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- КОРОТКІ ВІСТІ -
П'ятниця, 31 жовтня 1969 , 

,. В А М Е Р И Ц І 
ПРЕЗИДЕНТ ШКООН ЗАЯВИВ провідникам зорга-

нізованого робітництва, що він і надалі підтримує свою 
давнішу думку, що робітництво повинно у своєму влаено-
му і н т е р е с н е вимагати тепер завеликих заробітних пла-
тень, бо Це було б перешкодою для поборювання інфляції, 
що с в програмі республіканського Уряду. Президент роз-
мовляв Н цій справі з головою Американської Федерації 
Праці —' Конгресу Індустрійних Організацій Джорджом 
Міні. Присутній був на цій конференції секретар праці 
Дх^ордж П. Ш у л ц . Міні заявив, що робітництво вимагає 
більших іілатень бо внаслідок інфляції зменшилася ку-
півна сила їхніх заробітків. 

Л ІБЕРАЛЬНІ КОНГРЕСМЕНИ СТАРАЮТЬСЯ по-
ширити ту , реформу закону про обов'язкову військову 
службу, яку запроектував президент Ніксон. Президент 
Нікеон вніс преект до Конгресу, щоб до військової служ-
бн покликували за допомогою жеребка тих 19-річннх юна-
ків, яких військові комісії визнають за фізично й умово 
здібних до служби у збройних силах країни. Студенти 
академічних,, шкіл могли 5 діставати відкладення на 4 
роки покликання до служби у збройних силах. Конґрес-
менн Роберт Л. Легґетт із Каліфорнії та Аллард К. Ле-
венстейн ,^ .Ню Иорку і 12 інших демократів лібералів 
хочуть повної зміни закону про обов'язкову службу та 
плямують скасувати привілей студентів просити про від-
кладенвя військової повинности. В Сенаті нема виглядів 
на це, щсф цього року схвалити реформу закону обов'яз-
кової суіужбн. 

ГОЛОВА. СЕНАТСЬКОЇ КОМІСП в справі харчувая-
ня і людських, потреб сенатор Д ж о р д ж С. МекГовери, де-
мократ fa Південної Дакоти заявив, що Уряд повинен по-
дбатн про це, щоб окремий федеральний хемічннй центр 
випробовував щодо безпеки для людського здоров'я ВСЯ-
кі додатки до харчів, ліки та хемікалії, якими нищиться 
комахи. Його критика теперішнього стану виникла внас-
лідок того, щ о тепер немає пенности щодо нешкідливости 
додатків до харчів, як це видко з того, що треба було за-
боронитн вживати штучне солодиво .т зв. ,,сайкламейт" та 
„моносодіюм ґлутамейт", бо перше з них спричиняє ПІСТ-
ряка в тварин, а друге пошкоджувало мозок в мишей. 

ПАЛАТНА КОМІСІЯ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ схвали-
л а законопроект, згідно з яким 4 мільйони нефармерськнх 
робітників зможуть користати з допомоги для безробітних. 
Тепер коло 60 мільйонів робітників ЗІ (ВСІХ 76 мільйонів 
затрудменязь мають право на федеральну допомогу на ви-
падок безробіття. Закон про забезпечення на випадок без-
робіття схвалено ЗО років тому. Новий законопроект обій-
м а с . т а к і категорії, робітників, що зможуть користати з 
забезпечення на випадок безробіття: працівників непри-
буткових організацій, робітників, що працюють в стейто-
вих шпиталях і коледжах, продавців та затруднених в 
малих фірмах й інших. 

У С В І Т І 
ЗСА ГСОВЄТИ ЗРЕВадУВАЛИ текст пропонованого 

ними міжнародного договору проти використовування моР-
ського д н і д л я магазинування атомової зброї. Вони ви-
реклися, мгж іншим, права закладати „вето" проти nonpa– 
вок, зголбпгуваних іншими членами Конференції роззбро-
ення чи Генеральної Асамблеї ОН, та пегодилися, щоб 
після 5-ох років перевести перегляд того договору з ПОГЛЯ-
ду його практичної доцільності!. Проти різних постанов 
того договору, устійненого між ЗСА і Советським Союзом, 
застерігалися" Канада, Індія, Пакістан, Аргентина, Шве-
ція і Югославія, а представник Бразилії заявив, що він 
продовжуватиме опозицію проти того договору на Гене-
ральяій Асамблеї ОН. 

МІЖНАРОДНИЙ РОЗ'ЄМЧИИ СУД відмовив прохан-
ню Франції^' щоб вона могла розкопати масові могили 
жертв нацистського терору в Берген - Бельзен, щоб rio– 
хоронених там французів перевести до Франції. Голова 
того 9-члеяного суді' швед Гуго Вікстром заявив, що хоча 
можна зрозуміти аргументи Франції, яка покликалася на 
договір з Німеччиною з 1954 року про право Франції пе-
ревезти тьпа',французьких жертв гітлерівського терору, про-
те до того ^суду надійшли тисячі листів від родин noxopo– 
нених в Масових могилах кревних, щоб дозволити їм спо-
чивати у вічному сні й не розкндувати їхшх тлінних за-
липтків. Суд прихилився до того аргументу. 

ОПОЗИЦІЙНІ НОСЛИ В ЗАХІДНЬОНІМЕЦКОМУ 
ПАРЛЯМВЯТІ (Бундестагу) виступили з гострою критн-
кою пропозиції теперішнього канцлера Віллі Брандта, щоб 
Західня Німеччина визнала Східню Німеччину, як окре-
му суверенну державу. Вони заявили, що цього роду пля-
ни можуть' підважити основи німецької державносте вза-
галі. Зокрема рішуче виступав проти Брандта його none– 
редник на становищі канцлера Курт Горґ Кізінгер. Пропо-
зиція Брандта визнати Східню Німеччину була висловлена 
у зв 'язку ІЬ плянованою Брандтом зміною політики у від-
ношеняі до комуністичних країн Східньої Европи. І ^ 

ПРОГОЛОШЕНА В ПІВДЕННОМУ В'ЄТНАМІ АМ-
НЕСТІЯ охопила понад 300 політичних противників ре-
жнму президента Нгусна Ван Tie, між ними також видат-
ного буддистського ченця Тіха Тіена Міня, що був ув'яз-
некий у березні цього року за агітацію проти військової 
служби і 'підтримування дезертирів. Проголошено цю ам-
нестію з нагоди Національного Дня Південного В'стна-
му, що припадає на суботу 1 листопада ц. р. Водночас 
із цим південнов'єтнамський режим звільнив 88 полоне-
ннх вояків'. В'сткоягу. 

В ЛИВАНІ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БОЇ між військами 
лі^вансько?о уряду і палестинськими партизанами. Об'сд-
я а я а Аробська Республіка подала до відома, що вона ло-
годилаея -іапочаткуватн переговори між урядом Ливану 
і повстанцями, щоб довести до закінчення конфлікту. 

Д О ГОНГ КОНҐУ ПРИБУЛО СЕМЕРО Ш М Щ В -
західньонімецьких техніків і членів їх родин, що були 
в'язневі протягом 14 місяців у Комуністичному Китаю, 
куди BOHBV прибули на працю за згодою комунокитайеько-
го уряду, .формально їх не обвинувачували в ніяких зло-
чинах, а тільки заявляли, що їх тимчасово притримують 
у зв 'язку із митною перевіркою. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ОН У ТАНТ ПЕРЕС-
ТЕРІГ проїж дальшого толерування такої ситуації на 
Близькому. Сході, яка погрожує перетворитися у „100-
літкю війну". У Тант виголосив, промову на бенкеті Mop– 
ської Ліґи у З я л д о р ф - А'сторії а Ню Иорку. 

У 51-і РОКОВИНИ ЛИСТОПАДОВОГО ЗРИВУ 

,1 Листопада 191S року у Львові' 
Малюнок Едварда Козака 

Уряд здійснюватиме об'єднання шкіл 
згідно з рішенням Найвищого Суду 

Вашингтон. - Президент 
Ніксон заявив в Білому До-
мі, що ним очолюваний У-
ряд здійснюватиме об'еднан-
ля шкіл для білих і негрп-
тянськнх учнів згідно з рі-
шенням Найвищого Суду 
ЗСА, це значить „негайно", 
а не з відкладанням на піз-
ніше, на що був погодився 
недавно Департамент Cnpa– 
ведливости: Найвищий Суд 
ЗСА вирішив справу апеля-
ції, яку внесли були пред-
ставники негритянського на-
селення зі стейту( Міссісіплі 
проти того, що суд був до^-
волив не об'єднувати покн-
що шкіл в 33-ох шкільних 

районів того стейту,. Презн-
дентова заява в справі об'сд-
нання шкіл тотожна з заява-
ми головного прокуратора 
Джана Н. Мітчелла та секре-
таря Здоров'я, Освіти і Доб-
родійсносги Роберта Г. Фін-
ча. Ці секретарі заявили, що 
не буде конституційної кри-
зн внаслідок того, що не бу-
де негайного об'єднання 
як ць,ого вимагає суддейсь-
ка частина Уряду. Пресовий 
секретар Білого Дому Ро-
налд Л. Ціглер ясно заявив, 
що ,,Уряд здійснюватиме рі-
шення Найвищого Суду" і 
дбати про негайне об'сднан-
ня шкіл. 

1 ЛИСТОПАДА 

Кривавим листом котить падолист — 
і серце прагне знов далеких візііі: 
Щоб понад нами знову пронеслись 
бої одважні і залізні. 

Щоби дзвеніли списи і шаблі 
і жах вогню будив до дня оселі, 
щоб ісходило сонце на землі 
в вінку шрапнелів. 

Щоб місто знов під гоботи ватаг 
коври стелило і стяги шовкові, 
щоб в синім небі стріска золота 
благословила нашій крові. 

— Т Богдан Кравців 

ПРЕЗИДЕНТ ПРОСЛАВЛЯВ РОЛЮ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ГРУП В ЗСА 

І ОБІЦЯВ ЇМ ПІДТРИМКУ 

Ніксон пропонує закон про охорону 
споживачів 

Вашингтон. — Президент ватнея і 
Ніксон вніс до Конгресу за-
конопроект про охорону СПО-
жнвачів, який прихильники 
Уряду назвали „Біллом оф 
райте" консументів. Та відо-
миЙ оборонець споживачів 
Р а л ф Нейдер заявив, що у-
рядошій проект недостатній. 
Найважливішим пунктом у-
рядового проекту є те, що 
споживачі можуть об'еднува-

групи та спільно 
вносити скарги до суду, до-
магаючнея відшкодування 
за шкоди, спричинені обма-
ном продавців. Федеральна 
Торговельна Комісія мас ді-
статн більші повновласті для 
оборони споживачів. При го-
ловному прокураторові мав 
би бути зорганізований но-
вий Уряд Споживчих Справ, 
який мав би допомогти спо-
жнвачам. 

Американець, норвежець і англієць 
дістали нагороди Нобеля з фізики 

Вашингтон. — „Амернкан-
ці чужинецького роду ВИЯВ-
ляють великий патріотизм 
у найкращому розумінні 
цього слова. Вони люблять 
батьківщину своїх батьків і 
люблять Америку. Х о ч у 
співпрацювати з усіма тими 
національними групами" — 
заявив президент Ричард М. 
Ніксон до кругло 250 pecny– 
бліканців із 29-ох різних на-
ціональних груп, зібраних у 
Білому Домі в четвер 30-го 
жовтня ц. р. Президент, я -
кий промовляв без ніякого 
клаптика паперу у руці, за-
значчв на вступі, що він ро-
зуміс вагу національних, 
груп в Америці без уваги 
на партійну, республікансь-
ку чи демократичну прина-
лежність. Але він дякував 
за аідтримку всім тим чле-
яам національних груп, які 
були активними в його вн-
борчій кампанії у 1968 р. чи 
голосували за нього. Він ра-
днй. що в Америці існує аж 
так багато різних націо-
нальннх груп, бо вони зба-
гачують американську куль-
туру й звичаї та формують 
спільний американський спо-
сіб життя. Він-„гордий, що 
мас віце-президента з грець-
кого роду, який робить ве-
лнку роботу для Уряду". 
Президент ствердив, що сам 
він мав маму ірляндку, а 
батько мав німецьких пред-
ків. Більшість американців 
походять з якоїсь европейсь-
коі нації. Спадщина Амери-
кн багата власне завдяки 
тим іміграятам. Президент 
признав, що йому не дуже 
подобається термін „етнічні 
групи", проти якого дехто 
застерігається. Тому вія во-

і ліс вже термін національної 
„спадщини"' Наприкінці обі-
цяв підтримку національним 
групам. — Після Презнден-
та промовляв віце-президент 
Спіро Еґню, який ствердив. 
що хоч його батько був гре-
ком, проте по лінії його ма-
тери його предки були фран-
цузамн й німцями. „Ваша 
приявність тут, говорив ВІ-
це-президент, є доказом ва-
шого довір'я до ці:ї країни 
і П проводу. Гратулюю вам 
за включення с?бе п зорга-
нізоване американське по-
літичне життя". Після тогг 
голова так званої „Групи 
Спадщини" при Республі-
канському Крайовому Комі-
теті, Ляшльо Паштор, мадяр-
ський імігрант, представляг 
Президентові кожного прн-
явного. Були між ними й де-
в'ять українців, а саме: 
проф. Мирон Куропась, го-
лова Українсько-амернкансь-
кої республіканської феде-
рації і голова республікансь-
ких національних груп у 
стайті Іллиной. - - Мирон 
Леськів, голова організації 
^^фaїнcькнx республіканців 
у стеЙті Ню Джерзі, як теж 
голова всіх республікансь-
ких національних груп у 
Ню Джерзі, Петро Пуцило. 
заступник голови Федерації 
українсько - американських 
республіканців, д-р Володн-
мир Душник, редактор вн-
дань УКК, д-р Матвій Ста-
хів з дружиною франціскою 
(„Народна В о л я " ) , р є д. 
Ігнат Білннськнй (,.Амери-
ка") , ред. І. Кедрин-Руднн-
цький („Свобода") і Степан 
Скубик із Вашингтону. 

На вступі того зібрання у 
(Закінченні! на т о р . 3-ій) 

Стокголм. — 40-річний 
професор теоретичної фізи-
ки в Каліфорнійському Інс-
титуті Технології Мюррей 
Джел-Ман, дістав нагороду 
Нобеля за праці з ділянки 
органічних молекулів, прн 
чому свііі перший науковий 
твір він оприлюднив, коли 
мав 21 роки, а в два роки 
пізніше його покликали до 
названої вгорі високої шко-
лн. 51-літній англієць Дереї: 

Г. Р. Бартон, професор в 
Імперському коледжі науки 
н технології в Лондоні, діс-
тав нагороду з ділянки ор-
ганічної хемії, а 72-літній 
емеритований професор уні-
верситету в Осльо Одд Гас-
тель дістав нагороду Нобеля 
з ділянки за „розвиток і за-
стосуваиня концепції згідлн-
востн у хемічшіх процесах". 
З кожною нагородою пов'я-
:шна сума 73,000 дол. 

У Каліфорнії вийшла „Ювілейна книга 
Українського Культурного Осередку" 

Лос Анджелес, Каліф. 
На відзначення 25-ліття ор-
ганізоваяого у к раїнського 
життя і 10-ліття заснування 
та праці Народного Дому в 
Лос Анджелесі вийшла за 
редакцісю Івана Овечка ве-
лнкого формату книжка на 
252 сторінки „Ювілейна 
Книга УКО", з багатьма фо-
тоілюстраціямн. У передмо-
ві ред. І. Овечка сказано, що 
книжка вийшла спільними 
зусиллями всіх існуючих в 
Лос Анджелесі українських 
церковних і світських opra– 
нізацій, праця яких широко 
відбражена в цьому виданні, 

хоча „це не повна історія у-
країнської еміграції в Лос 
Анджелесі, а лише джерело 
для майбутніх істориків і 
дослідників". ЗО сторінок у 
книжці займають рекламні 
оголошення, 10 стор. — біо-
графічннй покажчик стат-
тей і віршів Івана Овечка. 
Більші статті-огляди з жнт-
тя й праці української емі-
ґрації в Лос Анджелесі, що 
розпочалась прибуттям о. 
Агапія Гончаренка до КалГ-
форнії в 1878 p., дали в збір-
нику: Микола Новак, д-р А. 
Вусик, о. П. Масвськнй та 
ін. Книжка надрукована фо-
тоспособом. 

Ладж пропонує вести дальші переговори 
за закритими дверми, в'єтнамські 

комуністи не погоджуються 
Париж. — Амбасадор Ген-

рі Кебот Ладж, голова аме-
рнканської делегації у в'ст-
намськнх переговорах в Па-
рнжі виступив в четвер ЗО 
жовтня ц.р. з пропозицією, 
щоб дальші — досі цілком 
безуспішні переговори - -
відбувати не прилюдно, а за 
замкненими дверми, в обме-
женому крузі представників 
кожної із сторін. Подав таку 
пропозицію Генрі Кебот 
Ладж на сороковому з черги 
пленарному засіданні, ствер-
джуючн, що вже найвища 
пора вийти з безплідних роз-
мов і започакувати серйозні 
иеі)еговорн в справі миру у 
В'єтнамі. Мало б відбутися 
таке засідання 4 листопада 
ц.р. після того, як президент 
Ніксон виступить ІЗ ljpOMO– 
вою в справі миру у В'стна-
мі. Провідник північнов'ст-
намської делегації Хуан Туі 
в:дкинув 3 місця пропозн-
шю Ладжа, засуджуючи Ц, 
за комуністичним звичаєм, 
як нову спробу „камуфлд-
жу”.і намагання уряду З'сд-
наких Стейтів Амери'ки „об-
дритн публічну опінію" про 
справжні цілі ЗСА і про їх 

Генрі Кебот Ладж 

небажання закінчити війну і 
вивести свої війська з Пів-
денного В'єтнаму. Замісти 
того Туі пригадав свою про-
позицію з 16 жовтня ц.р., 
щоб ЗСА започаткували 
„приватні розмови" з „THM-

1 часовим революційним ури-
дом" В'стконгу. 

Підкинена бомба і пожежа пошкодили 
устаткування „Народної Волі" 

Зі Скрентону в останній 
х в и л н н і інформують, що 
вночі з четверга на п'ятий 
ЦЮ, 31-ГО ЖОВТНЯ, Т:іМ Н2ВІ-

домі ще виновники п!дкину-
лн икзктейл"-5Ч)мбу до при-
мі:цель віддомогО українсь-
кого тижневика „Народна 
Ві.лл". Бомбу підкннено че-
рез вікно до друкарні. Вн-
никля пожежа, яка спрнчи-
ннла поважні ніколи. вивів-
цін з ладу лінотипи та інші 
машини і "знищивши гото-

внй склчд чергового видан-
н.ч „Народної Волі , як і ін-
ліі газетні і друкарські ма-
геріялн. Під чаг вибуху бом-
бн в приміщеннях „Народ-
ної Волі" нікого не було ОТ-
же шкоди були тільки мате-
ріяльні. Погної шкоди ще не 
встановлено, РЛЄ існує мож-
лнвість, що також кілька 
чергових видань „Народної 
Волі" не зможе появитись 
Пожежу згасила пожежна 
сторожа а поліційні власті 
веду-гь слідство. 

В Баня Луці згинуло дев'ять осіб г 

Баня Л^-ка. Югославія. — 
Всупереч дотеперішнім да-
НИМ, подано тепер до відома, 
що внаслідок землетрусу і 
спричинених ним руйнувань 
згинуло дев'ять осіб. У ВИС-
ліді проведеного в чотири 
дні після землетрусу neper– 
ляду знищень встановлено, 
т о майже 80 відсотків усіх 
будинків в Баня Луці були 
зруйновані і їх мешканці му-

сітимуть жити протягом мг-
сяців у шатрах. Понад двад-
цять тисяч осіб, в тому чис-
лі шкільні діти і старші oco– 

і би, були евакуйовані. РятІв-
1 ничі бригади далі ведуть 
! розшуки за загинулими в 

румовищах домів. Місто Ва-
1 ня Лука, 200 миль на захід 

від Београду, нараховувало 
І 60.000 осіб, в тому також ук-
1 раїнців. 

УКРАЇПЦІ У ВІЛЬНІМ СВІТІ 

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 
В ЧИКАГО 

Чикаго. — Велика Укра-
Інська Громада відзначить 
Листопадові Роковини ок-
?(ІМИІІ Листопадовим Свя-
ом. що відбудеться тут в не-

ділю, 9-го листопада о год. 
3-ій по полудні в залі Шко-
тн Шопена. Святочну про-
.мову виголосить д-р Вінкен-
гій Шандср. Прнбіток з ім-
ірезн призначений на Дар 
іля Українських Інвалідів. 

В УВАЛ ВІДБУДЕТЬСЯ 
ДОПОВІДЬ ПРОФЕСОРА 

ІВАНА БАКАЛА 
Ню Порк. — Українська 

Вільна Академія Наук у 
ЗСА влаштовує в неділю 2 
листопада ц. р. наукове засі-
дання Комісії для ДОСЛІДІВ 
над порезолюційною Украї-
ною і Советським Союзом 
Під час засідання проф. 1-
ван Бакало виголосить допо-
відь на тему „Проблема рслі-
гії в системі освіти в Совет-
СЬкому Союзі". Відбудеться 
засідання в приміщеннях 
У ВАН прн 206 Вест 100-т:-
вул. в Ню Иорку,. Початок 
о гюд. 5-ій по пол. 

УКРАПЩІ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ В НАРОДНОМУ 
ФЕСТИВАЛІ В ЧИКАГО 

Чикаго, Ілл. — В днях 1 
і 2 листопада в порту „Ней-
ві п ір" відбуватиметься, як і 
щороку, Народний Фестн-
валь, з участю етнічних 
груп, що репрезентують MH-
стецтво й культуру різних 
країн світу. Цього року там 
виступатимуть представнн-
ки й ансамблі від понад 30 
різних народів. Офіційно 
Народний Фестиваль відкриє 
посадник Чикаґа у неділю 
о 10-й г. ранку. Українці та-
кож беруть участь у цьому 
Фестивалі, що притягає зав-
ЖДН багато тисяч глядачів. 

В ФІЛАДЕЛЬФІЇ 
ПР:ДАГОГТЧННП 

СЕМІНАР 
З ДОІ)у-ЧЄННЯ двох Шкіль-

::их Рад, а саме Шкільної 
Ради Української Правос-
лавної Церкви ЗСА і Шкіль-
иої Ради УККА відбудеться 
педагогічний семінар в Фі-
лядельфії, Па., в неділі 9, 
16 і 30 листопада ц. p.. від 
год. 2-ої по полудні до 6:45 
ввечері, в Пластовому Домі, 
на розі вул. 10-ої і Дунка-
нон. (Докладні інформації 
про т: подано вже в „Сио5о-
ді" з 4 жовтня ц. p . ) . Згідно 
з вирішенням керівництва 
семінару, в ньому повинні 
взяти участь всі кваліфіко-
вані і некваліфіковані учи-
телі та практиканти шкіл 
українознавства, з Філядель-
фії й околиц”і, в тому і з 
Балтімор й Вашингтону, що 
приналежать до згаданих 
Шкільних Рад. Керівництво 
семінару запросило до спів-

участн також учителів ук-
раїнознавстаа українських 
католнцьюсх парохіяльних 
і монастирських шкіл з ТІСІ 
місцевости й її околиці. 

ВИСТАВКА КАТЕРИНИ 
КРИЧЕВСЬКОІ 

Ню Порк. — Заходами 
Музею Української Народ-
ної Творчости Союзу УкраІ-
нок Америки та УкраїНсько-
го Інституту Америки, в ДО-
мівці УІАмернки при 5-Й ев-
яю і 79-й вулиці в Ню Иор-
ку відбудеться виставка ма-
ллрськнх праць Катерина 
Кричевської. Відкриття 8-го 
листопада о 6 г. вечора Вис-
гавка триватиме до 24 лис-
гопада, буде відкрита щод-
ня вечорами, а в суботи й 
неділі від 1-ої до 5-ї по по-
лудні. 

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕІ ЇКЕТ 
УСК „ЛЬВІВ" 

Клівленд, Огайо (зрв) . — 
Дня 15 листопада 1969 р. 
відбудеться тут у головній 
залі Українсько - Амернкан-
ського Центру о год. 7-ІЙ 
вечором Ювілейний Бенкет 
з приводу 20-річного успіш-
ного існування Українсько-
го Спортового К л ю б у 
„Львів". Клюб мас дві най' 
5ільш активні ланки : копа-
ного м'яча і шахів. Дружина 
юніорів „Львова" здобула 
цьогорічний чемпіонат Об-
ласної Ліги Копаного М'яча 
а Огайо. Керівниками цівї 
дружини працюють Миром 

І Ра,тзикевнч і Олег Тарнав-
) ський. Екзекітиву Україя-
ської Спортової Централі А-
мерпкн й Канади репрезен-

1 тупатиме на бенкеті ійж. 
Володимир Кізима з Дітрой-
ту. віцеирезидент УСЦАК-у. 
Почесним гостем святкового 
бенкету буде Олександер 
Скоцень, колишній славний 
змагун львівської ,,Украї-
нн", гравець київського ,ЛЯ-
намо", а після 1945 року. 
визначний футболіст бага-
тьох чільних команд копа-
ного м'яча у Західній Евро-
пі. В програмі бенкету укра-
інське громадянство віддасть 
йому шану за йсго внески 
для розвитку і слави укра-
.иського спорту. 

К Е П Л І МОРФІ Б У Л И 
Н А 10-МУ К О Н Г Р Е С І 

Ню Порк. — Між ЧИЄЛЄН-
ннми американськими гостя ' 
ми, які вітали Десятий Ков-
грес Американських Україя-
ців були відомі конгресмени 
Зілліям Т. Кегіл з Ню Джер-
зі та Д ж а н М. Морфі з Ню 
Порку. Конгресмена Кегіла, 
яішй є тепер республікансь-
ким кандидатом на губераа-
тора стейту, представив віб-
раним на Конгресі делеґв-
там п. Демндюк в неділю, 
26-го жовтня, під час ш л -
нарцої сесії. 
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Пам'ятаймо про Листопад 
Відзначування світлих роковин Листопадового Зрн-

жу вже десятки років належить у нас до загал ьнонаціо-
нальннх свят, до наших національних Великоднів. І напев-
но не одному а нас, головно з-поміж полистопадових ге-
нерацш. приходила думка, чи справді потрібно продов-
жувати традицію Листепадового Свята, чи не включити б 
і „скомасувати" святкування поодиноких річниць великих 
історичних подій в одне загальне і всеобіймаюче націо-
нально-державне свято, у зв 'язане з роковинами 22-го січ-
ня Свято Української Незалежности, що віддзеркалює 
сьогодні і віддзеркалюватиме у майбутньому найвищі 
прагнення українського народу. 

Можна з певністю передбачати, що в майбутній віль-
ній і незалежній Українській Державі також і справа од-
ної великої, і всеобіймаючої національно"державної річнн-
Ці буде наладнана відповідним державним актом. Та поки 
це станеться, Листопадові Роковини цілком певно заслу-
говують на те, щоб be щерічне святкування продовжувати 
так само, як і роковини 22-го січня та Шевченківські ро-
ковикн. На це с багато причин і переконливих аргументів 

Листопадовий Зрив був блискучо здійсненим актом 
знаменитої стратегії. Подумати тільки: відірвана від свего 
материка частина народу, що віддавна перебувала піл 
подвійною, бо польською і австро - угорською окупацією, 
спромоглася на те, щоб впродовж однієї ночі роззброїті 
окупанта і встановити свою владу в своїй столиці і вко-
ротці в цілому краю зорганізувати свою адміністрацію 
Факт, що „встоятигь не було сили", ні в чому не притем-
нюе світлосте того акту, що назавжди перерішив такоя 
державно - правну приналежність тієї етнографічної yxpa– 
інської землі до великого всеукраїнського материка. 

Щорічні святкування Листопадових Роковин маютг 
свос оправдання і в теперішньому положенні України під 
комуно. , московською окупацією, як і для безперервних 
змагань українського народу до волі і незалежности. В та-
ких актах, як Листопадовий Зрив і 22-го Січня, нарід і всі 
його Генерації мають найсвітліші приклади та найбільшу 
заохоту. 

Пам'ятаймо про Листопад! 

Облудні гасла 
Хоч правда, к а ж е приказка, і випливає нагору з во-

ди, її все таки якийсь час можна заховувати від людського 
ока. Вже 52-ий рік таку операцію провадить ЦК КПСС У 
Совстському Союзі: називання білого чорним чи гіркого 
солодким — завжди на порядку дня Москви. Найвиразні-
ший приклад такого відношення до правди дають ,,3ак-
лвжи ЦК КПСС до 52-ої річниці Жовтневої революції", 
надруковані у всій совстській пресі'. Цьогорічні гасла ЦК 
КПСС трохи відмінні від гасел з попередніх років: у них 
щ е більше відбивається колонізаторсько - імперіяліетнч-
на суть СССР, як новочасної російської імперії. 

Багато гасел присвячено .зміцненню світової соціялі-
стичної системи" та закликам до сателітннх комуністнч-
них партій, щоб вони зміцнювали оту „світову соціяліс-
тичну систему", іншими словами — не допускали до від-
ходу від Москви. Доктрина Брежнєва підкреслена в гаслі 
„Хай розвивається і міцніє світова соціалістична система 
— історичне завоювання міжнародної робітничої кляси!" 
Але інше гасло, поставлене аж на 46-му місці з усіх 57. 
показує, що насправді комунізм, робітнича кляса та по-
дібні атрибути потрібні ЦК КПСС лише як димова зас-
лона. Це — гасло Маркса й Енгельса, теоретиків комуніс-
тичного вчення. ..Пролетарі всіх країн, єднайтеся!" Щож-
до самих пролетарів у СССР, то ЦК КПСС закликає їх: 
„Вище прапор соціалістичного змагання за дострокове вн-
конання п'ятирічки!" До того ж ЦК КПСС закликає і 
селян, а в зверненні до інтелігенції вимагає збільшення 
відданосте комуністичній партії, партійносте в мистецтві 
тещо. 

Як і щороку, в перших гаслах ЦК КПСС йдеться про 
„великий совегськнй народ". Та вже 10-те гасло визнає, 
що в СССР с не один совегськнй народ, а народи: „Хай 
вічно живе і процвітає братерська дружба і непорушна сд-
ність народів СССР!" У гаслі ч. 55 знову згадано про „на-
редн нашої країни". Ось це і наполегливі заклики до сД-
ности виявляють занепокоєння ЦК КПСС зростанням на-
пруженнл в самому СССР на тлі господарської убогосте 
і нерозв'язаного національного питання. 

ІВВЛ ІІОрИТКО ф) 

ПЕРШИЙ ЛИСТОПАД 
Від 1-го листопада 1918 

року минає 51 рік. Але 1-ий 
листопад належить до того 
роду історичних дат, що 
стають тим величнішими, 
чим більше від них віддаля-
емося в часі. Чим дальша 
перспектива, тим дорожчою, 
ціннішою для нас стас ця 
вікопомна подія. 1-ий листо-
пад, так само як день 22-го 
січня, є символом держав-
ннцько; зрілостн українсь-
кого народу, символом рі-
шення боронити свою волю 
: з збресю у руках, символом 
Соборної Української Дер-
жаан. 

Наша державність на Га-
лицькій Землі закінчилася з 
КНЯЖОЮ ДОбОЮ в Х І У CTO-
літті. Далі йдуть століття 
бездержавности. століття бо-
ротьбн за збереження ук-
?аїнського характеру тісї 
землі. Виховування в націо-
нальному дусі нашого наро-
ду, защеплювання йому ук-
раїнської д е р жавиицької 
деї, поборювання насаджу-
заного нашими ворогами 
москвофільства — це ті ва-
жлнві етапи, що їх пройшла 
чаша Галичина, щоб крізь 
хуртовину першої світової 
мини дійти до переломового 
'сторичного чину. 
1-ий листопад 1918 року це 
іе був стихійний зрив, це 
у в добре підготований і 
разково проведений акт від-

юви української держазнос-
и в модерних формах. 

Підготова до цього велн-
:ого чину почалася щ е в 
фугїй половині ХГХ віку, 
:оли Галичина стала oce– 
іедком загальноукраїнсько-
о життя. Підготову прово-

тпли „Просвіта", ,Рідна 
Цкола", Наукове Т-зо ім. 
Г. Шевченка, „Сільський 
^осподар", тисячі читалень і 
:ооператив, молодечі органі-
.ації „Січ". „Сокіл". На базі 
іереведеної .праці в усіх ді-
^янках життя дальшим при-
-юдним етапом було створен-
і я в 1914 році першої HOBO– 
іасної військової формації 
Українських Січових Стріль-
дів під соборницькнм гаслом 
їбройної боротьби за вільну 
Українську Державу, що 
дійшла свого вершка 1-го 
іистопада 1918 року, коли 
челоденьхнй січовий crpi– 
лець Паньківський вивісив 
на львівській ратуші синьо-
жовтий прапор з думкою не 
лише про Львів, Галичину, 
а про всю Україну. І тому 
день 1-го Листопада є свя-
том не тільки західніх, а й 
взагалі всіх українців. 

Отже, могутній Листопа-
довий Чин — проголошення 
української державности на 
землях Західньої України, 
збройна боротьба проти 
Польщі за вдержання тісї 
державносте — не були вн-
явом иезалежницьких зма-
гань і аспірацій тільки Га-
лиц-.кої України. 

Так само, як головною 
ідеєю Українського Січового 
Стрілецтва було „визволен-
ня України з московських 
кайдан". до тісї ж цілі ітря-
мували і творці 1-го Лнсто-
пада. За повне визволення 
центральних і східніх укра-
їнських земель, за суверенну 

формація, створена у ви елі-
ді Березневої революції в 
Україні — Корпус Січових 
Стрільців під командуван-
ням полковника Євгена Ко-
новальця. 

Українська Галицька Ар-
мія в процесі боротьби з 
польськими наїзниками . в 
19Д9 році перейшла Збруч, 
щоб стати на допомогу Ар-
мії УНР. УГА а ж до кінця 
збройних змагань боролась 
під гаслом „через Київ до 
Львова". Світлими момента-
ми цієї визвольної боротьби 
було не тільки проголошен-
ня 22чго січня 1918 року не-
залежности України, а л е ” 
акт соборности 22-го січня 
1919 року та похід українсь-
кнх армій на золотоверху 
столицю України Київ у 
серпні 1919 року. 

Так в одностайності змл-
гань, в єдності у боях і по-
ходах, в спільно проллятій 
крові формувалася і yxpin– 
лювалася н є з а лежність, 
здійснювалась соборність у-
країнських земель. І все те 
зродилося з віри й запалу 
молоді Західньої України, 
що 55 років тому вийшла в 
рядах УСС-ів у нерівний бій 
з московськими полчищами, 
із шалених дум українці в-
вояків російських армій, що 
з революційних місяцях 
1917 р. організували україн-
ські полки. Збройний Чия 
крутянських юнаків, Листо-
падовий Чин — це було те, 
що дало основу визвольнії"! 
боротьбі 1917-20 років іг су-
часної боротьби украІнсмсо-
го народу за визволення Ук-
раїнн. Останні вістки з на-
ших земель і з каторжних 
іюрем Мордовії потаерджу-
ІСТЬ, що змагання з а нева-
лежність України безпере-
5ІЙНО веде МОЛОДе ПОКОЛІН-
ня патріотів. Отже, одне по-
коління передає наступному 
прапор змагань, 

У визвольній боротьбі бу-
вають не тільки перемоги, 
але й поразки. І в обох ро-
сте кількість жертв - іквалі-
дів. Таких українських во-
енних інвалідів поза рідни-
ми землями живе в цей час 
до пів тисячі. Опікуватися і 
допомагати їм мусимо ми -
зся українська спільнота, 

довій збірці на Д а р Україр-
ському Воєнному Інвалідові 
зібрано 14.915.00 долярів в 
таких громадах: Ню Иорк 
- 3.87236, Філадельфія -
2.148.09, Чикаго - 1.421І5. 
Нюарк - 1.288.18, Рочестер 
5- 565.00, Клівленд - 519.-
00. Дітройт - 404.25, Чес-
тер - 291.00, Трентон -
275.88, Ню Гейвен - 265.50, 
Балтімор — 232.00, Алстер-
дам - 222.00, Боффало -
198.25, Гартфорд - - 153.00. 
Міннеаполіс — 152.00, Ва-
шннттон — 149.50, Лос Ан-
джелес — 140.50, Маямі -
110.00, Сиракюзи - 100.00. 
Мілвоке - 57.20, інші -
1.387.22. В тім році уділено 
допомоги через СУВІ в Ні-
меччині (182 особи) 6.500.-
00, в ЕвропІ, поза Нїмеччи-
ною (7 осіб) - 865.00, поза 

Адміністраційні в и т р ати 
всього 374.76. 

З фондів, зібраних серед 
української громади в ЗСА, 
Суспільна Служба Комба-
тантів намагається заспоко-
їта потреби і постійно допо-
магати тяжче пошкодженим 
воєнним інвалідах чи не-
мічннм колишнім нашим во-
якам. Але це — тільки част-
кова поміч, бо на повне за-
безлечення їх бракує фондів. 

Саме Листопадові Дні ви-
магають від нас пригадати 
тих, хто втратив свої сили-
здоров'я у визвольній бо-
ротьбі. Українські воєнні ін-
валіди це не тільки минуле, 
а й майбутнє. Вони гідні 
найбільшої пошани, бо від-
далн за волю України те, 
що мали найдорожче і чого 
не можна набути за нанцін-
яіші скарби. Свос здоро-
в'я склали вони на жертів-
нику волі не тільки з а свій 
народ, але й за всі вільні 
народи світу, загрожені ко-
мунізмом. 

Поза комбатантськими ор-
ганізаціями лише кілька 
громадян мають зрозуміння 
великої ваги допомоги на-
шим інвалідам. Це — Впр. 
о. В. Танчак, мгр Т. Руд-
ницький, Пассеіік, О. Оме-
цінський, Коговс, Ю. Німи-
ловнч, Індіянополіс, Ф. Ко-
лодій, Джерзі Ситі, В. Бод-
нар, Трой, В. Гірний, БІИГ-
гемтон, П. Залиба, Істон, В. 
Головчак, Вілмінгтон, L Хо-
ма, Колчестер, т а Відділи У-
ІіКА в Бріджпорті, Джерзі 
Ситі, Омазі, Небрасці,' ' Л о -
рейні, Огайо, Флінті, Миш., 
Трой, Н. И. та деякі відділи 
СУА. 

Кільканадцять добродіїв 
щорічно складають значні 
пожертви для наших інвалі-
дів.Це—Впр. о. МиронГоло-
вінський. Осип Білоган, п-і 
Марія Клепачівська з внука-
мн, рад. Лев Заяць з Дітрой-
ту, д-р Ярослав Михайлович, 
п-і Неоніля Кліщ, д-р Воло-
днмир Кліщ та від кількох 
років група наших лікарів, 
зокрема зі стейту Іллиной. 
Виказ їхніх пожертв подамо 
при найближчій нагоді. Го-
диться зазначити, що в по-
передньому році отримано 
зі спадку сл. п. Марії Танчак 
з Літтебургу 500.00 долярів 
та від п-ні Зеніди Радченко 
з Сан Дієто, що склала по-
шану пам'яті мужа сл. п. Ні-

М. Дем”янчук 
кол. хор. УГА 

З НАШИХ ВУДЙІВ 

НЕЗРІВНЯННИЙ ЧИН 

5о того за нас ніхто не з д а ^ конора.. 
Н а рідних землях листо-

У минулорічній лнстопа- ладові збірки серед інших 
обов'язків завжди стояли на 
першому місці. Цей добрий 
звичай треба відродити. Не 
сміє бути у нас ані одної ор-
ганізації, ані одного укра-
їкця, що звертали б порожні 
збіркові листи на Д а р Укра-
їнському Воєнному Інвалі-
дові. Не сміє бути ані одно-
го українця, і українки, що 
в місяці листопаді не полег-
шили б своєю пожертвою 
долі наших воєнних інвалі-
Дів. 

Коли вжитися в той час, 
що попередив пріснопам'ят-
ну даті ' 1-го листопада 1918 
року, коли пригадати зни-
щекня країни, матеріальні 
недостатки українського на-
селення, перемученого тяга-
рем чотирилітньої війни, K0-
ли пригадати тисячі невнн-
ннх жертв донощнцтва чи 
недолугостн австро - польсь-
кої цивільної влади, запро-
торених йо талергофах та 
ґміндах, пригадати розгул 
мадярської солдатески в ро-
ках 1914-1916 та залицяння 
австрійського уряду до бес-
селерівської Польщі - мо-
жна сміливо сказати, що ук-
раїнський народ на ЗУЗ Д0-
пивав уже до дна чашу сво-
їх фізичних і душевних тер-
пінь. 

Правда, подув революції 
в Російській імперії до дея-
.кої міри' влегшуаав західнім 
українцям - -воякам - a a c t 
рійської армії, полоненим і 
цивільному населенню -— 
тягар воєнного лихоліття, 
настроював наш провід 
більш отимістично, насто-
рожував усіх і вносив У 
зболілі душі проблиски на-
дії. Збірна душа народу чо-
гось очікувала, за чимсь ту-
жила. А тим ,дцось" була 
нова дійсність на Наддні-
пряшцнні. був первовзір для 
австро - п о л ь с ького ще 
Львова — вільний українсь-
кий Київ! 

А л е СПеЦИфІЧНе ПОЛОЖЄН-
ня Західньо - Українських 
Земель у той час було від-
мінне від положення Над-
дніпрянщини перед Берез-
невою революцією в Петро-
граді. Там, у столиці імперії 
вибухла революція і поко-
талася лявіною по всіх її 
складових частинах, даючи 
під'яремним народам нагоду 
творити свос самостійне дер-
жавне життя. Н а ЗУЗ годі 
було сподіватися, що Відень 
дасть почин до революції. 
Тут треба було самим yxpa– 
їнцям вичуватн ситуацію 
Австро - Угорщини та Ні-
меччини і вибирати ш л я х та 
методи діяння, щоб у слуш-
ний час піти слідами Києва. 

І хоч оцінки авторів спо-
гадів про Першолистопадо-
внй Чин розходяться щодо 
того, чи на 1 листопада' ка-
зала перебрати владу Укра-
їнська Конституанта, чи 
вчинили це військовики під 
проводом і на наказ Гене-
рального Військового Комі-
тету, незаперечним фактом 
є те, що підготову до переб-
рання військової і цивільної 
влади у Львові та в краю пе-
реводив Військовий Комітет 
і саме він рішився на дату 
1 листопада, взявши на се-
бе повну відповідальність за 
зв'язане з тим рнзико. 

У споминах співтворців 

ВІНІШОВ Б Ю Л Е Т Е Н Ь „ Ш І І НАШІ ДІТИ" 
данні на 32 сюр. надрукова-Ню Иорк. — 3 рамени 

Правління Об'єднання Пра-
цівннків ДИТЯЧОЇ Літерату-
ри ім. Г. Глібова вийшов з 
друку бюлетень ОПДЛ на 
ЛИСТОП8Д-грудень 1969 р. -
на місяці, коли буде npoxo– 
дити вже четвертей з черги 
Двомісячник української дн-

залізною заслоною (15 осіб) 
українську державу билися 1 - 959.00, в Південній Аме-
не тільзси УСС'н, але й но-1 риці (2 особи) — 125.00. в ( тячої і млодечої книжки в 
ва, вже загальноукраїнська ЗСА (132 особи) — 6.105.32.! ЗСА й Канаді. В цьому ви-

і 

но статтю .Збережім нашу 
молодь перед денаціоналіза-
цісю", листи-відгуки пласту-
нів і сумівців на прочитані 
книжки та про ролю україн-
ської книжки за океаном, у-
ривки з листів-подяк із Ар-
гентіши і Бразилії за безко-
штовно надіслані ОПДЛ 
книжки для дітей, виказ по-

тяґ учаснихів Першолнстопа-
ДОРОГО Чину описується o f i ' 
гальний ентузіязм українсь-
KOJ людносте, що u „заско-
чив" jroft Чин. Значить, під-
готова до нього, що тривала 
не довше я к три тижні, бу-
л а проведена в цілому краю 
так блискуче, що іноді на-
віть найближча рідня вта-
ємннченол) не тільки не зна-
ла, але й не догадувалася 
про якусь конспірацію, дар-
мащо втаємниченими були 
л ю д и різного віку і статі, рі-
зних суспільних верств і по-
літіїчних переконань. Коли 
до того зважити, що в бага-
тьох випадках втаємничені 
особи були дружинами - му-
жами івшонаціональнвх, в 
більшості польських партне-
рів або приятелювали з по-
ляками, то факт, що не було 
ані одного випадку зради 
чи донощнцтва, виставляє 
виконавцям Листопадового 
"Чину"СВІДСЦТВО-високого па-
тріотизму і взірцевої харак-
терности. 

Тому й не дивниця, що 
співтворці цього незрівняя-
ного Чину завжди були, а 
живучі щ е й тепер горді, що 
мали щастя брата в ньому 
активну участь. 

Листопадовий Чин не мас 
в нашій історії прецеденсу, 
він — неповторний, єдиний 
у своєму роді світильник в 
нашій найновішій .історії, що 
свідчить про високі лрикме-
ти національної' збірноте на 
ЗУЗ того часу. --

Не будь рішення сотника 
УСС Дмитра Вітовського пе-
ревеста цей Чин саме в дні 
1 листопада 1918 року поля-
ки, мабуть, взяли б ініціяти-
ву в свої руки, захопили б 
2-го листопада Львів, не да-
ли б нам змоги доказати пе-
ред усім світом, що ми в та-
кій тяжкій і складній полі-
тичній ситуації можемо бу-
тн, хай і короткотривалими, 
але таки переможцями nepe– 
важаючого чисельністю про-
тивника — а в с т рійсько-
польської цивільної та авс-
тро - угорської військової 
влади. 

Не затемнює яскравого 
сяйва Листопадового Чину 
пізніша наша мілітарна нев-
дача - ДРЛГ^.^о„й^у^однг , 
них діях на польському, 
большевицькому та денікін-
ському фронтах ми мали 
світлі перемоги. 

Бодай частинною сплатою 
боргу у відношенні до три-
валої прослави Листопадо-
вого Чину мас бути видання 
,ДТропам'ятноі книги" про 
дії та вчинки живучих ще 
його творців та учасників, 
що підготовлясться членами 
Комітету Листопадівців, точ-
ніше — головою його Ре-
дакційної колегії в особі д-
ра Ярослава Гриневича. Без 
сумніву, ад „Пропам'ятна 
Книга" буде достойним па-
м'ятником тому величному 
та неповторному чинові. 
Дав би Бог, щоб вона як-
нлйскорше появилась і щоб 
бодай нечисленними прнмір-
і:кками дісталася на Рідні 
Землі. г 

жертв на фонд укр 
дитячої літератури в 
Канаді тощо. 

fCi,KOl 

ПЕРШОЛИСТОПАДОВА НІЧ 1918 Р. 
У ЛЬВОВІ 

У роковини Листопадового 
го Чину помістив був львівсь-
кий український щоденник 
..Новий Час" , ч. 245. л 1 лнс-
Топада 1934, цей цікавий спо-
гад активного учасника тісї 
Історичної події. І:ОЛІШПІІЮГО 
поручника Української Галн-
ЦЬГ.ОІ Армії, д-ра Мирова Ко-
новальця (псевдонім М. Захи-
кои п. 3. ,.Перший 'Листопад 
у Львові". 

Редакція 
Дня 31-го жовтня 1918 р. 

вполудне повідомив мене в 
старшинській столовні бл. п. 
четар Володимир Баб'як (го-
:юпннн учасник геройської 
оборони львівської пошти). 
що вечором у ЙОГО ПОМЄШ-
канні при вул. Я куба Стше-
MZ відбудеться дужо важна 
нарада нашого иідпільно-
військового гуртка, на яку 
мусять явитися безумовно 
всі його члени. 

На цю нараду запрошено 
теж і тих старшнн-україн-
мн підпільної військової ор-
ганізації, але щодо яких мо-

жна було мати певність, що 
не відкажуться від участи в 
таку важну хвилину. Hapa– 
да мала відбутися після за-
ціп, які досі не були члена-
гального зібрання старшнн-
українців у Народному До-
мі. 

В точно означеній годині 
зійшлися в помешканні чет. 
Баб 'яка всі дотеперішні чле-
ни нашого підпільного гурт-
ка. я к теж нояозапрошені 
старшини запасного куреня 
15-го полку. 

Прнступлено зараз до на-
рад. бо часу було мало. Наш 
командант поручник Іван 
Рудницький з'ясував нам за-
гальне положення, подав до 
відома, що польські боївкн 
мають перебрати завтра ( 1 -
го листопада) владу в свої 

Продовження друкова' 
них на цьому місці cno– 
гадів інж. В. Сімянцевп 
є наступному числі, 

І 

руки і що супроти цього нам 
треба ще цієї ночі зробити 
державний переворот і ви-
Пер?ДИТИ ПОЛЯКІВ" 

Представив він нікпесле-
ний Начальною Командою 
плян обсади військових і 
державних об'єктів. ,, згадав 
про переговори із старшина-
ми чужонаціональних вінсь-
кових частин (мадярськими, 
австрійсько-німецькнми. ру-
мунськимн й іншими), що 
були стаціоновані у Львові, 
відносно їх невтральности, 
згл. роззброєння. 

Після того прнступлено до 
розподілювання старшин на 
поодинокі місця і прнділю-
вання означеної кількости 
стрільців і підстаршим до їх 
розпоряднмости. Вкінці пс-
дано плянн обсади поодино-
кнх об'єктів та всі справи, 
що стояли у зв 'язку з тим. 
як конфінування державних 
фукціонарів (військових і 
цивільних) і т. п. 

Наш 15-ий полк піхоти, 
що був чисельно найснльні-
пшй, мав зайняти об'єкти: 
головний двірець, головну 
пошту. Намісництво, Австро-
Угорськнй банк, обі власні 
ка сарні — при вул. Ябло-
новських і Курковій, дім вій-
ськової ііоланди X аалізни-

чнн двірець на Псрсенківці. 
Нарада мала дуже повЬ-

жннй. піднеслнй. але нерво-
внн. характер. І не дивно! 
Це ж сини Галицької і Бу-
ковкнської землі, виховані в 
конституційній державі, при-
звичасні переважно до ле-
гзльної праці й до послуху 
владі, мали йти на великий, 
небувалий р е в о люційнцЙ 
подвиг. 

Нечисленним о д н ницям 
прнходнлось підняти ..бунт" 
проти великої держави Габс-
бурґів, що ще сьогодні все-
сильно розпоряджалася на-
ми всіма. В її імені діяла ще 
чужа нам австрійсько-поль-
ська адміністрація, яка ще 
в ОСТІЙНІЙ хвилині існуван-
ня монархії могла післати 
всіх нас на шибеницю й сла-
ралізували всі наші задуми. 

Однак, не зважаючи на те, 
учасники наради були в ба-
дьоро-веселому н а с т р ою. 
Пригадую собі один такий 
момент, який викликав у 
нас загальну веселість. Хо-
рунжнй Тринчук, відомий 
гуморист, хвалячись нібито 
своїм озброєнням, витягнув 
з кишені бритву- Він мав 
доручення конфінуватн ко-
манданта нашого полку. В 
кілька днів пізніше він згя-

нув біля Народного Дому 
(де нзходилася наша Голов-
на Команда). 

Закінчуючи нараду десь 
коло 12-ої ГОДИШ! вночі. 
звернувся наш командант 
поручник І. Рудницький цн-
ми словами: „А тепер про-
шу всіх товаришів розійтн-
ся тихо по одному домів, тро-
хн відпочити, а в 4-ій годині 
досвіта мусить кожний із 
вас явитися в касарнях". Пі-
сля того всі почали розхо-
дитись. 

Та я, знаючи від четаря В. 
Баб'яка, яка мала бути ціль 
нашої вечірньої наради, йду-
чи на неї. забрав з собою ре-
вольвер і набої. То ж тепер. 
я не вертався вже домів, але 
залишився у нього- Щ е я-
кийсь час ми говорили на те-
му нашого збройного висту-
пу, а опісля лягли, щоб хоч 
трохи відпочити. В годині 
пів до четвертої мав нас, на 
випадок, якщо б ми заснули, 
збудити господар, українець. 
який зобов'язався цілу ніч 
не спати. (Наша касарня 
була близько помешкання 
четаря Баб 'яка) . 

Та сон нас не брався. У-
весь час ми перекидалися 
питанням — ,,ти спиш?" і 
ВІДПОВІДДЮ - „ні, не сплю", 

І дійсно, спати якось ніяк 
не хотілось, а навпаки, хо-
тілось встати і йти чнмскор-
ше до діла. То ж години 
плнлн поволі; час здавався 
дуже довгим. Вкіїщі стінний 
ГОДИННИК в и б и в пів ДО ЧЄТ-
вертої. Я крикнув, жартом 
„ауф!" . . . 3 тим моментом 
почували ми себе' цілком 
добре. За короткий час ми 
були в дорозі до касарні при 
вул. Яблоновських. 

Надворі була темна, сиро-
холодна ніч ПІЗНЬОЇ осени. 
Всюди тиша. Спішимо чим 
скоріше, щоб загрітися і ро-
зрухатнсь. По дорозі на вул. 
Знбликевнча з у с трічасмо 
гурток людей. Підходимо до 
себе ближче. Чуємо україн-
ську мову. Це наші з іншої 
військової частини йдуть до 
своїх касарень- Видно, діло 
йде — це нас підбадьорюй. 
Десять хвилин перед четвер-
тою ми були вже на подві-
р'ю касарні. До четвертої го-
дігнн прийшли майже всі у-
часникн наради (крім трьох, 
з яких два цілком не явило-
ся, а один прийшов на дру-
гий день після перевороту) 
і негайно приступили до ді-
ла. 

Мені припадає завдання 
перетята телефонічні дрота 

в курінній канцелярії. Цю 
операцію перевів я при по-
мочі багнета, при акомпані-
яменті голосного хропіння 
старого „л я н д штурмани". 
Інший старшина біжить спо-
вістити дижурного старши-
ну про „звільнення" його з 
австрійської служби (був 
ним цієї ночі українець Kan– 
ко, людина в той час під на-
ціональним оглядом байду-
жа. На поставлене питання, 
чи хоче приступити до СПІВ-
праці, вій заявив, що йде до-
дому й не хоче пхатися в 
„авантюру". А все ж таки 
пізніше він служив в Укра-
їнській Галицькій Армії (У-
ГА) і був добрим вояком. 
Інші старшини йдуть до сво-
їх сотень, щоб розбудити 
людей, виділити з-поміж 
них не-українців, озброїти 
своїх і розділити їх на по-
одішокі частини. 

Нараз у вікнах касарні 
появилося бліде світло. ' Ц я 
нічна „ілюмінація" й рух, я-
кий зчинився в касарні, за-
непокоїв розвідчнків лольсь-
ких боївок (вони робили ро-
звідку в місті). Під браму 
нашої касарні підкрадасть-
ся двоє людей, здасться в 
цивільному одінні. Наші за-
ходять, ш,об їх WWHIB, 'але 

ЗГАДУЮЧИ 
ЛНСТОИАЩ 

Написав до мене добрий 
друг з далекої Альберти і 
сконстатував мелямхолійно, 
що в їхньому місті не еід-
зн'ачатимуть цього року Ли-
стопадоеих роковин,.. ,Дер. 
шолистопадову академію, — 
пише він, - замінили в Пра-
вославній Громаіі на „ви-
ишвані вечернчцг', а наші 
дивізійники задумали влаш-
тувати баль'забаву... Підхо-
дячи до справи з бизнесово-
го боку, вечерниці, забави 
цілком певно краще оплану-
ються від святочних акадс-
мій, на котрі громадянство 
перестає ходити,"зокрема на-
ша молодь". ' г ^ 

Це мені пригадало одну 
дискусію, що відбулася мй-
нулого року в ЛМІСлюбі в 
Ню Норку після доповіді, 
ПриСвЯЧеНОЇ 50'ЛІТНІМ роко-
винам Листопадового Чини. 
Між іншим, доповідач теж 
тоді нарікав на слабке заці-
кавлення нюйоркрької гро-
мади цими роковинами, 6е-
ручи до уваги, що це не зви-
чайна собі річниця, а все ж 
таки 50-річчя! , ') 

Тоді піднявся один з дис-
кутантів (до речі в- стовід-
сотковий галичанин!) і ви-
словив доволі cpefuSiHuu no– 
гляд, що ми, мЙеляв, гали-
чани, повинні врешті локш-
чиги з нашим західньоукра-
хнським реґіоналізмом і n'c– 
монтизмом! Раз ми присяг-
пули на Софійській площі 
на соборність і „цілували 
хрест", так тоді треба діяти 
в соборницькому дусі, а не 
виїздити вічно ^тнолиою се-
паратною, західн.ьоукраїнсь-
кою державністіо,'листопа-
довими традиціями, crpi– 
лецькою романі^икЬю і так 
далі. Це все, мовляв, рекві-
зити, які треба "ЗЛвти в му-
зей! ,Я з чистону совістю, -
закінчив дискутант, — від-
пишуся від ЛьвЬейів користь 
Києва і пожертвую галиць-
ким реґіоналізмом ради 
зміцнення соборного центра-
лізму!" 

Розуміється, більшість 
присутніх патріотів гаряче 
опротестували ці його конт-
роверсійні думкр?фЬдин за-
гальношанований громадсь-
кий діячу ешм-учавтжбоїв 
зо Львів у 1918-м^уоці, ска-
зав такі слова: ' ” 

— Пане товару^, я обо-
ма руками підпишуря під ва-
шою заявою, якщо ви мені 
заґарантусте, що цс нашій 
загальній справі щось допо-
МОЖЄ, ЩО в TOU СпЬсІб ЗМІЦ' 
ниться українське со6ор-
ництво. Бо я думаю, що ні 
Навпаки! Якщо МЩ західня-
ки, перестанемо рипатися і 
виїздити, як ви укажете, з 
нашими листопадовими чи 
іншими традиціями, тоді на-
ші східні брати-іфнтровики 
комплектно заснуть, здемо-
білізуються, бо не буде К0-
му їх дразнити, активізувати 
чи провокувати до якоїсь 
дй. Така наша історична мі-
сія, пане товаришу, таке 
призначення... А те, що на 
залі так мало представників 
молоді, це справи прикра 
справа... Бож Молодь, ка-
^ уть, це наше майбутнє! 

Говорячи про МОЛОДЬ, ДОС-
тоймий учасник Листопадо' 
вого Зриву звернув чомусь 
свої задумані очі л а - мене. 
Як потім виявилось - иа 
три або й чотцрМ( десятки 
присутніх на тому вечорі, 
мабуть, я одинокий міг ще 
трохи подобати НН представ-
ника молодого покоління... 

-чік ер 

вони втікають мерщій. Стрі-
ляти не було можраї щоб не 
викликати передчасно пані-
ку в місті. 

В міжчасі перші? частини 
із запасної сотні .wopocTpi– 
лів відходять на призначені 
місця (перша б ілила части-
на відмашнруваЛа fca голов-
ннй двірець). Іншим части-
нам, зібраним уже на подві-
р'ю касарні, роаділюють 
зброю й амуніцію. . 

Нічний похід Нашої пер-
шої частини чер)го місто 
звернув увагу поліціянтів. 
Вони починають^безупянно 
свистати, тобто влярмувати 
та взивати вом6чІ; тТа наші 
вояки їх роззброюють і на-
ганяють домів. За якої пів-
години виправлено вже всі 
частини на призначені міс-
ця. Нас двоє старшин зали-
шасться в касарні. Видаємо 
дальші зарядження Ha тере-
ні касарні, бо не вдаємо, як 
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' t в залі УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІ 

при 240 Hope Avenue. РаяааіС, N.J. 
rofc:'B:SO -

БЕНКЕТ 
, fe програмі: О ля Кнрнченко-Шуган — монолог, 
, Рафаїл Венкс - - скрипка 
Ромам Строцький — народний танок, 

. і Андрій Фарміга - сольосШв. 
По ВинкеП о год. 9-ій — 

ЗАБАВА 
ОРКЕСТРА ,,ТЕМПО'' 

'Вступ ла Бенкет - 510.00, на саму Забаву - 52.50-
с:л.-^ Стрій вечірний. 
,л'.Квктки можна набути в Улянн Кобзар, 95 Orient 

W ^ , Rutherford, N.J., тел. 933-2306. 

На,,оріоаі ухвали Шкільної Ради УККА з 1964 p.. якою 
передано всі справи зв'язані з дошкіллям Виховній Ре-
фер'ектурі СУА, зорганізовано в місяці вересні 1969 року 

ДИТЯЧИЙ САДОЧОК 
в Озон Парну 

ЇЙД протекторатом 1-го'Відділу СУА 8 HJO Порку. 
"Зайняття дітей у віці ЗИ ДО 6 літ уже відбуваються 

коясйої суботи від год. 1-ої до 3-ої по полудні в залі 
церковного дому під проводом фахової вчительки. 

.Родили, що живуть в дільницях Озон Парку й су-
сідніх'і мають дітей у вище згаданому віці проситься 
ласкаво зголосити їх до новозаснованого Садочку, кот-
роі-кх.ч5удь суботи в годинах зайнять. 

В; СЮСЯК Н. ХОМАНЧУК 
Голова Б. Комітету Голова 1-го Відд. 

в,, Озон Парку СУА 
" М М М в ч м і 

' УКРАЇНСЬКА АМЕРИКАНСЬКА ЖІНОЧА 
v ДОПОМОГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ в НЮ НОРКУ 
" л запрошує своїх Членів та Гостей на 

ЧАЙНИЙ ВЕЧІР 
„ який відбудеться 

в неділю, 9-го листопада 1969 року 
го'Д. 4-та по по. і. в домівці „САМОПбМОЧІ" 

4 -' при 98 2-га Авеня в Ню Порку. 
Пои, чаю п-ні О. Сонсницька поділиться враженнями з 
посвячення Собору св. Софії та з поїздки по Европі. 

Альбом Народних і Стрілецьких Пісень 
v НА ГІТАРУ 

З л а д и в В О Л О Д И М И Р О С Е Р Е Д Ч У К 
У.'-0. л 

15 пісень. Ціна 2.12 дол. з пересилкою. 
Замовлення 1 належність слати до: 

viadlmlr Oseredczuk. 21 Collins St.. Cranford, N J . 
"".SvolKMla, 81-83 Grand St., Jersey City. N'J. 07808 

Плат. пол. огол. 

УВАГА ВИБОРЦІ В НЮ ДЖЕРЗІ! 
Щоб берегти призначеного на податок долара, 
трео"̂  тямити, що... 

Роберт Майнер переводив здорову податкову політи. 
ку.'про яку Інші сгейтові урядовці тільки мріяли: 

- Він зменшив задовжеинл стейту на майже 20 мільйо-
. дав дол. 
, Bjji спротнвлюпався законам, які коштували б подат. 
ківцям мільйони долярів щорічно, тому, що стейтова 
леглеляхура схвалювала їх без покриття з відповід-

1 них джерел. 
Завдяки губернаторові Маянєрові мешканці Ню Иор-
ку. які працюють в Ню Джерзі, платять тепер щоро-
ку мільйони долярів для Тронтону, а не Олбані. Це 
"rtaina користь. 

v-Btit був першим губернатором, який інвестував зай-
икц. стонтовнн гріш, щоб дістати додатковий прибу. 
ток, потрібний стейтовому правлцопо для його дій. 
Губернатор Майнер уможливив стейтові заробити най-
'виїці за 20 років відсотки від інвестицій в бондах, 

З заощадивши таким чином мільйони долярів платнн-
. ЦІЩ податісу. 

Внаслідку, кошти стейтового правління за адміністра. 
'-Ції губернатора Маансра були на одну особу каймен-
Ші- у цілій країні. Адміністрація Маклера мала най-

ЯМНХВВ число стентовнх службовиків у відношенні до 
ділрго стейтового населення. 

Факт,, що Роберт Майнер зробив стейт Ню 
Джерзі передовим у цілій державі в обороні 
інтересів окремих громадян — це 
безперечна правда. 

^̂B̂ІH постійно боровся за покращання і модернізацію 
.стейтових законів про відшкодування безробітним І 

' нагороду працюючим. 
'ї^Вернатор Майнер запропонував перший у стейті 
ьАкт про Відносини у праці. 
. Віл, старався за мінімум винагороди, доступний кож-

нрку працюючому у стейті. 
В т сприяв першій великій програмі розбудови у 
чггейті. 
Він здобув затверджеїшя стейтових шпиталів для 
.умово хворих. 

;, Завдяки його заходам програма щодо умово хворих 
''в”Ню Джерзі перейшла від давнішої поверховної опі-
,кн до дійсного лікування. 
Дя^реформа довела до першого обннжекня числа хво. 

” р п х в стейтових шпиталях психічних недуг. 
Коли йдеться про добро консументів, 
то треба тямити, що... 

ігРізберт Майнер був першим губернатором в Ню Джер. 
зі. який заступався за інтереси консументів. Він пе-
реборов впливові кола, що намагалися протидіяти 
дік)му. і перевів далекосяжні закони про охорону іи. 

чтерЄс1в консумента через леГіслятуру з республікаи-
і еького більшістю. Ці закони визначили межі для мак-
. рнмальних цін за автомобілі й Інші ггродуктк. впо-
'ря'дкували можливість сплачування коштів напрали 

''-доЧгів та поклали край обманннцьким практшеам про-
данців і рсклямових фірм. 

У^снравах транспортації треба тямити, що... 
^'Губернатор Майнер п'ятикратно підвищив інвести-

ції сгейту у будові нових шляхів, у по^вианні з попе. 
рдоііьою ресггублікансьі:ою адміністрацією, 
Вуї Врятував підміські залізниці. 

,vBtif наполіг, щоб -The Port of New York Authority" 
-перебрало й змодорігізунало :ібанкрутоваїгу підземку 
айд Гадсоном. 
^В^ц виготовив перший у Ню Джерзі суцільний пллн 

л тмиїспортації. 
- NEW JERSEY NEEDS TH1S 
р BRAND OF LEADERSH1P 
,X:– FOR GOVERNOR 

ROBERT B. MEYNER 
Paid ' b r by Ukrainians for Meyner 

Anna G. Kllmko, Secretary 
flWl -Cros.s Ave.. Elizabeth, N.J. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРОСЛАВЛЯВ РОЛЮ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ГРУП В ЗСА 

(Закінчення 
Білому Домі названий вгорі 
Ляшко Паштор поінформу-
вав Президента, що на залі 
зібрані представники 29 різ-
них національних груп в А-
мериці, республіканці, які с 
,,на 100 відсотків за Ніксона 
і підтримують всі його ба-
жання та діГ'. Він ствердив, 
що приявними с представ-
ники федеральних, стейто-
вих і льокальних республі-
канськісх національних ор-
ганізацій. Л. Паштор ncpe– 
дав Президентові резолю-
цію, що її попереднього дня 
прийняла К о н ф є р енція 
„Групи Спадщини", що скла 
далась із представників 29-
ох національних груп в А-
мериці. Пополудні в мнну-

зі стор. 1-сЛ) 
,лнй четвер у Статлер Гілтон 
— готелі відбулася пресова 
конференція тієї „Групи 
Спадщини" у участю назва-
них вгорі також українських 
журналістів. Л. Паштор го-
ловував, а головним ДОПОВІ-
дачем був заступник Pecny– 
бліканського Крайового Ко-
мітету Джеймс Аллісоя. За 
президіяльним столом сидів, 
між іншими, проф. Лев Доб-
рянський. який с дораднЯ-
ком Політичного Відділу 
Крайового Комітету Респуб-
ліканської партії для справ 
поярмлених народів. Д-р В. 
Душник, І. Білинський й ї . 
Кедрин застерігалися проти 
назви ..Група Спадщини", 
вказуючи, що її трудно зро-
зуміти і належно переклас-

ЛІТЕРАТУРНО-МІІСТР:ЦЬКіт КЛЮВ їм. Митр. 
ПЕТРА МОГИЛІ! в 0. БАВІІД БРУКЛ-, Н. Дж. 

запрошує все Ш:иговне Громадянство 
Б а т ід Бруку й околиці 

НА ВЕЧІР 
ПРИСВЯЧЕНИЙ 90-РПЧЮ НАРОДИН 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ 
В програмі: інформативна доповідь — 

Д-р ТАРАС ГУНЧАК 
Монтаж прозірок з життя Отамана -

п. ПАВЛО ЛИМАРЕНКО 
Вечір відбудеться 

в неділю, 2-го листопада 1969 року 
о 5-ій по пол. в за.'іі при Церкві-Пам'ятняку 

УПРАВА КЛЮБУ 

Успіх українців на „Фестивалі Націй" 
в Сиракюзах 

Сиракюзи, Н.И. (Мотря К. 
Богаткж). — В найбільшій 
концертовій залі Сивакюз, 
"War Memorial", коло деся-
ти тисяч глядачів спонтан-
ннмн оплесками вітали ук-
раїнських танцюристів СУ-
МА під кер. п. Петра Луцн-
Шина. Танцюристи СУМА, 
переважно студенти Сира-
кюзького університету, дали 
найкращу точку під час 
„Фестивалю Націй", який 
відбувся в неділю 19 жовтня 
ц.р. Чоловічий хор „Сурма' 
під дир. п. Зенона Мягкого 
відспівав пісні „Садок виш-
невшї" і „Мій рідний край". 
В концерті „Фестивалю На-

тн на чужі мови, а д-р М. 
Стахів радив уточнити по-
няття „Групи Спадщини" і 
„національної групи"- Ляш-
ло Паштор підкреслював, 
що обидва терміни — „спад-
щина" і „національність" 
паралельні й однаково Доб-
рі. У листі, що його презн-
дент Р. Ніксон написав до 
голови організацій „З'сдна-
них громадян за Ніксона-Еґ-
ню", Ьїьмара Гейнару, з на-
годи тісї конференції „Гру-
пн Спадщини", кількакрат-
но повторюється термін „на-
ціональний" і „національ-
ність". З приватних розмов 
можна було дізнатися, що 
проти терміну „етнічні гру-
пи" застерігаються деякі му-
ринські лідери, добачаючи 
в ньому расову закраску. 

Гтт”Т П ^ Т O-VAH 

Українці! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДЖАНОМ МАРНІ 

НА МЕЙОРА НЮ ЙОРНУ! 

JOHN J. MARCH1 
це 
наснрЬь 
речева 
людина! 

МАРКІ обстоює ПРАВНИИ ЛАД І ПОРЯДОК у Ню Иорку. Це він проголосив 
і обстоюс засаду: „Громадяни мають право на охорону яряд^1 на вулицях, 
в домах, парках і підземках, і всюди. Він здійме згадали з рук поліції і дасть 
їй змогу зберігати право й порядок. 

МАРКІ дблг. про ДОПОМОГУ ПОТРЕБУЮЧИМ. Це пін сказав: ..Громадяни, що 
знаходяться в правднвін потребі мають право на публічну допомогу. Але вони 
також мають обов'язок пр.щювати. якщо с для цього нагода. Роздавання під-
мог без розбору й перевірки потреби мусить бути припинене". 

МАРКІ не терпітиме розповсюджування НАРКОТИКІВ, Він знищить нелегальне 
поширювання наркотиків, що загрожує здоров'ю й безпеці мешканців нашого 
міста. 

ПАРКІ поборює ПОРНОГРАФІЮ. Він проголосив: ..Ми спинимо поширювання 
порнографії й створимо тут чисту й чесну громад:.- для всіх нас". 

МАРКІ дбас про ЧИОТКУГУ МІСТА його вулиць, парків, пфдлемстк і автобусів. 
МАРКІ. подбавши про фахову обсаду всіх міських департаментів - від едука-

ційного до допомогового - допнлмо^. щоб всі нюйоркчасня корнсталн з такої 
ОБСЛУГИ МІСЬКОЇ УПРАВИ, за яку вони платять своїми податками. 

МАРКІ ЦЕ РЕЧЕНА І ЧЕСНА ЛЮДИНА! ГОЛОСУЙТЕ НА МАРКІ 
И ВИБЕРІТЬ ЙОГО НОВИМ МЕИОРОМ НЮ ПОРКУ! 
MARCH1 MAKES SENSE! 

Український Комітет для Вибору Джана Маркі 

ЗЕЗОЕ юс І0Е30І 

ОЕЗО 

71-ий В І Д Д І Л С О Ю З У У К Р А Ї Н О К А М Е Р И К И в Д Ж Е Р З І С И П 
запрошус на 

ВЕЛИКУ О С І Н Н Ю ЗАБАВУ 
що відбудеться І 

в суботу, 8-го листопада 1969 p., початок о год. 8-ій веч. 
v ВЕЛИКІЙ ЗАЛІ УНДОМУ, 92 Fleet Street, JERSEY C1TY, N.j. 

Оркестра „ОГО" п. ГОЛОВАЦЬВфГО 
Буфет у заряді Члснок СУА. Вступ: д-трооді J3-50; студеяітн 51.50 

Стрій вечірний побажаний, але не обов'язковий. D 
ІСО 

і ч г "Я"" 3 d -я 3 i t ч г - акт ^ГВ^ 
-
1 101-ий Відділ Союзу Українок Америки -
У 

1 

! Неділя, 
Коктей.1 1 

3XSE3. SUg і—U^f 

- Чикаго, Ілл. 
— влаштовує — у 

ПОКАЗ МОД при ОБІДІ 
3 ВИСТАВКОЮ КАРТИН 

А. КОВАЛЕНКА 
9-го листопада 1969 р. 

ГОД. по пол. 

Вступ: 6 дол. 

. -ас. "̂ g "^g- "̂ g– am eg " 

Ферара Менор ; 

5609 В. Порт Аве. 
- У 

ПЛАСТОВА СТАНИЦЯ і ПЛАСТПРИЯТ в НЮ ИОРКУ 

влаштовують в суботу, 8. листопада 1969р. о год. 9-ій веч. 
ВЕЛИНІ ОСІННІ ВЕЧЕРНИЦІ 

в залі Українського Народного Дому, 140 Друга Евеню в Ню Порку 
НА ЯКІ ЗАПРОШУЮТЬ ВП. ГРОМАДЯНСТВО І МОЛОДЬ. 

OpKwrrpa „АЛЮР". Добірний буфет у зарлді ВП. Дань Пластирюїту. 
Вступ: J3.00 для дорослих і S2.00 для молоді. 

цін взяло участь двадцять 
національних груп. Виступа-
лн хори німецькі, польські, 
ірландські; танцювальні ан-
самблі литовців, греків, іта-' 
лійців, латнно-американців. 
Були теж орієнтальні та а ф -
риканські точки. ЗСА penpe– 
зентувала балетна школа 
Деіівіда Шільда. Концерт 
закінчено популярною піс-
нею ,,Це твоя і моя країна", 
яку відспівало понад двісті 
виконавців спільно з багато-
тнеячною публікою. Об'сд-
нання Жінок Оборони Чотн-
рьох Свобід України влаш-
тувало виставку украінсько-
го народного мистецтва та 
українську кухню, які вті-
шалися повним спіхом та за-
гальннм признанням. Тан-
цювальна група Юного СУ-
МА осередку Снракюз та ді-
почнн вокальний ансамбль 
СУМА „Черемшина" під кер. 
інж. Ореста Грицнка теж 
брали участь у „Фестивалі 
Націй". Українську групу в 
комітеті „Фестивалю Націй" 
заступав п. Василь Жмур, 
голова місцевого осередку 
СУМА, та п. Степан Грнцик, 
містоголова осередку СУМА. 
Місцева преса, радіо і теле-
візія широко згадувала про 
українську групу в Сиракю-
зах і містила похвальні 
згадки про вклад українців 
у „Фестиваль Націй". Opra– 
нізаціям ОЖ ОЧСУ, СУМА 
і хорові „Сурма" належить-
ся признання за зрозуміння 
важливости громадської ро-
боти. 

ПЕРШОЛИСТОПАДОВА НІЧ 1918 Р. 

ПЛАСТОВА ВИХОВНА 
НАРАДА НА СОЮЗГОШ 

Союзівка, Кергонксон. Н. 
И . - Дня LT) жовтня ц, р. 
тут відбулася виховна нара-
да булав Крайових Коман-
дантів Пластунів і Пласту-
нок - пл. сен. Слави Ру-
бсль і пл. сен. Нестора Кол-
ця, під проводом голови Ви-
ховного сектора Крайової 
Пластової Старшини пл. сен. 
Хрнсті Навроцької. Участь в 
нарадах взяли: Кр. Реф. У-
СП - - ст. пл. М. Стойкевнч 
і Н. Нннка, Кр. Реф. УПЮ 
- пл. сен. С. Король, Кр. 
Реф. УПН - пл. сен- Само-
кіш та пл. сен. Т. Когут, а 
також діловод вишколу — 
пл. сен. Надя Кулнннч. Об-
говорено ряд виховних проб-
лем та усталено напрямні 
праці для усіх пластових у-
ладів на наступний рік. Пра-
ця буде проходити під клн-
чем, поданим і опрацьованим 
Головною Пластовою Була-
вою. 

Щ Е ПРО ВИСТАВУ 
„ЗА ДВОМА ЗАПЦЯМИ" 

В ЧИКАГО 

У зв'язку з дописом п. А. 
Юрнняка п.н. „Комедія Ми-
хайла Старицького на сцені 
в Чикаго" з управи „Нової 
Сцени'' інформують, що вла-
штов^тзана Інтернаціональ-
ним Театром під проводом п. 
Вольського вистава „За ДВО-
ма зайцями" не мас нічого 
спільного з „Новою Сце-
ною". Л. Цспинський, кол. 
актор ..Нової Сцени", яюін 
виступас у виставі Інтерна-
ціонального Театру, грав ко-
лнсь ролю Голохвостого в 
цій же п'ссі. ставленій „Но-
вою Сценою". 

НОВІ ВИДАННЯ 
СЯЙВО ВОЛОСОЖАРУ 
Вийшов друком ілюстрований 
популярний журнал „ВОЛО-
СОЖАГ"" (сузір'я Плеяди), 
чч. 1-10-11-12. листопада. 1969. 
8 творами відомих пнсьмен-
ниіав. Річна передплата 2 дол. 
Усі числа (за мшгулі роки) 
ВЯСИЛасмо аа 1 дол. Замовля-
ти: 
Ліг. І. Manylo, Cuinpcriand, Rd. 

Mlllvlllf. N J . 08S32, USA 

(Продовження 
приидеться нам зустрінути 
день. Треба поставити пев-
ннх людей на сторожі при 
двох входах до касарні і 
при магазинах. 

Воякам, що залишилися в 
касарні, треба докладно ска-
зати в чому річ. Щоб з поя-
вою австрійських старшин 
не стали оруддям ,,привер-
нення порядку". Не забува-
смо теж про замкнених в а-
решті (головно за дизерцію 
й непослух). Між ними були 
гарні, національно свідомі 
одиниці. Всім нашим людям 
у сотні реконвалесцентів на-
казусмо залишитися в ка-
сарні. Дасмо їм зброю. Вони 
мали бути нашим запасним 
відділом. Усе гаразд. Та за-
мало нас старшин, усього 
двос, я і хорунжий Вец. Ва-
жко бути на кожному місці 
і наглядати за всім. Час бі-
жить якось скоро — вже по-
чннас розвиднятися, а скоро 
і день. 

У місті спокійно. Свистки 
притихли вже давно, стрілів 
не чути. В нас зроджується 
неспокійна'цікавість: як пі-
шла ціла акція? Очікуємо з 
напруженням когось із сво-
їх, щоб розказали нам про 
те, що дісться в м і с т і . . . 

Нарешті приходить хтось 
із наших ,,невтральних" і 
розказує, що все гаразд. 
Влада в місті вже в україн-
ських руках. Цю вістку по-
тверджують щораз то нові 
очевндці- Ми починаємо по-
чувати себе самопевно, хоч 
маємо деякі інциденти. І 
так на подвір'ї касарні появ-
лясться адьютант запасного 
куреня (батальйону) сотник 
Ґрім. Він із криком зверта-
сться до хор. Веца: „Хто вам 
дозволив робити револю-
цію?" „Українська Націо-
нальна Рада!" — відповідає 
хорунжий і каже йому чим 
мерщій забиратися. оскіль-
кн не хоче бути арештова-
ннй. Рішуча постава хор. 
Веца й окруженця сотн. Грі-
ма нашими стрільцями nepe– 
коналн його, шо він гуг не 
має вже що робити. 

Та більшою і немилою не-

зі стор. 2тОЇ) 
сподіванкою була для нас 
поява б. коменданта нашого 
запасного куреня (15 полку 
піхоти), поляка полковника 
Мальчевсі.кого (пізнішого 
лольського міністра вінсько-
вих справ), чоловіка, що за 
австрійських часів відносив-
ся до українців справедливо 
і тактовно. Його, як уже ска-
зано, мав конфінуватн хор. 
Тринчук, але з невідомих ме-
ні причин цього не зробив. 
Я підійшов до полк. Маль-
чевського й заявив йому, 
що ми в імені Української 
Національної Ради перебра-
лн владу й що він не с вже 
більше нашим командантом. 
На це він заявив мені, що 
признає факт перебрання 
влади українським військом. 
Він внеказав бажання, noro– 
ворнти з кимось із членів 
президії УНРадя та просив 
приділити йому когось із' 
старшин, якніі завів би його 
до УНРадн. Водночас про-
сив, що як б. командант 15 
полку піхоти хоче ще сказа-
тн кілька слів до наших лю-
дей, а саме, щоб стрілецтво 
слухало своїх старшин І під-
старшнн так, як досі слуха-
ло австрійських, і поводило-
ся гідно. Я в порозумінні з 
хор. Вецом. погодився на це. 
Такий і був зміст його про-
мовн. Опісля я приділив йо-
му. за відсутністю старшин, 
підстаршнну-студвнта і він 
пішов із ним до президії Ук-
раїнської Національної Ра-
ди. Чи дійшло до бажаної 
розмови, я не з н а ю 

Коло 10-ої години приїхав 
до нас автом післанець із 
Начальної Команди з На-
родного Дому. Він приніс ві-
домість, що на ратуші й На-
міеннцтві повівають жовто-
блакитні прапори; передав 
нам друковані відозви Ук-
раїнської Національної Ра-
дн, що її початок звучав: 

„Український Народе! Го-
лоснмо Тобі вість про Твос 
визволення з віковічної не-
волі. Віднині Ти Господар 
своєї Землі і вільний Горо-
жаннн Української Держа-
ви . . . ” 

Щаднии,я „Тризуб" влаштовує 
„Економічний вечір" 

Філадельфія. — Щадннця 
„Тризуб" спільно з Україн-
ською Громадою та 10-ігм 
Відділом СУА влаштовує у 
суботу 15 листопада, в залі 
Української Громади при 
23-ій вул., о г. 7.30 вечора 
„Економічний вечір" Він 
матиме таку програму: від-
криття — Б. Хавлкж, комен-
тар „Українські Клюбн" вн-

голосить О. Бакай, допов1да-
тиме про ,До.гяр у центрі 
міжнародних фінансів" І. 
Шуст, потім гутірка при чаї. 
Модератором вечора буде д-р 
Ю. Рнбак. Там же відбудеть-
ся три виставки з пояснен-
нями на тему! „Українські 
гроші". „Вартість українсь-
кої марки" та „Економіка у 
відзнаках." 

Замість квітів на свіжу могилу 
б л . п. Г,ОРИСА Д Р А Г А Н А 

10.00 дол. 
на Заупокійну Службу Божу в українсмай 
католицькій церкві се. апп. Петра 1 Павла 

в Джерзі Сеті. Н. Дж-. зложили 
Міииеаполіс, Mbm. Марія І Теодор ФЕДОР1ШШНИ 

В ПЕРШУ БОЛЮЧУ' РІЧНИЦЮ 
ВЩ ДНЯ СМЕРТИ 

нашого Найдорожчого, Незабутнього 
Б А Т Ь К А і Д І Д У С Я 

о. МАРІЯНА РОМАНА 
ЦУРКОВСЬКОГО 
нар. S0. ЇХ. 1Я92 - t 80. X. 19вв 

довголітнього Душпагтиря Стрийщиин та Катехята 
„Рідної Ніколи" в Стрию та Канаді 

відправиться 

ЗАУПОКІЙНА СВ. ЛГГУРПЯ 
З ПАРАСТАСОМ 

в Ц е р к в і У С П Е Н І Я П Р Е Ч . Д Ш И М А Р П 
при вуя. 276 Ветнрст, Торонто, Канада 

в суботу, 1-го листопада 1969 року 
о год. 9-ій рано 

ПрОСНМО колишніх Парохіян, Учнів „Рідної Школи" 
та Знайомих спільно з нами помолитися 

за душу Покійного. 
дочка - ВІТА 
сипи - РОМАН і АДРІЯН, 
ДНЯ і АНДРІЙКО - внуки 

з Родинами 

ЗАСУМУЙ Т Р Е М Б І Т О Т А Н А Д Б И С Т Р И М Ч Е Р К М О Ш Е М : . . 
З Вч)лі Всевишнього, дня 28-го жовтня 1969 p.. в Ланкаотер, Н Л . 

по довгій 1 важкій недузі, відійшла до Вічньої Ватри 

бл.п. МАРІЯ з ЛОЗІВ 
M A K O B C b K A – О С Т Р О М И Р А 
знана Пигьмеїппиія. Авторка повісті ..Над бистрим Черемашем , ', 

Почесний Члея T-ва ,.Г)іо'льіцнна". Ж)-рнал1стка 
1 Суспільна Діячка. 

ПОХОРОНИ відбудуться в СУБОТУ, 1-го ЛИСТОПАДА 1989, в год. 8:80 раи-
j;y я ЛанкастерІ, Н.П., з похоїкитного заведення Н. Масляника при 90 Central iload,. 
ІІо Жїитібиій С.^'жбі Божій в Укр. Кат. ІІеркві св. Васи.тія Великого при Валдеіі 
Аве , Тлінні Останки Покійної будуть перевезені на місцевий Цвинтар Св. Марії. 

9 
Нехай Небесзіі Плаї стеляться Тобі Наша Достойна І Дорога Пані 
шовковими косицями Чивчинських Полонин. —-там, де зродився 

почин великої повісті про Гуігулнцину. 
„ГУЦУЛЬЩІІНА" - Т-во ГУІІ^'ЛІВ-ВЕРХОВІІНІГДВ 
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ф р ^ Д А ^ С У Т О Т А , 1-го ЛИСТОПАДА 1^69 Ч.̂ . 202., 
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11 
STOCK CLERK 

on sweaters. Steady work. Nice 
working conditions. Good aala– 
ry 3c fringe benefits ft vaca– 

tiona. 
Sheridan Creations 
10 Bayvlew Avenue 

Lawrence, N.Y. 
Call (516) 871-1802 
Ask for Mr. Hector 

MECHANICAL 
INSPECTORS 

Experience in first piece and 
on line inspection in machine 
чіюр. Also knowledge of mlcro– 
meter and Gauges. Start salary 
j:i-43.25 per hour plus other 

paid benefits. 
international Лінгпіпен, inc. 

176 East 15th Street 
PatterHoii, N J . 

Applv in person от call: 
'(201) 884-1340 

В. ШПТКА КАНД1ІДУЄ 
НА КЛЕРКА СУДУ 

в iLwm 
Пар.ма. Огайо. — На спя-

ску багатьох кандидатів на 
федеральні і міські пости у 
виборах в цьому місті 4-го 
листопада с ім'я нашого 
громадянина з молодшої 
генерації. Волтера Шіпкн, 
який кандидус на головного 
урядовця (клерка) суду. 

Бенкет у 1,000-річчя княгині Ольги 
в Сиракюзах 

її 
Праця 

MALE 11 

MAINTENANCE 
MECHANIC 

Powder metallurgy plant. Re– 
patr machine shop machinery, 
Electrical background prefer– 
пчі. Liberal company benefits. 
Paul Tadeu.shuk, Sintercast 
Div., Chromalloy Anwrican 
Corp., 169 Western Highway, 
West Nyack, N.Y. 

(914) EL 8-5800 

WAREHOUSE MEN 
immediate po-sitions available 
in our Elizabeth warehouse, 

Si 00 - 40 Нгн to start 
Si SO — 40 hrs. in 60 days 

Overtime. All benefits 
Good Deal Su perron rketv 

Call Ліг. Eraser 
371-4310 mornings 

GENERAL FACTORY 
HELP 

Plastic raamrfacturing. all 
shifts, liberal benefits; 
excellent opportunity 
DANADYNE, TSC. 
30 Production Wav 

AveneL SJ. 382-8080 

MATERIAL HANDLER 
FOP. WAREHOUSE WORK 
N O E X P E R I E N C E NECES– 

3ARY, W1LL TRA1N. 
GURUS INDUSTRIES INC. 

6 Suttoo Pi. Edition, SJ. 
287-2500 

MACH1NE OPERATORS 
No experience necessary. 
Average starting rate 53.00) 
an hour. Overtime. Com– 
pany paid hospitalizationj 
and insurance. 10 holidays. 
Pension plan. Apply: 

NIXON BALDWIN DIV. 
Tenneoo Chemicals inc. 

MILL L A N E 
Edi-son. N.J. 

rear of 
Middlesex County College) 

549-7000 
Equal Opportunity 

Employer 

СТОРОЖА 
(В день і н ночі"). Nassau 
County B.O.CE.S. - Schools. 
Добра платня, доск. бенефіти. 
диплом High School, вимога 
- побажаний громадянин ЗСА 
та мешканець Nassau County. 
Добра нагода для иідаовід-

ннх. 
Call (516) 997-8700, Evt. 265 

" П Р А Ц Я БЛНЗ. ДОМУ 
FARM1NGDALE, L. 1. 

Нова фабрика, досвід неко-
нечннй. Навчимо, легка мон-
гувальиа праля та при дере-
ві. Також потрібно до паку-
вания і портерів. Всі праці 
постійні. Повний час або на 

кілька годин. 
Elite Electronics, inc. 
195 Central Avenue 
F;irmingdalc, L. 1. 

Phone: (516) 694-9444 

Відділ Об'єднання Жінок 
Оборони Чотирьох Свобід 
України в Сиракюзах від-
значив 1,000-річчя смертн 
княгині Ольги бенкетом у 
великім залі Українського 
Народного Дому в неділю 
7-го вересня ц.р. Бенкет відг 
крила п-і лроф. Мотря К. Во-
гатюк, тостмаіїстер Свята, 
вітаючи численних гостей. 
В мистецькій частині Бенке-
ту брали участь: жіночий 
хор ОЖ ОЧСУ під кер. п. 
Василя Жмура, дівочий 
квартет „Соняшники'- з Боф-

фала під кер. п-і мгр. X. Ву-
лн. Виступали п-і Стефаніл 
Тишко з рецитацією та діво-
чші вокальний ансамбль СУ-
МА „Черемшина" під кер. 
інж. Ореста Грнцика. Голов-
ниіі доповідач на Бенкеті. 
письменниця п-і Оксана 
Керч з Філадельфії цікаво 
представила загальну снтуа-
цію в Княжій Україні, серед 
якої Святій Княгниі Ользі 
приходвлося керувати імпе-
рісю. Початкову молитву 
провів о. монс Василь Се-
редовнч, декан і парох укр. 
кат. церкви св. Івана Xpec– 

3 діяльности Українського 
Республіканського Клюбу Парма, Огайо 

Я FOOD MANUFACTURER 
1 Seeks individual with hotel. я 
"restaurant or bakery expe - f 
''rience in preparation of food 
A and bakery products. Send j 
' r e s u m e A salary required to:A 

S. Oompert Co. 
І attt Mrs. F. DlMeo ti 

812 Jersey Avenue f 
tf Jersey City, N J . 07303 " 

Одним з важливіших зав-
дань цього клюбу с зоргані-
зуватн українську громаду 
в сильний голосуючий бльок 
з рішальним голосом у мі-
ських і стейтових виборах. 
Політична дійсність каже, 
що група, яка хоче мати 
вплив у суспільстві, мусить 
доказати свою політичну 
зрілість масовим голссуван-
ням своїх членів. На засі-

дакні клюбу 9 листопада 
зроблено залелик до всіх ук-
раїнцДв без огляду на їхні 
політичні переконання до 
масової участи у виборах 
дня 1-го листопада 1969 ро-
ку. 

У зв'язку з вище згада-
ннм завданням створено два 
комітете: комітет горожан-
ства і комітет реєстрації 
громадян. 

Переслухування в справі смерти панни 
Копечне відбуватиметься за закритими 

дверми 

^ Праця 4 
І HELP WANTED F E M A L E І 

GENERAL FACTORY 
HELP 

K I T E SHIFT, STEADY WORK 
NO EXP. NECESSARY 

INTERSTATE 
YARN M1LL 

57Z6 Kennedy Blvd. 
North Retjjen, N J . 

(201) Я68-86Л0 

ОПЕРЕПТОРИ 
Досвід при ковертах. Постій-
ira праця, при CM ні умовний, 
дрб. платня, всі бенесрітн, 
юкіина фабрика, мусять roao– 
рвтя no-анг, Dowttiwn Brook– 

lyn. Потрібно теж Shipping 
Clerk. 

Call Bill (212) JA 2-Й200 

Бостон, Массачусетс. — 
Найвищий Стейтовнй Суд 
вирішив, шо пфеслухання 
в справі втоплення панни 
Мері Джо Копечне будуть 
закриті. Панна Копечне вто-

- „ нула 18-го липня, їхавши в Мешкання на міс:гі або бея. , J , 
2 дітей. East End Area. 5 днів , а в ^ сенатора демократа Ед-
в тижні, субота і неділя віль. і варда М. Ксннеді. Прокура-
не. Приємна, тепла атмосфе- j тор Едмунд Дініс домага-

сться секції тіла покійної, 

ГОСПОДИНЯ 

ра. Тел. від пон. до п'ятниці 
по б по пол 

F1 8-8725 
МАПШНОВІ 

ОПЕРЕПТОРКИ 

1-ша 1 2-га шифта, д. платня 
і бенефіти. Навчимо. 
Arrow Plastics Corp. 

1 Mattlmore St., Paeealc, N J . 
478-0227 

^ Праця ^ 
e MALE A FEMALE e 

щоб встановити причину 
смертн. В цій справі мас від-
бутися судова розправа. Ад-
вокатн сенатора Кенкеді до-
магалнея, щоб розправа від-
бувалася за закритими двер-
мн, і щоб розправу не nepe– 
водив суддя Джеймс А. 
Войлс. Найвищий Стейто-
внй Суд вирішив, щоб роз-
права не була доступна для 

представників преси 1 грома-
дянства, але відкинув той 
пункт апеляції, в якому до-
магалися адвокати сенатора 
виключити суддю Бойла з 
розправи. Суддя зможе вй-
рішуватя, чп адвокати. змо-
жуть випитувати свідків в 
справі доказів вини. Рече-
нець розправи мас онзначи-
тн суддя. Панна Копечне 
втонула 18 липня" 9 годин 
після цісї трагедії сенатор 
повідомив про неї поліцію. 
Тиждень пізніше він про це 
говорив на телевізії. Але йо-
го звіт залишав деякі неяс-
ні місця, які хоче прокура-
тор вияснити на розправі, 
де зізнавали б всі свідки, що 
були на прийнятті разом із 
панною Копечне і сен. Е. М. 

і Кеннеді. 

Дос. ОПЕРЕПТОРИ -КИ 
На машинах сліпого CTO6HV-
ваішя (blindstich), денна шиф-
та, праця секційна і цілість 
одягу, приємні умовний праці, 

праця біля дому. 
Colombia Sporteweer 

53-24 Roosevelt Avenue 
Woodslde, Queens 

Call 420-0868, ask for Juan 

І П Р О Д А В Щ у 
,ЦДосвід в продажу матерія. М 
І і лів-ткянин за лядою. З н а я - д 
Кия акт. мови конечне. Доб 
" р а платня, постійна праця 
(- приємні VMOHHHH. 
^ Puterson Silks 
і 36 East 14th St. N.Y.C. 

W A 9-7861 

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ СХВАЛИЛА заксно-
прос.кт про безпеку праці вуглекопів, про що мають по-
дбатн .власники копалень. Закон схвалено більшістю 389 
до 4-ох голосів. За цей закон змагалося робітництво сто 
J:OKIB. Місяць тому Сенат схвалив подібний законопроект, 
різницю мас вирівняти окрема сенатсько - палатна кон-
ференція. Майже рік тему в копальні вугілля ч. З у Вест 
Вірджінії згинули 78 вуглекопів під час і після експльо-
зії. Новий законопроект заборонне курити під землею j 
тл користати зі світла, що могло б Спричинити пожежу, 
і домагається засобів проти скель, що можуть відриватися. 
та поліпшення вентиляції. 

МЕХАНІКИ 

до air conditions. Обслуга й 
іястаїдяція, мусять бути і-шо-
кляоїгі фахівці. Висока плат-
ня для фахових. Бопефітц, 
Добра будучкість для аідтго-

відігих. 

Air ideal (516) 821-3111 

ENVELOPE DIE CUTTERS 
Мусять мдти досвід. Постійна 
праця, доб. платня, всі бене-
фітн, кшійна (рабркка, мусять 
говорити по-аіп-. Долина міс-

та Вр^тслину. Тел. 
(212) JA 2-5200. Ask for Bill 

АВТОМЕХАНге 
Досвідчений чоловік прн за-
граничних аитах. Добря плат-
ия. Знамелііггі умоянни праці, 
роб. одяг' і т. д. Добра нагода. 

Околиця valley Stream. 
(516) LO 1-6828 

BANK TELLERS 
EXPERIENCED 

and 

T R A I N E E S 
FOR NYC BAvrNGS 1NST1-
TUTLON LOCATED ON T H E 

LOVER E A S T SIDE O F 
MANHATTAN. 

T H E S E W1LL B E FULL TLME 
J O B S W H I C H O F F E R MANY 
E M P L O E E BBNEF1TS. 1N 

ADDITION TO REGULAR 
SALARY. 

Tel.: Mr. NICHOLS 
OR 4-3350 

Bankers Federal Savings 
130 2nd Avenue 

Comer St. Mark's PL 
New York, N.Y. 

І 

fm 
T U R R E T L A T 1 1 E - S E T UP 
та праця з плянів. Платня 
після умови. Околиця South 
Brtmswlek. Добра нагода 
для. відповідного чоловіка. 

(201) 320-4626 

Зн 

FINISHERS А 
W O O D W O R K E R S 

І Work near home. Farming-
dale, L.l. new factory. Some 

І experience necessary. Per– 
mancnt jobs, full Lime or 

hpart time, gixxl pay. fringv 
benefits, good лч)гкіпр con– 
dltiona. 
E L I T E E L E C T R O N I C S inc., 

195 Central Avenue 
Farminffdale, L.L 

Pbone 516-604-9444 

АПАРТАМЕНТИ в CCCP 
З приємністю повідомляємо наших клієнтів, що зно. 

ну можемо мати аларталіенти у більших містах COBCT– 
ського Союзу для мешканціп цих міст. 

Ті апартаменти можуть купити Kpeaid і приятелі тут 
u ЗСА т і балі — хто перший прийде — перший буде 
обслужений. 

За дальшими інформаціями звертайтеся до спеці-
яльно ^овноваженнх фірм ПОДАРОПФТС, ШК.. або 
до їх Відділів: 

Globe Parcel Service, inc. 
716 Walnut Street 

Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: (215) WA 5-3455 

Cosmos Parcels Express Corp. 
45 W. 45th Street 

New York, N.Y. 10036 
Tel.: (212) Cl 5-7905 

Package Express and Travel Agency 
1776 Broadway, Room 1201 

New York, N.Y. 10019 
Tel.: (212) 581-6590 

аби прямо до: 

P0DAR0G1FTS, 1NC, 
220 Park Avenue South 
New York, N.Y. 10003 
Tel.: (212) 228-9547 -

S Real Estate В 
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M I C R O W A V E T E C H N I C I A N S 
if you want to work in a growing, engineering-oriented 
company, join us at Ma-rophase. Wc arc only 20 minutes 
drive from the Bronx. 
T H E WORK: Tuning and testing microwave Miters, mtri– 
tiplexers. mixers, preamplifiers, video detectons. micro-
miniature microwave components, solid state d.-vires and 
integrated circuiLs. 
T H E РАСПЛТТ Ліг conditioned, modern laboratories in 
Greenwich. Connecticut with latest equipment including 
mic laboratory. 
THE BENETrrS: Profit sharing-rotiroment plan, group 
hospital, medical and Hie insurance, liberal holiday and 
vacation achedule. Advancement opportunity with a dyrm– 
mic engineering сотрядіу. '' 

Telephone ua at (ZffuX 661-61200 ox visit us at the plant. 
AN EQUAX." OJ^RTUNTTY EMPLOYER 

M1CR0PHASE CORPORAT19N 
S5 KiKer. Road Сом Cob. (Greenwich) Conn. (МД07 

Реа-іьність — Забезпечення — Подорожі 
РЕАЛЬНІСТЬ (REAL ESTATE) 

Належимо д о Multiple LiHtlng. Масмо великий вибір до-
міп на продаж в гарних, чистих, спокійних околицях 
Flushing. Baystde, Whitestone, Beechhurst, Fresh Meadows, 

D"juglasrton, Little Neck. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (1NSURANCE) 
На доми, авта, та тортоцельїй підприсметва. 

П О Д О Р О Ж (TRAVEL) 
На Україїгу та до всіх інших країл. Можливість їхати 
самим або з своєю власною групою. Мн приготовлясмо 
кожну деталь вашої подорожі. Також м п о ю цілий ряд 
місцевих та чужоземних подорожей та екскурсій. Всі 

Інформації та обслуга безкоштовш. 

Одиноке українське бюро цих справ 
у Flushing, Queens, с 

S C O P E A G E N C Y 
ДМИТРО ГОРВАИ, ВЛАСНИК 

Телеф. 857-5100 
102-12 Northern Bhfd. 

FLUSH1NG, N.Y. 11 S5e 
Щодня від 10 до 8 год. ееч.. суботу до 5-ої 

тителя, а кінцеву — о. Пав-
ло Шпіру-к, парох укр. пра-
вославної церкви св. Луки. 
Прнсмно було бачити на 
Бенкеті гостей різних ПОЛІ-
тнчннх переконань та обох 
віровизнань. Патріотичні Син 
ракюзи велично відзначили 
українську Княгиню, рівно-
апостольну святу Ольгу. За 
повний успіх бенкету нале-
житься повне признання 
Об'єднанню Жінок ОЧСУ та 
його голові п-і Константані 
Мнкнтнн. Р. 

НОВІ - .УДОСКОНА-
.1ЕШ, К Р А Щ Е ЯК 

і РРОШІ 

Цертифікати 
Дарунків 
в Україну 

Офіційно, повна гараи-j 
гін. Нові аішжепі ціни. 
ВнеШПОСИЛТОр Д у ж е ЗНН-
:кнв неї ціни і вони важ-

1 мі вже тепер. Це озна-1 
час що через Цертнфі-
катн Дарунків і тільки, 
через Цертифікати Д а - ' 
руїікін. Ваші кревні мо-
:куть купати все, що хо-
чуть, через крамниці 
Вмоіігпоі”н-тгоргу по иал-1 
нижчих цінах, як і;пли-
нсПудь і тому дісталгуть) 
Загато більше товару які 
передтяи. Ваші Kpemd 
це потвердять. 
Поліпшені :іаряджеїшя 
Щоб оминути деякі не-і 
порозумівня в мннуло-
мл-, Цертифікати Д а р у н . і 
ків будуть виставлятнея 
тепер в c^гмi нетто і все, 
комісове в цілості 26 96' 

1 Суде додане. Як і;ислід 
поліпшених заряджень її 
„дуже знижених цін. Ва-
ші кревні одержать те-j 
пер багато більше това-
ру :ія цЬту суму, як пе-І 
редтим. Це с саме чому 
Дарунки Цертпфікатів, 
с кращі, як гроші, тому' 

,що аа гроці Band крев-, 
ні не можуть тої вартос-
тн дістати. Ваші кревні 
це потвердять. MlaWyw І 
на Цертифікатах дар.УН-

ІКІВ с 550.00; ггісля того І 
втору можете слати кож-
ну сг-му. Прошу долу-1 
читн 2Г)гг оплати до Ва-

і шого грош. перекаау., 
Багато тисячі в вже за-
мошелн Цертифікати Да-і 
рунків через intertrade' 
Ехргеяя Corp. і Ваші 
кревні будуть тепер І 
більш вдоволені як ПЄ-
редтнк. 

Тому, зробіть своїм 
ктхзвним присмігість, за. І 
мовте для них Цертнф1-
кати ДарушЛв. Продов-) 
жусмо приянмання за-
моалення на авта Moc-j 

, квич так довго, як ви-' 
старчить запасу. Замов-, 

І лийте тепер. Замовляйте' 
тільки через 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
Second Floor 

NEW YORK, N.Y. 10010 
Tel.: 982-1530 

Жадай то наших дарових j 
(і:ат:иіогіп з повними 1н-
формаціп.мн про Церти-, 

Іфіката Дарунків та та-' 
кож про нові правила 

висилки Пакунків. 

ІОС ІОГЗОС 

ІИРяео і ковбасні виробя 
за німецьким виробом для смакунів. 

Вироби у. власній фдбряці ковбас. 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАИЛШША 

яку найліпше люблять господині і цілі 
Зайдіть до найближчої KPA.MHH1U Г 

К А Ш , І 11 Лї 1 11 
PORK STOKES 

Головна крамниця: 
. Ь Pond Road Bldgewood - Brooklyn, N.Y. 
Філи крамниць в Ню Иорку і nfosa містом. 

ІОЕЗОІ ае і 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

(ліценція B70 ,ЗНЕШПОСПЛТОРГ”І 
добре відома фірма, яка на протязі багатьох літ скоро 
І точно обслуговує своїх Оагаточнсленннх клієнтів у вн-
свлці пачок-дарунків в Україну й Інших частіш СССР. 

Відборець нічого не платять. 
Тисячі задоволених клкштів. 
Всі посилки забезпечені. 
Гарантована скора і точна достава. 

Всі наші піддилн мають на складі великий вибір BHCOKO– 
якіснюс товарів по дуже поміркованих цінах. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

affiliated with PODAROG1FTS, 1NC. 

проймос замовлеїшя на ЦЕРТНФПіАТІІ ДАР^ТПСІВ, 
АВТА - 408 МОСКВИЧ в обмеженому числі — також 
АПАРТАМЕНТИ для Ваших кревних і приятелів, що 

живуть в УКРАЇНІ 1 СССР. 
За Інформаціямв І безплатними каталогами, звертатись 

до головного бюра або до всіх наших відділів. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

45 WEST 45th STREET, N E W YORK, N.Y. 100S8 
TeL; 245-7905 

В І Д Д І Л И : Телефон: 

N e w York, N.Y. 10O0S, 39 Second Avenue A L 4-5456 
New York, N.Y. 10011, 135 W. 14th St. CH 3-2583 
Brooklyn. N.Y. 11207. 2947 Fullton St. 047-6576 
Brooklyn, N.Y. 11211, 370 Union Avenue ЕУ 4-4952 
Boston, Maes. 02118, 271 Shawraut Avenue L i 2-1767 
Boston, Mass. 02127, 381 West Broadway 268-0068 
Buffalo, N.Y. 14206, 332 FUlmore Avenue TL 6-2674 
Chicago, ill. 60622, 2222 West Chicago Ave. B R 8-6966 
Chicago, ill. 60608, 3333 S. l la ls ted Street W A 5-2737 
Cleveland, Ohio 44134, 5879 State Road 884-1738 
irvhujton, N J . 07111, 762 Springfield Avenue E S 2-4685 
irvlngton, SJ. 07111, 1082 Springfield Avenue 374-6446 
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 

GL 8-2256 
Hnmtramck, Mich. 48212, 11383 Jos. С а т р а п Ave. 365-5255 
Hartford, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 246-9738 
Lakewood, N.J. 08701, 288 Main Street F O 3-8569 
Los Angeles , Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. A N 1-2994 
New Haven, Conn. 06519, 509 Congress Avenue LO 2-1446 
Newark, N.J. 07106, 698 Sanford Avenue 378-8783 
Passalc, N J . , 176 Market Street GR 2-6387 
Peterson 1, N.J., 99 Main Street 274-6400 
Philadelphia, Pa . 19122, 1214 N. 5th Street PO 3-4818 
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street H U 1-2750 
San Francisco, Cal. 94115, 2076 Sutter Street F l 6-1671 
Waterbory, Mass., 905 Bank Street PL 6-6766 
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street SW 8-2868 
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street R l 3-0440 

3 l 

TeL; GR 3-3550. N e w York City 
У К Р А Ї Н С Ь К І М А Ш И Н И 

Д О І Ш С А І Ш Л і Л 
тільки в АрадЬ ^ . І Т 

11 
^ r g i 

Різне ;-. ц 
Українське В н с я л и м е jBtopo 

ROMAN PARCEL SEMlCE 
141 2nd Ave., New Yo^itCity 
Tel.: 475-7430. - BncjfcufcMO 
на СВЯТА до УОСР за^б8.00 
летунською поштою в 0 вовн, 
хусток, 2 найл. плшці, 3 нари 
найл. панчіх 1 3 пари uncapne– 
ток. Замовляюте телефон1ч-
но або лнетовно. Урядові 
години: від понед. до субгв:80 
до 6:00 веч., в неділю від 10 

до 2-ої по вол. Й 

ПОШУІіУІО ' 
АПАРТАМЕНТ^ 

2 кімнати, кухня 1 лазничха, 
на доляогі міста Ню Иорку. 
Просимо дзвонити рано д о го-
дипи 9-ої і веч. 7-11 як' телеф. 

MU 2-5140, ext. 91 В ' 
Юліян Колесар, иИстець 

Real Estate 
д о м и НА ПРОДАЖ 

QUEENS, N.Y.„ ( 
Briarwood - ctilonial detached 
- 6 кімнат, з спальні, вераи-
да, тераса, гараж на 2 ' авта, 
в доск. стані, гарна' зо'млн, 
крок до сабвею. 53,500 завдат-
КУ- . . . : 

GREENBACM REALTY 
АХ 1-7575 ' 

^ Business,., ^ 
Щ Opportunity "4 

М'ЯСНА КРАМНИН^ 
з доброю 40-літньою тради-
цісю до продажу в d. Врук-
лині. з ціїшнм вирядом-'і ву-
джарнею. Також вантажзіе 
авто. Інформації тел.: д --. 

ВА 4-1548 
або ТЕ 6-1574 або SO 8-9029 

мої дні 
БОРИС ОЛЕКОАНДРЇВ 

Ю я в - 1 5 

Лікарі дораджують щороку проходити перевірку здо^ 
ров'я. Не менше треба перевірювати наш господар-
ськпн стан. Чи подумали ви, в якому положенні опи-
нилися б ваші дружина й діти, якби з вами щось тра-
пилося? Не відкладайте життьового забезпечення. 
Воно існує тільки тому, що кожної хвилини дня І HQ-
чі нас може не стати. Ще СЬОГОДНІ ЗАБЕЗПЕЧГГЬ-

СЯ в УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ СОЮЗІ! 

"Зсаос зсе гж”-хсг з з п 3CCZ Z3CSZ 3 X Z : а з г 
НЮИОРКСЬК.4 ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 

та ігімрцькі спеиДяльностІ 

JCHALLER a WEBER 
ЯІУ - д і м ЯКОСТЕЙ -

PL3H1 М'ЯСНІ ВИРОБИ. СВІЖЕ М'ЯСИВО ДО ВАРЕННЯ І ПЕЧЕННЯ 
КОВБАСКИ Є н и т к и 

Великих крамниць Великих кралшниць 
1л NEW YORK: 1654 2nd Avenue (85-66 Sta.) 
in RDXJEWOOD: 56-54 Myrtle Avenue 
in ASTOK1A: 28-28 Stein way Street -
FRANKLlN SQUARE, Li.: 981 Hempatead Tpk. 
in FLLSH1NQ: 41-06 Main Street -
in JACKSON HElOHTS: 82-10 87th Avenue 
la FLORAL PARK, LJL: 259 — 17 HUlsldo Avenue 
in P O U G H K E E P S I E , N.Y.J 450 Mala Street 

TR 9-8047 
УА 1-7068 
AS 4-3216 

- 4S7-76T7 
. H i 5-2JW 
, D E 5-1154 
- 343-eixo 

Ія BART NORTHPORT. L,Lt 256 - А Ілгк FteM Bd 
(914) 454-9076 
ГК16) 757-AM1 
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11 Funeral Directors Ц 
Theodore WOLlNNlNOnc 

Директор ( 
Похоропного ЗаведАешВ 

128 Eaat 7th Street 
NEW YORK. N.T.,ltX. 

Tel: GR 5-148ТСГ 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERvlCE 
4221 PARK A V E N T J E 

BRONX, N.Y. .'0457 
(near E. Tremont АдаїА) 

TeL: 868-8474. v^y 
Д и р е к т о р ! . 1 ; ' 

ИОСИФ СЕНКОВСЬКИИ 
Завідує планиУШШЯШЙМ но-
".оронів в капляцях, noao– 
ясеннх а ковші." "аіоні vdo– 
та, Похоропн по 

них ідиедСі 

КОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

Ccmplctoly 
AIR CONDITIONBID 

Заямаогься Похороаазсг 
в стевті NEW JERSEY. 

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

кличте, ах в день, так 1 
В НОЧІ 

W1LUAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren StreeU.i 

JERSEY C1TY, SJ. 978Й 
HEnderson 4-6181 
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TAZAB of LONDON 
НАЙБІЛЬША ВИСИЛКОВА ФП'МА ПОРУЧАС Д Л Я ВИСИЛКИ 

В УКРАЇНУ И ІНШИХ КРАЇН 

Одяг - Харчі - Товарі 
Великий вибір епеціяльннх стандартових святочних пачок з харчалш.—– Капн 

на лілоса — Дивани на стіну — Акордеони Hohner-a - Орталіонові плащі — Най-
лонові соро'ши — Солідне взуття, визслядане баршеком - Светерн — Шваяцарські 
хустки — АІГГЛІЯСЬКІ матеріяли, футра правдиві й найлонові та Інший одяг. 

Д о кожної пачки можна долучити досконалі англійські папіросн по низьких 
цінах. 

Солідна і скора обслуга — помірковані ціни — гарантована достава пересилок. 
Є 

Цього року — зі влгляду на 20-л1тке іануваїїня нашої фірми — до кожної пач-
ки — залежно від замовлення - додасмо безплатно подарунки - - чоловічі пей-
лонові сорочки, жіночі брі-иейлонові блюзісн нейлонові панчохи, папіросн і ма-
теріялн на убраїшя. 

є 
Жадайте багато ілюстрованих каталогів в українській й англійській мовах — 

пишучи або телефонуючи: 

TAZAB OF LONDON 
16 Shiyveeant Street, New York, N.Y. 10003 Tel.: 254-4161 

!Ьгт ir ^CEZ Z3XZ race: З О С зде c 3 3 d 3 C d 2 C 

і 

LYTWYH LYTWYB 
UKRAINIAN ^ ' : 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVTNOTON, N.J. 
NEWARK, N.Ls. і 
ESsex 5-5555 

^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИЙ 

Займасться Позсорошид 
в BRONX, ВІЮОКІЛПІ. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована твиперату-
ра. модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PE1ER JAREMA 
t29 EAST 7th STREET 

NEW YORK, НЛГ' 
ORef?on 4-2568 

sU^fe, 


