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3. 

ОСВІТА. 

Народився д-р Антін Жуковс~ки~ 27.вересня І904 р.в містечку 
Поморяни,nовіт Зборів,в середн~о-заможній родині. 

Народню школу покінчив в Поморинах І9І8 р.,гімназію в Бережа
нах І926 р.а університетс~кі кедичні студіr в Кракові І9З4 р. 

Лікарську практику nочав в Щуровичах,повіт Радехів І9З6 р. 

ПОЧАТКИ ГРОМАДСЬКО~ ПРАЦІ В ГАЛИЧИНІ. 

По гімназі~ній матурі Антін Жуковс~кий розвинув широку органі
заційну й освідомляючу діяльність в Поморянщині,Зборів~ні і Бе
режанщині.Він rздив з викладаии по чита.пьнях"Просвіти","РідноУ 
Школи" і молодечих товариствах. 

Бу.в головою"Рідноr 1ІІRоли" і товариства"Луг". 
Він улаштовував святочні академіr G нагоди наших національних 

свят, а також організував демонстраціУ проти польськоr окуnаціУ 
СхідноУ Галичини· 

Найбільша його діяльність проявилася підчас організаціУ похо
ду на козацьні моГИJrи під Зборевом,з нагоди 280-літт.fІІ побіди 
гетьмана Sогдана Хuельницького над Польщею.У поході взяло участь 
около ІО,ООО людей.На могилах зійшлося понад 80,000 людей.Поляки 
перелякалися ~ звалярмували військQ з Золочева і Тернополя. 

Як студент університету він був активним у всіх проявах сту
дентського життя а саие два рази був головою УкраУнськоУ Студент
ської Громади і головою корпораціУ "Сян" в І929-ЗО рр. 

Поза студентським життям пять літ був членом Виділу"Просвіти" 
в Кракові.Останні дві каденціr був кістоголовою в І9ЗІ-І9З5 рр. 

По закінченні медичних студій,перед виУздо:м: з Кракова,rрома
дянство і студенетво урядило йому гарне nрощання.Головниu 
промовцем був письменник,nроф.Богдан Лепкий. 

За свою активну rромадську діяльність від І9З6 року А.Жуков
ський був кількакратно арештовани~ польською поліцією.Крім того 
був суджений польським судом у Золочеві в І9З8 році. 

За особлив·у активну діяльність на громадському полі А • .ііі.уко
вський як лікар в Щуровичах,повіт Радехів,був вивезений до кон
центраційного польського табору"Береза Картузька" після вибу
ху німецько-nол~ськоУ війни. 



4· 
ПРАІІЯ ЗА ЧАСІВ ОКУПАІІІЇ КОМУНІСТАМИ. 

По розвалі Польщі д-р Жуковський вертає до Щурович,де в І936р. 
почав свою лікарську nрактику. 

Він організує сільську лікарню в Щуревичах а дещо nізніше ще 
в Jlопатині. 

Большевики назначили· його завідуючим охорони здоров 11я у Лопат 
тинськоuу районі й директором лікарні в Jlопатині. 

За большевmtів він мав нагоду ближче пізнати суть комуністич
вого peziWy. 

У міру спроможности помагав нашим людки. 
З вибухом иімец~ко-больwевиц~ко~ війни в І94І р.був арештова

ний,однак чудом уникнув смерти. 
По відході белошевиків дальше провадив організацію Jlопатинсь

кого району.Опікувався нашими раненими стрільцими,яких большеви
ки залишили nри відвороті. 

ГРОМАдСЬКА ПРАІІЯ ЗА ЧАСІВ ОКУПАІІІЇ НТhЩ.ЯМИ. 

За німецько~ окупаці~ Галичини д-р Жуковський пере~хав до 
Бродів де став повітовим лікарем і заступником директора лікарні. 

Поза лікарськю.к.и обов"язками активно включився у всі nрояви 
громадського життл міста і повіту. 

Він був заступником голови і референтом суспільно~ опіки Ук
ра~нського допомогового Комітету. 

Допомогав сво~u і чуzим,головно zидml.Біля 50 жидівських лі
карів вислав до наших сіл і до Укра~нсько~Повстанської Армії. 

Завдкни йому багато з них уритовало своє життя. 
Найваа:ніmою його діяльністю була опіка над укра~нськи~и поло

неними З СОВЄТСЬКО~ армі~ 1 ЯКИХ Ні).Щі напів ЖИБИМИ і 3 ПJІЯV.ИСТИМ 
тифом випустили з таборів українських полонених •. Вони кожнего 
дня соткашt переходИJІИ через Броди 1 околиц1.Хвор1 зараж~тваJІИ здо
рових людей і nротягом місяця було більше тисячі захо~увань на 
ПJІЯJlИСТИЙ ТИф. 

Лікарні були переповнені,а всі лікарі працювали понад сили і 
не всім uогли виказати належну опіку. 

Не менш важним завданням було рятувати наших людей від виво
зу їх на робо~и до Німеччини. 

Всю цю широку діяльність д-р Жуковський робив безінтересовно, 
тоuу здобув собі велику популярність і повагу в цілій оRолиці. 



У цьому часі кооперативні установи подбали про організацію 
поважноr фінансовоr установи і вибрали в І94З р• д-ра Жуковсько
го головою Надзірної Ради"Українського Бан:ку" в Бродах. 

Д-р Жуковський мав контакт з українським nідпіJІJІяи і для УПА 
зорганізував у тих околицях систематичну поміч ліками і потріб
ними уатеріял8.),(и.Ранених лікував під чужими прізвищами та скри
вав їх рани від куль,які треба було зголошувати до німецьного 
Гестаnа. 

У І944р.німці примусово евакуювали більшість українців через 
Сянік і Криницю і вивезли до Німеччини.М1z ними був д-р Жуков
ський. 

Тут ніJЩі змобілізувв..ли його до І-ої Дивізії У .·Н.А. ,як пол
кового лікаря.Девять місяців д-р Жуковський перебував на проти
большевицьноuу фронті 1 був ранений під Фельдбахоu. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПО КАПІТУЛЯUІЇ НІМЕЧЧИНИ. 

По :капітуляції Нікеччини д-р Жуковський опинився в Авrсбур
зі зі своєю родиною,з кінцем травня І945 Р• 

Підчас анархії й сваволі укритих НКВД-ів д-р Жуковський роз
горнув велику активність і nід фірuою11Унраїнсьного Червоного 
Хреста" рятував сотни наших людей. 

В Авrсбурзі він кількаразово очолював делегацію українців 
до Американської Військової Окупаційної Влади/УпраБJІіння/ і по
старався про дозвіл на організацію таборів.Найперше в tетінrе
ні,який потім перенісся до Авrсбургу. 

В Авrсбурзі д-р Жуковський організував лікарню,де був голов
ним лінарем.У лікарні працювало понад 20 наших лікарів. 

Заслугою його була організація Т-ва Суспільна Харитативна 
Служба бо назви Українськи~ Червоний Хрест нак не дозволено вжи
вати.В Авtсбурзі почесним головою був проф.дмитро Дорошенко а 
д-р Жуковський діючим головою. 

Для. СХС він вистарався у німецькій мійсь:кій Управі великий ді:м:, 
де потім були приміщені U.II.Y.E та інші наші установи. 

У І947 р.д-р Жуковський переїхав до ділінrену.Тут він прояв
ляв ту саму діяльність і був директором шпиталя: і головнШl ліна
рем. 

Старанили д-ра Жуковського створено Христіянське Демократичне 
Об"єднання з ціллю вдержання порядку в таборі й для впливу при 
виборах.Був його головою до виїзду за океан. 



6. 

ВИЇЗД І ЕИРОКА ГРОМАДСЬКА ПРМІЯ В ЗдА. 

У червні І949 р.д-р Жуковський з родиною переїхав до ЗДА. 
Зуnинився на два місяці в стейті Ню джерз~ а оnісля nереїхав на 
стало до Північної Дакоти в Стіл. 

Тут він знову в І95О/5І рр.склав всі ісnити на nраво лікарсь
кої nрактики в ЗдА. 

У цьому стейті є досить чисельна громада українців,але мало 
сві•ома і розкидана по великих nросторах стейту. 

Більша частина це старі еміrранти,які nриїхали тому 70 літ на
зад,головно з КиївІЩІни,менmа з ГSJІичини.Одні називали себе 11рус
кими" ,другі 11австріЯRами 11 а uолоді тут народжені, часто стидали
ся признатися що вони українського роду. 

д-р Жуковський для ближчого їх nізнання відвідав кожну vісце
вість,де жиють наші люди,виголоmував доnовіді,особисто з ними 
запізнався і тримав з ними контакт. 

З метою об 11єднати всіх в одну громаду,д-р ЖуRовськиі:і створив 
філію УККА в І952 р.,її очолив і від того часу він майже І4 літ 
безперериБно є головою стейтової філії УККА на Північну даRоту, 
з осідRом стотщі стейтУ- Біс:марR. 

У Rожній місцевості,де є більше скупчення українців зоргані
зував RJІітину свідокіших людей у відділи УККА.Час від часу скли
Rав з "їзди в цілі об "єднати всіх разок, виголошував відчити та 
заохочував людей~об в часі переnису населення в !960 р.подава
ли українську націоиальність,яR своє nоходження.Усnіхи були гар
ні,бо мав nоніч зі сторони своєї й америRанської преси. 

На ці з 11 їзди все запрошував Rогось з америRанських достойни
Rів,щоби збільшити авторитет організації в очах наших людей. 

Найваzнішу вагу поклав д-р ЖуRовсьRий на зовніmний відтиноR 
праці філіїvУККА а саме на політичну роботу в користь українсь
кої справи.Иого завданвим було:освідомити тутешню американсьRу 
громаду про україисьRі пробле1m,приєднувати приятелів для Украї
ни,мати особистий контаRт з американською елітою,як губернато
ром,сенатоnаки,конrресиенами,стейтовим урядоv,диреRторами радіє
вих і теле~ізійних стацій,редаRторами,видавцЯ}rИ американської 
nреси і т.д. 

для УСПішнішого ROHTaRTY д-р ЖуRОВСЬRИЙ ВСТУПИВ В ЧЛеНИ рес
публіRаНСЬRОЇ партії,найсильніmоr в стейті./Див."Черговий ус
піх •••• 11 на стор. 23/ 

З огляду на його загальну громадсьRу антивність аvерииаисьне 
середовище nрислуховувSJІося до його голосу. 

Тепер д-р Жуковський має mиpoRi зв"язRи і може стало інфорку
вати акерИІСаиську громаду про унраїнсьні проблеми. 



Він зібрав ноло 2000 адрес визначніших аи.еринанців з науново
го,nолітичного і промислового світу,різних реданторів преси,не
рівнинів радія і телевізіr з цілого стейту.На ці адреси вже 
нільна літ висилає різну літературу в англійсьній uові про Ук
раrну/головно конrресові рекорди/. 

До багатьох аuеринансьних бібліотен в свойому стейті заnро
понував уфувдувати ниижни п~о Унраїну в англійсьній мові. 

При Інституті Національних Студій -стейтового університету 
вистарався д-р Жуновський створити Українсьний Відділ.Те саме 
зроблено nри стейтовоuу музею. 

Одним з на~:е1 ільших успіхів nроnаганди Унраrнсьноr сnрави є 
украrнсьне радіо і телевізійні вистуnи з раuени філіr YRRA. 

Rільна разів до рону украrнсьні програми nересилаються через 
нілька американських стацій,звичайно з нагоди яноrсь річниці 1 
свят або політичноr подіr .ІІі програми є добро.tо пропа:гандою і 
рівночасно лучать наших людей в одну цілість./Див."Пuоти Хрущов
-сьна деuонстрація ••• Стор.20/ 

Всі ці передачі є безкоштовні,кріu прийнять,яні робить у се
бе приватно д-р Жуковсьний з дружиною і особисто rx оплачує. 

Америнансьна преса радо уміщує його дописи чи статті на ук
раrнські антуальні теми. 

д-р Жуковський веде велику кореспонденцію з різними офіцій
ними чинниками з рамеви філіr YRRA. Завдяки ЦЬО}(У листуванню 
д-р Жуковський є в стислому контанті з визначними американцями 
й :має деякий вплив на сенаторів і конrресменів при полагоджен
ні наших справ в Roнrpeci чи уряді ЗдА. 

Досить часто його uеморіяли були уміщені в конrресових ре
кордах а також вони започатковували якусь загальну річницю. 

Напр.:ІООО-ліття Украrни,річницю голоду в Украrні,І5-ліття зни
щення Украrнсьl<ої КатоJІицької Uеркви ./ Див. "Голод в Украrні 11 

стор. !9 і 11 ••• Б Обороні Українських Uерквов •• Стор. 2!/ 
Опираючись на інформаціr д-ра Жуковського нонrресuени деколи 

вносять спеціяльні резолюції.Напр.конtресuенОтто Rpyrep вніс 
резолюцію з нагоди голоду в Унраїні.Бін також під впливом д-ра 
Жуковського заявив прилюдно,що його батьнівщиною є Украrна а 
не Росія,бо він походить з Житоuира./Див. "JІікарський Бісник"с.221 

Оба сенатори з Півн.дакоти були споизорами резолюції про 
C~;;t:..v.;; "<....t.l..,r • ., :..;.;j~. Сенатор Брунсдаrл і сенатор Янr поруmи
ли·сп~аву І5 ліття знищення Укр.Кат.Uеркви большевикаки і пе
редали меморіял д-ра Жуковсьного до Де~жавного депаuтаменту 
ЗДА,який поручив аlІбе.садорові ЗДА піднести пю спuаву на асамб-
леї Об"єднаних Націй./ Див.прилог~ на стор.І4 і І5/. -

Одною з важніших справ на терені Півн.Дакоти це Проклямація 



8. 

УRра~вського Дня rубернатором деnвісом з нагоди 22,січня.Про
голошеввя Незалежности і Соборности УRра~ви.fубернатор заRликав 
населения стейту відзначити цю дату.Пресова аrенція"Асосієйтед 
Прес" подала ROPOTRV статтю про цю подію до всіє~ 8.)[ериRансьRо~ 
преси в Нарт ДаRоті • .jДив. "Січневі РоRовини ••• Стор.24/ 

Д-р Жуковський від І96І до !964 рр.систеuатично і наполегли
во робив старання про видання урядом ЗДА поштової марRи в честь 
Т.ШевчеИRа.Конrресмен Найrард дня 6.УІІ І96І р.подає до Ков
rресового протоRолу зміст листа д-ра ЖуRовського до През~дента 
в справі то~ uарRи./ДИв.прилог' ва стор.ІІ-ІЗ/. 

У березні І964 р.оба сенатори і всі Rонrресмени з Нарт ДаRо
ти особисто іитервеніюва.ли!:уГев.Постuастера в справі поштово~ 
YBpRи.Ue подано у Коиtр.РеRорді з 9.березия !964 р.стор.452S. 

д-р ЖуRовсьRий mиpoRo інформував mІерикансьRу суспільвість 
перед і по святі відRриття пам 11_ятниRа Т.ШевченRові у Вашінrто
ні.Ковrресмев Дан Шорт 25.УІ.І964,а севатор Мілтон Р.Явr 26.УІ. 
І964,опираючись на даних від д-ра ЖуковсьRого .подали до Ko!frpe
cy і Сенату ши_рокі інфоркаці~ про Т.ШевчеНRа.;.zщв.при.л.на стор. 
І6 і І7/. 

Досить часто д-ра ЖуковсЬRого запрошують виголошувати допо
віді на зборах американських організацій ./ІJ2Ів. "Доповіді" ст. 2#" 

У Rвітні !965 р.д-ра Жуковського вибрано президентом "Клюбу 
Стіл JІайонс" .Цей Rлю6 зайкається ріжними гроuадсьRИУИ і сус
пільними справаки.Він збирає фонди і спонзорує всі імnрези,сти
мулює 1 ініціює нові підприємства і т.д./див.прилогу на ст.22/. 

Звільнення Митр.йосифа Сліпого з большевицьRо~ Rаторги теж 
у певній мірі буJІо заслугою д-ра ЖуRовського./Див.прилога ст.2З/ 

д-р ЖуRовський за весь час своє~ праці в Півн.ДаRоті гармо
нійно співпрацює зі всіма Управами Стейтової Філії УККА,особли
во з паном Степаном ГлебічуRом,стейтовим інспеRтором рільниЦт
ва,який допомогає йому в урядовій переnисці. 

Велику поміч має д-р ЖуRовсьRий таRож зі сторони пана Мико
ли Прокопа містоголови ФіJІії УККА і голови Відділу УККА в Бел
филд. 

Не можна оминути й не згадати дружинуд-ра ЖуRовського,паню 
Святославу та її велику поміч у діяльності подруга. 

Пані Святослава урядила свій дім в українсьRому стилю з пре
гарними вишивками власної роботи,керамікою,різьбою та образами 
мистців,які дають змогу американській молоді запізнатися з ук
раїнським мистецтвом. 

Праця д-ра Жуковського є багата та різнородва,яку тяжко охо
пити у вашому короткому звідомленні,не маючи деяких документаль
них даних. 



Кікнати ~ домі А.! С.Жуно~ських. 



ІО. 

у РЯДАХ УКРА:!НСЬІЮГО ПЛАСТУ. 

Д-р Жуковський почав свою пластову діяльність ще в гімназій
них часах в рр.І92З-І925. 

Він належав до 29.Полку іх.Павла Полуботка.В ті часи він ви
конував різні обов"язки:гурткового,четаря і курінного/тоді пол
:ковника/. 

Перед ви~здох до Кракова очолював Бережанський Пластовий Кіш. 
У Кракові нuеzав до Куреня Старших Пластувів "Імени 22 Січ

ня".Цей Курінь існував кайже до початку 2-о~ світове~ війни. 
Польсь:ка влада його не розв"язuа у той час,коли в ГаJІИчині 

Пласт був давно ліквідований і находився в підпіллю. 
По відно~енні діяльности Пласту в Німеччині в !945 р.він 

знову включився до nласту і був коmовШL та ставичник у діллін
І'ені в !947 Р• 

У лютоку !949 року зголосився до І Кураня У:кра~вського Плас
тового Сеніорату іх.С.Тисовського,який тоді очолював св.п.Се
верин Левицький/Сірий Лев/,Верхов:ний Отакан в Галичині,пізніше 
Начальвий Пластун на місцях нового поселення. 

У річницю З~-ліття існування того Куреня в !965 р.д-р Жуков
ський дістав відзначення••похвальиу Гр81lот," 11 за його пласт о ву 
працю та за визначну діяльність на громаДському полі протягок 
40 років. 

Пuогулька Кvреня Стаu~ого ПластvнстFа. 
Краків І93І n. 

А.ііеуковс ькиtі пеvшиі-:: злі ва v 2. ТJяді. 
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Лист до Президента ЗДА, Івана Ф. Кеннеді 
Друкуємо листа 

ського о Л ез е ·т·~а~.....,..:..:в.:.:.:с~ 
_вz евченківської поштової мар
ки та супровzдне до нього сЛово 

сенатора Найrарда, шо поміщені 
в Конrресовім Протоkолі з б./7. 
липня 1961 р. РЕДАКЦІЯ 

Пан Найrард: Пане Предсіднику! 
Українці в цілому світі відзнаЧа
ють цього року соту річницю з 
дня смерти Тараса Шевченка, що 
був не лише великим українським 
поетом і народнім пророком, але 
й визначним гуманістом _і борцем 
за свободу всіх народів і рас. 

У Північній акоті маємо коло 
2 • американцІВ украІНського 
походження, які є найбільш визна
чними й льояльними громадянами 
нашого стейту. Одним з цих ве
_ликих патріотів є д-р Антін Жу
ковський, що є президентом Від
дІлу УкраІнського Конrресового 
Комітету Америки в Північній Да
коті. Він є найбільш зацікавлений 
у виданні поштової марки для від
значення пам'яті Т. Шевченка. 
zt бажаю помістити в Протоколі 
копІю листа д-ра ЖуковськоГо До 
ІІрезидента, прохаючи його апро:
тtти видання такоt марки в серн 
nоштових марок "чемпіони свобо
ди". Видання такої марки принес
ло би моральну піддержку україн
цям і багатьом іншим народам за 
Залізною Заслоною і вдовалило би 
багатьох американських громадян, 
ЩО їм Тарас Шевченко є таким 
натхненним символом. 

Я бажаю додати свою апрабату 
nрохання д-ра Жуковського для 
видання цієї особливої марки. 
Цей лист такого змісту: 

Достойний Іван Ф. Кеннеді, 
Президент Злучених Держав 
Америки, Білий Дім, 
Вашінrтон, Д. К. 

Дорогий Пане Президенте! 

Користуючись свободою пи
сання до Вас, звертаюсь в справі 
включення Тараса Шевченка в се
Еію поштових марок "Чемпіони 
Свободи", що видаються Урядом 
ЗДА для пошани визначних борців 
за свободу в світі. 

18-го травня 1961 р. писав я до 
Достойного І. Едварда Дея, гене
рального Паштмастера відносно 
цієї справи і одержав його відпо
відь, що Громадський Дорадчий 
Комітет Марок не радив йому 
включати рекомендацію для видан 
ня такої марки в програму 1961-
го року. 

Як Ви, без сумніву, знаєте, Се
нат З'єдинених Держав Америки і 
Палата Репрезентантів одноголос
но висловились минулого літа за 
пабудовою пам'ятника Тарасові 

Шевченкові в Вашінrтоні Д. К., 
найбільшому поетові України і гу
маністові світу, для відзначення 
сотих роковин з дня його смерти 
в 1961-ому році. Ця ухвала була 
підписана Президентом ЗДА і ста
ла законом. 

Я дуже радий пригадати Вам, 
що Палата Репрезентантів видала 
Домашній документ _щодо Тараса 
Шевченка під заголовком "Борець 
за свободу Европи. Тарас Шевчен
ко 1814 - б 1 ". 

Знаємо, що Український Конr
ресовий Комітет Америки, який 
репрезентує понад два мільйони 
американських громадян українс_ь-



І ) ...... 
кого походження, вніс пропозицію 
до генерального Поштмастера Дея 
включити Тараса Шевченка в се
рію пQштових марок "чемпіони 
свободи". Наша Стейтова органі
зація сильно та повністю підтри
мує• випуск такої марки. 

Тарас Шевченко був не лише 
великим ,українським поетом і на
ціональним пророком, але й виз
начним гуманістом і борцем за 
свободу всіх народів і рас. У 1857-
ому році, понад сто літ тому, Ше
вченко тужив за "Українським Ю,.. 
рієм Вашінrтоном" із вірою, що 
український нарід, поневолений де 
спотичною владою царської Росії, 
осягне свою національну свободу 
і волю тільки під таким провідни
ком, яким був Юрій Вашіrтон, 
Батько нашої країни. 
Шевченко лишається лосьогод

ні дороговказом національних ас
пірацій і символом свободи і неза
лежности 45-:ох мільйонів україн
ців у неволі комуністичної імперії. 

Радянський Уряд, знаючи як 
глибоко Шевченко шанований ук
раїнським народом, безуспішно 
пробує фальшувати його твори 
так, щоб вони служили їх політич
ній пропаrанді. Але для українців 
у їхній батьківщині і для амери
канців українського · походження 
Т. Шевченко остається надхнен
ним символом свободи і гуманнос
ти, зокрема для тих американсь

ких піонерів українського роду, 
що живуть у Північній Дакоті і 
приїхали сюди з сусідніх місцевос
тей, .п.е був народжений Тарас 
Шевченко. У їх родинній традиції 
є спогади, що їх батько чи мати 

. особисто знали того великого пое
та і вони примусили мене писати 
до Вас. 
У цей час я хотів би Повідомити 

Вас, що ініціятива святкувати та 
вшанувати соту річницю смерти 
Шевченка вийшла від українців 
закордоном і лише потім, коли Се
нат і Палата Репрезентантів ЗдА 
постановили збудувати пам'ятник 
Т. Шевченкові в Вашінrтоні Д. К. 

та Канадійський Парлямент, кіль
ка місяців раніше, схвалив побу
дову пам'ятника Шевченка у Він
ніпезі, СССР був змушений дозво
лити святкування сторіччя поета 
не лише в кожному майже місті 
в Україні, але теж і по всьому Ра
дянському Союзі. 
у намаганні зробити враження 

на світ, а зокрема на українців, 
Микита Сергієвич Хрущов в до
розі на зустріч із Вашою Ексце
ленцією у Відні, зробив спеціяль
ну подорож на Чернечу Гору в Ка
неві, біля Києва, в Україні, щоб 
положити вінок на могилі Тараса 
Шевченка. Ми знаємо, що це була 
майстерна штука російської про
паганди, бо Хрущов є загально
знаний як "різник України" і він і 
РосіАський Комуністичний Уряд 
позбавили український нарід усіх 
свобод, загнавши назад у невіль
ництво. Одначе він положив вінок 
на могилу людини, що ціле своє 
життя жертвувала в боротьбі за 
свободу, правду й щастя всього 
людства. Цим машкарним жес
том Микита Сергієвич Хрущов 
хотів би прихилити до себе укра
їнців та інші наро)І.и і тих з укра
їнського роду, що живуть тут і в 
Канаді. Без сумніву, він зробив 
це відзначення пам'яти Т. Шев
ченка як інструмент його тактики 
в холодній війні. 

Тому Уряд З'єдинених Держав, 
як провідник Західнього Світу, 
повинен би створити нові засоби, 
щоб виграти цю холодну війну 
і поборювати комунізм як міжна
родню конспірацію не лише мілі
тарна й економічно, але передусім 
ідеологічно,через вибрання і приз
нання таких духових провідників 
як Тарас Шевченко, що боролися 
вже віддавна за ці самі ідеали, за 
які борються сьогодні З'єдинені 
Держави. Вони є нашими природ
ними союзниками. 

Більше як сто років тому Тарас 
Шевченко питав українців: "Коли 
ми діждемося Вашінrтона з новим 



і праведним законом? Та діж
демось таки колись!" 

А слова, що він їх записав у 
свій духовий заповіт, є цієї самої 
вартости сьогодні, як вони були 
1 ОО років т~му назад: 

"ПохоЩІііте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою, злою кров'ю 
Волю окропіте. 
І мене в сім'ї великій, 
В сім'ї вольній, нові/І, 
Не забудьте Пом'ннути 
Незлим, тихим словом" 

Ми знаємо, що видання марки 
для відзначення пам'яти сторіччя 
смерт_и Тараса Шевченка не є фі
лятелtстичною справою, а дуже 

важливою частиною нашої закор
донної політики: u.e є наша про
паrанда і це є теж великий крок 
вперед у нашій смертельній боро
тьбі у цій холодній війні зДобути 
душі й серця .іtюдей за Залізною 
Заслоною. Ми віримо, що цей за
садничий аспект у справі видання 
марки Тараса Шевченка не брало
ся під увагу Громадянським До
радчим Комітетом. Адже ж урЯд 
ЗДА причинився б дуже багато 
для справи свободи не тільки в 
Україні, але й всюди в світі, коли 
б зрозумів, який великий вплив на 
українців і на інші народи, понево
лені комуністичним невільництвом 
і тиранією, мав би випуск марки 
для відзначення 1 ОО-річчя смерти 
Т. Шевченка, великого борця за 
волю Европи. 
~ імені 25,000 американців ук

раtнського походження Північної 
Дакоти я закликаю усильно Вас, 
Пане Президенте, уневажнити по
станову Громадянського Дорадчо
го Комітету Марок Департамент
ту Пошти і звернути увагу Гене
рального Постмастра на значення 
випуску пропонованої Шевченків
ської марки в серії "Чемпіони 
Свободи", що зміцнило б престиж 
З'єдинених Держав у світі, пере
дусім у по неволених націях за· за
лізною заслоною. 

З поважанням Ваш 

д-р Антін Жуковський, 
Голова Відділу УККА 
у ст~йті Норт Дакота 

(Переклав 'П. Головатий) 

Під час недавньої візити у Вашінr
тоні, голова Відділу УККА в Шви. 
Дакоті, д-р А. Жуковський ( п~е
редині) сфотографувався з сеи. Д. 
Л. Шортом і його дружиною біля 
шамятника Т. Шевченкові. Знимку 
цю ·nомістив "Ди Бисмарк Три
бюн" у числі з 30 вересня ц. р. 

І~. 
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IN ТНЕ SENATE OF ТНЕ UNITED STATES 

JULY 2,1962 

Mr. YoUNo of N orth Dakota submitted the following concurrent resolution; 
which was referred to the Committee on Foreign Relations 

CONCURRENT RESOLUTION 
Whereas the western part of Ukraine fell under Soviet Rus

sian domination after W orld W ar ІІ and was incorporated 

into the Ukrainian Soviet Socialist Republic according to 

the agreements entered into at Teheran and Yalta; 

Whereas the U nion of Soviet Socialist Republics and Ukraine 

are members of the U nited N ations whose General As

sembly adopted the U niversal Declaration of Human 

Rights on the 10th of December 1948, declaring that 

everyone has the right to freedom of thought, conscience, 

and religion; 

Whereas the Constitution of the U nion of Soviet Socialist Re

publics unequivocally guarantees freedom of religion for 

all its citizens; 

Whereas the twentieth, twenty-first, and twenty-second Con

gresses of the Communist Party of the U nion of Soviet 



Socialist Republics have declared that "Stalinist" and anti

party methods of coercion a.re to Ье denounced and 

abandoned; 

Whereas the Russian Orthodox Church has become а member 

of the W orld Council of Churches, which vehemently sup

ports the toleration of all faiths; and 

Whereas the Metropolitan J oseph Slipy, of Lwiv, head of the 

Ukrainian Catholic Churclt, has served seventeen years in 

prison, and he, with many members of the clergy, are still 

imprisoned: N ow, therefore, Ье it 

1 Resolved Ьу the Senate ( the Н ouse of Representatives 

2 concurring), That the President is hereby requested to make 

3 such efforts, through the U nited States delegation to the 

4 United Nations, as may Ье necessary to place the condition 

5 of the persecuted Ukrainian Catholic and Orthodox Churches 

6 on the agenda of the next United Nations Assembly for its 

7 consideration. 

8 SEc. 2. The President is further requested to take all 

9 such steps, through the Secretary of State and t.he П nited 

10 States delegation to the U nited N ations, as may Ье possible 

11 to encourage that Archbishop Joseph Slipy, :Мetropolitan of 

12 Lwiv and head of the Ukrainian Catholic Clшrch in lTkraine, 

13 and all other prelates of the Orthodox, Protestant, J ewish, 

14 Moslem, and other faiths, Ье released from prison and granted 

1& their freedom. 

r: 
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Ukraiaiaa Freecloш Fighter-.,-Taru Shev· 
cheвko'• Statae Uвveiliq Ceremoaies 

EXТENSION OF REМARКS 
or 

HON. DON L. SHORI 
or коати ІІАХОТА 

IN ТНЕ HOUSE OF REPRESENТAТIVES 

Thu.rвday, Ju.nє 25, 1964 
Мr. SHORT. Мr. Speaker, Saturday, 

J\ine 27 wШ Ье а red-letter day 1n the 
hJstory of our Amertcan cittzens of 
Ukra1nian descent, as well as those stш 
held captlve under communism 1n Eu-
rope. _ 
Тhе unveШng of the statue of тaras 

Shevchenko, poet laureate and national 
hero of Ukraine, and Europe's freedom 
fighter-iв the culJВination of an actlon 
taken Ьу the Amertcan Congress when it 
unantmously pe.ssed Public Law 86-749, 
author1z1ng the erection of the statue 
on public grounds 1n our Nation's Сарі- . 
taL Тh1s act was stgned lnto law Ьу ~ 
Pres1dent Dwight D. Eisenhower on Sep
temЬer 13, 1960, and represents the spe
cial regard held Ьу all Amertcans toward 
not only the Ukrainians. but all captive 
nations of Europe. 

Taras Shevchenko was а many-tal
ented man. Bom 1n Moryntsi, а Ukrain
ian village, of а serf of Baron Engelhardt, 
he ear]y showed an aptitude for drawing. 
Тh1s aptitude was noted Ьу the. baron 
and developed Ьу affordlng him an op
portunity to study under the master 
artists of that pertod. Не developed also 
h1s latent аЬШtу as а poet, expressing the 
longtng of the Ukra.inians for their lost 
freedom and statehood. As а result of 
h1s Ьold ideas, Shevchenko was de
nounced Ьу Russtan authortties, ar
rested, and exlled as а prtvate 1n mШtary 
Ьarracks on the Ьorder of Russian Asia, 
Н1s wrttlng and drawing was · so feared 
Ьу the Emperor Czar Nicholas І that he 
personally wrote oi'ders that "Shev
chenko Ье placed under strict guard, 
wrtting and drawing prohibited." Ten 
years were spent 1n this terrible exlle-
but when Czar Ntcholas І died, he was 
granted amnesty Ьу Czar Alexander П. 
Не did not Uve long afte!' returning to 
St. Petersburg but Ьесаmе the symЬol 
of the :flght for Ukra.inian UЬerty-and 
h1s grave became а national shrtne, stШ 
visited Ьу pilgrtms from а11 over the stШ
enslaved territory. 

Jerem.y Collier, an English bishop 1n 
the 17th century, expressed the feelings 
of the oppressed people when he sa.id: 

Power, unlesв managed with gentleness 
and dlscretlon, does but make а man the 
more hated; no 1ntervals of good humor, no 
starts of Ьowity, wШ atone for tyranny and 
oppression. 

Тh1s was proven to Ье true Ьу the 
feellngs of the Ukrainians toward their 
oppressors who had exlled their national 
hero. Н1s funeral Ьесаmе а gigantic 
demonstratton from St. Petersburg to 
Ukraine of the people's hatred of their 
Russian enslavement. Тhat the Rus
s1ans stШ fear the power and lnfiuence 
of Shevchenko, even many years later, 
was proved Ьу their removal of the buge 
iron cross which had Ьееn placed upon 
the ЬШ at Кanl.v as а symЬol of h1s о~ 

and h1s people's ЬeUef 1n the hope · of 
Chrtst1anlty-aв well as thetr attempts 
to fala1fy hJs works and the ldeals ex
h1b1ted Ьу hJs works. 
Тh1s Na'tion, Ьоm of tts own revolutton 

against tyranny and lack of freedom to 
worship freely, 1в finnly commttted to 
the cause of freedom and Justice every
where. Capttve Natlons Week, 1964, has 
Ьееn designated for ~he week Ьeginning 
.July 12, 1964, Ьу Prestdent Johnson, as а 
wttness to our sympatЬy and concem for 
the capttve natlons of Europe. Тhе un
vetung of Shevchenko's statue on Satur
day, June 27, 1964-а date whlch also is 
the 15oth annlversary of h1s birth-will 
bind more firmly the hopes and aspira
tions of the American people wtth those 
of the captive nattons. І lnclude wtth 
m.y remarks today а press. release sent 
to me Ьу Dr. Anthony Zukowsk~*resi
dent of tne State bfancn of No Ьa
kota of the Ukrainian Cohgress Commit
tee of Amertca: 
UКRAINIANS То STAGE F'аЕЕІюм Мласн ON 

Jtnn: 27. DАТЕ or SHEVCHENKo UN~ 
А !reedom march on Wash1ngton, D.C., for · 

the unveШng of the statue-monument 1n 
honor of Тaras Shevchenko, the poet laure
ate and. nat1onal hero of Ukraine and 
Europe's freedom fighter, wШ Ье held on 
Saturday, June 27, 1964, and will emphasize 
the call for freedom for all captive natlons 
Тhе date 1s ~Іво the occas1on of the ~ 
anniversary of Taras Shevchenko's b1rth and 
вhould Ье one of the greatest natlonal events 
ever held Ьу Ukra1n1ans 1n this country. 
Some 50,00 to 100,000 Amer1cans of.Ukra1n-
1an c:Іescent and guests from all parts of the 
United States will assemble 1n the Nat1on's 
Cap1tal. 

The project 1s one 1n wh1ch the U.S. Con
gress and the Government of the United 
States have part1cipated. They have helped 
to make thls project an 1nternat1onal event 
whose repercusslons wlll Ье !elt wherever 
the pr1nclple of freedom 1s embraced or 
wher.e men are enslaved. ' 



Тhе ІІСІtn uongresв ра8ІеС1 PUbllc Law 
86-7.0 provtc11ng for the erection of the 
вtatue whlch wtll appear on the вlte at 23<1 
and Р Streeta NW. 

Much haa Ьееn wrttten aЬout Shevchenlto 
1n the past few yeara. In 1960 the но~ of 
Repreaentativee publ1вhed Document ..,6, 
entitied "Europe'в l"reec1om 1"1ghter," whlch 
вhоwв Taras Shevchenlto ав an 1mmortal 
вуmЬоl of freedom not only 1n Ukratne but 
throughout Eaвtern Europe. 

In 19М the u.s . . Government Prtnt,lng 0!
!ісе 1118ued the ЬооІt on ShevcheЬito "А Mon
Шnent to the LtЬeration, l"reec1om, and In
dependence of All C&ptive Nationв." 

Slnce "1'аrав Shevchenlto wав not only а 
great Ultratnian poet (hlв worltв have been 
tranвlated _lnto воmе 62 languageв) and na
tional prophet. but аlво wав an outatand
tng humanttarian and !ighter for freedom 
for all nattonв and racee. In 1667, more than 
а century ago, Shevchenlto advocated а 
"Uitrainlan Oeorge Waвhlngton" 1n the be-
11ef that the Ultrainlan people, then under 
the despottc rule of czartвt Ruввta would 
achteve their national freedom and eman
ctpation under вuch а leader ав wав Oeorge 
Waвhlngton, Father of our Country. 

Shevchenlto remainв to thiв day а Ьеасоn 
of nattonal aвpiratlonв and а вуmЬоl of free

. dom and lndependence.for 45 mlllton Ultra1n-
1an people now ln the Ьondage of the Com
muniвt emptre. 
А few уеаrв ago all Ukraintan organiza

tionв Іn the Untted Stateв created "Тhе 
Shevchenlto Мemo.rtal Commtttee of Amer
tca, Inc.," with tnвtructtonв to coUect fundв 
and erect а вtatute of Таrав Shevchenko. 
Some 300 local and State commttteeв are 
making preparattonв for partictpatton 1n the 

ceremonteв. Nattonal and local Shevchenko 
memorlal commtttees are workllig 1n 'Very 
сlове cooperatton with the Ultratnlan Con
greвв Commtttee of Amertca. 

Over 30,000 Americanв of Ultratnlan ances
try and their frtendв and over 10,000 вchool
children have donated to the Shevchenlto 
Memortal Fund to help ensure erectlon of the 
monument. 

Recognizlng the tnternatlonal lmportance 
of thiв event more than 150 promlnent Amer
lcans have jolned а nattonal honorary or 
sponsoring commtttee for the unveШng. 
Тhеу lnclude 33d Presldent of the Untted 
States, Hon. Harry S. Тruman , former Vlce 
Presldent, Иоn . Rlchard :М . NІ.xon; Oov
ernorв of many Stateв, preвldentв of unlver
sltles and colleges, leaderв of natlonallty 
groups, leadlng journa11вts; clvlc and church 
leaders; U.S. Senators and Repreвentatlves of 
both partleв. 

From our State memЬers of the Nattonal 
Honorary or Sponвorlng Shevchenlto Com
mlttee are: Иоn. WШtain L. Ouy, Governor of 
North Dakota; Иоn. Quentln N. Burdlck, and 
Hon. :М:Uton R. Young, U.S. Senatorв; Иоn. 
Мark Andrewв, and Иоn. Don L. Short, 
U.S. Congresвmen. Former Prestdent Тr}.l
man 1в the chalrman of the commlttee. 
Тhе utlveШng ceremontes will lnclude а 

program for young people ln the Waвhtngton 
Coliвeum, on June 27. ТWо concertв of 
choruвeв with а вymphony orchestra will Ье 
presented ln Conвtttution Иall on that day 
and а ьanquet for 5,000 реrвоnв will Ье held 
tn the National Ouard Armory tn Waвhlng
tnn. D .C . 

А large delegation from Argentina and а 
hJlge crowd of C&na<11an-Uitraioianв 1n char
tered trainв and bua. are e:кpected from 
canada to ta1te part 1n the Waвhlngton cere-
monleв. · 

Blnce Shevchenlto-a contemporary of 
Abraham Ltncoln-emЬodted 1n h1в poetry 
the "holy ldeas" of Ultraine ав dtd the Amerl
C&I;l Declaration of Independence, and ав the 
wordв of Waвhlngton, Jetrerвon, and Llncoln 
emЬody the highest prlnctples of America. 
Shevchenlto ехрrеввеd the сlове tte Ьetween 
Ultralne and America over 100 уеаrв ago not 
only Ьу calltng for nationallndependence but 
а1во for the eom1!lg to Ultraine о! а Waвh
lngton with "hlв new and righteoш law." 

Тherefore let ш gtve them full support Ьу 
jotnlng together 1n m.altlng thiв h1вtor1c event 
а truly memorable manlfestatton, Ьoth 
honortng the great Ultratnlan poet and 
champton of l1Ьerty anc1 focшlng lnterna
tlol;lal attentton on Ultralntanв ав а people. 

17. 

INDEPENDENCE DAY- January 22 has been proclaimed as 
Ukrainian Independence Day in North Dakota Ьу Gov. John Е. 
Davis, center, shown here as he signs the proclamation. Тhе 
date marks the 40th anniversary of the Ukrainian declaration of 
independence, which united all Ukrainian territories into one 
republic. At the left is Dr. Anthony Zukowsky, Steele, president 
of the North Dakota branch of the Ukrainian Congress Committee 
of America, Inc. At the right is State Sen. Н. W. George, Steele 
sp~nsor of the proclamation. Тhе two were members ef а group 
which conferred with the governor ,Saturday, Rallies in various 
North Dakota towns are planned to mark the 400 anniversary of 
the Ukraininan National Republic, which was conquered Ьу the 

Russians three years after its founding. <Тribune Photo>. 



~ANDREW§ gt Npi\h Dakota. Мr. 

of livtng under а totalltarian system of 
government. 

Here 1n the Unlted States we are for
tunate to have Amertcans of Ukrainian 
descent defendlng our democratic way of 
Ше. Тhese stouthearted people have 
Ьееn а positive force in the bulldlng of 
our democratic inвtitutlons, and they 
have always Ьееn ready to tlght and die 
for the preservation of freedom. In this 
country they are k:nown for their lndus
try, ingenuity and tenacity for hard work 

1n any vocation; this ів the backЬone of 
their national character and the reason 
wЬу their long history of nationalism ів 
unparalleled. 
Тhе 45 m.Шion Ukrainians exiвting 

with the Communist bloc must not Ье 
forgotten; we must ever bear in mind tье 
pllght of these people who have seen their 
freedom destroyed Ьу brutal force. Тhеу, 
as lndeed all enslaved peoples, must al
:ways have our sympathies. 

Тhе U.S. Congreвs and .the President have 
recogn1zed the legitimate rtght and aspira
tion of the Ukrainian people to freedom and 
national Іndependence Ьу enacting and 
signlng respectively the Captive Nations 
Week Resolution in July 1959, which enum
erated Ukralne аа one of the captive nations 
enslaved and dominated Ьу Communist Rus
вia, and entitled to recognition and moral 
вupport on the part of the American people 
and the free world at large. 

Americans of Ukrainian descent in North 
Dakota are planning to observe the forth
comlng 47th anniversary ав "Ukrainian Day" 
ln а fittlng and вolemn manner. We fl.rmly 
believe that you, Congressman ANDкEws, are 
fully aware of the importance of Ukraine ав 
our ally 1n the common struggle against Rus
sian totaUtarian tyranny and in the defenвe 
offreedom. 
Тhе entire world, 1nclud1ng the enslaved 

Ukralnian people, 1s looking toward the Unit
ed States of America аа the true citadel of 
freedom and hope for the oppressed peo
ple everywhere. 
То oЬserve this day provides an appropriate 

occasion for the American people and the 
-9.8. Government to demonstrate their вym
pathy With understanding of the aspirations 
of the Ukralnian people, and to caU on all 
our cltizens, regardleвs of their national 
Ьackground to observe this day in recogni
tiDn of the gallant struggle of the Ukraln
ian people for the most precious goal 
cherished Ьу our own Nation and llberty 
lovlng people everywhere: freedom. 

We are sure that you understand the 
significance of this day of Ukrainian inde
pendence anniversary and wШ read your 
message lnto the CoNGKESSIONAL RECORD ln 
commemoration of this event and thus con
trtbute to the successful recognition of the 
anniversary. 

Respectfully yours, 
Dr. ANтBONY Ztrи:OWSKY, 

Presiden.t, UCCA, 
State Bran.ch of North Dakota. 

ANNIVERSAВY OJ' UКRAINIAN INDEPENDENCИ: 

On January 22, 1965, Americans of Ukrain
ian descent ln our State will observe the 47th 
anniversary of the proclamation of lnde
pendence of Ukraine, which occurred on Jan
uary 22, 1918, ln Kiev, the capital of Ukraine. 
Тh1s waa the culmination of the centurteв 
long aspiration of the Ukrainian people. 
After two and а half centurieв of foreign op
preвsion and domination, Ukraine regained 
1ts freedom and nationalindependence. Тhе 
вovereignty and lndependence of Uknl.ine was 

-recognized Ьу а number of states, 1nclud1ng 
the Government of Soviet Russia. However, 
the Russian Government, led Ьу Lenin and 
'I'rotsky at that time, launched а mШtary 



aggresa1on agai.Il8't tne rree Ukra1n1an state, 
deвptte prevtouв pledges to honor and re
вpect Ukrainlan independence. After almoвt 
з У" уеаrв of herotc and unequal вtruggle, 
the Ukralntan реорІе deprtved of аІІ mШtary, 
economtc and dtplomattc аввtвtаnсе on the 
part of the Weвtem Powerв, succumbed to 
the numertcally вupertor forces of Sovtet 
Russia. 

Stnce 1920 Ukratne has remained under the 
Communtвt and totalttarian yoke of Moscow, 
but it never hав surrendered the spirtt of 
freedom, nor hав it gtven up .the hope for 
regalntng tts full 'freedom and natlonal tn
dependence. In the past 46 уеаrв the 
Ukralnlanв have amply demonstrated their 
love for freedom Ьу the unceaвtng uprtвlngв 
and large-вcale reslвtance movementв, вuch 
ав the underground reвlвtance warfare waged 
Ьу the Ukralnlan Insurgent Army (UPA) 
agalnst Ьoth the Naztв and . the Вolвhevtkв. 
Тhе Ukralntans patd а htgh prtce ln the 
defense of freedom and lndependence, ав 
they were ruthlesaly perвecuted Ьу lloscow 
through а веrtев of lnhuman measures un-

dertaken Ьу Кremlin, such ав ·mавв trta1a of 
Ukra1n1an patrlotв, mавв deportatlons of 
Ukralnlans to BtЬerta, and the вystematlc 
genoclde of the Ukra1n1an people. Кhru
shchev, the depoвed Communtst dlctator, 
stated hlmвelf at the 20th Congreвв of the 
Communlst Party 1n 1968 that Btaltn pfanned 
the total ann1h1latton of the Ukra1n1an рео
рІе for their reвtвtance to Russlan commu
Щsm. 

Today,ln Janua.ry 1986, the Ukralnlan рео
рІе 1n enвlaved Ukralne are contlnulng to 
fl.ght for their freedom and nattonal lnde
pendence. Тhеу wage а stubЬom and сеаве-
1- вtruggle Ьу раввіvе resistance, economtc 
pЬotage and unrelentleaв oppoвttton to the 
Ruвslan allen rule lmpoвed on Ukralne. 
Тhе U .S. Congresв and the Preвident of 

the Unlted Btateв of Amertca have recog
nlzed the pUght of the Ukralnlan реорІе Ьу 
enacttng and slgnlng respectlvely the Oaptlve 
Natlonв Weelt Resol'utlon, whteh ltвted 
Ukralne ав one of the captlve natlonв en-

slaved Ьу Communlst Russla and eritltled to І~ 
tuU freedom and natlonal lndependence. 

Amerlcana of Ukralnlan deвcent 1n our 
Btate are plannlng to оЬвеrvе tьls memorable 
event--the 47th annlverвary of tье Ukralne's 
Іndependen~wlth approprtate ceremonles 
and оЬвеrvаnсев. Last June Amerlcanв of 
Ukralnlan deвcent performed an outвtand
tng feat Ьу erectlng а statue of, тaras Shev
chenlto 1n Washlngton, D.C., 1n honor of the 
160th ann1verвary of the birth of the 
Ukralne'в nattonal poet and Europe'в free
dom ftghter---100,000 Ukralnlanв partictpated 
1n thtв event. А numЬer of our Congresamen 
and Senatorв are now seeltlng to tввuе а com
memorative poвtage stamp 1n honor of Тaras 
Shevchenlto and to establlllh а вectton 1n the 
Congreвsional Llbrary 1n recognltlon of thtв 
great man and freedom fl.ghter. 

On thtв day of the Ukralne'в lndepencІ,ence 
anniversary we вhould rededlcate our etrortв 
and our thoughtв to the prlnctple of freedom 
not only of the реорІе of these countrieв, 
Ьut for the freedom of all реорІе 1n the 
world. 
Тhе вtruggle of the Ukralnian реорІе ta а 

gallant eu.mple of human courage and ded
lcation. Lenln, Staltn, and КhrushcheY J:uld 
Ьееn 1;lle most despotlc oppreвsors of tье 
Ultralnlan реорІе, and the new maвterв, 
Brezhnev and К:osygln, are the ваmе oppres
sorв and enemteв of freedom і.в were their 
predeceвsors. 

In honertng the 47th anniversary of 
Ukralntan lndependence we are upholdlng 
the rtght of all реорІе to the God-gtven rlght 
to treedom and natlonal вelf-determtnatton. 
Тhеве are the bastc tenetв and prlnciples on 
which our own great RepubUc hав Ьееn 
erected. 
. Тhе prlnclple of treedom Ів 1nd1v1slble. 
Тherefore, we honor the anniveraary of 
Ultralnlan lndependence, Ьесаuае we ЬeUeve 
that the Ukralnlan реорІе and aU other рео
рІе snвlaved Ьу Communtst Ruвsla are 
entitled to the same tundamental rlghtв ав 
we во bleвsedly enjoy: freedom and lnde
pendence. 
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Famiae ів UІааіве: А W81'11iar for the 
West 

EXТENSION OF REМARКS 
or 

HON. DON L. SHORT 
or :коати DАИ:от.а. 

IN ТНЕ BOUSE ОР REPRESENТAТIVES 

Monday, OctoЬer 28, 1963 
:М:r. SHORT. :М:r. Speaker, the Presi

dent's recent announcement that export 
llcenses would Ье issued to American 
grain companies 1n order that U.S. wheat 
could Ье sold to the Soviet Unlon and 
other European Communist countrtes 
has generated а healthy review of the 
Communist record. Тhе current strenu
ous effort on the part of Russia and 
Yugoslavia to depict themselves as 
frtendly peace-loving nations has met 

with remarkable acceptance 1n the 
United States. In view of our past ex
perience with communi.sm, this Amer1-
can reaction to а professed attitude of 
frtendship on the part of nations who 
have Ьееn our greatest enemies is, with
out doubt, the most positive evidence 
possible of the. basic peaceful intent of 
the Unlted States. Our reaction has 
Ьееn agreeing to the test ban treaty. re
moving the restrtction on Presidenttal 
authortty to trade with Communist 
countries, and the pursuit of further dis
armament agreements with the Soviet 
Unlon. Тhere is no question aЬout the 
sincere desire of the people of the United 
States to remove the threat of war from 
the world. Communist nations could 
have demonstrated their good faith Ьу 
positive action, such as removing troops 
from Cuba, or taking down the Вerlln 
wall. Тhere has Ьееn no such positive 



2С. aemonstration of good intentions. 
Some nationality groups in the United 

states have а vivid recollection of past 
treatment received at the hands of the 
Communists. The Americans of Ukrain
ian descent are one of these nationality 
groups who experienced firsthand the 
inhuman treatment that can Ье deliber
ately imposed upon а proud people Ьу а 
Communist government in their effort 
to suppress opposition. 

Dr. Anthony Zukowsky, of Steele, N. 
Dak., is president of the North Dakota 
Branch of the Ukrainian Congress-Com
mittee of America, Inc. It would Ье di:Ш
cult to find а more dedicated America~ 
citizen than Dr. Zukowsky, and he typl
fies the fine quality and loyalty of the 
many Amertcanf of Ukrainian descent 
'who live in North Dakota. They are а 
a~roud people and І take pride in the fact 

.tnat they are my constituents. 
Тhе present shortage of wheat in Rus

sia calls to mind for the Ukrainians а 
man-made famine that occurred in the 
home country ЗО years ago. Dr. Ztikow
sky calls to mind the fact that the same 
philosophy of government whicf~: cre
ated the famine of 1932 and 1933 ш the 
Ukraine prevails today in Soviet Russia. 
то call attention of the Members of 

the House of Repre~entatives to the reac
tion of the people- of Ukrainian descent 
to the proposition of selling wheat to 
Russia, І include in the Appendix of the 
R.EcoRD under unanimous consent, а let
ter fro~ Dr. Zukowski, together with an 
editorial from the Bismarck Тribune of 
October 12, 1963, and а leaflet prepared 
Ьу the Ukrainian Congress Committee of 
North Dakota, entitled "Famine in 
Ukraine: А Warning for the West." 

ПРОТИ ХРУЩОВСЬНА ДЕМОНСТРАЦІЯ НОВИй'ШЛЯХ, 

впrnmEr, УКРАїНЦІВ ПІВНІЧНОї ДАКОТИ 
і ТЕЛЕВІЗІЙНУ І РАДІОВУ ПРОМОВУ ГОЛОВИ ФІЛІІ УИКА 
І в ДЕНЬ ПРИІЗДУ ХРУЩОВА СЛУХАЄ ЧВЕРТЬ МІЛЬЙОНА 
, АМЕРИКАНЦІВ. АМЕРИКАНСЬКА ПРЕСА, РАДІО і ТЕЛЕВІЗІІ 
! ТРЬОХ СТЕЙТІВ tІІИРОКО КОМЕНТУЮТЬ ЦЮ ПРОМОВУ. 
ГУБЕРНАТОР ПІВНJЧНОІ ДАКОТИ В ПРЕСОВІМ ІНТЕРВЮ 
ЗАЙМАЄ ПОЗИТИВНЕ СТАНОВІОЦЕ ДО ПРОМОВИ ГОЛОВИ ' 

ФІШІ УККА. 

28 ВЕРЕСНЯ, 1959. 

Б1смарк, Н. Д. - Украінці 1-'еющІя амер. преси, ращо денна преса і то не тілЬІ'іИ 
. . . І' гуІ'інулася на це вся амер. що-І 

півн, Дакоти хоч . р03Jtикені і і _те:цевізіі бу~~_ надсп_одіва~а. Півн. Дююти, але також Мін-І
малими груnам!{ 1 поодинці . Уішь:ка · те~~вІЗІИних 1 рад~о-І несати і Півд. Дакоти. На_ вид:\ 
на великих. цросторах, зав- вих станцІн зараз телефоюч- них місцях принесли бшьщ1 j 
жди гідно дотримують кроку но заnросили д-ра Антона Жу. статті цієї протестаційної ак
великим наwим скуnчеJЦІям кевеького вистуnити того ж 1 ці і nід такими наголовками: 

на сході ЗДА, а то і нераз в:ка- самого ,дня т. Є 15-го вересня (подаю :кілька прикладів) 
зують як nовинно nровадити- ц. р. на сітці трьох станцій. "Head of N. D. Ukraininans сrі.

ся акцію в користь Украіни. · KFYR - TV Бісмарк, Н. Д. зро- lical of Nik1tas Visit" (Fargo Forum, 

Стейтова Філіи УУіУіА є доб- била безnлатний телевізійний Sept 16, 59. [Morning Edition]. 
рою репрезентацією наших фільм і радіову тракскриn- "Ukrainian Leader Raps Khrushev 

інтересів. Головко завдики цію для інwих станцій. Visit" (Bismarck Tribune, Sept. 16. 
вмілій nолітиці nідnриє:мчи- Промову голови Філії нада- 59). 

вого голови Філії .п-р Актока : вано іі 10 (десить) хвилин .у "Ukrainian Leader says Khr11shev 
ЖуковськоrQ у"И'раій'Ц1ЗДО6у~j' годинах 6-ій і 10-ій вечера .. visit cold war deleat" (Minot Daily 

ли собі nСSвагу і пошану не Реwта станцій в ціJ!ім стейті News. Sept. 16, 59). 

тільки в найвищих американ
ських чинників, але й загалу 

американського сусnільства. 

З голосом Філії УУіУіА тут ра-
хуютьси. 

· надавали уривки цієі nромо- "N. о. Ukrainian Leader critical 
ви згл. давали до неі :комен-

тарі. 1 

Настуnного дня, 16-ro ве-j 
ресня ц. р. дуже широко в(ц-

І 

of Khrushchev visit" (Jamest9wn Sun, 

Sept. 16, 59). 
"North Dakotan say~ Khrushchev 

visit is defe~t'' ("Minneapolis Tri- . 

bune" також Minneapolis Star, 1 
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В Нонгресі ЗДА . 
зголошено резолюцІю 

в обороні 

У країнських Церков 
і М\1tрополита Сліпого 

Вашинrтон. - С е н а т о Р 
Милтон Р. ЯнІ' і конГресмен 

Дан Л. Шорт, обидва з Пів
нічної Дакоти, внесли в оби
двох палатах Конгресу ЗДА. 
в Сенаті і Палаті Репрезен
тантів, однозвучну -резолю

цію, яка рекомендує КонГре
сові ЗДА, президентові Кен
неді І. урядові розглянути 
справу ліквідації большеnи
ками і переслідування укра

інських Православної і Като
лицької Церков, і зокрема 
зайнятися долею митрополи

та йосипа Сліпого, який від 
17 років перебуває в комуно
московському ув'язненні. Ре
золюція зокрема рекомендує 

Президентові ЗДА, щоб він 
Через Державний Департа-

мент та Об'єднані Нації поро
бив відповідні заходи з ме

тою звільнення митрополпта І 
Сліпого, як також ,.протес

тантських, жидівських і ма-~ 
хоммеданських духовJІИків" з 
совєтського ув'язнення. Ці за-

І
, ходи північно- дакотських за

конодавців бу,ли пороблені 
завдяки ініціятиві і старан-

І ням відомого нашого громадянина і діяча, голови Філій 
УККомітету в Північній Да
коті, д-ра Антона Жуковсь-
кого. Обидві резолюції були 
внесені в липні ц. р. та мали 
шцрокий розголос в амери
канській, зокрема католиць
кій пресі, як також в радіо і 
телевізії, зокрема в Північвій 
Дакоті. 

НАrОП11А nn."~ C'f(J'Гf JT()t 1 

The BISМARCK ТRIBUNE-

·І Young ~~; ~hort 
АОПОВІДІ ПРО УНРАіНУ 
В ПІВНІЧНІРІ ДАКОТІ 

Seek United Nations 
Ukrainian Action 
А resolution urging that Presi

dent Kennedy seek United Nations 
action in behalf of the persecuted 
Ukrainian Catholic and Orthodox 
Churches and their imprisoned 
leaders in Russia has been lntro
duced in Congress Ьу Rep. Don L. 
Short and Sen. Milton R. Young of 
North Dakota. 

Short explained that its his hope 
and that of Dr. Anthony Zukowsky 
of Steele, head Of the North Da
kota branch of Ukrainian Congress 
Committee of America, that the 
resolution will get the matter on 
the next UN general assembly 
agenda. Dr. Zukowsky brought the 
need for such legislative measures 
to the attention of the Congress
men. They had both written state
ments concerning the persecution 
of religion in the Ukraine and the 
imprisonment of Archbishop Jo
seph Slipy, which had been insert
ed in the Congressional Records 
along with other material, sent to 
them Ьу Dr. · Zukowsky. 

The resolution notes that the 
Metropolitan Joseph Slipy of Lwiw, 
head of the Ukrainian Catholic 
church, has served 17 years in pri
son and is still imprisoned, along 
with other members of the clergy. 

"І belieYe, as Dr. Zukowsky ex
presses it", said Short, that "the 
force of world opinion can Ье an 
important factor toward the end 
of these inhumane policies and 
actions of а Communist govem
ment.~ 
Не said the United Nations is the 

proper place in which to air the 
case since it has the purpose of 
serving as а forum Of world opin
ion. 

Citizens are urged to join the 
Ukrainians in the United States in 

1
1 supporting this measure. 

-- о о о --

Такі ~іІІІ(ЮІІІt'ІІІІЯ дістан таkОІК 
і голова фі.1іі ~-ккд на rtівнІ•І· 
ну Дакоту ,.'1· Антін ж~·коНСJ,
кн . ІН 8.0СТ3НІІіІ( ТНіІ\ШІ1С :liiH 

реферати ІІ(Ю "tJO(;KOIICbi\•J·K•J· 
муніетичний іwнt.·р!м.1ізм і ко· 
.1ОНЇИ.1Ї5W, i.tiOCTJ'Y.kІЧH фііІ\Т3-
WН 3 .ЇСТОріt ~·kроіЇ'Ш, В. Т<ІІШХ 
амерНКіІНСІ•КНХ U J1 Г 8 ІІі.нщінх: 
N. U. Stal~ WПYf'nliOIІ J<arшeo•·s, 
Вurнu - В і а m а r k, ~- IJ. 
( с.1ухачів ОКО.ІО І 300 ), Р Т А; 
Wilton. N. D. (npttcyтttнx око
ло 500 УЧИТ(',1іІS і ГрvМЗДІІІІ),, 
збори· pecttyб.liкaнttis ( t>ko-, 
.10 ЗОО осіб), РТ:\ - S t f' е І,. .• 
N. D. ( с.1ухачів (ІАн.t .... о 5001 
осіб, учнте.1ів 

N. D. Denti~t Conv,.ntion, :\ІаІІ
ІtІаn, N. D. (uко.ю ГJ() осіб, лі- 1 
І КLІрі-деІtтнстн і їх жіttкн). 

11о кожІІІМ рефераті с.н·хачі 
СТ88И.1Н 6ііГ8ТО ~ЗІІНТіlНЬ, ЯК 
тако;к І'іу.1н 1t такі, щп ді.Jн.ш
ся СВОЇ.WИ ~ЇДО:\ЮСНІ~Н З ПJ111· 
срнімн. Тик тu І!Н4<ОрнстаІІ'' 
шtrозу н І ІінІІічній Дмкщі д.ан 
IIOUІHJ1t'IIHII пrаидн 11ro ~·краЇ-

11)" та 11і.1несеІІнм 11рестижv ~·к-

rаінціи і ~·ккд~ ( 19 Ь\~). 

/J ("11!11•1 

=--
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! N.D. Ukrainians Dr. Zulrowsky Is 
New Lions Head· 

Dr. Anthony Zukowsky, М. D., 
wes elected new president of the 
Steele Lions Clu'Ь at an election 
held here on Monday night. Не wW 
suoceed Linn Sherman & will take 
office in July. 

Other officers named were: Dale 
Svingen first vice p.resident; Е. R. 
White, second vice president; Eve
rett вarta. third vice p.resident; 
:М:еlvЩ. Gertz secretary; W. Е. De
Vore lnd R~bert Kolodejchuk, di-

1 rectors for two years; Paul Owen, 
director fur one year; Ray Sch.nei
der, lion tamer; Louie Feigert, tail 
twister. 

The club passed а resolution UI1g
in:g Congress to repeal the 10% ex
cise tax on phone service, and also 
шged members to write their 
congressmen. 

The 1Li<ms С1UЬ will sponsor the 
lnk Spots, famous singing group, 
here in June. They will a'lso span-
801' а comrnunity caiendar with 
tfle work to IЬegin on it this fall. 
Park Clean-Up will Ье !Мау .Зrd. 

-nOo-

9, The Sun. Ja:,e!>town, ND 

, State Ul<raiПІans 
• W іІІ Note lndependence 
. Of Their Homeland 

ВІ~;\1ЛКСК 1.'1'1 -- :·.;;;, '1 IJ:t:~o
:aп~ of U:.rа!ІІіfіІ' J·•,('("~l o\·jl\ 

ce!Pb;·atc th'~ 47;h <>П!':і,·<·•·,,,,: ,. 
Ukraii1ittt1 Indt"pr'nt1t:.>ncP L) а:; 
Su."!day. 

Qr. Aath'1!1Y Z1.1kow~ky nf 1 . 

Steele. pr<!s:C'e:~t of thP Nurtl; І' 
Dakcta bran:·l1 о~ the !Jl;: аі.~:~~ п ; \ 
Congres~ Со.;І!Інt,се nf , .. ,І. •-·'·.: 
noted radio statio:1s і·1 K!•.m<.~r..:: .. ·і 
Ма::~dаІІ, Mi~nt nnd о,сі.і:--"' .І 
wi!l broadca•;t а t;;.;,;:;і:.ІаІ С;;::. і: 
rJiic Mass Su чІау 1'1 r>crl Іl ;о:-~ t' 
а talk Ьу Dr. l.~v Е. D.•uriar. ... ky і 

І :Jf Gror~etown \JniVLI''oІt::. r~"~'' f 
І ident of th<' гajonal r;r:.•ннt:J- І 

І tion. І 
l_!-n f><;l ima!-.:d 25.0t·O r~·:··' ::-: І : 

Uk•·aini<ш desc('nt : v;: і11 N1 r: !1 
f)akota. Thc ~,:roup heaдed t. 
Dr. Zukow~ky is pled~cd to h~І! 
rh~ir native Іалd gai 1 lre<·,!:::• 
ft"OІ!\ commu!1ir.t Г.с.r. і•1~1 н'·; 

' Plan Celebration 
І :"ooorth Dakotan~ nf Ukrainian 
· dбrent "·іІІ Ct"lebrate the 47th 
. anniversarv of Llkrainian Inde
; pen.:~ence Ьау Sunday. 
1 Dr. Anthonv Zukowskv of 
~ееІе, pres1deвt of tl1e North 
Dakota branch of the l!krainian 

1 Congress Committee of Ameri
: са. noted radio stations in Bis
. marck. Mandan. Minot and 

Dickinson wi\1 broadrast а ; 
Ukrainian Catholic mass Sun- ; 
day in additi~n to talk Ьу Dr. , 
Lev Е. Dobr1ansky of George- І 
town tтniversity. president of 
the national organization. 

: An estimated 25.000 persons . 
І of Ukrainian descent live in 
: North Dakota. е ou head-
ed Ьу Dr. Zukow 

e1r nalive land gain 
freedom from Communist dom· 
inatlon. 

Pi-q.Y.I958 Р• ЛІКАРСЬКИИ ВІСНИК ч. 11 

Congressional Recnrd. Proceedings and Debates of the 85th Con
gress, Second Session. Vol. 104, No. 140, Thursday, Augпst 14, 1958. 
W ashington. 

На сторіиках А7281-А7282 цього 
грубого зошиту "Congгessional 
Record'y" знаходимо втягнений 
коиrрес:мено:м О. Крюr'еро:м до кои
r'ресових протоколів :меморіял у 
справі голоду ва. Украіні в роках 
1932-33, опрацьований і виславий 
всім конr'рес:мена:м і сенаторам Шв
нічноі Дакоти та Монтани головою 
Філії УКК в Швнічній Дакоті, чле
ном вашого Т-ва, д-ро:м Антоном 
Жуковським. Втягнення цієї, такої 
пекучої в житті нашого народу по
діі до конr'ресових протоколів ці
каве не лише само по собі, а ще й 
тим, що припадає саме ва 25-ліття 
згаданої трагічної сторінки нашої 
історіі. Маємо відомості, що :мемо
ріял про сатанинськи задуманий і 
зорганізований у зазначених роках 

Москвою пrrучни:й голод ва Украї
ні, опрацьований нашим невтом
ним робітником ва політичній ни
ві, д-ро:м А. Жуковським, викорис
тали також сенатори \V. Langer 
та М. R.Young, втягнувши його до 
одиого з офіційних протоколів, а 
севатор М. У oung, крім того, вти
сиув до коиr'ресового рекорду цілу 

юmжку п. в. "The Golgota of Ukra
ine". Цікаво, що ци:м, таким го
лосним і важним історичним актом 
ніхто з наших провідних людей не 
міг до цього часу зацікавити аме
рикавських сенаторів і конrрес:ме
нів. Ти:м більшу в цьому відношен
ві заслугу перед нашою нацією 
:має доктор із Норт Дакоти А. Жу
ковський. 
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Черговий успіх д-ра А. Жуковськоrо 
в Дакоті 

Бісмарк. Норт Дакота. - щоб два делегати асистували Промову цю слухалИ і оп-
29, ЗО і З1 березня ц. р. від- Жуковському до трибуни. лескуваJПІ не тільки 600 д_е-
булася в Бісмарку, столиці Повітовий голова республі- легатів і більше чим 1,,5\)0 го 
Піnнічної Дакоти номінацій- канців зі Стілі Вілліям Смит стей, але іі nереД8JЩJПІ Ja '!'!!: 
на стейтова конвенція pecny- і стейтовий сенатор Геррі В. левізії і радіо. . · · 
бліканської партії, яка є та- Джордж, оба особисті прияте- Після ввстУ:JІУ ~фа ЖfїФ•-

1 кож урядовою партією. Укра- лі д-ра Жуковського, впрова- ського заряцЖенd. п~ву, 
інці дооі не мали тут ~донедав- дили й?го ва тр_ибун~, а де- 1 під час якої nозв~омцса ,і,В. 
на політичвого ·впливу, але легати 1 числеию госn довго- : 3 новими .кандидатахв,. )ІJUIX 
від 12 років, коли до нашого тривалими оплесками вітали конвенціи . аайме8~а до 
стейту переїхав на працю ві- його. осінніх виборів~ . 
домий діяч д-р Антін Жуков- Предсідник дав rолос д-ро- Цей черговий; .усп;ж д'-ра 
ський, який не тільки зорга- ві Жуковському, який в 10- Жуковського · варто ааєліду
візу:вав діяльну філію УККА, хвилинній промові вітав коа- вати в іншИх стейтах. · 
але і включився в ряди Рес- венцію від vvраіиЦJ'в. Вів ска-

. "·· Щиро радіємо і і"ратулює-публіканськоі партії. Там ВІВ зав, що за час своєї прІЩ'l· · ж 1 
мо ·д-роВі укоаському з·;Jа познайомився з сенаторами, знайшов зрозvuіння, поміч і 

б "- його успіхіJІ. конГресменами і гу ернато- піддержну америкавських ів-
ром _та ~йт~вими УР~довця- ституцщ преси, радія і теле
ми 1 повІв ІнформацІю npo візії та севаторів і КОІП'реСме
Украіну, здобуваючи повагу , вів які ва кожвий 38.КJDIK 
для своєї особи і вплив для ' щиро помагають і співпрацю
украінської громади. . ють. Як примір вка;sав ва те, 

__ цьог~ року вперше в Істо- що на дев'ятьох сенаторів, які 
ри 70-ттиього поселення ук- сповзорували резолюцію 
раінців на цих теренах теле- "Тижня Поневолеиих НаціЙ" 
грамою, підписаною головою -два були з Півиічвоі.Дако
Республіканськоі п а Р т і і в ти. Далі вказав, щр с.підую
стейті, запрошено д-ра Антона чим кроІ<ом цієї акції є. зорІ"а
Жуковського взяти участь в візування постійного ко)Ііте- · 
стейтовій номінаційній кон- ту поневол.ених націй, I1JIO що 
венціі цієї :партії. внесено резолюцію в Ковrре-

30 березнЯ о год. 7 :ЗО ве- сі. При тій нагоді осудив дер• 
чером зголошено предсідни- жавний департамект за :його 
кові і голові партії прибуття негативне ставовище до ство
д-ра Жуковського на конвен- рення такого комітету і за йо-' 
цію. Предсідник перервав на- го відмовлення :права ва са
ради і представив ~ел~rатам моетійність таких держ3В як 
д-ра Жуковського 1 mтав в, Україна, Гру3Ї.ІІ, Бі.nорусь та 
першу чергу його як голОІВу інші. ДелеГати оплесками 
стейтовоі філії УККА і пред- піддержали •д-ра Жуковсько
ставнвка українців Північної го, а предсідввк схарщстери-. 
Дакоти. Заявляючи, що д-р зував це як вказівк·и ваmн·м 
Жуковський є не тільки успі- конrресмевам. Обвва koвrpec~ 
шним лікарем, але і визнач- мени ·запевнили, що будуть 
ним українським ді~чем щ~ з робити вое, щоб добвтксх·по-. 
України, а від 12 тт чемпю- .

1 

зитквних вислідів в цій спра
ном у боротьбі за права Укра- ві. 
їни в ЗДА. Голова просив, 

А.П~к 

ЛИСТ МИТРОПОЛИТА 
КИР йОСИФА СЛІПОГО 

ДО Д-РА А. ЖУКОВСЬКОГО 

Слава Ісусу Христу! 
Ватикан дня І 1 березня 1963. 
Rисокоповажантї Пане Докторе, 
Прилм;ть .'Іою СРрдешну лодяку 

зц Ваші .ІІилі слова привіту й ло
fіажапь. Щоб Господь 6.7tlroc.70HІШ 
Ваш~· працю, а зокрrма, щоби 
r лядm Своїм в~·е.1<ІС/о:авим О І\ ОМ і 
Ію Вашу роднн~·. Р;Іf1тж не нахо
джу с.1ія. щой;/ ІюдяІІ-уватн Вам зп 
Rmm т.ал· енеf)f;чт пия,вн й ініція
Т"ВН в cпpaoLJi иашої Церкви та 
щодо .\rоєі оrобн. Прохщо при 
до.1ьшу Вашу пrю:ильт:сть і Вашу 
ІЮ.ІІі~І. Даи fіrІЖ(', щоб Наші резо
дюІщ Пf1ННNЛН СRVбОД}' і ДЛЯ ін
ШИХ духивиrх пірних. що кара
ються R TIOP.\IllX. 

3 иіло,·о сt'Рця блаrос.ивлю. 
ХJ'І·rггис Лискрес' 

Р.ЛІlС!І·'Р.І''ІІІН/1 підтп JІ.fнтропп.щта. 
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сУКРАІНСЬКЕ ЖИТТЯ• - ї-го лютого 1965. 

Січневі РОІОВNІМ в НОРА Даноті 
Бісмарк, Н. д. - Заходами і 

старанням Голови Філії УККА д-ра 
Антона Жуковського і місто- г~о
ви тої то Філії п. Степана Глебічу
ка гарно підготовано і проведено 
ІВіД3Начення 41-их роковин Прого
лошення Незалежности України. 

14-го січня 1965. Губернатор 
стей.ту півн. Дакоти Дост. Вільям 
Гай видав проклямёЩІю назначую
че день 22 січня .,Українським 
Днем Незалежнq..-rи'' в стейті Н. 
Дакота, та візвав усе населення 
стейту відзначити цю дату і вика
зати свої симпатії до У країнської 
Нації та права до Свободи і Неза
леж.ности. 

в иеАілю дня 24 січня у трьох 
наших Шркаах відбулись богослу
ження за У81р1Jиу і наш нарід. 
Тогож дни rо.~овно j:тара.нням 

д·ра ЖукоІІІ:ЬКОІ'О і п. Глебчука 
ам. радіо. стація КВОМ надавала 
одну годину нашу співану Службу 
Божу, а після обіду і вечером нада
но Уа годинну радіо- авд...Uю при
свячену 47-им роковинам Неза
лежности України, через трк ам. 
стац1ї. Прекрасну промову 11ереа 
три найбІльші амерИк. радіо·. ·ст.
ції, які своїм васягом noкpll8aiO'n. 
цілий. стейт, виголосив Президен1' 
УККА д-р Лев Є. ДобринськиА з 
Вашингтону, даючи своїм вистr.·~ 
пом велику моральну підnору вс1t 
Укр. Громаді в Норт Дакоті, та 
багато до роздумування всім аме
риканцям. 

д-р ЖуковськиА вислав до всеі 
амер. пре(:и т. зв. ,,Прес реліз" і 
~граму радіоавдиціА. На його 
інтервенцію амер. nресова аrенцЬІ 
"Асошіетт Пресс'' по,ІUІЛа коротку 
статтю про цю nодію до всеі амер. 
преси в Норт Дакоті. 
Тому всі амер. ЩOAeнRJIU • 

стейті і деякі тІUК..tевІіКІІ noмt;-r.' 
ли цю статтІ() гопоttно там, J.e ан· 
вуть наші JUOAи, nри тіА ~~
ла no.uнa nporpaмa ра.uом .• 
зазначуючи, що гOiio8HtU8 аромм;; 

цем буде проф. Лев Е" . .J.обр~·н
ський, nрезидент УККА з Вс\шню·
тону, Д.С. Рівнож амер. rrpeca по· 
містила .проІUІямзцію Губсрна•ора. 
В цей сnосіб розnропмовано с.~ят
зв'язанні з ТИ!tі радіо. авдицїі, ;:1 

rолов.но знова поширено Правду 
про· Украіну. 

Голова Філії УККА виСJІав та
кож листи до обох Сенат()рів і 
Конгресменів у Вашингтоні __ з _при
гадкою рро ВІДЗНаЧеННЯ ЦеІ рІЧНИ

ці в Конгресі ЗдА. Вони зі 1:воrо 
боку не тількк взяли участь в уро
чистім засідаНІНю Сенату і Конгре
су ЗдА, але виступили там з від
повідними заявамІf, втягаюче .11.0 
конгресового Протоколу свої про
мови в І(ористь УІGРаіни, як рівнож 
згадали про святкування роковмt 
Незалежности України в Нор1 
Дакоті. 

··············••********* ... 

12 СЕРПНЯ 1963, ·'f; ЗО (I'Q) 

А-Р А. ІуковмІі -
НІНІ ОбороІІІІUа 

На сторінках "Поступу'' бу
ло часто згадуване ім'я відо

мого українського діяча ,11. -ра 
Антона Жуковського з Норт 
Дакоти, ЗДА. Він з ра.мени 
Відділу УККА ніколи не поми
нав нагоJІ.И, щоб станути в о
бпроні української Церкви чк 
українського НароJІ.у. 

/Ури.-;:он/ 



ВИДАВВИ JRРАІНСЬКОГО КУЗ1Ш-АРХІВ7, ІНК. 

Б1б;а1оf;аф18: · 
І. краІиспа преса в К..1ВJІец1 n 1957 р. 
2. •7краІвсп1 т>JКовав1 ВllltaJIИII в К..іuеці • 1958 Р• 
3. "JJJra~oвa б1б .. 1оrраф188 1959 Р• 
4· .. e~eвкJJma 11 США 1 Кавц1 в рр.І960 1 1961~ 1962 р• 
5.•в-.аввв ~ворів Т •• евчевка в ОR&. 8/До 1960 р.~І962р. 
6. 8Ио~в1 в-.аввк поеаіІ Т.Еевчевка друковані 1 США 

1 кавці. • 19{4 р. 
7. •nок8:&ЧИК ВІІltаВІІ ІІевчев:ков.:х творів та праць різВІІХ 

авrор1в про .-rr• та творчість Т.Иевчевка•.І964Р· 
8.-ка~..-о~ творів та ма.-.вк1в Тараса •евчевка•.Опрацьо

ваво Qзевк а вцаво Гр011адськВІІ Комітет0ІІ.І96Ір. 
Ф~ате.-1ст.чві вО!Jски: 

І.Івав 4Равко- 9S7 р. 8.~- Коцко- 1960 р. 
2.А~рд-І958 р. 9.Беас•ертвиІ Кобаар-1961 р. 
З.АистопадовиІ чив.-1959 р.ІО.Аеск 7краІвка-І96І р. 
4• Хааепаt-1959 р. ІІ.К.ІІІаJІкевич-1961 р. 
5.Ковотоп- І959 р. 12.-.кожа Аисевко-1962 р. 
6.Рік вr~ачів-1960 р. ІЗ.Тарас Иевчевко-1964 Р• 
7.За воrвище вауки-1960 р. 

А• ст інк•: 
І.Івав Франко. 2.Амрд. З.д.ВітовськиІ.4.Рік втікач~в. 
5.Тарас Еевчевко. 6.Аеси 7краІвка.7.Тарас Иевчевко. 
8.Гет.Івав Хааепа. 9.Киrр.Й.С.1пиІ.ІО.Гев.Б.НеLжо 

ІІ.Ріедвкві/3 /. 

UKRAINIAN MUSEUM, І•с. 

CLEVDA.ND, 01110 .f.lll9 

ІЯІСЕ 

3425 ~!"-,.OADVIEW RD. 

~ fOJ' l"'liia&dy 
4176 Spring Crest Drive 
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