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- КОРОТКІ ВЕСТІ -
Середа, 4 лютого 1970 у' 

В А М Е Р И Ц І 
ПРЕСА ПІДКРЕСЛЮЄ ТОП ФАКТ, що бюджетовий 

проект федерального бюджету на 1971 -нй рік посередньо 
передбачає збільшення числа безробітних в найближчо
му фінансовому році. В бюджетовому проекті передбачено, 
щ о у .фінансовому році на допомогу безробітним треба 
буде видати більші суми, як в роках 1969 і 1970. І так в 
1969 році на безробіття призначена була сума 895,000-
000, на 1970-ий рік передбачена сума 1,138,000 до
ларів, а на виплату безробіття у фінансовому році, що 
скінчиться 1971-го року - 1,238,000. Число безробітних 
може бути ще більше, бо ті, що вперше шукають праці 
і її не знаходять, не дістають допомоги. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОНІ! ПОВІДОМИВ, що в бе
резні цього року мають покликати до військової служби 
19,000 рекрутів, стільки саме, що і в лютому цього року. 
Всі ці рекрути будуть приділені до армії, бо фльота і де– 
тунство мають потрібне число добровольців. Департамент 
Оборони повідомляє, що цього року передбачається пок
ликати до служби у збройних силах ЗСА 225,000 рекрутів, 
f. в Ї9в9 році покликали були 290,000. Пересічно на один 
місяць припадас кликати до військової служби 18,700 ре
крутів. , . 

В Р Е С П У Б ; и Ц І КОСТА РІКА в недільних виборах 
вибрали: на президента країни Хрзе Фіґереса Феррера, чле
на Національної Визвольної Партії, прихильника лібе
ральних соціальних реформ. Фіґерес переміг Марія Еченді 
Хіменеза, члена Національної Уніфікаційної Партії, я к а 
була яри владі впродовж останніх чотирьох років. Три ін
ші кандидати на президента дїсявяи мале число голосів. 
В Конгресі, який мас 57 членів, контролю затримає Націо
нальна Визвольна Партія, яка має 29 членів леґіслятурн. 
Новообраний президент Фіґерес мас 63 роки, він с заснов
ником своєї партії, яка тепер бажає, щоб її провідний член 
здійснював демократичну соціальну програму. 

Ґ Р А В Н Д Г О Ґ АБО ВУДЧОК - це тварина, що живе 
в Америці й Канаді, яка допомагає передбачати час при
ходу теплої погоди тим .людям, що на основі традиції цим 
цікавляться: Старші пам'ятають, що на рідних землях 
передбачали погоду на основі того, як було на Стрітеиня, 
15-го лютого. Як не було тоді сонця і було холодно, то 
люди, казали, що „ведмідь буду розбиває, бо буде вчасна 
віфва". В Америці це передбачення прив'язане До 2-го лю
того, коли тварина - гризун ґравндгоґ або вудчок вихо
дить із зимової криївки, щоб побачити свою тінь. Цього 
року в понеділок падав дощ і був холод, і ґравндгоґ не 
міг бачити своєї тіні. Передбачають вчасну весну, хоч 
покищо, дощ і холод і весни не чути. 

- , -^-- . - --4-у. C^B^f ї—'Л 

Президент пропонує компроміс в справі 
фондів, проти яких поставив вето 

Вашингтон. — Президент 
Ніксон вислав листа до спі–' 
кера Палати Репрезентантів 
Д ж а н а МекКормека, в яко
му пропонує комлромісову 
розв'язку тих збільшених 
фондів на Департамент Здо
ров'я, Освіти ft Добродійнос
ті!, проти яких він поставив 
був вето, бо уважав, що во
ни спричинять збільшення 
інфляції. Конгрес схвалив 
був 19.7 більйона долярів, 
хоч Уряд пропонував видат– 
кувати тільки 18.6 більйона. 
Президент заявляє, що він 
підпише законопроект, колн 
Конгрес схвалить 19,057.,-
125,700 для Департаментів 
Здоров'я, Праці і для Уряду 

Економічних Можливостей. 
Над пропозицією Президен
та Палатна Підкомісія Ви
датків мала нараджуватися 
4-го лютого, а в четвер 5-го 
лютого цю справу мала б 
вирішити Палатна Комісія 
Видатків. Сенат схвалив ре- ; 
золюцію про те, щоб Депар
таменти Здоров'я і Праці ді-: 
ставали фонди в такій самій 
висота до кінця лютого ц. p., 
як це було схвалено мнну– 

"ї Конгресі НЄ8' 
j з пропозиції пре– 

лого року. В Конгресі н е в ^ е ” а т о р а з Ню Иорку Чар– 
льса Гуделла, який в справі 

В'єтнаму 
солідірнзусться з лібераль
ними демократами. Резолю– 

зидента Ніксона .і не знати, ріолітики супроти 
як цю справу вирішить пов
на Палата, де більшість де
мократів голосувала за біль
ші фонди на освіту. 

Сенат схвалив 3.1 більйона долярів 
| на автостради 

Вашингтон. — Сенат біль
шістю 83-ох до 4-ох голосів 
прийняв законопроект, згід
но з яким Федеральний У– 
ряд мав би давати позички 
або й дарунки у висоті двох– 
третіх тих видатків, які 
окремі міські управи призна
чають на розбудову так зва
ного масового транспорту. 
Фонди Федерального Уряду 
могли б бути вжиті і на за
куп теренів, потрібних на 
шляхи, та на влаштування, 
потрібне до будови шляхів. 
Секретар транспорту Джан 

А. Волпі назвав той день, в 
якому Сенат схвалив пови
шу ухвалу історичним днем. 
Досі Федеральний Уряд це 
давав фондів на поправу 
міського масового транспор
ту. Тепер цю справу мас ви
рішити Палата Репрезентант 
тів, яка почне переслуханим 
в березні. Сенат відкинув 
пропозиції двох сенаторів. 
Кренстана з Каліфорнії та 
Ґуделя з Ню Иорку, щоб 
на. розбудову масового місь
кого транспорту схвалити 10 
більйонів долярів. 

ція сенатора Ч. Гуделла за– 
клігкаг. до відкликання з 
^В'єтнаму всіх без внйнятку 
американських з б р о йнігх 
сил найдалі до Зі грудня ц. 
р. Інші резолюції дещо по
міркованіші, вимагаючи, на– 
прпкл ід. визначення термі– 
відклнкання американських 

Мале число шкіл здійснило наказ 
Найвищого Суду в справі об'єднання 

ВПРОДОВЖ ЧОТИРЬОХ ДНІВ ВЕЛИСЯ бої між Із
раїлем і Сирісю в обширі верховини Голяну, яку ізраїльці 
окупували у червневій війні в 1967 році. З обох боків бра
ли у тих боях участь танки, гармати й літаки. Комуніка– 
ти з обох сторін — один одному перечать, прославляючи 
тільки власну перемогу. Снрія дотепер була пасивним 
глядачем ізраїльсько - єгипетських та ізраїльсько - йор
данських зударів. Активний виступ Сирії прославляється 
в арабській пресі, як доказ єдиного фронту арабів в їх 
боротьбі проти спільного ворога. 

СОВЄТСЬКИП СОЮЗ ПОВІДОМИВ Америку, що він 
„примушений" доставити нову зброю Єгиптові ніби внас– 
лідку американських достав зброї Ізраїлеві. Совстські ам– 
басадори в Британії, Франції й Америці відвідали в тому 
самому дні міністрів закордонних справ названих держав. 
Не виявлено змісту їх заяв і розмов. Заяву про транспорти 
зброї до Сгнпту передано окремо. 

В ІЗРАЇЛІ ПЕРЕВОДИЛИ слідство в справі двох ви
бухів 3 трагічними наслідками. Недалеко Тель Авіву ви
буяла азиунщія в одній фабриці, вбивши двох робітників. 
У порті Е л я т вибух стався на вантажному автомобілі, що 
Віз міни і з здобутого ізраїльцямн скельного острівця Шад– 
вая . Згинуло тоді 20 вояків і цивільних осіб. Стверджено, 
що вибух стався внаслідку занедбання — роззброїти міни 
перед г)с навантажуванням. 

ПІВНІЧНИЙ В'ЄТНАМ НАРАХОВУЄ тепер 20 міль
йонів осіб, на три .мільйони більше за останніх десять ро
ків. У Південному В'єтнамі живе 17 мільйонів людей, теж 
на Три мільйони більше за останнє десятиріччя. Ці цифри 
проголосив перший секретар компартії Північного В'єтна
му Де Дуан, заповівши ще раз, що 37-мільйоновий в'єт
намський нарід буде об'єднаний під комуністичним прово
д о м — після прогри ЗСА. 

ДО ПАРИЖУ ПРИБУВ з неофіційними .відвідинами 
марокканський король Гассан П з великим штабом своїх 
співробітників. Вони зайняли 90 кімнат у паризькому го
телі Крелльон. Король Гассан старається за посилену до
помогу зброєю і промисловими виробами від Франції. Аль– 
жир, Марокко і Тунізія були раніше французькими коло
ніями. Король Гассан відвідав куртуазійно туніського пре
зидента'Табіба Бургібу, який перебуває в лікуванні в од
ній паризькій клініці. 

У МОСКВІ ПОЧАЛИ ставити п'єсу Віктора Лаврен– 
тсва „Чоловік і ґльоб", в якій, між іншими, є одна ява 
з президентом Рузвелтом і його дорадником Гаррі Гоп– 
кінсом. Рузвелт — виходить з їх діллогу - знав про пла
новану японцями атаку проти Перл Гарбору. але хотів 
використати ту подію задля розвитку американської ато– 
мової зброї, щоб запанувати над світом. Всі ті подробиці -
не згідні з історичною правдою. 

ФІЛЛІПІНСЬКИЙ П Р Е З И Д Е Н Т ФЕРДИНАИД 
МАРКОС ПЕРЕСТЕРІГ студентів проти продовжування 
демонстрацій та будь - яких нягальннх виступів. Напри
кінці минулого тижня кількатисячна юрба студентів про
бувала вдертися до президентського палацу й поліція стрі
ляла до демонстрантів. Чотири студенти згинули, багато 
було поранених. Маркос заявив на пресовій конеререкції, 
що поліція не стрілятиме до мирнігх демонстрантів, але 
спричининки насильних актів мусять рахуватися з наслід
ками. Він закинув комуністичним провокаторам вину у 
тій мцнулотижневій події. 

ВРПТШСЬКІ КОНСЕРВАТИСТИ РІШИЛИ йти у 
найближчих парламентарних виборах, які відбудуться в 
травні 1971 року, під гаслом „закон і порядок". Ліве кри
ло Консервативної партії воліли б гасла з ділянки СОЦІАЛЬ
НИХ реформ. Консервативна партія сподівається вернутися 
до влади, бо хоча господарська ситуація в Британії знач
но поправилась і соціялістичний уряд переводить деякі 
милі жінкам і молоді реформи, проте загальний настрій н с 

дошками соціялістад. 

Атланта, Джорджія. — 
Найвищий Суд ЗСА наказав 
був до 1-го лютого ц. р. об'– 

.– .т/щф^тцолЩіфяь.-білях, і 
чорних учнів, але незначне 
число шкіл здійснило цей 
наказ, і в перших днях лю
того деякі школи були зак
риті тимчасово, інші були 
вповні збойкотовані білими 
учнями, а деякі школи нав
чали тільки білих учнів, як 
це було перед найновішим 
зарядженням Н а й вищого 
Суду. Три школи в стейті 
Луїзіяна об'єднали білих уч
нів із чорними, дві зробили 
це в стейті Мюсіссіппі і од

на на Флориді. Не було жа
дних заворушень в тих 30-
ох шкільних округах, де ма– 

Недаяеко"чБТрміитгему в ч Х 
лабамі шкільна влада мусі– 
ла закрити дві школи, бо 
була загроза, що в цих шко
лах підкладуть бомби. Дея
кі школи просили -відклас
ти реченець о б 'є д н а н ня 
шкіл, шоб можна були здій
снити потрібні приготуван
ня, і їм дозволено це зроби
ти. Інші школи плянують 
діяти як приватні навчальні 
заведення, і тоді зможуть 
вони обслуговувати тільки 
білих учнів. 

Секретар скарбу передбачає сповільнення 
інфляції і менші відсотки 

Ню Иорк, — Секретар 
скарбу Дейвід М. Кеиведі, 
промовляючи на прийняттю 
з приводу започаткувания 
кампанії для продажу феде
ральних ощадностевих бон– 
д'в заявив, що перелім у 
збільшуванні інфляції ближ
чий, якби це могло здавати
ся, і що внаслідок припинен
ня збільшення темпу інфля
ції можна сподіватися, що 
будуть зменшені відсотки 
від позичок. Кеннеді промов

ляв до зібраих на прийнятті 
банкірів, промисловців, про
відників робітничих спілок 
та урядовців із федеральних 
агенцій і сказав їм: „ Ми оце 
зачинаємо мати успіх в осяг
ненні цілі, яку поставив собі 
Президент — зменшити ін
фляцію". Заява секретаря 
скарбу мала негайний вплив 
на біржу, де ціни на акції 
впродовж однієї півгодини 
збільшилися були на біль
ше, як 14 пунктів. 

В сенатській Комісії закордонних справ 
знову критикують Президента 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ У ВІРДЖІНІЇ 

Вашингтон. - Після дов
шої перерви сенатська Ко
місія для закордонних зв'яз
ків розпочала в минулий 
вівторок 3 лютого ц. р. пе
реслухування в справі аме
риканської політики супро
ти В'єтнаму. Формально ді
ється це у зв'язку з зголо– 
шенням кількох резолюцій, 
між ними в першу чергу ре
золюції республіканського 

військ з В'єтнаму в залеж
ності від того чи південно– 
в'стнамський уряд поши
рить базу свого парттйно-по– 
літнчного існування і ска– 
суз пресову цензуру. Пер
ший день того переслуху
вання був виповнений ата
ками проти пляну през. Р. 
Ніксона щодо .,в'егнаміза– 
ції" В'єтнамської війни. До
цільність ,.в'стнамізації" за
перечували сенатори Чарльс 
Ґуделл і демократичний се
натор з Айовн Гаролд Юз. 
Різко виступив проти полі
тики през Ніксона також го
лова тієї Комісії, давній про
тивник участи Америки у 
В'єтнамській війні сенатор 
Дж. В. Фулбрайт. Критико
ві но теж віце-президента 

/Спіро Еґню за його „заляку
вання" ппесн і ніби спону
кування її припинити кри
тику в'єтнамської політики 
УпядУг– 

Папа дещо поступився в справі целібату 
в Римо-католицькій Церкві 

Рим. Папа Павло VI 
'признав у листі до держав
ного секретаря Апостольсь
кої Столиці кардинала Жа– 
к г Вілльо. що в Римо-като– 
лицькін Церкві можуть нас
тати внішяткогм випадки, в 
яких треба допустити жона
тих священиків до викону
вання душпястирських фун
кцій. Таке може бути в тих 
єпархіях, де значний брак 
духовннків. Але це може ді
ятися тільки у внйняткових 
випадках і в місцевих умо– 
вннах. Зрештою Папі під
тримав своє давнє станови
ще про необхідність збере– 

ло бути об'єднання шкіл.йження целібату в Римо-ка– 
Нела:^о"чБиїміитгемуГ 'в'-””-Х– толе щькій Церкві та закли

кав голландську гієрархію і 
духовннків ..перевірити своє 
становище". Однак Папа ви
словив при тім свої глибокі 

го духовного світу в усіх 
ГОЛЛАНДСЬКИХ к а т о л нків. 
Цей лист Папи — за найпер
шими коментарями -— -
спробою внминути гострий 
конфлікт між Апостольсь
кою Столицею і Католиць
кою Церквою в Голландії та 
промостити шлях до диску
сії, тим паче, що сам Папа 
згадав у тому листі, шо най
ближчий Синод католиць
ких, єпископів знову пови
нен зайнятися такою гост
рою проблемою, як потреба 
більшого допливу молоді до 
теологічних студій. З уваги 
на різке й непоступливе ста
новище Папи Павла VI в 
справі" ^лібвту^-голлігйдсь– 
кий кардинал Беряард Аль– 
фрінк відмовився поїхати до 
Риму на зустріч з Папою -
тепер Папа неначе відчинив 

На зннмці (зліва) : Д. Андерсон, Лев Влонарович, М. Ал– 
дерсон, 1. Руденко, губернатор Линвуд Голтон, просік Філі– 
мон Ковтоіпок, який організував цю зустріч і очолював 

делегацію, І Руденко. І. Таран, М. Таран, С. Костик. 

.День 26 січня 1970 року 
ввійде в історію української 
громади у Вірджінії. 

Вірджінія - - це мати аме
риканської країни. Тув в мі
сті Вілліямсбургу й околи
цях відбувалися найважли
віші події, шо привели до 
проголошення незалежності! 
американської держави. Тут 
відомий Патрик Генрі про
голосив гасло ..Свобода або 
смерті.", що нагадує нам ук
раїнське козацьке ..здобути, 
або дома не бути", тут зве– 
пичплн великого сина Вір
джінії Джорджа Вашингто
на, про якого писав наш на
ціональний геній Т. Шев
ченко: ..Коли ми діждемо
ся Вашингтона, з новим і 
праведним законом? А діж
демось таки колись". Тут 
відбувалися п р и готування 
для проголошення незялеж– 

почування для голландсько, і пвете для такої зустрічі. 

Косиґін написав листа до Ніксона 
в справі Близького Сходу 

Вашингтон. — 3 Білого 
Дому виявлено, що в мину
лу суботу совстська амбаса– 
да у Вашингтоні переслала 
президентові Ні неонові лис
т і від совстського прем'єрі 
Алексоя Косиґін а. Змісту то
го листа ще не оприлюдне
но і відповідь на нього прий
де в найближчих днях. Ска
зано'тільки, що Косиґін вка– 
іус на загострення ситуації 
між Ізраїлем, і його арабсь– 
кими сусідами та на конеч
ність прнспішення посеред
ницьких заходів „чотирьох 
великих". Косиґін нчтякас 
теж прозоро на можливість 
дальших великих 
зброї Єгиптові ніби 

ту. У вівторок 3 лютого у 
Ню Иорку відбулася нова 
конференція амбасадорів 3-
СА. СССР. Британії й Фран
ції над справою ізраїльсько– 
арабського замирення. Со– 
ястеький ,змбасадор ЯКОР 
Малік і американський ам 
басадор Чарльс Пост один 
одному заклдували, що з ви
ни їхніх держав нс можи? 
знайти спільної розв'язки. 
Малік наполягав, щоб при
пинити дискусію та присту
пити до формулювання кон
кретного проекту зімнрен 
ня. Однак це річ неможли
ва, поки нема згоди між 3-

достав І СА і СССР v таких засаднн 
задля ! них справах, як кордони Із 

Грабарі в Ню Йорку далі страйкують 
Ню Иорк. — Страйк Спіл

ки грабарів у цьому місті 
триває вже четвертий тиж
день, і тисячі померлих ле
жать в підвалах, гаражах, 
під шатрами та в інших 
„сховках" на цвинтарях в 
районі метрополітальної ок
руги. В членів родин помер
лих з кожним днем зростає 

біль внаслідок такої зневаги 
тлінних останків покійників. 
Стейтові посередники марно 
стараються помирити пред
ставників спілки грабарів і 
власників цвинтарів. Tene^ 
перішні заробітні платні гра
барів занизькі, але їхні ви
моги такі великі, що важко 
заключити новий договір 
про працю. 

У Ню Йорку відбудеться Педагогічний 
Семінар 

Ню Иорк. — Крайова Ви
ховна Рада — КордннацИі– 
ннй Центр Шкільних Рад у 
ЗСА, влаштовує для учите
лів суботніх шкіл україно
знавства та зацікавлених 
справою нЙЗчання і вихо
вання Педагогічний Семі
нар, що відбудеться у неді
лю 15 лютого в год. 2-ій по 
пол. у Народному Домі при 
142 Друга аве.. заля ч. 22. У 
програмі: інспектор Голов
ної Шкільної Ради УТЩ -
ЗСА проф. Ю. Бобровськнй 
прочитає доповідь „Загаль
на дидактика в школах ук
раїнознавства'у проф: - J ^ С 

Каршнська — .,Навчання у– 
країнської мови на серед
ньому і вищому ступнях". 
Після кожної доповіді — за
питання й дискусія. 

Участь у Педагогічному 
Семінарі обов'язкова для 
всіх учителів і практикан
тів шкіл українознавства 
всіх Шкільних Рад Метропо
літальної Округи (стейтн Н. 
И.. Н. Дж.. Коннектикат): 
для иекваліфікованих учи
телів, щоб вони доповняли 
свої кваліфікації, а для ква
ліфікованих, щоб могли по
ділитися своїм досвідом під 
чіс двекусШ -–- -– 

зрівноваження достав, т о їх і раїлю та торористично-пар– 
робить Америка в користьІтизанська акція арабський 
Ізраїлю. В тому самому дні І революційних організацій 
совстські амбасадорн у Лон–; Наради продовжуються, прі' 
доні й Парижі передали там чому Франція грас роли 
також листи Коснгіна, але, компромісооого посередни– 
мабуть. не однакового змЮ– кп. 

В Чехо-Словаччині вичищують 
з лібералів не тільки провід, 

а й усю партію 
Очолюваний правдус совстську інвазію і 

чи вважає її конечною для 
інтересів комуністичного бу
дівництва в ЧССР. Від до
кладної відповіді на всі пи
тання залежатиме видача 
членських легітимації^, зна
чить дальша приналежність 
даного комуніста до компар
тії. В поінформованих колах 
обраховують, що внаслідок 
цієї перевірки з комуністич
ної партії ЧССР усунуть від 
500 до 750 тисяч членів. До
сі названа компартія нара
ховувала півтора мільйона 
членів й охоплювала майже 
десять відсотків. усього на
селення Чехо-Словаччини, 
то значить, що до партії на
лежав кожен десятий меш
канець ЧССР. Совстські оку
панти вважають, що така 
кількість членів надто вели
ка, бо ж у самому Совєтсько– 
му Союзі комуністична пар
тія охоплює тільки 6 відсот
ків населення, . 

Прага. 
Густавом Гусаком провід ко
муністичної партії Чехо-Сло
ваччини започаткував захо
ди для проведення основної 
чистки не тільки в провід
них колах, але також і в 
усій партії. Головною метою 
цих заходів вичистити чехо
словацьку компартію з еле
ментів прихильних до лібе– 
ралізаційного курсу А. Дуб– 
чека і зробити її більш пра
вовірною і здисциплінова– 
ною. Центральний Комітет 
КГГЧ розіслав усім обласним 
і місцевим клітинам обіжни
ка з наказом перевести роз
питування, кожного з-поміж 
півтора мільйона членів ком
партії, щоб встановити, як і 
в якій мірі ставився він до 
реформ 1968 року і до серп
невої окупації ЧССР того ж 
-року. Кожен із членів ком
партії мусить зокрема відпо
вісти на питання, чи віл вн– 

ностн З'єднаних Стейтів А– 
мернки. Часто називають 
Вірджінію матір'ю прези
дентів Америки. Звідси вий
шли: Джордж Вашингтон, 
Томас Джеферсон, Медісон, 
Монро, Гаррісон. Тейлор, 
Вільсон. 

Тут вперше в історії, 26-го 
січня 1970 року відбулося 
проголошення Українського 
Дня Незалежнсти губерна
тором Голтоном. І якщо 
хтось буде мати хвилину 
вільного часу, то буде дуже 
доцільним написати кілька 
слів подяки губернаторові 
Вірджінії. А якщо буде біль
ше пасу, то відвідати в часі 
вакацій місто Вілліямсбурґ, 
недалеко Вашингтону. 

В суботу 17 січня 1970 р. 
відбулася інавгурація гу– 
б'фнатора Лінвуда Голтона, 

(Зчкінченнл па crop. 3-ій) 

Січневі Роковини 
Сан Фраясїско.' ' 3 Аіць 

ятиви й заходами Відділу 
УККА у неділю 1-го лютого 
відбулась Січневі Академія, 
з залі при українській пра– 
вославній церкві. Святкове 
:лово виголосив проф. Тарас 
Іужач. із сольослівамн вис
тупали пані Зоря Персидсь
ка я супроводі акомпаніято– 
-іа Теда Гопкінса і Віктор 
Швидко — при фортеп'яні 
п-ні Діденко: Мішаним хо– 
оом диригувала п-ні А. На– 

в Сан Франсіско 
рїжна. Крім того, відповідні 
вірші декламували панни 
Ляриса Шулежко та Настя 
Вазальська. Присутніми на 
Святковій Академії були ук
раїнці з Сан Франсїска, Овк– 
ленду її околиць, а також а– 
мерчканські приятелі. Газе
та ..Сан Франсіско Кронікл" 
з 26 січня інформувала у 
відділі коротких повідом
лень, що в четвер над рату
шею Сан Франсіскч повівав 
укпяїнський прапор. 

Богдана Кекіша призначено директором 
економічних дослідів 

Ню йорк. ,.Волстріт 
' їжорнал" з 20 січня 1970 Р 
шмістив повідомлення про 
іоні найменування у велн– 
:ій фірмі ..Муді Інвесторе 
Сервіс". Між іншими приз– 
чачеяпямн на нові посади, 
(я фірма найменувала ук
раїнського економіста В. Ке– 
гіша дігректором економіч– 
шх дослідів. Богдан Кокіш 
ірибув з батьками з повоєн– 
юї Европи до ЗСА. закін– 
іив Ситі Коледж у Ню Пор– 
:у. продовжував і туд:ї з 

економіки в Нюйоркському 
університеті, потім у Ко– 
иомбінському університеті, 
де одержав днпльом магіст– 
`a з економії. Від I960 р. він 
юзпочал працювати у і|)ір-
чі ..Мулі Інвесторе Сервіс", 
v 1963 p. ova іменований го
ловним економістом, а в 19-
ю — заступником поезнден– 
га фірми. Богдан Кекіш с 
членом Американської Еко
номічної Асоціації. Амепи– 

Богдаи Кекіш 

вариства та ін. америісансь– 
кнх товариств і установ цьо
го профілю. У молодших ро
ках ВІН співав у хорі ..Дум
ка", належить до Пласту; 
члени родини Богдана Кекі– 

каяського Статистичного То– і іип належать до УНСоюзу. 

УКІ'АШЦІ у ВІЛЬНІМ СВІТІ 
ВШАНУЮТЬ ПАМ'ЯТЬ І ця, під диригуванням Воло– 

ВБЛИКОГО ДИРИГЕНТА димира Клямкова. 
ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЛ і 

| ЗИМОВИЙ СУМІВСЬКІШ 
Вінніпег. - У 1969 р. мн-і ТАВІР У Г.ЕЛЬГП 

нуло 25 літ від часу смертні Брюссель. -– Від 25 груд– 
велнкого українського ди– | ия м. р. до 3-го січня 1970 
рігґента, композитора і ет– | у таборовій Оселі ,,Франко– 
нографа сл. п. Олександра 
Кошнця. У неділю 8 люто
го ц. р. в залі Плейгавз Те
атру, заходами хору ім. О. 
Кошиця. відбудеться кон
церт на пошану великого 
мнетця. Крім концертог.ої 
частини, буде доповідь д-ра 
П. Маценка про діяльність 
Олександра Кошиця. Висту
патимуть також баритон Я– 
рослав Щур і чоловічий та 
жіночий хори ім. О. Кошн– 

йоле тривав зимовий сумів– 
ськни вишкіл ьно-відпочин– 
ковий табір, організований 
Крайовою Управою СУМ в 
Бельгії. Ще немає відомос
тей про кількість учасників, 
але на минулорічному зимо
вому таборі було понад 70 
осіб, хлопців і дівчат. Д л я 
таборян були запляновані 
доповіді, літературні вечо
ри, мандрівки на лещетах і 
самодіяльні концерти. 
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:ipiiiiioi;a;i;onifii б ю д ж е т 
He тільки детальний бюджет з усіма позиціями за 

окремими Секретаріятами, що становить грубезну книгу. 
але й сумаргічянй бюджетовцй прелімінар, щ з його пре
зидент Ніксон переслав Конгресові в минулий понеділок, 
не твір для студій спеціялістів. Кожнорічний бюджет дас 
також достатньо матеріалу для різної його інтерпретації 
й взасмосуперечних коментарів — згідно з політичним 
світоглядом та симпатіями кожного коментатора. Реаль
ність бюджетових позицїй– у прибутках і видатках можна 
завжди перевірити щойно з кінцем, а не з початком бю– 
джетсвого року. Тому покищо можна говорятн тільки про 
найзагальніші характеристичні риси першого бюджету, 
що його представив Конгресові Ричард Ніксон. 

Бюджет віддзеркалює передусім перейняту від Д. Д. 
Анзенгавера господарсько - фінансову філософію Ніксо
на: здор:ве державне господарство полятас в зрівнова
женому бюджеті, і зрівноважений бюджет є найпершою 
зброєю у боротьбі проти інфляції. Новий бюджет на 1971 
рік висотою 200,700.000 000 дол. зрівноважений і виказус 
надвишку 1,300.000.000. Проте, ця надвншка залежить ще 
зід законів, що їх п:винен схвалити Конгрес, як підвищен
ня поштових оплат, підвищення деяких' посередніх подат
ків і т. п. Нового безпосереднього податку Президент' не 
вимагає і не заповідає, а бюджетовий директор Роберт 
Майо заявив, що Президент не вимагатиме також продов
ження так званого додаткового тимчасового податку, який 
вигасле 1 липня ц. р. 

Зрівноваження бюджету осягнено немилосердним 
, "і і,`.`pіанням" видатків у різних справах державної адмі– 

ністраин. головно на збрейні'сили і програму космічних 
А 'олідіи на кругло б більйонів дол. Проте, це не легко– 
. ч;кімнл проблеми оборони, бо Президент заповів поши
рення ракетної протиракетної оборони й дослідів над роз– 
ви:ком так званої многечленної міжконтинентальної раке
ти. „НИ Тайме", критикуючи бюджет Ніксона як „недос
татній" і „сумнівний щодо своєї реальности", признає, що 
вія виявляє планування на далеку мету. Призначивши 
аж 41" -̂ бюджету на внутрішні потреби країни, Ніксон за
перечив цим засаду Л. Джансона, що на першому місці 
стоїть В'єтнамська війна. Вперше теж не окреслено вираз
но, скільки та війна коштуватиме Америці у 1971 році, але 
все ж коштуватиме — менше, як перед тим. 

А втім, не всі бюджетові позиції зменшені в порівнян
ні з минулим роком. Наприклад, Ніксон додав 600 мільйо
нів доларів до минулорічної суми, призначеної на бороть
бу проти злочинства. Він жадає чотири більйони на 5-річ– 
ний час задля очищування засмічених вод і повітря, 
при чому дальших 6 більйонів мають дати стейти 
з федеральною допомсгчло шляхом закупу стейтових бон– 
дів і продажу бондів федеральних. Він пропонує 4,600.-
000.000 дол. на розбудову та направу шляхів і заповідає 
окреме звернення в справі виховання. Однак, одночас пів– 
більйона дслярів скреслено з програми космічних дослі
дів, а відмова значно побільшити бюджетову суму на про
граму охорони здоров'я викличе напевно також ремству
вання установ і людей, безпосередньо заторкненнх тими 
ощадносгямн. 

Але вже на своїй останній пресовім конереренції, як 
теж у своєму радіо - телевізійному виступі з виправдуван
ням „вега" проти інфляційних видатків на здоров'я і ос
віту, Ніксон підкреслював, що треба дивитися на 
потреби країни в цілості, і не тільки з перспективи ниніш
нього дня. а й з перспективи майбутніх років та наступно
го покоління. Тому, наприклад, секретар розвитку житло
вих і міських справ Джордж Ррмні признав, що бюджет 
його Секретаріату „зрізано аж до кости", але додав по– 
філософськн: „я вдоволений". Вш поділяє надію Ніксона. 
що зрівноважений бюджет матиме добрий психологічний 
наслідок на сповільнення інфляції, збільшить довір'я гро
мадян до стабільяости економічної ситуації і тому, прн 
всій тісноті кредиту, підштовхне приватний будівельний 
рух. 

Новий бюджет спертий на перевірці черговості! крайо
вих нетреб. Відомий коментатор Макс Френкель признає, 
що „змінена черговість у першенстві стала доктриною, яку 
сприйнято у більшості відповідальних кіл". Напередодні 
проголошення тексту бюджету Ніксона коментатор Реско 
Друммонд твердив. Що Ніксон звернув „наліво віт. центру". 
перехопивши від Демократичної партії багато її внутріш– 
ньопрограмових цілей. Але це не охоронить Ричарда Нік
сона і його бюджету від критиків, бож ми живемо у ви
борчому році,' в якому плекається всяку полеміку, щоб 
осягнути виборчу перемогу 

В. Ткач 

КІНЕЦЬ ЧЕРНІНА І НАДІЇ НА 
„ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ" В УССР 

В одній із наших поперед
ніх статтей з кінця жовтня 
м. р. п. н. ..Коли прийде чер
га на Гусака" писалося та
ке: „Чернік — це єдиний з 
реформістів, що утримався 
на високому пості. Йому 
приходнться виявляти не 
абияку .зручність', щоб ви
правдатися зі СВОЇХ КОЛИШ
НІХ „гріхів" і йти, так би мо
вити, в ногу з новим кур
сом". 

Про наступника Дубчека 
на посту шефа комуністич
ної партії. Гусака, в тій ж е 

статті писалося таке: ,.Ко
лишній репресований за до
би Новотного і близький 
співрсбітннк Дубчека з ча
сів .весни', він тепер є слух
няним знаряддям Москви... 
Але минуле Гусака робить 
і ного позицію непевною. 
Кидаючи обвинувачення на 
Дубчека й інших, він одно
часно мусить виправдувати і 
свою колишню приналеж
ність до реформістів. І тому 
вже тепер дехто передбачає, 
що Гусака рано чи пізно 
спіткає доля ,мавра', який 
виконав свою роботу... Прн 
цій нагоді варто ствердити, 
що Москва завжди лише по
ступово знищує тих, яких у– 
важас за недостатньо собі 
відданих, використавши їх 
послуги до решти". 

Ми помилилися у своїх 
міркуваннях лише настіль
ки, пю першою жертвою 
став не Гусак, а Чернік. В 
результаті засідання ЦК че– 
хо - словацької комуністич
ної партії 28 січня на місце 
Черніка на посту чехю - сло
вацького прем'єра прийшов, 
як пише західяьоевропейсь– 
ка преса, ,,неосталініст" 
Отроугаль, а одночасно нова 
хвиля „чистки" усунула з 
становищ цілу низку коли
шніх „реформістів". 

Отроугаль — це колишній 
міністер ві.утрішніх справ з 
доби Новотного. Його вва
жають за „ортодоксального" 
комуніста, отже, Москва, що 
безумовно стоїть і за ЦИУУІ 
новими змінами, може в у– 
сьому на нього покладати
ся. Та цього л і о : вперто 
ходтгь чутки `uv г станоан– 
ще Гусака Далі залншасть– 
непевним. В ж ; називають 
прізвище особи, що мас 
прийти на місце Гусака: це 
Алойс Індра., давній і випро
буваний МОСКОВСЬКИЙ коля– 
борант. 

Таким чином Москва пос
лідовно і вперто здійснює 
свій плян привернення Че– 
хо - Словаччини до стану 
своєї слухняної і вірної ко
лонії із зовнішнім облич
чям „сателіта". Цей плян, 
може, ще не зовсім заверше
ний р але він доходить свого 
кінця. Европа і цілий захід
ній світ, саме у цьому часі 
намагаючись „нормалізува
ти" свої відносини із кому
ністичним бльоком, спокій
но приймають до відома ос– 
та-г-очне завершення процесу 
уярмлення Чехо - Словаччи
ни... 

Може саме тому, рахую
чись з уже доконаним фак
том, колишній найвизначні
ший „реформіст", економіст 
Ото Сік, що від часу окупа
ції Чехо - Словаччини живе 
в Швейцарії, але мав ще 
чехо - словацький пашпорт 
і навіть був в цьому часі 

ваччині, звернувся до швей
царської влади з проханням 
про уділеняя йому азплю. 
Цікаве також становище, в 
якому опинився Дубчек. Йо
го усунено з ЦК комуністи
чної партії, а значить від 
усіх впливів на політику в 
Чехо - Словаччині, але він 
прийняв пост амбасадора в 
Туреччині, куди ЦИМИ ДНЯ
МИ прибув, щоб посісти своє 
нове становище. Отже, він 
буде репрезентувати свою 
країну за кордоном, а зна
чить і все те, що в ній тепер 
діється. Як він це погодить 
із своїм сумлінням? І чи не 
ліпшу дорогу вибрав собі 
його колишній соратник Ото 
Сік? 

На тлі цього майже вже 
закінченого процесу зду– 

. хоч його становище і захита
не рухами спротиву понево
лених суспільств і народів, 
мас ще досить сили, щоб 
криваво здушувати народні 
рухи спротиву. Він не посту
питься — він може лише 
зникнути, коли і його сили, 
що все маліють, цілком пос
лабнуть, а рухи спротиву, 
що все міцнішають, стануть 
за нього сильнішими 

Не тільки приклад Чехо– 
Словаччини засвідчує пра
вильність вищевиложеного 
розумування. Те саме дкггь– 
ся і в інших країнах, що їх 
тримає під своєю владою 
Москва. Вона здушує всякі 
прояви, що змагають хоч би 
навіть до скромних полегш 
у ,,межах совстської консти
туції". 

Україна не є виннятком У 
загальному становищі, ЩО 
панує в межах російсько-со– 
встської імперії. Вона пере
буває в далеко тяжчому ста 

шення „весни" у Чехо - Сло– „І н і ж Ч е х о . Словаччина й 
ваччшп постає знову й зно– і н ш і с а т е л і т н і країни, бож 
ву не раз обговорюване на там с п р н н а ймні власні, хоч 
сторінках української преси j к о н т р ш І ь о в а н і з Москви, 
питання: чи так звана „лі
бералізація" в країнах ко
муністичного бльоку, в СС– 
СР і, зокрема, в Україні мо
жлива й надії на неї реаль
ні? 

Чехо - словацька ,,весна", 
а також різні вісті, які при– 
хеднлн й приходять з СССР 
і з України (про антнрежим– 
ні рухи і протести в усіх 
прошарках населення, а ь 
Україні і в інших неросійсь
ких республіках Союзу -
про протести проти націо
нального гноблення і коло
нія лізму) — все це безумов-– 
но свідчить про ,,лібералізе– 
іійні настрої" серед сус

пільств у країнах поза „за
лізною заслоною". І тому1 

серед певної частини україн
ців, які перебувають на За
ході, почав формуватися по
гляд, пю треба тільки дати 
„визріти" цим настроям, а 
нам звідтіля постаратися 
звійти у зв'язок з тими, які 
ці настрої репрезентують, 
постаратися винайти спосо
би, щоб їх там підтримати 
- навіть ввійти у діялог з 
представниками р є ж нму, 
вказуючи на необхідність, 
рахуватися з цими настроя
ми. І від цього чекало-`a і 
надіялося на перемогу цих. 
як говорилося, лібераліза– 
ційних процесів. 

Фатальна помилка вс5х, 
цих розумувань і надій по
лягала в тому, що оті лібе– 
ралізаційні настрої і проце
си справді існували й існу
ють, але вони існують і РІД– 
буваються знизу, -орел маси 
суспільств, але не згори, СЄ; 
ред комуністичного й імпер
ського проводу в СССЇ' ) іх–' 
внелужннків серед неросій
ських народів і серед наро
дів сателітних кр-іїи. І толу 
сподіватися, що оці лібера– 
лізаційні настрої дадуть ре
зультати і змінять тоталітар
но - колоніяльннй характер 
совстсько - російської імпе
рії шляхом поступок режи
му, шляхом якихось легаль
них реформ, шляхом прий
нятті вимог, що "ч ставлять 
суспільстаа у поневолених 
совстсько - російським імпе
ріалізмом країнах — ц) ціл
ком нереальна і хибна кон
цепція. 

Імперський провід напев
но добре розуміє, -до стати 
на шлях поступок і реформ' 

це розпочати свою власну 

адміністрація, навіть війсь
ко, чого немає в Україні. І 
тому всі ніші наявні в Укра
їні рухи спротиву — від ле
гальних спроб здобути ре
форми в межах совстських 
конституцій до дій підпіль
них організацій, що шишка 
ють в останніх часах по різ
них містах України — не 
мають чого покладати надії 
на лібералізацію імперсько
го проводу, на реформи й 
поступки згори. Вони мо
жуть покладати свої надії 
лише на цілковитий упадок 
режиму й імперії — шляхом 
Лого постійного послаблення 
н одночасного зміцнювання 
антирежимних і антнімпер– 
ських рухів спротиву серед 
суспільств усіх поневолених 
тоталітаризмом народів. 

м. 

ІЬВОВ'ЯНИ ПРИБУЛИ НА 
КУБУ ДЛЯ ВИСТУПІВ НА 
ЦУКРОВИХ ПЛАНТАЦІЯХ 

„Радянська Україна" з 21 
січня: „Гавана, ТАСС. Зас
лужений ансамбль т а н ц ю 
УССР „Юність" прибув на 
Кубу на запрошення Спілки 
молодих комуністів Куби. Ук 
раїнські артисти - любителі 
зроблять поїздку по в с і х 
провінціях і дадуть концер
ти для кубинців, які працю
ють на плянтаціях цукрової 
тростини і зайняті на інших 
сільськогосподарських робо
тах". У складі таксі „тан
цювальної делегації" з Ук

раїни поїхали заохочувати 
до праці кубинці-з „молоді 
робітники, випускники і уч
ні шкіл професійно-техніч

ної освіти міста Львова". Не 
відомо, скільки між членами 
ансамблю „Юність" дійсних 
львів'ян, і скільки „пересе
лених". На Кубі зриваються 
лляни збирання вро ж а ю 
цукрової трертини. Як пові
домила кубинська г а з е т а 
„,Ґранма". з країні є всього 
8 000 лікарів, нестача яких 
відчувається настільки, що 
президент Куби Торрадо за
явив про необхідність ..най
ближчим часом подвоїти чи
сло медичних працівників". 

Читайте українські книжки 
і газети, бо часте читання 

поступову ліквідацію. Л з ' веяе до просвіти, а просвіта 
кілька разів у Чехо - Сло– 1 другого боку, цей провід, 

ПЛЕНУМ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ 
ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 

15 січня ц. р. відбувся в 
Києві четвертий пленум 
правління Спілки Письмен
ників України. Вступних 
словом відкрив пленум го
лова Спілки Олесь Гончар, 
який, згадавши, що пленум 
присвячений , між іншим, 
справам інтернаціональних 
взаємозв'язків української 
літератури, зараз таки до
дав: 

„З гордістю можемо ска
зати, що, здасться, нема 
жадного визначного твору 
російської або інших брат
ніх літератур Радянського 
Союзу, який би — зусилля
ми видавництв і переклада
чів республіки не був доне
сений до українського чита
ча його рідною мовою..." 

Вихваляючи ті літерату
ри, Гончар сказав: 

„Буржуазний світ створює 
свою п с е вдолітературу, 
свою філософію гангстериз
му й розвінчання людини, 
ми ж, радянські письменни
ки, прагнемо створювати лі
тературу, яку б проймало 
світло гуманістичних ленін
ських ідей, літературу прав
ди, життєрадости й віри в 
майбутнє... Чесна й талано
вита українська книга здо
буватиме все нових читачів, 

долатиме перепони недругів, 
відкине отруйні щупальці, 
що з мюнхенських та інших 
багнищ тягнуться до неї, і 
піде далі в світи, бо нестиме 
правду свого народу, правду 
нового віку, правду без
смертного ленінського вчен
ня". 

Прочитавши вступне сло
во Олеся Гончара, можна б 
і не читати доповідей та зві
тів, бо лінія ним була від
разу визначена. А все ж та
ки виявляється, що варто й 
доповіді чи пак їх скорочені 
стенограми прочитати. 

Павло Загребельинй допо
відав на тему „Інтернаціо
нальні взаємозв'язки україн
ської літератури". Як і го
диться у ленінському юві
лейному році, він віддав да
нину „генієві і заслугам Ле
ніна" для розвитку літерату
ри і густо цитував Тези ЦК 
КПСС до 100-річчя з дня на
родження Леніна та поста
нови Наряде комун істинних. 
і робітничих партій в Мбскві 
у 1969 році. 

Говорив про „дружбу ук
раїнського народу з російсь
ким народом вже ` з першнх|хої 
років після жовтневої .рево– 
люції", яка віддзеркалилася 
і творах українських пись
менників, і про переклади 
творів письменників інших 
совстських республік на ук
раїнську мову. 

Говорячи про переклади 
творів українських письмен
ників на російську мову, За 
гребельний заявив: „Тіль
ки за останні три роки у ви
давництвах Москви і Ленін
граду вийшли твори понад 
дев'яноста українських пи
сьменників, лише в цьому 
„Советскнй Пнсатель" вид
рукує 25 книжок українсь
ких авторів". 

Але з дальших його слів 
виходить, що справи не сто
ять так світло, бо хоч „Со
ветскнй Пнсатель" друкує 
переклади творів українсь
ких письменників „інші мо
сковські видавництва лише 
іноді звертаються за нашими 
рекомендаціями, яких, до 
речі, й не дуже дотримують

ся. Можемо поскаржитися 
на недостатню увагу до ук
раїнської літератури збоку 
видавництва „Художествен– 
ная Литература", а також 
такого масового видання, як 
„Роман - газета". 

І далі Загребельний про
голосив: 

„Є и нас скарга і яа неу
вагу збоку Спілки Письмен
ників СССР/ Як відомо Спіл
ка видала журнал „Советс– 
кая Литература4' іноземни
ми мовами. Українська літе
ратура в цьому журналі 
фактично не представлена, 
бож не можна вважати дос
татнім додрукування двох– 
трьох творів за багато років 
та випуску одного номера, 
присвяченого у к раїнській 
новелі. Видавництво „Прог
рес" теж забуває про україн
ську літературу, як у своїх 
власних виданнях, так і в 
рекомендаціях творів іно
земним видавничим фір
мам". '– -

А як же Україна відпла
чується Росії за її таке зае– 
важлнве ставлення до укра
їнської літератури? Згадує 
про це Загребельний, коли 
говорить про гаражі кни
жок, друкованих в Україні: 

„Погляньмо, як прохо
дять наші рукописи у видав
ництвах. При найсприятли
віших обставинах книжка 
може вийти з друку через 
рік після її написання. Ти й 
це строк в наших умовах 
майже фантастичний. У се
редньому ж доводиться жда
ти опубліковання нового 
твору два, а то й більше ро
ків. У нас практично тільки 
видавництво „Радянський 
Письменник" займається ви
пуском нових творів. А ко
ли ще український письмен
ник, книжка якого видасть
ся тиражем п'ятдесят ти
сяч, довідається, що „Радян
ський Письменник" видав 
Сїменона тиражем 166.000, а 
„Дніпро" тому самому Сіме– 
нону дало аж 250.000 при
мірників, то кожна собі уя
вити настрій цього письмен
ника. Можна також уявити, 
що цей письменник не вий
де переможцем у двобої з 
Сіменоном вже з тої причи
ни^ сяф Сіменона прочитають 
триста тисяч читачів, До я– 
ких книжка нашого пись
менника так і не дійде". 

Оце й розвиток українеь– 
літератури, оце і заспо

коювання потреб українсь
кого читача в українській 
книжці! 

Зааребельний згадує у 
своїй доповіді, що друзями 
української книжки є укра
їнці, „які з тих чи інших' 
причин мешкають за рубе
жами нашої країни. Здебіль
шого це трудова еміграція, 
люди, кинуті на чужину ли
хою долею, вони зберігають 
почуття до рідної землі, во
ни горнуться до рідного ряо– 
ва, про що досить перекон
ливо засвідчують цифри 
експорту книжок українсь
кою мовою за кордон. Спеці– 
яльно створене при г,Укр– 
кинзі" об'єднання вивозить 
щороку за рубіж майже по 
півтора мільйона книжок! 
Цифра вражаюча! І ми пе
реконані, що левина частка 
цих книжок потрапляє до 
наших справжніх друзів". 

„Однак, — продовжує За
гребельний, — брудні руки 

(Закінчення на crop. Ь-ій) 

гШбШ'^іЩЩш 
ЩЕ "ПРО "ВАТУПНА 

- Попала мені в ууки книж
ка Ґ. Жукова „Спомини І 
роздумування'.', -видана у 
Москві 1969 р„ 733 '.'сторінок 
друку. В кінці книжки заз
начено, що „вігкорпстано до
кументи особистого архіву 
маршала,, Центрального дер
жавного архіву нтнофоно– 
фотодокументів, - Централь
ного музею збройних сил 
СРСР. фзгоархів^ журналу 
„Советскнй В ^ ^ , ф о А ) т е к и 
АІШ (?) , фотохроніки - ТА
СС, а також фотографії со
встських воєнних фотокорес
пондентів". ( 

На crop. 541 Жуков пише 
„28 лютого... я зайшов до Н 
Ф. Ватутіна, щоб' ще раз об
говорити з яих 4 . проблеми 
майбутньої опералДї (війсь
кової — прнм.^моя).„ На 
жаль, трапилась біда. 29 лю
того подзвонили „иені з по
льового аеродрому :.і сказа
ли, що сюди привезено тяж
ко раненого командувача 
фронту Н. Ф. Ватутіна... Як 
пізніше вняапілррь, Н. Ф. 
Ватутін об'їздив тайська 60-
оі армії. Попереду^хала охо
рона. Н. Ф. ВатуТш був у 
другому авті разом із чле
ном Військової Ради К. В. 
Крайчюковимг 1 "в^ьютантом. 
В'їхавши в одно jt сіл, авта 
попали під o6etjS^ бандитсь
ко - дпверсівног^рупи бан
дерівців. Н;. ф. іЦтутія вис
кочив із авта і уразом із 
старшинами встуїпш у пере
стрілку, під час itkol був ра
нений у стегно'' Й цьому мі
сці подана пфигітки: І,І) В 
першій частині тиражу цьо
го видання цей епізод пред
ставлено недостатньо точ
но")... Н. ^ . В а т у т і н помер 
115 квітня. 17 квітня його по– 
хорбннлн в 'КнеЙ,..'"'"'. 

Подані ще ft ін ій подроби
ці, які, одначе, повідносять
ся до дати поранення. 

Д-р Осип Апдрушіав 
С. Орендж,' Н. Д ж . 

ПРО .ЛІТЕРАТУРНУ 
БОИКІВЩННУ" 

„Свобода" надрукувала 
рецензію п. О. 3. на книжку 
„Літературна Бойківщина". 
З котрої частішії пан О. 3 . 
походить ми не знаємо, але 
він заздрить нам, бойкам, що 
з нашої Бонківщнни знай
шлося аж 53 письменників, 
і він хотів би ^бещай одного 
нам забрати, а саме Софію 
Парфанович, доказуючи, шо 
вона народжена не на Бой– 
ківщнні. -Jgjr̀  

До її книжки „Загоріла 
полонина" п. Ярослав Руд– 
ницький написав вступне 
слово л. н. „Там, де живуть 
бойки", між іншим пише. 
„Нічого дивного:,.сця „заго
ріла полонина", зелена Бой
ківщина — вужча батьків
щина письменниці. Там вона 
проводила свої дитячі літа, 
туди їздила завжди з гамір
ного великого міста, де зван
ня й громадська праця зму
шували II проживати".,. 

У посмертній згадці „Літо
пис Бонківщнни^ ' подано, 
Шо вона походила- із села 
Розлуч, повіт Турка над 
Стриєм. Я маю знайомих з 
села Розлуч і питав їх про 
родину Парфановпчів. Вони 
сказали мені, щ^ д е була 
примірна і заможна родина. 
Софія Парфанович — наша 
бойківська письменниця. 

Теодор Грнцнк 
Бмбрідж, Па. 
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ЕКОНОМІКА СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНИ 
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Сучасна українська тери
торія займає обшир 603 тис. 
кв.км. з населенням понад 
46 мли. осіб, отже Україна 
— одна з найбільших дер
жав Европн. Густота засе
лення у середньому більше 
ніж 70 осіб на 1 кв.км., а у 
західньоукраінсншх лісо
степових районах більше 
ніж 100 осіб на 1 кв.км. Най– 
густіше заселений Донбас, 
де пересічна густота стано
вить понад 160 осіб на 1 кв. 
км. На Поліссі густота на
селення дещо перевищує 50 
осіб на 1 кв.км., а у деяких 
степових районах доходить 
від 26 до 40 осіб на 1 квлш. 
Найменша густота" населен
ня на волинському Поліссі 
ЗЗЕ не більше як -26 осіб на 
1 КВДІІГ..' 

На території України чис
ленністю переважає україн
ське населення, становлячи 
більше як 77?о- Друге місце 
щодо кількостн населення 
займають росіяни. далі 
йдуть жнди, поляки, білору
си, молдавани, болгари, ма– 
дярн, греки, румуни та інші. 

Села, за невеликим вий– 
нятком, українські. Деякі 
окремі групи російського 
населення живуть в степу і 
в східніх областях, що ме
жують з РСФСР. Села з 
грецьким населенням знахо
дяться в околиці міста Жда– 
нова, з болгарським - в 
Одеській області, з польсь
ким - у західиьоукраіись– 
кнх областях, з молдавським 
— у правобережному Степу, 
з мадярським — у Закарпат

ті. У Криму росіяни станов
лять llfo, а українці тільки 
Ч'–) ")0' 
- - - J ,о– 

За переписом 1939 року 
міське населення України з 

113.5 млн. зросло до 19.1 млн., 
тобто питома вага його до
сягла більше, ніж 55^о, за
мість раніше 34'Уо. Основну 
частину населення українсь
ких міст становлять україн
ці. 

Річний середній коефіці
єнт для цілого СССР пока
зує, що в 1966 р. на 1,000 
осіб смертність становила 
7,'3 особи, число народжених 
18.2. Стже/дщснян середній 
коефіцієнт приросту на 1966 
р. по всьому СССР, а в т'Ліу 
числі й на Україні становив 
10,9 на 1,000 осіб. 

Україна за адміністратив
ним поділом з 1965 р. мас 
25 областей, 394 райони, 
8,595 сільських рад, 368 міст, 
828 селищ міського типу, 
32,742 сільські населені 
пункти. Столицею України є 
Київ з населенням 1.500 тис. 
осіб. 

Природні умови і 
і багатство 

Українська територія за 
геологічною будовою її по
верхні складається з двох 
частин: (1) з гірської —. 
Карпати та Кримські гори і 
(2) з рівнини, що представ
ляє південно-західню части
ну Східньо - Европейської 
рівнини в межах УССР. У 
своїх південній й централь
ній і північній частинах 
складається вона з низовин
них просторів, а на західніх 
і східніх — з вище положе
них грунтів. 

Простори, що лежать на 
півночі, зайняті Придніпров
ською та Поліською низови
нами, а в центрі Запорізь
кою низовиною, далі на пів
день розляглися Приозівсь– 
ка та Причорноморська ве
ликі низовини. На територію 
України з північного сходу 
врізуються частини Східньо– 
Бвропейської височини, на 
південь від яких простяга
ються Прнозівська височина 
та Ловецький кряж. На за
ході лежить Волннеько-По– 
дільська височина, між Бо

гом та долиною верхнього 
Дністра і Придніпровська 
височина між Дніпром і Бо
гом. Найбільша висота в ме
жах височин — 300-400 мет– 
рів, а найвища гора, звана 
Камула, мас 372 метри і ле
жить на південному сході 
від Львова. 

Майже рівнинна поверхня 
України (окрім Кримських 
гір, Карпат та деяких висо
чин Придніпров'я) дуже 
добре надасться для ріль
ництва та будови доріг. 

Для господарського роз
витку України велике зна
чення має наявність на її те
риторії основної в європей
ській частині СССР паливної 
бази — Донбасу. Крім вели
ких запасів вугілля Донба
су, різні частини українсь
кої території посідають та
кож паливні ресурси — ка– 
м'яне вугілля Львівсько-Во-
линського басейну, буре ву
гілля Правобережжя, гази, 
нафта і торф Полісся та Лі
состепу. Це забезпечує кра– 
щігіі розвиток цілого народ
ного господарства. 

Найважливішими корис
ними копалинами українсь

кого кристалічного масиву є 
залізні руди і залізисті квар
цити, пов'язані з двома синк
лінальними системами скла
док північного і північно– 
східнього напряму. Найго
ловніша з них — Криворізь
ка, що проходить уздовж рі
ки Інгульця та її притоки 
Саксагані, і друга — на пів
нічний захід від Мелітополя, 
недалеко Корсак - Могили. 
Криворізьке рудоносне ро
довище, що тягнеться на 100 
кілометрів довжини і 1-6 кі
лометрів ширини, належить 
до найбагатших у світі. 
Складається воно з бурих і 
червоних залізняків з від
сотком заліза від 49 до 6 5 ^ . 

Геологи обраховують за
паси багатих і легкозбагачу– 
ваннх руд у Запорізькій та 
Дніпропетровській областях 
на 0.S мільярдів тонн. Окрім 
того тут ще є практично не
обмежені запаси залізних 
кварцитів, які містять від 33 
до 3 9 ^ заліза. Продовжен
ням рудних покладів криво
різького типу є Кременчуць
ке родовище, що набирає де
далі більшого промислового 
значення. 

Також дуже важливою 
для експлуатації є мангано
ва руда, що витворилась у 
малих морських водоймищах 
за участю мікроорганізмів. 
Найбільше родовище манга
нових руд в Україні знахо
диться в Нікопольську, де 
воно займає площу 52 тис. 
гектарів і становить полови
ну всіх запасів мангану в 
СССР. Поклади манганової 
руди є ще в таких місцевос
тях і на правобережжі Дніп
ра над рікою Самоткань, у 
Запорізькій області Велико– 
токмацьке родовище. Тита
нові руди розташовані у Жи
томирській та Дніпропет
ровській областях. Нікелеві 
руди у Дніпропетровській, та 
Кіровоградській областях. 

У Житомирській області 
знаходяться такі важливі 
будівельні матеріали, як 
граніти, головне рожеві й 
червоні. Ця область має та
кож лабрадорити. Україна 
багата на поклади польово
го шпату, що надасться для 
гончарних, порцелянових та 
емальованих виробів. Від 
Озівського моря до Волині у 
багатьох місцевостях розта

шовані родовтц'а каолінів, 
що є продуктом руйнування 
гранітів і дальшого вїдму– 
лювання їх водою. Каоліни 
мають дуже тйЦклИве зна
чення для гумової, паперо
вої та порцеляно-фалнеов ої 
промпсловости. Головні гра
фітові родовища знаходять
ся у Приозівії в,'счврляціїх 
Старого Криму ти ріки Богу 
коло Гайворону. 

Великі родовища бурого 
вугілля знаходяться, в об
ластях Черкаській '(Зіюннго– 
родське), Кіровоградській 
(ОлеисандрійоьноХ '4j3aKap-
патській. У Західній Україні 
на півдні Волинської і пів
нічної ЧАСТИНИ Львівської 
областей відіфято'.великий 
Львівсько - Волинський ка– 
м'яяовугільний ЧІасейн, що 
мас запасів вугіл|цияа кіль
ка мільярдів т о а н ^ \ 

Відомі фск^юрфв^Цоділь– 
ської височини, а-^аИож по
дільські фосфорфир^що за
лягають недалеке^ поверхні 
вздовж Дністра від верхньої 
хечЦ аж д о ,Мот^леНа-По– 
дільського Вінницької об
ласті. 

(ЛаЩ,(^Щ):.. . ^ 



Академія в 1000-річчя княгині святої 
-– Ольги в Ню Гейвені, Конн. 

учнів 5-ої і 6-ої QA,fl) Українська Рідна 
Школа Ін. Митрополита Ан– 
дрея іПептицького вшановує 
пам'ять свого Патрона Свят
ковий Вечором в дні Андрея 
в гр у̂йяі. Академії були лрн– 
свячеізі самому Великому 
Митрополитові, 1968 року — 
Маркіянові Шашкевичеві, а 
1969 року княгині св. Ользі. 

Академія відбулася 13-го 
грудня^ в залі Української 
католицької Церкви в Ню 
Геййейі! Академію відкрив 
д-р'М^йхайло Снігуровнч, до
повідь виголосила абсоль– 

веитка УРШ, студентка Кон– 
нект.' Унів., Романа Лавро
вий. Шкільний Хор, виконав 
6 пйень, які переплітали де– 
клямаціямн: ІІавлика Па– 

ацегіка',' уч. 8 кл., - „Княги
ня Ойьга" — Л. Храпливої, 
„ХтО я" декл. Зіна Булька, 
уч.”З^кл., „Київ" — Р. Зава– 
довнча'. Віталія Пащенка і 
Андрійка Полудневича, — 
„Євїпаїг зілля" М. Вороний. 
Перпіу частину програ м и 
закінчила Інсценізація у ви

конанні 
кляс. 

В другій частині Люба Ґі– 
на відіграла на фортепіяні 
„Фантазію" — В. Кирейка, 
Решту другої частини прог
рами виповнила літератур-
но– мистецька обрібка „Пла
чу Ярославни" із „Слова о 
Полку Ігореві". Вступну до
повідь „Слово о Полку Іго
реві" — перлина давної до
би української лтгepaтypн,, 

виголосила Рома Тібодо, аб– 
сольвентка УРЦІ, студентка 
Унів. Конн., оригінал в цер– 
ковно-словянській мові від
читав Михайло Сцігуррввч. 
мол., абсольаент УРШ. По
яснення до оригіналу пода
ла Романа Лавровнч, текст 
в українській живій мові 
прочитала Люба Ґіна, по–' 
англійськн — учень Богдан 
Іванів. З черги слідувала 
збірна деклямаї'ія ,ДІпач Я– 
рославнн" — Т. Шевченка, 
яку виголосили: уч. Оксана 
Ма'ндич, Оля”Давківська; "О– 
ля Стадних і Люся Слюса– 

ренко. Текст, по французькя 
одчвтала Оля Слюсаренісоі 
Знову слідував вірш ,ДІлач 
Яpocлaвнн,., - Наталі Забі
ла̂ , виголошений Діаною Ка
рпі. Текст німецькою мовою 
відчитала Роксоляна Глад
ка, абсольвентка УРШ, текст 
по еспанськц. відчитав Роман 
Лнсяк.' „Плач Ярославни" — 
С. Гординського віддекляму– 
ваЛа Вал я Слюсаренко. ” 

9 З Лі^ературно-лаісгець– 
кого /ілюбу в Цю Иорку по
відомляють, іцо в п'ятницю 
6 лютого. відбудеться там 
„Клюбовнй вечір" з участю 
Уляня Любович (авторське 
(читання), Т. Юськова-Тере– 
на („На музичні теми") й І. 
Кериицькрго (гумореска). 
Початок о год. 8 веч. 

поруч якого можна було по
бачити українського профе
сора Філімона Давндовяча 
Ковтонюка, професора стей– 
тового університету. Неділя, 
це був тяжкий день Для гу
бернатора Ролтона. ` Впро
довж останніх 100 років де
мократи були при владі, 
стеігговтгіі бюджет не перед
бачав ніяких витрат на пе
реобрання влади новим гу
бернатором, Тому всі видат
ки перебрання влади мусі– 
ла оплачувати його, партія, 
або він сам. 

ватуплитв. в. члвяя. 
УНСОЮЗУ! 

-
HUROK РЩО(ЩБ 

БЕЛА 
Р У Д Е Н К О 
КОЛЬОРАТУРНЕ СОПРАНО,' 

СОЛІСТКА КИЇВСЬКОЇ ОПЕРИ 

Ч И К А Г О : O r c h e s t r a Hall 
ІГяТІІІЩЯ, 13-го л ю т о г о 1970, 8:30 

h 

Г О Д . 
Квитки в Українській Книгарні, 2315 W. Chicago Avenue і 
Allied Arts Corp., 220 N. Wacker Drive. 

О 1ЇОРК: Alice Tally Hal l 
LINCOLN CENTER 
Broadway A 65th Street 
Неділя, 22t л ю т о г о 1970^ год. 3-тя по йол. 
Квитки поштою або при касі н Alice Tully Hall і Bloomingdales, 
New York. 

В ПРОГРАМІ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 

ДЕНЬ у виданії 
(Закінчення зі crop. 1-А) 

та. коресцонявнтів преси слі
дуючу прокламацію: 

Прокламація губернатора 
Шрджініі Лінвуда Голлгона 

День Української Неза
лежносте мас велике зна
чення для багатьох наших 
співгролюддн. Тому .нале
житься, щоб ми приєдна
лися для відзначення цієї 
події 

Громадяни, пані і панове, 
що приїхали до нас з багатої 
плодородкої України, иале– 

Губернатор Голтон прочи
тав в присутності делегації 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ С О Ю З 
- ,. — влаштовує — 

П'ЯТІ КРАЙОВІ КРУГОЛЬНІ 
ЗМАГАННЯ 

tv ГЙ в суботу, 2-го, травня 1970 року 
в ЧИКАГО, Ілл. 

'В^ІЗфнірі можуть брати участь лише члени УНСоюзу. 
Турнір с під зарядом ABC і WIBC moral sanction. 
HOLIDAY LANES 
4747 N. Harlem Ave., Chicago, Ш. (312) 867-4747 
Гарантовані нагороди на розгрн чоловічих і жіночих 

. ^дружин: 
. Ч о л о в і ч а дружина J500 1-ше місце — SS00 2-го місце 

- " Ж і н о ч а дружина J200 1-ше місце - J100 І-ге місце 
'є Доблі, сінглі і дружини: субота 2-го травня 1970 р. 
є..Передбачується щонайменше одна нагорода на кож– 

-иих 10 зголошеннх в кожній грі. 
щ Реченець зголошень — 10-го квітня 1970 р. 
є Нагороди будуть роздані 2-го травня 1970 р. під час 
і ft^wKCTV. 

є Шліть завчасу свої замовлення на бенкет. 

й -Б-Е Н К Е Т 
HE(JER"S RESTAURANT^ 
559,1 River Rd., Kosenont,JlI. 
год. 7-ма веч. — ЯО.ООвІд особи, 
обід, забава і напнткн. 
Запрошуємо до участи вс? Союзові Відділи в ЗСА 1 Ка
наді. 

включаюча коктеял, 

КОЖНИЙ ДАТОК 
на 

Шевченківську Фундацію 
допомагає зберегти в Канаді 

українську культуру 
„. 

SHEVCHENK0 FOUNDATION 
4̂5jS Main ?i.; Winnipeg 2,' Man. 

Увага ! Ч и к а ґ о ! Увага ! 
Т-во Укр. Інженерів, Т-во Укр. Ветеринарних Лікарів, u 
Т-во Укр. Провинків, Украінськня ДнскусІГтнй КліоС, и 

І 
и І 

Український Публіцистнчно-Науковяй Івстятут 
— влаштовують — 

в неділю, 8. л ю т о г о 1970 року 
о год. 5-ій по пол. в залі 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
прп 845 Н. Вестерн Аве, 

ДОПОВІДЬ З ДИСКУСІЄЮ 
проф. ЮАНА КОЛЯСКОГО 

з Торонта 
ЩЯЬг 

„Лростаїо”Пїй протест 
в У к р а ї н і " 

Шановний Гість, уродженець Канади, автор голос
ної гатжісн „Освіта в Рад. Україні" англійською мовою, 
що її видав на основі дворічних студій в Україні. 

В часі свого перебування в Чикаґо проф. І. Коляс– 
кий матиме такі виступи: иа радіо Самбірських, на Пе
дагогічних Курсах, неред Студентською Громадою, До
повідь для Громадянства в неділю 8-го лютого о год. 
5-ій п о пол., в Лейола Університеті, Люіс Каледжі І Чи
каґо Університеті. Надто по радіо 1 телевізії WGN. 

^ Г Т у ї Т І Т Т Т Ч Т Т Т Т Т Т І Т Т Ї Т Т Г І І Т Т Т Т І Т Т і У Д 

П О В І Д О М Л Е Ц Н Я 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ 3JMWM 
ФЕДЕРАЛЬНОЇ 

КРЕДИТОВОЇ КООПЕРАТИВИ 

„САМОПОМІЧ" 
В ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. Дж. 

- відбудуться -

в неділю, дня 22-го лютого 1970 року 
о год. 3-ій по пол. в долішній залі 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
90 Фліт вул. в Джерзі Ситі, Н. Дж. 

ПОРЯДОК Н А Р А Д : 
. Відкриття Зборів 1 затверджений порядку нарад; 
!. Ствердження правосильностя Зборів; 
!. Відчїфаиня і затвердження протоколу з останніх За

шях сусідів. Своєю віддан– 
ністю і тяжкою працею, сво
єю любовю до слободи вони 
допомагали нам будувати 
Америку. 

їх надія на те, що бать
ківщина їх батьків і праді
дів стане незалежною, це 
сантнмеит, якому ми всі а– 
меркканці співчуваємо тому, 
що це глибоко лежить в 
традиції народу України. 

Цей день офіційно відзна– 
часться в Конгресі З'єдна
них Стейтів Америки, губер
наторами і мейорамн міст, і 
Вірджінія як мати амери
канської нації, з приємністю 
і гордістю приєднується до 
відзначення цієї події. 

ФДЛС 

Тиждень пройшов та сяю– гжать тут до найбільш рес 
рядкуваяня бюра нового jry-|:пектоваиих і шанованих на– 
берявтора, ва обговорення 
нових кандидатів ва його 
співробітників. 

29 січня губернатор мав 
о 2-ій годині прийняти деле
гацію українців. - і 

Як і треба було сподіва
тись, ціляй ряд непередба
чених але дуже, важливих 
проблем виникло -на цей 
день, що вимагало особисто
го втручання губернатора. 
Весь день в календарі гу
бернатора був розрахований 
на хвилини. В останню хви
лину було рішено, що в 4-ій 
год. губернатор мусять зіро– 
бити прес конференцію. 

Ближчі дорадники дорад
жували губернаторові в)д– 
класти зустріч з укра^ця– 
мн. Але губернатор Лінвуд 
Голтон відповів: „Я маю за– 
пляновану зустріч з україн
цями в 2 год. дня і я зустрі
нусь з̂ вимв". Зустріч була 
запланована на 2-гу годину. 
Але знаючи, що українці 
можуть прийти раніше, гу
бернатор дав розпоряджен
ня для своїх помічників. 
прийняти делегацію І по
просити її почекати в його 
бюрі. 

Рівно в 2 год. губернатор 
Голтон, поспішаючи з іншої 
зустрічі, приїхав, здобі зус
трітись з українцями. Відра
зу відчулось, що губерна
тор Голтон зустрівся з,сво
їми близькими знайомими. З 
кожним учасником делега
ції він привітався та інфор
мувався про актуальні події. 
В загальному губернатор Л. 
Голтон провів з українцями 
понад 45 хвилин, позуючи 
перед фоторепортерами,! пе
ред кореслондентами преси 
і телевізії, розмовляючи з ко 
жним особисто. 

Відзначення за 
хоробрість 

ПРЕСОВИЙ ФОНД „ЄВОБОДИ”І 
На цьому місці друкуємо імена тих ВШ. Громадин, що над1-| 
сдалИ свою Добровільну доплату до передплати та свою по–" 
жертву на фонд „ОвоОоди" та її видань: англомовного „Укра–) 
їнського Тижневика" і дитячого журіюлу .Зеселка", 1 потввр-– 

: М П К ! в а п о nrkWWtra\m H t t t w w w A V H A W A H A T І Н Ш І з подякою висоту одержаної суми. 

ЛИСТА, Ч. 1. 

Нестор '.Івасик, спеціяліст 
Американської Армії 4-ої 
кляси, СІПІ Миколи зі Санта 
Анна в Каліфорнії , і член 
257-го Відд ілу УНСоюзу . 
був останньо відзначений 
медалею Срібної З ірки і Ле– 
TjiicbKoio М е д а л е ю з а хо 
робрість і за прикладне ви
конування своїх обов'язків, 
як летун. Він бере часто у– 
часть в бойових полетах у 
Вїстнамі. Нестор Івасик за
кінчив середню ш к о л у в 
Сїщта Анна в 1968 р. і зараз 
доб |ювільно вступив д о А р 
мії ЗСА^. У В'єтнамі перебу
ває від січня 1969 року. 

Українська громада в Йонкерсі вітала 
„Лісову Царівну" 

Ионкерс, Н. И. — У май
же заповненій залі школи 
св. Михаїла в неділю 1-го 
лютого 1970 р. під численні 
оплески пройшла вистава 
оперети для дітей і молоді 
„Лісова Царівна", лібрето 
Леоніда Полтави. присут
нього на вечорі, музика про
фесора Василя І. Овчаренка 
з м. Маямі на Флориді. Цю 
різдвяну оперету-казку на З 
дії, опубліковану в 1969 р. у 
„Веселці", підготували ви– 
ховннці Осередку СУМА ім. 
ЗО Червня, силами дітей і 
юнацтва 19-го Відділу, пані 
Марія Кіцюк і пані Наділ 
Куприк, які розучували її з 
дітьми впродовж двох міся
ців; при фортец'яні - п-на 
Оленка Губіцька, студентка 
УМІ у проф. Чапельської; 
всі балетні номери постави
ла з малими дітьмн-сніжин– 
ками юначка Оля Шкафа– 
ровська. Витримані в укра– 
їнському казковому стилі 
декорації зладив булавини 
Осередку Роман Глушко; 

мальовничі костюми зайчи
ків, птахів, песика та ін.. у 
тому й 8 сріблистих ,.сніжи
нок" проектувала і шила 
п-ні Іванна Шкафаровська 
тп лгятері юних обда |юваннх 
виконавців. У хоровій части
ні молоді допомагала п-ні 
Марія Ку.тьчнцька. Головні 
ролі хлопчика Василька і се
стрички Ввсялиики викону
вали, збираючи рясні оплес
ки, Славко Палнлик і Дар– 
ПЯ Дика. У перервах між 
трьома ДІЯМИ виступали юні 
рецнтяторн з творами на рі
здвяну TeMBTtacy. За заду
мом співавторів оперети ,,Лі
сова Царівна", вистава за
кінчуються колядкою „Нова 
радість стала", яку вкінці й 
п ідхопили співом усі гляда
чі. Головою Осередку СУ
МА ім. ЗО Червня у Понкер– 
сі с Петро Шкафаровськнй, 
булави нм Роман Глушко. 

Декілька осіб з юних ви– 
конавців оперети ..Лісова 
Царівна" вчаться в Студії 
Мистецького Слов і у п-ні 
Лідії Крушельннцької. 

Інж. І. Дячуи. Дітровт S 50 00 
С. Куропась, Чикаго 10.00 
Л. Осадда, Вен Наяс 10.00 
І. Кровіцишя, Дірборп 7.00 
Д-р Я. Очеретько, 

Н ю Порк 
С. Сеидеижнй, Н ю Пори 
Г. Шкорута, ІрШлл 
М. Юрків, Кергонксон 
I. Дернк, 

ЛІВІІІҐСТОП МеАиор 
М. Зарубаймо, Балтимор 
С-во Н. 3 . II. Діва Марії, 

290 Шдд. УНС 
А. Зарічна, Днсерзі Ситі 
О. Кушнір, Дітройт 
О. Ворух, Деніосаідл 
A. l`apiui, Вест Гемпстед 
О. Кміціїссвич, Перу 
О. КулицькиЛ, Н ю Порк 
С. Маскнс, Філадельфія 
Б. Мащак, Джерзі Ситі 
0 , Сакман, Ріго Пари 
Д-р М. Ссмчишил, 

Ніоирк 
ї. Сліпець, Парма 
B. Феднк, В у д е а а д t- . 
II. Біликськнй, Июарк . 
Д-р В. Богоноанч, Дітройт 2.00 
В. Боднарськлй, 

Вест Істон 
A. By дай, Філидельфія 
B. Васильків, Вотериліт 
В. Воляисьаий, Кдіалеіід 
1. Гялпмушка, Дітройт 
Б. ГНІДІ,, СомервІЛЛ 
де. Гриніпхак, Елиаабст 
B. Грицай. Диссраі Ситі 
Я. Ґелета, Коледж Парк 
Г. Гораль, Філидеьфія 
A. Данилюк, Дітройт 
M. Дацик Дітройт 
)І. Дацкіи, Вруклип 
де. Добринсьинй, 

Меіічестер 
C. Дулька, Дітройт 
Д-р В. Іванович, 

О в е н Гілло 
B. Яапараиюк, Ютика 

7.00 
7.00 
7.00 
7.00 

5.00 
б.00 

5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3 0 0 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 
200 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

В. Захарчук, Бінггюпгтон 2.00 
B. Карлик, Клівленд 2.00 
А. Кедринськвй, 

Джорзі Ситі 2.00 
I. Кефор, Н ю Иорк 2.00 
C. Киралеико, Велойт 2.00 
Ю. Кононів Ipnlnrroii 2 00 
II. Костнк, Джерзі Ситі 2.00 

Т. Кошинська, Норрідж 
М. Куж,іа, Філадельфіа 
С. Кухлевський, Треитон 
І. Лалорнк. Бруклин 
A. Лелет, Писсайк 
К. Лонкевич, Броїшс 
І. Ma4.̀ p, ВІЛМІІІҐТОН 
Е. 5Іалич, Чикаґо 
Д-р О. Марітчак 
К. деарчак. Бруклил 
Г. Мацук, Ню Порк 
М. Наливайко, Чикаго 
B. Новаковгькнй, 

Флашіпг 
`M. Овчарешш, Чарльстон 
М. Оленчук, Зсйпегвілл 
В. Павлеішо. Фі.інде.іьіІ)Іи 
М. Неіідак, Бадрц 
Д . Петреико, 

Сан Франсіско 
В. Пінної:. Аллептавн 
3 . Присмалиш:, Річмонд 
В. Ремптер, К)ІІІОН 
A. Рибалт, Яііґстави 
Д . PjiSaxa, Гемтремк 
B. І'удіміці.кнн. Бронкс 
І. Скаїгіпі, Фріголд 
C. Слю:иф, Ріджвуд 
М. Стегашчак, 

Ню Брітейн 
О. Стеткевнч, Ріго Парк 
О. Стефанишнп, Бруслин 
М. Тнмків, філндгльфія 
Ю. Федечко, Коламбус 
П. фуґа , Феніїссвідл 
о. С. Шадинський, 

Міллпйіл 
О. Шарили. Ню Порк 
П. ПІур, Вррдок 
Д. Яреико, Кічісас Ситі 
М. Нрсмсо, Ріджвуд 
0 . Код пар. Ірвінґтон 
М. BuciLim:, ЕллеігеЬтл 
М. Вівчлровський, 

Філидельфіл 
Д . Галушка. ЛейквуД 
де. Гордніи і,іаїй. Чикаґо 
С. Грабар. Перт Амбой 
де. Заплітннй. 

Річмоид Гілл 
1. Кінчи:, Фі -і її ціп 
Г. Лоаик. МРК КІС І'ОКС 
М. деаксн.меїию. Гошен 
Т. ОНИШКРВПЧ, Ірвінґтоп 
І. Паґут. Бруклин 
В. Пітик. Лічбург 
де. Попович. Ірвінґтон 
де. Ясінський. деїлвокі 

У Ню Йорку відбуваються 
„Ленінські читання" 

За повідомленням москов– 22 різні марксистські теми, 
ської ,ДІравди" з 23 січня, Директором того центру с 
у Ню Иорку при 29 Захід І американський к о м у н і с т 
15 вулиця відбудеться .,ле– І Джон Талло, який сказав 
пінський семінар" та занят–' кореспондентові „-П р а в д,н" 
ТЯ для всіх, хто бажас зро–' що ,,ленінські лекції будуть 
зуміти основи марксизму-лс– І провадитись кожної неділі в 
нінізму, дістати уяву про; честь великої дати" - на– 
значення марксистської тео–; 
рЦ для розвитку людства". 
,ДІравда" повідомила, що НІ 
тому будинку міститься від– і 
критий у жотгні 1969 року і 
„Центр Марксистської осві– і 
ти в Ню Иорку". Перший j 
сенестр у такій комуністич– і 
ній школі уже закінчили 350 j 
осіб, розпочався другий се– ІСССР під ваг. ..Ленінські 
местр, на якому пропонують) читання в Ню Иорку". 

В глибокому смутку і жалю, ділимось сумною вісткою 
з Родиною, Приятелями і Знайомими, 

іцо дна 31-го січня 1970 року н ранніх годинах 
в шпиталі, по тяжкій нрд\-лі. відійшла у Вічність 

бл. п. ІВАННА 
НОЛОСШСЬКА-СТАРАК 

народжена в травні 1912 року в Лядіпсшівці, 
повіт Скалат, Україна. 

П А Н А Х И Д А відбулась в понеділок, 2-го лютого 
1970 р. о год. 8-ій веч. в похоронному заведенні Regan 
Funeral Cent`ereach, L.L 

ПОХОРОН відбувся у вівторок, S-ro лютого 1970 р. 
о год. 2-ій по йол. па цвинтарі Memorial Cemetery, Cow.m, 

ВІЧНА m НАМ ять: 
Горем прибиті: 

мати — МАРІЯ 
і Родина КУЧ.МАКІВ 
Осиротила в Україні: 
доньку ДЮВ5' СТАРАК :і мужем МИХАПЛОМ 

І BJQ-чку МАРТУСІО 
сина РОМАНА з Дружиною і Виучками 
Приятелів і Знайомих 

родження Леніна. На від
критті другого семестру про– 
мовлягз голова ЦК комуніс
тичної партії ЗСА Гес Голл, 
який прочитай лекцію на те
му , ,Ленінізм та інтернаціо
налізм"^ ..Правда' подала ці 
повідомлення для читачів у 

В ОДИНАДЦЯТУ РІЧНИЦЮ ОТЕРТИ 
іі04:ї Незабутньої МАТЕРІ 

бл. п. Олександри 
з Ліницьних Маркевич 

був. артистки Лаврові-ької 
буде відправлена 

ПАНАХИДА 
в неділю, 8-го лютого 1970 року 

о год. 11:15 ранку 
в Катедральному Храмі Непорочного Зачаття 

Пречистої Діви Марії 
Я16 N. Franklin вул. у Філадельфії. Па. 

Д о участи в ІІаиахпді сердечно аапрошус Ириателів, 
Артистів, Учпів та Знайомих 

П р ^ . ЛОЯ МАРКОВИМ - донька 

В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТП 
моа Найдорожчої МАМИ 

бл. л. Мари з Бачинсьиих 
ХАРКІВ 

що відійшла у Вічність 6-го лютого 1969 року 
буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
в п ' ятницю, 6. лютого 1970 р . 

о год. 8:30 ранку 
в Церкві св. Смцм. HOC АФ AT А 

в ТРЕНТОНІ. Н. Дж. 
Приятелів і Знайомих прошу про ^-часть 

і молитви. 
АЛЕКСАНДЕР - сни -

Замість квітів на свіжу могилу 
нашої Незабутньої Тети 

бл. п. СОФИ КАЛЙТЯК 
з Дітрооту 

СКЛОДВСМО 50.00 долнрії. 
на Собор св. Софії н Ріппі. 
Ішк. Іван 1 Діммя ЯЛОВИЧІ 
Проф. Port і Міі.-н РБПМОНДИ з Донями 

Дня 28-го січня 1970 року 
в другу, дуже болючу річницю смерти 

нашого Найдорожчого МУЖА 

і Незабутнього ТАТКА 

д-ра ОСИПА ДУДАСА 
s була відправлена 

ПОМИНАЛЬНА СЛУЖБА БОЖА 
в Церкві СВ. ЮРІЯ в ЧИКАҐО, Ілл. 

Дружина — МІРА 
Синок - БОДЬО 

і 

Замість квітів на свіжу могилу 

сл. п. д-ра ТЕОДОЗІЯ КОМАРИНСЬКОГО 
:ілоиаілн по 10.00 доларів 

Н-Во Сава 1 Анна НЦКІІФОРЯК 1 Оля ОВСЯНКЦЬК А 
ію допомогу потерпілим в Югославії. 

Замість квітів па свіжу могилу 

бл. п. Ярослава Склепковича 
складяемо 25.00 доларів 

иа фонд допомога потерпілим від помлвтрусу 
в Югославії. j 

О 
Родині ЛЬкійяоге внеловлюомо uaurt глибокі співчуття. 

ВАСИЛЬ і гпслягга КУЧКУДА 

в 



' 
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-

С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , 5-го Л Ю Т О Г О 1970 
Я Я Я ! 

Ч.ч24. 

Товариство „Дністер", найуспішніший 
Відділ УНС на порозі нової праці 

Ню Иорк. 
суботу, 24-го січня 1970 р. 
у власній, просторій домів
ці біля „української" Сьо
мої вулиці, в самім серці со– 
юзової громади Ню Иорку, 
відбулися річні загальні збо
ри Товариства ..Дністер", 
361-го Відділу УНСоюзу. 
Давню, добре заслужену 
славу цього Товариства від
свіжила велика перемога, я– 
ку здобув „Дністер" в мину
лому, ювілейному році УН
Союзу. здобувши перше міс
це поміж всіми 460 Відділа
ми великого Союзу придбан
ням нових 109 членів. Най
ближчий До нього Відділ 
придбав лише 85. Не диво, 
що цьогорічні збори прохо
дили в настрою перемоги і 
планування, щоб не дати 
себе перемогти в новому, 
конвенційному змаганні. 

Збори відкрив голова То
вариства і його колишній 
довголітній секретар та го
ловний контролер Петро 
Кучма, який привітав при– 
явннх, а зокрема членів Ек– 
зекутнвн, заступників гол. 
предсідника пані Марію Ду
шник і Володимира Сохана 
та головного секретаря ,Яро– 
слава Падоха. Тепло згадав 
він померлих членів і їх за
слуги для Товариства, які 
певнюють їм тривалу пам'
ять членів. Після цього об
рано президію Зборів: адв. 
Михайла Пізнана, як голову 
і проф. Вол. Барагуру, ' як 
секретаря. Після прийняття 
протоколу минулорічних за
гальних зборів та після зві
тів голови Петра Кучми, мі– 
стоголовн Володимира Хо– 
міцького, секретаря д-ра 
Василя Вишиваного, касира 
Івана Пригоди, рекордового 
секретаря Василя Яскова і 
ін„ склав звіт з контролі фі
нансів дир. Роман Крупка і 
поставив внесення схвалити 
діяльність управи. Цей вне– 

В минулу і Після цього вибрано, радше 
перевибрано, наново управу 
і контрольну комісію з цією 
зміною, що проф. Барагура 
став рекордовим секретарем, 
а В. Яськів заступником фі
нансового секретаря. В пли
нах на майбутнє підмічува– 
но, що „Дністер" уже взяв
ся до праці, і в головній 
канцелярії УНСоюзу вже 
знаходяться членські аплі
кації на новий, конвенцій
ний рік. Приявних на збо
рах вітали згадані члени Б– 
кзекутивн Укр. Нар. Сою
зу, в к а з у ю ч и н а великий у– 
спіх Відділу в минулім році, 
передаючи йому ґратуляції 
всієї Екзекутивн. Підмічено 
особливі заслуги сімох чле
нів в успіхах Відділу, а са
ме Івана Пригоди, який здо
був 39 членів. Романа Круп
ки (33), д-ра Василя Виши
ваного (ЗО), Івана Галичи
на, .колишнього предсідника 
..Дністра" (3) , Петра Кучми 
й І. Левка (по два) та пані 
Марії Душник, яка придба
ла для Відділу також од
ного члена. При їх допомозі 
Відділ здобув в минулім ро
ці три рази більше, як в ро
ці попереднім й так вий
шов на чоло всіх Відділів 
УНСоюзу. -

Після зборів відбулося 
прийняття для членів і гос
тей, яке підготовила пані 
Анна Пригода при допомозі 
свого чоловіка Івана В. Хо– 
міцького. В часі прийняття 
вітали Відділ з перемогою 
кол. заступник гол. пред
сідника адв. Михайло Піз
най, гол. секретар Я. Падох, 
бувший предсіднн к „Дніст
ра" Мартин Мелетич й інші. 
Йдучи за звнчасм Товарист
ва, під час Зборів переведено 
збірку на допомогу потерпі
лим від землетрусу в Югос
лавії, і до зібраного 41 доля– 
ра Товариство додало своїх 
25 дол., а других стільки 

Д Е Н Ь УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ! 
В BLІІМАНТИ, КОПІЇ. 

сок піддержали інші члени j склало на українських вете– 
контрольної комісії мгр Лев 
Стеткевич і Іван Яремчук. 

I I 
Праця 

MALE 

4 
I I 

ДО РОБЛЕНИЙ 
К А Б І Н Е Т І В 

Вимагається досвіду при бю– 
ровнх меблях. Мусить мати 
знання машинерії деревних 
виробів. Мусить говорити по-

англійськи. Доск. умовний 
праці. Голоситись 

524 W. 23rd St., New York. NY 
See Nick, 3rd floor 

ранів з нагоди роковин ак
тів 22 Січня. 

Я. П. 

У четвер, 22-го січня, у 52-гу річницю проголошення 
незалежносте Української Народної Республіки, новооб
раний майор м. Вілімантнк, Ноел підписав проклямацію 
„Дня Української Незалежносте". На світлині зліва до 
права стоять: Василь Головчак — фін. секретар Відд. 
УККА, отець Остап Кропельннцькнй — парох УПД св. 
Петра і Павла, Мих. Тнмків — голова Відд. УККА, панна 
Оксана Тимків - юначка Осер. СУМА, панна Оля Кра– 
ховецька — юначка Осер. СУМА, Михайло Кльоц — за
ступник секр. Відд. УНСоюзу, Іван Наумек — голова УН– 
Дому, Василь Шулевськнй — головний радний і секретар 
Відд. „Провидіння", отець Андрій Назаревнч — парох У– 

КЦ св. Марії. Посередині сидить мейор Ноел. 

Андріївський вечір у Нюарку, Н. Дж. 
Українська громада цього 

міста славиться імпрезами, 
що своїм тилом наче нага
дують святкові сходини од
ної великої сім'ї. 13 грудня 
1969 j). ми мали нагоду бу
ти ии подвійній гостині: тут 
гостили нас не тільки смач
ними лакоминками, але вго
стили нас, так сказати б, і 
духовою стравою у формі 
добре складеної програми з 
приводу Андріївського ве
чора. 

Програму вела арт. І. Ко– 
нонів. Ця акторка мас дар 
нав'язувати беїілосеред н і й 
контакт з публікою своїми 
дотепами на злобу дня. На 
особливе відмічення заслу
говує вона, коли виступає з 

ПЛЕНУМ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ 
ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 

REFIN1SHER 
Вимагається досвіду у викін
чуванні дерев'яних бюрових 
меблів і обприскування стале
вих. Мусить говорити по-анг. 
Доск. умовний праці. Голос. 
524 W. 23rd St., New Yor City 

See Nick, 3rd floor 

FREIGHT HANDLERS 

Days ft NlghU. New York and 
Newark. N J . 

. АРР!У Acme Fast Freight Inc. 
Pier 21 

North River, N. Y. 

MAINTENANCE 
AH around mechanic with main
tenance experience in mecha
nical, electrical, welding, pipe-
fitting. Food processing type 
Industry. Experience helpful. 

Good benefits. Good pay. 
Globe Products Co. 

55 Wchro Rood (off Brighton 
Rd.) , AUwood Sect. 

Clifton, N J . 773-1800 

ESTABLISHED FOOD PROCESSORS 
Good opportunity for pleas
ant work. No experience 
necessary. Liberal benefits. 
Many jobs available. Please 
apply 1 a.m. to noon 

STAR FOOD CO. 
191 Gould Avenue 

Paterson, N J . 271-24Й9 

(Закінчення зі crop. 2-ої) 
українських буржуазних на
ціоналістів, різних недобит
ків і покидьків з історичних 
досмітників теж тягнуться 
до нашої літератури, вони 
хапають кожен новий твір, 
щоб знайти в ньому для се
бе бодай якусь поживу, во
ни використовують щонай
менші наші ідеологічні по
милки, щонайменші ваган
ня, а коли не вдасться тако
го знайти, то намагаються 
здискредитувати чесних ху
дожників, то вндруковуючи 
внрнвкн з наших творів у 
своїх фінансованих імперіа
лістичними розвідками бруд
них виданнях, то славослов
лячи окремих письменників, 
то роздуваючи окремі імена. 
З'являється багато непроше– 
ннх спеціалістів української 
літератури, самоназваних се
лекторів, які складають всі
лякі збірники - недобірникя 
й антології з наших творів, 
керуючись при доборі текс– 

^ Business -4 
^ Opportunity 4 

Man wanted to operate 
DISH WASHING 

MACHINE 
Will train. 40 hr. week, no Sat. 
or Sundays. Uniform, insurance, 
meals furnished. Cncation after 
one year. Good starting rate. 

Вгаяв Rail, 
o /o All State Insurance 

Murray Ш11. N J . 201 404-2000, 
Ext . 202, Mr. Clark 

FACTORY WORKERS 
We are taking applications for 
individuals who want to work 
steady, starting salary 51.80 
thru progressions to 52.18. 
General factory work and learn 
molding technique, paid holi

d a y s and vacation on eligibility, 
overtime paid lunch period. 

Unique Molded Products 
348 Kt. 22, Greenbrook, N J . 

856-0232 

На продаж 

Л А Н Ч О Н Е Т А 
на' Бронксі, H. И. Околиця 
University Ave., коло універ
ситету і двох шкіл (публічної 
і католицької). Ціна окалінна. 
Інформації від 9-5 по пол. Тел. 
212 475-7430 або 212 872-9031 

^ Праця 4 
| HELP WANTED FEMALE | 

Ф А Б Р И Ч Н А П О М І Ч 
ДІВЧАТА 

Досвід неконечннн. Голос. 
9 рано — 3-тя по пол. 
Dielectric ProductM Co. 

125 Virginia Avfnufl 
Jersey City, N J . 

тій передусім віком авторів, 
а не значливістю ними на
писаного, ставлячи на рівень 
антологічний іноді зовсім ю– 
ного автора, який написав 
лиш два - три вірші, а там 
і геть закинув поетичні свої 
вправи. Але що тим панам 
кравцівим, кошелівцям, рей– 
рахманннм до справжніх ми
стецьких цінностей! їм пере
дусім ідеться про те. щоб об
лити брудом нашу Радянсь
ку Вітчизну, її культуру, 
спробувати завербувати собі 
однодумців з-поміж тих, на 
кого впала меценатська ла
ска цих куплених - перекуп
лених панків - підпанків.." 

Про Івана Дзюбу Загре
бе льнкй сказав: 

, З а г а т о прикрощів завдав 
нашій письменницькій орга
нізації критик Іван Дзюба 
як своєю творчістю, так і 
громадською поведінкою. Я– 
сна річ, така поведінка і 
творча практика Івана Дзю– 
би була несумісною з стату
том Спілки Письменників 
СРСР, і цілком слушно Ки
ївська організація СПУ ух
валила виключити Дзюбу 
з членів Спілки письменни
ків. Питання про Дзюбу 
разглядалося Президією С– 
ПУ... Як відомо, Президія С– 
НУ вирішила залишити то
вариша Дзюбу в письмен
ницьких лавах.." 

Коли хтонебудь мав хоч 
тінь сумніву, що з українсь
кою літературою в Україні 
с дуже зле, то доповідь За– 
гребельного і цю тінь усу
ває. 

абп 

арт. Валею Калин - Магмет. 
їхні дуети вже від дав на вті
шаються успіхом та призна
нням. Співаний ними вступ 
був виконаний з бравурою 
і темпераментом. їм акомпа– 
ніював проф. Вазаля. Силь
ними точками були також 
їх настроєві мелодії виконані 
як у двійку так і їх солівки. 
їхню появу і шарм доповню
вали ефектовні строй 

Милу несподіванку зробив 
нам Жіночий Квартет „Ка
лина". Склад його такий : І. 
Гнатів. Н. Кнзима, Л. Лобур 
і С. Чіх. Фортепіяновий суп
ровід: М. Цибик. Мистець
кий керівник: М. Добош. 
,,Калина" почала свій вис
туп ,.Коломийкою" — слова 
Стех, музика М. Добош. По
тім виконано „Гуцульський 
вальс" — Малишко, - Кое– 
Анатольський. На закінчен
ня виступу квартету ми про
слухали ,,Підзамча" (сл. і 
муз. І. Чума). Усе ними ви
конане припало всім до впо
доби. 

Сольо припало на долю 
Наді Кизили, яка володіє, 
приємним тембром голосу, а 
найважніше, вона створює 
враження, що сцена їй не 
чужа. Марта Цибик своїм 
фортепіяновнм супрово д о м 
дала справжнє музичне офо
рмлення. На квартеті також 
була помітна рука мист. ке
рівника. На актуальні теми 
з монологами вжтупа л н : 
Язичннська (тексти власні) 
і С. Магмет (текст Е-ка) . 

Магмет мас цю прикмету, 
що створює типа і вдержу
ється в ньому від входу до 
виходу. Його, як і арт. А. 
Радванського, треба вважа
ти кращими монологістамн 
під оглядом створених ними 
типів. Імпреза залишила ми
ле враження. 

Д . Дмитрів 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

WOMEN 
Assemblers — Inspectors 

Packers. 
W e will train to work on elec
tron gunmoiint.s. E x c e l l e n t 
working conditions. Apply in 

person at 
Electro-Scan. Inc. 
43 Out water Lann 

Garfleld. N J . 

aw 

PRODUCTION EQUIPMENT MAINTENANCE 
Mechanics wanted to maintain production equipment 

Good Starting Salary Automatic Increases 
Paid Blue Cross PaW Vacation 

Sick Days Paid Holidays 
Overtime Available 

Opportunity for advancement into Management. 
AMERICAN CONTAINER CORPORATION 

1741 W. Edgar Rd. Linden. NJ . 
CALL KEN WATT 4ЯВ-ІЗОО FOR APPT. 

а н м п в в і ц ц р і І Ш Р і М М ^ ш п я 

ДОПОВНЕННЯ ДО ВІСТКИ 
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

РІДНО! ШКОЛИ 
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ 

Ш Е П Т И Ц Ш ) Г О 

У вістці поданій у „Свобо
ді" ч. 224 з 9 грудня 1969 р. 
в рубриці „Хроніка Ню Гей– 
вену" під заголовком „Ук
раїнська Рідна Школа ім. 
Митрополита Андрея Шеп– 
тицького відбула Загальні 
Збори" пропущено слідую
че: „До Управи Школи увій
шли також: Теодор Рома– 
нюк — скарбник, дир. Тео
дор Федорович — імпрезо– 
пнй референт і Петро Корні– 
енко — член управи". 

Н Е Д І Л Я , 
8-го Л Ю Т О Г О 1970 р. 

ДІТРОПТ, Міні. Місячні збо
ри Т-ва І. Франка 146-ий 
Відд. о год. 1-ій по пол. н 
зал,і Укр.-Амср. Осередку, 
при вул. 296Г) Карпеитер. 
На порядну: вибір делегати 
на 27 конвенцію У Н С Про
ситься чл. взяти участь. -
Управа. 

PITTSBURGH, Pa. Звичайні 
збори 53-го Відд. о год. 1-ій 
по пол. у церковній залі при 
Е. Canton ft 7th St. На по
рядку: вибір делегатів на 27 
конвенцію УНС 1 інші Від
ділові справи. Проситься чл. 
прибути. — В. Сіїчко, секр. 

ГЕМІІСТЕД. Н. П. Річні збо
ри Т-ва Запор. Січ — 327-ий 
Відд. о год. 4-ій по пол в 
залі Укр. Кат. Церкви при 
700 Фронт вул. На порядку: 
звіти Управи ft Контр. Ко
місії, дискусія Над звітами. 
вибір нової управи на Іі'То 
рік. По річних зборах відГ,–. 
дуться місячні, на яких буде 
вибір двох делегатів і їхніх 
заступників на 27 конвен
цію УНС. По зборах: виступ 
місцевого поета п. М. Коетн– 
шнна. висвітлення фільму la 
посвячення церкви св. Софи 
у Римі й перекуска при ка
ві. До участи у зборах in їх 
своїх членів запрошує 
Управа Відділу. 

У Києві почав виходити новий журнал 
Київська „Радянська Укра

їна" з 16 січ. сповістила, що 
„велика сім'я українських 
періодичних видань попов
нилася ще одним — мНейро-
фізіологісю". Це науково– 
теоретнчний, єдиний на у– 

весь СССР, журнал, присвя
чений одній з наймолодших 
галузів біології, нейрофізіо
логії, щ о дуже розвивається 
останніми роками у всьому 
світі. Цікаві матеріялн там 
знайдуть не тільки лікарі– 

пенхіятри я медики, а й ней
рофізіологи, фармакологи, 
невропатологи, біоніки, на
віть кібернетики. Крім того, 
журнал розрахований на 
працівників вищих навчаль
них закладів України, аспі
рантів і студентів відповід
ного профілю. 

222 Телеф.: (201) 372-0468 

ROSE-HILL MONUMENTS' 
184 UNION AVENUE IRVINOTON, N J . 07111 

S. ZELINSKY - П И Л И П Ч У И 

ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАД
ГРОБНИКІВ. СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСІХ 
ЦВИНТАРЯХ І НА СВ. АНДРІЯ В C`. БАВНД БРУК, 

НЮ ДЖЕРЗІ. 

GRANITE MARBLE BRONZE 

о mm м їм і ^ 

СКЛАДАЙТЕ СВОЇ О Щ А Д Н О С Т І 

В НАИСТАРШШ ЩАДНИЩ КЛІВЛЕНДУ 

WEST SIDE FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

ОСНОВАНА 1886 

Тут Ваші гроші Гарантовані високим резервовим фондом. 
Тут Ваші гроші обезпечені Державною Агенцією F.S.L.I.C. до 
515,000. 
Тут Ваші гроші одержують високі відсотки виплачувані чотири ра
зи в рік, обраховувані щоденно від дня депозиту до дня виплати. 
Тут маєте до вибору різні форми щадничих конт і щадннчих серти
фікатів. 
Тут можете легко щадити через пошту — ми оплачуємо кошта пе
ресилки. 
Тут знайдете одиноку велику фінансову установу, яка для підкрес
лення тісного зв'язку з українською громадою, формально нази
ває одну свою філію "Ukrainian Office". 
Тут можете свої справи залагодити в українській мові. 

Е; ' 7 J R 

ПЛАТИМО ВИСОКІ ВІДСОТКИ Н А О Щ А Д Н О С Т І 

от 
Щоденні відсотки на 
щадниче конто — від 
дня депозиту до дня 
виплати — платні що 

три місяці. 

5 Г о 
Щадничі сертифікати 
на шість місяців. Міні
мум: 53,000. Відсотки 
платні що три місяці. 

5W 
-Ч Щадничі сертифікати 

на шість місяців. Міні
мум: 55,000. Відсотки 
платні що три місяці. 

WEST SIDE 
FEDERAL SAVINGS 

e - МАЙНО: S119.000.000.00 -

ЦЕНТРАЛЯ 
21510 Loraln Road, Cleveland, Ohio 44126 

ФІЛІЇ: 
Середмістя 

345 Euclid Avenue 
Парма 
і 5839 radge Road 

W. 25th Street 
ft 90 Professor Street 2025 W. 25th Street 

North Royalton Vermilion 
6465 Royalton Road 4400 Liberty Avenue 

Українська філія 
219C 

г „ - . ..-– - - Член Federal Savings 6c Loan Insurance Corporation 

s4 

Різне 

Українське Внсіїлковс Бюро 

ROMAN PARCEI SERVIOl 
141 2nd Avenue. New York City 
Tel.: 475-7430 - ОФБРУЄ ДО 
ЛИЯ 28 ЛЮТОГО 1970 авто
машини ЗАПОРОЖЕЦЬ ZAZ 
в ціні 91,850.00. Урядові! год.: 
від понед. до суб. 8:30-8:00 по– 
чора. в неділю від 10-2 по пил. 

З А Ж И И Т Е Щ Е СЬОГОДНІ 
Д-ра П. МІЛЛ|ВЄА 

З І л ля 
4. MILLER'S P U R E HERB 

COMPOUND tffi, 
u вже за кілька годин, а най
дальше слідуючого дня.почу– 

стесь ліпше., . ул 

Це зілля діляс дуже скоро і 
і: дуже помічне в слідуючих 
недугах: квасн жолудка, за
пір, пек трапи їсть, пищ. відбн– 
вашіи, запороти голови, біль у 
крижах 1 інші недомагання. 

Ціна одної пачки S10.00, а 
якщо хочете для - СВОЇХ 
приятелів, тоді 3 пачки 
тільки — 520.00. ` ' 

Якщо В И неаадоволеиі про
тягом 24-48 годив,' зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
сейчас повернені. 

ПИШІТЬ зараз, долучуючн 
чек або .моні ордер на адресу: 
T H E MILLER CO., INd. Dpt. 41 
700 Broad Street, Newark, N J . 
PED3 

^ Real Estate ^ 
GLEN SPEY AREA 
COUNTRY ft LAkK 

PROPERTIES. 
Call: Gibson МсКеав 
DAVIS R. CHANT 

REALTORS 

Eldred. N.Y. (914) 956-7682 
Forest Hills 

ONE FAMILY 
Brick Tudor, attached, 6J.44Rms, 
її/з Bath. Recr. Rm. Laundry. 
Separate garage, Lot 20' x 100', 
furnished, fully w/vv carpeted, 

Julv accupancy, (44)500. 
Tel.: (212) 261-4742 

Staten Island. N.Y. 
1 Р О Д , 2 Р О Д і R H 3 H B -

СОВІ Б У Д И Н К И Н А 
П Р О Д А Ж 

Е. С. GEBA REAL ESTATE 
72 Targee Street 

Staten b land. N.Y. 
Тел. 981-4000 або 98L48S4 

|| Funeral Directors || 
JV'V . Si ,lnc. Theodore WOLINfl 

Директор 
Похоронного Заведення 

123 East 7th Street 
NEW YORK. N.Y. IO0O9 

TeL: OR 5-1487V 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

m 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И К 
Займаоться Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу

ра. Модерна каплиця до 
ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

SINKOWSKt 
FUNERAL SERVICE 

2844 Wetitchester Avenue 
NEW YORK. N.Y. 10101 

Tel.: 868-2475 
Д и р е к т о р 

ПОС'ІІФ СЕИКОВСЬКИЦ 
Завідує влаштуванням по
хороні п в каплицях, поло
жених в кожнійм районі 
міста. Похорони do чЛяі– 

мальних цінах. , 

"^ 

Я 
ТАРЗАН, Ч. 6317. Тарзан частує знахурів „солодким" напитком 

Так, цей Тарзин с чужин
цем, який сидить я е з нами, 
а з вождями! Не звертайте 
уваги н а те, що він хоче! 
Ми прийшли на зібрання 
мужів „обія", Вій а е є му

жем „обіи" !Вогй к а ж у с ь 
мені, що вони не довіряти
муть йому! 

Сонце гаряче. Бачу, що 
вн втомилися своїми диску
сіями . . . Хай ваш вибір то

го, хто головуватиме на ва
ших зборах, підожде, поки 
не заспокоїте своєї спраги. 
Жінки мото-мотів пригото
вили для вас холодний сс– 
лодкий– солодкий наїшток! 

Рахуй до десяти, сотнику 
Дикий Коте! А тоді - шви
дко з шнурами! 

Мій дід о навахів повинен 
| би бути тут, щоб бути свід– 
|ком цього, Тарзаке! 

-!, 
Ж4и 


