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В А М Е Р И Ц І 
КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ ЛНЗЕНГАВЕР заявив на 

Пресовій конференції в Каліфорнії, що він підтримує вій– 
ну у В'єтнамі і акцію Конгресу в справі скасування rajF 
тросики, золотом паперової валюти З'єднаних Стейтів Аме
рики, В справі республіканських кандидатів на президен
та. Айзенгавер відмовився скласти якісь заяви. В справі 
демократичних кандидатів він уважає сенатора з Мінне– 
сотн Юджіна Дж. МекКарті за ліпшого кандидата від се
натора з Ню Иорку Роберта Ф. Кеннеді тому, іцо Кеннеді 
,яв багато ліпший мислитель як студент. Я не думаю, що 
він такий добрий, як МекКарті". Війна у В'єтнамі, на дум
ку АЙзенгавера „йде правильним шляхом і зовсім не є в 
сліпому Куті". Айзенгавер проти того, щоб республікан
ський кандидат став на протилежному становищі до Уря
ду в справі війни у В'єтнамі. 

У ЗВ'ЯЗКУ З АТАКОЮ СПЕКУЛЯНТІВ на золото на 
біржах а Европі також і в Америці спекулянти кинулися 
купувати:' золоті монети, платячи за них більші ціни, ніж 
цД монети вартують. Представник фірми, яка торгує моне
тами, Бенджемін Стек, повідомляє, що приходили покупці, 
які хотіли платити за 20 дол. золоті монети по 82 дол., а 
qjUHH покупець давав за цю монету аж 98 дол. До крам
ниць заходили не збирачі старих монет, тільки спекулян
ти, які витягнули свої ощадності з банку та хотіли їх за
мінити на золото. Перед атакою на англійського фунта 
20 дол. золоті монети продавалося по 50 дол., після де
вальвації фунта по 60 дол. Тисячі осіб хотіли купувати 
золоті монети, і фірми з монетами припинили продаж. 

ГОЛОВА ДЕМОКРАТИЧНГОО КРАЙОВОГО Коміте
ту Джан М, Вейлі заявив, що президент Джансон заслуго– 
вус на те, щоб його найменували на кандидата на прези
дента, бо ВІК може похвалитися великими успіхами під час 
дотеперішнього урядування. Бейлі сказав, що він не змі
нив в цій справі свого становища, хоч сенатор Роберт Кен
неді зголосив свою кандидатуру. Конгресмен демократ із 
Каліфорнія Чет Голіфілд сказав: „Я переконаний, що 
Джансон матиме більшість на Конвенції в Шикаго". Спікер 
Палати Джан В. МекКормек заявив, що він підтримує 
Президента і вірить, що Джансон переможе. Сенатор рес
публіканець Джекоб К. Джевітс хвалить Кеннеді за те, 
що прийняв його думку про потребу зміни у Вашингтоні, 
але ця зміна мусить іти в тому напрямку, щоб там уряду
вав як президент Нелсон А. Рокефеллер. Тільки деякі де
мократи, які підтримували Джана Ф. "Кеннеді, заявилися 
за Роберта Ф. Кеннеді. 

КРАНОВЕ ТОВАРИСТВО ОКРУЖНИХ ПРОКУРА
ТОРІВ закінчило в Ню Орлінсі Конвенцію схваленням чис
ленних резолюцій, в яких домагається: законного дозволу 
телефонічно підслухувати '.злочинців, гострішого закону 

ків. Провідникин Конгресу,' 
в тому і голова Палатної 
Комісії Способів і Засобів 
конгресмен Вілбур Д. Міллс, 
відмовилися сказати, чи та
ке зменшення бюджету бу
де внетачальне на те, щоб 

ків. Постійний федеральний 
дефіцит та дефіцит в длат– 
ничому балансі з закордо
ном мають вплив на те, Що 
ЗСА мусілк продати за до– 
ляри більйони свого золота. 
Тому справу , дефіциту фе– 

проти тих, які продають" наркотики та" аїльного овмежвя^^еат, їфибутковйх подат 
HJC повновластей найвищого Суду ЗСА (З'єднаних Стей
тів Америки). Прокуратори бачать, як збільшується число 
злочинів, і тому вони домагаються гостріших законів і ус
пішнішого закону до поборювання 'злочинного світу, до 
якого– в останніх роках приєднався ще той рух, який спри
чиняє вуличні расові заворушення. Окружі прокуратори 
- це іифйграні урядовці, вони мусять рахуватися з голосом 
виборцДв. Але й самі виборці тепер в більшості є за те, 
щоб загострити боротьбу проти злочинців. 

У С В І Т І 
.У ^гіОРНБЕРГУ В ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ РОЗПО

ЧАВСЯ КОНГРЕС Соціял - демократичної партії, при чо
му, відразу виявилась сильна опозиція лівого партійного 
крила проти виде - канцлера й міністра закордонних 
справ )Йіллі Брандта й міністра всенімецьких справ Гер– 
берта, Венера. Опозиціоністи вимагають, щоб Західня Ні
меччина перестала підтримувати політику Америки суп
роти В'єтнаму. 

У ТРОЇЦЬКОМУ СЄРГЕЄВСЬКОМУ МОНАСТИРІ 
ЗА 50 МИЛЬ ВІД МОСКВИ РОЗПОЧАЛИ однотижневі на
ради 85 Яуховників з Церков — Правосланої, Каатолицької 
і протестантської з 16-ох країн і Ватнкану. Темою їх на
рад — .відношення християнської етики до сучасних соці
альних.та економічних змін у світі. Конференцію відкрив 
московський митрополит Нікоднм, який використав ту 
нагод/ Для політичного випаду проти З'єднаних Стейтів 
Америки з приводу В'єтнамської війни. Головує на тих 
нарадаК американський методист проф. Джан Дешнер. 

ВРЙТШСЬКИП МІНІСТЕР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 
ДЖОРДЖ БРАВІЇ ЗГОЛОСИВ свою димісію на знак про
тесту Ігротй поведення прем'єра Гаролда Вільсона, який 
проголосив закриття банків і біржі під кінець минулого 
тижня ,без Порозуміння з ним, міністром закордонних 
справ. На наступника Джорджа Бравна призначено Май– 
ке)па Стюарта, який був членом уряду без спеціяльного 
призначення. Між Гаролдом Вільсоном і Джорджом Браз– 
ном були віддавна суперечки. 
, У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ДИМІСІОНОВАНО МІНІСТ
Р І внутрішніх справ і генерального прокуратора. Гене
ральний секретар компартії ЧСР Александер Дубчек за
повів дальші чистки в партійно-державному апараті, які 
буДУті вирішені на засіданні партійного Центрального Ко
мітету 28 цього місяця. 

У ПОЛЬЩІ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ СТУДЕНТСЬКІ ЗА
ВОРУШЕННЯ — без уваги на погрози репресій проти 
студентів, що їх польська преса назвала хуліганами, і про
ти „сіоністів", як ніби спрнчинників того руху. До страй
ку студентів Ягайлонського університету в Кракові преєд– 
нались студенти Варшавського університету іі Познансь
кого. Студенти Варшавської Політехніки загрозили „си– 
дячим" страйком. Під натиском партії професійна спілка 
ідольських журналістів підтримала образливі для студен
тів пресові звідомлення. Уряд видалив з Польщі кореспон
дента .лондонського „Таймса". 
.^, j g ШПИТАЛЮ В КЕППТАВШ В ПІВДЕННІЙ АФ
РИЦІ ВИЙШОВ д-р Філіпп Бляйберг, єдиний з-посеред 
шістьох пацієнтів, над якими переведено операцію пере
щеплення серця, який пережив ту операцію і почувається 
Ніби-то здоров. Лікар, що перещепив йому чуже серце, д-р 
Кристняи Барнар, заявив, що він мас більші шанси зара
зитися якоюсь недугою в шпиталі, ані ж поза шпиталем, 
у себе дома 

Кеннеді повідомив про свою кандидатуру 
гострою атакою на Джансона 

Вашингтон. - 42-річний 
нюноркськин сенатор демо– 
нрахРі)б^рт^ФЛСеннеді 16-го 
березня в тій самій залі в 
Сенаті, в якій 2-го січня 
1960-го року Його брат, тоді
шній сенатор із Массачусет– 
су повідомляв про свою кан
дидатуру, — повідомив На 
пресовій конференції, що він 
вирішив цього року канди– 
дувати на президента проти 
президента Джансона. Пові
домляючи про свою канди
датуру, сенатор Роберт Ф. 
Кеннеді гостро заатакував 
президента Джансона, ка
жучи, що рішився каНдиду
вати тому, що бачить цю 

Альянти ведуть протинаступ в Південному 
В'єтнамі 

Амер 

j Сайгон. 
фінська -

- Коло 
американського, 
в'єтнамського й 

бе
ре участь в операції під гас– І 

-швденно 

50.000 в цілоденній битві біля го
ловного шляху „1" в серед
ній частині країни, а зараз 
на південь від здемілітари– 
зованоі зони вбито 83-ох 
північно-в'стнамськнх воя– 

|юм „Рішені перемогти" у І ків. Викрито теж свіжу ще 
ііжрокому обширі довкола j могилу, в якій були закопа– 
райґону. щоб очистити той ні тіла північно-в'стнамсь– 

кцх вояків, які, мабуть, зги
нули від американського 
артилерійського вогню. Пів– 

дію, а не розпач, щоб буїяо 
замирення між людьми за
мість щораз більшого риску 
світової війниТ Після п р о г о Л п і в д е н н о . к о р е Л с ь к о г о 
лошення кандидатури сена":, 
тора Кеннеді розходження 
між ним і президентом Л. Б. 
Джансоном ще збільшилося,, 
коли нюйоркський сенатор, 
повідомив, що він в четвер, Р а н о н від ворога, який зо– 
13 березня, пропонував Уря- | с е р е д н і і ТУДИ я к н х 8 - 0 0 0 во– 
дові Джансона не старатися jfKlB д л я поневного наскоку 
про номінацію, коли б Д ж а и - ^ а ^ стол"ЦК). Це перша І нічно-в'єтнамські– вояки сн– 
сон найменував окрему ко-ЇРмернканська й південно– | лою яких 600. душ перевели 
місію, яка мала б зайняти– f̂ .CTHaMCbKa офензивна дія (першу масову атаку проти 
ся зміною теперішнього і 
курсу війни у В'єтнамі. З 
урядових кол повідомляють, 
що сенатор Кеннеді 
вив був ультиматум презн– 

країну над берегом пропас– j дентові Джансонові під час 
ти, а не тому, що стоїть в і конференції з секретарем 
опозиції до якоїсь особК. Р. 
Кеннеді 4фввав: „Я кандй– 
дую тому, бо змагаю вести 
нову політику — щоб закін
чити кровопролиття у В'єт
намі і в наших містах, щоб 
закрити прогалину, яка те
пер Існує між чорними й бі
лими, між багатими Й убо
гими, між молодими і Ста
рими в цій країні і в решті 
світу. Я кандидую на пре
зидента, бо я бажаю, щоб 
Демократична Партія і а 
З'єднані Стейти Америки 
(ЗСА) символізували на– 

оборони Кларком М. Кліф– 
фордом, домагаючися „ко
нечної" зміни американської 
політики у В'стнимі ” за ,те̂  
що не буде старатися про 
номінацію. Уряд відкинув 
цей ультиматум. Сенатор Р. 
Кеннеді заявив в неділю 17-
го березня, що він не змо
же підтримувати кандида
тури президента ДжансоНН. 
коли б Джансон був найме
нований, а республіканці 
мали б такого кандидата, 
який є проти війни у В'стНІм 
мі. - . -. 

Від часу так званої новоріч
ної офензивн В'стконгу. За 
J16 миль на північний захід 

іюста– |^ і д Сайгону у 6-тнгоднинш 
битві вбито 95 ворогів, але 
взагалі від понеділка мину
лого тижня, колн-то — спер
шу засекречено — велася та 
воєнна операція, згинуло в 
ній 659 ворожих вояків. 
Втрати ворога були ще вищі, 
коли взяти на увагу бої ще 

на інших відтинках. І так, 

Президент зменшує бюджет на S8 
більйонів за схвалення більших податнії 

Вашингтон. — Президент 
Джансон заявив, що він го
тов погодитися на зменшен
ня федеральних видатків на 
8 до 9 більйонів дол., коли 
Конгрес рогоднться на збіль– 

дерального бюджету . пору
шували на засіданні щр– 
відяиків шістьох закордон
них банків в справі атаки 
спекулянтів на золото. Пре
зидент Джансон заявив на 
зборах Крайового Союзу 
Бйзйесменів в готелі ІЇІерв– 
тон Парк, що він нараджу
ється з конгресовими про
відниками про ті редукції, 
ЯКІ можна б зробити у фе
деральному бюджеті, пересу
нувши деякі видатки,з 1969-
року на. Пізніший час. Один 

схвалити збільшення подаТ– фаховець від монетарної сис
теми сказаб про цей плян 
Президента, що коли цей 
плян зменшення бюджету 
і збільшення податків вдаст– 
ся, то довір'я до долара бу
де, втримане і дотеперішня 
система буде, врятована. 

укріпленого табору в Кеса– '. 
ні: битва тривала від 5 годи
ни ранку до 6-ої пополудні, і 
коли-то ворог завернув. Чнс– 
ла втрат по обок сторонах І 
не подано. Оборонцями в тій j 
битві були тільки самі пів– І 
денні в'єтнамці. Зате амери– j 
канське летунство втратило 
знову один джетовий бомбо– 
вик типу „Фантом", що і 
збільшило число летунсь– 
ких втрат до 810. Обидвох 

ика и шість європейських держав 
схвалили подвійну ціну на золото 

Вашингтон. — Шість ев– j Розрахунків Ґабріель Фер– 
ропейських держав та З'сд– І рас. Головні пункти порозу„ 
нані Стенти Америки (ЗСА) ; міння в справі золота такі: 
в неділю 17-го березня схва–' 1. ЗСА і надалі продавати– 
лнли подвійну ціну на золо–; муть і купувати золото по– 
то. Згідно з Ш!М рішенням ці і S35.00 за одну унцію, але 
сім країн, які становлять так тільки в трансакціях між ін. 
званий „золотий банк", не шими урядами. 2. Всі члени 
будуть продавати золото j „золотого банку" погодили– 
прнватнігм покупцям, тільюііся на дотеперішні умови ви– 
урядалі. Продаватимуть уря.! міни своєї валюти. Внаслі– 
дам золото по дотеперішній; док цього американські ту– 
ціні по S35.00 за одну унцію.', ристичні долярові чеки можг 
Ціна золота на біржах може; на буде вимінювати на чужі 
бути різна, залежно від по– j валюти. 3. Не будуть прода., 
питу та скількости золота на і вати золота по макснмаль–. 
ринку. До „золотого банку" і ній ціні тим державам, які 
належать, крім ЗСА, ще такі і продають своє золото на прн„ 
європейські країни: Бельгія,) ватному ринку по вищій ці– 
Західня Німеччина, Італія, | ні. 4. Теперішні запаси золо. 
Голландія, Швайцарія та! та вистачають на це, щоб за
велика Британія. В нарадах спокоїти конечні потреби, і 
у Вашингтоні, які відбулися і тому не треба купувати зо– 
прн кінці тижня, брали у– 
часть представники вище 

лото на приватному ринку. 
4. Англія дістала додатковий 

128 ворожих вояків згинуло (летунів врятовано. 

У Лондоні відбулася велика 
протиамериканська демонстрація 

Лондон. — Комуністи, їх 
поплечникн й пацифісти, 
і здебільша молоді люди, 
влаштували в минулу неді
лю бурхиву вулігчяу демонс
трацію проти З'єднаних 

Стейтів Америки (ЗСА), при 
чому дійшло іЙЖ ними й по
ліцією до численних сути– 

ської амбасади. Не не вдало
ся демонстрантам, які проте 
кидали в стіни амбасади 
пляшками з мазюкою й чор
нилом та вибивали вікна ка
мінням. Арештовано коло 
200 демонстрантів. Багато 
демонстрантів несли північ
но - в'єтнамські прапорці й 
викрикували у честь Го Чі 

чок. Сотні поліції намагали– Міня, що виразно вказува– 
ся зупинити й розпорошити ло, що це були комуністи, 
тисячі демонстрантів, які об– і зоргаиЬоваяі за партійним 
кндували поліцію камінням, j наказом. На площі Трафаль 
стягали кінних поліціянтів з 
к шей та намагалися вдер -
чепсь ло будішку амернкАц– 

гар зібралося коло 10.000 де
монстрантів, ворожих Аме– 
РИЦІ– . " - . ^ --

В Британії банки закриті до 1 квітня 
Лондон, І – За декретом І рів -;. про що мова на ін– 

всі бритійські банки будуть шрму жкшД ̂  щоб протидія– 
„. лЛ л ,.т,;т.„„ „ ти спекуляції золотом. Брн– зачикені аж до 1 квітня Ц– . - . . і ` "^ . .. гійські банки надалі не про– 

р. В минулу пятннцю з а - | ; ; а і а т и ж у т ь y ^ ^ i ^лоть 
крито їх тимчасово і загале j приватним особам Фахівці 
во ді'маліс, що з початком! припускають, що Лондон раз 
цього тижня відчинять їх. І на завжди втратив своє до– 
Однак рішення продовжити (теперішнє значення. як 
гермінь закриття банків'центральний європейський 
прийшло внаслідку Вашинг– | пункт купна-продажу золо– 
тонської конференції бакке-ітй.. `;`'": 

і – І t ' і і Г' ! ! йаавв 

згадашіх сімох держав та дн– j кредит на підтримку фунта, 
ректор Міжнародного Моне– і який збільшить заборгуван– 
тарного Фонду П'срр-Пол j ня Великої Британії у зв'яз– 
Швайцер і головний керів– ку з кризою фунта до J4-ox 
ник Банку Міжнародних'більйонів. 

Проф. Мирон Куролась склав іспит на 
принципала в шкільництві 

Шнкаґо. — Проф. Мирон 
Куропась, головний радний 
Українського Народного Со– І 
юзу, син заступника гол. | 
предсідника УНС інж. Сте–! 
пана Куропася, склав з ус–' 
піхом іспит на принципала і 
(директора) в шкільництві.; 
Письмовий іспит кандидатів 
на ці керівні становища в 
шкільництві цього міста від–: 

бувся в листопаді минулого 
року і його з усіх 417 учас
ників склали з успіхом тіль 
кн 95 кандидатів. Усні іспи 
тж-нідбулнея в лютому цього 
року і їх склали з 95 учас
ників 79. Проф. М. Куро
пась є другим з черги укра
їнцем, що здобув директор
ські кваліфікації в міському 
шкільництві Шикаґа. Пер
шим був д-р Вільям Роган, 
який склав потрібні іспити 
10 років тому і від довшого 
часу був директором (прин
ципалом) Foreman High 
School, а тепер дістав нове 
підвищення та з початком 
нового шкільного року в ве
ресні займе становище су– 
періитендента шкільництва в 

Проф. Мирон Куропась 

13-ій окрузі Шикаґа. В гай 
р а ф іяльному шкільництві 
Шикаґа директорські квалі
фікації здобув українець Єв
ген Лебойко, який є тепер 
директором середньої римо– 
католицької школи Ст. Мел. 
До іспитів на директора в 
шкільництві д о п ускасться 
кандидатів, які здобули що
найменше академічний сту
пінь магістра (мастера). 

ВІДДІЛ УКНА, 

Джерзі СИТІ.- - Кляснч– 
ним прикладом, як живуть і 
працюють наші громади мо
же послужити активність в 
У к р а ія с ькій Громаді в 
Джерзі Ситі впродовж мину
лого кінця тижня. Уже в 
п'ятницю ввечорі відбулися 
річні загальні збори Коміте
ту Відділів Українського На
родного . Союзу Надгудсон– 
ської Округи, в суботу від
булися щотижневі зайняття 
молоді та сходігни місцевої 

НОМІТЕТ ВІДДІЛІВ УНС, КОМІТЕТ ФКУ В ДЖЕРЗІ 
СИТІ ВІДБУЛИ СВОЇ ЗБОРИ І НАРАДИ 
Пластцвої Станиці і наради 
Комітету ФрВІДу Катедри У– 
краінознавства. та політичне 
віче , З обороні нескорених", 
а в неділю 17-го березня 
відбулись річні збори місце
вого Відділу Українського 
Конгресового Комітету та 
показ фільму „Жорстокі СвІ– 

Д-Р ЄВГЕН КОТИК П К Р Е О Б Р А Ш т ПА 
. ГОЛОВУ ВІДДІЛУ УККД 

Рухливий та багатий в на увазі сраКіг,.що вона да
леко не належить до кількіс– 

Відбулися Загальні Збори Пластово? 
Станиці в Ню Иорку 

наради й імпрези минулий 
кінець тижня закінчився в 
неділю, 17-го березня, по по
лудні річними зборами міс
цевого Відділу Українського 

танки". Народний Дім, в я– j Конгресового Комітету, в ре 
кому всі ці. збори, наради ft 
Імпрези відбувалися, був на
справді та в кожному відно
шенні народним домом. 

АНТШ ШАРАН ПЕРЕОБРАНИЙ НА ГОЛОВУ 
ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ УНС 

Цей справді громадський 
кінець тижня в Джерзі Си
ті започаткували річні збори 
Комітету Відділів Українсь
кого Народного Союзу Над– 
гудсояської округи, що від
булися в п'ятницю, 15-го бе
резня, в год. 7-ій ввечері, та 
в результаті якнх переобра
но дотеперішню управу. Ко
мітету а Антоном Шараном, 
як головою. Він же і відкрив 
наради, вітаючи три десятки 
приявних представників. Від
ділів УНСоюзу з Джерзі Си
ті і Байону та членів Голов
ного Екзекутивного Коміте
ту, що мас свій осідок в цьо
му місті: толочного предсід
ника Йосипа Лисогора і йо
го дружину пані Марію, за
ступника головного предсід
ника Володимира Сохака, 
головного секретаря д-ра Я. 

ГРЕЦЬКИЙ ПРЕМ'ЄР ДЖОРДЖ ПАПАДОПУЛЬОСІПадоха та головного.касира 
ЗАПОВІВ переведення у Греції плебісциту над новою кон– | Івана Кокольського. Всі вони 
стйтуцкло 1 вересня ц. р. Перед тим, мовляв, відбудеться і і ред. А. Драган забирали 
,.свобідна" публічна дискусія щодо тексту нової конститу– опісля слово. Зборами прово– 
ції, однак припинення свободи преси в ГреїШ та заборона дила обрана президія з Дмй– 
всіх партій піддає під сумнів можливість такої вільної вн– тром Дидиком, як головою, 
міни думок, І та мгром Осипом Стецурою, 

як секретарем. Про працю 
Комітету за минулий рік зві
тували гблова А. Шарая, се
кретар Мирон Сірий, органі– 

зультаті яких переобрано 
дотеперішню Управу.з д-ром 
Євгеном Котиком На чолі. 
Екзекутнву УККА репрезен
тував на цих нарадах її член 
та директор канцелярії мгр. 
Іван Базарно. Збори відкрив 
голова д-р Котик і, на ба
жання приявних, НИМИ про
водив. Секретарював п. Ф. 
Колодій. Із звітів виходило, 
що Відділ, крім найактивні– 

зацінннй референт Дмитро і шої участи в різних акціях 
Диднк та Володимир Сохли 
за Контрольну Комісію. Від
діли Округи в минулому ро
ці придбали 117 нових чле
нів, зайнявшії 12-те місце в 
організаційних досягеннях 
Секретарі - Деяких Відділів. 
зокрема Д. Диднк і пані 
К. Стецюк уже від років на 

на кранову та міжнародну 
скалю, як Світовий Конгрес 
Вільних Українців, був успі
шним координатором всієї 
громадської актігвности .в 
своїм місті і сам влаштував 
упродовж року шість загаль– 
но-громадськнх імпрез. Збір
кою 1,200.00 дол. на СКВУ 

лежать до Клюбу почесних та дальших 1,720.00 дол. до 
союзовців, здобуваючи річ
но по 25 і більше членів 
але є ще Й мало активні Від
діли і тому годі було б гово
рити про. повний організа
ційний успіх. Після дебат 
над звітами обрано Управу 
Комітету в такому складі: А. 
Шаран — голова, п. Мнкн– 
тюк — заступник голови. М 
Сірий — секретар, М 

Народного Фонду УККА, 
Відділ цієї Громади, мавши 

кий та пп. Баран, Волошин 
і Палка. В дальшому обмір
ковано плян праці на біжу– 
чий рік, включно з пригад– 
кою організаційних квот для 
кожного з Відділів округи. 

Ж\'к і На закінчення Збори схвали– 
- касир, Д. Диднк - орга

нізаційний референт. Кон
трольна Комісія: місцеві го
ловні екзекутивні урядовці 
Вол. Сохан я їв. Кокольсь– 

ли пожертвувати із скромної 
каси Комітету 100.00 дол. на 
Фонд Катедри Українознавс
тва, закликаючи рівночасно 

(Закінчення на еТОр. 3-8) 

но великих, .'вибився на одно 
з перших МІСЦЬ.у збірковій 
акції в крайок. 

Мгр. їв. Базарно у своєму 
слові вітав вбори від Екзеку– 
тнвн УККА, склав признан
ня і подяку Відділові і Гро
маді за Я прикладну активі І 
ність та інформував про най– j 
ближчі завдання і плянн 
централі УККА, зокрема про і 
заплановані на Кінець трав
ня виступи J I столиці у Ва
шингтоні т а л о всіх грома
дах в обороегі людських прав 
для переслідуваних і теро
ризованих українців під ко– 
муно-московською окупаці
єю. Управу ВІДДІлу переоб
рано в такому складі: д-р 
Євген.Кіща^і—голова, Ан
тін Шаран -т заступник го
лови, Франц Колодій — сек
ретар. Степан Островський 
- фінансовий референт, Во
лодимир Кух І проф. Мухин 
- культурЯС^освітні рефе– 
ренти, проф. Павло Сасчук 
- реф. преси В інформації, 
члени Управи: Володимир 
Білнк, Григорій Бура, Дмит. 
ро Диднк, ДіІНтро Box, Ми
хайло ЖУК, Контрольна Ко
місія: Іван ПьолКо, Олекса 
Демченко, Ілля Щупляк. То
вариський Суд: А. Драган, 
Микола Петришнк, Роман 
Качмарськнй. На закінчення 
зборів Відділ, який мас в сво. 
ему складі 16 місцевих орга
нізацій, схвалив пожертву
вати зі своєї каси 5100.00 для 
ФКУ на українські студії в 
Гарвардському університеті. 

Ню Порк Н. І.). - В не– 
неділю і 7 березня тут в 
Пластовому Домі відбулися 
Зм-альні Збори нюйоркської 
П'”истовоі Станиці, в якпч 
взяло учисть велике чнемо 
сеньйорів, старших пласто
нів і членів Упрт”В Иласт– 
прняту. Нуйозкськз Пласіо– 
ва Станиця с чисельно най
більшим пластовим осеред
ком в Америці. Згідно зі чві– 
том Станичної Старшини во
на нараховує 692 членів. Не 
зважаючи на доплив новац– 
тва (в звітовому 1967 році 
вступило до Пласту 41 но
ваків і новачок) чисельний 
стан Станиці порівняльно 
до 1966 року зменшився на 
10 осіб з огляду на усунен
ня з рядів юнацтва деяких 
нездисциплінованнх членів. 
Звітів на Зборах не відчиту
вано, бо вони були вндруко– 
вакі і розіслані всім членам 
два тижні перед Зборами. В 
дискусії над звітами най
більше уваги диспутанти 
присвятили виховним спра

вам і справі перебудови 
Пластового Дому, згл. фон
дів на перебудову. Пластова 
Фундація, головою якої с 
інж. Р. Баранський підписа
ла висе контракт з будівни
чим п. Крумшином і 2-ий 
поверх є вже в стадії перебу
дови. Передбачається закін– 

і читн перебудову Пластового 
Дому в місяці вересні ц. р. 
Загальні Збори винесли ух
валу, яка зобов'язує сеньйо
рів і старших пластунів 
вплатити на фонд перебудо
ви 100 дол., незалежнно від 
їхніх попередніх пожертв, 
які вони зложили на купно 
Дому. Загальні Збори висло
вили признання уступаючій 
Станичній Старшині. Виб
рана Станична Старшина 
і Рада різниться від попе
редньої тим, що в минулому 
році в ній було більше стар
ших пластунів, а в цій ка
денції включилося до прааці 
багато сеньйорів. 

Новообрану С т аяичяу 
(Закінчення на crop. 3-ії) 

Помер Петро Чижик, автор статтей 
і книжки про довголіття 

Ірвінґтон. Н.Дж. — Мину
лої п'ятниці, 15-го березня, 
тут помер на 66-му році жнт. 
тя св. п. Петро Чижик, автор 
багатьох праць на теми фі
зичного здоров'я і довголіт
тя. Закінчивши з великим 
успіхом Харківський Педа
гогічний і Медичний Інсти
тути, Покійний спеціялізував 
ся в таких дисциплінах, як 
фізіологія, анатомія людини, 
біохемія, біологія, психоло

гія, гігієна та споріднені на
уки з одним великим бажан
ням: своїми студіями.і знан
ням послужити вказівками і 
порадами, як досягнути дов
голіття. На цю тему появи, 
лося ряд його статтей в 
„Свободі" і на цю тему вія 
написав книжку, друк якої, 
у його власному виданні, 
тількищо закінчено в дру. 
карні „Свободи". 'Похорон 
відбувся в понеділок, 18-гЬ 
березня. -– 

в --
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-застеріг, долучивши заадресовану коверту з відповідною по
штовою оплатою. За зміст оголошень Редакція не відповідає. 

Мнх. Килимний 

ПРО „ДРУЖБУ НАРОДІ 
В СЄСР 

ї ї 

Куритнба. - „Ну, скіль
ки можна про те саме писа
ти? Як воно не надокучить 
і журналістам і читачам? З 
року в рік, з числа в чис
ло..." — Така думка виник
ла в мене, коли кинув оком 
на статтю з наведеним виїде 

еться з поняттям російського 
патріотизму. Ідеологія КП– 
СС ніби нівелює національ
ну приналежність і націо
нальні почуття пролетарія– 
ту, але практично зобов'язуі; 
культ російського народу, 
звеличення „Матушки Ро– 

зйголовком. 'Але даремно, сії". Врешті - решт, „советн– 
Переді мною лежало свіже зація" і „русифікація" — по– 
чнело одного з найбільш ̀  няття рівнозначні. 
впливових' часописів Врази– Ленін 1020-го року зіден– 
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:Джансон. Кеннеді, ЗІекКарі і 
t Хоч президент Лнндон В. Джансон ніколи не заявляв, 
?що буде кандндувати на Другу каденцію в цьогорічних 
\президентських виборах, ніхто щодо цього не мав сумніву, 
^і ніхто також не сумнівався, що конвенція Демократичної 
^партії 26 серпня ц. р. в Шикаґо вибере його на свого кан– 
'дидата. Це переконання було таке загальне, що коли де
мократичний сенатор Юджнн МекКарті виставив свою 
^кандидатуру, то найпопулярніший серед демократів сена
т о р Роберт Кеннеді заявив, що ані він не кандидуватнме 
"сам, ані теж не підтримує кандидатури МекКарті, бо під
гримуватиме Джансона, без уваги на те, що мас інші по– 
^глядв щодо В'єтнамської війни. І кандидатури Юджина 
^МекКарті ніхто не оцінював інакше, як тільки демонстра
цію проти політики Джансона у В'єтнамі. 

Ситуація змінилася, коли несподівано Юджнн Мек– 
лКарті дістав у правиборах в Ню Гемпширі аж 4 2 ^ голо– 
tciB, і. виявилось, що він май за собою — молодь. Зараз 
опісля проголошення висліду Нюгемпширських виборів 
^сен. Роберт Кеннеді заявив, що він вбачає у них доказ, що 
-Демократична партія виразно поділилась в поглядах на 
^В'єтнамську війну, і тому він „перевіряє" становище щодо 
всвосї ролі у президентських виборах. В минулу суботу 
^Кеннеді формально зголосив еввою. кандидатуру на пре– 
"зндента та участь у кількох правиборах. 
2 Зміна становища Роберта Кеннеді породила непри
хильну йому реакцію в пресі і серед стейтовнх партійних 
^лідерів. Стояти спершу „скраю", а після того відвернутись 
^вїд Джансона і водночас наче відсувати набік МекКарті — 
іце ніби нельояльно супроти кожного з них і, за словами 
^коментатора Дж. Векслера, „опортуністична самозакоха– 
^ність". Том Вікер в Н. И. Таймсі" і Волтер Кронкайт в 
'телевізійному інтерв'ю з сенатором МекКарті висловили 
'справжній острах, що три кандидатури на Демократичній 
.конвенції — Джансона, Кеннеді і МекКарті — невідхильно 
Ірозколять Демократичну партію і запевнять вибір респуб
ліканцеві. Відомий історичний прецедент, коли на конвен
ці ї Республіканської партії в 1908 році проти республікан
ського президента ВІлліяма Тефта виставив свою канди
датуру попередній президент, теж республіканець, Теодор 
'Рузвелт, і внаслідку того вибори виграв — демократ Вуд– 
!ро Вільсон. ;" 
” Тому тепер обидві американські партії мають за го? 
уловну проблему: зберегти партійну єдність, щоб внутріш
ній роз'єднанням не допомогти противній партії. 

Мала, велика зміна 
З днем 16-го березня 1968 року „Свобода" та всі пе

ріодичні і книжкові видання Українського Народного Со
юзу почали практично застосовувати рекомендацію Укра– 
!їнського Термінологічного Центру в Ню Иорку, щоб наз– 
|ву цієї держави The United States of America (U.S.A.), 
.перекладати на українську мову як З'єднані Стейти Аме
рики, в скороченні ЗСА, вимовляючи цю скорочену наз
ву: зе-ес-а. Рацію і потребу такої зміни не тільки в мов– 
'ному, але й в багатьох інших аспектах вияснено в більше 
і менше речевій публічній дискусії, для якої „Свобода" 
.свого часу широко відкрила свої сторінки, як і в опитуван– 
"ні та в дебатах, що їх на цю тему фахово перевів згаданий 
.Термінологічний Центр. Усе це виявило, що така зміна, 
|без сумніву, доцільна й потрібна. 

Висліди і рекомендації Українського Термінологічного 
ІЦентру, що мас в своїм складі фахівців з обидвох наших 
наукових установ, Наукового Т-ва ім. Шевченка та Укра
їнської Вільної Академії Наук, були опубліковані в червні 
минулого року. Проволока в практичному переведенні тісТ 
зміни у публікаціях УНСоюзу була подиктована тим, що 
ця установа і її публікації силою свого місця в нашій сус
пільності є і повинні бути „консервативними" в тому розу
мінні, що не вводять ніякої зміни для самої тільки зміни, 
а роблять це тільки з оправданих причин і для виразних, 
корисних цілей. В цьому відношенні „консервативний" 
УНСоюз є найбільш поступовий. Для прикладу можна 
було б згадати ту найбільшу зміну, яку перевів УНСоюз 
в 1914-му році, змінивши не тільки свою „традиційну" наз
ву з Руського на Український, але й свою забезпеченеву 
систему, прийнявши за її основу модерну „табелю смерт– 
ности". що інші установи спочатку навіть демагогічно ви
користовували проти УНС, а опіселя самі її прийняли. По
важної застанови та всебічного, дбайливого розгляду ви
магала н зміна, про яку мова. 

Очевидно, що зміна української назви держава, в якій 
живемо, не є, порівняльно така велика. Проте, в УНСо– 
юзі та його публікаціях вона далеко скомплікованіша, ніж 
в будь - якій іншій установі. УНСоюз і ного видавництво 
мають у своєму доробку не тільки 75 річників „Свободи", 
35 річників англомовного „Українського Тижневика" з 
ного українською частиною та 15 річників дитячого жур
налу „Веселка", але й цілу — можна сказати — бібліо
теку книжкових видань, включно із щорічними календа
рями - альманахами. В усіх цих публікаціях дотеперішня 
назва „З'єднані Держави Америки' 'і „ЗДА" повторюєть
ся, мабуть, мільйони разів. Але, якщо встановлено пра
вильнішу й доцільнішу назву, то не може бути причин, 
щоб її не прийняти. 

Поминаючи суттєво - мовні аргументи, яких виста
чило б на те, щоб цю зміну перевести, УНСоюз і ного ви
давництво приймають її ще й з таких міркувань: Україн
ці на Батьківщині в справі визначення поправної україн
ської назви для американських стейтів не мають можли
востей забрати голос. Коли ж мова про українців у віль
ному світі, то в цій справі був і с повний хаос. Вихід з цієї 
ситуації може бути тільки один: прийняти нову назву, яка 
всі ці проблеми розв'язувала б. Вважаємо, що наш Термі
нологічний Центр авторитетно таку розв'язку знайшов. З 
цих міркувань ми ЇЇ прийняли і сподіваємось, що ЇЇ прий
дуть також наші наукові установи, всі наші видавництва 
у вільному світі, вся наша суспільність. Бо на це — як 
сказано — в не тільки всі „технічні" причини, але й цього 
вимагають українські інтереси. Ця сама по собі мала змі
на с великою в своїх добрих наслідках. 

лії, „О Естадо до Сан Пав
ло" Тепер уже, в зв'язку з 
статтею, що розгорнулася 
мало не на півтори сторінки, 
з двома дуже цікавими папа
ми, приходять зовсім інші 
думки, які коротко можна 
викласти ось так: 

„Немарно, зовсім немарно 
довгими роками працювала 
наша еміграція, зокрема на
ша преса: опінія вільного 
світу відносно СССР, коли 
ще не зовсім, то вже карди
нально змінюється, поступо
во приймаючи українську 
концепцію". 

Досі „О Естадо до Сан 
Павло" доволі твердо стояло 
на проросійських позиціях, 
в основному орієнтуючись 
на Керенського та на відомо
го американського совсто– 
знавця Ростова. Сьогодні ж... 

Ось дві порівняльні мали. 
На одній бачимо Совстський 
Союз з усіми „самостійними" 
й „автономними" республі
ками, а на другій — той же 
Совстський Союз з зазначен
ням розселення в ньому ро
сіян. Варто тут сказати, що 
найменше місцевостей СССР 
мають від 90 до WO?k ро
сійського населення. Най
більше мають від 70 до 
89.99о, далі - від ЗО до 
49,9 ?с. а потім від 50 до 
69,9^. 

Виглядає, що ця стаття 
вміщена як заключна в цик
лі попередніх статтей, при
свячених 50-літтю СССР. 
Автор її НІколас Боср -
знаний публіцист з совстсь– 
кої тематики. 

Починається стаття з при– 
гадки, що гасло „дружба на
родів" кинули московські 
большевнкн в хвилині май
же повного розчленування 
царської Російської імперії 
по Березневій революції 
1917 року. Згодом ,/Дружба 
народів", а за нею й гасло 
„совстський патріотизм" пі
шли шляхами російського 
великодержавного шовініз
му, того самого, що був і за 
російських імператорів. 

Понад сімдесят не - росій
ських національностей діста
ли від „жовтневої революції" 
лише мітичну свободу, яка 
потім перетворилася в дер
жаву „на нових засадах". В 
тій державі, хоч і є вона 
різнонаціональною, панує 
одна нація, яка намагається 
ту державу зробити сдНнона– 
ціональною. Однак, україн
ці, вірмени, тюрки Цент
ральної Азії не хочуть втра
чати своєї ідентичностн, сво
єї національної свідомості!. 

Не зважаючи на загально-
зобов'язуюче гасло „дружба 
народів СССР", не припиня
ється боротьба між „російсь
ким великодержавним шові
нізмом" і льокальяими його 
антиподами, так званими 
„буржуазними націоналіз
мами". Поняття „совстський 
патріотизм" на Ділі покрнва– 

тифікував соціалізм з бать
ківщиною - Росією. Сталін 
твердив: „совстський патрі
отизм... об'єднує народи СС
СР довкола великого росій
ського народу... найвидатні– 
шої нації серед усіх націй, 
які формують Совстський 
Союз". А у промові 7 листо
пада 1941 року він заклякав 
„совстський народ" мати 
собі за зразок Олександра 
Невського, Дмитра Донсько, 
го, Кузьму Мініна, Дмитра 
Пожарського, Олександ р а 
Суворова і Михайла Кутузо– 
ва, тобто найбільших вираз
ників російського націона
лізму, російської великодер– 
жавности. 

Фактично поняття „совєт– 
ськвй'патріотизм" відповідає 
російському імперіялізмові. 
базованому на міжнародній 
місії „Святої Руси", що тяг
неться ще з царських часів. 
Так, останній царський гу
бернатор Туркестану гене
рал Куропаткін у своїй про
мові 21 серпня 1916 року 
прорік: „Російська голова с 
для всіх сторін Росії. Всі мн 
є дітьми, а батько тільки 
один, Великий Суверен Ім
ператор. Всі ми є дітьми, а 
мати лише одна — Велика 
Росія". Цей вислів царсько
го губернатора лише з ма
ленькою зміною укладаєть
ся в теорію й практику мос
ковського большев и з м у: 
„Великий Суверен Імпера
тор" — на „Великий Суве
рен Партія". 

Російський партійний іс
торик Анна Панкратова ив 
своїй книжці „Великий ро
сійський народ", виданій 
1952 року в Москві, писала; 
„совстський патріо т н з м 
прийшов на зміну поняттю 
ІнторнаНіоналізму”лЗа Пвя^ 
кратовою виходить, що всі 
завоювання російських ца'– 
рів є корисними не тільки 
для росіян, а й Для... завойоГ– 
ваних народів, бо Росія, мов
ляв, допомагала тям наго
дам розвиватися культурно 
і економічно. J 

Ідентичні цим думки І Blf̂  
слова автор згадуваної стат
ті знаходить у промовах Ні– 
кітн Хрущова, Улдзгабасваг 
секретаря ЦК партії Таджі̂ – 
кістану, Ядгар Насрідінопоа 
—; голови Президії Верхові 
ного Совєту Узбекістану, Яг 
кова Зароб'яна — секретарй 
UK партії Вірменії і ін. Нас 
віть в усіх гимнах COBCTCSJ 
КЙХ „союзних" республік на 
першому місці Росія і росііЦ– 
ський народ (в Казахстан? 
СЬКОМУ „ВИСЛОВЛЮЄМО HQf 
шу вдячність великому pot 
сійському народові, міцніф 
фортеці дружби народів Со^ 
юзу"; в азербайджанському 
— „Могутній російс ь к и І 
брат, який відсталу землк) 
перетворив на символ свобо
ди"; в узбекістанському -`-
,ДІривіт російському народо4 

ві, нашому великому братог 

ТРАГІЧНИЙ ВИПАДОК ЧИ ПОЛІТИЧНЕ 
ВБИВСТВО? і 

Ще Ю-го жовтня 1967 ро
ку трагічно загинула в За
хідній Німеччині німкеня, з 
українським прізвищем, Ве– 
ра Соколюк, архітект за 
званням, яка працювала в 
одному з міністерств у Бон
ні. Під час війни вона поз
найомилася з українцем, на
ціоналістом - підпільником 
П. Соколюком, за якого по 
війні вийшла заміж. Після 
несподіваної смерти мужа, 
Вера Соколюк багато часу 
присвячувала на те, щоб ін
формувати своїх співгрома
дян - німців про Україну, 
про її боротьбу за свободу і 
державність, писала до ні
мецької преси, влаштовува
ла навіть виставки українсь
кого народного одягу і мис
тецтва, присвятивши себе 
українській справі в пам'ять 
чоловіка, якого безмежно 
любила. Вона провад и л а 
жваве листування з україн
ською журналісткою Дарісю 
Ломницькою. 

В тижневику „Українське 
Слово", що виходить в Буе– 
нос Айресі, в Аргентині, в 
числі з 17 грудня м. р. з'яви
лась стаття „Випадок чи 
пбнветво?" пера Ломницької, 
з якої довідуємось про тра
гічну смерть німецької діяч
ки — приятельки українсь
кого народу. Передруковує
мо з „Українського Слова" 
уривок з відомостями про 
загадкову смерть тієї шля
хетної людини: 

Слідкуючи за передкон– 
гресовими підготуванн я м и, 
вирізки з газет посилала я 
Вері І заохочувала її приї
хати і подивитися на цю ім– 
,позантну подію в житті ук
раїнців на еміграції. Спочат
ку Вера писала, що дуже 
радо поїхала б, але навала 
праці та підписані контрак
ти, мабуть, не дозволять їй 
побувати в Америці. Але од
ного дня, під кінець вересня 
1967 р. одержала я радісно
го листа від Вери. Вона пи
сала : 

ві" і т. п. — Ці цитати, як і 
інші, в перекладі з порту: 

нільської мови — М. К.). 
Наприкінці, автор статті 

заперечує доволі поширені 
на Заході, а особливо в ЗСА 
погляди про подібність фор
мування американського і 
„совстського" народів. Він 
рішуче каже: „тут неможли
ві ніякі аналогії". З'єднані 
Держави — це батьківщина 
емігрантів, серед яких пере
важали й переважають ан– 
гло - саксонські елементи, 
що поступово асимілюють 
усі інші. Совстський же Со
юз складається з властивої 
Росії і неросійських країн, 
які були незалежними і на
роди яких, маючи свої влас
ні мови, витворили свою на
ціональну культуру, свої 
традиції, звичаї. Росіяни й 
досі в тих країнах станов
лять меншість, і тому, ло
гічно, при правильному ро
зумінні і проведенні в життя 
гасла „дружби народів", во
ни мали б асимілюватися з 
неросійськими народами, а 
не ,,совстнзувати", „русифі
кувати" їх. 
І Прочитавши цю статтю, 

кожному стає ясно, що ук
раїнська концепція СССР 
дедалі більше приймається в 
світовій опінії. 

„Мене приділено до групи 
німецьких спеціялістів, що 
у виміні з американськими 
мають виїхати до Америки 
для поглиблення студій. Мн 
виїдемо під кінець жовтня і 
залишимося в Америці пов
них три місяці. Я така рада, 
що познайомлюся з тобою 
особисто, крМі цього, я буду 
дуже рада, якщо за твоїм 
посередництвом зможу бра
ти в Конгресі (СКВУ) у– 
часть, як скромний глядач". 

Це був останній лист Бе
рн до мене. Десятого жовт
ня Вера, повертаючись з 
кладовища, куди їздила ко
жного року в річницю смер
ти чоловіка, загинула, зуда– 
рившнсь своїм маленьким 
„фіятом" з вантажним автом. 
Про цю трагічну подію діз
налася я від Вериної прия
тельки, яка знала про моє з 
нею знайомство. Пані Верта 
М., лікарка, була при опе
рації, яку перевели Вері в 
гейдельберзькому шпиталі 
зараз після випадку. Серце 
не видержало, і Вера помер
ла. Доктор Верта, крім нек
рологу, написала мені лис
та, в якому на початку по
просила, щоб у випадку, ко
ли б я хотіла дещо з нього 
надрукувати, не виявляти ЇЇ 
прізвища. Респектуючи її 
прохання, я подам лише де
які уривки з її листа. Вона 
пише. 

„Знаючи від Вери про ва
ше принагідне знайомство, 
почуваюся до обов'язку по
відомити вас про її трагічну 
смерть. Вера дуже вас полю
била, вона була горда зі 
знайомства з близькою ро
дичкою українського Коман
дира... На мою думку, смерть 
Вери це не один із випадків, 
іцо трапляються кожного 
дня на автострадах. Вож, як 
стверджують очевидці, ма
лий ,,фіят" їхав досить по
волі, тримаючись правої сто
рони, раптом назустріч виї
хало вантажне авто і, проти 
порядку, завернуло таки пе
ред самим ,,фіятом", штовх
нувши його з цілою силою. 
„Фіят" покотився в рів, а 
вантажне авто поїхало в 
напрямку, звідки прибуло. 
Не знаю, чи Вера писала 
вам, що їй не раз звертали 
увагу, то усно, а найбільше 
анонімними листами, щоб 
вона не виявляла свою не
хіть і ворожнечу до наці, 
щоб перестала висвітлювати 
„дСякі конечні потягнення 
гітлерівського режиму", на
зиваючи їх звірствами. Од
ного разу дістала „дружню 
пораду", щоб перес т а л а 
„надто турбуватися" Укра
їною, бо „Україна — це ли
ше одна частина великої Ро
сії". Вера спочатку не звер
тала на це уваги, але раз 
чимсь до крайносте подраз
нена сказала: „Мене ненави
дять за моє не - німецьке 
прізвище і за мою прихиль
ність до всього українського. 
Але я не заверну з дороги, 
на яку добровільно вступи
ла, хоча б прнйшлося і по
терпіти. Його теж переслі
дували, і він не здався". 

Лист Вериної приятель
ки, крім сліз та великого 
жалю, навіяв мені багато 
думок. 

Чи смерть Вери Соколюк 
є звичайним випадком, яких 
так багато буває кожного 
дня, чи плянове вбивство?" 

Стільки про смерть сл. п. 

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ 

ЯК ІЗ ВАШОЮ ВАГОЮ? 
П 

Вага людського організму 
— річ не постійна. Вона 
змінюється залежно від та
ких трьох основних факто
рів: 1. віку людини, 2. будо
ви її кістяка і 3. росту. Най
більш постійною є вона у 
віці 2 5 - 5 5 років, бо старші 
люди знову повертаються 
до меж ваги 20-25 років. Бу
дова кістяка, вузька або ши
рока, як також ріст, дають 
певні відхилення, бо це ціл
ком ясно, що людина висо
кого росту, широкоплеча му
сить мати більше м'язів, тов
щу, судин, кровн, шкіри. 

Жінки такої самої будови 
та росту, як і чоловіки, ма
ють вужчі межі ваги і зви
чайно важать на 10 фунтів 
менше від чоловіків. Пам'я
таючи, що вага збільшуєть
ся з ростом, треба мати на 
увазі одне правило: кожний 
даль росту дає право людині 
вузького кістяка придбати 
три фунти ваги, а з широ
ким кістяком - чотири фун
ти. 

Беручи під увагу межі 
вузького та широкого кістя
ка, людина у віці понад 25 
років мас такі нормальні 
межі ваги 
Ріст 
у футах 
5.2 
5.5 
5.7 
5.10 
б 

(Для чоловіків): 
Вага 

у фунтах 
120-141 
129-152 
137-161 
150-174 
158-184 

Це - лише кілька прик
ладів для орієнтації, і пода
на тут вага максимально до
зволена для вузького і ши
рокого кістяка, з якої "Жін
кам треба відрахувати 10 
фунтів. 

Докладний калькулятор 
ваги для чоловіків, жінок та 
дітей, як також таблиці ка
льорій різних харчів, щоб 
знати що саме і скільки їс
ти, легко може придбати со
бі кожний. 

Варто мати завжди на ува– 
"зі таке: 1. низькокальорій
ними с майже всі овочі, за 
вийнятком бананів, горіхів 
та винограду, а також май
же вся городина за вийнят
ком картоплі, кавунів, ква
солі та гороху; 2. високока– 
льорійною є всяка пожива, 
що мас в собі цукор, крох
маль, алькоголь та в різних 
формах товщ, включно з мо
лочними продуктами. 

Найбільше, мабуть, сприяє 
в набиранні ваги цукор у 
всяких формах, а зокрема в 
печивах, тортах, морозиві, 
солодких содах і т. д. Сюди 
долучаються різних видів 
крохмалі, на яких українсь– 

Вери Соколюк розповіла п-і 
Дарія Ломницька з Арген
тини. Мабуть, ніколи не 
вдасться розгадати дійсних 
причин і обставин, за яких 
Вера Соколюк загинула. А– 
ле на важкому шляху виз
вольної боротьби українсь
кого народу вона займала 
своє особливе місце. І за 
спокій душі німецької при
ятельки напевно помолиться 
не один українець. (К.) 

. і t - -` 

о. Юрій Мснцінський 

ПО ІСТОРИЧНИХ І святих 
МІСЦЯХ 

Агенція Шіпкн з Парми, в 
стейті Огайо, зорганізувала 
туристичну npdtnyV пегчавшн 
від Лісбони, Фатіми, Риму, а 
скінчивши на Єгипті, Палес
тині і Атенах. Це була до
сить повчальна та цікава по
дорож, і я постараюсь поді
литися своїми враженнями з 
читачами. 

За гарної погоди люк
сусово уряджений джетовнй 
літак з 120 пасажирами1 пе
ревіз нас за б годин з Ню 
Порку до Лісбони, столично
го міста Португалїї. Наша 
групка складалася з 9 осіб, 
з-поміж яких "я одня'Сув 
священик. 

Розмістились по готелях, 
трохи відпочили 1 того ж йнн 
поїхали до монастиря c8.'jS-
роніма помолитися. .Додяв– 

спритно і скоро. Тут тепло, 
цілими місяцями посуха, і 
відпадає потреба штучно су
шити рибу. 

Приїжджаємо до міста 
Алькобака. Там при голов
ній шосі монастир з велича
вою святинею, контраст до 
бідних дімків, розкинених бі– 
5Ш дороги. В тім місті в рес
торані з іншими туристични
ми групами ми пообідали. 
Покріпивши сили, заїхали 
ар Фатіми. 
," На відпустовому місці ве
лика забетонована площа, 
по боках будки з девоціона– 
Іламн та іншим крамом, по 
середині капличка, де з'яви
в с я Мати Божа дітям і де 
відбувалися чудесні уздоров– 
лення. Далі монастирська 
церква. В ній прн головному 
престолі о 5-ій годині по по
лудні я правив Службу Бо
жу. Церква була майже за

лили велич святині, артис
тично вирізьблені, з прекрас; 
ними мальовнлами бічні пре–' 
столи. Після того оглядали 
парки і музеї. В одному `J. 
них бачили кілька розкіш
них середньовічних карет, в 
одній з яких їздила англійсь
ка королева Єлисавета І., ко
ли відвідувала Португалію. 
Другого дня поїхали до Фа

тіми. Над берегом моря спи
нилися в містечку Назарет. 
Тут спостерігали, як рибал
ки, повитягавши човни на 
берег, викидали наловлену 
дрібну рибу в море, а груб– Ьтовяена прочанами, і деякі з 
шу в мішках неслн до жінок'. Црх приймали св. Причастя 
Жінки ту рибу сполоскувади ІзгФ110 3 с”ДИЇм обрядом 
в'посудннах з водою, патро– ^ Р 0 3 уміється, Фатіма 
шили ї розпинали на вели– Люрдом не може рівнятися, 
чезних, скісно поставлений багато бракує вигід для' ту 
столах. Все це йшло їкдаЦїЦв і, хворих, але де– нове 

відпустове місце з часом роз
винеться. 

До Лісбони верталися ми 
іншим шляхом, але - чи 
сюди чи туди — околиці 
бідні, багато пустирів, не– 
ужитків та й народ якийсь 
дрібний. 

Найближча неділя. Заліз
ний птах на своїх крилах 
переносить нас до Риму. То
го дня багато єпископів з'ї– 
халось до Вічного Міста, бо 
в понеділок вже мали по
чинати Соборові наради. З 
нами також летіло кілька 
єпископів і кардинал, але не 
в туристичному відділі, а в 
1-ій клясі. 

На Собор прибуло й 18 на
ших єпископів, які в Духов
ному Семінарі під зарядом 
оо. Василіян в пополудневих 
годинах відбули передсобо– 
рову конференцію. О 6 год. 
в каплиці відправив я для 
наших прочан Службу Бо
жу. -

Усіх 18 наших єпископів, а 
найважливіше страдальника 
- М и т р о полита Йосифа 
Сліпого тепер уже кардина
ла, пощастило нам побачи– 
ти. Вийшов він до нас назус

тріч, поговорив, поблагосло
вив і навіть разом з нами 
зфотографувався. На пра– 
щання побажав всього най
кращого, а зокрема, щоб не 
прнйшлося нам переживати 
того, що пережив він. З ве
ликим одушевленням попро
щалися ми з семінаром. 

14^го вересня оглядали ми 
ватнканські забудовання і 
Сикстннську каплицю, пре
чудовий твір славного маля
ра і різьбара Мікель Андже– 
льо. В тій каплиці відбува
ються вибори пап. Не забу
ли вступити до базиліки св. 
Павла. Вона побудована у 
візантійському стилі і її 

ка кухня багатенька — це 
всякі мучні потрави, включ
но з нашими славними ва
рениками, пиріжками, а та
кож у всіх видах картопля. 
Усім, хто мас надмір ваги, 
варто остерігатись ' усього, 
що робиться з мукою, цук
ром та картоплепі 

Після цього 1 переліку 
„грізних" харчів прйхбдить 
питання: а Що ж, тоді їсти? 
Звичайно, їсти можна І тре
ба всі харчі, але—"вміру. 

А все таки — скідькн ж 
треба їсти нормальній люди
ні? 

Для того, щоб– утримува
ти свою вагу на ^іеді, кож
на нормально активна люди
на повинна споживати що
дня 15 кальорій на кожний 
фунт своєї ваги. Помножте 
кількість фунтів` "вашої ваги 
на 15 і одержите число ка
льорій, яке ви повинні спо
живати денно, щоб вага не 
змінювалась. Особи, які ва
жко працюють, мають біль
ші нарахований. 

Тепер повернемося до на
шої попередньої статті, в я– 
кій обговорено надвірну ва
гу з усіма ЇЇ хворобливими 
проявами. Приходить питан
ня : якщо хтось мас забага
то ваги, то як її ^збутися, 
зберігаючи добре здоров'я? 

Є різні способи втратити 
вагу, і докладно обговорюва
ти їх ми не будемо. Основне 
— це споживати меНше ка
льорій, байдуже, який спосіб 
ви виберете. І тут є певні 
правила, які мусить запам'я
тати той, що „йде на дієту". 

Усе залежить ВідТого, як 
скоро ви хочете згубити 
„свої фунти", або як ви 
спроможні силою своєї волі 
це зробити.. 

Загально беручи, якщо ви 
хочете втратити один фунт 
тижнево, ви мусите мати ка– 
льорійннй дефіцит у 'сумі 
600 кальорій денно, якщо 
хочете втратити 2 фунти ти
жнево — цей дефіцит мас 
становити 1200 кальорій 
денно і т. д. - -

Для ясности візьмемо при
клад. Людина, яка мас 175 
фунтів і потребує нормально 
15 кальорій на фунт, повин
на споживати Денно 2525 
кальорій. Коли вона хоче 
втрачати по два фунти тиж
нево, її денний дефіцит мас 
1200 кальорій. Вислід: 2625 
мінус 1200 — і така'яюдина 
повинна перейти ,на денйе 
споживання 1425 кальорій, 
щоб згубити два фунти про
тягом тижня. Ті 1Д25 кальо
рій денно можуть'входити в 
будь - які харчі. Питання. 
очевидно, в тому, що коли 
людина з'їсть кілька кусни
ків торту і тим заповнить ме
жі своїх кальорій'ни цілий 
день, то чи не буде вона го
лодна ? Тому правильне пля– 
нування дієти, що мас вклю
чати всі потрібні складники 
— це необхідність, щоб і 
втратити вагу, і також бути 
ситим та. здоровим. 

Маючи попередній досвід 
із численними запитами Чи
тачів до різних проблем, по
рушуваних у нашій колюм– 
ні, видасться, що треба буде 
опрацювати окрему брошур
ку про вагу, харчування та 
кальорійність і, шляхом гро
мадської послуги „Свободи". 
дати її українською мовою 
нашій громаді... 

вигойте українські книжки 

і газети, бо часте читання 
-' ,. 

веде до просвіти, а просвіта 
` ,, 

- Це сила 

ступають клячачи і відмов
ляючи вервнцю. ' ” ' ' ` ' 

Ходили ми й по інших 
церквах та музеях, годі всі 
перелічити, і всюди відчува
ли дух перших віків'христи
янства. 

У вівторок 15 вересня ту
ристичне авто завезло'нас до 

образи та нава розмальовані | катакомб, де перші христня– 
за східніми зразками. Зда–! ни ховалися від ворогів і 
валось мені, що стою я у сходилися на молитви. їхали 
київському соборі св. Софії 
або в катедрі о. Николая в 
Шикаґо, тільки бракує іко
ностаса. Гріб св. Павла зна
ходиться по середині церкви. 
ближче до входу, але треба 
йти вниз сходами. 

В одній із церков ми бачи
ли сходи, що по них ступав 
Христос, коли йшов на Гол– 
готу. По тих сходах вірні 

старовинною римежою^ до
рогою „Вія Аппїя".. Прига
дали зустріч з Христой св. 
Петра, коли втікав він з Ри
му цією дорогою від-жорсто
кого Нерона. Ця зуетріч гар
но описана в повісті польсь
кого письменника, 'СвнкевН– 
ча „Кво вадіс". На..мищї зу
стрічі стоїть камінний стовп. 

(Далі буде) . 
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Літературний вечір Л. Полтави 
Ірвінґтон, Н. Дж. (а.д.) -

Заходами Української Пра. 
вославної ДІарохії св. Тройці 
тут в cywry, 16-го березня у 
власній залі відбувся Літера
турний Вечір Леоніда Пол. 
тави. У вщерть виповненій 
залі присутніми о год. 7 веч. 
Голова, Парафіяльного Уря
ду п. І. Талій відкрив вечір 
та ним проводив і вказав на 
великі заслуги письменника. 
Відтак Л. Полтава читав 
уривки з написаних ним кни
жок — вірші. На пропозицію 
п. І. Галія громада вставай, 
яям з місць вшанувала пое
та сл.'п. Маланюка. Івани а 
Кононів та Марія Вожаків. 
ська рецтували вірші поета 

із збірки „Українські Баля– 
ди". Анна Гавдяк. сопрано 
— прегарно відспівала дні 
пісні, а на бажання публіки 
і третю „Ой казала мені ма
ти". Євгенія Вольц, форте– 
піян — „Увертюра" з опери 
В. Овчаренка ,,Лис Микита" 
і уривок з оперети „Лісова 
Царівна"; також музичний 
супровід. Надзвичайно вра
жена та глибоко зворушена 
була публіка виступами Л. 
Полтави — читанням своїх 
творів, як рівнож на закін
чення витяги з опер. Присм. 
на атмосфера на залі закін
чилася чаєм та останнє сло
во виголосив протопресвітер 
от. А. Селепнна, настоятель 
п а р а ф і ї . — - - - . ^ , 

МдоФ– ,іук)т. І Ш І Д Щ \ Є | И Ч - щ И й 
настоятедь щвдшгсв . Володимира 

в Ню И 
Ню Иорк. — 3 Консисторії 

Української Православної 
Церкви в ЗСА інформують, 
що новим настоятелем кафе
дрального храму св. Володи
мира в Ню Иорку призначе
но митрофорного протоієрея 
Івана Даннленка, який дов
гі роки був настоятелем цер– 

єрейської Служби Божої 
предстоятель катедри Вл. 
Архясгшскоп Мстислав впро
вадив о. ї. Данилевича на 
становище настоятеля; ви^ 
значаючи заслг його зіів -
дань і обов'язків. Під'чаіе "Ці
єї урочистої відправи прояо– 
відував вовий– настоятель, я– 
KHfr у своєму слові разкрнв 

ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ' І 
. А К А Д Е М І Ч Н И Х ТОВАРИСТВ 

„ З А Р Е В О " 
— влаштовує — 

в суботу, 23-го березня 1968 року 
о год. 7-ій веч. 

в залі У країнсько–Американського Осередку 
при вуЖ Карпріггер, ч, 2W1 

Студійно-інформаційну Конференцію 
НА ТЕМУ 

СУЧАСНА УКРАЇНА 
з такою програмою: 

1. МИКОЛА ПЛАВЮК, Генеральний Секретар Світового 
Конгресу Вільних Українців (СКВУ): „Події в Ук
раїні 1 СКВУ", 

2. ОСИП ЗІНКЕВИЧ, редактор Української Інформацій
ної Служби „Смолоскип": „Від новаторства до спро– 
тнву й боротьби". 

3. Д-р Д Е Н И С К В Г Г К О В С Ь К і т : „Репресії в Україні в 
світлі Міжнародної Конвенції про злочин Геноциду". 

4. Запити і дискусія. 
Чистий дох ід призначений на акцію допомоги укра

їнським в'язням в СССР. 
Запрошуємо до численної участи все Українське Гро

мадянство Метрополії Дітройту і околиці. 
КРАЙОВА У П Р А В А „ЗАРЕВА" 

CYCTA, СУСК, ЦЕСУС 
- влаштовує — 

СТУДЕНТСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

23 і 24 березня 1968 року 
NORTON HALL, STUDENT UNION 

State University at Buffalo, N.Y. 
Упасть Оратимуть студенти Канади і Америки. 

П А Н Е Л І : 
„Зовнішня праця Союзів в їх країнах поселення" 
„Внутрішнії праця Союзів" 
ЦеСУС та його діяльність" 

В СУБОТУ, ВЕЧЕРОМ, 23-го Б Е Р Е З Н Я 
,.ТОВАРИСЬКИЙ ВЕЧІР" 

влаштовує СТУДЕНТСЬКА ГРОМАДА ВОФФАЛО. 

Алл'ентавн, Нортгемптон і околиця! 
В неділю, 23-го березня 1968 року 

о гол. 6-ій по пол. 6-ій по пол. 
я залі 

ST. NICHOLAS UKRAINIAN HOME ASSOCIATION 
1769 Newport Avenue, Northampton, Pa. 

відбудуться -

РІЧНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНС 

АЛЛЕНТАВНУ і ОКОЛИЦІ 
до участи в яких запрошені й зобов'язані урядовці. 
представники і конвенційні делегати Н д д і л і в таких 

місцевостей: 
Лллентавн — 147 і 151; Нортгемптон — 44 і 318; 
Бетлегем 47 і 288; Істон - 187 І 438; Бат - 95; 

Ормрод — 124; Палмертон — 369. 
В Зборах візьмуть участь: 

ЯРОСЛАВ ПАДОХ, головний секретар УНС 
СТЕПАН ГАВРИШ, гол. радний та обласний 

організатор. 
Закликаємо всі Відділи прислати своїх численних деле–; 
ґатів і всіх урядовців та заохотити до участи загал сво
го членства. ГОСТЯМ Р А Д І . 

О К Р У Ж Н А У П Р А В А 

І UKRAINIAN STUDIES CHAIR FUND 

302 West 13th Street New York, N.Y. 10014 
І До УПРАВИ 

ФОНДУ КАТЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Доцінюючи важливість встановлення катедр ук– 
I раїнських студій у Гарвардському Університеті 
| та їх вартість для розвитку української науки, 

складаю свою пожертву на ту ціль в сумі S 

Ім'я і прізвище 

Адреса 

Д н я . г Підпис 
! 

Чеки виставляти на: Ukrainian Studies Chair Fund. 

кви св. an. Андрія в Бостоні, зміст „Неділі Св. Правослч– 
Масс. Як відомо, місце нас 
тоятеля катедри св. Володи
мира звільнилося після 

смертн св. п. о. протопресві
тера Лева Весоловського, я– 
кий поМер 10-го січня ц.р. 
Рівночасно інформується, що 
на місце настоятеля церкви 
св. ап. Андрія в Бостоні при
значено о. прот. М. Пахолка, 
що досі був настоятелем цер
кви св Миколая в Tpoft, HJH., 
на місце якого тепер призна
чено о. Т. Батана 

В Ню Иорку в неділю, 10-
го березня ц.р. під час архи'– 

вія". Після св. Літургії була 
відправлена панахида за ду
т і побожного будівничого 
церков Божих на Україні 
гетьмана L Мазепи і велико
го мученика нашого народу 
Т. Шевченка. Церква се. Во
лодимира тісї неділі була 
вщерть заповнена вірними. 
За спільною трапезою при
сутні знайомилися з своїм 
новим настоятелем та дяку
вали Владиці Мстиславу ча 
призначення їм'духовного о– 
пікуна і провідника в особі 
високоосвіченого священика. 

Ц ю Гейвен, Ноннектнкат 
ФІНАЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОМІ

ТЕТУ СВЯТКУВАННЯ 5 0 . Д Й І Я УКРАШОЬКОІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

влаштовано в найбільш реп
резентативному готелі міста 
Ню ГеЙвену 4-го листопади, 
був незабутньою імпрезою 
для цього міста і сусідніх ук
раїнських громад. 

В рамцях святкувань від
булася також Академія в 50-
ліття відродження Українсь
кого Війська, влаштована 
заходами місцевих комба
та нтськіїх організацій. Зга
даний комітет, який діяв під 
протекторатом місцевого від
ділу УККА, створили сліду
ючі товариства і організації 
міста Ню Гейвену: ОбВУА, 
ООЧСУ, Пласт, СУА, Відділ 
66 Провидіння, ї УД УНА, 
Т-во Прихильників УНР, Т– 
во Прихильників УМІ, УА– 
СТ ,^овбуш", УККА, СУМ 
(відділ 18 Ю. СУМА), Укра
їнський Народний Дім, УНС 
(відділ.414), УРШ ім. Мит
рополита А. Шеггтнцького, 
УРШ прн Церкві св. Михаї– 
ла і Українська Танкова 
Група „Веселка". 

Ню Гейвен, Конн (М.Я.). 
— У вівторок 13 лютого від
булося ліквідаційне засідан
ня Об'єднаного Комітету Ук
раїнських Товариств і Орга
нізацій міста Ню Гейвену 
для відзначення 50-ліття Ук
раїнської Національної Ре
волюції. Засіданням прово
див голова комітету д-р Ми
хайло Снігурович, і на ньо
му призначено із чистого 
доходу з балю 100 дол. на 
Наукове Т-во ім. Шевченка 
та 100 дол. на Українську 
Вільну Академію Наук. Зга
даний Комітет проіснував 
круглий рік та влаштував 
імпозантні імпрези для від
значення 50-ліття Українсь
кої Національної Революції. 
Найбільш ефектовннм був 
похід - демонстрація вулиця
ми міста Ню Гейвену проти 
окупації України Москвою, 
що відбувся 22 жовтня 1967 
р. Теж бенкет із мистецькою 
програмою і балем, що їх 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО ДОМУ 

В неділю 25 лютого 1968 
відбулися Загальні Збори ці
єї заслуженої на терені Ню 
Гейвену інституції. Зборами 
проводив голова Президії 
д-р Михайло Снігурович, се
кретарював Богдан Данко. 
По вислуханню звітів усту
паючої Управи збори вдоб
рили дотеперішню діяль
ність, уділили абсолюторію 
уступаючій Управі та з ма
лими змінами перевнбралн її 
на слідуючий рік. До Упра

ви увійшли: інж. М. Пушкар 
— голова, В. Закорчемний -Ц 
заст. голови, В. Данко — се
кретар, Б. Лнсяк — секр. 
(англомовний)( Д. Малик 
— фінансовий секретар, В. 
Гачкевич — касир, В. Бере
за, М. Дубецький і Т. Аядрт– 
сишнн — члени. Контрольна 
— член Управи. Контрольна 
Комісія: проф. І. Телкж -
голова, Інж. Р. Рондяк — 
заст. голови, С. Посполита, 
К. Креховецькнй Ї М . Дуда 
— члени. 

ВІДДІЛ щ т , ж н т ш КОМІТЕТ, 
ВІДДІЛІВ УНС, НОМІТЕТ ФКУ В ДЖЕРЗІ 
СИТІ ВІДБУЛИ СВ'бї ЗБОРИ І НАРАДИ 

(Закінчення зі crop. 1-ої) 
всі Відділи УНСоюзу окру
ги, які розпоряджають від– жертвеияости на цю важли– 
Діловнмн касами, щоб пішли 
за цим прикладом, як це 
вже вчинили деякі з місце

вих Відділів, і також щоб до 

ву ціль заохочувати всіх 
членні УНСоюзу та грома
дян. 

КОМІТЕТ ФКУ В Д Ж Е Р З І СИТІ ПЛЯНУЄ 
ШИРОКУ ЗБІРКОВУ АКЦІЮ ` 

і -̀ ... â -̀  ,чі".'- г . - ` `ri,` 
У тій самій залі Народно– лодій — скарбник та Д. Ди– 

ного Дому, де попереднього 
Дня відбувалися річні нара
ди Окружного Комітету Від
ділів УНС, в суботу 16-го бе
резня відбулися наради ство. 
реного недавно Громадської 
го Комітету Фонду Катедри 
Українознавства для збірки 
фондів на українські студії 
в Гарвардському університе
ті. Нарадами проводив голо
ва Комітету д-р Євген Котик, 
справи, крім нього, реферу
вали дир. Маріян Коць, міс
цевий референт ФКУ інж. 
чКравчук, ред. А. Драган та 
інші. У висліді нарад рішено 
поділити місто на округи і 
"поодинокі члени Комітету 
поведуть в своїх районах 
найбільш інтенсивну збірко. 
ву акцію. Місцевим референ
том ФКУ с інж. Кравчук, а 
До Комітету ФКУ. крім ньо
го, входять: д-р Євген Котик 
- голова, Вол. Білик — за
ступник голови, дир. Маріян 
Коць — секретар, Франц Ко– 

дик, І. Шупляк, А. ДІаран та 
ін. — члени. В дебатах на
креслено широкий плян 
дальшої збіркової акції, що 
повинна охопити наших за
можніших професіоналістів і 
бізнесменів та всю громаду. 

„В ОБОРОНІ 
НЕСКОРЕНИХ" 

Під таким гаслом Органі
зації Українського Визволь
ного Фронту в ЗСА проголо
сили широку акцію в оборо
ні переслідуваних під кому– 
но-московським окупаційним 
режимом в Україні, зокрема 
у к раїнських інтелектуалів. 
Політичні віча в цій справі 
відбудуться в понад ЗО гро
мадах. Акцію започатковано 
в Джерзі Ситі в суботу, 16-
го березня, ввечері в примі
щенні Народного Дому. Від
повідну доповідь виголосив 
проф. д-р Микола Чировсь– 
кин , 

У великому смутку t iitmuuui.Mo нашнді Приятелям 
- . -Л4,. і Знайомим, . , ,.. 

що у п'ятницю, 15-го березня ц.р. помер 

6л 
ПЕТРО ЧИЖИК 

ПОХОРОН у ПОНЕДІЛОК, 18-го березня ц.р. в ід tan. X 
хоранного бюро Лятвин і Литвин в Ірвінгтош, Н. fl^,. 
до СвятотроїцькоТ церкви, а відтак на цвинтар Fair-mount 
u Нюарку." Н. Дж. 

РОДИНА 

r ? ^ t / t А ІІ ; t?T"MI 

Міністер закордонних ісправ Канади 
поставить в ОН справу потоптання 

людських прав 
Оттава. На пресовій 

конференції в Торонті, ідо 
.відбулася в приміщенні готе
лю „Роял Иорк", численні 
журналісти задавали питан
ня міністрові закордонних 
справ Канади Пол Мартін– 
ові. Тому, що ця пресконфе– 
ренція зібрала не лише ка– 
надінських англомо в к н х 
журналістів, а й працівни
ків етнічної різномовної пре
си, міністрові були поставле– 

I ні питання, що стосувались 
проблем СССР, Східньої і 

І Середньої Европн. Як пові– 
I домляв тижневик „Україн
ські Вісті" з Едмонтону з 
29 лютого, на запитання, чи 
уряд Канади цього року вис
ловить в Об'єднаних Націях 
свов офіційне ставлення в 
справі нехтування правами 
людини в Совстському Сою
зі, міністер закордо н н и х 
справ Пол Мартін відповів 
„Так", 

.ПОВІДОМЛЯЮ ВСІХ ДРУЗІВ, П О В Р А Т Н А П В ; 
П Р И Я Т Е Л І В ТА ЗНАЙОМИХ, Щ О 

в суботу, 23-го березня 1968 року 
В СОРОКОВИН Д Е Н Ь СМЕРТИ 

мого Незабутнього МУЖА 

6 л . п. 
ТАРАСА САВЧУКА-ПУГАЧА 

,і --І к - і , . , 

буде відправлена 

П А Н А Х И Д А 
після Служби Божої о 11 год. ЗО хв. 

в Церкві СВЯТОЇ ПОКРОВИ 
ігри 2225 N. Манспег St.. Philadelphia 33 , Pa. 

Дружніш Покійного — 
ВЕРА САВЧУК 

Замість квітін на свіжу могилу 

сл. п. о. Совітника Володимира Пилипця 
Нсвіджалуваного Приятеля нашої родшім 

"складаю 50.00 долярів 
на Ц Е Р К В І ' в Г . \НТЕРІ , Н. И., 

що нагадувала Йому дорогу Гуіцльйіину. 

ВИ. Родині передані наяшнріші слова співчуття 
v Гі тяжкому горю. 

Н ю Иорк, Н. И. СОФІЯ КОРОЛЮК 

Пластова Станиця в Ню Йорну... 

Замість квНів на могилу 
св. п. члена Вашингтонської Групи УВАН 

Аполона Павловича Трембовецького 
ск.іада^мо 25 долярів 

для Управи УВАН у США. 
ВАШИНГТОНСЬКА ГРУПА УВАН 

ПОЖЕРТВИ НА ЦІЛЬ Н Т Ш . ОСЕРЕДОК С А Р С Е Л Ь г.г 
ФРАНЦІЯ 

ЗАМІСТЬ КВІТІВ, ЗЛОЖИЛИ: 
бл. н. Г. К У Ш Н І Р Е В І - п. К. Blryp f5.00 
бл. п. L КРАСНІША - К і А. Буки flO,OQ ` 
бл. п. Е. І В А Ш К А - Е. і В. КОСТЮМІ ^10.00 
бл. п. М. КОРОЛЯ - Дрз-зі S10.00 
бл. п. МАГД. В А Р А Н - А. ПендзеЙ S5.00. Д . Л5-д1в|5.0О, 

Я. Чорній 35.00. Д. Пташник S5.00. И. Луців 95.00. 
бл. и. І. ЦИБУЛЬСЬКОМУ - у К р . Техн. Т-во fZ540, 
бл. п. П. ГОЛОВАТОМУ - 3. і І. Федорів 515.00, С. ,Гу– , 

ляк ЗЮ.ОО, Е. Топоршщькнй 35.00, О. ВшиїицькнА 
(5.00, Б. Ковальчук 310.00, В . Скорупськнй 320.00, X . і 
ПЬіьків а Родиною 35.00. 21. і М. Шафранюкн 315.00, і 
Ф. Цнмба.тюк 32.00; 

бл. п. А. БІЛОУС — Осип Білоус, муж. S50.00 - Крайова І 
Пластова Старшина Канади 325.00; 

бл. п. А. САВІП — О. Крияишок 36.00, Е. Піиіадійчу-к 
36.00, 6 . Дячук 35.00, В. Качморська 3S.0O; -

бл. п. Е. ЯВОРСЬКІИ - Я. Я. Сень з Годиною 310.00, і 
Родина Корчакіп 320.00, Родина Татухів 320.00, Ю . 
Гарасимів, Моптреаль 310.00, М. Солонинка 35ДМУ, SL І 
Івашко ЗЮ.ОО, О. 1 Я. ХоростІлі'зіО.ОО, Н. Згисндаль– 
ська 35.00. Б. і О. Кильбн 310.00. 

ДАТКИ НА ЕУ II, ЗЛОЖИЛИ: 
В. Курнла,т 325.00, І. Лнгяк S5.00. Мґр. В. і С. Нуїрікн 
350.00, Американське Українське Т-во в С̂ ан ДІсГо 325.00, 
Р. і В. Гонківські 3100.00, М. Фіктош 325.00. В. Мсльнн– 
чеяко 550.00. М. Данелрвнч 550.00. М. Нцншин 512.50, Д-р 
И. О. Ґеннк-Береаовський, Галіільтон 350.00. Інж. Ф. Якя– 
МеЦЬ, Ні ІП-ЛМ-.І:! 5 1 0 0 . 0 0 , І ІрК. Ю . ЯКНМ('ЦЬ, ВОІІСЛУСЛІІ 
350.00. Л, і Р. Чолканн 3500.00. Д-р В. Кебало 525.00, Мґр. 
Я. і М. Слолм'ькі S500.00, Р. і М. Королюки 520.00, В. Щ.-
земчук, збірки а нагоди купна домл" па. Гіштківськаїї 

340.00. . '„.^ Т 

Всім Жертводавцям д у ж е дякуємо. Дальші пожертва 
просимо слати на адресу: Putronat N.T.SU.. 768 Queen St. 
W.. Toronto 3, Ont., Canada. 

(Закінчення 
Старшину очолив знову пл. 
сен.. Павло Дорожннськнй. 
До складу Ст. Старшини 
увійшли: пл. сен. Ігор Де– 
кайло, пл. сен. Хрнстина 
Навроцька, пл. сен. Роман 
Рогожа, пл. сен. Володимир 
Гнатківський — заступники 
Станичного; писар — ст. пл. 
Оксана Козак; кошовий — 
ст. пл. Юрій Савнцький; ко– 
шова — пл. сен. Дарія Бой– 
ді'ник; фінансовий референт 
— пл. сен. Микола Андрей– 
ко; інші референти: пл. сен. 
Галина Хамула, пл. сен. Во
лодимир Корнага, пЛ. сен. 
Дмитро Косович, Марта Я– 
рош, Ніна Ільницька, ст. пл. 
Віра Ста рух, ст. пл. Ірина 
Саноцька, ст. пл. Ірина Де– 

Ношення Ч. 51 

ШТУЧНИХ ЗУБІВ і 
з більшим комфортом. 

Щоб оминути невигоди, коли 
спадають Ваші зуби, сховпу- і 
ються яйо рухаються, посипте 
лише трошки F A 8 T B E T H н а 
Ваші плитки. F A S T E E T H д е р . 
жить зуби сильнїте'. Ви lore 
краще і почупастесь вигідні' 
шс. FASTBETH. це алкаліяо– 
вий порошок, не тшасігіе. Усу– 
сас видих з а п а х у плитки. Зу–, 
би. що добре прилягвють, -це 
основа здоров'я. Відвідуйте 
свого дентиста регулярно. JSi`. 
стяяете F A S T E E T H у всіх а п . 
теках. ` ` -

9f СТОр. 1-іЛ) 

мидович, ст. пл. Орися Кра
мар, ст. пл. Третяк, ст. пл. 
Михайло Гаврблкж. До Ста
ничної Ради увійшли: пл. 
сен. Володимир Хамула, пл. 
сен. Володимир Шехович, ст 
пл. Тарас Прняк, ст. пл. Яр
ка Кузьмнч, ст. пл. Роман 
Савнцький. 

Замість кнітів па могилу 
бл. п. АНТОШНИ БЕРЕСТЯНСЬКОЇ-ҐУРАЛЬ 

на Український Католицький Університет у I>имl 
зложили: 

360.00 д-р Ю. Берестянгька-Сндор 
360.00 І р и т і Берестянська-Ракуш 
315.00 Яків ВерестяиськиЙ 
310.00 Еягенія Вере(-гя|іська^тастиіа 
З 5.00 Ярослава Шере.чета 
З 5.00 Петро 0 т.ігн)іа 

В ДЕСЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

Ш. Л. ПАВЛА ГРИЦАКА 
буде відправлена 

ЩПОНІЙНА СЛШІА рр^А 
в суботу, 23-го березня 19.68 року ,в.годині 9-ій^раяо 

Українській Католицькій Церкві св. Юра в Ню Иорку 

ПРО що повщомпяє 
ТОВАРИШІВ І ЗНАЙОМИХ 

Р О Д И Н А 

в 

S 2 
. .Чіімії ті. клітів на свіжу могил)' 

сл. п. о. СовІтняка ВОЛОДИМИРА І Ш Л Ш Щ Я 
склидасмо 10.00 доларів ` ї й 

нп УкраїнськнЙ Католипький Університет у Plod. 
” 'г ,' .^ ' і 

Родині піп лст.шн.мо щире і-нівчуття. 
, Стефан. Стефаиія ffPKMIIUIIII 

- а м а ш -
- V - ,, Замість квітів на свіжу могилу 

Інж. ВАСИЛЯ КОНЮШІ 
складаємо 20.00 долярів 

на Український Католицький Університет у PHML 
і'одіші Покійного висловлюсмо СПІВЧУТТЯ. 

ГОРОДИСЬКІ - Нигарк 
В Р И І Т А И И - Ніо Иорк 

а я Н 
ав 

ПОДЯКА 
З Волі Ікч'вншньоги — дня 1-го лютого 196Я року 

відійшон у Вічність 
наш Найдорожчий МУЖ. БАТЬКО і ДІДУСЬ 

бл. п. ЯРОСЛАВ ІГНАТІЙ 
М АЛ АНЧУН 

на 57-му році життя. 

В днях белмежкого гора і втрати — поспішили Рідні, 
Приятелі й Знайомі з духовою підтримкою, з вже іи ш І Я 
cniB4jTTH, особисто, листовло, теде^І)онічіїо та прж допо– 
мп.іі телеграм І цим прнчинн.тнсь до полегшення нашоїго 
горя, за що складаємо щиру подяку. 

Щиро-сердечно дякуємо Веечесігішому о. Кочабі з а 
відправу Парастагу й м і х похоронних обрядів та за п и 
щальні слова в церкві. -ш 

Рівнож дякуємо о. І'. Попівчиконі за удДлешиї СлеоПо– 
ми.шнпя Покійному в шпиталі. 

П. Осипові Филітопнчі'ві дякусмо за щирі слова про
щання від Друзів, 

Вп. диригентові хору мґр. Р. Кінгаюві і всім Членам 
хору церкви св. .Миколая за прекрасний спів під часОЗДЖ– 
бн Божо! й Иаиахндн, найсердечкіша подяка. - - -

' Панству Марії І Богданові Луцевнм, які занішлясь 
збіркою на добродійні цілі, нехай Всеашшгій наділять ї х 
своїми ласками. 

Папству Володіїмпрові І БвгенІІ Пярськям. моїй се
стрі й шваґрові та сестріш(і Хрнсті Корецькіа, які з а й 
нялись і в своїм домі приготовили помішки. невимовно ми 
всі вдячні. - . 

Всім, що жертвували на С.тужбн Божі, присл 
ти та пожертви па добродійні ЦІЛІ, централі, 
никям ,,ТехнІкал Серв. Крп." :\я Служби Божі і квіти,"і 
що несли домовину, B(?LM, ЩО взяли j-чость в П 
похороні Й тим віддати останню прислугу нашому 
дорожчому Покійному, нпйсердсчніїшг подяка. 

Панству Насеамчом за гарне переіуденші п о х о р о н у -
Щяре Спвсибіг, 

ОЛЬГА — дружина 
ЛЕСЯ І ЮРИІ МАИЬКТВ - дочка I 
ВІРА і Н А Д Я - внучки 

II 
И 

Іі 

Спілка Української Молоді Америки 
Осередок ім. Миколи.Давлушкова в ШикаГо 
З А П Р О Ш У Є ВСЕ УТОРАіксЬКЕ ^ О М А Д Я Н С Г В О 

МІСТА Ш И К А Г О І ОКОЛІПЙ Н А 

ЩщвЩ0ШЛіт \ Ш в - ШШЛ ` ' -ОМООЖО МКЯНиЖіЛ^Кі IAMILITZ rtitttUUfttl MC.`n`JP ircOBVOHBHD в и m 
^ ^ ^ Ф ^ ^ Ф Ф Ф Ф ^ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^ Ф О Ф . ф ф ф ^ Ф Ф ^ Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^ ^ ^ ^ Ф Ф Ф ^ ^ Ф Ф ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Л -^ wtiaiw^taaiUw^:. - . . -^^^ftteA ” 
Ф + ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ш 

-w 

під дириґеіггурою МИХАЙЛА Ґ О Л Ш Н А 
У І К - ^ Г Т 1 - ^ 

КОНЦЕРТ ВІДБУДЕТЬСЯ 

в неділю, 24 березня ц, р. о год. 5 по пол, 
в авдиторії Школи Шопена 

": eptf итл. РнАМІ КвиМея И Щ 

:̀ 
't-mtB,t+i-H+.ts,^b.:^ . .jt,. ,^4^.wr...;^4fci.i^^e^^.jjtjwA`^Av,: i W , 

- ^ ф ^ – 
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M i i n i n M i m n m i R 

CUTTER 
For leadies sportswear. Ex
perienced, overtime. All year 
round job. Good working 

conditions. 
Devon Knitwear 

395 Wharburton Street 
Long Brandt, N.J. 

(201) 222-0375 
t 0 і 

m 
9 

Праця 
MALE 

m 
Shipping Clerk 

Some experience or will train. 
Willing worker. Some heavy 

work. 

67-1-5500. X.Y. 

CLERK-TYPIST MALE 
For manufacturing plant office, 
typing essential, experience pre
ferred. Good salary and fringe 
benefits, chance for advance

ment Work near home. 
CONNELLY INC. 

200 a 2nd St., Eliz.. N.J. 
(201) EL 3-3202 

СУПЕРІНТЕНДЕНТ 
в поверхів, вінда, Brooklyn. 60 
anapr.. олнв. огрівання. Тіль
ки /освідчений, з осташгіми 

рекомендаціями. 
Box No. .4-45 
921 Fifth Ave. 

Балігімор, Мд. 
З ЖИТТЯ СУД 

-гт- ї - -ТГ^– я 

Появилися „Горизонти" ч. 11 - Ч 12 
готується до друку 

MACHINISTS А 
TOOL MAKERS 

Nice working conditions. Plenty 
of overtime. All Company paid 

fringe benefits. 
E. C. M. Design Mfg. 

Lordship Road 
East Oranby. Conn. 

(203) 653-0407 

Room 714 
N.Y.. N.Y. I 

РОБІТНИКИ 
з хемічннм досвідом на всі 
швфггн. Постійна праця, великі 
беиефггц, вакації і госпіталі

зація. 
Ollomer Corp. 

40 Albert Ave,, Newark, N.J. 
Тел.: (201) 622-3376 

CHEMICAL OPERATORS 
. ft Laboratory Technicians 

Due to plant expansion we are 
seeking men with chemical or 
refinery experience to operate 
distillation equipment. Steadv 
vyork. Shift differential, fringe 
benefits. Call 623-3800. ask for 

Mr. Do Luca 
Plttconsol Chemical Co. 

MAINTENANCE 
MECHANIC 

.Experienced in printing plant 
Offset and silk screen presses, 

also allied work. Good pay. 
benefits. 

Commercial Decal Inc. 
660 South Columbus Ave. 

Mount Vernon. N.Y. 
(014) MO 4-1010 

EXPORT CLERK 

Knowledge documentation. Ex
perienced, start S90 to 5100 
with International forwarders. 
Telephone work, full knowledge 

English. 
WH 3-6151. N.Y. Mr. Leonard! 

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 1st class skilled 
ALL AROUND 
MACHINISTS 

Must be able to set up. Work 
from Blue Prints A close tole
rances, For 1st S: 2nd shift. 
Steady year round work. Libe-

101 Doremus Ave,, Newark, NJ j ral benefits. Modern shop. Ар
ії - . і \ ply, call or write to Mr. V. 

OANK FLOOR MAN 
f RECEPTIONIST 

і ` 

SayuTge Institution located on 
Lower Easts I de of Manhattan is 
kx`king for mature man with 
speaking knowledge of Slavic 
language to act as floor man 
it receptionist This will be a 
full time Job, offering many em
ployee benefits incl. medical A 

life Insurance in addition to 
regular salary, 

TeL: Mr. MURPHY 

227-4040 

S. T. Ilolbrook .Machine Co. Inc. 
Main St , Rowley, Мам. 

. (617) 948-2531 

m 
e 

Праця 
FEMALE 

IS 

ОПЕРКПТОРКИ 
Досвід лрн суконках, добра 
платня, постійна праця ^ут

лий рік, 
Jay-Gee Dress Co. 

54 Canal St. (Orchard S t ) 
F train to East Bdway 

WA 5-5139 

АСИСТЕНТКА 
КНИГОВОДА 

Accts Recivable A/R A/P. 
Прискне бюро. Добрі умовний 

праці. 590 5100. 

W1I 3-6151. N.Y. Miss Preker 

Вже другий а черпі р і к 
Відділ Союзу Українок спі
льно зі Студентською Гро
мадою влаштовують новоріч
ну зістріч, щоб дати можли
вість нашій молоді їхнім ба
тькам спільно зустріти но
вий рік. Добрий досвід 1966-
1967 року заохотив наш від
діл замовити на цей рік про– 
стойе приміщення - готелю 
,,Шератон - Інн.". Не трудно 
уявити собі тривожні пере
живання членок відділу, ко
ли від самого ранку дня зу
стрічі поча-чася правди в а 
сніговія. .На щастя вечором 
заметіль дещо ущухла, а на^ 
ше громадянство не виявило 
ніякого страху їзди засніже
ними слизькими дорогами. 
Радісний настрій скріплю
вався, коли заля почала на
повнятись веселими облич
чями з перевагою молоді 
Поза вигідним модер н и м 
приміщенням, чепур н і с т ю 
гостей, добірним буфетом, 
котильйонами з живих кві
тів, було щось невловиме, що 
створювало чудову атмосфе– 
ру радісну і приязну. 

Голова Відділу СУА п. .Л. 
Лемішка і п. А. Чорнодоль– 
ський — голова Студентської 
Громади, відали гостей і да– 
рнли щедрими бажаннями. 
Продовж цілого вечора всі 
чудово забавлялись, і коли 
оркестра замовкла, присутні 
не спішили залишати залю, 
бажаючи довше перебувати 
в цій теплій атмосфері. На
віть пані з відділу забули 
про свої тяжкі пережидання 
снігового походження ì по– 
лагоджували кінцеві лаш
тунки з почуттям успішно 
закінченої ще одної імпрези. 
Замість розсіятись по чужих 
льокалях. наша молодь за
бавлялась у свойому крузі, 
а ми розуміли, що створю
вання таких обставин це од
на з метод задержати мо
лодь в українському сере
довищі. 

Цього різдвяного сезону. 

як і попередніх років, чле-ч– 
ки СУА ходили з колядок(. 
хоч це вимагає труду, бо-міс
то розкинене, а дороги інко 
лн слизькі. Пані розв'яза.;і: 
проблему віддалі тим, що по
ділилися на груди. TpeG:i 
відзначити, що люди в ня– 

„Горизонтн" т. 8, ч. 11, 
Ню Порк - Урбана, 1967 р; 
Англомовний орган Союзу 
Українських Студентських 
Товариств Америки (СУС– 
ТА), 108 crop., багатоілюс– 
трований. Головний редак
тор мґр. Олена Гікава-Са– 

шому місті радо приймають ц ю к - Ьолинойський Універ– 
колядничок - союзянок. 3:'- с и т е т , У Р 6 8 1 ^ 
колядовані гроші йдуть 
на добродійні цілі. 

Журнал п о д ілений на 
qі н ть частин: редакційні 
статті, загальна, мистецька, 

Сьомого січня вечором Віл студентська і рецензії. В ре– 
діл СУА спільно з Пласто– j дакціиній частині порушена 
вою Станицею влаштували справа Світового Конгресу 
Різдвяну Зустріч. Траднцііі– і Українського Вільного Сту– 
ну святвечерю підготовив 
СУА, а пластова молодь да
ла різдвяну програму. Ціль 
святвечірньої Зустрічі, як 
сказала голова п. Л. Леміш
ка - це зберігання тради
цій, це духовий зв'язок з 
РідннмКраем, це спогади ми
нулого і дороговказ молодо
му поколінню. 

1 дентства і недавні арешти в 
Україні, кінчаючи передру– 

І ком брошурки з фактами 
про Україну, яку видав УК– 
КА. В другій частині с пра
ці мгр. Мирослави Голубець 
(„Друкарство в Печорській 
Лаврі"), Олександра Сидо
ренка (,,Кисвські вчені в 
Москві"), Антоні Лензн („Т– 

Всі засіли при накритих Шевченко - лицар волі"), 
столах, з кутею і просфорою 
Вечір започаткувала п. Л. 
Лемішка, зворушливим сло
вом. Пластова молодь виве
ла першу частину програми: 
сценку ,,Свят - вечір" з ко
лядниками і вінчуванкям 
Програму підготовили І ве
ли ст. пластунка Леся Пі– 

і д-ра Володимира Душника 
(„Український Конгресовий 

І Комітет — його політика і 
досягнення"). В мистецькій 
частині с оповідання трьох 
молодих українських сту
дентів: „Полювання на ка
чок" Володями Грушкевнча, 
„З любов'ю . . . від Давида" 

сецька і ст. пластун Богдан! Юрія Трнтяка і „Час іти" 
Булавка. Хор юначок співав Юрія Яцкова. Цим разом до– 
колядки при фортепіяновому дано новий відділ до цісї ча– 
супроводі ст. пластунки. Ок–; стани, „Краса крізь об'ск– 
сани Мацюрак. Спів підхо– тнв", де поміщусмо артис– 
пнла ціла заля. О. совггннк тичні світлини молодих ама– 
В. Соловій провів молитву, торів фотографії, 
і всі ділились просфорою. Студентські справи зрефе– 
потім слідувала традиційна ровано в репортажі „Участь 
вечеря: Молодь почала Дру– СУСТА в XIX Конгресі ЮС– 
гу частину програми - ве– ПСА" иґра Мирослави Го– 

В 
є 

Праця 
FEMALE 

в 
є 

LOW COST 
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UF T O 36 MONTHS T O PAY 

Amount 
Required 

si.000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
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Amount 

51,173.60 
1,760.04 
2,346.84 
2,933.64 
3,520.44 

| 4,106.88 

36 Monthly 
Payments^ 

S 32.60 
48.89 
65.19 
81.49 
97.79 

114.08 

'PAYMENTS INCLUDE СИ0ГГ UH INSURANCE 
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; 

Vted Cart Also Financed At Low "Rates 
B d i B M n a a a 

Leans Can Be Arranged At Any Of O w 
13 Conveniently Located Offices 

or - CALL 434-4800 

HUDSON COUNTY 
NATIONAL BANK 

JERSEY CITY 

КУХАРКА-ГОСПОДігаЯ 

Спання на місці, досвід, ро
дина лікаря, висока платня. 
Г)-річна дитина. Друга поміч. 

LI 4-4814.. L.I.. N.Y. 

селу. Пластова молодь в 
скупченні і з повагою сиді 
ла при столах, у старших по 
блискували сльози звору 
шення. Панував тихий свя 
точний настрій. 

На закінчення о. Соловій СУСТА 
внголосиь повне віри слово в 
перемогу Правди на землі, 
віри в кращу долю українсь
кого народу, послуговуючись 
моттом „З нами Бог, розу
мійте язици". 

З почуттям свята у сер
цях розходилися всі додому 

Ганна Самутнн 
прес референтка 

59 Відд. СУА 

лубець і а „Студентській 
Хроніці" мгра Богдана Са– 
цюка, тодішнього президен
та СУСТА, і пані Голубець. 
До того доходить стаття про 
одну з найновіших клітин 

прийняту в члени 

на IX Конгресі у Філадель
фії 1967 p., тобто про Укра
їнський Клюб прн Пенсиль– 
венському Університеті, пе
ра Романа Пастущака, і про 
одне з найстарших наших 
угруповань — Українське 
Студентське Товариство „За– 
пороже" (передрук з бро
шурки, Написаної д-ром Оле
ксандром Соколншнном). 

Рецензійна частина скла
дається з рецензії проф. Ми
коли Андрусяка на перший 
том англомовної „Енцикло
педії Українознавства", ре
дагованої проф. В. Кубійовн– 
чем, і з рецензії на англо
мовну книжку Осипа Зінке– 
вича про Світличного і Дзю– 
бу, написаної мгром Лідою 
Саварин. Друга рубрика 
складасться з короткого 
огляду всіх англомовних ви
дань, які були надіслані за 
той рік до редакції „Гори
зонтів". 

Це число ..Горизонтів" вже 
було розіслане по бібліоте
ках і студентських , гома– 
дах. Якщо хтось із прихиль
ників етуденегва б а ж а с 
одержати його, то прохаємо 
вислати 1.45 дол. чеком або 
поштовим переказом (ціна 
1.25 плюс 0.20 за пересил
ку) на адресу адміністрації 
.^Горизонтів": Horizons: U-
кгаіпіап Students' Review. 
Тапіа Szumskyj, Managing 
Editor, 6039, North Warnock 
St., Philadelphia, Pa.. 19141. 

Готується до друку нове 
число „Горизонтів" з таким 
складом редакції: головний 
редактор Олена Гікава-Са– 
цюк, співредактор — Люба 
Ковалншин, ред. загальної 
частини Мирослава Голу
бець, ред. мистецької части
ни Юрій Миськів, ред. сту
дентської хроніки Юрій Ку– 
льчнцький, мовний ред. О– 
лег Коверко, мовні коректо
ри Харитя Крупка, Марійка 

Ню Иорк, Н. її. 
ЗБОРИ КРЕДИТОВОЇ КООПЕРАТИВИ „САМОПОМІЧ" 

Загальні Збори Федераль– зичас. В минулому р о ц і 

УМОВИ ПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ 
„Молодь України" з б бе– 

WOMEN SEWERS !резня коротко розповідач: 
WANTED І „Немає цільної системи наз– 

Worir at home doing simple; Подекуди, де шкоди 
sewing. We. supply materials 

pay shipping both ways and 
Good rate of, pay,.Piece work. 

Write: DepLD. 
Jamnter Industries, Inc. 

100 Ashman 
Sault Ste. Marie, Mich. 49783 

RN's - Days. 
time e.vening.s. 

LPN`e -4. full 
ЗтЗО,^– 11:30. 

працюють у дві зміни, поза– 
класну роботу доводиться 
проводити у неділю, а'класні 
керівники не скрізь виявляв 
ють бажання приходити цьо
го дня до школи. Та й міс
цевком підтрігмус: „Не масте 
права..." Проте на ці допі
кання чулися справедлнчі 
заперечення інших 

Тм5 " Й ? 8 , ШШЕМіР ! Справді, хто дав право забій J 
time. Fringe benefite (good). 
Nursing home in the JBrohx. 

(212) М9-120І, Bxt. 12 

SI Праце a 
MALE A FEMALE m 

' НАПРАВИ -
УШКОДЖЕННЯ 

і Знаменита нагода для осіб, 
j що нл,'кають поправи для себе 

самих. -
Постійна праця. 

Кличте МІГ Зт8954, N.Y. 

ної Кредитової Кооперативи 
„Самопоміч" в Ню Иорку 
відбулисл 4-го лютого в На
роднім Домі в присутності 
160 членів. 

Відкриті їх голова Ю.тіян 
Ревай привітанням присут
ніх та поданням порядку на
рад, який прннято без змін. 
Протокол з минулорічних 
зборів відчитав інж їв Гу" 
рик, — прийнято без змін 
одноголосно. 

Слідував обшнрннй з дія– 
грамами звіт скарбника інж. 
Романа Раковського. В і н 
ствердив, що минулий 1967 
рік був дальшим кроком в 
розвитку креднтівки, з кін
цем минулого року установа 

” | мала 3149 фізичних членів 
1 з сумою 3.S28.754.11 дол., 

В Н Х п ft.; членів товариств 112 з су– 
? | м о ю 180.034.64 дол., 310 уч– 

Юра з сумою 
54, 429.09 дол. та ще 41-го 
члена з сумою" 70.972.50 дол. 
Раром 3612 щадннчих рахун
ків на суму 4,134.190.33 дол. 
Щадннча сума перейшла чо
тири мільйони і членство в 
1967 р. збільшилося на 151. 

Скарбник вияснив, .що за– 
ощадностей та 

позичок коштувало кредн– 

рати в учителя 
день? А якщо в нього сім'я 
А свої інтереси? Педагог, як'і " ^ ш ^ " с в 

і людігаа будь - якої профе
сії, мас право на відпочинок!'. 
В тому числі газети згадано, 
що прн багатьох школах яя 
Вінничині й у ін. областях 
і досі немає харчівень для 
учнів, а там де вони с, „за
гальне харчування" дуже 
відстає від „зрослих залотре– | безпечення 
бувань". 

„ – - . тівку в минулому ропі 30,-
В Ф Ь ^ ' Й Я М Й Ї ^ Ф ^ ^ ЯОЛ„ тобто 10.53 за 

Воуошм 
Hoboken 
UalonCiry 

ЧШШ . Є . 1 

vTWUUIVHVW 
Gurrenberq 
North BtfQM 

кожних 100 дол. прибутків 
ft тому дивіденда за 1967 p. 
становила лише 4.5 відсотка 
замість 5.25. колиб того не 
було. Збільшення дивіденди 
можливе лише тоді, коли на
ше громадянство зрозуміє 
вагу роблення позичок в 
своїй українській установі, в 
кредитівках на догідних у– 
мовах для всіх. 

Позички в кредітівщ с де
шевші та забезпечені на ви
падок повної непрацездатно
сте чи смерти особи, що по– 

сплачено того рода позичок 
на суму 6,592.34 дол. Фонд 
здоров'я становив 10,047.65 
дол. Дано теж 27 студентсь
ких позичок. Все майно Кре
днтівки з кінцем 1967 р. ви
носило суму 4,497.742.35 дол. 
Прибутки - 288,958.72 дол., 
Видатки 73г353.50 дол., в тім 
платні працівників - 20,-
689.36 дод.. вкладки до Стей– 
тової Кредитової Юні! — 
3,268".33 дол, та до Федераль
ного Бюра Кредитових Юній 
- 3,165.01 дол., виховні вит
рати — 3.293.15 дол. До всіх 
позицій в розданому і висла
ному поштою звіту скарбник 
давав вичерлні пояснення. 
Слід ствердити, що завдяки 
його щирр відданої праці 
Креднтівка гарно розвива
ється й набирає довір'я серед 
нашого громадянства. 

За управу звітував голова 
Юліян Ревай, дякуючи всій 
Управі та всім працівникам 

.За Контрольну Комісію 
звітував мец. Р. Гуглевич, 
який поставив внесок на уді– 
лекня Управі абсолюторії, 
що зроблено одноголос н о 
після довгої дискусії, в якій 
брала участь значна кіль
кість членів. 

Збори перебрали двох чле
нів управи тд одного члена 
Кредитового Комітету, яким 
термін каденції скінчився. 
Збори прийняли плян праці 
і бюджет на 1968 p., пред
ставлений скарбником, та 
після виграші ряду книжок, 
голова Ю. Ревай закрив збо
ри і попросив всіх присутніх 
на с. Каву, приготовану жіно
цтвом ОУА „Самопоміч". 
Цьогорічні Загальні Збори 
були спокійні й ділові, j це є 
запорукою дальшого розвит
ку Креднтівка в Ню Иорку. 

Д-р Ол. Соколіщтн 

Кульчіщька, а д міністратор 
Таня Шумська. Це число в 
більшості буде присвячене 
річницям, які наше суспіль
ство святкує цього року: 50-
ліття проголошення Україн
ської Держави, 50-ліття бою 
під Кругами, 25-ліття УПА і 
15-ліття СУСТА. Остання з 
цих буде відмічена коротким 
оглядом праці поодиноких 

j громад, кожна з яких має 
написати про себе одну сто
рінку інформації! і прислати 
разом знимку своєї громади. 
Мистецька частина включа
тиме вірші наших наймолод
ших поетів-емїґрантів і пере
кладів поетів з України. Ці
єю останньою частиною зай
мається пані мґр Оксана Ба– 
кум. 

До цього числа редакція 
пошукує професора-історика 
чи студента Історії, який ба
жав би написати коротку ре
цензію (англійською мовою) 
(до 5 машннописаянх сторі
нок) на англомовну працю 
професорів В. і Т. Луцевих, 
Wasyl and Theodore Luclw, 
Ahapius Honcharenko and the 
Alaska Heralds The Editor's 
Life and Analysis of His 
Newspaper. Toronto: Slavic 
Library, 1963. 120 pp. Рівнож 
ще є місце на одну чи дві 
короткі рецензії на чужомов
ні книжки з українською те
матикою. 

Повідомляємо, що в „Го
ризонтах" є рубрика, в якій 
подасться коротке резюме 
всіх чужомовних видань бі– 
жучого року, надісланих на 
адресу редакції. 
Матеріали до цього числа 
просимо надсилати до поло
вини березня на адресу: 

Horizons: Ukrainian Stu
dents' Review, Olenka Ніка– 
wyj-Saciuk, Editor, 300 S. 
Goodwin Ave., A p t 302. Ur-
bana, Illiooia 61801. 

Оленка Гікава-Сацкж 
За Редакцію „Горизонтів" 

радар 
А В І б , Л и Ц 

laLt OB Л-Шббл. New Yert. Ottf 
АРКА розпочиїгйі'. вже 

ВЕЛИКОДНІЙ СЕЗОН. У ве
ликому виборі: ПРЕКРАСНІ 
ПИСАНКИ, прибори для роб
лення писанок: фарба, кістка, 

віск, взорн і т. п.. НОВІ 
ВЕЛИКОДНІ КАРТКИ. 

а Різне т 

ОБ'ЄДНАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК 
В АНГЛП ЗВІТУВАЛО 
ПРО РІЧНУ ПРАЦЮ 

Лондон. - Головна Упра
ва Об'єднання Українських 
Жінок в Англії, під керів
ництвом п-і Анастасії Оста– 
пюк, звітувала в Лондоні про 
річну працю. Одним із важ
ливих осятів ОУЖ було ви
криття Музейної збірки ук
раїнського народного мисте
цтва у м. Лестері. Крім від– 
значування націона л ь н и х 
свят, pedj)epaTiB про події в 
Україні J світі, про шкіль
ництво та ін., ОУЖ провело 
Курс Садівничок на оселі 
„Тарасівка", видало при лон
донській „Українській Дум
ці" 12 випусків „Жіночої сто
рінки", членки ОУЖ відвіда
ли в 1967 р. 254 хворих у 
лікарнях, посилали для до
помоги українцям за кордо
ном пачки та гроші. У спів
праці із Спілкою Українсь
ких Вчителів та Внховннків 
у Англії, ОУЖ провадить 25 
Дитячих Садочків, влашто
вуючи спеціяльні курси для 
виховательок садочків. Про 
активну працю Управи ОУЖ 
свідчить факт, що впродовж 
року вона одержала 650 ді
лових листів, а з канцелярії 
було вислано 655 листів. 
Представниці ОУЖ брали 
участь у праці СКВУ в Ню 
Иорку. 

В До вияайму В 

МВС ЧЮ MaV ШСШСНшГ.– 
Українське Ввсилкове Бюро 

ROMAN PARDa SERVICE 
141 2nd Ave., New Yurk City 
TeL: OR 6-7430. - Внсилаело 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ fr ХАРЧА
МИ в УКРАЇНУ І До ССОР. 
Рівнож приймаємо замовлення 
на авта, холодільнякв, маши
ни до шиття 1 праная, меблі І 

мешканка. 
Уряд, год.: пон.-и'кт. 8:80-7 в–, 
суG. 8:30-6 в., нед. 10-8 ПО пол. 
КУЖУЖУЖУЖСЖЛУШК^Ж 

Збори ВІДДІЛІВ УНС 
СЕРЕДИ^ 

20-го БЕРЕЗНЯ 1968 р. 
МОИТРЕАЛЬ, Канада. Річні 

Загальні Збори 473 Відд. о 
год. 8-1я веч. в домівці УНО, 
405 вул. Фермент ЗаХ., 31 слі
дуючим порядком: 1. Від
криття 3. 3. та вшанування 
пам'яті померших чл. Відді
лу. 2 Прочитання й прюїят– 
тя протоколу останніх 3. 3 . 
3. Звіт Управи і Контр. К07 
місії. 4. Дискусія над звіта
ми. 5. Уділення абсолюторії 
уступаючій Управі. 6- Пере– 
внбір Управи та керуючах 
органів Управи Відділу. 7. 
Обговорення праці на 1968 
р. 8 Вільні внескнжЙ залити. 
9. Закриття Зборів. — О. 
Сквнрськнй, гол., Ю. Дзява, 
фін. секр., В. Вудковсьшгй, 
р(\к. секр. 

тявай: 

Funeral В 
В Iliroelors 

^ а в я а а я я т т я ш 

Theodore WOUNWN,toc. 
Директор 

Похоронного Заведеаха 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N.x`. (f) 
TeL: GR 5-1437 

CO'ОДНА ОБСЛУГА 

ча-ав ш w 
КОВАЛЬЧИН 

FUNERAL HOME 
Comiplete(^t 

AIR CONDITIONED 
Займасться Похоронами 
в отейті NEW JERSEY. 

Ціни приступні Для всіх. 
Обслуга чесна н найкраща. 
У випадку гмутку в.родині, 

кличте, як в дЄцЙ;л^І-4' 
в ночі 

WILLIAM Р; :/ 
RASLOVVSKY, Мдпіавег 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CITY, Njr. 07302 
HEnderson 4^6131 

SIMiOWSIiV 
FUNERAL SERVICE 
4221 PARK AVBNUR 

BRONX, N.Y. 40457 
(near E. Tremont Avenue) 

TeL: 863-2475 
Директор 

ПОСИФ СЕНКОВСЬКНЯ 
Завідує влаппуваишш по
хоронів в каплицях, поло– 
женах в кожнім районі міс
та. Похорони по цінімаль– 

нах цінах. ," 

НЕУМЕВЛ. АПАРТ. 
PARK SLOPE. СПРАВЖНЯ 
ВАРТІСТЬ. Великі апартамен
ти з 2 і З спальнями в нових 
вогнетривалнх буд з віндою. 
УІ чбл. до 2-ох сабвеїв, баль– 
кон, ідаль. кутик, люксусово, 
в доброму сусідстві, бл. най– 
ліп. склепів. Тільки від 5166. 
Prospect Towers, 9th Street, 
Brooklyn. N.Y. Між 4 І б Ave. 
Зайдіть де агента або телеф. 

768-0624. 

ПЕТРО І Р Ш І 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И Б 

Займається Похоровама 
в BRONX, BROcfoYN, 

NEW YORK 1 ОКбЛИЦЯХ 
Контрольована температу

ра. Модерна капТодся До 
ужитку ДАТОЙ. 

PETER f AREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK^tSeY. 
ORegon 4-2568 


