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В АМЕРИЦІ 
І ІЛІІБІЛЬШІІІІ ПОЗИЧКОВИЙ БАНК - Чейс Мен– 

геттен Банк в Ню Иорку повідомив, що збільшує відсот
ка від позичок з 6.25 до 3.50. Цей банк дає позички вели
ким корпораціям. За прикладом цього великого байку 
пішли численні інші банки в Ню Иорку і поза цим міс
том, і цей рух спричинив, зменшення цін на бондн й ак
ції на біржі в Ню Иорку, Збільшення відсотків на позич
ки свідчить про це, що економіка цієї країни слабо реа
гує на фіскальну й монетарну політику, щоб сповільнити 
темп економічного розвитку та охолодити інфляцію. 

ДЕМОКРАТІЇ ВИТРАТИЛИ на виборчу кампанію 
цього року коло 12 мільйонів дол., а зібрали на партійний 
фонд тільки коло половини повищої суми. Вони ще й до
сі не знають, чи виборча кампанія за вибір президента 
й віце - президента залишила їм борг у висоті 5-ох міль
йонів, чи 7-ох мільйони?, г'бо ще й досі до централі не на
дійшли всі збірки фондів. Програній партії важко сплатите 
борг, але Крайовий Демократичний Комітет плянує прий
няття в більших містах, вступ на які коштуватиме по, 
500 дол. . 

СЕНАТОР ДЕМОКРАТ ІЗ ВИСКАНСИНУ Гейлорд 
Нелсои домагається, щоб стейтова влада заборонила вжи
вати комаховбивчі хемікалії ДДТ. Сенатор Нелсои зізна–; 
вав на переслуханнях в місті Медісон в справі шкідливосте 
Д Д Т і твердив, що ці хемікалії нищать комахи, але одно
часно нищать і птахів та інші тварини та загрожують і 
людському життю. Розприскування Д Д Т та інших хемі– 

. калій занечищус й заражує околиці, і Уряд Публічного 
Здоров'я стверджує, що пересічний американець має в 
своєму товщі 12 мільйонових частин Д Д Т і 0.12 мільноно– 
вої частини хемікалій ділдріну. 

ПІД ЧАС ЧОТИРЬОХ ВІЛЬНИХ Д Н Ю у зв 'язку із 
Днем Подяки в ЗСА згинуло рекордово високе число осіб 
— 754. Досі рекордовим був 1966-ий рік, коли число вби
тих осіб на шляхах і вулицях цієї країни становило 748. 
Ці числа вбитих осіб в автовнх катастрофах відносяться 
до часу після 6-ої години в середу ввечері до півночі 
з неділі на понеділок. Та при цьому треба пригадати, що 
за підрахунком Асошісйтед Прес пересічно під час зви
чайних чотирьох днів на шляхах гинуть в автових випад
ках по 530 осіб. 

ІНДЕКС ПРОДУКТИВНОСТН ПРАЦІ в третій чвер
ті цього року збільшився на один відсоток і становив 138.3 
в порівнянні а пересічною продуктивністю в роках 1957-
1959, коли він виносив 100. В другій чверті ц. р. індекс 
продуктивності! праці виносив 137.3. В третій чверті 1967 
року вія становив—..134.0. Але заробітні платні збільши– 
лнся-0;тшшдшому,.2іМ^ік; иродуптддністк, -г-гоь-у нечнриг 
пиляється інфляційний тиск на економіку. 

У СВІТІ 
В ІТАЛІЇ І Д Е тепер хвиля страйків, сполучених із 

студентськими та робітничими заворушеннями. Ситуацію 
значно загострило стріляння поліцією до демонструючих 
хліборобських робітників недалеко Сиракуз на Сицилії. 
Д в а робітники, що мали 46 і 25 років, згинули і ця подія 
спричинила негайне проголошення генерального страйку 
на Сицилії та заворушення в різних містах —- Римі, Вене
ції, Генуї, Турині, Мідяно, Пізі й інших. 

МАРІЯНО РУМОР ПЕРЕГОВОРЮЄ з представника
ми партій Соціалістичної і Республіканської задля ство
рення H`bnoro Італійського уряду. Покищо урядує ще 
прем'єр Джованні Лсоне, але, будучи в стадії димісії, ного 
уряд не може приймати ніяких зобов'язуючих рішень. 
Хвиля страйків і різні вимоги студентів та робітників ви
магають чимшвндшого проголошення складу нового та– 
лійського уряду. 

НЕДАЛЕКО ВІД Б Е Р Е Г І В КОРЕЇ ПОЯВИВСЯ амери
канський літаконосець ,,Генкок" у супроводі чотирьох 
ннщнльннків. Кружляючи по Японському морі біля Ко
реї ці американські воєнні кораблі відстрашують північно– 
корейськнх терористів, що їх комуністи перепачковуїоть 
морським шляхом до Південної Кореї. Два совстські во
єнні кораблі пливуть у віддалі 2-ох і пів милі за „Гснко– 
ком", стежу чи за рухами американських кораблів. 

Г Р Е Ц Ь К И Й УРЯД Р І Ш У Ч Е З А П Е Р Е Ч И В заявам 
двох колишніх грецьких політичних в'язнів, які зізналн 
перед європейською Підкомісією для людських прав у 
Штрасбурзі, що їх тортурулали У грецьких в'язницях. 
Грецький уряд сам вислав був тих греків до Штарсбур– 
гу, щоб вони там заперечили, наче б у грецьких в'язни
цях тортуровано в'язнів, але — опинившись в Штрасбур
зі — вони виступили проти свого уряду. Речник грецького 
уряду звернув увагу, що було б крайньою глупотою ви
силати за кордон тортурованнх в'язнів у ролі свідків У 
свою користь. 

Л І Д Е Р АРАБСЬКОЇ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗА
ЦІЇ , Д Л Ь ФАТАХ" ЗАЯВІШ, що він не є антисемітом і 
що араби, ..визволивши Палестину", себто знищивши Із
раїль та повернувши туди всіх арабських втікачів, не бу
дуть переслідувати жидів, які ..житимуть в арабській дер
жаві як рівноправні громадяни". Асір Арафат, відомий 
як пів - легендарний Абу Амар, очолює сильну підпіль
но-революційну організацію з осідком в Йорданії та від
ділами в усіх інших арабських державах, відкіля вона 
попеводить терористнчно-партизанську війну проти Ізра
їлю. 

Помер СЛ. П. 0. 
Ірвінґгон, Н. Дж. - У вів

торок. 3-го грудня, тут по
мер нагло на серцеву неду
гу св. п. о. Роман Боднар. 
Народжений в Західній Ук
раїні 20-го січня 1914-го p.. 
закінчив теологічні студії в 
Богословській Академії і 
був висвячений на священи
ка 28-го грудня 19-Я-го ро
ку. Після короткої душпас– 
тирської праці в Україні, 
емігрував разом з десятками 
тисяч своїх земляків в За
хідник Европу й опісля на 
постійне поселення до ЗСА. 

Роман Боднар 
Довший час був парохом Е– 
лнзабету. де їй трапилась 
перша серцева атака. Після 
лікування в шпиталі та від
починку, був приділений до 
помочі о. деканові Антонові 

! Ворсі в українській католи– 
| цькій парафії св. Петра і 
j Павла в 'Джерзі Ситі. Від– 
і значався свосю очнтаністю 
та дбайливою підготовок) до 
своїх проповідей. Осиротив 
дружину і 5 дітей. Єрейські 
похоронні обряди запляно– 

I вані на суботу. 7-го грудня. 
в Ірвіштоні-Нюарку. 

Ладж буде правдоподібно наступником 
Гарримана на Паризькій конференції 

в справі В'єтнаму 

Аверелп Гарримин Генрі Кєбот Ладж 

Париж. — За^– газетними 
повідомленнями — головою 
американської делегації на 
Паризькій конференції про 
В'єтнам буде від другої по
ловини січня ц. p . ,себто від 
інавгурації нового президен
ти Ричарда Ніксона, — Ген
рі Кебот Ладж, який був дво
кратно амбасадором у Пів
денному В'єтнамі і тепер є 
амбасадором ЗСА в Західній 
Німеччині. Ладж був за пре
зидента Д. Д. Айзенгавера 
амбасадором в Об'єднаних 
Націях і тому має міжнарод
не ' ім 'я та опінію першоряд
ного дипломата. Він був пер
шим з-посеред високопостав
лених американських осіб, 
причетних д о , ..закордонної 
політики, який конферував з 
Ричардом Ніксоном на Фло– 

коротко після виборчої 
Шшва^яШєгіф' 

цім-то вже запропонував 
Даджові те становище і К. 
Ладж погодився, але не про
голошено цього тільки тому, 
що спершу мусить бути про– 
голошене– призвище нового 
державного секретаря, який 
повинен формально дати 
свою згоду на ту зміну аме
риканської репрезентації в 
Парижі. Не відомо, чи зас
тупник голови американсь
кої делегації Сайрус Венс 
залишиться на свому стано
вищі, але теперішній голо
ва делегації Аверелл Гар– 

риман Запевне відійде, буду 
чи видатним партійним де 
мократнчним діячем. Тим 
часом J до Парижу прилетів 
вже Нгусн Tic Ньон, який 
був у Санґоні зв'язковим 
між південно-в'стнамським 
урядом і парламентом і бу
де головним дорадником ві
це-президента Нґусна Као 
Кі. який переводитиме над– 
зір над південно-в'стнамсь– 
кою– делегацією. її офіцій
ним головою буде Фам Д а н ґ 
Лям. дотеперішній обсерва
тор південно-в'сткамського 
уряду у Парижі, який в ми
нулому виїхав був до Сай– 
ґону на похорон свого бать
ка, але вже вернувся до Па
рижу. , Га ррнма н перебуває 
тепер у Вашингтоні. Він за
явив журналістам, ню вони 
напевно будуть і в майбут– 
ньому^астб „чути" про ньо– 

tf`fe 8Їк?йвн–не займатиме ні
якого урядового становища. 
Аверелл Гаррнман. який 
мас 77 років, є мільйонером– 
банкером у Ню Иорку, зай
мав в своєму житті різні ди
пломатичні становища, між 
іншим був амбасадором у 
Москві за Ф. Д. Рузвелта та 
був нюйоркським губерна
тором. Генрі Кебот Ладж, ре
спубліканець, мас . 66 років. 
бус сенатором, амбасадором 
в ОН та кандидатом на віце-
президента у виборах в ЮвО 
році, разом з Ричардом Нік
соном. 

Совети заявляють, ідо „не допустять" 
до нової війни на Близькому Сході 

Москва. - - Москов с ь к а 
„рранда" принесла заяву, 
що СССР ..не допустить" до 
вибуху нової війни між Із– 
рфїлем і його арабськими су– 
сюами і вживе всіх заходів, 
Ц|Г)б довести до політичного 

Зпарення. Цю статтю у 
ра'вді" вважають за до– 

кфз. що совєтськнй уряд 
прийшов до переконання, 
ujjo не можна ризикувати но
ву ізраїльсько-арабську вій
ну, яка - за всіма познака– 
іф з уваги на приявність 
сфвстської і американської 
,фільот на Середземному мо
р і та совстської морсько-зіе– 
тунської бази в Александрії 
-ь довела б до інтервенції С– 
ССР ПО стороні Єгипту та 
ЗСА по стороні Ізраїлю і та
ким чином породила б тре
тю світову війну. Совети о– 
фіційно підтримують місію 
шведського дипломата Ґун– 
М р а Яррінґа, посередника | данське містечко Асад. де 
Від Об'єднаних Націй для із– І згинуло ЗО осіб. 

Москва погрожує Британії за її становище 
в справі інвазії до ЧССР 

Москва. — Совєтськнй мі– 
ністер закордонних справ 
Андреп Громико запросив' до, 

іШш к ж. ТО. коли-то Раск перестеріг у к п я ї н . . , . п ї 
себе бритійСЬКОГО амбасадо–1 ,–, `j- ,,.-.І-І - А„„ вкраїнської 

раїльсько - арабського кон
флікту, який в минулий по
неділок знову конферував з 
ізраїльським міністром за
кордонних справ Аббою Е– 
баном у своїй головній ква– 
тирі на Кіпрі та після того 
полетить знову да Каїро на 
розмову з президентом Нас– 
сером. Ситуація на Близько
му Сході надзвичайно на
пружилась внаслідку двох 
двох причин: явного підтри
мування арабського світу 
Совстами, які постачають 
арабам, особливо Єгиптові. ? 
масово різнородну модерну ! . 
зброю, і діяльності! арабсь– І 
ких терористичних органі–! | 
зацій проти Ізраїлю. У ми
нулий вівторок знову від
бувся новий гарматній дво
бій між Ізарлем і Йордані
єю, який закінчився тоді, як 
ізраїльські бомбовики збом– 
бардувалн йорданські арти
лерійські становища та йор– 

МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ЗСА 

ВІДЗНАЧАЄ 10-РІЧЧЯ 

Св. п. ВПрсосв. Кнр 
Констинтин Богачсвеький, 

перший Митрополит 
УКЦсркви в ЗСА 

| ШШШЯ 
ВПреосв, Кир 

Амврозій Сснишин, 
другий і теперішній 

Митрополит УКЦ в ЗСА 

Філядельфія. Цього ро– перед створенням Митропо– 
ку сповняється 10 років з то–, лії Української Католицької 
го часу, як Папа Пій XII; Церкви в ЗСА, в лютому 
проголосив створення Мит–. 1957-го року була створена 
рополіі Української Като-j Митрополія Української Ка– 
лицької Церкви в ЗСА з осід–! толнцької Церкви в Канаді 

| ком у Філадельфії, наділив– з осідком"у Вінніпегу та з її 
шн рівночасно тодішнього теперішнім Митрополитом 

j Апостольського Екзарха Ар– Максимом Германюком на 
рого виступу державного се–, х н с п н с к о п а Константна Бо– чолі. Десятиліття Мнтропо– 
кретаря Діна Раска на oc-j і-ачеВського гідністю і пра-Ілії Української Католицької 

Н А ' 1 в а м н першого Митрополита'Церкви в ЗСА сходиться із 
Католицької 55-літтям створення в 1913-

Церкви в ЗСА. Сталося це' му році першої Єпархії Ук– 
на початку серпня 1958-гоJ раїнської Католицької Церк– 

Совстн проти інвазії до Авс 
ра Дункана Вільсона н в і д - | т р і ї Румунії чи Югославії 
читав йому довгу ноту про-і Гнів московських правителів; р о к у п і с л я т о ' г о Я к С т с М . к н в 3 СА з осідком в тій же 
тесту проти становища, що! проти Британії породила ro-s ф о р д с ь к и и Екзархат був Філадельфії та з першим ук– 
його брнтійськнй уряд і пре– ловно - за твердженням за- | проголошений повною Спар–' раінськнм католицьким Єни 
са зайняли супроти СССР уі кордонних обсерваторів у х і с ю а Т О Д І Ш Н І Й стемфорд– скопом в ЗСА св. п. Сотсром 
рв'язку з совстською інвазі–; Москві - вимога бритійсь– с ь к и й Екзарх Амврозій Се– Ортннським на чолі, 
сю до Чехо-Словаччшш та).коИ) :УРИДУ. щоб Совети 1 н и ш н н с т а в Стемфордсьі:нм| У зв'язку з цим 10-річчям 
проти буцім-то „мілітарис– | зменшили число своїх „днп-j Є п н с к о п о м візант. обряду, на цей і на наступний роки 
тичної ролі", яку Британія ломатів" в амбасаді в Лон– П І С , І Я с м е р т н Митрополита запляновані великі торже– 
грас в Атлантійському Сою– доні у зв'язку з виявленням Константина Богачевського ства для відзначення цього 
8і (НАТО). Совети заюїда–j цілого ряду шпигунських а-j н а с а м Свят-Всчір, 6-і-о січ-| ювілею. У цій справі звер– 
іоть Британії, що це власне і фер. керованих різними чле– н п 1 9 бі -го року, другим Ми– і^-вся з окремим закликом 
вона була ініціатором гост-j нами совстсьної--амбасадн. 

Голова ВО УНРади д-р А. Фіголь мав 
доповідь про українську політику 

Ніксонові дорадники твердять, що 
інфляція - найважливіша проблема 

Філядельфія. — Один із 
дорадників президента слек– 
та Ричарда М. Ніксона, ко
лишній голова економічних 
дорадників президента Д. Д. 
Айзенгавера Артур Бігрнс. 
промовляючи на прийнятті 
бізнесменів і cycnLibHiix 
провідників, заявив, що най
важливішою проблемою для 
ЗСА є справа інфляції. Ар
тур Бнрнс твердить, що к о 
ли не припиниться інфляції, 
то „економічне банкрутство 
в цій країні неминуче". А. 
Бнрнс твердить, що інфля
ція збільшується з кожним 
днем, і що збільшуються ці
ни на товари та зростають 

(заробітки робітників. Голов
на причина інфляції —"ка-І 
нсс цей економіст - цс У– j 
ряд. який працює вже кіль
ка років Із дефіцнтовнм бю
джетом, Темп економічного 
розвитку в 19G9 році дещо 
сповільниться, коли буде 
втриманий більший прибут
ковий податок - передба
чає Бнрнс. Але цього зама
ло до припинення інфляції. 
Інший економічний дорад
ник Ніксона П'ср А. Рінф– 
рет передбачає, що в 1969 j 
році інфляція обезцінить до– І 
ляр на 5 відсотків, а цього 
року вонггчіннесе 'і відсотки. 
Рінфрет передбачай збіль– 
іпення відсотків від позичок. 

Ірвінґгон. Н. Дж. — (а. д.) 
Заходом Прихильників Ук
раїнської Національної Ради 
п Нюарку-Ірвінґтон відбули
ся 1-го грудня ц. р. в залі 
Української П р авославної 
Церкви св. Тройці зустріч 
громадянства 3 головою Вн– 
КОННОГО Органу УНРадн док
тором Атанасом Фіґолем. Зу
стріч відкрив коротким сло
ном голова Товариства При
хильників УНРади в Нюар– 
ку К. Степовий і передав про
від ред. Ярославові Гайвасо– 
ві. який представив голову 
Внконяого Органу УНРади 
д-ра Атанаса Фіґоля. як до
повідача на тему: „Україн
ська внутрішня політика". 

голь обговорив три сектори 
української внутрішньої по
літики : церковний, громадсь
кий й особливо політичний. 
З'ясовуючи розвиток україн
ської політичної думки й дії 
на еміграції, прелеґент під
креслив пізнання процесів в 
Україні стверджуючи, ЩО 
„Українські проблеми будуть 
розв'язуватися на українсь
ких землях, тільки українсь
ким народом". Після доповіді 
були запити, на які відпові
дав д-р А. Фіг'оґль. Закрив 
зустріч коротким словом Го
лова Товариства Прихильни
ків УНРадн п. К. Степовий, 
подякувавши прелеґентопі й 
учасникам зустрічі в числі 

трополлтом Української'Ка– до Духовенства і ііірних 
толнцької Церкви в ЗСА був ВПреосв. Митрополит Кир 
найменований тодішній Амврозій Сенишин. Повний 
Стсмфордськнй Єпископ і тс– текст того заклику надруко– 
перішній Митрополит Амв– ванни на 2-іі? сторінці в цьо– 
розій Сенишин. На один рік' му числі „Свободи". 

У своїй доповіді д-р А. Фі– понад 200 осіб. 

У Ню Йорку відбулась нарада 
комбатантських організацій 

Ню Иорк ( ІК) . — В п'ят
ницю 29 листопада ц.р. від
булась тут нарада україн
ських комбатантських орга
нізацій, присвячена головно 
видавничим справам. Об'єд
нання б. вояків українців в 
Америці (ОбВУА) і Брат
ство кол. вояків І Українсь
кої Дивізії УНА співпрацю
ють у видавничій ділянці 

.Вістей Комбатанта" 5 разів 
річно з подвійним останнім 
числом у році (5 /6 ) , схва
лено бюджет журналу та об
говорено редакційні справи. 
Рішено не обмежуватись ви
ключно до вінськово-історич 
ної тематики, а й заторкува– 
тн актуальні громадські й 
громадсько-політичні проб
леми, даючи місце різним 

Д-р Лі А. ДюБрідж найменований на 
наукового дорадника Ніксона 

вже від 1961 року, видаючи поглядам, проте зберігаючи 
спільний орган „Вісті Ком 

Ню Иорк. - Президент 
елект Ричард М. Ніксон 3-го 
грудня найменував прези
дента Каліфорнійського Те
хнічного Інституту д-ра Лі 
А. ДюБрідже на свого до
радника в справах науки й 
наукових дослідів. Наймено
ваний дорадник нового пре
зидента поділяє його думки 
в справі більших Федераль
них видатків на різного ро
ду наукові досліди. Лі А. 
Дю Брідж — це приятель P. 
Ніксона від 20-ох років. Нік
сон заявив на пресовій кон
ференції, що д-р Дю Брідж 
„допоможе почати більші 
наукові досліди. головним 
чином для мирних цілей". 
Новонайменований 67 - річ

ний дорадник фізик д-р Лі 
Дю Брідж заявив, що ста
ратиметься „зробити все в 
ділянці науки й інженерії, 
щоб ЗСА займали перше мі
сце в світі". Він сказав, що 
в першу чергу треба буде 
вирішити, що ця країна мас 
робити в ділянці космічних 
дослідів, коли здійсниться 
лет до Місяця десь прнкінці 
ц. р. Д-р ДюБрідж хотів пе
реходити на пенсію, але те
пер відкинув цей плян, бо 
хоче послужити своїм дослі
дом цій країні. Науковий 
світ схвалює цей вибір Нік
сона. подібно як всі були 
вдоволені з того, що новий 
президент найменував на, 
свого дорадника д-ра Генрі 
Кіссінґера. . і 

батанта”.із співучастю Брат
ства кол. Українських Січо
вих Стрільців, Об'єднання 
кол. вояків УПА.Б-ва Бро– 
ди-Лев і Стрілецької Грома
ди з Канади. Нарадою про
водили д-р В. Ґалан, голова 
ОбВУА, й д-р М. Малецький. 
голова Братства кол. вояків 
І УД УНА. а прнявннми бу
ли також ген. А. Валійськнії, 
перший заступник голови 
ОбВУА д-р І. Козак, голова 
Об'єднання кол. вояків УПА 
Ю. Лопатинський. заст. го-(" ВЕСНЯНА ВИСТАВКА 
лови Головної Ради Брат
ства УСС днр. П. Постолюк. 
члени Головної Управи Об
ВУА И. Вишневенький і ред. 
І. Кедрнн та ред. В. Всрига 
і В. Грнньох від Гол . Упра
ви Братства кол. Вояків 
І УД УНА. У внеліді диску
сії, переведеної в дружній 
товариській атмосфері, ріше– 

давню ідеологічну платфор
му журналу згідно з прин
циповим самостійницьким 
становищем названих комба
тантських організацій. За– 
торкнувши в дискусії спра
ву консолідації на комба– 
антському відтинку, вислу– 
хано інформації про творен
ня Координаційного Центру 
комбатантських організацій 
Головною Управою ОбВУА. 
при чому згадано про деякі 
нсуповноважені почини. 

Суддя Блек твердить, що Воррен 
сповільнив об'єднання шкіл заявою про 

„повільну швидкість" 
Ню Порк. — Суддя Най–, публічних шкіл, належать 

вищого Суду ЗСА Гюґо Л. | ще такі справи: порногра
фічні видання, право иа де
монстрацію невдоволеянх о– 
сіб і справа підношення по– 

Б.іек в телевізійному інтер
в'ю сказав, що об'єднання 
ШКІЛ в південних стейтах 
для чорних і білих учнів від-і лінії до злочинців. Як відо 
бувасться так повільно тому, 
що головний суддя цього ж 
Суду Ерл Воррен у рішен
нях з 1955-го року додав був 
пояснення про тс, що інте
грація шкіл мас відбуватись 
„з поміркованою ШВИДКІС
ТЮ". Цс вперше В історії суд
дя Найвищого Суду ЗСА пу
блічно на телевізії говорив 
про спірні проблеми, що їх 
вирішує цей Суд. До цих 

мо. Найвищий Суд в 1954 р. 
визнав був існування окре
мих шкіл для білих і чорних 
учнів незгідним із Конститу
цією. Рік пізніше, в 1955 p., 
Суд видав був пояснення, 
що об'єднувати школи тре
ба з „повільною, поміркова
ною швидкістю". Суддя Гю– 
ґо Блек твердить, що цс рі
шення з 1955 р. було шкід
ливе, бо воно злагіднило рі– 

проблем. крім об'єднання шення з 1954 р. 

УКРАЇНЦІ У MJMMUM СВІТІ 
ВІДДІЛ УККА В БОФАЛО! ранку до 9 печора– щоб да

ти змогу відвідати її учням 
Шкіл Українознавства, у не
ділю виступлять деякі члени 
„Просвіти'' у Львові. У Вис
тавці беруть участь 35 видав
ництв, книгарень і товарнстз. 
с окремі столи з дитячими 
виданнями з нагоди ДвОМІ– 
СЛЧВНКа Української Дитя– 

КВІТІВ В АВСТРАЛІЇ 
Сідней. - Відділ Союзу 

Українок влаштував у лис
топаді Весняну в и с тавку 
квітів у приміщенні біля ук
раїнської католицької церк
ви св. Андрія в Лідкомбі. 
Відвідувачі виставки огля
дали й купували квіти та 
зразково виконані українсь– 

ВІІДАВ ОКРЕМІШ ЗВІТ 
З ЖИТТЯ ГРОМАДИ 

Бофало. Н. П. З ініціа
тиви і заходами голови Від
ділу УККА С. ІИнпилявого. І 
вийшов на цнклостнлі збір
ник звітів Відділу та ін. ук– 
раїнських установ і органі– 
зацій про працю, збірки. | , ю ї Книжки, також книжок 
Рідну Школу тощо в 1968! Ж І Н О Ч О Г О п е р а В с т у п ^ д о - . 
р. Окремі статті різних ав–; р о в і л ь н н м „ д а Т камн . 
торів присвячені столі ГТЮІ– 
..Просвіти", опубліковано ві–-ДОПОВІДЬ ПРО ЗЛІКІН– 
домості про І9-ТІ загальні д о В А Н О П ) КОМУНІСТА– 
збори Відділу УККА та ін.! М ц ЦОЕТА зі. ДРАІІ– 
Українеька громада в тому! ХМАРУ ' 
місті склала вже тільки на | Нюарк. Д-р Оксана 
ФКУ 28 000 дол. (Драй - Хмара - дочка по– 

: ста - виступить v залі цер– 
РОЗПОЧАЛАСЬ ВНСТАВ– к в „ с в Т р о и ц і і в36 Лайонс 
КА УКРАЇНСЬКО! К Н И Ж - е в н ю в Суботу 7 грудня о 

КН І ПРЕСИ 
Ню Порк. - Комісія для 

відзначення іОО-ліття „Прос

тру; 
7:30 вечора, з доповіддю 
про замордованого бальше– 
внками батька, видатного 

віти" влаштувала у великій j українського національного 
залі УНДоиу на 2-ій евню в поета - неоклясиха Мнхан– 
Ню Иорку Виставку україн- іла Дря" - Хмару. Доповідь 
ської книжки і преси, що від– влаштовує Управа Україн– 
крнлась 3-го і триватиме до)ського Народного Універеи– 
11-го грудня. Відкрита щод– тету при ОУВФронту, яка 
ня від 6 до 9 вечора, сполу
чена з короткими доповідя
ми. В CV6OT\V7 і в неділю' 8 

запрошує громадянство і мо
лодь. Члени СУМ декламу
ватимуть поезії Михайла 

но продовжувати видавання кі вишивки. грудня буде відчинена від 10 Драй - Хмари. 
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Потреба і вимога 
28, 29 і 30-го грудня ц. р. відбудеться в Статлер-Гіл– 

Тон готелі в Ню Иорку 83-тя з черги річна конференція 
Американського Історичного Товариства. З виданої з цій 
нагоди інформацінної брошури на 224 стор. друку та з 6 
додаткових друків довідуємося, що впродовж згаданих 
трьох днів будуть виголошені на тій конференції 40 допо
відей, між ними на тему „Російська історія в З'єднаних 
Стейтах", „Реформа російських установ в 60-нх p. p.", 
„Програ центральних держав у 1918 р. і європейський ба– 
лянс сил", „Історія і процес закордонної політики", „За
хідництво й інтерпретація російської історії" і т. п. У кон– 
ференпії братимуть участь 408 осіб. Одночасно будуть 
відбуватися сесії 32-ох історичних і споріднених органі
зацій. 

Між доповідями нема ні одної з безпосередньої укра
їнської історичної тематики. Між учасниками нема ні од
ного українського історика, а між згаданими організація
ми, що відбуватимуть свої сесії, нема ні одної української. 
Тим часом існують: 1) Історично - філософічна секція На
укового Товариства їм. Шевченка, 2) Історична секція 
УВАН і 3) Українське Історичне Товариство, що видас 
„Український Історик". Є також поваише число українсь
ких професорів та викладачів в американських високих 
школах, між ними істориків, дармащо не всі вони працю
ють вже за своїм фахом. 

Виринають турботливі запити: якщо на різних міжна
родних історичних конференціях в Европі таки були при
язними українські історики, між ними й із ЗСА, то чи 
на 83-ій конференції Американського Історичного Това
риства братимуть вони участь і в якому характері? Чи 
дійсно так трудно виступити українським професорам і 
викладачам на таких конференціях в ролі доповідачів? 
Чому в офіційному списку учасників нема ні одного на
шого історика? 

Хоч українські високі фахівці з усіх ділянок науки 
приносять добре ім'я своїй національній групі і українсь
кій науці, безпосередньо таки найбільш потрібною с праця 
на американському терені українських істориків — під 
цим кутом і була створена Катедра Українознавства в Гар
вардському університеті. Дальша активізація українських 

І . істориків на американському і міжнародному теренах та 
- і публікації й поширення їхніх наукових праць с великою 

і потребою і вимогою часу. 

Напад, до еталініципи 
Звичайно, колесо історії назад повернути не можна, 

але спробувати гальмувати ного біг брались в минулому, 
беруться і тепер. Напад СССР на „братню соціялістнчну 
Чехо - Словаччину" був новою спробою Москви затримати 

1 обертання історичного колеса виступом проти логіки, на 
яку так полюбляють покликатися комуністичні ,,діялек– 
тики". 

Останні місяці позначились в Україні не перекидан
ням танкових дивізій, яких там і так стоїть забагато, а 
посиленим партійним цькуванням всього живого, думаю
чого і творчого. Московські імперіялістн, роздмухуючи 
в самій Росії великодержавний шовінізм, на „окраїнах", у 
так зв. республіках кинулися в черговий наступ на на
ціональні мови і культури. Завертаючи до сталінщини, до 
тих часів, коли із сторінок преси не сходили два озна
чення: ,,стахановці'' та „вороги народу", сучасна верхівка 
в Кремлі розсипає направо й наліво „укази" та вказівки, 
як треба думати і про що треба думати „щасливим совст– 
ським громадянам". 

„Радянська Україна" з 14 листопада 1968 р. неначе 
передруковує готові матеріялн з 1938 року: „Доводиться 
говорити про забутий досвід свинарок - тисячниць у Ми
колаївській області, де народився цей рух (!)–. Тваринни
ки ще пам'ятають справи славної свинарки" і т. п. Все 
сказано для того, щоб підганяти в праці колгоспників. 
,,Культура і Життя" з того ж дня вмістила „відкритий 
лист працівників бригади комуністичної праці" під наго
ловком „Точніше настройку!" Той „лист" заводських ро
бітниць скерований до працівників кіномистецтва в Укра
їні. Як за Сталіна, робітниці кранів і прибиральниці дома
гаються від стероризованих діячів українського кіна „пар
тійного кіномистецтва", таких кінофільмів, що давали б 
„надхнення до праці" або прославляли комуністів: „бу
дівників Комсомольська, Альошу Скворцова, Журбіних. 
комуніста Губанова" Літературна Україна" з 22 лис
топада вимагає, щоб критики „керувались ленінською 
принциповістю і вимогливістю" . . . 

1968 рік ввійде в історію СССР, як рік наростання 
найчорнішої реакції і рік наростання спротиву Москві. 

У 10-РІЧГЧЯ УКРАЇНСЬКО! 
КАТОЛИЦЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ 

Ш ЗСА 
ЗА кліпс внсюкопгаосвящЕіпішюго 

МИТРОПОЛИТА КИР АМБРОЗІЯ 
ДО ДУХОВЕНСТВА, МОНАШЕСТВА І ВІРНИХ 

Високопреподобні і Всече– 
сні Отці, В и с окодостойиі 
Провідники та члени цер
ковних і народних організа
цій і дорогі в Христі браття 
і сестри! 

В цьому році минас десять 
років, як Святіший Апос
тольський Престіл створив 
Українську Католицьку Ми
трополію в З'єднаних Стей
тах Америки з митрополи
чим осідком у Філядельфії, 
де жили й працювали пер
ший Єпископ Кир Сотер Ор– 
тинськнй та перший Митро
полит Кир Константан Бога– 
чевський. їх ревна апостоль
ська праця та співпраця ду
ховенства і вірних пригото
вили грунт до створення Ук
раїнської Католицької Мит
рополії в ЗСА. 

Щоб десятилітні роковини 
Філядельфійської Митропо
лії принесли духовну і мо
ральну користь для нашої 
Української К а т олицької 
Церкви, наших родин, орга
нізацій, товариств і церков
них громад, треба, щоб вся 
українська спільнота з вище 
згаданими т о в арнствамн. 
церковними громадами та 
родинами під проводом цер
ковних і народних провід
ників взяла участь у юві
лейних торжествах та мо
рально піддержала пляк 
праці на майбутнє. 

Цей ювілей мас скріпити 
нашу вдячність до Бога і си
нівську льояльність до Апо
стольської Столиці. Цей юві
лей мас поширити релігійну 
і національну свідомість се
ред української спільноти в 
ЗСА. Завдяки зберіганню ре
лігійної свідомосте, україн
ського церковного обряду і 
народних традицій, ми одер
жали признання від Апос
тольської Станиці, яка ство
рила Митрополію з двома 
Єпархіями. Це є очевидним 
доказом, що без українсько
го церковного обряду, без 
плекання української етніч
ної культури і мови в ЗСА 
не було б церковних громад, 
ані українських організацій, 
ані дісцезйі, ані Митрополії. 
З цього приводу кличу до 
Вас, Божий Народе, 0Україн
ці г Католики, вставайте ра
зом з нашою молоддю до 
конструктивної праці на по
лі релігійнім, культурнім, 
народнім і мистецькім. Ваша 
теперішня співпраця запев
нить для нашої Української 
Церкви і спільноти надійну 
майбутність. 

Звертаюся з щирим зак
ликом до добрих людей ін
ших національностей, які 
ввійшли в наші українські 
церковні громади на амери
канській землі: будьте амба– 
садорами доброї волі, допо
магайте в розвосві нашого 
українського обряду з пре
гарним церковним співом, 
шануйте наші гарні тради
ції і культурні надбання. 
Таким чином збагатите аме
риканську культуру, яка 
складається з різних народ
них культур усього світу. 
Нехай і наша українська 
культура^ обряд і традиції 
знайдуть почесне місце в 
американському плюраліз
мі. Це є в інтересі Амери

канської Держави, щоб усі 
переселенні етнічні групи 
зберігали н розвивали свою 
мову, культуру, традицію та 
свою релігію. Цього домага
ються наші Браття і Сестри 
поза залізною з а с лоною. 
На.ша. українська свідомість 
с для них іскоркою надії на 
свободу. Свідомі українці не 
будуть захвалювати безбож
ної большевицької диктату
ри, яка поневолила душу і 
тіло українського народу. 
Правдивий український пат
ріот не буде захвалювати 
того, від чого втікав з рідно
го краю і рятував своє жит
тя на чужині. Не замовчуй
мо гіркої правди про долю 
нашого народу під молотом 
і серпом поза залізною зас
лоною. Чесний українець чи 
українка не буде втікати в 
чужі табори, забуваючи і 
затаюючи, чиї вони сини і 
дочки, якого вони народу. 

В цьому ювілейному ропі 
звертаюся зі закликом до 
Вас, дорогі юнаки і юнач– 

В. Чаиленко 

ЯК МОЖНА РОЗУМІТИ СУЧАСНУ 
ПРОБЛЕМУ НАШОГО ВИЗВОЛЕННЯ 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ' 

(1) 

Я був на доповіді В. Грн– 
шка, що її він виголосив 29 
листопада ц. р. в Ню Норку. 
Доповідь ця притягла чис
ленну, переважно наддні
прянську публіку, яка вис
лухала її уважно і з дові
р'ям, бо хотіла почути від 
доповідача, голови єдиної 
на еміграції солідної наддні
прянсько - кубанської (ос
таннє - в теорії) політичної 
організації, як треба розу
міти сучасну проблему на
шого визволення. 

Але ця доповідь, як на В. 
Грншка, нашого відомого й 
талановитого публіциста, не 
була на відповідному рівні. 
Можливо, що до цього при
звела його вільна оповідь за 
надрукованими в оголошен
ні пунктами, замість щоб чи
тати логічно впорядкований 
текст, який" у нього був. 
Тільки ж він і цієї схеми не 
внч,ерпав. бо сказав, що не 
буде говорити про два ос
танні пункти. 

А втім, він таки дещо ска
зав і про ці пункти, але так 

кя! Вас українська суспілі.– невиразно, що це нічого не 
ність потребує. Посвятіть нн-;Дало. Цю невиразність у за– 
ші таланти, вашу працю, кінченні доповіді він іще 
щоб вютоватц нові поколін– збільшив тим, що ухилився 
ня. Вступайте до українсь– від відповіді на прямо пос– 
ких семінарій і згромаджень.! тавлене йому питання, яка 
щоб Українська Католицька | "о г о державницька пози– 
Церква могла далі тримати І дія. Якщо він не підхопив і 
високо релігійно - націо– | підказувало! йому від при 
вальний прапор. Не нарі
кайте, як колишні біблійні 
жиди на вавилонських,'рі
ках, що заложили свої ру
ки і нічого не діяли. Треба 
взятися до праці. В першій 
мірі в цім ювілейнім році 
треба упорядкувати своє о– 
собнете, родинне, організа
ційне і громадське життя. 

З цього приводу відзна
чення десятилітніх роковин 

хильної до нього публіки по
зиції УНР, то це ще можна 
зрозуміти в такому сенсі, що 
годі передбачити, як буде 
оформлена майбутня неза
лежна українська держава 
(хоч, з другого боку, участь 
УРДП в УНРаді до цього 
його зобов'язувала), алеж с 
така дилема: самостійна чи 
не самостійна? На жаль, я 
не дочекався його кінцево– 

Української К а т олицької' го слова і не знаю, чи він 
Митрополії буде відбуватись 
у всіх деканатах і парохіях 
Філядельфійської Архидпар– 
хії впродовж 1969 року, по
чинаючи від Філядельфії 
Архнсрейською С л ужбою 
Божою в митрополичому Со
борі в неділю 8 грудня 1ЇКІ8 
року, о п'ятій годині по”– по
лудні. Цей ювілей зачинає
мо під прапором Пренепо– 
рочної Діви Марії, в силь
ній надії, що духовенство, 
Монашество, Вірні причи
няться до релігійної, обря
дової і народної віднови на
шої української суспільнос
ті!. Тоді по . словам Божес
твенної Літургії удостоїмося 
називати себе „народом, збе
реженим Богом", тому, що 
вірно зберігатимемо україн
ські церковні і народні тра
диції. Нехай Пресвята Бого
родиця допоможе нам всім 
скористати духово з цього 
ювілею Ф і л ядельфійської 
Митрополії. 

Кінчаю цей заклик слова' 
ми Божественної Літургії: 
„І нехай будуть милості ^Ве
ликого Бога і Спаса нашого 
Ісуса Христа з усіма вами^'. 

' і 

f АМВРОЗІП 
Митрополит 

Читайте українські книжки 
і газети, бо часто читання 
веде до просвіти, a npoceia`a 

— це сила 

цю невиразність прояснив. 
Дискусія після доповіді 

пройшла на такому низько
му рівні, що просто не хоті
лося виступати (досить зга
дати, що один диспутант ма
ло не дякував Сталінові за 
„соборність", забувши проте, 
що чомусь із цієї „соборнос-
ти" виключено Кубань і інші 
сумежні з УССР українські 
землі). Тим то я хотів би в 
цін -статті відгукнутись на 
порушені в доповіді В. Гри
пі ка моменти. 

Доповідач почав з філо
софського (екзистенціяліс– 
тичного) твердження про 
межову ситуацію, в якій 
опинився тепер український 
нарід. Як, сказати б, теоре
тичне оформлення, справді, 
трагічного становища нашо
го народу, застосування цьо
го твердження було слушне. 
Але вжите у нього слово 
„межова" і в географічному 
розумінні, в розумінні „ок
раїнна" (окраїнне станови
ще деяких „союзних" респу
блік) значно затемнило це 
оформлення, і один із диспу
тантів мусів це „розплутува
ти". 

Розрізнення цих ДВОХ по
нять тим було важливіше, 
що доповідач надав окраїн
ному становищу більшого 
значення, ніж воно його іс
торично мало. Він згадав 
заяву Сталіна з приводу 

І права „союзних" республік 

на вихід із складу „Радян
ського Союзу", про те, що 
фактично це право мають 
тільки окраїнні республіки, 
такі, як Україна, а вже, на
приклад, Казахстанові „ні
куди" виходити, бо він ото
чений з усіх боків іншими 
„радянськими" республіка
ми. Несерйозність цієї зая
ви Сталіна зрозуміли і його 
слухачі, що відгукнулись на 
це сміхом, як це зазначено 
в стенограмі, і Грншко цей 
„сміх" згадав. Тим часом 
він, Грншко б то, з цієї зая
ви Сталіна зробив висновок 
про тодішнє нібито дійсне 
право України, Білоруси на 
вихід, про їхню якусь біль
шу суверенність тощо. 

Насправді ж ні Сталін, ні 
інші керівники цісї оновле
ної Російської імперії ніко
ли й у голові собі не покла
дали можливосте виходу з 
СССР будь - якої з його рес
публік. Ба більше: керівни
ки „союзних" республік, зо
крема й України, мусілн і 
тепер мусять раз-у-раз за
являти про те, що вони, ці 
республіки, — невіднятні ча
стини „Радянського Союзу". 
А одну навіть окраїнну „со
юзну" республіку — Ка
рельську свого часу спокій
нісінько собі зліквідували. 
Та й утворено „Радянський 
Союз" не на те. щоб його 
пізніше розпустити, а на те. 
щоб до нього приєднувати 
інші країни як „радянські". 
Цей „Радянський Союз" мав 
стати „Всесвітнім Радянсь
ким Союзом" на чолі з Мос
квою, як про це свідчить і 
сучасний герб його серп 
та молот, накладений на 
всю земну кулю. (Між ін
шим, доводиться дивуватись, 
чому організація ОН, яку 
краще б називати „об'єднан
ням держав", а не „націй", 
не запротестує проти цього 
явного всесвітнього імперіа
лізму, виявленого п цьому 
символі - гербі). А прина
дою для охочих приєднати
ся до цього „добровільного 
союзу" були певні полегко
сті для уже „приєднаних" -
українізація, білорусизація. 
коренізація тощо. 

Отож, коли доповідач далі 
згадав покликання Сталіна 
на Західню Україну та За– 
хідню Білорусь, ради яких, 
мовляв, треба давати деякі 
можливості для національ
ного життя в „радянській" 
Україні та в „радянській" 
Білорусі, то в цьому він мав 
рацію. Річ ясна, що з свого 
боку щирі діячі україніза
ції, білоруензації й кореніза– 
ції (це переважно в серед– 
ньоазійських республіках) 
намагались використовува
ти цю коньюнктуру для роз
витку своїх культур і мов. 
Як відомо, особливо завзято 
в цьому розумінні діяв М. 
Скрипник. 

Але доповідач не мав ра
ції, коли прирівняв до справ
жнього „радянського" ото
чення ролю сучасних сате– 
літннх держав — Польщі. 
Чехо - Словаччини. Угорщи
ни, Румунії, які, мовляв, за
крили тепер Україні можли
вість виходу з „Радянського 
Союзу". Ні. це ще не цілком 
„упіймані" країни, тобто ще 

ПРО АКАДЕМІЇ 
І ЖЕРТВЕННІСТЬ 

У „Свободі" з 23 листопа
да ц. р. подано інформацію 
про громади, що за 1968 рік 
склали національний даток 
до УККА. В цьому самому 
числі рясніє від дописів про 
святкування 50-річчл Листо
падового Зриву. Між ними с 
й допис про елизабетську 
громаду -з. околицями, що 
відзначила Л и стопадовнй 
Чин і при тій нагоді зібрала 
825 дол. на УНФонд УККА. 
Завважує т ь с я, що інші, 
більші громади також від
значили Листопадові роко
вини, але їх жертвенність в 
порівнянні з Елизабетом 
стоїть позаду. 

Наприклад, велике Чика
го зібрало на УНФонд ледве 
що більше, в Рочестері, де 
присутніх на академії було 
400 осіб (в Елпзабеті 150), 
зібрано майже стільки, як в 
Елпзабеті. За день перед 
тим у „Свободі" був допис 
про величаве святкування 
Листопада в Пассейку. Н. 
Дж., де громада не менша 
від громади Елнзабету, але 
на УНФонд не зібрано навіть 
500 дол.. бо Пассейку немає 
на списку. 

Хочу поінформувати, в 
який спосіб мала громада 
Елнзабету протягом одного 
дня зібрала на УНФонд 825 
дол., і порекомендувати цей 
спосіб іншим громадам. 

Звичайно в і д значення 
Листопадових роковин чи 
іншого державного свята 
влаштовує Відділ УККА. 
При вході на залю біля 
дверей за столом, на якому 
видніє напис:,,Тут збираєть
ся датки на Національний 
Фонд", сидять члени Управи 
Відділу УККА. Присутні 
підходять і складають да
ток. Під час перерви відчи
тується прізвища жертво

давців і заохочується тих. 
хто ще не внко,наг. свого 
обов'язку. в^”– 

Головна каярядарія УК
КА повинна череа-свій обіж
ник цей спосіб .додати всім 
Відділам УККА,,.,і напевно 
успіх буде. Це,твакож улег– 
шить працю збирачам, які 
мусять ходити ^ло хатах, і 
жертводавці звихнуть до 
ЦЬОГО СПОСОбу. л о ^ ; 

Замало вислухати промо– 
ви - деклямацц нро уча
сників революційних дій, 
треба вшанувати. Jx діламн– 
жертвенністю. Те, що співа
ємо в нашому національно
му гимні, без ж^ртв не ма
тиме ніякого щ значення, і 
наші „воріженькя–; самі не 
згинуть, „як роса,,на сонці". 
Треба сумніва т и ' с ь, щоб 
хтось, жаліючи дати скром
ний даток на У,рФ. міг би 
не лише тіло, ^де й „душу 
положити за нашу свобо
ду". '/ 

До речі, наш, гимн вже 
давно треба зм)няти, бо не
правду, якби мене якийсь 
чужинець попросив його пе
рекласти, я посоромився б 
це зробити. Наш гимн — це 
мішанина фантастичних вис
ловів: „браття^ молодії" 
(ми ж давній нарід), „запа
нуєм у своїй сторонці" (наш 
край великий), не вороги, 
а „воріженьки згинуть, як 
роса на сонці" (чекаймо аж 
вони згинуть!), „душу по
ложим" (як безрмертну ду
шу можна положити? Як
що ж „положим" не лише 
тіло, але й душу, тоді запе
речимо перші олова „не 
вмерла"). Мішанина, та й 
годі! 

Чому б нам не прийняти 
за національний гимн „Не 
йора"? Тут кожне слово мас 
значення і пориває До дії. 

Іван Івани і: 
секретар Відділу, УНС ч. 234 
і секретар Відділу. УККА в 

Елизабеті'і околиці 

Ярослав Гайвас 

(9) 

З інформацій, здобутих з різних боків, мн дові
далися, що покищсРніяких відплатних акцій з поль
ського боку не буде, що органи безпеки й адміні
страція, заскочені нашими протнвнетупамн, зовсім 
не знають їхнього джерела, і тому поліція поставила 
всі свої сили, щоб розкусити цю справу, а всі кон
фіденти розпитують тільки про це. Це нам дало змо
гу присвятити всю увагу дальшому внутрішньому 
зміцненню, вишколові, передуманню метод виступу 
тощо. В міжчасі викликав мене на зустріч крайовий 
провідник Кіл, при якому в той час я виконував 
функцію організаційного референта КЕ. 

Д л я зустрічей вибирав Кіл пізні нічні години і 
місця далеко поза містом. Коли була погода, то така 
зустріч була навіть приємна, коли ж був дощ або 
сніговія, то була вона прокляттям. Траплялось не 
раз дощ лле, як з цебра, ми перемочені до нитки, 
холодний, осінній вітер протинає аж до кости, а Кіл 

спокійно чалапас болотом, розхлюпує калюжі і рівг 
ним голосом виводить свої думки. 

Тим разом зустрілися ми коло грища Гасмонеї, 
де ще навіть були останні міські ліхтарні. На лиці 
Кола я побачив очевидне задоволення, а в очах ус
міх. Коли ж він запитав^ як мені подобалися акції 
з-перед кількох днів, то я був певен, що він про все 
докладно поінформований, і навіть у голову не прий
шло мені з свого боку ще раз звітувати. 

Скінчивши розмову про поточні організаційні 
справи, що забрала принаймні дві години, мн перей : 

шли на проблеми Закарпатської України, на відо
мості звідти, потребу помагати людьми, але дуже 
обережно. А потім Кіл почав довгий „дискурс" про 
вуличні демонстрації і бої. З його висновків я зразу 
зорієнтувався, що він, мабуть під впливом потреби, 
взявся переглядати книжки, що їх ми вже давно пе– 
рестудіювали, передискутувалн н частинно забули: 
Ле Бона, Д у ґ а л я про психологію маси і польських 
авторів про „валькі улічне". З особливою ерудицією 
і захопленням з'ясовував Кіл ідеї Малапарте з його 
книжки „Державний переворот". 

Десь біля четвертої закінчилася наша зустріч, 
і мені залишилося дві години на сон, бо вранці тре : 
ба було вставати до праці На щастя, я жив таки 
зовсім недалеко, під Личаківським парком, і, заки 
Кіл завулками добився додому, я вже давно давав 
здоровенного хропака. 

Нашу акцію на якийсь час перервала несподі

вана подія. Через Львів мав переїздити румунський 
король Карло, і поліція використала нагоду, щоб 
арештувати під тим претекстом якнайбільше людей. 
Прийшли і по мене, але я вирвався на городи й утік. 
Зате арештовано Р. Шухевича й Івана Равлика. 

За кілька днів їх випустили, але принесли вони 
недобрі вісті. Одною з них була відомість, що Петра 
Олійника, львівського обласного провідника, ареш
товано у зв'язку з т. зв. другою акцією в Гаях під 
Львовом пізнім літом цього року (перша акція в Р а я х 
відбулася зимою 1930/31 і була вона відплатою за 
нелюдське поступовання коменданта поліції Нова
ка) . А другою, що поліція докладає всіх зусиль, щоб 
довідатися, хто стоїть поза акцією на вулицях Львова. 

Видно, ані обсервація відомих організаційних 
персонажів, ані „внутрішня агентура" в Організації 
не могли дати ніяких ясних пунктів, і поліцаї були 
дуже стурбовані. Вони пробували довідатися,, чи' 
в останньому часі не перекинено яких людей з-поза 
кордону, щоб зорганізувати цю акцію. З усього було 
видно, що вони докладають усіх зусиль, щоб цього 
горіха розгризти. Отже, нам треба було бути подвій
но обережним. 

Одного дня зайшла до мене до банку, де я працю
вав, моя давня знайома, дружина українського наф
товика з Дрогобича, інж. Кулицького, дочка дирек
тора школи на Карпатській Україні, Алнськевича. 

не „радянські", а формаль
но самостійні, і це мас своє 
значення як для них, так і 
для України. (Як Хрущов 
якось згадав був у „сім'ї ра
дянських народів" і Югос
лавію, то Тіто офіційно за
протестував проти цього). 

Проте, доповідач слушно 
відзначив значення цих са
телітів і для української ви
звольної боротьби, тільки 
він не сказав, що їхне зна
чення двояке: з одного бо
ку, для Москви це ті наро
ди, що їх, як давніше Захід
ню Україну та Західню Бі
лорусь, треба принаджува
ти „квітучим" станом і ста
новищем „радянських" рес
публік, а з другого — для 
поневолених республік СС
СР це зразок, на який мож
на орієнтуватись як на ін
шу можливість комуністич
ної розв'язки національного 
питання. І наші діячі в тому 
таборі намагаються ці мож
ливості використати. От сво
го часу український діяч із 
Пряшівщини Ю. Бача. по
бувавші: в УССР і побачив
ши, в якому загрозливому 
становищі опинився україн
ський нарід, написав, що та
ким станом навряд чи мож
на принадити інші народи 
приєднатись до ..радянської 
сім'ї". Олесь Гончар на ос
танньому з'їзді письменни
ків України дуже виразно 
дякував урядам держяв-са– 
телітів за сприяння розвит
кові в них української мови 
й культури. Це було своєрід
не „наздогад буряків, щоб 
Дали капусти". 

(Закінчення буде) 

ПРО ОСТАПА 
ЛІ. лИСКНКЛ 

\l`Z 
У ч. 192 „Свободи" за цей 

рік на останній сторінці бу
ло вміщено коротку нотатку 
про смерть Остапа М. Лисен– 
ка. Мені здасться, ЩО покій
ний заслуговував бяг. більше 
уваги, хоч він, як справедли
во зазначено, 4te` залишив 
власних творів^ 

Знаючи Остапа М. Лисен– 
ка протягом багатьох років, 
мушу ствердитиі,,що він зав
жди, де тільки можна, оборо
няв у тяжкі часи 30-их років 
ім'я свого знаменитого бать
ка разом з донькою М. В. 
Лисенка — Мар'яною. Він 
дуже багато допоміг і в реа
лізації опери - сатира батька 
„Андрощіяда" (a`H с тавдя– 
лась 1928 р.) 

Крім того в чаеах німець
кої окупації (1941-43) йому 
вдалося протягом двох років 
бути директором Київської 
Музично - Драматичної Кон
серваторії, що, ,не, уважаючи 
на ставлені німцями величе
зні перешкоди, все таки згур
тувала навколо себе ряд ви
значних педагогів і силу 
здібної молоді. В цьому була 
його заслуга і за це він на
віть на деякий час був ув'яз
нений Гестапом,',, 

Щодо його ероминів про 
батька, то певна кількість 
„полови" в будь - яких тво
рах, друкованих' там — не
одмінна. 

Це все, що я хотів коротко 
додати. 

В. Ревуцькнй 
Ванкувер, Канада 

Яке було мос здивування, коли вона шепотом сказа
ла, що попереднього дня вернулася з! Карпатської 
України і мас передати мені від Волинського дуже 
важливі справи. Хто такий Волинський,, д не знав, 
здогадувався, що під тим прізвищем криється якась 
відома організаційна особа, але питатися' не випа
дало. -

Я запросив пані Кулицьку до бічної кімнати, 
і тоді вона не лише почала передавати рівні справи, 
але н заявила, що мусить зустрітися з Р. Щухевнчем. 
Я миттю кинувся поверхом вище, де працював Шу– 
хевнч, і сказав йому про післанця з КУ і froo Волин
ського. Р. Шухевич заявив: „А це знаменито, бо Я 
вже боявся, що з Генком сталося щось зле ' ' . Мені 
стало ясно, що Волянський це Євген Врецьона-Ґен– 
ко, який недавно зник зі свого бюра в Товаристві 
Інженерів і якось ніхто про це не згадував. Просто 
не стало людини, і всі мовчали, неначе нічого й не 
сталося. . ” ' 

Разом зійшли ми вниз, і пані Кулнцька почала 
розповідати про все те, що вона бачила, чула і що 
просили її переказати. 

(Далі буде) 
^. ^ 
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Навіть ще й по смерті якась, його відтворенні дзвенить ме– 
звнхнена рука (чи душа), 
трохишо не зробила його 
,,настоящим русским" у. жа
лібній згадці „Ню Йорк 
Таймса". — А він же так у– 
тікав із рідного Києва від тих 
же”„русскнх", що під час вій– 
ни аж у. Берліні опинився. І 
німці відразу пізнались на 
нашом мистцеві. Вія став 
першим в історії українцем– 
уч(ит^лем фортепіянової кла
си. Поважної берлінської кон
серватори Клінгсор - Шар– 
веяка: Інші, ті проворніші, 
були! б тут, в 3GA, зробили 
з цього капітал, а Кіпа й го
ворити пра це не хотів. 

Коли наша молода адепт– 
ка опери, хотіла, щоб послу
хати її голосу в тій же бер
лінській консерваторії, аком– 
паніятор S, білявий, зі сіри
ми очима, спокійний й опа
нований представився: Ва
дим Кіпа. — Це була наша 
перша коротка стріча і зна–, 
йомство. 

Прийшов упадок Німеччи
ни, кінець шині, і ми знову 
розорились по чужинах, хто 
куди. 

Яке ж було приємне здиву
вання, коли по моїм концер
ті в Танк Гол 1951 p., при ви
ході зі залі, приступили до 
мене два панове: один був 
Вадим Кіпа, який познайо
мив проф. В. Грудина зі 
мною. Ми в ту ніч майже не 
спади: переговорили її на 
музичні темн

ії чув Кіпу, як акомпаніа
тора, знав, що він прекрас
ний педагог, читав, що він 
лавреат Шопенівського Кон
курсу, та мене манило почу
ти його власний концерт. І 
прийшов цей момент. Кіпа 
дав свій вечір у Ню Иорку. 
І щойно тоді можна було 
оцінити всеціло цього бага
тогранного мистця, знамени
того інтерпретатора, повного 
енергії і стихійності!, драма
тизму та бравури. Бетговен у 

ні і Досі в душі 
Та чи в нас зуміли оцінити 

цього великого мистця? Аб
солютно иі ! К і п а ж Go 
переріс нашу еміграцію. На
ше громадянство не підтри
мало Кіпу, як піяніста-мист– 
ця. Коли він мав аж забагато 
учнів -на лекції фортепіяну, 
то добродієм: було не грома
дянство, а блискучий педа
гог Кіпа. Він за малу запла
ту давав знання, що було 
варте тричі стільки. 

Це була незабутня приєм
ність сидіти на його лекціях 
фортепіяну і слухати його 
цінних пояснень, легкого 
гумору, його показів і заг– 
рань фраз, а рідше і цілої 
композиції. Що в Кіпи було 
особливо подивугірне, це йо
го сталева витривалість, не– 
вгнутість і чесність кожну 
лекцію провести з найбіль
шою увагою і дбайливістю. 
Нічого не пропустити, не пе
рескочити, нічого не зали
шити не поправленим. 

А потім річні пописи учнів 
його студії, де грали не тіль– 

крім цього, — і тут уже зву
чала гірка ірогіія: „Хто в 
нас цікавиться фортепіяно– 
вим концертом?" І це було 
досить близько до правди. 

Кіпа пробував своїх сил і 
в композиції. На Це було 
менше часу потрібно, як на 
фортепіянові вправи й опа
нування репертуару. — Ба
гато з нас пам'ятає його вда
лу музичну ілюстрацію до 
драми Л. Українки: „Бояри
ня", що її, в п'ядесятих ро
ках, ставили молоді актори в 
Ню Иорку. Фортепіянові ком
позиції зачали виходити в 
нього відразу цікаво. З пісня
ми йшло повільніше. Одначе, 
саме цього року навесні, під 
час його заходами влаштова
ного концерту1 у ВУАН, я 
гратулював йому і признав, 
що він дуже пішов уперед у 
композиції пісень: А не пе
редбачав, що це' я йому і 
востаннє ґратулюю. 

Ми втратили в Кіпі най
кращого музичного педагого 
на еміграції, і знаменитого 
піаніста, що не міг рости вго
ру, ні навіть триматися на 
поверхні як піяніст і задля 
браку зрозуміння і підтрим
ки нашого громадянства і за
для недостачі зв'язків увійти кн визначні, але всі. Це були , їв мистецькі круги країни, що справжні, пам'ятки концер– J ” „. „ ,„„„„..;; 

тики. І найкращою з його 
учнів остала таки, — зреш
тою так, як і повинно бути, 
— його рідна доня. Та тут ми 
з Кіпою ніяк не могли пого
дитися. Я переконував його, 
що в о н а повинна робити 
кар'єру піаністки, та Кіпа, 
може підо впливом власної 
долі, не міг на це рішитись. 

Проте учителювання, яке 
давало йому можність живо
тіння, забирало йому всень
кий час і енергію, параліжу– 
вало його, як мистця, що був 
створений до сцени і висту
пів. На мій запит, чому не 
дас власного концерту, Кіпа 
зрезнґновано відповідав, що 
часу в нього не вистане, не 
тільки на вивчення нового 
репертуару, а навіть на обо
в'язкові щоденні вправи, і 

ЛГГЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИП КЛІОБ в НЮ ИОРКУ 

П'ЯТНИЦЯ, 6-го ГРУДНЯ ц. p., год. 7:30 веч. 
К О Н Ц Е Р Т 

У виконанії;: 
МАРТА ЧАЛЕЛЬСЬКА - соната Л. Ревуцьклго 
ХР!ІСТІІНА ОСАДЦА-АВКІИНС меццо-сопрано. 

. „ кикоиас тиори Молора, Шуберта, Кос-Анатольсько. 
го, Стеценіса і Степового. 
АкомлаИІЯмеїгТ МАРТА ЧАЛЕЛЬСЬКА. 

- Слово про Л. Ревуцького РОМАН САВІЩЬКИИ 
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ЗАЯВА 
ОФсщмамня кол, Воякіа УПА 

Америки і Канади 

п 

з х з х : зсс: ядд "дв дає 

У зв'язку з оголошенням в газеті „Свобода" за 27 
листопада ц. р. звернення Головної Управи Товариства 
кол. Вояків УПА ген.-хор. Р. Шухевнча - Т. Чупринки 
в ЗСА, за підписом п. М. Грицков'яиа та п. І. Ділая, в 
справі т. зв. Загального з' їзду кол. вояків УПА. дасмо 
до відома наступне: 

1. Управа і члени нашого Об'сднашія постійно ви
знавала і визнає потребу об'єднання всіх кол. воякіа 
УТІА в одній комбатаитській організації. 3 цією метою 
ми провели декілька нарад з делегованими представни
ками Головної Управи Товариства і завжди пропонува
ли конкретні спільні акції обох існуючих унівськнх ор
ганізацій, що мали б привести до повного об'єднання. 
Такі наші намагання ніколи не мали успіху. В 1967 ро
ці Головна Управа Товариства, без порозуміння ю нами, 
створила окремий власний комітет для відзначення 
25-их роковин утворення УПА і окрему власну Капі
тулу Золотого Хреста У П А та. запропонували нам вклю– 
чкгись до створеного ними комітету. Незалежно від то
го, що наше Об'єднання було таким чином поставлене 
перед доконаним фактом, ми погодилися делегувати на
ших членів до згаданого комітету і пропонували запро
сити всіх живучих в ЗСА члеиів УГВР до створеного 
Організаціями Визвольного Фронту, Почесного Коміте
ту, та покликати до життя спільну Капітулу Золотого 
Хреста. Ми вважали такі вимоги конечними тому що: 

` а) за весь час свого існування в Україні, УПА бу
ла .підпорядкована УГВР, якій всі вояки УПА складали 
присягу на вірність, 

б) мн не вважали спрапедливнм намагання ГУ То
вариства виключити членів нашого Об'єднання, які ве
ли боротьбу в рядах УПА, від участи в Капітулі Золо
того Хреста УПА та о д е р ж а т и Хреста Заслуги цієї ж 
УПА. Представники Товариства кол. Вояків УПА ген.– 
хор. Р. Шухевнча - Т. Чупринки відкинули ці наші 
пропозиції. 

2. Дня 27 листопада ц. р. ми одержали листа від ГУ 
Товариства (дата поштової печатки 25 листопада по 
пол. і з запрошенням взяти участь у т. зв. ..Загальному 
З'іаДі кол. Вояків УПА" в дні 7 грудня ц. р. Того само
го дня мн прочитали в газеті „Свобода" згаданий вище 
заклик взяти участь в підготованому вже з'їзді, прий
няти один статут, та створити одне Товариство. 

Таку пропозицію ГУ Товариства важко вважати 
Серіозною, і ми переконані, що П автори є цього свідомі. 
Я єдиним результатом може бути дезінформація грома
ди про фактичний стан справ. Наше Об'єднання є ста– 
тутовою організацією, отже про долю, зокрема про її 
розв'язання та злиття з Товариством можуть рішати 
єдино і виключно загальні збори нашого членства, і то
му' пропозиція звернена в нашу сторону на десять днів 
перед зорганізованим ГУ Товариства т. зв. Загальним 
.З'Іодом, прибути на нього і „створити одне Товариство" 
ч:'зовсім нереальне. Д о того долучусться рівночасне 
проголошення в пресі згаданого запрошення. Цього 
Проголошення в ніякому разі не можна рівняти з ва
шими резолюціями і закликом до едности. що їх мн 
проголосили в пресі у вересні ц. р. Там ми пропонували 
стильні заходи в справі едности і самі не творили за
здалегідь ніякого комітету і не скликали ніякого за-
,гального з' їзду і не ставили ГУ Товариства перед до
конаним фактом. 

3. Незалежно від вище сказаного, ми вирішили ви
слати наших делегатів на т. зв. „Загальний З' їзд кол. 
вояків УПА", щоб Щераз зробити спробу наладнання 
взаємин між обома упівськнми організаціями, привести 
д о їх олівпраці та спільно змагати до їх об'єднання 
в, одній комбатантській упівській організації. 

v З А ГОЛОВНУ УПРАВУ ОБ'ЄДНАННЯ 
Ю. ЛОПАТИНСЬКіга М. О.ЧИМКО 

Полова Секретар 

гяДО 

в ній живемо. 
Кіпа був не тільки наскрізь 

мистцем, він був і людиною 
великої культури. Його, як 
нікого іншого, з примірною 
дружиною, можна було стрі
нути на всіх важливих кон
цертах і імпрезах Ню Иорку. 
Моїх же власних концертів, 
Кіпа не пропустив либонь ні 
одного. На останньому, до 
поезій І. Франка, Кіпа підхо
дячи, а все з дружиною, — 
— заключував: „Слухаючи 
всіх цих наших композито
рів, які б вони й знамениті не 
були, все ж таки найзнаме– 
нитшин із них остане таки 
Лнсенко". Це тим цікавіше, 
що Кіпа був досить модер
но - сучаснним у своїх ком
позиціях. 

Писав він і цінні рецензії 
та облишив і це, нарікаючи, 
що редактори деформують 
йому його речі. — Кіпа, не 
маючи змоги виступати з 
концертами як піяніст, пси
хічно не міг пережити цього. 
З часом він почав діставати 
психологічні комплекси, які 
перейшли в хворобу, що й 
забрала його швидко і перед
часно від нас, залишаючи 
прірву, що її неможливо ні
ким іншим заповнити. Відій
шов від нас дуже оригіналь
ний і принциповий чоловік, 
прецінний мистець, незасту– 
пнмий педагог - вчитель, сер
дечний приятель, і прекрас
на та характерна людина. 

СОЮЗОВЦІ! ВСІ БЕЗ ВИИ– 
НЯТКУ ЗУСТРІЧАЙМОСЯ 
З ЧЛЕНАМИ ЕКЗЕКУТИ– 
ВИ УНСоюзу НА ОКРУЖ -
НИХ ЗБОРАХ. НЕХАЙ НА 
НИХ НЕ ЗАБРАКНЕ НІКО
ГО З ВАС! 

Балтимор, Мерягленд 

(кб) - Золотий Ювілей грація, то повинні допомог– 

вийшли СОЩ ЧИСЛІМ 
ІІІУРДАТУ ,ЗІСЇІ УКРЛ– 

ВІДЗНАЧИЛИ 50-РІЧЧЯ ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ ( ШСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ 
Цю Йорк'. - З позначен

ням лнлень-грудень 1968 p., 
чч. 99-100 .вийшло друком 
багатоілюстроване соте чис
ло журналу „Вісті Українсь
ких Інженерів", що його ви
дають Т-во Українських Ін
женерів Америки і таке ж 
Т-во в Канаді. В числі, зре
дагованому С. Протоком 'і 
К. Туркалом, поміщені ма
теріали до 20-річчя існуван
ня Товариства, біографічні 
відомості про голів ТУІ, на
укові статті українською і 

Листопадового Чину і ство 
рення Української Галиць
кої Армії та Січових Стріль
ців урочисто відзначила бал– 
тіморська громада. 

1-го листопада відслужено 
в парохіяльній церкві св. Ми
хайла Службу Божу і Пана
хиду за поляглих героїв, я 
яких взяли о р г авізовану 
участь з прапорами ОбВУА, 
Пласт, СУМА і ООЧСУ. Слу– 

тн нашому народові в його 
визвольній боротьбі. Скажім 
собі, що зробимо все, щоб" 
ідеали 1-го Листопада стали 
дійсністю. Мн сьогодні по–' 
винні рішити, щоб всі наші 
сили злучити в одно русло4 

так, як це сталося 1-го лис
топада 1918 p.. і щоб вся на
ша сила була звернена не на 
боротьбу між нами самими, 
іле на боротьбу з ворогами. 

ж б у Б о ж у в наміреняі укра– Тільки спільними 
інського народу відслужено 
2 листопада. На цих Богос– 
луженнях проповіді виголо
сив о. шамб. Петро Мельни -
чук. 
- 10 листопада відбулася за

ходами Відділу УККА при 
співучасті місцевих організа
цій Ювілейна Листопадова 
Академія в залі Дому Укра
їнської Молоді, о год. 6.30 
веч. Академію відкрив вступ
ним словом голова місцевого 
відділу УККА п. Володимир 
Чорнодольський та привітав 
приявних учасників Виз
вольних Змагань. Опісля Мі
шаний Хор ООЧСУ під упра
вою проф. Миколи Кормелю– 
ка відспівав ,,Гей у лузі чер
вона калина" і „Хлопці а– 
лярм" — Б. Кудрнка та „Ви 
жертвою в бою". 

Святочну доповідь виголо
сив учасник Визвольних 
Змагань, ВІДОМИЙ суспільно– 
громадськии діяч, голова 3-
УАДК — д-р Володимир Та
лан. Доповідач обговорив 
перебіг розоруження австрій
ських військових частин і 
перебрання влади ранком і 
листопада 1918 р. Створена 
перша українська збройна 
сила, Українська Галицька 
Армія відразу пішла ДО бо
ротьби в обороні відродженої 
Української Держави та про
тягом 8 місяців боролась 
проти переважаючих сил во
рога а відтак спільно з Діє
вою Армісю здобувала Київ, 
бо вирішила, що тільки че
рез Київ дорога на Львів, 
тільки силами цілої України 
можна забезпечити кордони 
України. Коли хочемо гідно 
відзначити 50-ліття Листо
падового Чину, говорив До
повідач, ми 

силами 
помогти нашому 
відзискатн неза– 

украінська емг 
І^ІС— 

зможемо 
народові 
лежність. 

У мистецькій частині п. 
Марія Брездень - Сербин, со
прано, відспівала кілька пі
сень. Монтаж - сценку вико
нали сумівці: Д . Войтович, 
М. Дудок , В. Верннй, Т. К у 
зьмів, М. Гадзаман, М. Кача– 
нюк, М. Сідляк і Р. Кузьмів. 
".В день 1-го листопада" — 
С. Черкасенка деклямував 
пластун Юрій Попович, а 
..Ми с, б у л и і будем м и л — 
А. Легіт декламувала сумів– 
ка Зеня Чорна. Мішаний 
Хор ООЧСУ під управою 
М. Кормелюка відспівав дві 
пісні. Академію закінчено 
гимном „ Щ е не вмерла Ук
раїна", що його с ідспівали 
асі приявні. 

Декораці ї сцени і обкла
динку програми виконав Т. 
Кузьмів. 

англ ійською мовами: проф. 
М. Зайцева, інж. В. Качура, 
інж– Ліді ї Базарко, інж. Ро
мана Г а л ібея — новообрано
го голови Т-ва, технічна 
хроніка та ін. Члени ТУІ о– 
д е р ж у ю т ь це видання без
платно . 

З М І Н Ю Ю Д А Т У В Е Ч О Р А 
М. О С Т Р О В Е Р Х И 

З Управи С У Ж А повідом
лено , щ о з уваги на Юві
л е й н и й бенкет з нагоди 75-
річчя „Свободи" і 35-річчя 
„Українського Тижневика", 
щ о його 14 грудня ц. р. вла
штовує у великій залі УН– 
Д о м у в Н ю Иорку Окруж
ний Комітет Відділів УНСо
ю з у Метрополітальної окру
ги, відкликано передбаче
ний на той день Авторський 
вечір письменника й ж у р н а 
ліста Михайла Островерхи. 
Нова дата буде своєчасно 
проголошена . 

Посвятили дім СУМА в АсторГї 
Асторія, Н. И. — У неділю 

1-го грудня , в присутності 
п о н а д 200 осіб, о. В. Андрей– 
чук парох церкви Чесного 
Хреста , о. д - р ' М . Когут і о. 
С. К о л я р посвятили Дім 12-
го Відділу, С У М А ім. „Почаї– 
ва" на 31-ій евню, придбанні! 
з у с и л л я м батьків сумівців і 
української свідомої громади 
з а 28 тис. доларів, а з необ
х і д н и м ремонтом вартість ку– 
пяа становить 36 .000 дол . Пі
сля посвячення дому, духов
ні отці, громадянство і су
мівці в ун іформах перейшли 
до іншої залі , д е відбулось 
прийняття - обід. Й о г о від
крив голова Відд ілу СУМА в 
Асторії І. Вітюк. благословив 
страви і потім промовляв до 
з ібраних о. д-р М. Когут, тоо– 
тмайстром був д-р В. Нестео– 
чук. Святкове слово - поздо
ровлення і заклик д о нової 
праці виголосив ред. В. Леве– 

U 
І . 
-А 

І нець, вітали сл^мівців та 
кі'в з успіхом голова Г У 
М А мгр. Є. Гановський, ке-'–. 
рівниця сумівської Ш к о л и 4 

Українознавства в АсторЕС 
проф. Д а н ч у к , від ОУВФрон–. 
ту п. Бедрій, від Об'єднаних' 
Організацій міста Н ю И о р к у . 
д -р І. Козак, від УНПомочІІ^ 
- п. Д у т к о та ін. Після преДі 
ставлення почесної П р е з и д і й 
та проголошення с п и с к у ж е ^ 
ртводавців на Д і м СУМА-Т 
між якими понад Ю родин 
подарували на ц ю ціль ао^ 
500 доля рів, присутні щиро' 
оплескувалн письменника М,. 
Понеділка, який виступив з 
двома оповіданнями на Шев–^ 
ченківську тематику; з услі–' 
хом виступали сумівці - дек–, 
ляматори і хор ю н и х сумі-г 
вок під керівництвом К. Ле–" 
хіцької. Гості вписувались у1 

пам'яткову книгу, жергвую–: 
чи при тому на новонабутийї 
Д і м СУМА. 

У Домініканському костелі у Львові 
відкривають „Музей атеїзму" 

Київ. - Впродовж п'яти 
наступних років, обіцяс і,Лі– 
тературна Україна" з 22-го 
листопада, у Львові буде 
збудовано концертову з а л ю 
на 2 500 слухачів, реконс
труюють стару б у д о в у Теат
ру Юного Глядача ім. Мак
сима Ґорького і . .значно по
ширять бібліотеку ім. Я. Га– 
лана". Та ж газета повідо
мила, щ о ,,в Домінікансько
му костелі закінчуються ро
боти по створенню М у з е ю 
історії атеїзму", а в Бернар
динському манастирі мають 
відкрити Музей скульптури. 
Керівник обласного управ

ління в справах культури 
Я. Вітошннський поінфор
мував, що ,,на паралельній 
з Високим Замком горі по
стане монумент Т а р аса 
Шевченка. Пам'ятник жерт
вам фашизму височітиме 
там, де гітлерівці по-звіря
чому замордували видатних 
львівських учених. На ву
лицях і майданах міста 
Львова стоятимуть пам'ят
ники Маркіянові Шашкеви– 
чу, Ярославу Галану, Юріє
ві Мельинчуку, Петрові Ко– 
зланюку, а також Данилові 
Галицькому тц Іванові Під
кові" . 

-

ДІЛИМОСЯ сумною ВІСТКОЮ 
.і РІДІШМИ, Приятелями І Знайомими, 

що 2-го грудня 196Я року по короткій п^дуяі. 
упокоївся в Болі на 89-му році життя, 

наш Найдорожчий ТАТО. ДІДУСЬ І ПРАДІДУНЬО 

бл. п. 
ІВАН ШТІГЛЯС 

ПОХОРОН відбувся дня 4-го грудня 1968 р. а укра
їнської католицької церкви св. Михаїяа в Гартфорді, 
Кони, ші український цвинтар у Г.ісстонбсрІ, Коїш. 

У глибокому смутку: 
донька - МАРІЯ МУ СНІ л мужем БОГДАНОМ 
виучка — УЛЯНА ЗІНІІЧ :і мужсім 

ВОЛОДиМІІРОМ І енном МАРКОМ в ЗСА 
донька — ОЛЬГА 
внучка — ІРЕНА І правнучка МАРТА 

в Україні 

ДІЛИМОСЯ сумною вісткою :і Родиною І ,ЧниЙоминн, 
що в понеділок, 2-го грудня 1968 року упокоїВ,шСь и Ги їй в Брукликі, Н. П. 

наша Найдорожча МАМА, Г,АВУНЯ і ИРАВАБУНЯ 

бл. п. АННА ЗАМОСЦЯНИК 
нар. в г. Мнчшців, нов. Бережани, Україна, проживши 78 роки. 

П А Н А Х И Д А в четвер, 5-го грудня, о год. 8-ій всч. в похоронному заведенні 
-lames Funeral Parlor, Atlantic. Л.- Wyona Sts., Brooklyn, N.V. 

ПОХОРОН в п'ятницю, 6-го грудня 1968 p. о год. 9:30 рейку до церкви св. 
Юра при 7-ій вул. в Ніо Иорку, а опісля ш цвинтар Кальвалія. 

В глибокому смутку: 

чоловік - МИКОЛА 
Г!ППІ І ДОНЬКИ (5) з ролнтишн 
14 ВНУКІВ 1 7 ПРАВНУКГО 

шшшшшшяшшшшшшшшшшштш 

В ПЕРШУ КОЛЮЧУ 
РІЧНИЦЮ СМКРТИ 
нашого Найдорожчого 

1 Незабутнього 
СИНА і БРАТА 

бл. п. 
ПІДСТАРШІША 

АРМП ЗСА 

БОГДАНА 
БРИДУНА 

який :ігинув у В'єтнамі, 10-го грудня 1967 року 
їіуде відправлена 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБА БОЖА 
І ПАНАХИДА 

в СУБОТУ, 7-го ГРУДНЯ 1968 р. о год. "-ій^рано 
в ЦЕРКВІ СВ. АП. ПЕТРА і ПАВЛА 

при Вептлей Аве в Джерлі Ситі. Н. Дж. 
про що Рідню і Знайомих повідомляють 

МАРІЯ і ВАСИЛЬ - Патькн 
ІВАН - брат 
АННА І НАСТУНЯ - сестри 

ят;тіті9жтмтт.ттяш.іїттщ 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНІЇ АКАДЕМІЯ НАУК і СШІ 
КОМІТЕТ В І Д З Н А Ч Е Н Н Я 900-РГЧЧЯ 

М. КАМ'ЯНЦЯ ПОДІЛЬСЬКОГО 

УРОЧИСТЕ ̂ ВІДЗНАЧЕННЯ 
900-Р1ЧЧЯ 

м. КАМ'ЯНЦЯ подільського 
П р о г р а м а 

Субота, 7 грудня, о 4-ій год. дня в приміщенні Академії 
Проф. О. Аруїмович, Президент Академії Відкрит

тя 
Арх. М. Кравчук - Вступне слово 
Проф. о. І. Губаржсвеькнй — Національні риси духо

вого Поділля 
Д-р В. Омельченко — Історія м. Кам'яігця і Поділля 
Проф. І. Ронгін Природні багатства Поділля 
Д-р Я. Туркало Роксоляна султанша, дочка По

ділля 
НИДІЛИ, Я грудня, о 4-ій год. діш в приміщенні Академії 

Ген. П. ІІІїшдрук - Кам'янець Подільський як 
пляцдарм боротьби за Україну 

П. В. Гарбер - Кам'янець Подільська духовна семі
нарія 

Інж. К. Туркало — Про злсігуваїпія Українського Дер
жавного Університету в м. Кам'янці Подільському 

Ред. Д . Корбутяк - М. Кам'янець Подільський під 
час Другої Світової Шини 

Д-р Т. Прнходько-Солуха Спогад про д-ра К Со– 
луху 

Арх. Ярослав Січииський — Спогад про дослідника 
Поділля протолр. Ю. Сочинського 

П-нІ О. Загайкевич-Мельинчук - Спогад про піоне
ра регіональних збірників проф. В. Зогаяксвича 

КОНДЕРТ а участю: п. Ганни Шерей (меццо-сопрано). 
солістка філгармонії. Виступ юних бандурнстів школи 
о. С. КІндзерявого-ІІастухова. 

Після концерту - буфет. 
ВИСТАВКА: мистецьких пам'яток і мап та ілюстрацій 

Поділля; картин мнстцДв: Д. Горинткеинча, С. Кіидзе– 
рявого-ІІастухова, І. Кучмако, М. Кравчука, П-iri С. 
Розгін. 

Урочисте відзначення відбудеться 

в суботу, 7 і неділю, 8 грудня 1968 року 
о 4-ій, год. дня 

в ПРИМІЩЕННІ АКАДЕМІЇ 
206 Вест 100-та вулиця, Н ю Порк, Н. И. 

КО.МТГЕТ 

4fc 
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г УПРАВА ТОВАРИСТВА УКРАПІСЬКИХ 
ПІЖЕПЕРІВ А М Е Р И К И -

В І Д Д Ь І у т о ИОРКУ 
илаштовус 

в суботу, 7-го грудня 1968 року 
в год. 7-ій веч. 

КОНФЕРЕНЦІЮ-СХОДИНИ 
її з я л і 

УКРАШСЬКОГО ІНСТИТУТУ АМЕРИКИ 
при 2 Схід 79-та ві'л в Ню Иорку 

на якій доповідатиме 
Д-р МИХАЙЛО ЯРИМОВИЧ: 

„ЕФЕКТИ НЕВАГОМОСТИ В ПРОСТОРГ 
Доповідь буде ілюстрована прозіркамн і фільмом. 

Сердечно просимо Bi l l . Членів до численної участи. Го 
стям радь Після доповідей 
при ЧАЮ. 
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ТОВАРИСЬКА ГУТІРКА УПРАВА ТОВАРИСТВА і і 
ЮФОФФ+ФО+ФФФІФФФФОФФОФІ+І 

НАЙКРАЩИМ ДАРУНКОМ 

на (В. МИКОЛАЯ 
піщ ЯЛИНКУ 
г. 
Студійна (Колєщякова ) 
Грамота У Ні out.І у 
ЯКА ЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДІТЯМ 
І ВНУКАМ НАЙВАЖЛИВІШЕ: 
ВИСОКІ СТУДІЇ, ЯКІ ВІДКРИЮТЬ ЇМ 
ДВЕРІ ДО ЩАСЛИВОГО 
И УСПІШНОГО ЖИТТЯ. 

К Н И Ж К И : 
МОЗАЇКА - ШОНК-РУСПЧ 1 дол 
ЛІТОГРАВЮРА - ІНОНК-РУСНЧ 2 дол. 

Слати моні ордер: 
NORM ENAMEL ART GALLERY 

31Я East 9th Street New York, N.Y. 10009 
i` ' - ' - ' і -

І ; І 

І: 

Увага! Увага! 
Вже появились і г. до набуття в усіх українських кни

гарнях кШосках і т. п. у вільному СВІТІ. 

НОВА ВИШИВКОВА СЕРІЯ 
РІЗДВЯНИХ КАРТОЧОК 

Ч. 40 ..Спочив на сіні Бог необнятнй" -
мнет. B .̀ Мошюгськнй 

Ч. 41 „По водохрещі на Гуцульщині" -
мист. В. Зялуцькип 

Ч. 42 .Ливсь поюще' мист. В. Доброліж 
Ч. 43 „Різдвяна ніч" - мист. В. Доброліж 
Ч. 44 ..Вже перша ,чірка засяла" -

мист. Ю. Краяківськнй 
Здоровіть лнайомнх, ліпште.тів та рідних в Україні най– 
популярнішими „вишивковнми" карточкамн. Д о набут
тя таі:ож Настінний Календар на 1969 з картиною „Сва
тай мене козаченьку люблю тебе дуже" у никон. мист. 

И. Фіялвнко. 

В-ВО ТАРАС БАРАН 
24 Pine Ave, К. Montreal. Que. ISO. Canada. Tel.: 849-9540 
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З Д О Р О В І Т Ь 
на РІЗДВО ХРИСТОВЕ і НОВИЙ РІК 

П Р И Я Т Е Л І В і ЗНАЙОМИХ 

ПРЕГАРНИМИ КАРТКАМИ 
В КОЛЬОРАХ, З ГАРНИМИ УКРАЇНСЬКИМИ 

СВЯТОЧНИМИ ПОБАЖАННЯМИ. 
в 

ГКАРТКИ ВИГОТОВЛЕНІ НА ПІДСТАВІ ОРІ 
Н И Х ВЗТРЩВ ЗНАНИХ УКРАЇНСЬКИХ 

А Р Т И С П В - М А Л Я Р І В 

Ц 
Щ Н А - 10 ЦЕНТГВ ЗА ШТУКУ 

^"SVOBODA", F . a Box 849, JERSEY CITY, N J . 07SMJ 

^^ese^ees^: 



ж СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 5-го ГРУДНЯ 1968 Ч. 225. 

Праця || 
Ц H E L P W A N T E D MALE | | 
r - TEXTXTRED VINYL A 
Г WRINKLE SPRAYERS 

Modern water washed booths, 
?iteady year round work, fringe 
benefits including Blue Shield, 
B^ue Gross and paid holidays. 

'̀ n Nanr.s Metal Finishing 
SOS Third Avenue West 

Newark, N J . (201) 48-1-6406 

ROUTE SALESMEN 
Married, high school grud. Per
manent job, excellent future 
for right people. Salary 4 

conim. Many benefits. 
Amerlran Bakeries Co. 
1674 Atlantic Avenue 

Brooklyn, N.Y. 212 PR 4-40000 
Equal opportunity employer 

Porter 
UICKSVILLE AREA 
Steady year Round. 

S2.10 per hour. 
(516) WE 5-9706 

II Праця 

MAINTENANCE 
MECHANIC 

"Догляд або напрана при
ладь і машинерії фабрики 
-металевих виробів. Доск. 
платня і бсиефіти. для пер– 

' Ш()КЛЯСНОП). Голос. 
J. 350 Beach 79th Street 

Rockaway Beach. 634-8400 

Attention! 
J. E. 1'.IKKK CO. needs 

.General Factory Workers. 
Play ground c q u і pment. 

T)nly those interested in 
'steady work need apply. 

Age no barrier. 
E. BCRKE, I S Kt. 1 at 

College Bridge 
New Brunswick, N J . 

„ WANTED AT ONCE 
1st Class Skilled 

W e a v e r s 
and 

F i x e r s 
2nd and 3rd Shift 

X-O L o o m s 
p N RAYON and ACETATE 

Good Wages and Benefits Sc 
Steady Work. Apply, call or 

Write 

B a r g o J l i l l s Inc . 
560 Mineral Spring Avenue 

PAWTUCKET, R.I. 
(401) 723-0110 

| | H E L P W A N T E D MALE | | 

PRODUCTION 
OPENINGS 

BLOOMFIELD 
MACHINISTS 

.3 years general precision ma
chine experience including hori
zontal boring mill; capable ot 

making own set-up. 
MACHINE 

OPERATORS 
One year general machine shop 

experience. Grinding, filing. 
scraping, drilling, etc. 

Excellent pay and benefits. For 
appointment cal 

Miss Gantz, (201) 265-2600 
McKIERNAN-TEKKY. 
MARINE DIVISION 

Litton 
Indus tr i e s 
3 Lawrence Street 

Blooiufield. N..I. 07003 
An equal opportunity employer 

M / F ЗО'.З 

The following openings offer a 
liberal benefit program includ
ing profit-sharing and excel
lent job security: 
MACHINIST Diversified 
work on general machine shop 
equipment from prints, sket
ches, and verbal instructions. 
MAINTENANCE -MECHANIC 
— Duties include the construc
tion and repair of machinery 
and facilities. Light experience 
will be considered. 
POWER PRESS OPERATORS 
— Die Cutting operation offers. 
chance for advancement to set
up position. 
MACHINE OPERATORS 
Operate variety of machinery 
used in manufacture and con
version of coated abrasives. 
MATERIAL HANDLERS 
Several needed. Certain areas 
require understanding of basic 
arithmetic. 
Clover Mfg. Co. 327 Main Ave. j 

Norwulk, Conn. 
Contact Larry Bedosky or 

Joe Rossi. Tel. (203) 847-4315 і 

Experienced 1st Class 
AUTOMOTIVE BODY MAN 

Also experienced 1st class Me
chanics. Many fringe benefits 
including Blue Shield і Blue 
Cross and uniforms. Supplied 

work near home. 
Star Pont lac 

2582 Hylan Blvd. Statcii Island 
Apply in person anytime days. 

Ask for Mr. Pallio. 

II Праця |l 
| HELP W A N T E D MALE | | 

F E N C E LNSTALLERS 
Dependable men with Cham 
Link experience for shop Sc 
field work. Steady work. 
Benefits. Excellent opportu

nity for right men. 
Propertyguurd Fence Inc. 

590 Lyons Avenue 
Irvington, New Jersey 

(201) 373-1800 

ПАВЛО КРАВЕЦЬ 

PARTS MANAGER 
Complete charge. Brand new 
facilities, excellent opportunity 
for qualified man. A great 
place to, raise a family in vaca-

tionland atmosphere. 
Ed Smith 

Chevrolet — Oldsmobile 
Port .lervix, N.Y. 

(914) 856-5105 

M E N 
General factory work. No 
experience necessary. Per
manent full time employ
ment. Excellent employee 

benefits. Large industrial 
plant. Apply 

Becton, Dickinson A Co. 
Stanley Street 

East Rutherford, N J . 
An equal opportunity 

employer. 

INSPECTORS - Electrical Sz 
Mechanical, Sheet Metal, Wire-
men, Assemblers. Machinist, 
Millers, Drill Press. Power 
Press A Tool Crib Attendants. 

With some experience. 
Taller Л Cooper, Inc. 

Div. Litton Industries 
75 Front St., Brooklyn, N.Y. 

(212) 858-0500 

ЮВІЛЕРИ 
MALDEN, MASS 

Потрібно ювелірів до нового 
місця з повний і новим внря– 
дом. Air. cond. Модерне місце. 
Бенефітн і т. д . Доск. нагода. 

Тел. за домовленням 
(617) 321-1282 

MAINTENANCE -
HANDYMAN 

For Chemical Pliint. Metropo
litan New York Sc New Jersey 
Area, good pay. steady nice 

working conditions. Call 
Mr. Liebman. (212) LO 4-3714 

(P 

- Ф О Т О Г Р А Ф -
Осип Ш. Старостяк 

Виконуй всякого рода фотографічні пра
ці, а саме: весілля, ювілеї, з'їздн-конвен– 

ЦІІ. комерційні, архітектурні, моду-фасон І т. п. У звичай
н и х або природніх кольорах. По ближчі' інформації та 

приступні ціни, звертатись на адресу: 
1881 Linden St., Ridgewood, N.Y. 11227. Tel. 212 366-1042 

І Н Ж Е Н Е Р .МЕХАНІК 
Досвід в креслярстві, ши
рока, різнородиа праця в 
Boiler Mfg. Plant. Побажа
ний наук, ступінь — але 
неконечний , Платня 58-
S10.000.00. Телефонувати: 

(201) 768-5500. Bet. 9-5 РМ 

ДОСКОНАЛА НАГОДА 
для мужчин навчіггнся ціка
вого фаху, як гравірування 
гумових печаток в одній з ке
рівних пироб. Rubber Printing 
Plates for Box Die Industry. 
Ці особи мусять мати добрий 
зір і тривку руку. Добре бу
ло б мати якнннебудь досвід 
в мистецтві або тій ділянці. 
Висока платня і всі беисфіти. 

Тел. Mr. Mclnitschcnko — 
(201) 864-8600 

КУПУЄТЕ МАШИНКУ ДО ПИСАНИН? 
Зайдіть до нас за правдивою порадою! 
Машинки до писання це наш бизнес! Мас– 

, мо вибір, досвід, і всі можливості, щоб за– 
ПВВННТИ Вам повну сатисфакцію. Не ..ду
майте 2 рази". Зайдіть до нас за правиль
ним вибором і правильною цілою! Уповно

важений ділер для Olympia Precision Typewriters. 
DOBKK TYPEWRITER EXCHANGE 

2989 Kennedy Boulevard (Corner Newark Avenue) 
653-0140 JERSEY CITY, N.J. 07306 633-0141 
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ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ї ї 
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ J? 

У „СВОБОДІ" J 
Адміністрація „СВОБОДИ" повідомляє, що Ш 

йдучи назустріч загальним побажанням, во– j ^ | 
на й в цьому році призначить окремі шпальти W 
збільшеного Різдвяного числа на оголошення tfl 
традиційних святочних привітів і побажань, 'ій 

Ц І Н И О Г О Л О Ш Е Н Ь : Я 
1 цаль через 1 шпальту . . . . S 3.00 /ДО 
1 даль через 2 шпальти . . . 5.00 v l 
2 цалі через 2 шпальти . . . . 10.00 м 
3 цалі через 2 шпальти . . . 15.00 f`fl 
4 цалі через 2 шпальти . . . . 20.00 уй 
5 пдлів через 2 шпальти . .. . 25.00 ^С 
6 цалів через 2 шпальти . . . . 30.00 | і 

та в інших розмірах. ^2 

Треба сподіватися, що загал нашого Гро– W 
мадянства використає цю нагоду, щоб переда– ^ 
ти свої традиційні побажання та дати про сс– уі 
бе знати своїм рідним, приятелям та знайомим ^у 
навіть в найдальших закутинах світу, куди | і 
навряд чи звичайна пошта занесла б таку rfl 
вістку. Великий тираж „СВОБОДИ" та відпо– vk 
відний зміст збільшеного святочного числа, jU| 
надають таким побажанням окремої вартості! ^у 
і значення. Ти 

ОГОЛОШЕННЯ ПРИПМАСТЬСЯ: J ? 
ДО ЧИСЛА хл 

за новим стилем до 16-го ГРУДНЯ 19G8 року, J 2 
за старим стилем до 30-го ГРУДНЯ 1968 року Trt 

Зголошення святочних побажань, РАЗОМ v l 
З ГРОШЕВОЮ ОПЛАТОЮ, залежно від ве– Ш 
личини оголошень, надсилати до: f\ 

" S V O R O D A " 
83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

ЗАГАЛЬНІ РОБІТНИКИ 
Праця при необроблсішх 
телячих шкірах. Д о б р а 

платня, постійна праця. 
ripucMiif умовкни. 

Н 6 F 
Hide A Skins Company 

573 Kent Avenue 
Brooklyn. N.Y. EV 4-2393 

(Посмертна згадка)? 
6-го вересня 1968 року ві

дійшов від нас, люблений 
усімн Павло Кравець на 55 
році трудоліобного життя в 
Міннеаполісі, Мінн. 

Він народився в селі Швеіі– 
ківці. повіт Підгайці 15 ве
ресня 1912 року. 

Дитячі і молоді літа про
вів безжурно в ріднім селі. 
Був покликанивй до польсь
кого війська, але як одинак 
в своїх батьків, був звільне
ний з війська. Повернув
шись додому, він не довго 
побував у рідному селі. 

П є р є с лідуваний польсь
кою поліцією, не міг знайти 
спокійного місця, ховався в 
лісах. З приходом комуніс
тичних і гітлерівських „виз
волителів", які не давали 

! жити покійному на рідній 
.землі, подався з іншими в 
j ліси і там продовжував свою 
працю у відділах УПА. 

В 1944 році мусів він по– 
! кидати батьківську стріху, 
свою рідню, рідну землю, 

І рятуючи своє життя перед 
московськими та гітлеріз– 
ськнмн ордами. ^ 

На еміграції був в Австрії, 
потім в Баварії. В Авґзбурзі 
не піддавався хворобі і пра
цював у шевській таборовій 
майстерні. Він найбільший 
жаль носив у своєму серці, 
бо не по своїй волі відірвав
ся від своєї родини. 

Весною 1949 році опинив
ся в Америці у Міннеаполісі, 
де працював у фабриці, і тут 
прожив до кінця свойого 
життя. 

На забував покійний про 
свою дорогу родину, котра 
залишилась на Рідних Зем
лях і завжди їй помагав. 

Покійний не дуже любив 
розказувати про своє горе, 
був лагідної вдачі, чесним. 
благородним та ласкавим до 
кожного. Покійний, правди
во віруючий християнин ви
конував сумлінно свої хрис
тиянські обов'язки. І так ви
ховав своїх синів. 

Покійний щиро жертвував 
на потреби церкви і інших 
заохочував до добрих діл. 
Щиро жертвував на будову 
УНДому. 

Покійний Павло був вір
ним членом нашої У. К. Ц. і 
щирим українським патріо
том. В його домі все звучала 
українська мова. Своїх оби– 
двох синів. Михайла і Юрка.' куємо, 
виховав добре, вщепив в їх 

Павло Кравець 

душу любов до свого народу 
і рідної церкви. 

Кілька тижнів тому покій
ний поважно захворів. Лі
кар сказав, що в нього сер
цева недуга. Зараз прийняв 
Св. Тайни з рук свого паро– 
ха та спокійно приготовляв
ся до смертн. Поснлідні його 
слова були такі: „Не плачте 
за мною, а зопікуйтеся мо
їми сиротами!" До жінки Те
тяни сказав, щоб посилала 
синів до школи. 

Похоронні відправи поча
лися в неділю вечором. 
Обидва вечори каплиця бу
ла переповнена, не могла 
вмістити всіх, що прийшли 
віддати послідню прислугу 
пок. Павлові. І церква св. 
Константи на була запов
нена. 

В церкві о. парох відпра
вив чин Похорону. Про
щальне слово від .Чпсцевого 
Відділу ООЧСУ сказав сек
ретар мґр. Петро Тимко.. З 
цвинтаря на запрошення 
вдови Тетяни всі повернули
ся до шкільної залі на пе
рекуску, приготовану добри
ми жінками під проводом 
пані Галини Свінціцької. 

Великий біль серця маємо 
по втраті дорогого мужа, до
брого тата і зятя. У час на
шого великого горя і журби 
нас не опустили наші прил– 
телі та знайомі. Вони допо
могли нам переносити наш 
біль та пережити ті важкі 
хвилини, і за це ми їм дя– 

Теодор Федоришин. 

Дальші інформації в справі відшкодувань 

EXPERIENCED 
MECHANICS - HELPERS 

And Experienced 
BODY MEN 

Light welding. Steady Jobs. 
Oneida Motor Freight 
Commercial Avenue 

Cnrfetadt. N-I. 
(ЇП1) Я.ЧЯ-в(Н)О. Ext. 207 

|| Праця || 
| ПЕЬР WANTED FEMALE | 

ЖІНКА 
в зрілому віці, досв. ГОСПОДИ
НЯ, легке кухонарешія, му
сить любити д ітей , 'в заміну 
аа прив. кімнату 4- харч, в 
присм. домі 4- 535.00 на тиж
день. Мешк. n Northport, L.I. 
(51 fi) 513-5444 - (510) 261-0328 

II 
IB 

Праця 
MALE A FEMALE | | 

ЗАГАЛЬНІ ПОМІЧНИКИ 
МУЖЧИНИ І ЖІНКИ 

Доск. бсиефіти, вакації, пен
сія і т. д. Приємні умов, пра
ці, кафетерій для робітників. 

Loft Candv Corp. 
tilth Ave. A Vernon Blvd. 

L.I.City Ph. 784-3300 
No. lo;j Bus from Queens Plaza 

1. Повідомляємо всіх за
інтересованих, що Уряд Ви
сокого комісара в Женеві 
мас можливість дати незнач
ну допомогу з фонду від
шкодування таким особам, 
ИЇО з різних причин не вно
сили в означеному реченці 
прохань до Женеви, якщо 
вони докажуть, що: -

а) були переслідувані з 
національних причин і пере
бували в концентраційних 
таборах, 

б) не одержали досі жод
ного відшкодування від ні
мецького уряду в Бонні. 

2. Особи, що були вивезе
ні, на примусові роботи і вна– 

і слідок нелюдського тракту
вання чи побоїв потерпіли 
на здоров'ю, не мають, на 
жаль, можлнвости одержати 
допомогу з цього фонду, бо 
він дуже обмежений. Як ін
формує Уряд Високого ко
місара, з цієї самої причини 
не буде, здасться, можлнво
сти виплачувати таку допо
могу також особам, які бу
ли вивезені на примусові ро
боти малолітніми, тобто до 

ЗОЕЗО 
о ВЖЕ МОЖНА ЗАМОВИТИ 

КНИЖКУ ПРО ДОВГОЛІТТЯ 

П е т р о Ч и ж и к 
ЯК ЛЮДИНІ ДОСЯГНУТИ 

ДОВГОЛІТТЯ 
Автор книжки поставив собі завдання на підставі 

наукових джерел ВсесторОННЬО освітлити біологічні тео
рії які стосуються старіння та довголіття, а також ви
значити несприятливі чинники, які вкорочують життя 
та відзначити сприятливі ЧИННИКИ, які впливають на 
продовження життя. 

Ціна: м'яка оправа 51.50. Сторін 86. Замовляти: 

SVOBODA - 81-83 Grand St., JERSEY CITY, N.J. 07303 

яоі 888 s s a o t a o c s s aoi aoi 

II О В І Д О M Л Е II II II 
Адміністрації „Свободи 

^ 

закінчення сімнадцятого ро
ку життя. 

3. Щодо осіб, які перебу
вали в тюрмах (з причини 
їхньої національності!), то 
вони можуть вносити про
хання до Високого комісара 
тільки тоді, коли мають на 
це добрі докази. 

Ще раз підкреслюємо, що 
цс стосується тільки тих о– 
сіб, які досі не вносили про
хань на допомогу з фонду 
Високого комісара і не одер
жали відшкодування від ні
мецького уряду. 

4. За докладнішими ін– 
формаціями і формулярами 
для цієї справи просимо 
звертатися до Европейсько– 
го Представництва ЗУАДКо– 
мітету на адресу: Vcreinig-
tes Ukrainisch - Аіпегікапі– 
sches Hilfskomitee, 80 Миеп– 
chen 2, Augustenstr. 46/ПІ, 
West Germany. 

Европсіїськс 
Представництво 

ЗУАДК 

Пні забутих 
предків 

Ціна — 50 пінтів 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 
КІНОФІЛЬМУ 

„ВСТАНЕ УКРАЇНА" 
Ірвінггон. — У неділю 8 

грудня в залі УНДому прн 
140 Проспект евню відбу
деться з ' ініціативи ОУА 
„Самопоміч" висвітлювання 
великого документального 
кольорового к і н офільму 
„Встане Україна", випуску 
Кіностудії Я. Кулиннча — 
про перший СКВУ і тисячі 
людей, які взяли в ньому 
участь. Перший сеанс о 4-й 
другий о 7-й вечора. 
, 1 - : ^ - - ' kit 

ПРОЗІРКИ З БРАЗИЛП ТА 
З УКРАЇНСЬКОГО 

ВІННІПЕГУ 
Філадельфія. — У суботу 

7 грудня в залі ЛМКлюбу 
о 7 г. вечора відбудеться пе
регляд цікавих прозірок з 
Бразилії та з українських 
об'єктів Вінніпегу. Поясню
ватимуть пані Н. Лиса та 
І. Петрів. Вечір в залі „Три
зуба", на 4932 Північ, Врод 
вулиці. 

МАШИНА. ЩО „БАЧИТЬ" 
КОЛІР 

Молоді вчені Київського 
Політехнічного І н с т и туту 
проф. В. Сігорськнй, д-р тех
нічних наук А. Петренко, 
кандидат техн. наук В. Фе– 
сечко та ін. створили апа
рат, умовно названий „Гра
фіком", що не лише відчитує 
переслані кабелями різні 
графіки, а й автоматично 
розпізнає кольори. Це новий 
винахід як н самому СССР. 
так і за кордоном. Апарат 
вже виставлено для огляду 
як писала „Молодь України" 
з 22 листопада, в Москві на 
виставці ..Освіта в CCCP`". 

ВЖЕ ЗА 
ВІСІМНАДЦЯТЬ 

ДОЛАРІВ 
можете зробити приємний 
Д А Р У Н О К для своїх най

ближчих на 

Св. Минопая 
Різдво 
Новий Рік 

Д-р Лука Луців: 
о Т Д Р А С Ш Е В Ч Е Н К О : спі

вець української славн. Ст. 
192 

9 МАРКІЯН Ш А Ш К Е В И Ч . 
Біографія і характеристика 
творчости з додатком усіх 
оригінальних творів поета. 
Стор. 118. 

m ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА. 
(В 100-річчл П народнії). 
Стор. 6-1. 
Crop. 72. 

m ІВАН ФРАНКО. Життя і 
творчість. Стор. 61. 

Федір Дудко: 
Ф МОЯ4 МОЛОДІСТЬ. Ст. 88. 
Володимир Ксдровс'ький: 
m ОБРИСИ МИНУЛОГО. Ст. 

136. 
Ф ШР:ВЧЕНКОВІ Д У М И І 

ПІСНІ. (У сторіччя смертн 
Поста) . Стор. 112. 

Василь Барка: 
ш РАП роман. Стор. 309. 
Антін Драґан; 
m У К Р А Ї Н С Ь К И Й Н А Р О Д 

Н И Й СОЮЗ У МИНУЛО
МУ І СУЧАСНОМУ (1894-
1964). 

A. Dragan: 
9 U K R A I N I A N NATIONAL 

ASSOCIATION. Its Pa.st 
and Present (1894-1964). 

m THEIR L A N D : An AntoloRy 
of Ukrainian Short Stories. 
Edited by Michael Luthko-
vich. Preface by Clarence A. 
Manning. Introduction by 
Luke Luciw. Biographical 
Sketches by Bohdan Kraw-
ciw. 

John Panchuk: 
9 S H E V C H E N K O S TESTA

MENT. Annotated Com
mentaries. 

Замовлення і належність за 
книжки слати: 

" S V O B O D A " 
P.O. Box 346 

Jersey City, N.J. 07303 USA 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ . 

СУБОТА, 
7-го ГРУДНЯ 1968 p. 

БРУКЛІШ, Н. П. Річні збори 
Т-ва ім. Б. Хмельницького 
- 158'Відд. о год. 7:30 веч. 
в УНДомі. 216-218 Ґрснд 
Стр. Присутність кожного 
члена с обов'язкова. На по
рядку нарад: звідомлсннЯ" 
уступаючої Управи і вибір 
нової Управи. Проситься 
вирівняти чл. вкладки. -
Ю. Сокол. п р е д е , М. Kir, 

' рск. секр. 

НЕДІЛЯ, 
8-го ГРУДНЯ 1968 і). 

АНСОН1Я, Коїш. Річні збори 
Т-ва Запор. Січ - 67 Відд 
о год. "2 по пол. в Лібсртн 
Гол. На порядку: вибір но
вої Управи на 1969 р. Про
ситься прибути на збори і 
вирівняти чл. вкладки. -
Управа. 

ІСТ СТ. ЛУІС, Ілл. Річні збо
ри Т-ва Запор. Січ - 284 
Відд. о год. 2 по пол. в УН
Домі. 1020 Норт 9-та вул. 
На порядку: вибір Управи 
на 1969 р. Проситься члеа– 
ство прибути. — І. Васнлю– 
ка, секр. 

СІІРАКЮЗІГ. Н. П. Місячи; 
збори Т-ва Укр. Січ - 39 
Відд. о г о д 3-ій по пол. Б 
малій залі УНДому. Зби
рання чл. вкладок в суботу 
від год. 7-10 і в неділю від 
год. 12-1 по пол. Проситься 
вирівняти вкладки і прибу
ти на збори. С важні спра
ви до полагодження. — 
Управа. 

КЛІВЛЕНД. Огайо. Місячні 
ібори В-ва св. ап. Петра і 
Павла - 102 Відд. зараз по 
співаній Сл. Божій о год. 
11:30 ранку в церковній за
лі св. Иосафата, 5720 Stale 
Rd.. Parma, Ohio. РІЧНІ 
ЗБОРИ в неділю, 29 грудня 
1968 р. о год. 1-ій по пол. 
в церковігій залі. 5720 State 
Rd.. Parma Ohio. - І. По
пович, предс , M. Бобечко, 
секр. 

НЕДІЛЯ, 
15-го ГРУДНЯ 1968 р. 

ТРЕНТОИ, Н. Дж. Місячні 
збори Т-ва Запор. Січ -
245 Відд. о год. 2-ій по пол. 
в залі Укр. Правосл. Паро– 
хії св. Тройці прн 824 Ade-
lin S t Проситься чл. при
бути. — Мартнненко. секр. 

t 
Посмертні згадки 

ВАСИЛЬ ДЕМКО. член 220 
Відд. УНС в Чикаго, помер 
по довгій недузі в Чикаго. 
До ЗСА прибув в 1911 р. З 
Перемишльського пов. Ціле 
життя був активним в гро
мадському житті та нримір– 
ннм членом 220 Відд. Взір
цево виховав своїх дітей ТІЇ 

'Користувався пошаною се
ред друзів і громади. Зали
шив в смутку дружину Ли
ну, 4 дітей та 11 внуків. 
Поховано Пого у иеркнн 
Пресвятої Богородиці па 
ірмштарі св. о. Мнколая прн 
епівз-часті родини, прияте
лів, знайомих та членів 220 
Відділу. 

Вічна Йому Нам'ять! 
І. МСЛІІІНІІ!ИН 

АНГЕЛ ОЛЕКСА, млеи Б-ва 
Запор. Січ - 192 Відд. У1І-
Союзу в ГеркЬіер, Н. П„ 
помер В листопада 19ПК р, 
на 80 р. життя. Покійний 
нар. в с. Прибіжла, пов. Гу– 
сятіїн, Україна. Був снів– 
осношшком УПЦерквн . та 
ВІДДІжу УНС та жертвепннй 
на укр. цілі. Полишив у 
смутку дружину Анастазію. 
дві зам. дочки: Емілію і 
Марію та 4 внуків. Вся ро
дина с. членами УНС. По
хорон відбувся 8 листопада 
1968 р. з пох. заведення до 
УНЦсрквл св. Покрови, а 
похоронено Покійного на 
укр. ішннтарі в Гсркімер, 
прн участи родини, прияте
лів та членів УНС. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Управа Відділу 

С о д р м ^ 
црлшїишмчгщїт 

48 Е. Ith ST. 
TeL: OR S-3550. New Yotk City 

.МИСТЕЦЬКІ РІЗДВЯНІ 
КАГТОЧКИ 

І тузіп за одного долара. 

Різне II 
Українське Вясилкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Ave., N e w York City 
TeL: OR 5-7430. — Висилаємо 
ПАЧКИ з ОДЯІХ)М І Х А Р Ч А 
МИ в УКРАЇНУ І до ОССР. 
Приготовлено великий вибір 
матеріалів 1 різних товарів на 
висилку для рідних на свята 

по дуже дешевих цінах. 
Уряд, год.: від поиед. До'оуб. 
8:30-6, неділя від 10-2' по пол. 
tzmmcL.7Mmrr.:мm ``: шґк,am 

COUPLE 

'! H O U S E P A R E N T S -
і! COUPLES 
!| New Jersey Institution. Will 
!j train. Good salary f main-
|| tenancc. Excellent opportu-
|; nity. Contact. R. Rutkowski. 
11 Bonnie Brae Farm for Boys 
і! Мііііпціоіі. New Jersey 
!| (201) 647-0800 
I 

S Real Estate (1 
Біля Союзівки на продаж 

ФАРШІ, ДОМИ 
і ПАРЦЕЛІ 

За інформаціямн дзвонити: 
ЗЕНОН САВЧУК 

(914) 626-7625 
Rt. 44, 55, Kerhonkson, N.Y. 

12446 
Licensed Real Estate Salesman 

КОЛИ 
ПОДОРОЖУЄТЕ: 

в АВТОМ 
власним або чужим 

| ш АВТОБУСОМ 
а ПОЇЗДОМ 
в ЛІТАКОМ чи 
в КОРАБЛЕМ 

всюди і завжди хоронять 
Вас 

сшцидентова 
грамота 

і! УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

СОЮЗУ!" 

|| Funeral Directors || 
Theodore WOLINNIN,Inc 

Директор 
Похоронного Заведення 

123 East Ї.Л Street 
N E W YORK. N.Y. (9) 

Tel.: GR 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

S I N K O W S K Y 
FUNERAL SERVICE 
4221 PARK A V E N U E 

BRONX, N.Y. 10487 
(near E. Tremont Avenue) 

Tel.: 868-2475 
Д и р е к т о р 

ИОСИФ СЕНКОВСЬВИН 
Завідус влаштуванням по
хоронів в каплицях, поло– 
!кеннх в кожнім районі кіо
та. Похорони по мінімахь– 

mtx цінах. 

ПЕТРО І Р Е М 1 
УКР. ПОГРЕБНИЙ 

Заямасться Похоронами в BRONX, BROOKLYN. NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу
ра. Модерна каплиця ДО 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JARED4A 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

TAP3AH, ч. 6102. Куди дівасться вода'. 

ї ї 

З УВАГИ НА ЗАКІНЧЕННЯ БІЖУЧОГО 
РОКУ. АДМІНІСТРАЦІЯ ПРОСИТЬ ВСІ 
ТОВАРИСТВА ЧИ ПООДИНОКІ ОСОБИ. 
ЩО ДОВГУЮТЬ ЗА ОГОЛОШЕННЯ. ВИ
РІВНЯТИ ЇХ КОНЕЧНО НАПДАЛІ ДО 

І.”ї-го г р у д н я 1968-го р о к у . 

Тарзан зацікавився ста

ном води в цьому прискель– 

ному озері. Прн постійному 

вливі води в нього з крате– 
рового озерця, рівень води 

повинен бути ВИЩИЙ і ви

щий у відношенні до стінн 

скель, а не залишатися на 

цій самій висоті скелі . . . 
впродовж довгих віків. 

— Іто, вода вливається в 
це озеро, можливо, вже ти
сячу років . . . І якщо вона 
не досягає берега скелі ви
ллє. — то вода мусить ку
пись подіватись! — Я не ба
чу, иіоб вона кудннебудь 
відпливала, Тарзане! 

- Можливо, що вона від

ходить в якесь місце, яко

го не можемо бачити! Чи 

ти внісші пливатн під во

дою? 
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УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНІМ СВІТІ 
Четвер, 5 грудня 1968 

В А М Е Р И Ц І 
КОНГРЕСМЕН МІЛЛС ПЕРЕДБАЧАЄ, що держав

ний бюджет на 1970-ий рік. який зачнеться 1-го липня 
1969-го року, збільшиться на 7 більйонів до 10 більйонів 
дсл., і виноентиие від 192-ох до 195 більйонів дол. Кон
гресмен Вілбур Міллс с головою Палатної Комісії Спосо
бів і Засобів, яка відограс важливу ролю прн схвалюван
ні податків та видатків Уряду. Повнще збільшення Уря
дових видатків передбачене тоді, коли не буде збільшен
ня видатків на оборону. Цьогорічний бюджет мас стано
вити 180 більйонів дол., але Міллс.гадас, що він винесе 
185 більйонів доларів. 

АСТРОНАВТИ АПОЛЛО 8 Н А Щ Е П Л Е Н 1 проти азій
ської інфлюенци, яку також називають Гонг Конґ ф л ю 
68. Вони вже почали виконувати ті підготовні вправи, які 
перед Різдвяними овятамн мають допомогти астронавтам 
полковникові Френкові Ворманові, капітанові Джеймсові 
А. Лавеллові та майорові Вілліямові А. Андерсові діста
тися в район Місяця та кружляти довкола нього. Аполло 
8 мас відлетіти в космос 21-го грудня ц. р. Астронавти 
Аполло 7 нездужали на перестуду впродовж 10-ох днів, 
тому тепер - нащепнли проти перестуди астронавтів 
Аполло 8. 

ПРОВІДНИКИ РОБІТНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АФП– 
КІО на окремому засіданні аналізують причини того фак
ту, що цього року програв вибори демократичний канди
дат на президента віце - президент Гюберт Г. ГомфрІ. На 
цих зборах промовляв Гомфрі. Американська Федерація 
Праці - Конгрес Індустрійннх Організацій мають разом 
13,600,000 членів. Провід АФП-КІО хоче знати, чому 
великий відсоток робітників цього року не голосував на 
Гомфрі, якого рекомендував провід їхньої організації. Ава,– 
ліза цьогорічних виборів дасть вказівки для виборчої кам
панії в 1972 році. 

ЗСА ВИПУСКАЮТЬ В КОСМОС Летючу Астрономіч
ну Обсерваторію, щоб обсервувати з висоти 480-ох миль 
ті зорі, яких не можна бачити із обсерваторій на Землі. Ця 
космічна обсерваторія — це космічний корабель, що ва
жить 4.400 фунтів, із телескопами, чутливими на невиди
ме ультрафіолетове світло. Цей космічний корабель кош
тує 75 мільйонів дол. Його мали випустити 4-го грудня, 
але внаслідок якоїсь хиби в ракеті Атлас-Кентавр, відкла
дено випущення на найближчий час. 

Джансон перестерігає Ніксона в справі 
поборювання інфляції 

Вашингтон. — Президент 
Джансон в делікатний спо
сіб перестеріг свого наступ
ника президента-електа Ри– 
чарда Ніксона, щоб не про
бував поборювати інфляцію 
зашвидким темпом, бо це мо
же збільшити число безро
бітних та спричинити еконо
мічну рецесію. Джансон ви
явив свій погляд в промові 
перед Бизнесовою Радою, що 
складасться з голов великих 
корпорацій і час від часу об
говорює економічні пробле
ми з представниками Уряду. 
Президент не пригадував 
того, що деякі члени цісї Ра
ди на зборах, в жовтні ц.р. 
заявляли, що до поборюван
ня інфляції треба буде збіль
шити число безробітних. 
Джансон пригадав, що дос

від показує нам, що рецесія 
в роках 1957-1958 не дала 
стабільності! цін і заробіт
ків, тільки дала нужду, бо 
збільшила число тих. які 
втратили були тоді працю. 
Президент Джансон пого
дився в тому, що інфляція 
стала ціною за те, що впро
довж останніх вісьмох років 
панував добробут в цій кра
їні. В останніх трьох роках 
ціни збільшувалися так, що 
цього на довшу мету не мо
жна толерувати. Але збіль
шений прибутковий податок 
і зменшені федеральні видат
ки починають злегка спо
вільнювати інфляцію. І ци
ми засобами, а не збільше
ним числом безробітних тре
ба нищити інфляцію — твер
див Джансон. 

Інтервенція Ніксона спонукала Сайґон 
вислати делегацію до Парижу 

Воррен залишається в Найвищому Суді 
до кінця червня 1969 року 

Ню Иорк. — Пресовий се
кретар Ніксона Ронелд Ціг– 

У С В І Т І 
ДИКТАТОРСЬКИЙ П Р Е З И Д Е Н Т ГВІНЕЇ СЕКУ 

ТУРЕ ЗАСТЕРІГСЯ, щоб не закидати Гвінеї, що вона 
„запродалась Китаєві, Совєтам чи Америці", та водночас 
висловився дул/;. луи:шльнс пре ЗСА,.4 пггямя Ґаііігя во^ 
ліпшнла свої взаємини. Світовий Банк дав Гвінеї позику 
64.500.000 дол. на 40 років на збудування 85-милевої за– 
лізнці, а ЗСА уділили їй позику 21,000.000 дол. на розбу
дову промислу. 

ДО МОСКВИ ПРИЇХАВ з Америки батько одного з 
82-ох членів залоги американського корабля „Пуебло", 
що його в січні ц. р. схопили північні корейці й дотепер 
тримають — разом з цілою залогою — у своїх руках. Ро– 
берт Ейлінґ прибув з двома адвокатами, щоб дістати в 
Москві дозвіл від тамошньої північно - корейської амбаса– 
ди поїхати до Північної Кореї й просити тамошніх влас
тей — звільнити його сина. 

Д А Л Ь Ш А ПШТОРАРІЧНА ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙ
НА В НІГЕРІЇ П Р И З В Е Д Е невідхильно до катастрофи 
голоду не тільки в Біяфрі. яка відкололась від державно
го зв'язку з рештою Нігерії, але й у цілій тій африканській 
країні — твердив заступник державного секретаря Ніко– 
ляс де Б. Каценбах. Він звернувся з закликом до обох 
тамошніх воюючих сторін, щоб вони, воюючи за престиж 
і політичні цілі, не забували про нарід, який найбільше 
терпить. 

ВІКТОР НСКРАСОВ ПРИЄДНАВСЯ до 64-ох совст– 
ськнх письменників, які написали листа до керівних со– 
встських чинників та совстської преси в обороні зосудже– 
них недавно 5-ох осіб за демонстрацію у користь засудже
них перед тим письменників. 57-річний Нскрасов, видат
ний російський письменник і драматург, дістав був в 1947 
р. „нагороду Сталіна" за повість, що прославляла оборо
ну Сталінграду. 

У ПРАЗІ РОЗПОЧАЛАСЬ судова розправа, націлена 
на регабілітацію розстріляного в 1949 р. вже за комуніс
тичного режиму ген. ЕлІодора Піка, заступника шефа 
штабу чеської армії, колишнього близького співробітника 
екзильного уряду Едварда Бенеша й голови чеської вій
ськової місії у Москві в pp. 1941-45. Його арештували, за
судили і розстріляли, як „зрадника". Теперішня розправа 
має виявити, що засуджено його і знищено на основі по– 
фальшованих комуністами документів, 
шення передачі островів Ріюку під японську суверенність. 

У ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ ЗАБОРОНЕНО продавати 
книжку американського автора Вілліяма Менчестера 
„Зброя Круппа" в англомовному оригіналі чи в німецько
му перекладі „Дванадцять поколінь Круппа". Син покій
ного Альфреда Круппа вніс скаргу проти поширювання 
тієї кннжкн, в якій автор представив родину Круппа, як 
воєнних злочинців, що допомогли розбудувати збройну 
потугу Гітлера. Вілліям Менчестер відомий з голосної 
на ввесь світ суперечки з родиною покійного президента 
Джаиа Ф. Кеннеді за різні частини його кннжкн про тра
гічну смерть Кеннеді. 

ПОСАДНИКОМ СТОЛІЩІ ОКІНАВИ НАГА СТАВ 
Ріошо Таїра, японський соціяліст, противник японсько– 
американського договору, за яким ЗСА зберігають свою 
морсько - летунську базу в Окінаві. 

лер повідомив, що головний 
суддя Найвищого Суду ЗСА 
Ерл Воррен, на просьбу но– 
вовнбраного президента, по
годився залишитися на сво
єму пості до кінця біжучої 
сесії, це значить до червня 
1969 р. Воррен зголосив був 
резиґнацію 13-го червня ц.р. 
і президент Джансон був її 
прийняв з умовою, що Вор
рен ' залишиться в Суді аж 
до затвердження номінації 
нового головного судді. Се
нат не затвердив номінації 
Ейба Ф о р т а с а ^ Воррен не 
міг відШтн^нате^сію. Зможе 
він це зробити а ж в червні 
1969 р. — НІксон наймену
вав 52-річного професора 
енонлмікі^дь^їишигенеЬксіму 
університеті Д-ра Пола Мек 

Кренена на голову своїх 
економічних дорадників. П. 
Мек Крекен був членом Ра
ди Економічних Дорадників 
в Уряді президента Айзен– 
гавера в роках 1956-1959. 
Президент елект конферу– 
вав із головою Палатної Ко
місії Способів і Засобів Віл– 
буром Міллсом в справі по
датків. Сподіваються, що Р. 
НіксоИ найменує, на місце Е. 
Воррена колишнього голов
ного прокуратора в Уряді Д . 
Д. Айзенгавера Герберта 
Бравнелла, з яким він вже 
кілька разів конферував. Р. 
Ніксон плянус найменувати 
шість нових студійних груп, 
які мали б рекомендувати 
новому Урядові політику в 
таких справах, як інфляція, 
освіта, злочини, здоровні 
проблеми -тд .міжнародна 
економіка. 

Париж. — Сподіваються, 
ідо делегація від Південного 
В'стнаму на Паризьку кон
ференцію про В'єтнам при
буле до столиці Франції в 
суботу цього тижня. Як по
твердив пресовий речник Р. 
Ніксона у Ню Иорку. Ро– 
иалд Зіглер, новообраний 
президент Ніксон повідомив 
був в половині листопата ц. 
р. президента Південного 
В'єтнаму Нґусна Ван Tic, 
ню він, Ніксон. спрняс учас
ті Південного В'стнаму у 
Паризькій конференції. Та 
інтервенція причинилася в 
вирішній мірі до того, що 
Нґуг.н Ван Tic дійшов до 
порозуміння з американсь
ким амбасадором у Сайгоні, 
Елсвортом Банкером. Аве– 
релл Гаррнман, голова аме
риканської делегації на Па
ризькій конференції, заявив 
на своїй пресовій конферен
ції в минулу середу 4 груд
ня у Вашингтоні, що він не 
знає, кого Ричард Ніксон 
призначить на його місце 
після інавгурації 20 січня 

ГІ969 р. Він, Гаррнман. запо
вів, що вже на найближчо
му засвіданні Паризької 
конференції, ,він буде напо
лягати, щоб Північний В'єт
нам формально зобов'язався 
шанувати недоторкальність 
здемілітарнзованої смуги та 
невнкорнстування її для зо
середжування там північно– 
в'с.тнамського війська та пе
рекидання через ту смугу 
війська і зброї до Південно
го В'стнаму. Тим часом У 

Спілка Українських Журналістів Канади 
відзначуватиме 75-ліття „Свободи" 

Ізраїльські літаки бомбардували іракське 
військо в Йорданії 

Єрусалим. — Ізраїльське 
' летунство кількома хвиля
ми бомбардувало позиції 

Студенти потурбували південно-
в'єтнамського амбасадора в Ню Йорку 
Ню Иорк. — Швденнов'ст– 

намський обсерватор в Об'єд
наних Націях, з рангою ам
басадора Нгуен Гюю Чі по
чав був промовляти в при
міщеннях Нюйоркського У– 
ніверситету. Промовляти мав 
і викопний редактор щоден
ника „Ню Иорк Тайме" 
Джеймс Рестон. Та студен
ти, які належать до місце
вого відділу Студенти за Де
мократичне Суспільство, не 
дозволили їм промовляти та 

ще до того зневажили я по
турбували південнов'стнам 
ського амбасадора, захняувя 
ши ґтому на шию нацистсь
кий прапор і виливши на 
нього відро води. Ніхто не 
був заарештований під час 
цих вибриків студентів, Кан
цлер університету д-р Ал 
лей М. Картер заповів, що 
студенти, які брали участь в 
цих заворушеннях, будуть 
тимчасово припинені в своїх 
правах. 

Митрополит Амврозій візьме участь 
у похоронах о. Боднара 

Джерзі Ситі. Впреп. о 
Антін Борса ,декан Джерзі 
Ситі, інформує, що в похо
ронах св. п. о. Романа Бод
нара цісї п'ятниці в Нюарку 
візьме участь ВПреосв. Мит
рополит Амврозій. Отець 
Боднар помер у вівторок, З 
грудня від серцевої атаки на 
54-му році життя, осиротив
ши дружину та п'ятеро ді
тей. Тіло Покійного примі
щене в похоронному заве
денні Литвина і Литвина 
при 801 Спрінгфілд евеню 
в Ірвінгтоні, а перенесена 
тіла до церкви св. Івана в 

Нюарку відбудеться в п'ят
ницю. 6-го грудня, о год. 5-
ій по полудні. В год. 7ій то
го ж вечора в церкві св. Іва
на почнуться похоронні від
прави з участю Митрополи
та Кир Амврозія та духовен
ства. Похорон відбудеться в 
суботу, 7-го грудня, з церк
ви св. Івана, де о год. 9-ій 
перед полуднем впреп. о. де
кан Антін Борса в сослу– 
женні інших священиків 
відправить заупокійну Свя
ту Літугію, після якої відбу
деться похорон на цвинтарі 
Святого Хреста в Північно
му Арлінгтоні, Н. Дж. 

В Ню Йорку відбудеться святочний 
вечір Гуцульського Куреня 

Студентська зустріч з громадянством 
вже в цю неділю 

Ню Иорк. - Зустріч Ук
раїнської Студентської Гро
мади з представниками ук
раїнських організацій і то
вариств з Ню Иорку й око
лиць відбудеться вже в цю 
неділю 8 грудня, в залі Ук
раїнського Літературно-Ми-
стецького Клюбу на 2-й ев– 
ню, поблизу УНДому. На 

цю зустріч студенти запро
шують не лише представни
ків товариств і організацій, 
а й усіх зацікавлених актив
нішим включенням україн
ських студентів в організо
ване українське життя в ме– 
трополітальному місті. По
чаток зустрічі о 2-ій год. по 
полудні. 

Ню Иорк. — Осередок 
„Гуцульщина" в Ню Йорку 
влаштовує для відзначення 
50-ліття відновлення Зброй
них Сил, Святочний Вечір 
Гуцульського Куреня, який 
відбудеться в неділю, 8-го 
грудня ц. р. в год. 5-ій вече– 
ром. в залі Товариства Ка
толицьких Ветеранів св. Ю– 
ра, 33 Схід 7-ма вул. в Ню 
Иорку. 

Вечір відкриє хор С. Фе– 
дюк, а доповідь О. Зіня п. н– 
,,Участь Гуцульської Сотні 
в листопадових боях у Льво
ві 1918 р." відчитає ред. І. 
Дурбак. З черги реферат н. 
т. „Бойовий шлях Гуцуль
ського Куреня" виголосить 

І сотн. 3. Оефанів , а спомини 

про дії того ж Куреня на 
Придніпряніцнні виголосить 
nop. д-р Д. Богачевськнн 
Заключне слово матиме інж. 
Р. Кобрияський. 

Того ж дня в год. 4.30 по 
пол. відбудеться в церкві св. 
Юра в Ню Иорку Панахида 
за погибших учасників Гу
цульського Куреня і за сл. 
п. письменника Гуцульшн– 
ни М. Ломацького. в соро
ковий день з дня його смер– 
ти. Письменника М. Лома
цького Осередок „Гуцуль
щина" вшанує окремим ве
чором. З нагоди Вечора Гу
цульського Куреня відбу
деться виставка видань про 
Гуцульський Курінь, про 
Гуцульщину та виставка 
праць сл п. М. Ломацького. 

Торонто (міс). — Немао в 
нас ні одного періодичного 
видання, яке б могло почва
нитися такою довговічністю, 
як наш щоденник „Свобо
да". 15. 9. проминуло 75 ро
ків від дня, коли в руках 
українського читача най
шлося перше число цього 
щоденника, який по сьогод
ні виконує незвичдйно важ– 

I лнву суспільно - інформа– 
; цінну функцію в нашому 
і житті поза межами Украї– 
: нн. На цю тему вже багато 
j дечого було написано і ска– 
I зано на терені ЗСА, де цей 
! щоденник появляється. Але 

і сусідня з ЗСА країна, Кана
да, де теж ..Свобода" є що
денним гостем, задумала 
причинитися до гідного від
мічення цісї події. За ІНІЦІА
ТИВОЮ управи Спілки Укра
їнських Журналістів Кана
ди і Канадської канцелярії 
Українського Народного Со
юзу в Торонті відбулася 28 
листопада зустріч з пред
ставниками української пре
си, на якій приявні журналі
сти не тільки заслухали ін
формації про намічений 

Нгуен Као Кі, віце-президент 
Південного В'єтнаму, мар
шал летунства, який грати
ме одну з головних роль на 
Паризькій конференції про 

В'єтнам. 

Південному В'єтнамі амери
канська сотня піхоти, пере– 
кннена г є л і к о птерами в плян вшанування нашого 

найстаршого щ о денника, 
але теж мали змогу додати 

джунглпо, попала у важку 
комуністичну засідку: з-по
серед 111 вояків 23 були 
вбиті й 50 ранених. Заступ
ник голови американської 
делегації у Парижі, Сайрус 
Венс. впродовж трьох годин 
нараджувався з північно– 
в'стнамськнм представником і Н ю Иорк. - Минулого 
полк. Га Ван Ляв. прн чому і B j B T j p K a i 3-го грудня ц. р. 

свої побажання щодо форми 
і змісту „дня „Свободи" в 
Торонті. Відмічення 75-ліття 
„Свободи" в Торонті відбу
деться 22-го грудня і буде 
получене з в і д п овідною 
культурно - розваговою про
грамою, у якій приймати
муть участь наші кращі ми
стецькі сили. Крім того на
ше громадянство матиме 
ЗМОгу зустрітися з редакцій
ним персоналом „Свободи", 
а зокрема з її головним ре
дактором. А Драганом. Спіл
ка Українських Журналіс
тів Канади взяла ікіціятнву 
щодо підготовки цісї імпре
зи, бажаючи в той спосіб не 
тільки виявити признання 
„Свободі", але теж щоб у 
цьому дні наголосити живу
чість українського вільного 
друкованого слова, україн
ської преси поза межами Ук
раїни, де для такого вільно
го слова і вільної українсь
кої думки немас ніякого мі
сця. 

СУЖ Канади надіється, 
що українське громадянство 
Торонта підтримає цю ІНІЦІ
АТИВУ і прийме активну у– 
часть у відмічуванні 75-літ
тя нашого заелуженого що
денника. 

В Ню Йорку відкрито Виставку 
Української Книжки і Преси з нагоди 

100-річчя „Просвіти" 
їнців Ню Иорку і околиці 

обидва обмінялись взаемнн 
ми закидами. 

іракського війська в північ
ній Йорданії. Безпосередньо 
перед вибухом ізраїльсько-
арабської війни в червні ми
нулого року, Ірак вислав 
був До Йорданії своє військо. 
Тепер стаціоновані в північ
ній Йорданії кругло 12.000 
іракського війська разом з 

збито чи пак .поцілено 9 
йорданських літехів. Ізраїль 
признав втрату тільки одно
го бомбардувальника фран
цузького тилу „Містер". 
З'єднані Стейти передали із
раїльському й йорданському 
амбасадорам у Вашингтоні 
рішучу пересторогу проти 
щораз нового порушування 
воєнного перемир'я. Таку 
саму пересторогу зроблено 

артилерією, панцерними во– \ на терені Об'єднаних Націй. 
зами та допоміжними одн–і Однак єгипетський прези– 
ннцямн. Ізраїльці твердять. І дент Нассер відкинув амери– 
що стаціонована в Йорданії j канську сугестію, щоб з у– 
іракська артилерія обстрі–! ваги на трудність дійти до 
лювала 10 ізраїльських о–! порозуміння між Ізраїлем та 
сель. Налет ізраїльських лі
таків проти іракських пози
цій був — тверрдить Ізраїль 
— виключно тільки відплат– 
ною дією задля відстрашен
ий іракців від провокування 
Ізраїлю. За твердженням Із
раїлю — його літаки знищи
ли три артелнрійські пози
ції іракців та 10 танків, — 
за твердженням Йорданії -

всіма арабськими держава
ми, шукати такого порозу
міння між Ізраїлем та кож
ним з його арабських сусі
дів зокрема. Вирішну ролю 
на Близькому Сході грають 
тепер Совстн: від них зале
жить або нацькувати арабів 
до нової війни, або продик
тувати їм потребу залиши
тися з Ізраїлем. 

Скрентон переводить наради в столиці 
Ірану 

Тегеран. — Персональний 
представник новообраного 
президента Ричарда Ніксо
на, кол. пененлвенійський 
губернатор Віліям Скрентон 
перебуває тепер на Серед
ньому Сході, куди він виїхав 
на інформаційні розмови з 
державними керівниками 5-
ох країн. Після 16-годинно– 
го лету з Ню Иорку до Те
герану Скрентона інформу
вали про стан справ в Іра
ні в американській амбаса– 
ді, після чого він мав три

годинну нараду з шахом 
Ірану Резою Пахлеві. Іран 
старається за отримання від 
ЗСА новітньої зброї. Скрен 
тон був на обіді в ірансько
го міністра закордонних 
справ Ардешіра Захдеді, де 
продовжувалась ділова роз 
мова. Іран - добрий союз
ник ЗСА, хоч — з відома 
Вашингтону — підписав та 
кож з СССР умову про 100-
мільйонові достави для він 
ська та будову нової стале– 
варні. 

Дж ордж Кеннан вірить, що Ніксон 
врятує Америку 

Прннстон. Н. Дж. — Тут 
відбувся семінар на тему „3-
СА та їхні проблеми". Го
ловну доповідь виголосив 
колишній амбасадор Аме
рики до Москви та відомий 
знавець закордонної політи
ки професор Джордж Кен
нан. Він в чорних красках 
змалював теперішню Аме
рику, згадавши всі недуги 
американського суспільст
ва: відчуження негрів, роз
клад великих міст, страйки 
публічних працівників, ни
щення -fa занечищення при
родних ресурсів! хаотична 
траспортова система, сту

дентські заворушення. Про
мовець виявив оптимізм, що 
нововибраннй президент Р. 
Ніксон зможе вилікувати 
всі ці недуги американсько
го сусплільства. Кеннан ска 
зав, що треба дати „чесну 
можливість новому урядові 
виявити ,що він зможе зро
бити". Але слухачі цих слів 
Кенанна були в більшості 
ліберали, і вони не дивили
ся так чорно на американсь
ке суспільство, як професор 
Кеннан. ані не вірили в те, 
що Ніксон зможе все напра
вити. Гарвардський профе
сор Стенлі Гоффман сказав 

відбулося тут відкриття ви
ставки, присвяченої 100-річ– 
чю „Просвіти" у Львові. Ви
ставку, влаштовану у вели
кій залі Народного Дому в 
Ню Иорку, відкрив її упо
рядник і голова виставково
го комітету, професійний бі
бліотекар і бібліофіл, д-р О. 
Соколишин. Вітаючи прняв– 
ннх він вказав вагу сторіч
чя „Просвіти" та величезну 
ролю, яку вона відіграла на 
всіх землях України, на всіх 
полях життя народу, а зо
крема на видавничому полі. 
Дякуючи членам виставко
вого комітету та всім особам 
і установам, які взяли у– 
часть у виставці, він запро
сив до слова голову місцево
го Об'єднаного Комітету Ор
ганізацій Великого Ню Иор
ку. адв. Романа Гуглевнча. 
Вітаючи виставку, її упоряд
ників та приявннх від Об'єд
наного Комітету, мгр. Р. Гу– 
глевнч підкреслив велике 
значення таких культурних 
імпрез, як виставка кннжкн 
та преси, й висловив надію, 
що культурний загал укра– 

відвідас її та пізнає, яку ве
личезну працю проробила 
„Просвіта" і яким живим є 
при всіх своїх труднощах, 
видавничий рух нашої гро
мади в вільнім світі, а зокре
ма в Ню Иорку. Після цього 
вітали виставку, складаючи 
подяку д-ру Соколншннові 
та членам виставкового ко
мітету й висловлюючи зав– 
ваги про вагу книжки та її 
виставок, д-р Ярослав Па– 
дох та проф. Дам'ян Гор– 
няткевич. Останній подав іс
торію збереження^ та переве
зення до ЗСА своєї бібліоте
ки, з якої він визичив чис
ленні видання „Просвіти" 
на цю виставку. У виставці 
беруть участь численні ук
раїнські видавництва, уста
нови, і поодинокі особи. Цін
ні просвітянські видання ви
зичили на виставку, крім 
проф. Д. Горняткевнча, п-ні 
Наталія Савченко, В. Харук, 
НТШ, д-р О. Соколишин й 
ін. Виставку прикрашують 
картини з галерії п. Ольги 
СоневицькоІ. Виставка буде 
відкрита до 11 грудня 1968 
року. 

Видано збірку Володимира Гаврилюка 
„Тінь і мандрівник" 

Ню Поїж. - Заходам.! А– 
соціяції Діячів Української 
Культури у видавництві Ор
ганізації ОЗоронн Чотирьох 
Свобід України появилася 
тут п. н. „Тінь і мандрівник" 
збірка поезій західньоукраїн– 
ського (тепер на еміграції в 
Канаді) поета і маляра Во
лодимира Гаврилюка. Збірка 
охоплює сім циклів: Польо
ва держава, Сутугий супокій, 
Тінь і мандрівник,Паризький 
ноктюрн, Триптих. Вечірнє, 
За муром сну. Вийшла збір
ка за літературною редакці
єю Вячеслава Давиденка з 
обкладинкою й ілюстраціями 
Ждана Ласовського та з піс
лясловом Видавництва про 
поета. Володимир Гаврилюк, 
народжений 1904 року в За– 
рваннці, Галичина, закінчив 
гімназію 1923 року у Львові 
і потім вчився в малярів Виґ– 
жнвальського, в мистецькій 
школі Олекси Новаківського 
у Львові та студіював маляр
ство в Краківській Академії 
Мистецтв. Після закінчення 
студій вчителював на Волині. 
Із своїми працями виступав 

свій погляд про оптимізм 
доповідача такими словами: 
„Людство не живе самим 
тільки Ніксоном”.Драматург 
Л. Геллман Заявила, що не
гри не мають своїх прав, то 
можуть мати право відійти. 

Володимир Гаврилюк 

на виставках Аос Асоціяції 
Незалежних У к р а їнських 
Мистців та групи „Руб" у 
Львові. У літературному до
робку В. Гаврилюка збірка 
..Тінь і мандрівник" друга з 
черги. Перша п. н. „Сольо в 
тиші" була видана у Львові 
1936 року й зустрілася з при
хильною оцінкою критики. 
З нагоди виходу нової збір
ки поезій В. Гаврилюка від
будеться в п'ятницю 13 груд
ня ц. р. заходами Українсь
кого Літературно - Мистець
кого Клюбу в Ню Иорку та 
АДУК його ж літературний 
вечір з доповідями про ньо
го, як поета й маляра й чи
танням його творів. 
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О О . І Н Ч Ч І І М д о Е в р о п и 
Новообраний президент Ричард Яіксон все ще не про

голосив прізвищ членів свого Уряду, зокрема прізвищ дер
жавного секретаря й секретаря оборони, однак призначен
ня цілого ряду осіб на інші становища кидас вже досить 
виразне світло на характер його Уряду і напрямок полі
тики. На основі дотеперішніх призначень видно, що Нік– 
сон виразно фаворизує „каліфорнійців", як також аме
риканців європейського походження. Всі особи, ним призна
чені, це республіканці, прнналежні до поміркованого або 
консервативного крила партії. Його особистим пресовим 
секретарем став Роналд Зіґлер, спеціяльннм дорадником 
Джан Ерічмен, головним керівником зв'язків Уряду з 
пресою каліфорнійський журналіст Герберт Клайн, еко
номічним дорадником — каліфорнійський економіст Гер
берт Стенн, науковим дорадником прскресор Калкрорній– 
ського Технологічного Інституту Лі ДюБридж, дорадником 
у справах безпеки проф. Гарвардського університету, на
туралізований в 1943 році німецький іміґрант Генрі Кіс– 
сінґер. За газетними твердженнями — поважне становище 
в новому Уряді займатимуть республіканський сенатор з 
Південної Каролайни Стром Тормонд, який відіграв був 
велику ролю на республіканській конвенції в Маямі Віч, 
і сенатор із стейту Вашингтону Генрі Джексон. що його 
вважають за одного з найбільш консервативних північ
них демократів. 

Особливу увагу звернуло призначення Генрі Кіссін– 
гера, який займатиме при Ніксонові те становище, що йо
го займали МекДжордж Банді й після нього Волт Рос
тов, за Джана Кеняеді й Лиядона Джансона. Вони грали 
найбільшу ролю у сформуванні й веденні закордонної по
літики поруч із державним секретарем Діном Раском, при 
чому пресові коментатори приписували Раскові особливе 
вміння із ними гармонійно співпрацювати. Кіссінгер мас 
опінію одного з найкращих знавців європейських справ 
і прихильника концепції, згідно з якою не комуністичний 
Китай, а Совстськнй Союз становить найбільшу загрозу 
для З'єднаних Стейтів, і тому треба звертати найбільшу 
увагу на європейські, а не азійські проблеми. В широко
му коментарі „НИ Таймсу" на тему останніх призначень 
Ніксона знаходиться заввага: „Дехто висловлює приват
ну стурбованість, що проф. Кіссінгер, спеціаліст європей
ських справ, приділятиме забагато уваги Европі в той 
час, як Азія, Африка й Латинська Америка вимагають 
збільшеної уваги". Такій „стурбованості" можна протиста
вити вдоволення, коли б дійсно новий Президент звернув
ся обличчям знову до Европи, визнавши, що найбільш 
актуальну загрозу для світового миру становить Совст
ськнй Союз. 

Вже під час передвиборчої кампанії Ричард Ніксон 
висловлював потребу скріплення Атлантійського Союзу 
(НАТО). Він вислав був до західноєвропейських сто
лиць, як свого персонального представника, кол. губер
натора Пенсилвенії Вілліяма Скректона, що його прийняв 
теж французький президент fle` Ґолль. Інвазія СССР в 
Чехо - Словаччині та велика фінансова криза у Франції, 
з якої рятує її двобільйоновий кредит 10-ох заможних 

' держав західнього світу, створили пригожий грунт для 
поліпшення американсько - французьких відносин по лі
нії спільної оборони проти совстського імперіалізму. Відо
мо також, що ДюБридж рекомендував посилити техноло
гічні зусилля Америки, зокрема військову технологію. 

Не може бути сумніву, що призначення Герберта 
Клайна, Герберта Отейна, Джана Ерічмена та особливо 
Генрі Кіссінґера не могли сподобатися кремлівській вер
хівці. Відомо також, що совстська преса завжди характе
ризувала Ричарда Ніксона, як „реакціонера" й „палія 
війни", а за його останнього перебування в Москві переїз
дом на Далекий Схід — совєтські правителі свідомо зігно
рували його і не виявили бажання будь-якого контакту 
з ним. Але большевики завжди рахуються з силою і тіль
ки з силою. З вибором Ричарда Ніксона, наче на помах 
чудодійної палички, зникли з сторінок совєтської преси 
всі лайки проти нього і проти ЗСА. Зате збільшились ко
кетливі жести й заяви щодо бажання розмов з ЗСА на те
му обмеження ядрового збросння та інших актів „співісну
вання". Раптом" заговорили в Москві і про конечність за
мирення на Близькому Сході, під який вона сама підклала 
вогонь масовими доставамн зброї Єгиптові. 

Ніксон напевно використовуватиме всі можливості 
для скріплення миру у світі взагалі і в Европі зокрема, 
а тому не вІдкидатиме розмов з СССР. Найбільше причи
ниться до стабілізації миру власне зворот ЗСА обличчям 
до Европи та запевнення їй більшої безпеки проти агре
сивних плянів Москви. 

У листопаді світ по-різно
му відзначив 50-річчя пер
шої світової війни, в якій 
згинули мільйони людей. 
Відзначали і в ЗСА відомих 
„Армістіс Дей". Але амери
канські вояки, що вийшли 
з війни живими, не уявляли, 
що їхні сини будуть бороти
ся в другій світовій війні, а 
згодом гинутимуть у „полі– 
цінній акції" в Кореї і в ще 
жорстокішій „обмеженій вій
ні" у В'єтнамі. Як виходить, 
за останніх 50 років не зай
шло в світі таких змін, що 
забезпечили б тривалий пе
ріод миру. Навпаки, (міжна
родні напруження дедалі 
зростають, і ледве чи вдасть
ся новообраному президен
тові ЗСА завернути біг світо
вих політичних подій. 

За минуле півстоліття си
ла і роля ЗСА зросли і змі
нилися: коли горді й силь
ні династії почали занепа
дати, а імперії розвалюва
тися, в цей найбільш небез
печний час ЗСА мусілн пе– 
брати на себе ролю провід
ника вільного світу. І хоч 
американські пацифісти всі
ляко намагаються ухилитись 
від цього надзвичайно від
повідального обов'язку сво
єї країни, вони мусять мати 
на увазі, що поки ЗСА явля
тимуться одною з найбагат– 
ших і наймогутніших дер
жав світу, вони повинні вис
тупати в такій ролі. Найва
жливіше при цьому те, щоб 
минулий досвід навчив аме
риканських провідних му
жів, як зберігати та розбу
довувати цю потужність і як 
її використовувати. 

На сторожі кожної держа
ви стоять її політичні та мі
літарні провідники, і відома 
формула, що війна це лише 
інша форма у досягненні і 
закріпленні політичних ці
лей — зобов'язуватиме ще 
довго у світі, не зважаючи 
на величезний прогрес тех
ніки і швидкий розвиток во
єнного мистецтва, що наби
рає вже міжплянетарного 
характеру. 

Варто навести голоси двох 
авторитетів, віце - адмірала 
Ріковера і генерала Ле Мея, 
передбачування і Д о с від 
яких не перестають бути 
одним із основних факторів 
в американському мілітар
ному плануванні. 

Як відомо, віце - адмірал 
Ріковер був тим авторите
том, який відразу зрозумів, 
що, коли ЗСА довелося зай
няти після Великобританії 
місце „королеви морів", во
ни мусять мати модерно ви– 
вінувану, сильну о і̂льоту 
підводних човнів та надвод
них кораблів із атомовим по
гоном. В останній із своїх 
заяв Ріковер висловив побо
ювання, що СССР вже наз
доганяє ЗСА у розбудові 
своєї воєнної фльотн і в 
1970-1972 роках може мати 
більшу її тоннажність і шир
шу - МОЖЛИВІСТЬ' підводних 
маневрувань. 

Перестаньмо себе обманю
вати тим, що СССР у морсь
кій конкуренції із ЗСА за
лишився далеко позаду, і 
стереотипні фрази про пере
вагу Америки в „терорис
тичному балянсі" чи „вза
ємному відстрашуванні" тре
ба піддати належній і ос– 

іновній переоцінці. Ідея ко– 
J лишнього секретаря оборо– 
,нн МекНамари відносно мо
жливості! жити з СССР у 
мирі, якщо ЗСА вдержува
тимуть „рівновагу, збройних 
сил", перейшла до музею. 
Очевидно, Москві подоба
ється концепція „взаємного 

ЯК МОЖНА РОЗУМІТИ СУЧАСНУ 
ПРОБЛЕМУ НАШОГО ВИЗВОЛЕННЯ 

(2) 
Коли ми підійшли до пи

тання про тих, хто там отакі 
думки й погляди висловлює, 
то мимохіть виникає: хто во
ни, ті діячі, що можуть при
людно це висловлювати? І 
доповідач цілком слушно 
згадав відоме твердження І. 

заморожений" в справі збро– І Багряного про „кадри" в 
синя - однак з малим І ^ Р 7 " ' в Комсомолі. Тепер 
і і а л е " : - якщо при цьому " е твердження звучить ще 
замороженні вона тримати– | переконливіше, бо „партиза

ни! всього суспільства там 
пішла так далеко, що без 
партійного квитка взагалі 
нічого не можна робити, а 
комсомольців тільки на Ук
раїні понад два мільйони. 
Та й із комуністичними дер
жавами - сателітами можуть 

тільки ко– 

ме свій палець на язичку 
мілітарної ваги. 

Варто навести також сло
ва колишнього головноко
мандувача летунства, гене
рала Ле Мея, виголошені на 
одній із зустрічей з амери
канськими журналістами: 

„Ми, - сказав Ле Мей, - І контактуватися 
дозволили нашій воєнній | муністи. 
машині цілковито заржаві-і Правдою є н те, що вони 
ти. Коли ми стягнули з ог– взагалі можуть діяти тільки 
ляду на їх ..постаріння"U позицій марксо - ленінсь– 
бомбовикн 1000 Б-47, ми не І кого інтернаціоналізму, мо– 
підготовили і не включили і жуть козиряти тільки кар
на їхнє місце ніякого модер– І т о ю будівництва комунізму, 
нішого відповідника. Наші \ 5 е ^5 P0 6 1"^; наприклад, І 
Б-42 на такій самій дорозі 
Замість запланованих супер 

Дзюба в своїй надзвичайній, 
як на тамтешні умови, кни
жці „Інтернаціоналізм чи 
русифікація?" Про це свід
чить і самий заголовок цієї 
книжки. Мені тільки неясно, 
чому В. Гришко завагався 
відрізняти цей інтернаціона
лізм від інтернаціоналізму 
М. Хвильового, мовляв Хви
льовий оріенту в а в с я на 
якийсь московський інтерна
ціоналізм, а тепер нібито є 
інший — ,,сателітський" чи 
що інтернаціоналізм. Ні, це 
була увесь час та сама тео– 
ретнчна зброя наших кому
ністів, якою вони користу
вались, обороняючи свій на
рід від московських зазі
хань. ЇЇ вживав В. Шахрай 
у своїй книжці „До хвилі", 
її мали на увазі О. Шумсь– 
кий та М. Хвильовий, як і 
їхні однодумці на західно
українських землях — Мак
симович та інші, вживають 
її й сучасні оборонці нашого 

бомбовозів Б-70, за порадою 
МекНамари і його штабу, 
випродуковано Ф-111, але 
його так ,,пересуперелектро– 
ніковано". що цей топ бом– 
мовнка з перших же своїх 
летів виявився далеким від 
того, щоб витримати змодер– 
нізовану „бомбовозну тяг– 
лість". Число ракет ,,Мі– 
нютмен" ми чомусь обмежи
ли до одної тисячі, тоді як 
„Титан" відсунено, як „пе
режиток". Число субмарин 
доведено до 41. і дальша їх 
будова залишається на па
пері. У протиракетну оборо
ну не внесено нічого основ
ного, і ЗСА під цим оглядом 
стоять безборонні, очікуючи 
першого ворожого удару, пі
сля чого їм ..прислуговува
тиме право відплати". Наше 
самозбереження з а лежить 
тепер від ракет типу „Мі– 
нютмен" і „Поляріс". Але 
ніхто не знає, яка їхня дій-j народу 
сна ефективність, бо внаслі-j І нарешті останнє 
док договору з Москвою про 
припинення розбудови ато– 
мової зброї ці ракети не ви
пробовується. 

Звертаючи увагу на прис
иплену розбудову і вдоско
налювання большевнками 
ракетної зброї і фльоти, ге–. 
нерал Ле Мей твердить, що, 
коли досі Америка й не 
втратила переваги над СС
СР. то в близькому часі мо
же її втратити. 

На закінчення Ле Мей ви
словив погляд, що всі K,lpv 
потн, в яких опинилися 3-
СА. є наслідком того, що у 
Вашингтоні все ще трима
ються відмираючої „страте
гії відстрашування", яка по
ставила країну у деерензнв– 
ну ролю в теперішньому 
звульканізованому світі. 

Коли взяти під увагу оку
пацію Чехо - Словаччини та 
вимогу Москви, щоб ЗСА 

моря свою 6-ту Фльоту, а 
цей стратегічний обшир пе
редали для „нагляду" со–' 
встській фльоті, мовляв, СС
СР є також середземномор
ською державою — то це 
тільки доповнить і підсилить 
віші слова перестороги віце-
адмірала Ріковера і генера
ла Ле Мея. 

і най
важливіше питання, що його 
лорушував В. Гришко в сво
їй доповіді: яке мас бути на
ше „емігрантське" ставлен
ня до того процесу, що те
пер відбувається на Украї
ні? Яка тепер наша роля? 
У зв'язку з цим питанням 
доповідач згадав заяву 35-х 
і позитивно її оціним. Але він 
не відзначив того, що його 
відзначають супротивники 
цієї заяви, — що вона, мов
ляв, внеувас менші вимоги, 
аніж ті, що їх висувають 
люди на Україні. Для її пра
вильного історичного розу
міння треба знати, що її на
писано ще до того, як стали 
відомі батьківщані матеріа
ли, і вона була призначена 
не для еміграції, а для по
ширення серед тамтешніх 
українців як програми - мі
німум для тих умов, де з іде
єю самостійної України, зви– 

відкликалн з Середземного чайно, не можна й обзива
тись. Але коли з'ясувалось, 
що там група Лук'яненка 
висунула була навіть ідею 
самостійності!, то ця заява 
автоматично втратила своє 
значення, і про неї не вар
то б уже й згадувати в цій 
доповіді. 
' А втім, ідею самостійнос
ті! висунуто й там нелегаль

но, а легально залишається 
все таки тільки програма-мі 
німум. І. про цю програму 
доповідач говорив і її, хоч 
як це не дивно, захищав на
віть для еміграції. У даному 
разі він ніби став на пози
цію А. Білинськогр, коли 
шнього націоналіста, потім 
в'язня большевицьких в'яз
ниць, який, прибувши на 
Захід, привіз із собою і ви 
роблену там цю програму, 
але й як програму для емі
грації. Я маю на увазі його 
дуже цікаво написану, але 
в конкретних пропозиціях 
для нас цілком неприйнят
ну книжку „Світ і ми" 
(Мюнхен - Чикаго, 1963 p.). 
В. Гришко цієї книжки не 
згадував, і його „програма" 
склалась, безперечно, неза
лежно від неї, але суть йо
го поглядів і поглядів А. Бі– 
линського та сама. 

А тим часом ця позиція 
для еміграції абсолютно не– 
прнйнятна. З якої речі ми, 
мавши можливість незалеж
но у вільному світі мисли
ти, діяти в певних межах, а 
також творити, повинні від
мовлятись від свого ідеалу 
- української незалежнос
ті!? Ми їм співчуваєм, тим 
нашим борцям у тоталітар
них умовах, ми радієм їхнім 
успіхам та здобуткам, але 
ми не можемо зрікатися 
більших можливостей та то
го, що його можна б назва
ти умовно „еміграційною 
Західньою Україною", на 
поведінку якої мусять інко
ли зважати й можновладці 
Москви. Це тим більше, що 
навіть повне здійснення про–. 
грамі! - мінімум не може за
безпечити повноцінного ро
звитку нашого народу чи, 
може, й урятувати його від 
загибелі, оскільки соціяльні 
закони єдиного суспільства 
є межах усього СССР, як я 
вже писав не в одній із сво
їх статтей, можуть так фа
тально подіяти на долю на
шого й інших поневолених 
його народів. Сила цих зако
нів безмірно збільшується, 
коли їм сприяють владущі 
чинники. А там тепер готу
ються до нового перепису, з 
київського радіо я вже до
відався, що на Україні тепер 
живуть представники всіх 
120 народів СССР, — то чи 
не стануть висліди цього но
вого пофальшованого пере
пису для Москви підставою 
якщо ще, може, не для лік
відації „союзних республік", 
так для посилення русифі
кації ? , 

Тим то було б дуже сум
но, якби ця, кажу, єдина в 
нас на еміграції солідна над
дніпрянська політична орга
нізація — УРДП тепер, пе
ред лицем такої небезпеки 
пішла за своїм проводирем і 
фактично капітулювала. 

Правда, я не знаю, яке 
значення мас ця доповідь В. 
Гришка для УРДП як пар
тії, але протестів проти такої 
капітуляції я в дискусійних 
виступах УРДП'івців не чув, 
протестували тільки члени 
СВУ. Може, щось таке ска
зано після того, як я пішов, 
може, й сам доповідач у 
своєму кінцевому слові щось 
інакше з'ясував, може й я 
з пам'яті не так щось пере– 

ГОЛОС ЧИТАЧА 

ПРО ДУХОВУ ОПІКУ 
УКРАЇНЦЯМ 
У В'ЄТНАЩ 

Молодь Адмернки б'ється 
у В'єтнамі в обороні волі 
своєї країни, як також волі 
усього світу. І, читаючи ан
гломовну пресу, ми довіду
ємось, що їздять туди на 
відвідини вояків батьки, се
натори, губернатори, прия
телі, а найголовніше — ду
ховні опікуни. Вони поспі
шають допомогти воякам 
порадою, потішити їх чи по
молитись над покійником, 
який схилив свою буйну го
лову на чужій землі. 

Годі уявити собі, яка ра
дість охопила б нашого, з 
української крови і кости, 
вояка, який уже не раз ди
вився „смерті в очі", коли б 
біля нього з'явився рідний 
духовннк. А таких вояків є 
у В'єтнамі вже сотні, а може 
й тисячі. 

Чи не маємо МИ МОЖЛИВО
СТІ! вислати до в'єтнамських 
військових баз бодай кіль
кох українських священи
ків, які по - батьківському 
підтримали б на дусі наших 
людей, поблагословили їх і 
З НИМИ спільно помолились? 
Можливість напевно є — чи 
то в рямцях УККА, чи в 
рямцях військових сил Аме
рики. 

Хочу запитати: чи було 
піднесене денебудь питання 
в цін дуже важливій справі? 
Якщо ж ні, то треба негайно 
діяти, бо наближається Свя
тий Вечір Різдва Христово
го. 
Чикаго Гриць Репа 

РОЗКІШНИМ РАНКОМ . .. 
Розкішним ранком -

простір для плавби. 
Вітрець чола 

торкався мимохідь, 
І ми пливли 

у далеч, у блакить, 
Гаї до містка. 

від „нашої" верби. 
І ти стомилась: 

Ні. не допливти. 
Забракло сил, 

повітря нестас. 
Та я підплив 

і відпочила ти. 
Поклавши руку 

на плече мос. 
Якщо тебе 

знесилить марна путь. 
Заломить біль, 

образа опече, 
Я — біля тебе. ' 

Відпочинь, забудь. 
Поклавши руку 

на мос плече. 

ІГОР КАЧУРОВСЬКИИ 
Буенос Айрес | 

дав, але тоді бажано, щоб 
УРДП'івці це з'ясували вже 
в пресі. Проте, я все такії 
думаю, що суть я передав 
правильно... 

І ще одно. З огляду на те, 
що ця доповідь і дискусія 
пройшли ще й під фірмою 
„Слова", я хотів би пересте
регти і проти небезпеки пе
ренесення Грншкової кон
цепції н на взаємозв'язки 
еміграційної літератури з 
батьківщаною, твореною в 
умовах лютої цензурності!. 
Щоб не повторюватись, я 
можу відіслати читачів до 
тих своїх статтей. у яких я 
цю пересторогу виклав у 
повному обсязі, зокрема до 
статті „Завдання нашої літе
ратурної творчості! на чужи
ні" („Визвольний Шлях". 
кн. Vn-Vin за 1965 p.). 

(Кінець) 

ДО СТОРІНЧЯ 
„ПРОСВІТИ" 

Відомий із своєї жертвен– 
ностн на національні цілі п. 
Григорій Яремчук: н з Н ю 
Иорку в рубриціі,;Ґолос чи
тача" у „Свободі^іЗЙТ лис
топада подав пляну.як, на 
його думку, нандіпше від
значити 100-річчл Матері– 
„Проовіти". Слід привітати 
цей його задум зібрати 150-
000 доларів на видання кни
жок, що були: основною 
зброєю Матірного. ^Товарис
тва „Просвіта" у-Львові. 

Приготовляючи - з.г рамени 
Комітету Об'єднаних, Амери
кансько - Українських Ор
ганізацій — Метропрліталь– 
ного Відділу УККА відзна
чення 100-річчя „Просвіти" 
Виставкою Української Кни
жки і Преси, яка.відбудеть
ся у великій залі Українсь
кого Народного Дому в днях 
2-11 грудня 1968 р. в Ню 
Иорку, я довший час збирав 
матеріали, зокрема ,видання 
Т-ва „Просвіти" у Львові. В 
популярній Історії Товарис
тва „Просвіта" у Львові пе
ра Ст. Перського.' виданій 
1932 p., на стор. 49 сказано: 
„Культурне і суспільне жит
тя галицьких українців з 
року на рік міцніло'і розви
валося, захоплюючи щораз 
нові ділянки. ' Внаслідок 
Цього... засноване Ї873 р. за 
почином членів В и д і лу 
„Просвіти" Літературно-На– 
укове Товариство їм. Шев
ченка виручило ,”,Просвіту" 
у виданні наукових і літера
турних книжок, полйшаючн 
їй видання популярних кни
жок..." 

Подібно, як УНСоюз був 
спричннннком постання ін
ших братських со,юзф, і на
ші старі емігранти назвали 
ного ..Батьком", названо 
Матірним Т о в а р нство.ч 
..Просвіту", яка дала почин 
до постання HTIUfr 100-річ
чя якого незабаром будемо 
відзначувати, Українського 
Педагогічного Товариства та 
ін. Отже, слід нам пам'ята
ти й про НТШ, коли звер
таємося до нашого грома
дянства із закликом склада
ти пожертви на ' видавання 
української книжки, зокре
ма чужими мовами. У нас 
існує певна ієрархія вартос
тей, і до неї слід залучити, 
крім поданих п. Гр. Ярем– 
чуком, збірку на НТШ, на 
Національний Фонд' УККА. 
Фонд Катедри Українознав
ства при Гарвардському уні
верситеті, Український До
відково - Бібліографічний 
Центр. 

Д-р Ол. Соколншии 

УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ 
ПЛЯНУЮТЬ ДОБРЕ ДІЛО 

Філадельфія. — Три по
верхи з усіх семи1 в „Домі 
Вознесіння" вже "Заповнені 
мешканцями, віком в понад 
62 р. Наступним кроком уп
рави, яку очолює о. шамб. 
В. Лостнн, буде створення 
медичного пункту чи кліні
ки. На скликаній з'тією ме
тою нараді були (присутні 
українські лікарі^ІЗміль Га– 
расим. стар., Василь Саляк. 
Тетяна Цісик, РоМвн, Дикий. 
Василь Кострубяи,^ Михайло 
Марков, Євген Цовфсад. Іл
ля Прончик. Лдаббв. Янко– 
вич. Олег Слюз^гХ. Роман 
Сухий, Микола ^'Soйтoвич. 
Ярослав Яремович. 

' t w v z w v z 4 z | w Ярослав Гайвас 
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На Карпатську Україну 

Волинський переказував через пані Кулицьку 
про величезні потреби, які відчувається на кожному 
кроці. Треба матеріальних засобів, бо Карпатська 
Україна слабо загосподароваиа. треба техніки, а на
самперед треба видержливнх, кваліфікованих лю
дей. А найголовніше: Волинський вимагав, щоб не
гайно поїхав туди хтось із керівних людей ОУН і на 
місці побачив, що треба, відбув розмови й зустрічі 
і. вернувшися в Галичину, міг на підставі першодже– 
рельних іяформацій помагати розв'язувати псі ті не
легкі проблеми. 

Під вечір випустили ми папі Кулицьку додому, 
приобщявши відвідати її у Бориславі за кілька днів, 
щоб вона мала змогу розповісти про різні речі, які 
або призабула, або не могла передати тепер. А ми 
вдвох лишилися проаналізувати почуте й поробити 

висновки. Наприкінці розмови дійшли ми до питан
ня: хто ж поїде негайно на Карпатську Україну? Р.– 
Шухевич, подумавши, заявив: ,,Я покищо їхати не 
можу . . . Зліквідую свої справи і взагалі переїду ту
ди . . . Але це забере трохи часу" . . . Отже, хто по
їде? Альтернатива була ясна: їхати треба мені! Що 
я й заявив. А на запит Шухевича, коли можу виїха
ти, сказав: завтра. 

Решту вечора й частину ночі провели ми в док
ладному обговоренні, що і як треба ладнати, та в пе
редачі мною ЦІухевичеві всіх справ, зв'язаних з обо
ронною акцією, започаткованою нами у Львові.. 

Ранком сів я у потяг Львів-Лавочне, щоб у Ско– 
льому висісти й зорганізувати перехід границі. В 
Скольому був у мене давній приятель, старий член 
УВО і ОУН, Іван Бутковський, який колись з нагоди 
однієї акції навіть переховувався у мене в хаті. 

Оцей Іван Бутковський, пізніший полковник У– 
ПА — Гуцул, неодноразовий повітовий провідник 
ОУН на Скільщину, знав гори і кожного в горах, 
як ніхто інший. Скільки разів перетяв Іван неле
гально кордон, скільки людей перевів та скільки пе
реніс революційної літератури — навіть сам він не 
мав ліку. Знав, здавалося, не лише кожну стежину, 
але й кожну деревину. До нього власне удавався я, 
знаючи, що він не лише дасть найкращу інформа
цію про положення на кордоні, але й у потребі знай
де провідника, 

Івана я застав у хаті, бо він уже тоді западав 

частенько на груди. — „Як кордон?" — питаю. — 
„Кордон завжди можна перейти, навіть коли гра– 
ничннкн стоять один біля другого, щоб тільки не 
трималися за руки". — „Мені треба б мати провід
ника, бо в мене спішна справа, та й вертатися треба 
якнайскоріше", — продовжував я. — „Піду з тобою, 
а на самому кордоні візьмемо Луцева, в хаті якого 
і так треба буде перепочити". — „Коли ж підемо?" — 
ставлю дальше питання. — „Сьогодні запізно, бо вже 
останній поїзд пішов у гору, завтра в мене зустріч, 
то може післязавтра". — „Нехай буде післязавтра". 
- На цьому й стало. 

Переночував я таки в Івана. Переночував, тобто 
цілу ніч ми „вели політику" при густо заслонених вік
нах, передбачали, сподівалися . . . А вранці першим 
поїздом „на діл" поїхав я до Львова, щоб ще дещо 
полагодити і чергового дня вернутися назад. 

Увечері до мого поїзду на станції Сколе підійшов 
в останньому моменті Іван і вскочив до вагона. Ви
сіли у Тухлі, а звідти бічними стежками піднялися 
в гору. 

Була чорна ніч, гори спали кам'яним сном, тіль
ки чути було шум потоків. Розмокла від осінніх до
щів земля ліпилася до взуття, штанів, а довгий плащ, 
у якому я був вбраний, обмочився майже до пояса 
і немилосердно тяжів. За пару годин добилися ми до 
хати Луцева. Молодий, здоровий селянин дуже зра
дів нашим приходом. Давно бо вже на його відтинку 
організаційні люди не переходили кордону. Колись 

це була одна з найактивніших ліній і для людей і для 
літератури, але з часом її розконспіровано, і лінія ста
ла загроженою. Отже, відкрито нові, а ця залиши
лася в резерві ,для наглого, як мій, випадку.' 

Хазяйка відразу кинулася до вогню, щоб приго
товити затирки на молоці, а ми тим часом обговорю
вали положення під границею. Тобто Луцік розка
зував, а ми вкидали якісь питання. В міжчасі чисти
ли своє взуття й убрання. Після вечері Луців запропо
нував нам лягти на часок відпочити, а він, мовляв, по
біжить у село й розвідає між хлопцями, що нового, 
як там під границею, де в останньому часі розстав
лено стійки у зв'язку зі загостренням положення 
на Карпатській Україні, де можуть бути с т е ж і . . . 

Чи ви знаєте, що це значить уставати серед ноні, 
коли цілий день ви провели на ногах, кільки годин 
спиналися по гірських стежках у гливкому болоті, 
а потім, з'ївши затирки на гарячому молоці, заснули 
каменем? Чи ви знаєте, що це значить? Коли не 
знаєте, то й не пробуйте, а коли знаєте, то згадайте 
незлим, тихим словом тих, що вас будили! А Д0 т о г о 

розпарена гірська хата, що в'ялить м'язи і лінивим 
чадом обезвладнює ціле тіло! Але годі: треба йти! 

Попереду Луців. Він не йшов, а сунувся хижо, 
нечутно, наче тінь. Високо підносив ноги вгору і ні 
на мить не міняв темпу, напрямку. Ішов у ніч, неначе 
серед дня. Здавалося, він не йде, а несе його якась 
сила, такий легкий і свобідний був його хід. Слідом 
за ним, на відстані кількох кроків, ішов я..- ^ t 

\ 
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XII Виставка жіночої творчости в Ню Йорку 

С В О Б О Д А , П ' Я Т Н И Ц Я . 6-го Г Р У Д Н Я 1968 

ЧЯУ”ЯЯВДВрДЯ^ВЯВ чяг -vS? 

20-го жовтня 1^68 р. о го
дині 1/-ІЙ ПО ПОЛ. В домівці 
4И-.го Идділу СУА в Ню 
Йорку .відбулось відкриття 
ХЙ Мистецької Виставки 
Жіно"чої Творчостн. Приві
тавши" ' присутніх, голова 
Відд.' и-ні М. Савчук попро
хала До слова голову Об'єд
нання українських Мнстців 
у Ніо Иорку маестра М. Че– 
решньовського, який з кити
цею' квітів у руці (для мист– 
к и н ь - учасниць виставки) 
зворушливо привітав мист– 
кИнь та підкреслив їхній 
значний вклад в культуру 
напїого народу, їхню пра
цьовитість і любов до краси. 
Вартісну доповідь на тему 
„Мис”ткині в історичному ас
пекті" 'прочитала учасниця 
виставки п. Ярослава Геру– 
ляк-Туркевич. 

У Х П виставці взяли у– 
часть мнсткині різних поко
лінь .напрямків, спромож
ностей 1 уподобань (в дуж
ках зазначимо, котрий раз 
брала участь у цій вистав
ці) ґ Ґеруляк-Туркевич Яро
слава, Ню Иорк (2-ий раз) , 
Гнатів Вогуслава, Нюарк 
(1-ий )\' Гурська Ольга, Ар
гентина (3) , Діма, Ню Иорк 
(3) , Зарицька Софія, Фран
ція ( Ї 2 ) , Зслик Ірина, Тор– 
ріигтЬн. Конн. (3) , Кононен– 
ко - Трофимовська Олена, 
Бунтрн, Н. Дж. (2). Костів 
Дарїя, ' Ню Иорк (6). Крн– 
чевсь,ка-Росандич Катерина, 
Каліфорнія (2) . Курнлович– 
Чапельська Євгенія, Ню 
Иорк (5) , Матушевська-Ба– 
кум Оксана (4) , Мнрош– 
ниченко - Кузьма Галина, 
Ню Иорк (9) , Морозова Лю
дмила, Ню Иорк (12), Мо– 
ішінська Оксана, Денвер, 
Колорадо (3) , Петеш Софія, 
Пассейк, Н. Дж. (6) . Писа– 
рівська Віра, Ню Иорк (3) , 
Прийма Іванна. Флорида 
(9) , Раковська Ніна, Клів
ленд (7) , Сомко Надія, Ню 
Иорк (6), Стефанів Наталія, 
Джерзі Ситі, Н. Дж., (11). 
Стиранка Марія, Торонто, 
Канада. (1) , Тріска Євгенія, 
Н ю Иорк (3) , Туркало-Роз– 
гін Євгенія, Чикаго (1), Ти
тла Галина, Ню Иорк (1) . 
Феденишин Ірина. Нюарк 
(1) , Шухевнч Ірина, Ню 
Иорк (9), Юрчук Віра, То
ронто (1), Шонк Ольга, Ню 
Иорк– (1) . 

Д л я кращого знайомства 
з мнсткинямн і налагоджен
ня з ними тіснішого зв'язку, 
64-ий Від. СУА влаштував 
26-го жовтня Зустріч з мнст
кинямн, з мистецькою про
грамою. П-ні Галина Миро– 
шниченко-Кузьма при фор– 
тепіяяовому супроводі пія– 
ністки Євгенії Курилович– 
Чапельської, співала ..Сере
наду". Шуберта, ,,Не минай" 
Майбородн і ,,Дощик" Ро– 

жовської, давши цікаву ін
терпретацію цих творів. Єв
генія Євсен прочитала авто
біографію поетки Зої Когут 
з Австралії та її сатиричну 
поезію „Австралія". Маес
тро С. Крижанівський про
читав тієї ж авторки ,,Шля
хи тернисті", „Подружжя", 
„Промову" та „Культурні 
арабески", давши слухачам 
небуденну насолоду своїм 
мистецьким читанням, ін
терпретацією тексту і доско
налим відчуттям тонкої са
тири цісї талановитої поет
ки. 

Обговорення ХП Вистав
ки Жіночої творчости відбу
лось 2-го листопада. Приві
тавши присутніх мнсткннь і 
гостей, голова Від. М. Сав– 
чак попрохала відомого ми– 
стця Л. Кузьму вести обго
ворення. Проф. Л. Кузьма 
підкреслив вагу мистецької 
освіти, наполегливої вправи 
в рисуванні та удосконалю
вання техніки, а після цього 
перейшов до обговорення 
картин за каталоговим по
рядком. Пізніше він запро
шував мнсткннь сказати де
що про себе, свою творчість, 
її розуміння і т. д. Присут
ній на обговоренні мистець 
проф. Антін Малюца вис
ловлював свої спостережен
ня ,які доповнювали сказа
не і давали повніший кри
тичний огляд. Такі обгово
рення допомагають мисткн– 
ням зростати. 

Відвідувачі ХП Виставки 
Жіночої Творчости мали на 
окремому столику „Книгу 
вражінь". Ось декілька урив 
ків із записів: „64-й Від. ро
бить добру роботу, коли ста
рається щорічними вистав
ками піддержати масовий 
мистецький рух серед укра
їнських, жінок. Це його за
слуга для української куль
тури" Маємо нагоду, зав
дяки цим щорічним вистав
кам, слідкувати, як мнстки
ні ростуть" Виставка 
дас змогу виявляти нові та
ланти" Прнсмно вражає 
на цій Виставці, що в ній бе
руть участь мистці-жінкн 
різних поколінь. Тягліеть у– 
країнського м н с т е'цького 
процесу с запорукою даль
шого розвитку нашого обра
зотворчого мистецтва" . . . А 
ось уривок із запису чле– 
нок 90-го ВІД– СУА з Філа
дельфії: „00-ий Віділ СУА 
ім. Олени Степанів дня 27-го 
жовтня відвідав Виставку 
образів українських мист– 
кинь .яка йому дуже подо
балася". 

ХП мистецька Виставка 
Жіночої Творчости тривала 
від 20 жовтня до 3-го листо
пада і була з усіх оглядів 
успішною. 

Євгенія Снсен 

Вунеакет, Р . Ай. 
золотий ЮВІЛЕЙ ЛИСТОПАДОВОГО ЗРИВУ 

Академія для відзначення 
Листопадового Зриву відбу
лася 17 листопада в церков
ній залі. 

Академію відкрив предсід– 
ник Парафіяльної Ради То– 
ма Чагарин. програмою про
водила учениця Рідної Шко
ли Д. Ясінчук. Хор Бандура 
під днриґентурою о. протос– 
рея Віталія Коваленка від
співав американський гнмн. 
Діти Рідної Школи під про
водом учительки пані - мат
ки Віри Коваленко зачали 
співати український гнмн, а 
всі присутні їх підтримали в 
цьому співі. 

Шкільні діти менші й біль
ші, співали та декдямували. 
Христя Тепер відограла на 

Гартфорд, 
В Ш А Н У В А Л И О. МОДС. ОТ. Б А Л А Н Д Ю К А 

фортепіяні українську шум
ку. 

Реферат про Лисдопадові 
Роковини виголосив о. про– 
тосрен В. Коваленко. В дру
гій частині Академії висту
пав хор Бандура під прово
дом Стефана Тепера, якнії 
виконав кілька пісень. При
сутні оплесками дякували 
всім виконавцям за гарні 
продукції. 

Кінцеве слово мав пан 
Крсть Корницький. Він ' по
дякував всім учасникам Ака
демії і виконавцям програми, 
головно пані - матці Вірі Ко
валенко та її учням Рідної 
Школи. 

Листопадова збірка дала 
169 дол. 

Ксеня Чагарин 

Виллиментик відзначив 50-річчя 
Листопадового Чину 

ОПИТУВАННЯ ВИЯВЛЯЮТЬ, що аж 70 відсотків 
опитуваних заявилися як ,,консервативні" або як ..по
мірковані". Майже такий самий відсоток, бо аж 67 опиту
ваних уважають -Ніксона за ,,консерватнста" або за „по
міркованого". Під час опитувань виявилось, що тільки 17 
американців заявили, що вони „ліберали", 38 відсотків 
уважають себе за ,,консерватистів", а 32 відсотки нази
ваються „поміркованими". Опитування переводила аген
ція Л у к а Гарріса в Ню Иорку. 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ` 
ІНСТИТУТ АМЕРИКИ, ІНК. 

ВІДДІЛ в НЮ ИОРКУ 

ПЕРШИЙ 
УЧНІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ 

- відбудеться 
в неділю, 8-го грудня 1968 року 

в год . 3-ій по гіол. 
В Г О Р І Ш Н І Й З А Л І У К Р А Ї Н С Ь К О Г О 

Л І Т Е Р А Т У Р Н О - М Й С Т Е Н Ь К О Г О К Л Ю Б У 
149 Друга Евеню в Ні о Порву 

УРОДИНИ 
ІМ'ЯНИНИ 
СВ. МИКОЛАЯ 
РІЗДВО 
НОВИЙ РІК 

S, передплатіть для своїх 
- дггви, ВНУКІВ, 

ХРЕСНИХ ДІТЕЙ 

ДИТЯЧИЙ журнал 
„ В Е С Е Л К А " 

Р І Ч Н А П Е Р Е Д П Л А Т А 4.00 Д О Л Я Р И 

Передплатники, які до 31-го грудня ц. р. заплатять 
'налерІД за Дпа роки, одержать безплатно один річник 

- поодинокі числа з попередніх років. 
' ' 5 V O B 0 D A " 

Pfi. Box 346 Jersey City, N.J. 07303. USA 

В неділю 24-го листопада 
місцевий Відділ УККА при 
співучасті організацій Укр. 
Нар. Дому, СУМА та Рідної 
ШКОЛИ відзначив Академі
єю 50-річчя Листопадового 
Чину та створення Укр. Га
лицької Apjkil. 

В год. 5.30 по полудні свя
то започаткував голова УК
КА п. М .Тимків, відчитую
чи поіменно учасників Лис
топадового Чину, причім су– 
мівки удекорували живими 
квітами кожного зосібна. 

По відспіванні американ
ського гкмну свято відкрив 
і попросив присутніх повста
ти з місць і вшанувати по– 
ляглих Героїв та виголосив 
довшу доповідь учасник Ли
стопадового Чину - п,/Пе
тро Лехман. 

Український Нац. Хор з 
Ню Гейвену під управою п. 
М. Палидовнча та при фор– 
тепіяновому супроводі панни 
Орнсі Ццбрівської був основ
ним виконавцем вокальної 
частини свята. Хор відспівав 
шість пісень, що чергували
ся з доповідями і декляма– 
ціями. 

Святочну доповідь виго
лосив учасник Листопадово
го Чину п. Я. Янович. Уче
ниця Рідної Школи К. Кур
ник віддеклямувела вірш 
„Перший Листопад". Знов 
хор, а п-ні Тимченко по мис
тецьки виголосила вірш 
„Листопад 1918 р." Хор від
співав ще дві пісні, а Ірця 
Майннч вміло віддеклямува– 
ла „Листопад". 

Укр. Нац. Хор з Ню Гей
вену недавно реорганізова

ний та доповнений свіжими 
молодими силами виявив се
бе добре зіспіваним. Форте– 
ціяновий супровід находив
ся у вправних руках моло
денької піяністки п-ни Орнсі 
Цибрівської. На сцені Міша
ний Хор вирізнився своїм 
зовнішнім виглядом. На тлі 
темних чоловічих одягів яр
ко відбивалися довгі білі су
кні хористок .прикрашені 
укр. народньою вишивкою. 

Велику несподіванку вчи
нив д-р Снігурович, довго
літній голова УККА В Н Ю 
Гейвеці. що зволив загости
ти до нас і звеличати своєю 
присутністю свято Листопа
дового Чину. 

По закінченні святочної 
програми, голова місцевого 
Відділу УККА п. М. Тимків 
подякував організаціям і по
одиноким виконавцям про
грами свята та всім тим, що 
чимнебудь причинилися до 
звеличення Листопадового 
Ювілею. 

З нагоди Листопадової Рі
чниці були відслужені по
минальні Панахиди за Геро
їв ,що впали за волю Укра
їни, в церквах: Українській 
Православній та Украшсьт 
кій Католицькій, в якій Осе
редок СУМА ім. С. Петлюра 
ррганізовано взяв участь з 
прапорами. Святочну Акач 
демію закінчено співом „Ще 
не вмерла Україна". 

Була скромна перекуска, 
що нею гостили хор наші 
пані ,М. Бабій і М. Майнич 
з Управи місцевого УККА. 

Михайло Я новіш 

23 червня Гарвадська гро
мада зробила милу несподі
ванку свойому парохові о. С. 
Баландюкові. Після Молебня 
п присутності Стемфордсько– 
го Владики Кир Иоснфа 
Щиондюка та понад 20 свя
щеників, відбувся бенкет у 
просторій залі Української 
Веч. Школи. 
Бенкет відкрив голова свят
кового комітету п. Іван Бо– 
еак, а програмою проводив 
мґр. Іван Чернига. Промов
ляли: о. монс. Іван Стах з 
Ню Гейвену. дир. школи Ро
ман Романншин, о. монс. 
Дмитро Гресько з Клівленду, 
інж. Олександер Пришляк — 
голова Відділу УККА — від 
усіх місцевих організацій, о. 
Федір Коваленко — від пра
вославної громади і Владика 
Кнр Иоснф. 

Місцевий хор під орудою 
інж. О. Прншляка відспівав 
чотири пісні, а жіночий квао– 
тет під керівництвом п. Ок
сани "Кузьми — дві і з них 

одну ..Кольори" епеціяльно 
присвячено для Ювілята о. 
монс. С. Баландюка. Від 
шкільних дітей зложив лрн– 
ріт учень 7-ої клясн школи 
українознавства Олесь Кузь
ма, а п. Мих. Шевчук від хо– 
К \ 

Бенкет був уряджений не 
тільки з приводу піднесення 
о. дек. С. Баландюка до гід– 
ности монсіньйора, а теж з 
нагоди 35-ліття його священ– 
ства. 

В кінцевому слові, склада
ючи подяку, о. монс. С. Ба– 
ландкж підкреслив, що йо
го відзначення не с його о– 
собистою заслугою, це відз
начено цілу, громаду. Без 
творчої співпраці, без взаєм
ної пошани і довір'я ми не 
могли б стояти стійко духо
во і ми ніколи не мали б тих 
наочних свідків нашої спів
праці — нової церкви і шко
ли. На бенкеті було присут
ніх понад 500 осіб. 

І. К. 

Студенти мають голос, хотіли б знати... 

Московський намісник П. Шелест вимагає 
.„піднесення ідеологічнод роботи" 

Київ. — На нашвидку 
скликаному черговому пле
нумі так. зв. ЦК комуністич
ної партії УССР виступав з 
черговою доповіддю П. Ш е 
лест, вимагаючи від україн
ського народу, щоб він ви
конував сільсько-господарсь
кі „укази" московського все
союзного пленуму ЦК та 
щоб Україна давала більше 
хліба .державі" . Шелест, 
замикаючи очі на дійсність, 
твердив, що в УССР „збіль
шилась валова сільсько-гос
подарська продукція", хоча 
ще за Сталіна українці смі
ялися з того, що „продук
ція с, а продуктів немас". 
Декілька разів він вихваляв 
і схвалював сучасну внут– 
трішню і зовнішню політику 
Москви, співтворцем якої 
він сам с. У скороченій сте
нограмі понад двогодинної 
доповіді П. Шелеста. надру
кованій в ,,Радянській Укра
їні" з 23 листопада, пропу

щено „питання зовнішньо
політичної ДІЯЛЬНОСТІ! ЦК 
КПСС", лише зазначено, що 
над цим питаням доповідач 
„докладно спинився". П. 
Шелест домагався, щоб пар
тійці в Україні „оперативно 
реагували на настрої мас", 
кажучи: „Ідеологічна робо
та за своїм змістом, форма
ми і методами повинна від-– 
повідати сучасним умовам, 
оперативно реагувати на на
строї мас, бути наступаль
ною проти буржуазної ідео
логії, класово ворожих нам 
поглядів. На жаль, в деяких 
партійних організаціях та 
ідеологічних установах з 
цього не роблять належних 
висновків. В ідейно-виховній 
роботі подекуди ще допус 
касться немало недоліків і 
формалізму. Партійним ко
мітетам необхідно . постійно 
підносити бойовитість всіх 
засобів ідейного впливу на 
маси". 

КНИЖНИЙ СКЛАД 
Консисторії Укр. Прав. Церкви в США 
повідомляє, про знатну знижку цій на нижче перечне,то– 
иі Видання. Ця знижка зобов'язує до іаігця грудня 1968. 

Пересилка за кошт Книжного Складу. 
І. Власовськяй. „НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇН

СЬКО! ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ. 
5 томів у м'якій оправі, замість S18.00 - Я2.50 
5 томів v твердій оправі. Замість J26.50 - J20.00 

О. Лотоиький. СПОГАДИ „СТОРІНКИ МИНУ
ЛОГО". 
і томи в м'якій оправі, замість 512.00 - 5 9.00 
4 томи в твердій оправі, замість ^17.00 — J12.00 

В. ЗАВГГНЕВИЧ. „СПІВИ СВ. ШТУРГЕГ. 
180 партитур визначних укр.' церк.' компози
торів, тверда оправа, замість |20.00 — Я2.50 

В. Заиіпіевнч. АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПІС
НІ. Т. 1-ий. „КОЛЯДКИ Л ЩЕДРІВКИ". 
637 партитур, тверда оправа, замість 120.00 - Я5.00 

Роман Олеся Гончара „СОБОР" 
м'яка оправа оіа вичерпанні) 5 2.00 
твгрда оправа — S 300 

Замовлення внкоісулоться тільки щслл одержання 
1 - ' - ::1 ' ' ' належностй. 

HOC Book Store 
P.O. Box 595 So.̂ Bound Broek, N.J. 08880 

Я ^^-, 

Українська C т удентська 
Громада в Ню Иорку прого
лосила плянн на координа
ційну конференцію з провід
никами українських органі
зацій в Ню Иорку і околиці. 
Ця конференція відбудеться 
8-го грудня о 2-ій год. в Лі
тературно - М н с те ц ь кому 
Клюбі. 149 2-га евню. Запро
шення розіслано до проводів 
близько 70 організацій, май
же всі зголосилн свою у– 
часть. Мета конференції — 
представити Українську Сту
дентську Громаду в Ню 
Порку зорганізованій укра
їнській спільноті та дати їй 
можливість піддати під за
гальну дискусію свою пра
цю і плянн на ближче і да
льше майбутнє. Нюйоркська 
громада в однією з найскор– 
ше зростаючих організацій, 
утрнмус зв'язок з близько 
1 000 студентів у Ню Иорку 
і околиці, і вона віддзерка
лює зміни в відношенні сту
дентів до українського сус
пільного життя. Студенти 
думають співпрацювати з 
різними існуючими україн
ськими організаціями, вза
ємно внносячн з того ко– 
рсть. На конференції студен
ти сподіваються дістати під
тримку .вказівки, а також і 

критику зі сторони грома
дянства. 

Організаційний референт 
Богдан Чабан каже: „Ми. 
будучність української спі
льноти, можемо багато ско
ри стати, співпрацюючи з і о 
нуючимнн українськими ор
ганізаціями, а вони в свою 
чергу, зможуть багато втра
тити, коли б зігнорували цю 
конференцію". 

За словами Ю. Савицько– 
го. голови УСГромадн, сту
денти занепокоєні станом у– 
країнських організацій в ос
таннім десятилітті. Тому ор
ганізують цю конференцію, 
щоб спільно обговорити спі
льні проблеми. На конфе
ренції буде три короткі до
повіді студентів з проводу 
Громади та дискусії з пред
ставниками організацій. Не 
лише представників органі
зацій, але все зацікавлене 
громадянство просимо взяти 
численну участь. 

Конференція відбудеться 
8-го грудня, тиждень скор
ше ,ніж було повідомлено. 

Питання ' та пропозиції 
відносно праці Української 
Студентської Громади в Ню 
Иорку надсилати до 140-42 
2 аве. Н. Й. або телефоном: 
НІ 6-6913. X. К. 

і л ; ? - " ' " і 

Перевидадуть праці українського 
ученого російською мовою 

Київ. — ..Літературна Ук
раїна" з 29 листопада пові
домила, що АН УССР готує 
до друку чотирнмовник нау
кових лраць історика архео
лога і письменника, академі
ка Дмитра Яворннцького. що 
мають вийти у в-ві ..Наукова 
Думка" . У перших трьох то
мах буде передрукована. ..з 
широким коментарем" важ
лива праця „Історія Запоро
зьких Козаків" що вийшла в 
1892 і в 1900 роках, доведена 
до 1734 року, бо академікові 
не дали змоги користуватись 
архівом Підлнпенської. остан 
ньої Січі; в четвертому томі 
також головні статті — на 
тему Запоріжжя. ..Літератур
на Україна" зазначила: ..За 
тих часівр коли учений пн– 

ісав названі твори, українська 
мова жорстоко обмежувалась 
а то й зовсім заборонялас:. 
царатом. Д. І. Яворницький 

і публікував свої роботи росій
ською мовою, але пісні, са– 
Імобутні перекази, характерні 
народні вислови, н е кажучи 
вже про прислів'я та приказ
ки, подавав українською. Те– 

!перішне видання здійснюєть
ся мовою оригіналу за сгчас– 

іннм правописом". Іншими 
словами: хоча тепер офіцій
но українська мова й не за

боронена в Україні - праці 
академіка Дмитра Яворннць
кого. члена АН УССР , бу
дуть перевидані . , . російсь
кою мовою, якою він був 
змушений писати ще за ро
сійського царя. 

Ж tf"fl 'И TTQ 'А' ЇРЧ 'ІІ1 
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Найкращий і найбільш 
відповідний дарунок 
на Рівдво і Новий Рік 

U K R A I N E : 
A CONCISE 
ENCYCLOPAEDIA 
Edited by 
VOLODYMYR 
KUBiJOVYC 

Published by (he 
University of Toronto 
Press for the 
Ukrainian National 

^ | Association 
Тверда оправа — сторін 1186. Ціна: S37.50 

Замовлення і належність слати на адресу: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 

81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 
ЇИФИЗД^^ 

ЗАКЛИК ДО ЛЮДШ ДОБГОЛ ВОЛї 

Нсша україиська католицька церква Непорочного 
Зачаття у Барш-воро, Па. 

У житті і людини, і окремої родини, а часом і 
людського згуртування іноді складаються такі еко
номічні обставини, що їх годі самим розв'язати, хоч 
би і як напружувати сили. Такі обставини склались 
у нас: парохіл української католицької церкви в Барн– 
сборо, Па. опинилась у дуже загрозливому стані під 
різними оглядами, в тому й національнім і релігійнім. 
Парохія невелика, з церковцею, в яку від давности 
літ вже небезпечно входити, спостерігається відхід на
ших вірних. Щоб врятувати, що ще можливо, о. душ– 
пастир Мирон Головінськнн з парохіянами вирішили 
поставити нову церкву, в українському стилі, яка ім
понувала б людям. Комітет Будови Церкви зробив усе 
можливе, щоб зібрати фонди, але не можна перевер
шити самого себе: мала парохія не може вив'язатись 
із своїх зобов'язань, а церква в українському стилі 
вже на викінченні. Тому звертаємось до всіх людей 
доброї волі з проханням: надсилайте навіть найменші 
пожертви всі, кому дорога наша українська церков
но-релігійна спадщина і традиції! Наша адреса: 

Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic Church 
Barnesboro, Penna. 15714 
Дас найбільше той, хто дас швидко. Українська 

католицька церква Непорочного Зачаття в Барнсборо 
очікує Вашої пожертви і не забуде про Ваше ім'я у 
відправах святих Літургій. 

Комітет Будови Церкви 

щинии ДАРУНОК 
пере дп л.а т а 
..СВОБОДИ" 
длп Наших 
Рідних. Приятелів 
ги Знайомих 

Річна п е р е д п л а т а -тільки S 12.00 
К а н а д а . Д ж е р з і Ситі і з а г р а н н ц я S 14.00 

З а м о в л е н н я , з а л у ч у ю ч и чек або 
моні ордер слати– 

WS v o b o d a " 
81-83 Grand Street/Jersey City, N.J. 07303 

ДОБІР ВІДПОВІДНОГО РОДУ ЗА
БЕЗПЕЧЕННЯ НА ВІДПОВІДНО 
ВИСОКУ СУМУ Є НЕ МЕНШЕ 
ВАЖНИЙ, Я К САМЕ З А Б Е З П Е 

Ч Е Н Н Я . ТОМУ КОРИСТАИТЕ З 

ДОСВІДЧЕНОЇ ПОРАДИ ОРГАНІ
ЗАТОРІВ ТА СЕКРЕТАРІВ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

9935 

РМЩЦЯЦЦИ ПОДАРУНОК, 
що НІКОЛИ НЕ 

ЗАБУДЕТЬСЯ! 
ПОДБАВШИ ПРО ФОНДИ ДЛЯ ВИСРКО– 
ІПКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, В)И МОЖЕТЕ ЗАПЕВНИ

ТИ МАЙБУТНЄ ВАШІЙ ДИТИНІ! 
Дідусі і бабусі, батьки, свояки чи приятелі можуть за
безпечити готівкові стипендії на університетські студії 
для кожної дитини до 8-го року' життя, вписавши її до І 

ВИСОКОШКІЛЬНОЇ 
і Т ! І Ш Ш Д І Ш І О Ї ФУ1ІДЛЩ1Г 

(HE-ПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ) 

Місячна вкладка ” сумі 59.00 
впродовж 17 років ла дитину, вписану до ВОФ 
перед закінченням першого року життя, лабез 
почить іГі готівку на стипендію впродовж чоти
рьох років на загальну суму ' . . S4.500.00 
Вкладки за дітей після одного року життя дещо ВИЩІ. 

Студент може вписатись на кожний визнаний уні– 
иерентет чи коледж у світі. Стипендію виплачуотйя иа– 1 
віть тоді, як студент одержить і користується іншими J̀ 
стипендіями. Всю нагромаджену з вкладок суму, крій 
відтягнення на адмін!страційні видатки, можна в кож– і 
нону часі вибрати. Всі зібрані фонди складаються і Яо– і 
іга перебувають під опікою КАНАДА ПЕРМАНЕНТ | 
ТРАСТ КОМПАНІ. один з найбільших банків Канади. 

Щоб одержати подрібні інформації про ВИСОКО-
ШКІЛЬНУ СТИПЕНДІИНУ ФУНДАЦІЮ, пишіть До: 
Ukrainian National Association, Inr. 
.Mr. Bohdan Zoryeh, Canadian Director 
18 Inland AvtftttB, Toronto IR. Ontario 
Tfi.: (118) 230-7564 
Please forward detailed information about the Higher 
Education Scholarship Foundation and the cosh scholar
ship plans. 

Name 

Add res:. 

No of children up to 8 years of ape - . . - . -
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I Праця || 
HELP WANTED MALE | | 
ROUTE SALESMEN 

Married, high school grad. Per
manent job, excellent future 
for right people. Salary 8c 

comm. Many benefits. 
American Bakeries Co. 
1674 Atlantic Avenue 

Brooklyn, N.Y. 212 PR 4-40000 
\ Equal opportunity employer 

Porter 
HICKSVILLE AREA 
Steady year Round. 

52.10 per hour. 
(516) WE 5-9706 

MAINTENANCE 
MECHANIC 

Догляд або налрава при
ладь і машинерії фабрики 
металевих виробів. Доск. 
платня і бенефіти, для пер

шокласного. Голос. 
350 Beach 79th Street 

Rockawtiy Beach. 6H4-R4O0 

РІЗНИМИ МОВАМИ . . . 
Д л я зовнішноього огляду; 

в тому й для туристів — у 
Києві на будинку висить 
мармурова меморіальна до
шка: „Тут, у колишніх ки
ївських головних залізнич
них майстернях... працював 
письменник комуніст Мико
ла Островськнй". Поруч із 
фоторепродукцією тієї дош
ки журнал ..Україна" з Ки
єва. . ч. 43, помістив фото
знімку з тієї ж майстерні, і 
там фотоапарат захопив та
кий напис: „Бороться до тех 
nop, пока в нас ссть нскра 
жизнн" . . . Українською мо
вою — назовні, російською 
— в середині. 

Редаґуе В.Сохан f 

Attention! 
J. Е. ВГВКЕ CO. need.4 

General Factory Workers. 
Play ground c q u i pinent. ( 
Only those interested in 
steady work need apply. 

Age no barrier. 
J. E. BUKKE, US Rt. 1 at 

College Bridge 
New Bruiumlok, TtJ. 

WANTED AT ONCE 
I 1st Class Skilled 

Weavers 
l and 

Fixers 
2nd and 3rd Shift 

X-D Looms 
ON RAYON and ACETATE 

Good Wages and Benefits 8c 
' Steady Work. Apply, call or 

Write 

Bargo Mills Inc. 
-560 Mineral Spring Avenue 

PAWTUCKET, R.I. 
(401) 723-0110 

|| Праця || 
| | HELP WANTED MALE | | 

MAINTENANCE -
HANDYMAN 

For Chemical Plant. Metropo
litan New York 8c New Jersey 
Area, good pay, - steady nice 

working conditions. Call 
Mr. Liebinan, (212) LO 4-3714 
The following openings offer a 
liberal benefit program includ
ing, profit-sharing and excel
lent job security. 
MACHINIST - Diversified 
work on general machine shop 
equipment from prints, sket
ches, and verbal instructions. 
MAINTENANCE MECHANIC 
- Duties include the construc
tion and repair of machinery 
and facilities. Light experience 
will be considered. 
POWER PRESS OPERATORS 
— Die Cutting operation offers 
chance for advancement to set
up position. 
MACHINE OPERATORS - -
Operate variety of machinery 
used in manufacture and con-
version of coated abrasives. 
MATERIAL HANDLERS 
Several needed. Certain areas 
require understanding of basic 
arithmetic. 
Clover Mfg. Co. 327 Main Ave. 

Norwalk, Conn. 
Contact Larry Bcdosky or 

Joe Rossi. Tel. (203) 847-4515 

PRODUCTION 
OPENINGS 

BLOOMFIELD 
MACHINISTS 

8 years general precision ma
chine experience including hori- | 
zontal boring mill; capable of 

making own set-up. 
MACHINE 

OPERATORS 
One year general machine shop 

experience. Grinding, filing, 
scraping, drilling, etc. 

Excellent pay and benefits. For 
Г appointment cal 
І МІМ GaiiI/. (201) 26.V26O0 

McKIERNAN-TERRY 
МАВШЕ DIVISION 

Litton 
Industries 
5 Lawrence Street 

Bloomfield, N.J. 07003 
An equal opportunity employer 

M / F 30',3` 

ДОСКОНАЛА НАГОДА 
для мужчин ігавчитися ціка
вого фаху, як гравірування 
гумових печаток в одній з ке
рівних вироб. Rubber Printing 
Plates for Box Die Industry. 
Ці особи мусять мати добрий 
зір 1 тривку руку. Добре бу
ло б мати якийнебудь досвід 
в мистецтві або тій ділянці. 
Висока платня і всі бенефіти. 

Тел. Mr. Melnitschenko — 
(201) 864-8600 

II Праця |І 
П HELP WANTED MALE | | 

PARTS MANAGER 
Complete charge. Brand new 
facilities, excellent opportunity 
for qualified man. A great 
place to raise a family in vaca-

tionland atmosphere. 
Ed Smith 

Chevrolet — Oldsmobile 
Port JervlH, N.Y. 

(914) 856-5105 

FENCE INSTALLERS 
Dependable men with Chain 
Link experience for shop 8c 
field work. Steady work. 
Benefits. Excellent opportu

nity for right men. 
Propertyguard Fence Inc. 

690 Lyons Avenue 
Irvington, New Jersey 

(201) 373-1800 

INSPECTORS - Electrical Sc 
Mechanical, Sheet Metal, Wire-
men, Assemblers. Machinist. 
Millers. Drill Press. Power 
Ргемя Л Tool Crib Attendants. 

With some experience. 
Taller 4: Cooper, Inc. 
Div. Litton Industries 

75 Front St., Brooklyn, N.Y. 
(212) 858-0500 

ІНЖЕНЕР MEXAHLK 
Досвід в кресляретві, ши
рока, різнородва праця в 
Boiler Mfg. Plant. Побажа
ний наук, ступінь — але 
нсконочнии . Платня 58-
S10.000.00. Телефонувати: 
(201) 768-5500. Bet. 9-5 РМ 

EXPERIENCED 
MECHANICS - HELPERS 

And Experienced 
BODY MEN 

Light welding. Steady Jobs. 
Onelda Motor Freight 
Commercial Avenue 

Caristadt, NtJ. 
(201) 933-6000, Ext. 207 

|| Праця |l 
| HELP WANTED FEMALE | 

К А Л Е Н Д А Р Е Ц Ь ЗМАГАНЬ 
УКРАЇНСЬКИХ КЛЮГ,ІВ 

УСК Ню Порк - ,Н. П. 
Гота", футбольні змагання з 
циклу гор-за Чашу ЗСА від
будуться в неділю, 8-го гру
дня о год. 2-ій по полудні на 
грищі Парк Стадіону. Фран
клін Сквер, Н. И. 

„Чорноморська Січ", Ню– 
арк — „Кінтс". Гартфорд, 
мистецькі змагання Амери
канської Футбольної Ліги 
відбудуться в неділю, 8-го 
грудня о год. 2-ій по полуд
ні на грищі Діллон Стадіону 
в Гартфорді, Конн. 

,.Ч. СГЧ" - „II. П. ПІТЕР" 0:6 С^ 
Ню Иорк. 30-го листопа

да. — Футбольна дружина 
„Чорноморської Січі" зазна
ла високої поразки від іта
лійського противника „Н. И. 
Інтер" у чергових змаган
нях за першість Американ
ської Футбольної Ліги. До 
цісї зустрічі виступила „Ч. 
Січ" без своїх шостн клю– 
чевнх змагунів: В. Куц виї
хав у відвідини батьків з на
годи свята Дня Подяки, В. 
Чижович мав свої важливі 
професійні обов'язки на у– 
ніверентеті у Філядельфії, Л. 
Вільчак хворів на грипу, В. 
Гіменез і М. Бакун все ще 
лікували свої контузії, а М. 
Воробець ще далі не звіль
нений із наложеної на нього 
суспензи. Таким чином про
від футбольної ланки був 
змушений вдатися до всіх 
без внйнятку запасовнх зма
гунів, що їх мала до диспо
зиції ,,Чорноморська Січ". В 
такому. стані дружина ,.Ч. 
Січі" не могла сподіватися 
успіху, але ішло тут про те. 
щоб відбути згідно з кален– 
дарцем ліґові змагання, щб 
їх господарі не погоджува
лися навіть перекласти на 
наступний день .тобто неді
лю. 

Змагання пройшли неці
каво і на низькому рівні. В 
першій півгрі господарі за
ледве здобули ведення 1:0, 
не показавши своєї сили, як 
кандидат на чемпіона. Зате 
в другій половині, а головно 
в кінцевій фазі зустрічі, ко
ли „новини" ,.Ч. Січі" були 
вже вичерпані фізично, гос
подарі стрілили 5 воріт. 
Центр нападу ,,Ч. Січі", Р. 
Овсдо заграв цим разом на 
воротах і, хоч пропустив 6 
голів, показався добрим во
ротарем. Хаотично заграли 
взагалі усі лінії дружини, 
бо бракувало їм більше до
свідчених змагунів. Такими 
досвідченими були в дружи
ні ,,Ч. Січі" тільки В. Каздо– 
ба. 3. Сннлнк, Гавран і О– 
ведо„ Склад „Ч. Січі": Овс– 

ця греків, який не велів 
відбити м'яча головкою. За 
декілька хвилин пізніше 
знова одержав м'яч Зелень і 
в скорому бігу подав м'яч до 
середини, якого перехопив в 
повітрю Дойл і післав у сіт
ку греків, які з несподіван
ки остовпіли. Тоді .греки' 
поденервовані потроїли свої 
атаки і. не маючи нічого 
вже до втрати, рушили враз 
З оборонними лініями до 
наступу. Одначе оборонні 
наші лінії підсилені знаме
нитими МекКулі і Ірфель– 
дом розбивали їх намагаль– 
ні акції. Спеціяльно вирізни
ли нема кого, бо всі стара
лися не лише добре грати, 
але змагання ці виграти. 
Правда що промотором обн– 
двох здобутих воріт був цей 
.маленький п р авокрнловий 
Зелень, але він і скорий і 
продуктивний. 

Склад УСК: Ґерлі, Фіні, 

тренінгові гри для молоді і^ґонзалес. Ірфельд Янґ, Мек 
Кулі. Зелень, Шмотолоха, 

до, Бутенко, Луцький, Снн– 
лик, Каздоба, Гавран, Сим– 
сим, В. Вільчак, Мицнк, 
Качмар, Семенез. 

ч 
„Ч. Січ", аматори — 

Ріберра СК 1:1 
Одинокі ворота для ама

торської дружини „Ч. Січі" 
здобув Смук. 

„Ч. Січ", учні — 
Португальський СК 0:2 

Почався сезон настільного 
тенісу 

Провід ланки настільного 
тенісу „Ч. Січі" розпочав 

дорослих. До участи в цих 
грах, які відбуваються ве
чорами кожної п'ятниці і 
суботи, запрошені молодші 
любителі цього спорту і йо
го ветерани. 

Бріджова ланка 
активізується 

Дойл, Пирдон, Кіндратів (П. 
Масний). 

Засідання Проводу УСК-у 
відбуваються кожного поне
ділка о год. 7.30 вечером, в 
домівці при 33 схід — 7-ма 
вулиця в Ню Иорку. Проси
мо охочих допомагати в 

Вже в наступному т и ж н і | п ' ) а ц і т а в п с ? а д а х "Р””ОДИ– 
ти на ці засідання. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
Українського Народного Союзу 

Закликаємо всіх членів брати участь, у зборах своїх 
відділів та внлачувати своєчасно членські вкладки При 
цьому пригадуємо, що: Члени повинні внлачувати свої 
вкладки вже спочатку місяця, як у випадку платності! 
місячних вкладок, так і при вдлатах квартальних, пів
річних і річних. Ці вкладки, висота яких апробована за– 
безпечеиевнмв властями, є платні в дійсності вже пер
шого дня даного місяця. Щ о більше, управленими до 
знижкових вкладок квартальних, піврічних і річних с 
тільки ті члени, як і вплачують ці вкладки на час тоб
то наперед за три, шість чи дванадцять місяців. Коли ж 
вони спізняються з вплатамн вкладок, тоді ці члени не 
можуть користати із знижки і можуть спізнені вклад– 

j кй внлачувати тільки на місячних ставках. 

почнуться в домівках „Чор
номорської Січі" Нюарк брі– 
джові гри. До змагань, які 
будуть проводитись за обо– 
в'язуючими б р і д ж о в и м й 
правилами, можна голоси– 
тись в Управі Т-ва ,або лан
кового інж. Яворського в до
мі Т-ва при Сенфорд Евн!о 
в Нюарку. 

О. Твардовський 

їв, Дз . 

УСК - „ГЕЛЛЕНПС" 2:0 

Минулої неділі 1-го груд
ня ц. р. відбулася кінцева 
фаза першої рунди змагань 
за мистецтво Нім.-Амер. Фут
больної Ліги на сезон 1968-
69, між УСКом і грецько
го дружиною ,,Гелленік". 
Змагання ці від самого по
чатку аж до кінця велися 
в дуже скорому темпі, зав
зяті, а навіть брутальні, як І хідне для 12 традиційних 
звичайно, з грецької сторо– страв на св. Вечерю. База– 
ни. Було дуже багато мо– рувати від 12 г. у суботу і 
ментів емоційних, на які ду– 2 г. по полудні в неділю — 
же скоро і гостро реагувала пюдня до 8 вечора. Щ е 24 
численна грецька публика. f листопада відбулось з раме– 
яка приїхала сюди і з Ню ни цісї ж парафії посвячен– 
Иорку і Ню Джерзі, а нато–! ня Грунту під будову дому, 
мість нашої публики було що буде культурним україн– 

ЗАПРОШУЮТЬ НА 
Л-КРАЇНСЬКІШ БАЗАР 

В ЮІПОНДЕПЛІ 

Юніондейл, Лонґ Айл. — 
У суботу н неділю 8-7 груд
ня в церковній залі на 247 
Мепл евеню відбуватиметь
ся Український Базар при 
українській п р а вославній 
церкві св. Михайла. Органі
затори базару — Сестрнцтво 
ов. Марії і св. Ольги — под
бали про забавки, вишивки, 
хасетки, українські платів
ки, різдвяні картки тощо та 
українські народні страви, 
включно з варениками; мо
жна буде придбати все необ 

замало, щоби бодай мораль
но піддержати наших змагу
нів, які технічно заграли ду
же добре, тому і заслужено 
виграли. Гаряча грецька пу
бліка декілька разів вдер
лася на площу, але зазда
легідь покликана енергійна 
поліція не допустила перес
тупити їм білої автової лінії. 
УСК був до певної міри по
слаблений через брак ліво– 
крнлового Керра, але його 
добре заступив Кіндратів, я– 
кнй в 60-ій хв. гри здобув 
перші ворота з подачі Зеле– 
ня і через помилку оборон– 

ЖІНКА 
в зрілому віці. досв. господи
ня, легке куховарення, му
сить любити дітей, в заміну І 
за прнв. кімнату 4- харч, в 
приом. домі r S35.00 на тиж
день. Мешк. в Northport, L.I. 
(516) 543-5444 - (516) 261-0323 

.ЕвтащтЦЦ^ИЦШ^^Ч^^ЧРС^чге'геЖ'СЖЦЖЦЧЧ'СЧ'С'е'С'С? 

X К Н И Ж К А 
найкращий і найбільш відповідний 

дарунок на 
РІЗДВО і НОВИЙ РІК 

12.00 
8.00 
6.00 
7.00 

7.00 
550 

12.00 

5.00 
3.50 
5.00 

3.00 
1.50 

„КОВБАСНИК АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 р. Тел.: AL 4-8779; AL 4-8717 

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

в БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСТХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 

т ВСЯКІ ГШГРАЦІИНІ СПРАВИ; 
т ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
в ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ' 
в ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАГН ЕВРОПИ І АЗП– 
Ш МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

Віра КОВБАСНЮК-ШУМЕПКО Антін ШУМЕИКО 
в СУБОТУ - до 12-ої дня 

ВІДКРИТО: в КОЖНИЙ ДЕНЬ від 9:30 - 6:00 веч. 
в ПОНЕДІЛОК - 9:30 до 7:00 веч. 

СПИСОК ч. 1 
Лука Луців: Іван Франки — Ііо)юць за національ

ну і соціальну справедливість 5 950 
Історія української культури. Том. І. Мітологія– 

Побут-Пнсьменстно 
о. Лебедович Іван: Полеві духовними УГА. 

- ' Тверда оправа 
М'яка оправа 

Пальківськии Кость: Роки німецької окупації -
Паньківський Кость: Від Комітету до Державно

го Центру. Тверда оправа 
М'яка оправа 

За волю України — Історичний Збірник а нагоди 
50-ліття збройного виступу Уїсраїнськнх Січо 
внх Стрільців ^ . 

Д-р Михайло Даииліок: Залисини повстанця. 
Тверда оправа 

М'яка оправа 
Антоннч В. Ігор: Зібрані твори 
Дашкевич P.: Артилерія Бригади СС в боротьбі 

:іа Київські Золоті Ворота . - . . . -
Дудко Ф.: Моя молодість 
Заклинський М.: Дмитро Вітош-ький громад

ський діяч, ідеолог УСС. Державний Секре
тар Військових Справ ЗОУНР 

Кедровськнй В.: Обриси минулого . 
Кугпгииськип Роман: Скороти альбомне ви

дання. Прекрасні ілюстрації 90 Едварда 
Козака . 

Замовлення слати: 
" S V O B O D A " 

83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 jj 
(жхжжг.їіжялімжлі(^лжа,хлзіа.з,зи^лжжаїллллаіхллжлллжї,і ч, 

S Real Estate SB 

1.50 
2.50 

500 

РЕАЛЬНІСТЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Д О М И Н А П Р О Д А Ж 

в гарних , чистих , спок ійних о к о л и ц я х 
FLUSHING, BAYSIDE. WHITESTONE 

BEECHHURST, FRESH MEADOWS 
DOUGLASTON, LITTLE NECK 

З А Г А Л Ь Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 
(GENERAL INSURANCE) 

В И Р О Б Л Е Н Н Я П О Д А Т К О В И Х З В Г П В 
( INCOME TAX PREPARED) 

Одиноке у к р а ї н с ь к е бюро ц и х справ 
у Flushing, Queens, є 

S C O P E A G E N C Y 
ДМИТРО ГОРБАИ 

В Л А С Н И К 
Т е л е ф . 357-5400 

192-12 NORTHERN BLVD. 
FLUSHING, N.Y. 11358 

Д е н н о від 10 д о 7 веч. , нед іля від 11 до 5 веч. 

ськнм центром і мас бути за
кінчений до дня св. Михай
ла наступного року. Будова 
коштуватиме кругло 250 
тис. долярів. Церемонію по
свячення довершив о. парох 
Нестор Столярчук. 

COUPLE 
^SB^^T^^BN^+sBX^^.r`B^s^sBNB^^s^.^sr^^+sBXB^ 
1! H O U S E P A R E N T S -
j ; COUPLES s 
!| New Jersey Institution. Will !| 
і j train. Good salary f таіп– !| 
j | tenance. Excellent opportu- j | 
j I nity. Contact. R. RutkowskL \\ 
Ji Bonnie Brue Farm for Boys 
11 Milling-ton. New Jersey 
l| (201) 647-0800 

Н Е Д І Л Я , 
8-го Г Р У Д Н Я 1968 p . 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. Збори 
Т-ва Єдність 163 Відд. о го
дині 12-ій дня в домі Горо– 
жан. 847 N. Franklin вул. 
Всі аалеглості мусять бути 
вирівняні, тому проситься 
це на тих зборах ” зробити. 
- С. Филик. фін. секр. 

Ч Е Т В Е Р . 
12-го Г Р У Д Н Я 1968 р . 

ГАРТФОРД, Коші. Загальні 
збори Т-ва Гомін - 12 Від
діл, в год. 7-ій веч. в Плас
товій Домівц/ в УНДомі, 961 
Whethersfield Ave. Є важні 
справи до вирішення. Про
ситься прибути на збори. — 
В. Лучкань, секр. 

П'ЯТНИЦЯ, 
13-го ГРУДНЯ 1968 р. 

ІІЕРТ АМБОИ, Н. Дас Річні 
загальні збори Т-ва Запор. 
Січ - 155 Відд. о год. 7-ій 
веч. в УНДомі. На порядку: 
звіти, вибір нової Управи. 
Проситься членство прибу
ти на збори. — М. Степась, 
предс, М. Федішишин, секр. 

С У Б О Т А , 
14-го Г Р У Д Н Я 1968 р . 

ЧЕСТЕР, Па. Річні збори 
Т-ва Т. Шевченка — 156-ий 
Відд. о год. 7:30 веч. На по
рядку: вибір Управи на 1969 
рік. Проситься чл. прибути. 
— В. Новак, секр. 

PHOEXIXVILLE, Ра. Річні \ 
збори 321 Відд. ім. св. ап. 
Петра і Павла в парафіяль
ній залі. Порядок: звіт Кон
трольної Комісії і вибір но– 
ної Управи на 1969 р. Чле
ни повинні вирівняти свої 
залеглості й обов'язково 
прибути на ці збори. — І. 
Яворськнй. предс, Д. Чук. 
секр. 

НЕДІЛЯ, 
15-го ГРУДНЯ 1968 р. 

ДГТРОПТ, Міч. Місячні збори 
Т-ва І. Франка - 146 Відд. 
о год. 1-ій по пол. в Укр. 
Осередку, 2965 Карпентер 
вул. На порядку: звіт Кон– 
трол. Комісії, вибір Упра
ви на 1969 р. і інші важні 
справи. Проситься прийти, 
вирівняти вкладки і забра
ти дивідендові чеки. Зборі 
відбудуться на годину пі.ч– 
ігіше, якщо не прибуде від
повідне число членів І бу
дуть важними. - Управа. 

в Farm 4' Country Homes в 

ЗА НАПКРАШИМ 
КУПНОМ 

РЕАЛЬНОСТЕЙ 
ВСІХ РОДІВ 
звертайтесь до 

КОРР of KERHONKSON. NY 
(914) 626-7500 

ІОЕ toxaoi з о Е д о ї 

ДГГРОПТ, Міч. Загальні річ
ні збори Т-ва Запор. Січ 
75 Відд. о год. 1-ій по пол. 
в залі УНДому при вул. 
Мартин. На порядку: звіти 
Управи і вибір нової на 1969 
рік. По зборах фін. секр. бу
де збирати вкладки. Про
ситься їх вирівняти. — С. 
Леськів, рек. секр. 

ДГГРОПТ, Міч. Загальні річ
ні збори В-ва св. І. Хрести
теля — 292 Відд. о год. 1:30 
по пол. в УНДомі. На по
рядку: звіти членів Упра
ви і Контр. Комісії, вибір 
Управи і Контр. Комісії на 
1969 p., дискусія, намічений 
пляну праці та схвалення 
постанов на наступний рік. 
Проситься членство прибу
ти на збори. - В. Терлець– 
ннкй. гол., П. Феднк, фін. 
секр. 

PROVIDENCE, R. І. Річні збо
ри Т-ва Т. Шевченка - 73 
Відд. о год. 2-ій по пол. с 
Бонефро Клюб, 60 Салмон 
вул.. коло Ментон Евні На 
порядку: вибір Управи на 
1969 рік. Проситься член
ство прибути. — В. Сорока, 
гол.. Д. Дулеба, кас, Д. Ва– 
енлик. секр. 

HASTNGS ON HUDSON. X.V. 
Річні загальні збори Відд. 6 
ім. Тараса Шевченко о год. 
5-ій по пол. в клюбовім при
міщенні. На порядку: про
читання протоколу, звіти 
Управи і Контр. Комісії, ви
бір Управи на 1969 р, внес
ки і ухвали та збирання чл. 
вкалдок. Проситься чл. при
бути. — Д. Жупник. гол., І. 
Пецнляк, скар., А. Вовк, се
кретар. 

Н Е Д І Л Я . 
22-го Г Р У Д Н Я 1968 р . 

ЛЕПКВУД. Огайо. РІЗНІ збо
ри '108-го Відд. св. Духа о 
год. 2-ій по пол. в залі цер
кви св. о. Мнколая. На по
рядку: вибір Управи на 
1969 рік. Проситься член
ство прибути. - Управа. 

Н Е Д І Л Я , 
29-го Г Р У Д Н Я 1968 р . 

БОСТОН, Масо. Річні збори 
307 Відд. ім. Митр. А. Шеп– 
тнцького о год. 11:30 в залі 
парохіяльного дому при 146 
Forest Hills St..' Jamaica 
Plain. Mass. На порядку: ви
бір Управи на 1969 p. Л а 
ситься чл. прибути. - Д. 
Мельник, гол., /М. Ф р а н к 
ський, касир. Д. Галонжка, 
сеіер. 

РОССФОРД, Огайо. Річні збо
ри Б-ва св. Мнхаїла - 235 
Відд. о год. 3-ій по пол. п 
УНДомі при 139 Вальнут 
вул.. Проситься чл. прибути 
на збори: - Управа відді
лу. 

ПОЯВИЛАСЯ ДРУКОМ МОНУМЕНТАЛЬНА КНИГА 

ЗА ВОЛЮ У К Р А Ї Н И 
історичний Збірний УСС 

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

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

Зміст: Вступне слово. Визвольна ідея УСС. Підгото– 
ва до походу. Стрілецький шлях. Дмитро Вітовський. Ма
ківка. Лисоня. Стрілецька пісня. Документа 1 матеріали. 
Примітки (біографії). Показник імен. Бібліографія дже
рел до історії УСС. 

Об'см книги 608 сторін великого формату, 72 сторів 
Із 185 світлинами. Гарний папір, люксусова оправа. 
ЦІНА Я 2.00. 

Замовлення і належність чеками або поштовими пе
реказами слати на адресу: 

SVOBODA. P.O. Box S46, Jersey City, NJ. 07503 

BOEsssaaoi 

t 
Посмертні згадки 

БІЛОУС РОМАН, член 870-го 
Відділу УНС, помер 8 лис
топада 1968 р. на 64 р. жит
тя. Покійний пар. в КНІ.ІІІ. 
Україна в 1904 р. В Ню Гей– 
вен жив 17 р. і був членом 
УПЦеркви св. Покропи. До 
УНСоюзу вступив в берез
ні 1956 б. Залишив у смут
ку дружину Аіпгу. дочку 
Аішу, пасерба Володимира 
Лаврій, паоербку О. Мачер– 
няк і 2 братів на Україні. 
Похорон відбувся 4 листо
пада 1968 р. з УПЦ св. По
крови, а поховапий на ук
раїнському правосл. цвин
тарі св, Андрія в С. Бавнд 
Бруку. Н. Дж. 

Вічна Йому Па.м'ять! 
В. Гіна, секр. 

CogPoj i^ 
І І В Л І ” ” ' Н Т 

48 Е. 7th ST. 
Tel.: OR S-S550. New York City 

НОВІ ПЛАТІВКИ 
Стерео - ГаД-фай 

Різне II 
Українське Ввтчпюво Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Ave,, New York City 
TW.: OB 5-7480. - Ввсжяаемо 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ І ХАРЧА
МИ в УКРАЇНУ І ДО-ООСР. 
Приготовлено великий вибір 
матеріялів І різних товарів на 
висилку для рідних на свята 

по дуже дешевих цінах. 
Уряд, год.: від понед. до еув. 
8:30-6, иеділя від 10-2 по пол. 
WwJR^KSbK . -ли^^В^^(^.,. 

СУПЕРІНТКНДЕНТ 
Подружжя, Вест Бронкс. 

без посередництва. 
5300.00 місячно 4- 3 кімн. 

апартамент в буднику. 
CARLTON AGENCY 

485 — 5th Avenue, Room 410 
New York City 661-8060 
Прошу телеф. за домовлеи– 

ням між 5-5:30 по пол. 

Щ Розшуки й 
Хто знав би що, чи чув 
про долю, чи де перебу

вають: 
МИХАЙЛО СКРЕМЕТА, 
МИРОСЛАВ ПРІІМАК, 

ПЕТРО ЗСМБА– 
npoinv писати на адресу: 
Julia Skremeta, RFD No. 4 

ColcheHter. Conn. 06415 
I : S A 

Заграничні засописи про
шу про передрук. 

(g For Rent IS 
ДО ВИНАИМУ– 

В ДЖЕРЗІ СИТІ. Н. Дж. 
4 БАКСОВІ КІМНАТИ 

Парове огрівання, гар. вода, 
свіжо відновлено, власники 

українці 
Т е л . веч . 332-0050 

|| Funeral Directors || 
Theodore WOLINNIN^nc. 

Директор 
Похоронного Заведення 

123 East 7th Street 
NEW YORK. N.Y. (Q) 

Tel: GR 6-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

LYTWYN ft LYTWYII 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

S I N K O W S K Y 
FUNERAL SERVICE 
4221 PARK AVENUH 

BRONX, N.Y. 10467 
(near E. Tremont Avenue) 

Tel.: 863-2476 
Д и р е к т о р 

ПОСИФ СЕНКОВСЬКИИ 
Запідус влаштуванням по
хоронів в каплицях, поло
жених в кожнім районі кіо
та. Похорони по і ” 

них цінах. 

ПЕТРО ЯРЕМІ 
УКР. ПОГРЕБНИВ 

Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 
NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

ТАРЗАН, ч. 6108 І то щось знайшов! 

W^ 

Тарзан. досліджуючи гли
бини прискельного озера з 
Ітом ,мусів виплисти наверх, 
щоб віддихнути . . . Але Іто 
яе вертається па поверхню 
озера. — Іто !Випливан! Ви
пливай, Іто І 

А тим часом 
Де я ? 

Що це? — Тарзане! Гляди, що я 
знайшов! 


