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В ПІДГОТОВІ ЛЕТУ НА МІСЯЦЬ 

В А М Е Р И Ц І 
АДМІНІСТРАЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ АВТОСТРАД 

дістала доручення від Департаменту Транспортовнх Справ, 
частиною якого вона є, — знайти способи зменшити чис
ло поранених внаслідок нещасливих випадків на автостра
дах, яке річно становить чотири мільйони осіб. Північно
американська корпорацій -Раквелл повідомила кілька днів 
тому, іцо вона погоджується виготовити поліпшені спосо
би рятувати ft транспортувати ті особи, які були поранені 
та знаходяться в розбитих автах. Ця сама корпорація мас 
видрукувати вказівки для шоферів амбулянсів, що пере
возять поранених. Американський Коледж. Хірургів зві
тує, що добра допомога пораненим в автовнх катастрофах 
зменшила б на 25 відсотків число постійно нездібних до 
праці. 

головний політичний ДОРАДНИК НШСОНА 
Ррберт фллсворт твердить, що перероджувані опитування 
агенцією Луїса Гарріса Для1" щоденника Ню Иорк Пост, 
не - передають вірно настроїв публічної опінії, бо вони роб
лені з упередженням проти Ніксона. Еллсворт вислав де
пешу до Гарріса, виступаючи проти висліду опитувань з 
на 24-го.жовтня, які твердили, що відсоток відданих на 
Гомфрі голосів збільшується, а число голосів Для Ніксо
на зменшується. Еллсворт твердить, що, послуговуючися 
іншою методою, дійдемо до внслідів опитувань, які вияв
лять, що розходження між числом відсотків голосів, від
даних на Ніксона і на Гомфрі, збільшується, а не змен
шується. 

БРАЗИЛІЯ ДІСТАЄ ОДИН БІЛЬЙОН ПОЗИЧКИ 
від Міжнародного Банку Відбудови н Розвитку. Ця сума 
призначена на такі цілі: на поліпшення транспорту — 
405 мільйонів дол., на розбудову електрівень — 200 міль
йонів до.'і., на промнсл, в тому і на копальні — 150 міль
йонів дол., на освіту — 100 мільйонів дол., на рільництво 
— 146 мільйонів дол. Ця позичка зачнеться 1-го січня 
1969-го року і важна до 1972-го року. Директор цього бан
ку Роберт МекНамара повідомив, що Бразилія з поперед
німи позичками мас заборгування в Міжнародному Бан
ку Відбудови й Розвитку разом 1.2 більйона дол. Західня 
Німеччина відмовилася дати позичку Бразилії в сумі 54 
мільйонів марок (13.5 мільйона дол.). і 

ПОЛОВИНА НЕГРИТЯНСЬКИХ РОДИН ПОЗА пів
денними стейтамн мас річний прибуток у висоті 5,700 
дол. або і вищий, а друга половина мас менший заробі
ток від цовищої суми. Ці дані подає Бюро перепису насе
лення. В південних стейтах пересічний річний заробіток 
негритянських родин виносить тільки 3,400. Треба зазна
чити, ще 54 відсотки негритянського населення живе і 
досі в південних стейтах. Від 1-го березня 1966 р. до 1-го 
е^езяяЧШТ^: ^ р^Я(іЬїк й'яЛвх”ЛТрів два”иегри пере–' 
селилися до південних стейтів„ а три негри переселилися 
з півдня на північ. В тому часі зменшилося негритянське 
населення на північному сході ЗСА. ^ _ ^ 

"І ШЕРЕВЕДЕНІ ОПИТУВАННЯ ЩОДЕННИКОМ 
,ДЕПЛІ НЮЗ" стверджують, що в стейті Ню Иорк,попу– 
лярніс^ Гомфрі збільшується, а Ніксона зменшується. В 
переведених опитуваннях від 14-17 жовтня Ніксон мав 
45.5 відсотка голосів, Гомфрі — 41.8, а Воллес 8.3 відсотка. 
Друге опитування дало такий внслід в днях 18 до 21-го 
жовтня.: Ніксон — 44.7, Гомфрі — 42.7. Воллес - 8.6. 
Третє опитування з 22-26 жовтня виявляє: Ніксон — 41.9 
відсотка, Гомфрі 46.1. а Воллес - 8.0. Повиші зміни спри
чинені цим, що демократи переходять до Гомфрі. В стей
ті Ню Иорк на кожних сімох зареєстрованих виборців с 
аж 4 демократи. 

У С В І Т І 
У ЛОНДОНІ ПОМЕРЛА 89-ЛГГНЯ ДОСЛІДНИЦЯ 

атомової енергії, д-р Лізе Майтнер, австрійська німкеня, 
яка перша склала теорію про величезну енергію, скрнту 
в атомі Вона співпрацювала з проф. Отто Гагном, Нобелів
ським лдвреатом нуклеарної фізики, який помер 28 лип– 
ня-ц. р. 

У ЛОНДОНІ П ПАРИЖІ ПРОГОЛОСЯТЬ плян 5-
денного семіиара, який відбудеться в Принстонському уні
верситеті в Америці на тему „З'єднані Держави, їх пробле
ми, їх впливи й образ у світі". У тому семінарі візьмуть 
участь 80 учених і політиків, в тому числі 31 американець, 
здебільша з ліберальних кіл. Запрошено туди також про– 
фесорів з Москви. 

У ГРБЦП ПРОГОЛОШЕНО декрет, що повинен ста
ти додатком до конституції, за яким всі греко-православні 
єпископи відходитимуть у стан спочинку після 30-річно– 
го перебування на єпископському становищі та після 40-
ка років свого священства. Таким чином найпізніший вік 
єпархіальних єпископів буде 70 років. Внаслідку відій
дуть три митрополити і 20 єпископів. 

В ОФФЕІШАХУ НЕДАЛЕКО ФРАНКФУРТУ В ЗА
ХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ ВІДБУЛАСЯ перша крайова конфе
ренція иовозаснованої комуністичної партії, головою якої 
є Курт Бахман. На тій конференції було 500 делегатів; 
усіх членів партії є несповна 10.000. В лютому відбудеться 
партійний конгрес. 

У МЮНХЕНІ ЗГИНУЛИ з рук скритовбивців 
трос видатних членів хорватської націоналістичної орга
нізації, між ними її голова й головний редактор організа
ційної газети. Всіх їх знайшли постріляннми в домівці 
„Союзу за з'єднану Хорватію". Здогадуються, що це вчи
нили вороги національного хорватського руху. 

ІЗРАЇЛЬ ТВЕРДИТЬ, що під час гарматньої і ракет
ної стрілянини в минулу суботу почерез Суезький канал 

кодо 50-тичленннй відділ єгипетського війська пере
платі, на гумових човнах Суезький канал і висадився в 
обширі Квантари й Порту Тавфік. Після сутички з ізра– 
їльцямії, в якій згинули два ізраїльці й один єгипетський 
в о я к - араби від'їхали назад до Єгипту. Члени Ради 
Безпеки Об'єднаних Націй дістали вже детальне звідом– 
леяид від голови військової Комісії Об'єднаних Націй для 
справ перемир'я, генерала Одда Булла. 

ДО ЛОНДОНУ ВЕРНУВСЯ після 17-річного добро
вільного перебування у Франції 71-річний сер Освальд Мо– 
злї, лідер бритійськнх фашистів з-перед останньої світової 
війни. За ті свої праві погляди вій зазнав багато прикро
стей, але його не судили, а після війни швидко забули. 
Вія заявив, шо не буде брати активної участи в політич
ному житті, тільки писатиме спомини. Мозлі твердив, що 
щойно теперішній брнтійський уряд прийняв закон, що 
вія його пропонував 30 років Тому - проти іміграції кб– 
дьоров^ людей до Британії. . „ „ 

Це друга частина ракети - підсилювача Сатурн CIVIJ, 
яка викангула. була космічний корабель Аіюлло 7 в круж– 
ляпня довкола Землі. Під час кружляння довкола Землі 
Аноло 7 зустрівся з цією частиною ракети, яка удавала 
з себе ІНШЦІЙ КОСМІЧНИЙ корабель, іцо буде потрібний під 

час лету до Місяця. 

Десятки тисяч чехів демонстрували 
у Празі проти Москви 

Прага. — В понеділок 28 
ковтня ц. р. знехтувавши за
клики державного й партій
ного проводу до поміркова
ності! й виминання всяких 
актів, які могли б дати при
току Совстам до репресій, 
десятки тисяч студентів, ро
бітників і рядових громадян 
вийшли на вулиці Праги з 
чеськими національними пра 
морами і демонстрували про
ти совстських окупантів. Зі
бравшись в полуднє на цен
тральній площі св. Вацлава 
демонстранти е ф о рмували 
багатотисячний похід під 
Градчанський замок прези
дента Свободи та. після то
го, під готель, в якому боль– 
шевнки встановили головну 
кватнру совстських збройних 
сил. Перед тим готелем пос
тійно стоять два совстські 
танки н транспортні військо– 
кові авта та ,,джіпи". Демон– 

встських вояків „Правду", а 
коли — за наказом від со– 
встського старшини — чоти
ри совстські вояки схопили 
одного демонстранта че
ські поліціянти миттю ..від
били" його, відвезли на по– 
ліційну станицю і звільнили. 
Похід демонстрантів пішов 
під Національний театр, де 
саме ставлено оперу Смета
ни, і там розв”язався. Мініс– 
тер освіти Владимір Кадлец 
вийшов був до демонстрантів 
і пробував переконати їх, 
щоб вони мирно розійшлися, 
але не мав успіху. Щойно 
під вечір скінчились ті масо
ві демонстрації, в яких чесь
кі маси кричали: .,Геть до 
Москви", ..Хочемо свободи", 
„Руси — до дому" і т. д. За
вдяки дуже тактовній пове
дінці чеській поліції — не 
прийшло яіде до пролнву 
крови. Не відомо — як заре– 

ЕҐНЮ ЗАПОВІДАЄ БІЛЬШУ РОЛЮ 
ЕТНІЧНИХ ГРУП В ЗСА ПІСЛЯ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ 

странтя палили на очах со– агус Москва 

Головний командант НАТО стверджує 
совєтську загрозу для Европи 

Джансон читатиме лекції в коледжах і 
університетах після закінчення 

преаидентури 
Вашингтон. — Голова Від

ділу політичних наук в у– 
ніверситеті Райс д-р Джозеф 
Купер повідомив, що прези
дент Джансон найближчої 
весни читатиме лекції в цьо
му уніве|Кіитеті. Це повідом
лення звернуло увагу на це. 
що Президент дістав коло 40 
запрошень із різних колед
жів і університетів, щоб чи
тав л,екдії після тог.0, як за– 
л ш п и т ^ і Ш ' Ш і 20 "Вчйя 
1969-го ррву; Минулого кві
тня Джаяйрн прийняв за

прошення від Тексаського у– 
ніверситету, щоб читав лек
ції на політичному відділі 
цього ж університету; який 
буде відкритий в Остіні, Тек– 
сас, в 1970-му році. Числен
ні університети в цілій краї
ні запросили Джансона бути 
викладачем. Між цими уні
верситетами є такі славні, як 
Спльський університет і 

Вашингтон. — Головний 
командант збройних сил А– 
т.ілнтінського Союзу, гене
рал Лаймая Лемніцер, л– 
кий перебуває тепер в Аме
риці, висловився у промові 
на річному бенкеті Товарис
тва сприяння Американсь
кій Армії дуже виразно про 
актуальну совєтську загро
зу для Західньої Европи. 
Він ствердив, що окупація 
Чехо-Словаччини була ,.пов
ною тактичною несподіван
кою' 'для альянтів і що со
встські т. зв. конвенціональ
ні сили стоять у ПОСТІЙНІЙ 
бойовій готовості і мають 

Гарвард ськнй. Массачусет–, 
сьшпі Технолбгічний-їнЖ агресивну 
тут, а також Тексаський; - . / . . , „ , „ „ „. ' „л..„ 
Християнський університет 

Гомфрі хоче здобути 4 0 відсотків 
голосів, а Ніксон бажає великої 

перемоги і 
Клівленд, Огайо. — В 

останньому тижні виборчої 
кампанії обидва кандидати 
скріплюють свої' зусилля, 
щоб 5-го листопада бути пе
реможцями. , Демократичний 
кандидат Гомфрі тішиться 
цим, що деякі опитування 
стверджують збільшення йо
го популярності!, хоч перед 
веде і надалі республікансь
кий кандидат Ніксон. Гом
фрі заявив, що він вірить в 
те, що дістане 40 відсотків 
всіх відданих голосів, а реш
тою, Q0 відсотками маля б 
поділитися його противники 
Ніксон і Воллес. В політич
них колах не дуже вірять в 
це, але Гомфрі запевняє ви
борців, що він буде пере– 

щоб зорганізоване робітниц
тво голосувало за нього, а 
не за Воллеса. Провідники 
робітничих спілок старають
ся впливати на своїх членів, 
щоб підтримало Гомфрі. Гом 
фрі промовляв в Кентоні. 
Акроні, Лорейні в стейті О– 
гайо. та в Бруклині і Річ– 
монді Гайте в Ню Иорку. -— 
Ніксон 28-го жовтня промов
ляв в Питтсбургу, Па., де 
закликав виборців дати йо
му таку велику більшість 5-
го листопада, яка дозволи
ла б йому певно урядувати 
в Білому Домі. Ніксон пла
нує в останніх вісьмох днях 
перед виборами відвідати сім 
великих стейтів, які мають 
три четверті електорських 

можцем. Гомфрі старається, голосів. 

Джеймс. Мередіт підтримує кандидатуру 
Ніксона 

Іст Бронсвік. Н. Дж. — 
Колишній студент універси
тету стейту Міссіссіппі негр 
Джеймс Мередіт, який пер
ший став негритянським 
студентом повищого універ
ситету, заявив, що більшість 
негрів голосуватиме на рес
публіканського к а н д идата 
Рнчарда М. Ніксона та на 
кандидата яа віце-президен
та Спіра Т. Бґню. Провідник 
негритянських борців за 
громадянські права сказав 
на' пресовій конференції, що 
між негритянськими вибор
цями немає ентузіастів для 
Гомфрі-Мбскі. Мередіт твер

дить, що Ніксон є найкра
щим кандидатом. За часів 
Айзегавера - Ніксона. казав 
Джеймс Мередіт. Найвищий 
Суд ЗСА вирішив, що окре
мі школи для негрів і білих 
є незгідні з Конституцією. 
Це було за урядування– рес
публіканця Айзенгавера, я– 
кпй в 1957 році вислав фе
деральне військо до Літтел 
Рок, Аркенсо, щоб здійсни
ти закон про скасування се
грегації. Мередіт перед пре
совою конференцією конфе– 
рував зі студентами Рутґер– 
ського університету та Даг– 
леес коледжу. 

Заперечено, наче б поцілено кружляк 
„Ню Джерзі" 

Сайґон. — Північно - в'єт
намське радіо принесло віст
ку, що північно - в'єтнамсь
кі надбережні батерії пош
кодили своїм вогнем важ
кий американський кружляк 
„Ню Джерзі''. З американ
ського боку рішуче запере
чено цьому. „Ню Джерзі" 
заплив на води ТонкіяськоТ 
затоки в минулому місяці, і. 

брав активну участь в бом
бардуванні північно. - в'єт
намських позицій. Від яких 
двох тижнів ..Ню Джерзі" 
відплив трохи далі і припи
нив свою активну участь У 
боях, що преса вважала за 
жест доброї волі з американ
ської сторони з уваги на за– 
кулісові розмови з пївнічно– 
a'ctaaMjckKHMJfc комуністами. 

акцію. Ген. Лемніцер приз
нав, ню альянти нічого не 
знають про совстські плянн 

й заміри, але для альянтів 
найважливіше те .що з оку
пацією Чехо - Словаччини 
змінився балянс сил в їхню 
некорнсть, себто — У ко
ристь Совстського Союзу. 
Генерал Лемніцер висловив 
надію, що на Раді НАТО. 
яка відбудеться в листопаді 
ц. p., вирішать зробити від
ворот від тактики легкова– 
ження загрозливої ситуації 
в Европі і, внаслідку - по
слаблювання НАТО. Він ви
магав тепер скріплення 
збройних сил .і збройної го– 
товости НАТО. „Це тверезі 
факти, а не привиди — ка 

в шшміїШт,і МІ іі̂ У”'їжішди" - ч ^ і г л в Д І І Ш 
реочувати. Військовий ба
лянс в центральній Европі 
значно змінився у некорнсть 
Заходу". 
- і . і І - і 

Не виправдались вістки про перелім 
у проблемі В'єтнаму 

Сайґон. — Новозеландсь
кий прем'єр Кейт Голіок, я– 
кий прибув до Південного 
В'єтнаму н перевів довгі на
ради з тамошніми Держав
ними лідерами, заявив, що 
йому докладно відомі миро
ві пропозиції, що їх зробили 
ЗСА Північному В'єтнамові: 
прем'єр Голіок був два тиж
ні тому у Білому Домі у Ва
шингтоні. Він ствердив, що 
президент Джансон тримає 
всіх союзників Америки до
кладно в курсі явних і за
секречених розмов під час 
Паризької Конференції, та 
що останні американські 
пропозиції ..найбільш благо
родні". Проте, він підкрес
лив, Північний В'єтнам нічо
го на них не відповів і від 
свого первісного непоступ
ливого становища не відмо
вився. Австралійський пре
м'єр прибув до Південного 
В'єтнаму, щоб відвідати 600 
новозеландських вояків, які 
перебувають на протикому– 
ністнчному фронті у В'єтна
мі. У спільному комунікаті, 
що його підписали Кейт Го
ліок і південно-в'стнамський 
президент Нгусн Ван Tic, 
відкидається вимогу комуні
стів, щоб переговорювати 
безпосередньо з підпільно– 
комуністичною організацією 

Фронт Національного Визво
лення. У тому комунікаті 
стверджується, що названий 
Фронт не є незалежною по
літичною одиницею, ані у– 
рядом. Відкидається теж 
концепцію такого „коаліцій
ного" уряду, як його пропо
нують комуністи, себто з У– 
частю комуністів — напевне 
з найважнішими міністерт– 
вами в їхніх руках, щоб в 
швидкому часі зорганізува
ти комуністичний переворот. 
Північно - в'єтнамське радіо 
знову заперечило, наче б 
північно-в'стнамський уряд 
погодився на якісь поступки 
в справі припинення нале
тів проти Північного В'єтна
му. Комуністи твердять далі, 
що „агресори" не можуть 
вимагати ніякої рекомпен– 
санти за прнпинювання сво
єї агресії, тому Північний 
В'єтнам далі вимагає безза
стережного припинення бом
бардування Північного В'єт
наму та „всіх інших воро
жих актів" проти нього. А– 
мернканські й південно-в'єт
намські військові кола вка
зують на пожвавлення ко
муністичних воєнних дій і 
не виключають, що вневдов– 
зі комуністи поведуть якусь 
нову офененвну акціво на 
більшу міру. 

Сан Франсіско. - Якщоб 
Республіканська партія пе
ремогла в цьогорічних вибо
рах, то Комітет Національ
ностей, що існує тепер при 
Крановому Комітеті Респу
бліканської партії та допо
магає в передвиборчій кам
панії, продовжуватиме своє 
існування як дорадче тіло 
при Федеральному Уряді та^ 
матиме дорадчий голос як у 
внутрішніх так і закордон
них справах — запевняв ре
спубліканський кандидат на 
віце-президента губернатор 
Спіро Егню на зустрічі з 
представниками американ
ської етнічної преси, що від
булася тут в неділю, 27-го 
жовтня. Конференцію зор
ганізував, покриваючи її ко
шти включно з коштами по
дорожі редакторів. Комітет 
за вибір Ніксона-Еґню і в 
ній взяло участь понад три 
сотні редакторів американ
ських етнічних газет. З ук
раїнців н конференції взяли 
участь: д-р Володимир Ду
шник (видання УККА), 
Ігнат Білянський („Амери
ка"), Джері Пронко („На
родна Воля"), Володимир 
Мазур („Народне СлОво"), 
інж. Михайло Комічак (ук
раїнська радіопрограма в 
Питтсбургу) і А. Драган 
(„Свобода"). На зустрічі був 
прнявннй старший дорадник 
в кампанії за вибір Ніксона– 
Егню проф. Лев Добрянсь– 
кнй та двох місцевих грома
дян ,пп. Лиско і Цар. 

Зустріч відбулася в готе
лі Ст. Франсіс та мала ха
рактер панелю. Редактори 
насамперед на письмі й опі– 

за– 
питн й на них відповідав^ гу
бернатор Егню або його 
співробітники Герб Клайн 
та Елмер Гейнару. Відкрив 
конференцію директор ін– 
форції п. Мек Кінлі. запев
няючи про те. що опісля по
твердив губернатор Егню: 
Республіканська адміністра
ція, якщо буде обрана, не 
тільки не забуде етнічних 
груп, але навпаки, користа– 
тиме з їхнього багатющого 
досвіду, а щоб ця користь 

була якнайбільша, всіляко 
сприятиме їхньому розвитку. 

Губернатор Егню у своїй 
вступній заяві насамперед 
висловив приємність, що міг 
зустрітися з представника
ми етнічної преси, бо й він 
сам етнічного (грецького) 
походження. Пого батько 
приїхав 3 Греції та осів у 
Балтиморі, де Еґню наро
дився. Батько залишив йо
му велику спадщину рідної 
культури і традицій, якими 
він гордиться. У своїй ран
ній молодості відчув деяку 
„різницю", бо його товарн
ій і-сусіди вважали його за 
„іншого". Початково це його 
турбувало, але з роками він 
постановив на власнім прик
ладі доказати, що в Амери
ці не тільки на папері, але й 
в практиці існує можливість 
рівностн всіх громадян і то
му він тядидував на вибор
чий, пост і ^ був обраний яа 
губернатора, не зважаючи 
на його грецьке походження 
тгі на таке суто грецьке ім'я, 
як Спіро. 

Між численними запита
ми, що їх поставили респу
бліканському к а н дидатові 
на віце-президента репре
зентанти етнічної преси, бу
ли: - 1 

Запит: Чи він думає, що 
його вибір на республікансь– 

(Закінчення на стор. 4-ій) 

Українські демократи Пассейку й околиць 
влаштовують політичне віче 

Пассенк, Н: Дж. - Укра– включно з виступом конґре– 
їнські демократи повіту Пас– 
сейк. Н. Дж., заповіли на не^ 
ділю 3 листопада, година 3-я 
по полудні політичне віч\ я– 
ке відбудеться у великій за
лі Української Централі при 
240 Гоп^етріт в Пассейку– 
місті. Голова зібрання Іван 
Чомко і заступники голов 
Стенлі Звір та Френк Мар
тин заплянувалн цікаву про 
граму на це пополуднє. 

Кізінґер відвідав Португалію і Еспанію 
Лісбона. — Західньо - ні

мецький канцлер Курт ґе– 
орг Кізінґер офіційно відві
дав Португалію, де вітали 
його дуже парадно і серде
чно. Хоч не проголошено 
офіційного комунікату -
преса твердить, що новин 
португальський п р є м' єр 
Марсельо Каетано і Курт 
Кізінґер вирішили затісннти 
німецько - португальські 
взаємини. Каетано обіцяв 
підтримувати право Німеч
чини до з'єднання. Кізінґе– 
рові надали почесний докто– 
рат в одному португальсь
кому університеті. З Порту– 

ційними відвідинами до Ес– 
панії. 
„СОЮЗ 2" ПРИЗЕМЛИВСЯ 

В СССР 
Москва. — Офіційно по

відомлено, що штучний са
теліт „Союз 2", який летів 
у космосі без людської зало
ги, успішно приземлився у 
понеділок 28 ц. м. на ближ
че не уточненій совстській 
території, після триденного 
кружляння довкола Землі. 
Зате „Союз 3" з астронав
том, полк. Георгієм Бреґо– 
восм, далі кружляє у космо
сі, обкружнвши Землю в ми– 

галії Кізінґер поїхав з офі-'нулнй понеділок 33-ій раз. 

смена Чарлза С. Джоелсона, 
який капдндує до перевибо– 
ру, і також інших демокра
тичних діячів з повіту -і міс
та Пассейку. які кандядують 
на політичні становища. 

Головним промовцем від 
Української Групи буде' п.1 

Йосип Лисогір. крайовий го
лова Українського Відділу у 
Крайовому Демократичному 
Комітеті. 

Окружний Комітет УНСоюзу в Рочестері 
відзначить ювілей „Свободи" і УНС 

Окружний Комітет Відді
лів УНСоюзу м. Рочестеру, 
на своїх нарадах в суботу. 
26-го жовтня, вирішіте від
значити святочно 75-річчя 
„Свободи" і Українського 
Народного Союзу спільною 
імпрезою, яка мала б відбу
тися в наступному poU' Н а 

весну. Збори, в яких взяли 
участь представники шоста 
Відділів Рочестеру, відкрив 
голова Окружного Комітету 
Василь Гуссар та по перевір
ці прнявности репрезентан
тів Відділів зреферував плян 
нарад і мету скликання цих 
Зборів. Опісля секретар О. 
К. Володимир Гавряляк від
читав протокол із поперед
ніх Зборів Округи, що його 
прийнято до відома без поп
равок. В доповіді на тему по
силення організаційної пра
ці УНСоюзу заступник голо
вного предсідника Володи
мир Сохан подав ряд вказі
вок і порад для більше ус
пішного ведення членоької 
кампанії, як теж подав під
сумки дотеперішніх досяг
нень Відділів Окдуся: Відді

ли Округи здобули до ДНЯ' 
нарад 74 новігх членів. Най
кращі досягнення показали 
ось такі чотири Відділи та 
їхні секретарі: 24 нові чле–. 
нн - 367-ий Відділ (секре
тар Василь Попович). 19 чле
нів — 316-ий Відділ (секре
тар Володимир Гавриляк), 
15 членів - 217-ий Відділ; 
(секретар Теодор Кубарич). 
і 8 членів — 437-ий Відділ 
(секретар Михайло Малннів– 
ськкй). Головний радний' 
УНСоюзу Володимир Запа– 
ракюк в наступному слові 
поділився з учасниками на
рад своїм досвідом організа
ційної праці та додав ряд 
цінних порад до порі)Шених 
справ плянової і систематич
ної праці в терені. Після до
повідей разгорнулася диску
сія, в якій взяли участь: 
Константан Шевчук, який 
вів нарадами на переміну із 
Василем Гуссарем, В. Гав
риляк. М. Малииівськнй, Т. 
Кубарич, Степан Васьків. В. 
Попович і В. Гуссар, який 
зробив вкінці підсумки на
рад і закпив ці Збори Ок
ружного Комітету. 



' 
СВОБОДА, СЕРЕДА, 30-го ЖОВТНЯ 1968 Ч. 202. 

Стратегія і політика ЗСА 
Пентагон переводить студії над американською війсь

ковою стратегією, найтісніше' пов'язаною з закордонною 
політикою, договорами та міжнародними зобов'язаннями. 
З'єднані Стейти мають тепер кількасот військових, морсь
ких і летунських баз в усіх частинах світу. Коло 200 та
ких баз вважається за ,,жнттьово-важливі" для американ
ської безпеки, — йдеться про те, котрі можна зліквіду
вати чи скомасувати. Це справа не тільки бюджету, хоч 
утримання всіх тих баз коштує річно, кругло б,більйонів 
дол. — і не технічних подробиць, а концепції американсь
кої закордонної політики. Конкретно: чи ЗСА мають вва
жати себе за „жандарма світу" і активно встрявати до різ
них льокальних закордонних конфліктів, виходячи з по
гляду американського інтересу, — чи завернути до кон
цепції ізоляціонізму із зберіганням „фортеці Америки", — 
чи вести посередню еластичну політику. Комісія, що скла
дається з високих військовиків і дипломатів, розглядає 
всі ці можливості й докладно обмірковує основні проблеми 
всіх закордонних країн, у яких ЗСА мають свої військові 
бази,' як також можливості різного роду міжнародних кон
фліктів у найближчій майбутності. Праця цієї Комісії ве
деться, під кутом визначення американської закордонної 
політики, а з нею й військової стратегії, на найближчих 
10`років. Висліди праці цієї Комісії, яка, між іншим, від
відала всі американські бази у світі, покривши коло 75.000 
миль, — будуть пред'явлені новообраному Президентові. 

Самий факт таких фахових студій надзвичайно від
радний, бо доказує, що невірними є закиди на адресу аме
риканської закордонної політики, начебто багато її ходів 
були „припадковими". Можна здогадуватися, що студії 
цієї Комісії Пентагону н Державного Департаменту, роз
початі з доручення президента Джансона, прийшли внас
лідок не тільки протиамериканських демонстрацій, влаш
товуваних пацифістами з участю невідповідальних елемен
тів та з закулісовою режисурою явних ворогів Америки, 
але й критики американської закордонної політики в різ
них прихильних Америці країнах та на терені самої Аме
рики. Проблема щорічної американської економічної до
помоги закордонові, яка охоплює в різних країнах і допо
могу доставами військового характеру, вимагає остаточ
ного з'ясування принципів, за якими треба її вести. 

В останніх роках виринула низка неіснуючих до того 
часу гострих і загрозливих проблем: розвиток ядрової 
зброї в комуністичному Китаї, можливість, нової агресії" 
збоку Північної Кореї, територіальні амбіції Пейпінгу у 
відношенні до Совстського Союзу, але водночас також ви
яви його експансії на південь, — щораз небезпечніша си
туація на Близькому Сході із масовими доставами совєт– 
ської зброї Єгиптові й Сирії, — щораз сильніша морська 
фльота ССОР на Середземному морі, „пустка" в обширі 
на схід від Суезу після відкликання відтіль бритійських 
збройних сил, врешті - демонстрація збройної сили Со
встського Союзу з переведенням окупації Чехо-Словаччинн. 

З ходу передвиборчої кампанії відомо, що не тільки 
в широких колах американського громадянства, але й 
у політичній верхівці існують великі розбіжності поглядів 
на американську закордонну політику, на зобов'язання 
ЗСА. супроти закордону і на спосіб здійснювання тих зо
бов'язань. В'єтнамська війна, з одного боку, збільшила ря
ди тих громадян, які побоюються, щоб Америка знову не 
встрянула активно в якийсь міжнародний конфлікт, а з 
другого боку.такі події, як у Чехо - Словаччині, підсили
ли антикомуністичні настрої. Однак, відомо, наприклад, 
ЩО існують також сумніви, чи зберігати надалі систему 
обов'язкової рекрутації з плинним визначуванням щоріч
ної рекрутаційної норми, чи будувати американську зброй
ну силу на базі добровільного зголошування. Минулого 
року, після блискавичного перекинення одної дивізії ле– 
тунським шляхом, відкликано частину американського 
війська з Німеччини. Мовляв — в умовах новітньої летуя– 
ської техніки немає потреби тримати за кордоном великі 
з'єднання наземних військ, бо впродовж годин можна їх 
туди перевезти. Але змобілізуваяня Совстамн 600-тисячноі 
армії для окупації Чехо -Словаччини виявило, що со– 
встська стратегія, яка в теорії передбачає орудування яд
ровою зброєю, в практиці тримається старого, ще царсько
го принципу — орудування великими наземними війська
ми. Зрештою, остаточну перемогу можуть вирішити тільки 
наземні війська, які займуть ворожу територію. 

З українського погляду найцікавіше, щоб Комісія 
Пентагону ствердила, що найбільшою актуальною загро
зою все ще с російсько - большевицькнй імперіялізм і що 
треба.йрму поставити греблю. Тоді студії й висновки тієї 
Комісії можуть мати історичне значення., 

50-ЛІТТЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ 

Мюнхен. - 28 жовтня ц. 
р. минуло 50.років від часу 
проголошення незалежнос
ті; Чехо - Словаччини. Це 
сталося наприкінці першої 
світової війна, яку виклика
ла нерозсудна політика ві
денського цісарського уряду. 
У червні 1914р., коли в Сара
єві сербський патріот Прин
цип убив наслідника австрій
ського трону Фердннанда, у 
Відні скинули відповідаль
ність за атентат на сербсь
кий уряд, хоч уряд Сербії 
до цього не мав ніякого від
ношення. Уряд Австро - У– 
горщнни. послав сербському 
урядові ультнмат, в якому 
вимагав,для себе фактично
го контролю над Сербією. 
Це була б ліквідація Сербії 
як незалежної держави. 
Сербський уряд відкинув 
ультимат, і військо Австро-
Угорщини почало бомбарду
вати столицю Сербії — Бео– 
град. То був снґнал до світо
вої війни. 

Між провінціями Австро– 
Угорської монархії Чехія 
мала найбільш розвинену ін
дустрію і хліборобство: най : 

краща зброя (гармати і т. 
д.) вироблялася в Чехії. Че
хи — робітництво, купці, 
промисловці — протягом 
ХГХ стол. опанували великі 
й менші міста своєї країни 
— Прагу, Брно, Пілзен, що 
раніше мали німецьку пере
вагу. Чехи мали в Австрії 
високі школи: університет і 
Технічний Інститут у Празі 
розвинене середнє шкільниц
тво. В чеському крайовому 
сонмі в Празі, чеська мрва 
була рівноправна з німець
кою. Область судетських 
німців належала до провін
ції, що звалася раніше.„Че
ське Королівство" (ще н до
сі на будинку чеського на
ціонального музею в Празі 
на Вацлавській площі кра
сується латинський напис: 
Museum Regni Bohemiae — 
Музей Чеського Королівства. 

Перед першою світовою 
війною чехи мали -значний 
вплив У Відні: міністри че
ської національності! засі
дали в австрійському уряді, 
чеські посли у віденському 
парламенті, прнналежні до 
різних партій, виступали со
лідарно в обороні інтересів 
свого народу. Переважна 
більшість чеських політиків 
мала надію на реформу Ав
стро - Угорщини, на .пере
творення держави у федера
цію вільних і рівноправних 
народів. 

Едвард Бенеш, пізніший 
президент Чехо - Словаччи
ни, видав перед першою сві
товою війною книжку з пли
ном реорганізації Австро-У
горщини на основі федера
лізму. Того самого погляду 
був І Томаш Масарнк, посол 
до австрійського парламен
ту від „партії реалістів". 

Ситуація народів в Угор
щині була інша: мадяри, 
хоч становили меншість су
проти інших народів, „коро
ни святого Стефана", були 
гнобителями словаків, руму
нів, українців, хорватів. Це 
„право гнобителя" дала ма
дярам реформа Австрійської 
Монархії в 1867 p., коли авс
трійський цісар вирішив роз

ділити імперію так, що в Ав
стрії перевагу могли мати 10 
мільйонів німців, а в Угор
щині — 8 мільйонів угорців. 

Створення „дуалістичної 
держави" — Австро - Угор
щини — було тяжким уда
ром для чеської політики. 
1848 року, під час „Весни 
Народів", Франтішек Пала– 
цький, чеський провідний 
політик і визначний історик, 
написав книжку „Ідея Авс
трійської держави", в якій 
доводив, що Австрія мас іс
торичне завдання охороняти 
малі слов'янські народи, бо 
без Австрії їх би захопила 
Німеччина або Росія. 

Після створення Австро-
Угорщини в 1867 р. між че
хами і словаками зросли на
дії на Росію, як на „слов'ян
ську державу", хоч Росія 
найдужче гнобила, саме сло
в'янські народи — поляків, 
українців, білорусинів. 

На початку війни 1914 р. 
Т. Масарик деякий час ва
гався, чи виступити іменем 
свого народу проти Австро-
Угорщини. Перед виїздом за 
кордон він побував у Відні, 
де мав розмови з австрійсь
кими політиками про те, як 
вони собі уявляють устрій 
Австро - Угорщини по війні. 
Ці розмови показали Маса– 
рикові, що рішальні чинни
ки у Відні хотіли зберегти 
імперію без рівноправности 
народів. Після того Масарик 
покинув Австрію і за кордо
ном створив політичне пред
ставництво чехів і словаків 
для боротьби за незалеж
ність. 

Учень Масарика, Е. Бе
неш також виїхав за кордон 
і почав у Парижі пропаган
ду проти Австро - Угорщи
ни. У 1915 р. в Парижі вий
шла його книжка французь
кою мовою під заг. „Зруй
нуйте Австро - Угорщину". 

Велику вигоду мали про
відники „чехословацької від
січі" (odboj) в тому, що во
ни були відомі в науковому 
й політичному світі держав 
Антанти. Масарик — профе
сор філософії, був приятелем 
президента Вільсона та 
впливових англійців: жур
наліста Стіда і проф. Робер– 
та.Срона - Вотсона. У Пари
жі до Масарика і Бенеша 
приєднався учений астроном 
Штефанік, словак, що мав 
добрі зв'язки в наукових і 
політичних колах Франції. 
Масарнк і Бенеш були зап– 
риязнені з відомим францу
зьким істориком Ернестом 
Дені, що написав кілька 
праць з чеської Історії. 

В Англії на початку війни 
19^4 р. в урядових колах 
ставилися до плянів чехо
словацьких патріотів створи
ти незалежну державу з пев
ним застереженням. У Лон
доні плянували відірвати 
Австро - Угорщину від сою
зу з Німеччиною через се
паратний мир. 

Царський уряд поставився 
до чеських плянів — зруй
нувати Австро - Угорщину 
— з підозрінням: аджеж че
хи й словаки були, на по
гляд російських монархістів, 
„підданими" австрійського 
імператора та угорського ко
роля, і, порушивши прися
гу вірноліддаяства, були б 
„зрадниками свого монар

ха". Тому чехословацькі вій
ськові відділи були створені 
спершу у Франції, а в Росії, 
переважно на Україні, тво
рились вони тільки після у– 
падку царського режиму. 

Президент Вільсон визнав 
чехословацький національ
ний комітет на чолі з Маса– 
риком за законне представ
ництво чехів і словаків. Ко
ли ж австрійський уряд за
явив у жовтні 1918 р. про 
свою охоту миритися з дер
жавами Антанти, то Вільсон 
відповів, що Австро - Угор
щина повинна визнати пра
во чехів і словаків створити 
незалежну державу. . 

28 жовтня 1918 р. у Празі 
чільні чеські та , словацькі 
діячі проголосили створення 
незалежної Чехословацької 
Республіки і взяли владу в 
Чехії в свої руки. На Сло
ваччині, що була під мадя
рами, визволення не пішло 
так гладко, бо угорці хотіли 
зберегти „корону св. Стефа
на" в старих кордонах. 

Тільки ЗО жовтня зійшли
ся словацькі патріоти в міс
ті Святий Мартин і заявили, 
що Словаччина належить до 
Чехословацької Республіки. 
Проти цього мадяри виступ 
пали збройно, але мусіли 
скоритися перед рішенням 
держав - переможниць. 

Українці, емігранти з За
карпаття, що мали назву 
,.угро - русини", уклали до
говір з представниками че
хів і словаків, щоб Закар
патська Україна стала після 
війни автономною частиною 
Чехословацької Республіки. 

Слід згадати, що больше
вицькнй уряд Леніна, ство
рений 7 листопада 1917 p., 
поставився вороже До бо
ротьби чехів і словаків за 
державність. Ленін уважав, 
що „соціалізм" можна ство
рити тільки у великій дер
жаві. Тому, на його погляд, 
треба було зберегти Австрій
ську імперію і Російську ве– 
ликодержаву. Малі народи 
(до „малих народів" Ленін 
зачисляв теж 40 мільйонів 
українців!) вождь больши– 
визму називав „паразита
ми'.'... 

фасарик був у Росії та в 
Україні наприкінці 1917 і на 
початку 1918 р. і бачив, як 
большевицька партія руйну
вала армію і фронт пропа
гандою „братання" з війсь
ко^ -Німеччини та Австро-
Угорщини. 

Уряд Української Народ
иш Республіки бачив небез
пеку від руїни фронту і про
бував забезпечити Україну 
від окупації німецьким та 
аветро - угорським військом 
зміцненням фронту україні
зованими полками. Але 
оольшевнцька п Р опаґанда 
за.4 негайний мир і проти 
..буржуазної Ц є н тральної 
Ради", яка, мовляв, „прода
лась капіталістам Антанти", 
зруйнувала дисципліну в 
несвідомій масі. 

.Український уряд, слідом 
за',Румунісю, 9 лютого 1918 
р. ""мусів підписати мировий 
договір з Центральними Дер
жавами в Бересті. Ці перего
вори не перешкодили йому 

Ірина Іванчнпшн 

БАТЬКИ І ДИТЯЧА КНИЖКА 
Раз добром налите серце 
Ввік не прохолоне. 

Т. Шевченко 

Живемо серед чужого дов
кілля і, наперекір асиміля
ційним впливам та песиміс
там, хочемо зберегти укра
їнську самобутність у діас
порі. Втративши рідний 
ґрунт, ми не втратили, од
нак, своєї національної куль
тури, яка у вільному світі 
має всі можливості розвива
тись. А основним, чинником, 
що відкриває перед нашою 
дитиною двері до вікових на
дбань української культури, 
є рідна мова І друковане 
слово. 

Батьки і родинне середо
вище — перші й найважли
віші вчителі рідної мови. 
Батьки вчать дитину укра
їнської молитви, пісні, розка
зують- і спільно з дитиною 
читають казку, щоб її змал
ку привчити дружити з ук
раїнською книжкою. На все 
життя залишився у нас, 
старшого покоління, теплий 
спогад, коли збиралась ро
дина і при світлі нафтової 
лямпн ми, діти, читали з 
батьками безсмертного „Ли
са Микиту" І. Франка або 
неперевершені байки Л. Глі– 
бова. Це - оті „книжок ди
тячих незабутні чари", як 
висловився Микола Зеров У 
одному з своїх сонетів. 

На рідних землях наша 
книжка справді була духо
вою поживою і гордістю ко
жної родини. Нашу книжку 
читали не тільки діти інтелі
гентних батьків, але з особ
ливим пієтизмом також діти 
селян по всіх закутках рід
ної землі, під усіма ворожи– 

новних справ української ди
тячої літератури, щоб про
голошений у цьому році 
Двомісячник У к р аїнської 
ДИТЯЧОЇ КНИЖКИ — ДУДК 
— увінчався якнайкращими 
моральними та матеріальни
ми успіхами. 

Засновуймо і збагачуймо 
дитячі бібліотеки , новими 
книжками, а прекрасно оп
рацьоване видання ОПДЛ 
„Мн і наші діти" за редакці
єю Б. Гошовського хай ста
не настільною книгою кож
ної родини. 

Розгляньмось у нашій 
громаді за можливістю зор
ганізувати Гурток Юних 
Книголюбів, який стимулю
вав би у наших дітей та мо
лоді зацікавлення і охоту до 
читання рідної книжки. 

Докладімо , усіх старань, 
щоб наші діти змалку у ко
ло своїх зацікавлень впрова
дили українську книжку і 
журнал. 

Щоб запевнити високий 
рівень і широкий вибір ди
тячих книжок з різноманіт
ною тематикою, не виста
чить жертвенної праці здіб
них письменників та ілюс
траторів. Тут ще потрібні 
зрозуміння і матеріяльна 
підтримка всього суспіль
ства, а передусім батьків, бо 
діти це наша майбутність, 
це переємники релігійних 
і національних стремлінь та 
ідеалів української спільно
ти. 

Послідовно розбудовуймо 
дитячі видавництва у діяспо– 
рі, особливо тепер, коли ко
муністична Москва не задо
вольняється безпощадним 
нищенням української куль
тури, її працівників та руси

ми окупаціями. І тепер за j фікуванням нашої молоді на 
свободу української мови і 
книжки караються по мос
ковських тюрмах і концта
борах найсвідоміші дочки і 
сини України. 

Тим часом ми у вільному 
світі, у країні найбільшого 
матеріального д о б робуту, 
мало дбаємо про свої куль
турні вартості і духові пот
реби, а українську дитячу 
книжку відсуваємо на остан
нє місце. 

Зупинімось на хвилину у 
шаленому коловороті буден
них .справ , j поцікавмось 
жертвенною працею Об'єд
нання Працівників Дитячої 
Літератури - ОПДЛ. Вик
решімо у серці настільки до
брої волі і зрозуміння до ос– 

Рідннх Землях, а простягає 
руку по душу наших дітей 
навіть у вільному світі, заси
паючи наші книгарні деше
вою пропагандою у формі 
гарно розмальованих кни
жок українською, мовляв, 
солов'їною мовою. 

Не дозвольмо Москві та 
її поплентачам звести на ма
нівці наших дітей, а на сто
рожі їх душ поставмо ук
раїнську книжку, надихану 
релігійно-національним змі
стом. Значок і опінія ОПДЛ 
—| це найкраща рекоменда
ція для української дитячої 
книжки, що допоможе бать
кам виховати свідоме укра
їнське покоління поза межа
ми Рідної Землі. 

Приспішено експлуатують родовища 
живого срібла на Закарпатті 

Всю територію України 
обстежують сотні геологіч
них розвідок АН УССР та 
AH СССР, вишукуючи, ко
рисні копалини, нао^ту, при
родній газ тощо. На Закар
патті вже декілька років ви
добували мінерал червоного 
кольору, з якого виробля
ють живе срібло чи „ртуть", 
але переробляли мінерал аж 
на Донбасі. Тепер біля селн– 

пб^тавитись приязно до Ма-І ща Вишково збудовано спе 
сарика і чехословацьких ле– 
гіфіїв, зформоваяих в Укра
їні, Цим. легіонам українсь
кий, уряд дав зброю, коні, 
харчі. З України легіони ру
шали через Росію і Сибір 
аж ^о Тихого океану, відби– 

/Закінчення на crop. 3-)и/ 
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ціяльне підприємство. Дов
круги струмки Шаян геоло
ги виявили дуже великі по
клади того цінного мінера
лу, і там вже виростає ро
бітниче містечко, з метою 
найшвидшої експлуатації но– 
вознайдених родовищ, про 

що інформувала „Молодь 
України" з 18 жовтня. 

II Г О ІЦ А II II Я 
Це був січень, а може май. 
Та нарешті, не маг. значення! 
Я сказала тобі: „Прощай". 
Ти сказав мені: 

„До" побачення!" 
Нам на плечі спадав 

білий цвіт 
Або сніжинки мережані. 
Сине сяйво у тебе Л-ПІД вік, 
Сильні руки твої обережні. 
Я сказала тобі „Прощай". 
Бо хотіла, щоб ти заперечив. 
Це був січень, а може, май, 
Білий цвіт або сніг на плечах. 

ГАЛИНА ГОРДАСЕВИЧ 

З української 
преещ, ,-– 
- - -

ЗА ПАТРІОТИЧНІ' 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

„Українське Слово", Бу– 
енос Айрес, Арґентин,а, з 
18 серпня ц. р. У статті 
„Щоб краще нам жи-лося" 
автор закликає батьків 
здійснювати у виховуванні 
своїх дітей проповідуване 
ними гасло „Бог і Украї

на". 
,,... Це святі слова! ЧіГ всі 
наші внховники звертають 
пильну увагу на ці святі 'сло
ва? Згадуючи про Вога — 
маємо на увазі релігійне' ви
ховання нашого молодого 
покоління; згадуючиJnp"o У" 
країну — наше патріотичне 
виховання. Не слід прищеп
лювати дітям свої приватні 
амбіції... Нас на чужййГ'ніх– 
то не гнобить і ніхто-не за
бороняє молитися і посилати 
дітей До церкви. Звичайна 
річ,, до церкви йдуть ЛЮДИ 
Богові помолитись і вислу
хати Слова Божого. Свяще
ник у церкві повчає, як жи
ти згідно з Божими запові
дями. Чому ж ми не стара
ємося виховувати наших ді
тей 'згідно з Божими "зако
нами ? Від довшого( часу ма
ємо в нашій газеті - оголо
шення про науку релігії в 
церквах. Обов'язком кожно
го батька подбати, Щоб його 
дитина послухала таку нау
ку..." 

ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 
В ЦЕРКВАХ v. 

„Визвольний Ш л и х", 
Лондон, Британія, кн. 6 за 
1968 р. У статті В. Бужен– 
ка розглядається пробле
му Української Католиць
кої Церкви в країнах, в я– 
ких українці живуть, серед 
„латин ннків". 
„Наша українська спіль

нота, головно провідники та , 
вірні наших Церков; мусять 
остаточно зрозуміти^ще,без 
нашої рідної мови, культури 
і традиції нема східнього об
ряду. Кожне відчуження від 
свого українського -т 4 е 

смертельний замах на рідну 
Церкву... Належало б перш 
усього звернутися із^за'кли– 
ком ' до наших інтелігент
них народолюбних сил, щоб 
вони не лишали нашої tjep-
кви для маси, як це діється, 
скажім щиро, не тільки на 
південноамериканському те
рені, але теж і на північно
американських землях. На
ші провідники мусять'подба
ти, щоб до наших дух”овяях 
шкіл і новіціятів вступав 
справді національно -св ідо
мий елемент, бо тільки на
ціонально - свідомий! еле
мент наших церковних гро
мад може втримати й розви
вати нашу Церкву". 

ПРО УКРАЇНУ 
В КАНАДШСЬКШ ПРЕСІ 

„Наша Мета" з 19. жовт
ня ц. р. стверджує, що ан
глійська і французька пре
са в Канді пише щораз час
тіше про українські справи. 

„Чужомовна преса остан
нім часом присвячує дещо 
більше, ніж звичайно, уваги 
Україні т а її становищу в 
Совстському Союзі. ,Прачя– 

(Закінчення на стпр. 4-4Й) 

Д-р Наталія Пазуняк 

ОБОРОНА ПРАВ ЛЮДИНИ В АСПЕКТІ 
ІДЕОЛОГІЇ ТА ДІЇ СФУЖО 

(3) 

Така була основна схема 
побудови і праці Федерації. 
Треба при тім підкреслити. 
IHQ СФУЖО ніколи не обме
жувала своєї діяльности 
офіційними чинностями .на
томість активно реагувала 
на події національної ваги. 

Тож, коли в 1954 р. Мос
ква прославляла 300-ліття 
Переяславського договору, 
наша Федерація виступила 
перед своїм і чужинецьким 
світом з виясненнями дійс
них злощасних наслідків 
цього акту; тоді, коли жіно
чі .прокомуністичні організа
ції, в -Европі за спонукою 
Москви видвигалн Свято 
Жінки, що його комуністич
ній! світ відзначає 8 березня, 
—. СФУЖО вислала міжяя– 
родвн,м, жіночим організаці

ям еляборат-вняснення про 
дійсний стан жінки, її умов 
праці й умов родинного жит
тя в Совстському Союзі. 

Коли ж генеральний се
кретар ОН Даґ Гаммершилд 
виступив в обороні понево
лених колоніяльних народів, 
то СФУЖО привітало це і 
підкреслило існування ще 
однієї, ніким не рушеної КО
ЛОНІАЛЬНОЇ держави СССР та 
долю українського народу й 
інших народів. 

Велике зворушення викли
кала у ІПоб р. в рядах член
ства СФУЖО вістка про ге
ройський спротив і смерть в 
таборі Караганди 500 (п'яти 
сот) жінок-українок, що ста
ло спонукою до створення 
при СФУЖО ..Фонду 500". 
прій наченого на потреби 

Батьківщини. Це лише при
клади ,що кидають світло на 
настанову до проблем нашо
го жіноцтва — ченства СФУ
ЖО та його Управи. 

Не згадуємо тут про всі 
почини н діяльність СФУЖО 
в усіх ділянках внутрішньої 
праці, яка хоча б у виховній 
ділянці з окремою увагою до 
потреб матері та з виготов
ленням фахових матеріалів 
для дошкілля; або ж у куль– 
турнр-освітній і народного 
мистецтва чи в ділянці сус– 
пільної-опіки, де внесено ЦІЛ
КОВИТО модерна трактування 
у веденні цієї діяльности. Та
кож не обговорюємо тут ося– 
гів у видавничій.' пресовій 
та журнялістичній ділянці. 
Згадати б хоча постійне ве
дення сторінки СФУЖО в 
..Нашому Житті" і вже 5-літ– 
нс видання бюлетеню СФУ
ЖО. що їх розсилаємо на 
різні адреси на всіх конти
нентах. Важливим фактором 
праці СФУЖО с . наші між
крайові континентальні Кон
ференції, що дають, змогу 
досліджувати, специфічні у– 
мовн життя, і. праці наших 
поселень.. Такими, були. Кон
ференції в І”орЬнхі для -Аме

рики і Канади, в Англії для 
Европн та в Бразилії для 
Південної Америки. 

Треба, однак, відмітити 
факт ,що в усій тій різнород– 
ності починів і многобічнос– 
ті аспектів праці СФУЖО і 
іноді відмінного трактування 
окремих проблем поодиноки
ми складовими організація
ми — співпраця Управи з 
членством була звичайно 
гармонійна й позначена ри
сами толерантноети та виро– 
зуміння. не зважаючи на те. 
а може саме тому, що відбу
валася на базі свобідного до
бровільно прийнятого ор
ганізаційного зв'язку, яким с 
федерація, що стоїть на ши
рокій загальнонаціональній 
ідеологічній платформі. Ад
же СФУЖО стоїть на висо
ких засадах християнської 
етики, адже СФУЖО постій
но спрямовує зір свого член
ства на потреби далекої 
БатькІвщинн-України, на її 
вимога до нас. вільних по
селенців вільного світу. Ад
же СФУЖО засновує свої 
вказівки чи поради на пра
давніх осягах духа рідної 
культури. Адже СФУЖО за
сновує свою працю на досві

ді'попередніх діячок україн
ського жіночого руху, виби
раючи те найкраще і най– 
конструктнвніше з пройдено
го, те. що видержало пробу 
часу й ударів історичної до
лі народу. І може найважли
віше це те, що провід СФУ-
жо вірить у доброту, щи
рість, відданість і посвяту у– 
країнської жінки. 

Коли вже характер нашої 
федерації є очевидним, — 
мржемо приступити до відпо
віді 'на поставлене нами ра
ніше питання: Яку ролю ві
діграє і яке становище зай
має і світлі сучасности укра
їнське жіноцтво? 

Коли терпить і бореться 
нарід, коли терпить і не усту
пає там під натиском чужої 
й ворожої духовости україн
ська жінка й мати, то й ми, 
українське жіноцтво, тут зо
середжуємо нашу думку над 
и(Мг як допомогти їй. Це пи
тання буЛр поновно постав
лене, недавно, в листопаді 10-
67І р. на Сесії Українського 
Жіноцтва, що відбулась в 
рямтдях СКВУ в Ню Иорку. 
Було.воно, одною з чільних 
проблем, предметів нарад те 
попередніх ДОСЛАДІВ. Опра

цьовувала це Секція Підсо– 
совстськнх Студій Сесії у ті
сній співпраці з референту– 
рою СФУЖО даного сектору 
та з жіноцтвом, не зв'язаним 
з організаційною мережею 
СФУЖО. що брало активну 
участь у Сесії. 

Отож першим і основним 
постулятом стала потреба ед– 
ности .справжньої, глибоко 
відчутої .зафіксованої в дії. 
а навіть і організаційних 
формах, — хоча б для коор
динації праці. Вож які нез
начні . які неважливі наші 
різниці, розбіжності й поді
ли, які малі вони в обличчі 
страждань Батьківщини і в 
обличчі тієї геройської пос
тави хоча б тих жінок, що 
провели вже 21 рік на со– 
встській каторзі і що відбу
вають своє 25-літнс ув'яз
нення? Які ж малі вони, ті 
розбіжності наші, хоча б пе
ред зраненою горем, але не 
скореною дружиною поета й 
науковця Караяанського, про 
що свідчить унікальний збір 
документів В. Чорновола. 
Ця жінка домагається у вла
ди, щоб її мужа розстріля
ли, . бо вони його не здола
ють переробити на своє, то 

хай же хоч не страждає да
ремно . . . 

Горе однієї людини — це 
наче замкнена у собі цілість, 
це дзеркало страждань на
ції. Що ж коли перед нами 
мільйони й мільйони таких 
страждань? Де ціна їм? І де 
міра? І чи можемо мн про
тиставити їм наші дрібні не
згоди, амбіції чи образи? 
Даймо на це відповідь усі. І 
зробім із цього правильний 
висновок. Зробім його в іме
ні закону любови до ближ
нього, що безнастанно діє в 
світі, чи ми того хочемо чи 
не хочемо. 

Це — наш перший і го
ловний висновок. Другим 
кроком є дія: отож спряму
вати свої сили на те, чого 
наші" сестри в Ріднім Краю 
не МОЖІТЬ осягнути, бо їм це 
заборонено. Творити ті цін– 
ноші культурного, релігій
ного, суспільного життя, я– 
кнх вони на Рідних Землях 
позбавлені. І третє: це, ма
ючи достатні фактичні ін
формації про умови життя й 
праці українського населен
ня в Україні, діяти в обороні 
покривджених. В цій саме 
цілі урухомлено постійну 

Комісію Підсовєтськи'х Сту
дій при даній рефеЛ^Турі 
СФУЖО. З Д 

Ми згадали на початку 
наших роздумів про визнач
ні, епохальні події, що від
кривають собою етапи все– 
національного змагу.' Ми ду
маємо, що це не буде пере
більшенням, коли скажемо, 
що такою подією є саме^ по
ява на еміграції в останніх 
місяцях документальних ма
теріалів з України про-еігль– 
ннй, гідний українсЬхоГопо– 
днни спротив ворогові у' йо
го зазіханнях на дуц!іу'!ї 1 ЇГ 
елементарні людські права. 
Такими є для нас матеріяли 
В .Чорновола й інших,в'яз
нів совстських таборів,; при 
тому й жінок-в'язнів.Ц! ма
теріали документально 'свід
чать, що українська людина 
жива і повна духової насна
га, і ми її мусимо підтрима
ти в її нерівнім бою. Сталося, 
так, що праця нашої .Сесії 
Українського Жіноцтва^ яка і 
проходила ще без відома „ 
про ці матеріяли, велася на
че в очікуванні на них:', 

^Жлл. 
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50-ЛПТЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ 

(Закінчення зі crop. 2-сл) 
наючись в ід росіян „черво
них" і „білих", ЩО ХОТІЛИ їх 
роззброїти. Російська комуні
стична Пропаганда д о в ш и й 
чао ставилася в о р о ж е д о 
Ч е х о - Словаччини. Б у л а 
навіть створена легенда , мов
ляв, Масарик готував плян 
убити Л е н і н а та і н ш и х со– 
ветськнх ^ о ж д і в . . . 

Між двсдаа світовими вій
нами в Ч ф ( о - Словаччині не 
був зд ійснений п л я н Маса
рнка t — з р о б и т и із Ч е х о с л о 
вацької і р е с п у б л і к и , ,нову 
Шваицарцо',' н а основі ф е д е 
рації р івноправних народів. 
В чеських п о л і т и ч н и х парті
ях переміг; централізм. Тому 

перед д р у г о ю світовою вій
н о ю між судетськими НІМЦЯ
МИ, словаками, мадярами і 
українцями поширився рух 
проти централізму. Ц е вико
ристав Гітлер для знищен
ня Чехословацької Р е с п у б 
ліки в 1938 і 1939 році. 

Перебувши м а й ж е шість 
років під німецькою ,,про
текцією", а від 1948 р. п ід 
„протекцією" Москви, чехи 
й словаки схот іли під вла
д о ю л іберальних комуністів 
бути господарями у власній 
хаті . Цей новий напрям по
чато від січня 1968 р. В Че– 
хо - Словаччині поставлено 
на постаменти пам'ятники 

Замість'квітів на свіжу могилу Дорогого 
бл. п. ОЛЕГА БОБЯКА 

з Дітройту, Міч. 
складають 25.00 долярів 

на Фонд Катедри Українознавства при 
Гарвардському .Університеті. 

Родима ПЕЛЕХІВ 
Мейпелвуд, Н. Дж, 

Масарнка, що б у л и віддані 
до музеїв п ід д и к т а т у р о ю 
сталінців; скасовано цензу
ру преси, дозволено вільну 
дискус ію. Н а чолі компартії 
став Д у б ч е к , словак. Виго
товлено проект реформи 
д е р ж а в и в дус і ф е д е р а л і з м у . 
Людність Ч е х о - Словаччи
ни надіялася д и х н у т и вільно 
особливо 28 жовтня 1 9 6 8 p., 
в півсторіччя проголошення 
самостійности республіки. Ці 
надії з р у й н у в а л и т а н к и і 
гармати „братніх", комуніс
тичних країн... 

В с е ж чехи й словаки не 
М О Ж І Т Ь забути 28 жовтня, 
хоч Москва дивиться кри
вим оком на ц е й ювілей. 
Свято , чехословацької дер
жавності! — це докір Москві, 
щ о затоптала с и л о ю порив 
людності! цієї країни д о не
залежност і ! І ВІЛЬНОСТІ! полі
тичної. Ювілей Ч е х о - Сло
ваччини — це у д а р по док
трині „непомильного Лені
на", що в 1917-1918 р. гото
вий був передати чехосло– 

'вацькнх легіонерів Німеччн– 

3 O E J 0 1 аоі аопаос аосао 
7 1 - и й В І Д Д І Л С О Ю З У У К Р А Ї Н О К у Д Ж Е Р З І С И Т І , Н . Д ж . 

— влаштовує |"-

ВЕЛИКУ О С І Н Н Ю ЗАБАВУ 
що відбудеться 

дня 9-го листопада 1968 р. о год. 8-ій веч. 
при чарівних звуках оркестри „ОГО”.п, ГОЛОВАЦЬКОГО у великій залі .УКРА

ЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, при 92 Фліт вул. в Д Ж Е Р З І СНТІ, Н. Дж. 
на яку запрошується ВІН. Громадянство і Молодь. 

Вступ: дорослі S3.50; студенти 51.50. Смачний буфет у заряді Членок Союзу 
Українок. Стрій вечірній побажаний, але ие обов'язковий. 

saocaocs зокаор ІОЕЗОІ 

В Україні самовільно будують гаражі, 
домагаються запасних частин 

Міські ради не видають 
дозволів на б у д у в а н н я гара
жів, а будівельннкн-архітек– 
ти не п л а н у ю т ь Гаражів на
віть при великих домах-гур– 
тожитках . У листі з Вінниці , 
н а д р у к о в а н о м у в .Радянській 
Україні" з 5 жовтня, влас
ник нового авта ,на я к е „стя
гавсь не один рік", п и ш е , 
щ о не мас д е приткнути 
свого „Москвіча": „Само
вільне будівництво г а р а ж і в 
у місті набирас все ш и р ш о 
го р о з м а х у . І ц е зайвий раз 
говорить про певні прора– 
х у н к и в діяльності міських 

ні та Австро - Угорщині на 
розправу. 

І під рос ійською окупаці 
єю чехи й словаки не зрек
лися свого ідеалу — б у т и 
н е з а л е ж н и м и й вільними. 
Після 21 серпня 1968 р. мо
ж н а було читати в „неле
гальній" літературі в Чехо– 
Словаччині слова Масарнка , 
щ о культурний і зорганізо 
ваний народ не м о ж е бути 
надовго поневолений. 

П. А . 
М 
є 

27-го жовтня чеський пар– 
лямент прийняв у принципі 
зміну д е р ж а в н о г о у с т р о ю 
Ч е х о - Словаччини, перетво
ривши її на Федерацію Че
хії і Словаччини на р івних 
правах і обов'язках із гаран
туванням прав українців, по
ляків , німців і мадярів. — 
Ред . 

УПРАВА УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

ВХДДІЛ МЕТРОПОЛІЇ НЮ ИОРК 
повідомляє про 

Щ И Р Ш І СХОДИНИ 
ЛІКАРІВ з РОДИНАМИ 

що відбудуться 

в.суботу, 9-го листопада 1968 року 
год. 7-ма веч. 

в УКРАЇНСЬКІМ ІНСТИТУТІ АМЕРИКИ 
2 Схід 79-та вулиця в Ню Норку, Н. П. 

В програмі - ВРАЖЕННЯ З ПОДОРОЖІ В 
УКРАЇНУ З ВИСВІТЛЕННЯМ ПРОЗГРОК 

” Д-РА АНДРІЯ ТЕРШАКІВЦЯ. 
. 9 -

Вечір' з заряді СЕКЦІЇ ДРУЖИН ЛІКАРІВ. 

r w ^ X f o x w / x w W W ^ W / W ^ J W ^ ^ / ^ ^ ^ X / f ^ ^ f W ^ J ^ / ^ ^ I 

і КОНКУРС 
ГОЛОВНА ПЛАСТОВА БУЛАВА 

ПРОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРОЄКТ ПАМ'ЯТНИКА 
НА ГРОБІ ОСНОВОПОЛОЖНИКА ПЛАСТУ 

сл. п, д-ра ОЛЕКСАНДРА ТИСОВСЬКОГО 
У ВІДНІ, АВСТРІЯ. 

РечеиеЦЬ віддання конкурсових праць: 1-го березня 
1969 року. 

Нагорода з а найкращий проект 500.00 дол. 
Жюрі конкурсу: ст. пл. Марта Гірняк-Восвідка, Яків 

Гніздовський, пл. сен. Микола Кузьмович, пл. сен. 
Антін Малюца, арх. Ярослав Січшгськна. 

Зацікавлені участю в конкурсі одержать усі потрібні ін
формації, виміри та світлини у Головній Пластовій 
Булаві. Готові проекти надсилати під кличкою із 
прізвищем в окремому конверті на адресу ГПБ: 

PLAST - НРВ 
140 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 

3 Q E S — Г Т О Р О І , I O H ^ 
Літературно-Мястецький Клюб 2 

у Філяде,тьфії У 
Субота, 2-го ЛИСТОПАДА 1968 
Домівка „СОЮЗУ УКРАЇНОК" 

(вул. 13 і Раскомб) 

О 

МИКОЛА химнч 
доповідатиме на тему: 

„ЧОМУ МИ НЕ ГОСПОДАРЯМИ 
ВЛАСНОЇ ЗЕМЛІ" 

” ” (Історнчно-економі'шнй ОГЛЯДІ 
Вступ з а добровільними датками. Гостей щиро штасмо. 

Початок о год. 7-ій вечора 
(ОЕЯОЕ 

В РАМКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО В І Д З Н А Ч У В А Н Н Я 
50-РІЧЧЯ ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ 1918 Р. 

- відбудеться -

в п'ятницю, 1-го листопада 1968 р. 
в залях 

УКРАЇНСЬКОГО ШСТИТУТУ АМЕРИКИ 
при 2 Е. 79-ій вул. в Ню Норку 

З'ЇЗД ЛИСТОПАДІВЦІВ 
ЖИВУЧИХ, АКТИВНИХ УЧАСНИКІВ ПРО– 
ПАМ'ЯТНОЇ ЛИСТОПАДОВОЇ НОЧІ 1918 Р. 

У ЛЬВОВІ ТА ПОЗА ЛЬВОВОМ. 
Початок год. 6-та веч. 

Д о участи запрошується усіх активних учасників 
Листопадового Чину. 

В ПРОГРАМІ: 
Відкриття і молитва. Привіти. 
Поклик Лнстопадівців присутніх та неприсутніх. По

клін погибшнм. Поклін героїзмові Української Га
лицької Армії. — Д-р Михайло Гуцуляк. 

Доповідь учасника Листопадового Перевороту — 
проф, Микола Чубатий. 

Спомини двох Лнстопадівців: Д-р Михайло Гуцуляк та 
Д-р Вол. Михайлів. 

МИСТЕЦЬКА ЧАСТИНА: 
Скрипка: Нроф. Володимир Ціеик, — акомпаніюг, -

п-ііі М. ІЦснк-Хруцька. 
Сольоспів: Ганна Шорей, при фортепіяні Калина Чічка– 

Андріснко. 
Показ прозірок (слендів) баталістнчннх картин на те

му визвольних змагань — мнетця Івана Кучмака. 
Закриття І молитва. 
Після офіційної частини 

СТРІЧА з ПСТЬМИ 
при скромній перекусці. 

Вступ з а датком 5 (п'ять) дол. на видання публікацій 
про Перший Листопад зі споминами учасників Листо
падового Зриву. Управа Комітету. 

ШНШІВМШ ІНШІМ .МИ ) МІ 
Наукове Засідання 

Літературознавчо! Секції Академії 

Доповідь Д-ра Івана Фізера 
(проф. Ратґерс Університету): 

„УКРАЇНІКА НА ШОСТОМУ МІЖНАРОДНО
МУ КОНГРЕСІ СЛАВІСТІВ У ПРАЗІ, 1988". 

Засідання відбудеться 

в неділю, 3-го. листопада 1968 року 
о 6-ій год. ЗО хв. веч. 

в приміщенні АКАДЕМІЇ: 206 Вест 100 вул., II. П. 

організацій". Л и ш е к о ж н и й 
6-ий власник авта може 

пробитись" на ремонтну ав
тостанцію, бо їх занадто ма
л о Газета інформує: „Однак 
не треба думати, щ о раз ав
томобіліст „пробився" на 
станцію технічної допомоги. 
— його автомобіль б у д е по
лагоджено. Ось які д іалоги 
можна тут нерідко почути. 
"” В моїй машині із перед
ніх коліс сочнться гальмова 
рідина. — бідкається один із 
клієнтів. - Треба, мабуть, 
міняти манжети. — А ви їх 
масте? - спитав майстер, я– 
кніі приймає замовлення. -
У нас ці манжети вже не па
м'ятаю кс-ли і були. — Не– 
мас і багатьох інших запас
них частин — поршнів, вкла
дишів, ресор ,немас ф а р б . . . ” 
З рік-півтора треба чекати 
покупцеві п черзі, доки д ій
де в списку на авто ного 
прізвище до „заповітної ме
ти"; два-три роки треба ду 
же пильно відкладати всім 

Н А К И Д А Ю Т Ь 
ПРИМУСОВІ Т О В А Р І ! 

Як і в минулому, у крам
ницях продовжується прак
тика накидання непотрібних 
товарів -покупцям. „ Р а д я н 
ська Україна" з 6 жовтня 
навела декілька прикладів, 
між ними такий: „Ми дамо 
вам 10 радіоприймачів , .Ан
дах" (як і на „Спідолу", на 
них с підвищений попит) , -
казав він, - а ви купите у 
Нас ще кілька радіол, отих, 
щ о подорожче. Оскільки ра
діоли були непотрібні, про 
катннкн не о д е р ж а л и і не 
обхідних їм портативних 
радіоприймачів". 

п р а ц ю ю ч и м у родині, щ о б 
придбати авто, а л е потім по
чинаються „ х о д ж е ц н я по 
м у к а х " у той час, коли вла
д а пишається космічними: 
,,спутніками'.', Ц е стосується 
не л и ш е автомобіля, а й гра
блів, голок, прасок,, підків, 
віників та багатьох ін. необ
х і д н и х товарів. 

Замість квітів иа свіжу могилу 

б л . п . С Т Е П А Н И з Т А Н А С Ш Ч У К Ш 

Н О В О С І В С Ь К О Ї 

скіалн на Фонд їм. В. Залозсцького нри ЦОБУ: 
УАК „Чорноморе" — 25.00 дол., лані-матка Олена 
І(нгавнж — 6.00 дол., проф. Гр. К. — 5.00 дол. 

ЦЕНТРАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ БУКОВИНЦІВ 
У К Р А Ї Н Щ В в А М Е Р І П Д 

- " f c 

„Засумуй трембіто та па всі К а р п а т и . . . ! 
З Волі Всевишнього, дня 24-го жовтня 1968 р. в Німеччині, 
ненадійно підійшов ДО Вічної Ватри на 82-му році життя 

письменник - „Співець Гуцульщшін" 

бл. п. проф. МИХАЙЛО ЛОМАЦЬНИИ 
Почеч -ний Член Т-ва ,.Гуцульщиііа", член Почесного Комітету Першого і Другого 

З'ЇЗДІВ Гуцульщніш, визначний педагог, журналіст та суспільний діяч. 
ПОХОРОНИ відбулися у вівторок, дня 29-го жовтня 1968 р. в Мюнхені, на 

ншиїтарі „Внльдфрідгоф". в год. 2-ій по пол. 

V 

Замість полонинських шовкових косиць па свіжу могилу Покійного, 
мо слати жертви на „Вндавішчнй Фонд Гуцульщини". 

11 роси-

Осиротілим Донам пок. Професора, шлемо на хвилях ПОЛОНИНСЬКИХ вітрів, 
наше щире співчуття у їхньому важкому горю. 

Г У Ц У Л Ь Щ И Н А - Т-во Гуцулів-ВсрховюпЦв 

і::: 

Ділюся сумною вісткою а І'одниою і Знайомими. 
що в неділю, 27-го жовтня 1968 р. в Ню Порку упокоївся в БозІ 

мій Найдорожчий ЧОЛОВІК 

бл. п. ІВАН РОШКО 
народжений в Україні, проживши 52 |юки. 

ПАНАХИДА — у вівторок, 29-го жовтня 1968 р. о год. 8-ій веч. в похо
ронному заведенні II. Яреми в Ню Норку. 

ПОХОРОН в середу, SO-го жовтня 1968 р. о год. 9-ій ранку .і того ж по
хоронного лааедення до церкви Преса. Марії, ори 121 East 7th St., New York 
City, а опісля на Цвинтар Rasehlii в Linden, N J . 

В глибокому смутку — 
дружина — ОЛЬГА 

L 

ОБ'ЄДНАННЯ Б. ВОЯКІВ УКРАЇНЦІВ в АМЕРИЦІ 
ВІДДІЛ в НЮАРКУ, Н. Дж. 

ділиться сумною вісткою з усіма Побратимами, 
що 2G-ro жовтня 1968 р. відійшов від нас 

незабутній ПОБРАТИМ 

ЧИ 
Поручник ВІКТОР СИГАЛІВ 
основоположник нашого Відділу, кількарічний член 

Управи 1 прикладний член. 
ПАНАХИДИ - в понеділок І вівторок, 28 1 26-го 

жовтня ц. р. о год. 8-ій веч. в похоронному заведенні 
Литвина, 801 Springfield Ave.. Irvlngtop, X.J. 

ПОХОРОН n середу, 30-го жовтня 1968 p. о год. 8:30 
ранку до церкви св. І. Хрестителя, а явідтам на Україн
ський Православний Цвинтар в Бавид Бруку, Н. Дж. 

В Ш . ближчій І дальшій Годині висловлюємо шині 
найщнріші співчуття. 

УПРАВА ВІДДІЛУ ОбВУА 

ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ АМЕРИКИ „САМОПОМІЧ" 
та ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

„САМОПОМІЧ" в НЮАРКУ, Н. Дж. 

з глибоким жалем повідомляють своїх Членів і 
Українське Громадянство про несподіваїгу смерті. 

дня 23-го жовтня 1968 року , 
довголітнього члена Управ обох Установ 

бл. п. мгра 
БОГДАНА ШАРАНЕВИЧА 

Ф 
ВШ. Годині Покійного висловлюють найщнріші 

співчуття. 
УПРАВИ ТОВАРИСТВ 

СПІВОЧЕ Т-ВО „ТРЕМБІТА' в НЮАРКУ, Н. Дж. 
ділитьет я Членами і Громадянством сумною вісткою, 

що л суботу, 26-го жовтня 1968 р. ненадійно 
відійшов у Вічнії 11. 

Я 
бл. п. 

ВІКТОР СИГАЛІВ 
основині; Т-ва, перший голова ..Трембіти" I його По
чесний Член, І активний член до кінчи Пого життя. 

ПАНАХИДІ! — в понеділок I вівторок, 28-го І 29-го 
жовтня 1968 р. о год. 8-ій веч. в похоронному зааедеи– 
н1 Литвин - Литвин. 

ПОХОРОН в середу, 30-го жовтня 1968 р. о год. 
8:80 ранку до церкви св. І. Хрестителя, а опісля на Ук
раїнський Православний Цвинтар в Б. Бруку, Н. Дж. 

Ф 
BUI. Родині Покійного складаємо найглибші 

вислови співчуття. 
ш 

Замість квітів на свіжу могилу, складною 15.00 доларів 
на Українських Інвалідів, 5.00 дол. на Службу Божу за 

Спокій Пого Душі. 

„САМОПОМІЧ" - ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 
КООПЕРАТИВА І ОУА в НЮАРКУ, Н. Дж. 
д глибокому смутку сповіщають своїх Членів 

'та Українське Громадянство, що 

бл. п. 
ВІКТОР А. СИГАЛІВ 

'поручник Української Дивізії, довголітній член Управ. 
обох Товариств, незабутній співробітник, 

ненадійно відійшов у Вічність 
ранком, 26-го жовтня 1968 року. 

ш 
ВШ. Годині Покійного складають наиг.осбше 

співчуття 
УПРАВИ ТОВАГІІСТД И , ^ 

Вступайте ш члени УНСоюзу! 
^ш^т^^ш^^^^т^^^^м^^Щ^ш^ш^^^^^^^шжЯГЛ 

ЮВІЛЕИИИП КОМІТЕТ 
56-РГЧНЯ ЛИСТОПАДОВОГО 

ЧИНУ І УГА 
при співучасті 

Школк св. Івана Хрестителя 
І Молодечих та Комбатант– 

сьннх Організацій 
'рід патронатом 

Українського Конгресового 
Комітету Америки 

Відділ в Нюарку, Н. Дж. 
ь–— влаштовуг. 

, . в НЕДІЛЮ, 

3-го листопада 1968 
Год. 4-та по пол. 

Заля 
ІРВ!НҐТОН ГАЯСКУЛ 

х при; Клінтон Евню 
іігМЩЩПШьЯщЖЬ 

С В Я Т О Ч Н У 
А К А Д Е М І Ю 

для відзначення 
ЗОЛОТОГО ЮВІЛЕЮ 

ЛИСТОПАДОВОГО 
ЧИНУ і УГА 

1918 РОКУ 
що ного перевели україн
ські вояки і молодь, зай
маючи р є в о л ю цінним 
збройним виступом сто
личний Город Львів, да
ючи почин відбудови Ук
раїнської Державності! 

на тих землях.. 

В ПРОГРАМІ АКАДЕМІЇ: 
1. Американський і Український Рігинн — 

Шкільний Хор. 
2. АПЕЛЬ: Комбатанти і Молодь. 
3. а і .,В моїм краю далекім", ттіаія; б) ..Україно", 

декллйація; в) „Чи с п спіті", пісня - викону
ють діти лі садочка при парафії св. Івана Хре
стителя в Нюарку. 

4. Святочна доповідь: д-р Роман Криштнльськнй. 
5. Монтаж: Ілюстрація піснею та словом дій Укра

їнського Стрілецтва виконує Шкільний Хор та 
Декляматорн при Школі св. Івана Хрестителя. 
aj.,.Oft вн поля", В, Барвінського: б) ..Синя ніч
ка", муз. М. Гайворонського; в і „Ой козаче мій", 
мул. М. Гайворонського - сольо-сопраяо виконав 
пані Марія ЛИСОГІР, Ситі Опера, Н. И. 

7. Пісні: стрілецькі, дивізійні та УПА викоиаь 
Хор при Станиці Братства 1 У Д УНА в Нюарку, 
Н. Дж. 

Диригенти Хорів: М. Дрбощ і О, Половецький. Са
дочок: п-ні В. Ковблпнська. Деклямації: п-ні М. Ро– 
бан. Фортеліяновнй супровід: Галя Клнм і О. Сигіда. 

Декорації: Ф. Л у н и и т н . 

6. 

ЛКРАШСЬКЕ СИОРТОВЕ ТОВАІЧІСГГВО 
„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" в НЮАРКУ, Н. Дж. 

ділиться зі своїми Членами та всім Українським 
Громадянством сумною вісткою, що 

дня 25-го жовтня 1968 р. в Ірвінґтоні. Н. Дж. 
ненадійно лтюкоівся у Волі на 51-иу році життя 

заслужений член Товариства 

jjfe W 
БОГДАН ШАРАНЕВИЧ 

М А П С Т Б Р ФАРМА1Щ 

ПОХОІЧ)Н відбувся у вівтоіюк, 29-го жовтня 1968 
року з Української Католицької Церкви св. І. Хрести
теля в Нюарку, Н. Дж.. Па цвинтар Gate of Heaven у 
Випині. II. Дж. 

ПІЧНА ЙОМУ П А М Я Т Ь : 

Родяні ПОКІЙНОГО ск,”іадасмо наші паґпдиріщі 
спіичуття. 

ЛТХРАВА УСТ „ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 

ОВСДНАННН ІН'ІЬХНЛЬШЇКІВ ВИЗВОЛЬНОЇ 
БОРОТЬБИ УКРАЇНИ 

дЬтитьоя ("зміною вісткою з усіма Членами та 
Українською Громадою, що 

дня 25-го жовтня 1968 р. в Ірвінґтоні. Н. Дж., 
ненадійно упокоївся v Болі наш Заслужений 

ЧЛЕН і ДРУГ 

мґр. БОГДАН ШАРАНЕВИЧ 
заслужений, у громадській пралі в Україні та на еиі– 

ґрацП, в'язень німецьких кошюнтраційіаос таборів. 
ПОХОРОН відбувся у вівторок, 29-го жовтня 1968 

року з Української Католицької Нсрквн св. І. Хрести
теля в Нюарку, II. Дж. на цвинтар Gate of Heaven у Ни
жнії. Н. Дж. 

ВІЧНА ЙОМУ ПЛАТЯТЬ! 

РОДИНІ Покійного, складяі.мо наші наАщярІКЙ 
сшвчуітя. 

У П Р А В А ОПВВУ 

S 5 - ШР”'І 



И Праця II 
| | HELP WANKED MALE | | 

СТОЛЯРІ 
Потрібно добрих мужчин. 
Постійна праця, доб. плат

ня. Добрі умовний праці. 
Вдень: (201) .443-9572' 
Вночі: (201) 998-ДО31 

ДО ПАКУВАННЯ 
Потрібно від зараз. Денна 
шнфта,. 40 год. тижнево. Пов
ні бенефіти. Добра нагода для 

відповідних робітників. 
Walton Laboratory 
1835 Bnrnet Avenue 

Union, N..J. Cail 201 687-5700 

ДО МИТТЯ ПОСУДИ 
до рухливого ресторану, д. 
платня, досі:, умовний нр:.ці, 

5 днів в тижні. 
Alton Restaurant 

South Orange Ave. Si Hanover 
Road, Florham Park. N..I. 

(Car essential for transporta-
tion. Ask for Ліг. Wessllng 

(201) 377-1871 

СТОЛЯРІ I 
ПОМІЧНИКИ 

Праця круглий рік, праця від 
зараз, досконала нагода для 

відповідних. 
Call now! (201) 241-8668 
Between 10 A.M. and 3 P.M. 

LEE'S SUBCONTRACTING 
COMPANY 

has openings for men 18-35 
not afraid of heights, willing 
to learn as tree climbers and 
mason helpers. Guarantee year 
round work for right men. 
Starting rate 52.25 hr. Report 
to 2 Ronald Dr., Apt. 146. 
Colonia, N..I.. ready for work 
7:30 a.m. or phone for direc

tions 382-9781. 

Праця |l 
| | HELP WANTED MALE | | 

BURGLAR ALARM COMPANY 
пошукує досвідчених продав
ців. Доск. комісове. — 1/3 
всіх округ в Ню Джерзі. Чу
дова нагода для відповідних. 

B.D.T. Alarm Co. 
Tel.: (201) 866-9002 

МЕХАНІКИ ВАНТ. АВТ 
Досвід, пов. бенефіти, госпі
талізація і пенсійний плян. 
Справедлива оцінка робітни
ків. (3.85 на годину. Мусить 
говорити і розуміти по-анг– 
лійськя. 

REA EXPRESS 
89th St. St Northern Blvd. 

Long bland City, N . I . 
Tel.: 784-0376 

МУЖЧИНИ 
Загальна фабрична праця 

Платня вище мінімум, Юній– 
на фабрика — з бенгфітамн. 

Голоситнсь особисто до: 
GENERAL CLASSICS 

440 North Avenue 
EAST CRANFORD. SJ. 

кого - кандидата на віце-
президента вплинув на віце– 
гц^зидента Гомфрі вибрати 
собі на демократичного кан
дидата на віце-президента 
сенатора Москі, що с поль
ського роду? 

Відповідь: Це могло впли
нути, але він особисто знас 
сенатора Москі та дуже но
го шанус і також впевнений, 
що сенатор Москі і його до
теперішня участь та успіхи 
в американському суспіль
ному і політичному житті 
кваліфікують його на! fa-
кий пост без відклику на 
його етнічне походження. 

Запит: В Америці тепер 
замітний розвиток у бік со– 
ціялізму. Як до цього роз
витку поставилася б респу
бліканська адміністрація? 

Відповідь: Уже попередня 
республіканська адміністра
ція" сприяла більше приват
ній ІНІЦІАТИВІ і це вона про– 

BAG MACHINE 
ADJUSTERS 

Familiar with Potdevin Bag І довжувала б 
Запит: Яке його відно

шення до теперішніх проя– 
Machines. Good pay, steady 
Nice working conditions. 

Call 201-772-7004 

ROUTEMEN WANTED 
For 

SPECIALTY CLEANERS 
Відбір і достава. Дуже добра 

платня і комісове. Доск. 
нагода. 

Call 729-7080 after 10 A.M. 

|| Праця 
І HELP WANTED FEMALE | 

(Attention) 
DAIRY MEN 

For work in milk plant bott
ling and processing milk. 5-day 
week, master medical cove
rage, paid holidays, vacatiwn.i 

and pension plans. 
Crescent Ridge Dairy 

363 Bay Rd., Sharon, Mass. 
(617) 784-2740 

WAREHOUSE MEN 
5 available openings. Day 
shift. Я25 a week to start. 
Automatic increases. 12 paid 
holidays. 5 minutes from 

Triboro Bridge. 
Write 

Box U7, Suite 915 
Empire State Bldg. 

New York, N.Y. 10001 
Щ — - - -

MAINTENANCE MAN 
We are expanding our main
tenance dep't. 8c increasing 
our rates to attract the better 
mechanic. If you have mecha
nical ability and knowledge of 
heavy equipment 8c cranes and 
are interested in joining a 
growing company, call Ray
mond Payne, 201 373-2920. 

Eye's. 201 338-6359. 
Barnett Foundry A: Mach. Co. 

."3:f6 Lyons Ave., Irvington, XI 

Operators 
on 

MEN'S SHIRTS 
COLLAR ATTACIIERS 

FOLDER JOINERS 
CUFF STITCHERS 

CUFF ATTACIIERS 
Steady Work - All Benefits 

Day shift 8 A.M. - 4:30 P.M. 
Night shift 4:30 P.M. - 1 A.M. 

M. NIRENBERG 
SONS, INC. 

750 Second Avenue 
No. Troy, N.Y. 

БЮРОВА 
УРЯДШГЧКА 

Добра в математиці. Легке 
иашннописаиня. Платня 

380.00. Тел. між 1-2. 
Питати за Miss Rae 

244-6710 

ЕГНЮ ЗАПОВІДАЄ БІЛЬШУ РОЛЮ... 
(Закінчення чі crop. 1-сЛ) 

можна б зробити більше, 
щоб таке не сталося. 

Запит: Яке буде відношен
ня республіканської адміні
страції до комушетнчної ін
фільтрації в країнах Півден
ної Америки та що зробила 
б ця адміністрація д л я виз
волення Куби? 

Відповідь: Республікансь
кий кандидат на президента 
Річард Ніксон мас великі си
мпатії до країн Південної А– 
мерики і він їх знас, бо там 
перебував, як також розуміє 
всю загрозу комуністичної 
інфільтрації і напевно поро
бив би заходи для її при
пинення. Щодо визволення 
Куби — не може бути мови 
про бдоь-яке насильство, але 
нові заходи, зокрема дальші 
економічні санкції, могли б 
багато допомогти кубинсько
му, народові в його бороть
бі проти комуністичної дик
татури. 

Запит: Чи республікансь
ка адміністрація поширила б 
допомогу шкільництву на 
приватні школи? 

Відповідь: Конституція 3-
СА постановляє відділення 
церкви від держави і цього 
закону не можна порушува
ти також у шкільництві. Але 
існують інші можливості. 
Приватні школи багато ско– 
ристали б, якби справу тран– І 
спортації дітей до шкіл Taj 
справу організації відпочин-j 
KJ; для них відділити від на– 
вчання, бо тоді допомогу л | 
цих ділянках, що с найваж– 
ливішоЮі можна б пошири– | 
ти і на дітей у приватних і 
школах. 

Запит: Чи республікансь– І 
ка адміністрація сприяла б! 
перевірці теперішньої амери– | 
канської політики відносно' 
Совстського Союзу? 

Відповідь: Так. тим біль
ше після совстської інвазії 
на Чехо - Словаччину. Це 
ще не означає, що ця полі
тика була б загострена, але 
перевірка с необхідна,' 

Запит: Американське від

вів беззаконності! в Амери
ці? 

Відповідь: Розвиток му
сить бути припинений і йо
го можна буде припинити, 

j також усвідомленням тих, 
що закони порушують, що 

- вони найбільше користають 
її (.із добродійства цих законів 

Запит: Журнал ,.Таймс" 
порівняв його до губернато
ра Воллеса, кандидата на 
президента 3 Незалежної 
партії. Що він на це скаже? 

Губернатор Егню: Його 
політика і поступування в 
минулому не мають наймен
ших подібностей до політи
ки і поведінки Воллеса; ЧО
МУ мали б мати в майбутньо
му? 

Запит: Що зробила б рес
публіканська адміністрація 
в таких випадках, як совст– 
ська інвазія на Чехо-Словач– 
чнну? 

Відповідь :Важко сказа
ти, чи в такій ситуації, як 
це сталося, можна б зробити 
щось інше, ніж зробив тепе
рішній уряд. Але, напевно 

Paid Pol. Ad. Paid Pol. Ad. 

ТИМ РАЗОМ ГОЛОСУЙТЕ ТАК, НАЧЕ Б 
ЦІЛИЙ СВІТ ВІД ЦЬОГО ЗАЛЕЖАВ 

-
, 

Наше суспільство працювало тяжко довгі роки над встановленням 
своїх громад, будуванням своїх домів і церков та над вихованням своїх 
родин, забезпечуючи тим характер І силу Америки. Тепер наше суспіль
ство бажас зберегти цей тяжко запрацьований здобуток. Воно бажас та
кож скорнстатн з овочів свого тяжкого труду та жити в почуванні безпе
ки в свойому сусідстві та своїх домах. 

РІІЧАРД НІКСОН вирішив зберегти це все; він допильнує того, 
щоб кожний американець, без огляду на походження, міг жити в атмос
фері миру, добробуту та безпеки. 

РИЧАРД НІКСОН вирішив захищати нашу державу перед кому
ністами та іншими ворогами, які стараються розділити нашу націю та 
підмінувати її інституції свободи. 

РИЧАРД НІКСОН все піддержував принципи самовизначення для 
всіх народів. 

РИЧАРД НІКСОН вирішив довести 
до гонорового закінчення війни у В'єтнамі 
так, як свого часу Президент Аіізенгавер за
кінчив війну в Кореї. 

В дні виборів, 

у вівторок, 5-го листопада, 

г о л о с у й т е за 

О П Е Р Е П Т О Р К И 
Досвід при ручнім прасуванні 
і на машині. Добра платня, 

постійна праця, ирнг.мні 
умовили. 

Asenath Sportswear 
50 EldridRe St. N.T.C. 
(2nd Floor). В or D Train to 

Grand St. 2 Blocks down 
Щ Blcs over. 

в FARMS ft CO. HOMES в 

-TOOL A DIE MAKER 
- Experemental Machinist 
I Salary open. 
;B A W MFG COMPANY 

80 Weet 26th Street 
New Yor-Ц City, MU 4-5257 

ГОСПОДИНЯ 
З дітей, дім в Вруклині, влас
на кімната і лазннчка. Внмаг. 
рекомендацій. Приємні, підхо

жі люди для співжиття. 
Тел. 253-4844 

OIL BURNER SERVICEMEN 
\^hy put up with the hazards 
and inconvenience of the 
crowded city? Move your 
family to beautiful Somerset 
County. Good schools, country 
liVing with fine shopping cen
ter nearby, top wages, vaca
tions, paid holidays, sick leave, Chatham^NJ. лоту 

. etc. For appointment and і ЛСІНКИ-
interview call П Р И Б И Р А Л Ь Н И Ц І 

Elmer Brewer Fuel Co. і для помочі чищення ДОМУ. 
ft 2nd St., SomervlUe, NJ 

ГОСПОДИНЯ 
Постійна праця, життя на міс
ці, власн. кімната, опіка над 
2 дітьми, працююча мати. 
North Bergen Area. Кімната, 
харч і місячна платня. Внмаг. 
рекомендацій. Прнсмна. теп
ла атмосфера. Call 9:30 AM 
till 5 РМ (201) 27H-8S00. Mrs. 
Blrnbaum. after 10 PM at 

(212) 878-3472. 

BURGLAR ALARM 
COMPANY 

шукас 5 досв. мужчин до ін– 
сталювання нашого Burglar 
Alarm Systems in Union City, 
Fort Lee and Red Bank, N.J. 
Добра платня, пост, праця, 
WOO тижнево 4- бонус, му
сять говорити по-англ. Доск. 

нагода для відповідних. 
E.D.T. Alarm Co. 

Tel.: (201) 866-9002 

один повний день В тижні, 
(побаж. - четвер або п'ятни
ця). Чи може також прасува
ти? Зацікавлені прошу теле

фон. 635-7439. Платня за 
згодою. 

ЧУдовий ВИД 
Правдиво модерний дім, ках. 
кухня і лазннчка. Крите па– 

тіо. 511,500. Умови сплати, 
близ. Союзівкн. 

КОРР of KERIIONKSON, N.Y. 
Dial (914) 626-7500 

Праця 
MALE A FEMALE 

II 
її II 

I I 
КРАВЕЦЬ-КРАВЧИНЯ 

Досвід при жіночих і чолові
чих одягах. Постійна праця, 

присмні умовний. 
Splendid Cleaners 

194 East Hartsdale Avenue 
Hartsdale, N.Y. 914 SC 3-3588 

РОБІТНЯ ОДЯГШ 
Досвідчені кравчині на маши
нах для скіряних і зпмшових 
ОДЯГІВ. Треба осіб, здібних пе
реводити иадзір над одяго– 
вою ділянкою. Треба також 

досвідчених виконавців 
поясків. 

Belt Makers 
712 В1 way, 8th Floor 

Mr. Napolatan, 777-1020 

ДІВЧАТА 
до спеціяльннх хеміч. пра
лень. Мусять бути точні в 
праці при причіплюванні ну– 
мерів до одягу. Постійна пра

ця, добрі умовний. Спішіть. 
Call 729-7080, After 10 A.M. 

ARTISTS 
To decorate Glass 8b China. 
High-fired 8c Cold. Top salaries 
paid to people experienced in 
the field, or we will train. 
Want to learn this craft? 
Trainee positions are available 
if you can be trained as Decor
ator you are in demand! Day 
or night work Is available 
good opportunity, no season, 
no lay offs. Call:277 8800 for 
appt. Ask for Mrs. R 

РИЧАРДА M. 

HIKCDHA 
' й 

СПІРА T. 

ЕҐННЗ! 
ношення до совстської інва
зії на Чехо-Словаччину при
чинилося ще більше до упа– j 
дку американського гграоб– j 
разу (імедж) в світі, зокре
ма серед поневолених Моск– І яку республіканський каи– 
вою народів. Говориться та? дндат на віце-президента 
кож, що між Америкою і СС–! вважає дуже важливим за– 
СР існус таемне домовлений j собом у багатьох відношен– 

Unlted Citizens for Nixon-Agncw 
Nationalities Division 

Wlllard Hotel 
Washington, D.C. 

Платне пол. огол. 

щодо поділу сфери впливів 
Щ о зробила б в цій справі 
республіканська адміністра
ція? 

Відповідь: Не могло б бу
ти мови про будь-які домов
лений щодо сфери впливів. 
Республіканська адміністра
ція також вказувала б на 
всі ті лиха, що існують в Со– 
встському Союзі, включно з 
таким, як гноблення не - ро
сійських народів, пересліду
вання і засуди їх інтелекту
алів і подібне. 

Запит: Чи республікансь
ка адміністрація змагала б 
до нової „зустрічі на верши
нах" із совстськими лідера
ми? 

Відповідь: Республікансь
ка адміністрація у своїй по
літиці була б у найтіснішо
му контакті зі союзниками 
Америки і разом з ними ви
рішувала б такі проблеми. 
Це не означає, що ми не по
винні рівночасно і самі ста
ратись про злагіднення те
перішньої ситуації в світі. 

Запитів і відповідей було 
багато більше, включно з 
такими, чи республіканська 
адміністрація сприяла б об'
єднанню Німеччини (відпо
відь: так ! ) , що зробила б 
для злагіднення на Близь– 
кокому Сході, чи губернатор 
Егню після вибору на віце 
президента відвідав би Гре 
цію (відповідь: так, зокрема 
ту місцевість, де народився 
його батько), чи республі
канська адміністрація спри
яла б змаганням до незале
жносте Балтійських та ін
ших захоплених Москвою 
країн (відповідь: т ак ! ) , чи 
республіканська адміністра
ція вможливила б пересе
лення до Америки нових вті
качів з поярмленнх країн 
(відповідь: так!) і багато ін
ших. Розмови та запити і 
відпогіді продовжувались т е 
„приватно" після пане по. 
Очевидно, що не всі пере
дані на письмі запити, вклю
чно із деякими від україн
ських редакторів були відпо– 
віджені, бо й часу неставало. 
В загальному, відповіді були 
радше обережні і не мали 
характеру п е р едвиборчих 
обіцянок. Увесь час і при 
різних нагодах підкреслюва
но важливість етнічних груп 
та, зокрема, етнічної преси, 

нях: допомога для нових пб 
селенців включитись в аме
риканське життя і рівночас
но зберігати свої надбання і 
традиції, допомога урядові 
для кращого розуміння ет
нічних груп та знайомства з 
їхніми бажаннями і прагнен
нями, як і поширювання різ
ними мовами правди про А– 
мерику. Уже на закінчення 
вечері Герб Клани, який та
кож з гордістю признається 
до свого німецького поход
ження, говорив про ,.акцію 
спеціяльних зусиль" (Oper
ation extra efforts) під кі
нець теперішньої виборчої 
кампанії .в рямках якої від
булася і ця зустріч. ..Ви ре
презентує велику частину 
голосу Америки і нам важ
ливо знати Ваше становище 
та щоб ви знали наше, щоб 
усі ми знали куди і як іти" 
- закінчив своє слово і цю 
зустріч Герб Клайн. 

ЗАХІДНЯ НІМЕЧИНА 
КУПУЄ В ЗСА 88 Д Ж Е Т І В 

' Бонн. Військова Комісія 
західньо-німецького парла
менту схвалила більшістю 
голосів закупити в ЗСА 88 
джетових бомбовиків типу 
„Фантом" за круглу суму 
Зоо мільйонів доляпів. За– 
хідньо-німецьке к о м анду– 
вання задумує вживати ті 
джети головно для стежно– 
розвідчих цілей. 

Михайло Хамула закінчив працю над 
монографією про Глиняни 

Ню Иорк. - Український 
підприємець у Зах. Україні, 
власник фабрики килимів у 
Глннянах Перемншлянсько– 
го повіту дир. Михайло Ха
мула, який після закінчен
ня війни поселивсь у Ню 
Иорку, закінчив працю над 
спогадами про Глинянщнну, 
що є фактично монографією 
про той район української 
землі. Рукопис під назвою 
„Глиняни - місто моїх ки
лимів" мас три великі розді
л и : автобіографічні спогади 
автора, „Глиняни — місто й 
околиця" та ,,Глннянські 
килими". Крім цікавої роз
повіді про становлення й 
розвиток українського кили
марства на Глинянщині, у 
цін праці подано докладні 

відомості про Глинянщнну і 
Глиняни з найдавніших, 
княжих часів ,про життя й 
працю та українські змаган
ня населення того міста й 
околиць під різними зай– 
манщинами, про „День Пер
шого Листопада' 'і т. д., по
дано докладні описи розвит
ку українських організацій 
і товариств аж до большевн– 
цької окупації і т. д. У тре
тій частині розповідається 
про історію килимарства у 
світі, в Україні і його розви
ток у м. Глннянах, де для 
проектування килимів за
прошували видатних україн
ських мнетців. Книжка „Гли
няни — місто моїх килимів" 
буде ілюстрована багатьма 
документальними світлина
ми. 

м ' 
З української преси 

(Закінчення зі стор. 2-ій) 
нйлнсь до цього писання ук
раїнських патріотів в Украї
ні, які зважилися на гідне 
громадське слово в обороні 
прав свого народу. Причи
нилась до цього і міжнарод
на ситуація, яка показала 
наочно громадській думці 
світу імперіалістичний хара
ктер Росії..." 

НА АДРЕСУ ТУРИСТІВ 
ЗА ЗАЛІЗНУ ЗАСЛОНУ 

„Гомін України" в То– 
ронті н „Українська Дум
ка" в Лондоні принесли 
майже однозгучну пересто
рогу: 

„Редакція „Го'мону Украї
ни" одержала з достовірних 
джерел повідомлення, що 
польська комуністична вла
да буде арештувати й стави
ти перед суд усіх тих турис
тів з Америки й Канади, про 
яких мас зібрані відомості, 
що вони раніше брали у– 
часть у боротьбі в рядах 
УПА і збройного підпілля. 
Те саме стосується туристів, 
що нерозважно вибираються 
у відвідини в Україну. Цим 
перестерігаємо заінтересова
них перед новою небезпе
кою". 

Українське Веселкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Ave., New York City 
Tel.: OB 6-7430. - Висилаємо 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ'! XAJP4A-
МН в УКРАЇНУ І-АО– CCdF. 
Приготовлено великий вибір 
матеріялів І різних товарів аа 
висилку для рідних нд свята 

по дужо дешевих' ціпах. 
Урнд. год.: від нонед. до суб. 
8:30-6, неділя від 10-2 "цо пол. 

Business -' -' й 
В Opportunity 

ВИЇМКОВА НАГОДА 
На продаж Complete Auto Re
pair — 4 man service :station 
8c building. Нрнв. власник a 
бизнесі понад 30 p., ВІДХОДИТЬ 
на пенсію, продає зі ссратоіо. 
Огляньте, щоб оцінити. По– 
роз. Mr. Lody Zivny,, власник. 

Service station Ridgewood 
area. Brooklyn,; N.Y. ` 

(212) IIY 7-9Й7 
--NEW CO-OP -

LAUNDERETTE 
In high volume .shopping cen
ter, located In Равяціс Countv, 
20 minutes from NYC Win 
feature 1969 2 speed, Pertpa 
press speed, Queen washers 8c 
dryers. Low lnvestmenu''BStcel-
lent oppty. For big ' .income. 

Absentee ownership. Service 
contract guaranteed. 

(201) 487-3869 

ЗОЛОТА НАГОДА 
ПРОДАСТЬСЯ З ВТРАТОЮ. 
Треба побачити, щоб, оціниш, 
модерний Г) кім. мотель, лаа– 
нитки, електр. огрівання, місь– 
ка вода, і кімн. помешкання 
для власника. Посіліст^'тіи– 
міщусться в Par is , . . Tehri. 
Власник продас з власною' 0-
тяцеферною втратоіа. плика– 
ти: (607) 278^5237 аЛр лноат(і: 

Mrs. С. Powers,',. ” 
Davenport Center, NTT. 

|| Funeral Directors || 
-Theodore WOLlNNIN,Inc 

Директор^ V , 
Похоронного ЗаввДевжВ 

123 East 7th Street 
NU\V YORK, N.Y. Ї П ` 

Tel.: OR 6-1487. 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

- - - - - - m m m m i i m t 

LYTWYN 4 І Ї І Ш Ц 
UKRAINIAN fcv:, 

FUNERAL DIRECTtSW; 
AIR CONDITIONjepv,.. 

Обслуга inilPA'.l,^lDCHA'j, 
Our Services Are ,A-MBtlauU 
Anywhere in NeW.JeTB^jJ,`:; 
801 Springfield Aytfiuv 

IRVINQTON, ,NJ. 
NEWARK, Nj r ;;-
ESse'x 5-5'53jp- Г) 

^ siNKowm 
FUNERAL SERVICE: 
4221 PARS AVJCNOT 

BRONX, N.Y. І 0 Ш / ' 
(near E. Treraont Aveausl 

TeL: 863-247j/ 
Д и p e к т о р „ ` ; -

ПОСІЇФ СЕНКОВ0ЛСфІ 
Завідує ляаяпутяЬяШ,Цьі 
хоронів в каплкця^. поао–, 
жепнх в кожнім районі і̂ іе– 
та. Похорони по кіяікадь– 

ннх цІяаасТ. `,'` -, 1 "|И iSUiiljL1 

' і І и 
в п л А -г 

ПЕТРО 
УКР. ПОГРЕБРЇВ ' 

Займається Похоронамд в BRONX. BROOKbTN. NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована теуХДОвту-. 
ра. Модерна Калянцй' до 

ужитку Д AP03.tr,. ` 

PETER 
129 EAST 7ІН1ЙЯЙТ 

NEW YORK, NiYVf ; 
ORegon .4-̂ 90ІГ 5ee-' 

ТАРЗАН, ч. 6084. Щ о вони робили з золотом? 

— Та ж це золото! Золоті 
монети! Вони мали золоті 
монети! - Гроші? Тарзане, 
що це таке? Щось таке, чим 
зможемо покорист-увалжся? 

— Коли в цих урнах с зо
лоті монети, то ми будемо 
так багаті, що зможемо мати 
все, чого забажаємо! 

— Ізольовані туї, яка ко.– ' 
рнсть із золотих монСТ? Яку 
торгівлю могли весгтглі ЙЮн 


