійські на 
ККА, пожвавлення праці на 
місцях і, зокрема, старання, 
щоб усю нашу дітвору oxo– 
питн навчанням в школах 
українознавства, заходи для 
всебільшого включування в 
громадську працю та провід-
ні становища в ній осіб з мо-
лодшої Генерації, дальше по-
ширювання публікацій УК-
КА, організація харитатнв-
ної Суспільної Служби в на-
шнх громадах. У звітах, як і 
опісля в живій дискусії, ба-
гато увага віддано проблемі 
організації координаційних 
стейтових чи районовнх oce– 
редків УККА. На закінчення 
нарад схвалено відповідні 
резолюції, що будуть опублі-
ковані в черговому числі 
„Свободи". 

Екзекутива УККА рішила 
відзначити 80-річчя проф. 
д-ра Олександра Грановсь-
кого, одного із найстарших 
і найбільш заслужених дія-
чів-піонерів Американської 
України, наділенням йому 
Шевченківської Грамоти Во-
лі, яка буде передана йому 
репрезентантами Екзекути-
вн УККА проф. д-ром Пет-
ром Стерчом і д-р ВОЛОДИМН" 
ром Душником в суботу 18 
листопада ц. p., під час Сві-
тового Конгресу Вільних У-
країнців. 

У Ню Йорку урочисто... 
(Закінчення зі crop. 1-ої) 

нях Героїв У11 А, під час ве- гословив Впр. о Юрій Висо-
ликого бенкету в залі ,,KOMO– 
дору", з участю близько 900 
осіб, у тому 70 спеціально 
запрошених гостей Тостмай-
стром був ред. Ігнат Білннсь-
кнй. З промовами внступа-
л и : ген. - хор. Павло Шанд-
рук, від АБН та Европейсь-
кої Ради Свободи Ярослап 
Стецько, від Крайового Ко-
мітету в Америці для відзна-
чення Річниці УПА Лев Фу-
тала - Лагідниіі, багато оп-
лескувану промову виголо-
сив Президент УККА проф 
д-р Лев Добрянськнй, ВІДЗНЯ-
чений найвищою медалей) 
Конгресу полковник амері!-
канської армії Ал.монд Фі-
шер, проф. Ля Саль коледжу 
у Філяделмрії, активний ді-
яч АБН і ПАБНА д-р Юст:ін 
Дж. Епп, листа - привітання 
надіслав бельгієць - упівець 
інж. Альберт Газенбрукс, 
який не зміг вчасно прибути 
з Канади, де виступив на 
святі УПА. На бенкеті висту-
пали багато осіб, в тому 
представники Національного 
Китаю і Південного В'стна-
му -— з амбасади і постінно-
го представництва в ОН, 
представники інших понево-
лених народів. Страву побла-

чанський, ЧСВВ. В бенкеті 
взяли участь представники 
майже всіх українських то-
вариств і організацій, УНСо-
юз репрезентували заступнн-
щі гол. предсідника Марія 
Душник і гол. секретар д-р 
Ярослав Падох та гол. рад-
на М. Демндчук, а згодом на 
бенкет прибув головний 
предсідннк УНСоюзу Йосип 
Лисогір з дружиною. Вся за-
ля оплесками вітала нагоро-
джуваних Золотим Хрестом 
УПА. У мистецькій частині 
виступав співак Володимир 
Луців, з фортепіяновим суп-
роводом п-і Калини Чічкн-
Андріснко, а потім у власно-
му супроводі на бандурі. А-
мериканський Гнмн відігра-
ла п-а Хризанта Зубрицька. 
Бенкет закінчено співом 
„Ще не вмерла". Наступного 
дня в залі ,,Фешен Інститу-
ту" відбулась прапрем'сра 
п'сси „Недосяжні" Л. Пол-
тави, в присутності 500 гля-
дачів, у виконанні Театру у 
П'ятницю з Філадельфії, під 
мистецьким проводом реж. 
Володимира Шашаровсько-
го. В кінці вистави акторам 
і авторові були вручені кві-
тн. 

ДОПОВІДІ В УКРАЇНСЬКІМ 
КАТОЛИЦЬКІМ УНІВЕРСИТЕТІ 

(УПБ) , Рим. — У літніх про вплив різних мов на ук-
місяцях ,вщ липня аж до ве-
ресия включно, послаблю-
сться в Римі науково-дослід-
на праця, порожніють біблі-

Украї ІНЦІ створили... 
(Закінчення 9і crop 1-ої) 

приблизно рік перебувас в ських демократів Ню Джерзі 

І Хочете зпатя, як жевріла іскра 
І української свідомосте в дру-
: ГІв ПОЛОВИНІ МИНУЛОГО ВІКУ 1 

' як народжувалася та сила, 
: яка збудувала Українську 

Державу, — то читайте: 

ЄВГЕНА ЧНЕАЛЕЕША 

„СПОГАДИ" 
Цю велику на 504 стор. 

ку, читається немов цікаву 
повість. 

Щва тількж ЩЛЛЯ 
Замовляти в : 

S V Q B O D A 

цьому повіті, то він уже с до-
р а д н и ком Демократичної 
Партії цього повіту в усіх 
справах, включно з найме-
нованням кандидатів на вн-
борні пости, розділювання 
посад і подібне. Під час зус-
трічі всі з великою пошаною 
і признанням згадували 
справжнього у к раїнського 
„Містера Демократа" Ню 
Джерзі суддю Марсела Ваґ-
нера, якому його становище 
судді не дозволяє брати у-
частн в політичних зібран-
нях. Зустріч, у якій україн-

репрезентували люди різно-
го віку, стану і походження, 
закінчив молитвою всч. о. 
Микола Харіщак, українсь-
кий православний парорс 
Нюарку. На початку зустрічі 
відспівано американський і 
українські національні гим-
нн, а в мистецькій програмі 
вечора бандуристи проф. Ро-
ман Левнцький і п. Юркевич 
відспівали, в супроводі бан-
дур, кілька українських пі-
сень. Між прнявннми на зус-
трічі було багато відомих 
наших громадських діячів. 

тей доіцо. Товариство, крім 
бібліотеки, розпоряджається 
великою кількістю театраль-
них костюмів та спортовнм 
інвентарем. 

15 років діяльности „Молодої Просвіти' 
Цього року минуло 15 літ 

від часу, коли інж. сл.п. Во-
лоднмнр Татомнр заснував у 
Філадельфії ,.Молоду Про -
світу", з метою допомагати 
українському доростові ви -
ростати в атмосфері україн-
ського слова і рідної культу-
рн. Тепер бібліотека ,.Mo.io– 
дої Просвіти", якою про па -
днть njxxp. Володимир Маць-
ків. нараховує 1.000 україн-
ськнх книжок, однак, к іль-
кість читачів - дітей, як і 
батьків, останніми роками 
значно змаліла. Бібліотека 
і далі завжди вичинена кож-
ного віптірка н п'ятниці від 
7-ї г. вечора. ..Молода ilpo– 
світа" користується примі-
іценням ,,Української Грома-
ди" на 23 і Брали вулицях. 
За 15 pp. діяльности „Моло-
да Просвіта" у Філадельфії 
виконала велику патріотич-
но - культл'рну працю: ста-
вила п'єси, влаштовувала 
концерти, конкурси для ді -

уковці виїжджають у менш 
варячі місця Італії чи поза 
кордон. Натомість у соняш-
ну країну півдня з'їжджа-
ються жителі північних 
країв, щоб налюбуватися 
італійським сонцем, а при 
цім і скористати з римських 
скарбниць науки й старовн-
ни. За цим звичаєвим прави-
лом прибули цього літа до 
Риму також деякі українські 
науковці навіть з-поза океа-
ну. Користаючи з їх прнсут-
ности, українська громада, 
що залишилася літом у Римі 
просила їх в окремих допові-
дях поділитися своїм науко-
вим надбанням. 

Останніми з цісї черги у-
країнських з а о к є анських 
професорів були: проф. Яр. 
Рудницький з Вінніпегу та 
проф. Богдан Боцюрків з 
Едмонтону. Проф. Яр. Руд-
ницький виголосив 22 cepn– 
ня доповідь в авлі Українсь-
кого Університету на тему: 
„Українське мовознавство й 
етимологічні досліди в Укра-
їні й на еміграції". Найпер-
ше з'ясував свою працю над 
етимологічним словником, я-
ку почав в 1937 р. і виконує 
її безперернвно досьогодні. 
Від кількох років почав дру-
кувати згаданий словник і 
видав вже 600 сторінок. 
Дальше поінформував слу-
хачів про етимологічні слов-
ники в інших народів. А 
найбільше часу присвятив 
представленню методи праці 
над підготовок) етнмологіч-
ного словника. Вкінці nopy– 
шив кілька цікавих питань 

pajHCtfty, зокрема італійсь-
кої на деякі українські гово-
ри. 

Проф. політичних наук 
д-р Богдан Боцюрків з Ед-
монтону, який займається 
студіями над комуністичною 
церковною політикою, дав 
довшу доповідь на актуаль-
ну тему: ,.Проблеми совєтсь-
кої церковної політики в У-
країні". Він виголосив її 8 
вересня. З'ясував він спершу 
різні фактори, ідеологічні, 
національні, прагматичні й 
суб'єктивні, які зумовляють 
цю політику. Пізніше внка-
зав партійні й державні ор-
гани, що формують церков-
ну політику комуністичної 
держави. Вкінці дав корот-
кий історичний перегляд 
ЗМІН І ПрНЧИН НЄПОСЛІДОВНО-

го відношення до Церкви СО-
встського уряду. Цікава ак-
туальна доповідь викликала 
живу дискусію досить чнс-
ленної публіки. 

Щ Е О Д И Н ПАМ'ЯТНИК 
ЛЕНІНОВІ В УКРАЇНІ 

Передруковуємо без право-
писних змін повідомлення 
„Радянської України" з 15 
жовтня: ,,Ровно, 14. (РАТ-
АУ) . Сьогодні тут в урочнс-
тій обстановці відкрито па-
м'ятник засновнику Комуніс-
тнчної партії і творцю Ра-
Дянської держави В. І. Лені-
ну. З цісї нагоди відбувся 
багатолюдний мітінг". 

СПІЛЬНА СТУДЕНТСЬКА 
ЗАБАВА 

Українська С т у д є нтська 
Громада при Ратґерс-універ-
ситеті, стеЙтовий університет 
в Ню Джерзі, разом із Сту-
дентською Громадою в Ню 
Йорку, влаштовують спільну 
Студентську забаву 28 ц. м. 
в готелі ,,5 Евеню" на розі 
9-ої вулиці j 5-ої Евеню. Ці 
дві студентські організації 
тісніше співпрацюють, а такі 
їхні товариські вечори дають 
їм змогу пізнавати одні од-
них, переводити культурно й 
весело вечір та — зібрати 
трохи фондів на цілі їх ор-
ганізацій. 

С О П І І Т Е 
CONVERTIBILITY. 
SECURITY Г. SECRECY 
NO EEES 
NO TAX 

SAVINGS ACCOUNT AT в p.' с.гч p . 
NOTICE Of WlTHORAWAl 9 M O N T H S 

OR HXED TERMS ия TO Ь YEARS 
Him Royai Highneu 

Prlnco Potor of Grooce ьпЛ Denmark 
Hvenrr H u m nl Una u лі tuii 

А І К Brut Thom"" fin -i-i 

undtt lhe banking lrwl cl Derimwk 
(4 VCSTER VOLDOADE 

COPENHAOEN V.– D E N M A R K 
Wntt lot den:: 

EXPO 67 ; 
Вннайнаготься кімнати в гар-
ній околиці, центер міста, паркі 
вигідне й зручне енолучеиніі 
до EXPO. Одна ocotttf -^ 5 ffpjLf 
дві — 7 дол. На тнждЛь тань^ 
ше.. WAN SAPA, ІЩ Esplaj 
nade Ave., Montreal, Que., TeL? 
844-7090 вечером від 5-10. ' 

SCHOOL G U I D E 

SACRED HEART SCHOOL 
Resident School for Boys — 

Grades 4 through 8 
Brothers of the Sacred 

Heart 
Andover, Maeeachusette 
Ask for Bro. Lefebure 

HE ТРЕБЙ 
0 В Г 0 

ЧЕКАТИ 
ПЕРЕКОНАИТЕХлЬ САМІ І 
ЗАЖИИТЕ ЩЕ СЬОГОДНІ 

Д-ра И. МІЛЛЄРА 
З І Л Л Я 

під назвою 
J. M1ULERS PURE HERB 

COMPOUND g 6, 
а вже завтра почуєтесь ліпше. 

Терплячі, с и м п т о м и як 
книги жолудка, запір, нестрав-
ність, гази, відбивання, заво-
ротн голови, біль у кряжах 1 
Інші недомагання НЕ ЧЕ-
КАИТЕ, а спробуйте ЗАРАЗ! 

Зілля це не вариться, ані не 
.тапаріосться, а вживається йо-
го в природнім виді так, як с у 
пачці. Тим то воио таке поміч-
не й корисне. 

Зілля це повнило паходнти-
ся у і;о..шін хаті, як перша по-
міч. 

Ціна одної пачки Я0.00, а 
якщо хочете для свого прня-
телн, тоді дві пачки тільки — 
? 15.00. 

Я киш ВИ иезадоволені про-
тягом 24-48 годнн, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
оейчао повернені. 

Пишіть зараз, долучуючн 
чек або моні ордер на адресу: 
THE M1LLER CO., 1NC. Dpt 41 
790 Broad Street, Newark, N J . 

^ФФФФФ Л^ФФФ0ш0чЩІ'шрІшр4 

Ю С ІОЕ ЗОЇ а о і 
ПОЯВИЛАСЯ ДРУКОМ МОНУМЕНТАЛЬНА КНИГА 

ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ 
історичний Збірник УСС 

В 50-ЛПТЯ ЗБРОЙНОГО ВИСТУПУ УКРАЇНСЬКИХ 
СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ПРОТИ МОСКВИ. 

Це документальний збірник історичних праць, спо-
гадів, матеріялів, документів, біографій і бібліографії 
джерел до історії УСС. 

Зміст: Вступно слопо. Визвольна ідея УСС. Шдгото-
ва до походу. Стрілецький шлях. Дмитро Вітовськнй. Ма-
ківка. Лнсоня. Стрілсцьіса пісня. Документи і матеріали. 
Примітки (біографії). Показник імен. Бібліографія дже-
рел до історії УСС. 

Ов'см книги 608 сторін великого формату, 72 сторін 
із 185 світлинами. Гарний папір, люксусова оправа. 
ЦІНА 512.00. 

Замовлення і належність чеками або поштовими пс-
реказами слати на адресу: 

SvOBODA, P.O. Box 346, Jersey City, NJF. 07308 
яоі щоюоса; 

В Розшукн В 
Марія Нукало, замешкала 8 
Шикаґо, народжена в,Чортко-
ві, Зах. Україна, з дешу Харвк, 

пошукус рідного бігька 
КШДРАТА ХАРИКА . 

я:.ий 1912 р. виїхав до КанадіГ 
і правдоподібно живе в"Аль-
берті, Канада. Хто знав би про 
нього або він сам, прошу шіса-
ти на адресу: 

Maria Pukalo ' . і ' і 
2827 N. Wooddard Street 
Chicago, ill. 60618 

Канадійські газети проситься 
про передрук. 

Business ' S Щ 
S Opportuxiit^ 

^ Г Г 4 " 
вшдокл ПІЕРСВКЧЦ^ 

БИЗНЕС ( ^ 
Продасться з притани пере. 
ходу на пенсію. По ум'ркова-
ній ціні. Бнзнес заснований 4.6 
рокі?г тому. Писати до. ' 

Stroudsburg Wlndirflv-Cle, Coi 
P. О. Box 91 .,'–. 
Stroudbburp, Pa. 18Я6І) 

Або дзвонити веч. 7l 7 '424-1810 

9 FARMS 4 CO. H0JHB8 ^ 

ГАНТЕРСЬКІЩ РАЙ і 
2y2 мальовничих акрів . прн 
зберіганню ліса, ігриєм. і кім: 
дім, всі вигоди, додатково І 
кім. кабіна, краєвид. Сподобає 

г.ться жінкам. Ціна^Ц,000. ” 
КОРР OF KERHONKSON, ЮІ 

Dial (914) 62вІ7йЬ0 , 

F u n e r a l 
S Directors 

І 
Theodore УУОИЩЩДгіСг 

Директор' 
Похоронного Заведення 

123 Eaat 7th Street 
NEW YORK, N : Y . . ( 9 ) 

Tel.: GR 6-1487 ' 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

НОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOAUE 

Completely . " 
A I R C O N D I T I O N E D 

Займається Похоронами 
в стейті NEW JERSErf 

Ціни приступні для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині,' 

кличте, як в день, так і 
в ночі 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

JERSEY ClTY 2, N.J. 
HEnderson 4-5131 

ЗОСЗОЕ 

ПЕТРО ЯРЕМІ 
УКР. ПОГРЕБВДК 
Займається Похоровамя 
в BRONX, BROOKLYN 

NEW YORK і ОКОЩОДЯХ 
Контрольована теігпорату-

ра. Модерна каплиця до 
ужитку ДАРОІІ 

PETER JARJSMA 
129 EAST 7th STREET 

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

aft 
ТАРЗАН, 4 . 5891. Заздрість до білого лікаря. 

,,Hy, пий! — скомандував 

мавполюд. Нібоко відсахнув-

ся і заверещав: „Ні!" 


