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ОСТАННІ ВІСТІ 

Департамент міських справ. 
Президент повторив своє до-
Магання поліпшити життя а-
мернканців, що можна най-
краще зробити за допомогою 
розбудови міст, в яких живе 
велике число американських 
родин. Він проектўе видати 
містам $100.000,000 допомоги 
з тим, щоб міські управи ви-
давали стільки ж само на роз 
будову міст. Президент пля- шях роках. 

Вашингтон. — Один із най 
більше впливових республі-
канських конгресменів в Па-
латі МелвІ$ф$І Лерд виголо-
снв промову, в якій гостро 
критикував президента Джан-
сона за те, що „змагає до од-
нопартійного уряду та до під-
корення собі Конгресу". Кон-
ґресиен Лерд закликає до ко-
аліції всіх протяпрезндентсь-
ках членів Палата в обидвох 
партіях, бо республіканці бў-
дуть виступати в імені тих 
всіх, які ‚‚відкидають фсде-
ральннй екстремізм теперіш-
нього уряду, які вимагають 
більшої ролі для одиниці, 
міст, стеЃѓків та окремих райо-
нів". Промова Лерда була 
наї'і гостріша від мивуло$фних 
виборів. Конгресмен Лерд на-
віть критикував в'єтнамську 
політику Президента, хоч про-
вщ республіканців в Конгресі 
заявив був давніше, що під- селення. 

Середа, 3-го березня 1965 р. 

В АМЕРИЦІ 
ПРЕЗИДЕНТ ПРОПОНУЄ ФЕДЕРАЛЬНУ ДОПОМОГУ 

НА ПЛАЧЕНАЯ КОМІРНОГО тим родинам, які мають по-
мірковані прибутки від $4 000 до $6 500 річно. Президент 
Джансон звернувся до обидвох Палат Конгресу з окремим 
зверненням, в якому пропонує створити департамент міських 
справ та плянус заохотити приватні фірми збудувати 500 000 
мешканевих одиниць впродовж найближчих років. Ці будин-
кн мали б бути неприбуткові або а ад'же малим чи помірко-
ваннм прибутком. В них мешкали б родини із середніми прн-
буткамн ($4 000 — 6 500) і платили б чинш у висоті 25% 
а решту доплачувала б держава. 

СЕНАТОР ФУЛБРАПТ ЗАЯВИВ, ЩО ЗДА НЕ МО-
ЖУТЬ ДОПОМАГАТИ ВСІМ ДЕРЖАВАМ СВІТУ. Він 
промовляв в Сенатській Комісії Закордонних Справ, яку він 
очолює, з нагоди затвердження деяких номінацій. Сенатор за-
явнв: „Куди ми давали найбільше допомоги, там ми дістали в 
заплату найбільше ненавнстн". — називаючи при тому 
Об'єднану Арабську Республіку і Францію. Сенатор - рес-
публіканець із Кентакн Т. Б. Мортон домагався повної пере-
оцінкн допомоги закордонним країнам, щоб ствердити, чи 
варт витрачати на неї більйони долярів. 

ЗДА МІ'СЯТЬ ВЕСТИ ПЕРЕД В КОСМІЧНИХ ДОСЛІ-
ДАХ, заявив голова Радіової Корпорації Америки Дейвід 
Сарнофф. Коли б ця країна не могла втримати проводу в до-
слідах космосу, казав Сарнофф, тоді вона сталася б Друго-
рядною державою в світі і то не тільки під військовим огля-
дом. але і під кожним іншим. Сарнофф промовляв на зборах 
Американського Легіону у Вашингтоні, де він дістав нагороду 
за визначну працю. Президент Джансон вислав похвалу 
Сарноффў за його працю для добра держави. 

ДЕФІЦИТ В ПЛАТНИЧОМУ БАЛЯНСІ ІЗ ЗАКОРДО-
НОМ СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕЧНІ ' СИТУАЦІЮ, — твердить 
голова Федеральної Резервової Ради Вілліям МекЧесні Мар-
тиц, — і то на кілька' років наперед. Зізнаючн в Спільній 
Конгресовій Економічній Комісії, — він хвалив програму 
Президента, який закликав бізнесменів і банкірів, щоб до-
бровільно обмежили свої інвестиції в закордонні компанії 
і щоб зменшили позики закордонним боржникам. Коли б биз-
несмсни і банкіри не зробили цього добровільно, то Федераль,-
на Резервова Рада мўріла' б загострити кредити та збільшити 
відсотки від позичок. 

ПЛЯНЮТЬ. Щ ^ Б ПРЕЗИДЕНТ ДЖАНСОН БУВ В 
ТРАВНІ НА КОНФЕРЕНЦІЇ В РІО Д Е ЖАНЕЛРО в Бра-
знлії, куди прибудуть міністри закордонних справ із держав 
Латинської Америки. На конференції мали б бути і деякі 
президенти латиноамериканських держав і вони могли б 
конферуватн із президентом Джансоном Покищо немає фор-
мальних запрошень на цю конференцію ані з Вашингтону 
ані з Ріо де Жанейро. Цю справу обговорюється, покищо,, в 
дипломатич т - 'чх як яг ЧРНВ мінѓѓѓер закордоннаќ -страв 
Перу — Феї 
—м д^ім^^ьину ^РО^Я^ІОРГЩ?^"^ЕКОІІР^ПСТІВ 

ВИВЧАЮТЬ АМЕРИКАНСУКУ СИСТЕМУ, відвідуючи такі 
компанії, як Кодаќ, Ксерокс. Форд, Едізона Компанію в Діт-
ройті та інші. Це перша така група з комуністичних держав, 
яка хоче засвоїти собі методи капіталістичної праці та примі-
нюватн пізніше в себе ті способи продукції, які панують у 
вільній, а не керованій економіці. Представник групи заявив, 
що всі вони теоретично знають засади американської про-
дукції, але хотіли б знати, як ці теорії здійснюються в прак-
тнці, 

У СВІТІ 
ЗАХІДНЯ ЕВРОПА ОБ'ЄДНУЄТЬСА: шість західньо-

европейськнх держав — Франція, Західня Німеччина, Італія. 
Голландія і Люксембург — рішили на конференції їх мініс-
трів закордонних справ і народного господарства в минулий 
вівторок у Брюсселі з'єднати під одним управлінням три ве-
лнкі організації, до яких вони належать: Спільний Госпо-
дарський Ринок. Европенську Атомову Комісію (Евратом) 
і Стально-вутільну промисловість. Те з'єднання мас наступн-
тн 1 січня 1966 року. Централя всіх трьох організацій буде 
у новозбудованому будинку в Брюсселі. 

ОБ'ЄДНАНІ НАЦІЇ ДІСТАНУТЬ ВІД ЗДА 60 МІЛЬНО-
НІВ ДОЛ. для так званого Спеціяльного Фонду і Поширеної 
програми технічної допомоги. Це рішення американського 
Уряду суперечить попередньому рішенню — так довго не 
вилачуватн до каси Об'єднаних Націй ніяких грошових допо-
мог. поки СССР і інші держави не заплатять бодай частини 
своїх величезних боргів. 

СОВСТСЬКА ПРЕСА МОВЧИТЬ ПРО З'ЇЗД 19-х КОМ-
ІІАРТШ, який відбувається в Москві від 1 березня ц. р. У 
тому комуністичному збіговищі беруть участь разом 47 деле-
г`атів і три „обсерватори" від американської комуністичної 
партії. Тими американськими комуністами є редактор газети 
‚‚Ді Воркер" Джеймс Джексон. Гаймер Люмер і Д. Грін. 
Про цю конференцію і її працю у совєтському пропаґанднв-
ному апараті — ані слова. 

ЗАХІДНЬО-НІМЕЦЬКИП ПАРЛАМЕНТ ВИРІШИТЬ 
10 березня ц. p., чи треба продовжити термін для поліційного 
і судового розгляду нацистських злочинів поза день 8 трав-
ня цього року. За первісним західньо-німецькнм законодавс-
тво.ч не можна розпочинати нового слідства в будь-якій на-
цистській справі після 20-ох років від закінчення війни. За-
хідньо-німецьке міністерство справедливостіѓ признало, що 
— мабуть — якесь число колишніх нацистських злочинців 
все ще скрнвасться і. під прибраним прізвищем та із зміне-
ннм зверхнім виглядом, перебуває на різних становищах в 
Німеччині. 

В СТОЛИЦІ ІНДОНЕЗІЇ ВІДБУЛАСЬ НОВА ПРОТИ-
АМЕРИКАНСЬКА ДЕМОНСТРАЦІЯ, при чому цим разом, 
в минулу неділю 28 лютого, коло 500 студентів вдерлися на 
терен метќальної віллі амбасадора ЗДА. Говарда Джонса. 
Амбасадор погодився прийняти делегацію демонстрантів і до 
будинку ввійшла група 30-ох студентів із меморіялом. в ко-
му були суто-комуністнчні демагогічні закиди та „вимоги". 
Між іншими „протестами" був той, шо „білі імперіалісти" 
вбили чорного ...мусліма" Малкома Екс. що його насправді 
застрелили фанатики з суперницької мурннської секти. 

У НІВАПЦАРІЇ ПЕРЕВЕДЕНО ПЛЕБІСЦИТ в справі що складастьсня зі 150 чоло-
урядовнх заходів проти інфляції. Більшістю 526.616 голосів jвіків і жінок, під керівництвом 
затверджено розпорядок, яким утруднено отримування бан-імаестра Івана Задорожного. 
КОВПХ кредитів та заборонено доплив чужих капіталів. При-1 Виконані композиції будуть 
близно такою самою більшістю затверджено державну конт-
ролю над всіма приватними й громадськими новими будіаля-
мн з уваги на зріст коштів будови. 

ЕСПАНСЬКІ ВЛАСТІ ЗАКРИЛИ ДВІ ВИСОКІ ШКОЛИ 
Школу філософії й літератури та Медичний факультет відслонено в столиці ЗДА в 

мадридського університету, існуючий, як окрема школа. Ста-`червні минулого року. Аком-
лося це внаслідку демонстрацій студентів, які збунтувалися і паніюватнме хорові Симфо-
протн монопольної — урядом контрольованої — студентської І нічна Оркестра міста Ню , 
організаціі. _ „ - Дорку. Між іншими оолістаіш і 

Президент Джансон пропонує створення 
Департаменту міських справ 

Вашингтон. — Президент, нўе збудувати в найближчих 
Джансон звернувся до обнд-^-ох роках 500,000 мешкаие-
вох Палат Конгресу з о к р е - І в н х одиниць, в яких могли б 
wuw ‚г, ^ „ „ „ „ „ , . „ мешкати родини з середніми і 
мим зверненням, в якому про- п р н б у т к а м

1
и

А
в і д wgo д о 

понус зорганізувати новий $ 6 і 5 0 0 р і ч н о щ р о д и н н п л а 
тили б за мешкання по 20% 
до 25% своїх прибутків, а ре-
шту доплачувала б держава. 
З цих мешкань могли б корн-
статн старші особи і ті. що 
мають малі прибутки. Очеви-
дно, що 500.000 мешканевих 
одиниць не вистачить для всіх 
тих, що потребують мешкань, 
тому цю будівельну програму 
треба б продовжувати в пізні-

Конгресмен Лерд критикує Джансона за 
змагання підкорити собі Конгрес 

трнмус політику президента 
Джансона в південно-східній 
Азії. Лерд с головою конфе-
ренції всіх республіканських 
конгресменів в'Тталаті. 

НАСЕЛЕННЯ ЗДА 
ЗБІЛЬШИЛОСЯ НА 

2,268,000 ОСІБ 
Вашингтон. — В 1964 році 

народилося в ЗДА 4.054,000 
дітей, — на один відсоток мен-
ше, як в 1963-му році, коли 
народилося було в цій країні 
4.081,000 немовлят. В 1964-
му році вмерло 1,801.000 осіб, 
це значить, що населення ЗДА 
в минулому році внаслідок 
народжень збільшилося на 
3,253,000 і становило понад 
193 мільйони осіб. Число на-
роджень в 1964 році станови-
ло 21.2 на 1 000 осіб, а в 1963-
му році — 21.6. В 1964 році 
було в цій країні 1.719,000 од-
ружень, 9 на кожду 1,000 на-

В Нюарку відбувся урочистий концерт на 
пошану йардинада.Йосифа Сліпого 

Нюарк, ЙЃ. Дж. — Під пат 
ронатом парафії св. Івана 
Хрестителя в Нюарку відбув-
ся в неділю 28 лютого ц.р. 
урочистий концерт на пошану 
Кардинала Иоснфа Сліпого. 
Багату програму цього кон-
церту започаткував святоч-
ною промовою проф. Дам'ян 
Горняткевич і доповідь про 
Кардинала Иоснфа п.н. „Доб-
рнй Пастир" виголосив проф. 
Василь Ленцнк. На дальшу 
програму склалися виступи 
Хору церкви св. Івана Хрести-
теля під днриґентурою Впр. о. 
Я. Днбка, скрипкове сольо Ю. 
Вожаківського при фортепія-

парафіяльної школи вірша Б. 
Лепкого „У храмі св. Юрія". 
У другому виступі Хору со-
льові партії виконували 3. Во-
робець, О. Стецура, 3. Бун-
дзяк-Лавришко. О. Татунчак. 
Кінцеве слово виголосив па-
рох церкви св. Івана Хрести -
теля Впр. о. Д. Лаптута. ЧНІ 

ПОНАД 160 ЛІТАКІВ 
БОМБАРДУВАЛИ ОБ'ЄКТИ 
В ПІВНІЧНОМУ В'ЄТНАМІ 

Сайґон. — Понад 160 аме- радше психологічно . політн-
рнканськнх і південно-в'ст- чні наслідки: щоб переконати 
камських літаків бо.чбардува- j північно - в'єтнамських кому-
ли у вівторок 2 березня ц. р. ністів, що активне підтрнму-
дві місцевості в Північному' ванни війни в Південному 
В'єтнамі: амуніційні склади в і В'єтнамі коштує їм задорого 
Ксомбанг і морську базу в та шоб примусити їх думати 
Кванхке. Пільотн повернув. ` про замирення шляхом пере-
шнх літаків оповідали, що во- j говорів — не на такій базі, як 
нн бачили великі пожежі, що ` вони її дотепер визнавали — 
виникли внаслідку бомбарду-1 комуністичної перемоги та 
ванни. Цей теперішній налет І американської капітуляції — 
різнився від попередніх тим, І а за якимсь дійсним компро-
що він прийшов незалежно місом, шо „врятував би об-
віл будь - якого зв'язку з ді-! личчя" обох сторін. Це остан-
ями комуністичних партнза- і не бомбардування Північного 
нів в Південному В'єтнамі. В j В'єтнаму все ще обмежувало-
офіційному комунікаті ствер- j ся до південної смуги тієї кра-
джусться. що хоч ЗДА й Пів- і їни. бо бомбардовано об'єкти 
денний В'єтнам не хочуть по- j найдалі за 100 миль на північ 
ширення воєнних дій. проте ! від так званої 17-ої паралелі. 
вони вважають за необхідне j що ділить Північний В'єтнам 
реагувати на дальше активне від Південного. ЗДА й Півден-
Підтрнмування Півні ч н н м І ний В'єтнам свідомо не бом-
В'стнамом південно - В'єтнам- ( бардують ще столиці Північ-
ських партизанів: переловлс-! ного В'єтнаму Ганою ані по-

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ 

но корабель, що віз зброю й 
амуніцію для партизанів та 
знайдено цілий вели к и й 
склад привезеної зброї в над-
бережній криївці. У цьому ос-

ложених на півночі від неї 
промислових об'єктів, щоб не 
провокувати Комуністичного 
Китаю. Цей останній налет 
прийшов безпосередньо після 

Танньому великому рейді І заяви південно - в'стнамсько-
втрачено шість літаків, однак І го прем'єра Фана Гуї Ќвата, 
5і пільотів врятувались пара-1 що мирові переговори про 
футами. За газетними комен-1 мирну розв'язку в'єтнамської 
тарямн — треба сподіватися проблеми МОЖІТЬ розпочатися 
дальших налетів проти Пів- J тільки тоді, коли північно-
нічного В'єтнаму. Вони мають і в'єтнамські комуністи прнпи-
на меті не так безпосередні нять вести війрну проти Пів-
корнсті військової натури, як денного В'єтнаму. 

Канадійські українці висловлюють свою 
опінію про суть канадизму 

Оттава. — Прем'ср-міністер 
Канади Лестер Пірсон пред-
ставив офіційно Парламентові 
д}ія 25 лютого прелімінарний 
здат Королівської Комісії д л я 

нічного Онтаріо й степової 
Канади я що таким чином во-
нн причинилися до оснуван-
ня, (фоундінґ) частини су-
часної Канади". В.дальшому 

справ двомовностп й двокуль- звіт КоролГвсм?оТ Комісії по-
турности, що містить у собі дає, що канадійські українці 
внслід дотеперішніх спостере- спеціпльно „наголошували 
жень і аналізу мовної, куль- багатокультурність як відріз-
турної й внутрішно-політнч 
ної ситуації в Канаді. Як тим-
часошін, звіт Королівської Ко-
місії покищо не подає реко-
мендацій урядові Канади св 

Закінчено концерт, сценічне І справі ‚.канадської кризи", а 
оформлення якого підготовн-; тільки в загальному характе-
ла Впр. Сестра Амврозія j рнзус її в різних аспектах. 
ЧСВВ відспіванням молитви J Хоч в основному звіт тор-Іди (стор. 51). В загальному 
„Боже, вислухай благання". j кається двох головних етніч- прелімінарний звіт Короліпсь-
Під час програми поділився'них елементів Канади — ан- ' кої Комісії., що була поќлика 

няльну прикмету канадійсь-
іюго громадянства" (сторінка 
127). Звіт підкреслює, що ук-
раїнські учасники зібрань 
противилися назві „новока-
надці". поќ лякаючися на те, 
що їхні діди перші орали ШІІ-
рокі степи центральної Кана-

своімп враженнями з урочис-
тостей інсталяції Кардинала 
Иоснфа Сліпого ред. Василь 
Качмар, який в суботу 27 лю-

глійського й французького, то 
багато місця відведено іншим 
етнічним групам, у тому ка-
надінським українцям. В двох 

на до життя в 1963 році під 
проводом Дантона н Лораидо 
й в склад якої з українців 
входить д-р Яр. Рудннцькнй. 
дас великий матеріал, що як 
не мога ісраще відзерісалкн. 
теперішній стан канадійсько 

ВШСТАЛЯЦПКАРДИЊгЛА дав в університеті та Колегії 
ПОС1ІФА СЛШОГО 

ВЗЯЛА J'HACTb 
ЧИСЛЕННА ДЕЛЕГАЦІЯ 

З В Ш Ш П Е Ґ У 

Рим. — В урочистості інс-
таляції Кардинала Иоснфа 
Сліпого 22 лютого і в Конснс-
торії 25 лютого взяла у`тсть 
під проводом Митрополита 
Максима Германюка числен-
на українська делегація з 
Вінніпегу. В склад делегації 
входили: о. Протоігумен Пав-
ло Малюґа, ЧНІ, о. Декан 
Іван Іванчук, о. Иоснф Денн-
щук, ЧНІ, о. Семен Іжнк, ре-
датор „Поступу", Віра Бучнн-
ська. голова Архнепархіяль-
ної Управи ЛУЌЖ, Марія 
Ваврнков. д-р Роман Бучок і 
Едвард Свснціцькнй, пікгдс-
тавннкн Лицарів Колюмба їм. 
св. Иоснафата, п-ні Марія 
Бучок, Степан Дурбак, Марія 
Ґрнба, Ольга ГеЙко, Степан 
Янківський, Іван Андріїв і 
Марта Лапка з Вінніпегу. 

Брала участь в цих урочне-
тостях також група українців 
з Торонта. 

ВІДЗНАЧЕННЯ ПАМ'ЯТІ 
ПЕРШИХ 

ПРЕЗИДЕНТІВ УВАН 

Дня 21-го березня відбудеть-
ся у Вінніпегу сесія УВАН 
присвячена пам'яті перших 
президентів УВАН проф. Д. 
Дорошенка й проф. Л. Білсць-
кого. На сесії будуть прочнта-
ні доповіді про життя й твор-
чість обох українських уч^-
них. 

ПЕТРО ВОРОБШ СТАВ 
ЗАСТ. ПРОФЕСОРА 

САСКАЧЕВАИСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

Ріджайна. — Д-р Петро Во-
робій , керманич еконо.мічно-
го і . P^mrfPjfW^ ^}дділу-. 
Саскачеванськоі Корпорації 
Електросилових Станцій, пе-
реходить на працю професора 
(асошісйт) до Саскачевансь-
кого університету в Ріджайні. 

Він читатиме в акад. році 
1965-1966 лекції з ділянок те-
орії економіки, статистики і 
ионьюнктурн. Д-р П. Воробій. 
уродженець Зах. України, сту-
діював у Берлінському і Гст-
тінгенському 
1948 здобув докторат, а в 
1949 р. прибув до Канади. 

Тут на Манітобському ўні-

новому супроводі М. Цибик. того вернувся з Риму. Присут-j місцях (стор. 51 і 126) ипр. 
деклямація вірша Лесі Храп- 'ні на концерті в числі 512 осіб j об'єктивно з'ясовано погляди 
ливої „Митрополит Иосиф підписали збірного листа лоіканадійськнх українців про 
проводить вечірню молитву в і ї . Е. Кардинала Иоснфа СлІ- шсню ролю як будівничих Ќа-1 національної одностн и даі-
концлагері". виконана X. Гор- пого з вітанням і висловами; нади: „Вони глибоко переко- широкий образ найрізніших 

любови й пошани. Увесь дохід JHaHi, що саме вони очистили 'настанов окремих шарів кана-динською. сольо Оснпа Сте 
цури (форт, оттровід М. Ци-
бнк). збірна деклямація учнів І „Фонд Кардинала Сліпого" 

М Е Т Р О П О Л І Т А Л Ь Н А НЮЙОРКСЬКА 
ОКРУГА ВІДЗНАЧИТЬ ШЕВЧЕНКІВСЬКІ 

РОКОВИНИ ФЕСТИВАЛЕМ КУЛЬТУРИ 
Ню Иорк. — Об'єднані Комі- виступлять 
тетн Українських Американ- Лнсогір і 
ськнх Організацій, Відділ Ук-
раїнського Конгресового Ко-
мітету. ПОВІДОМЛЯЄ, що цього 
року українці Метрополіталь-
ної Нюйоркської Округи від-
значають Шевченківські Ро-
ковинн Великим Фестивалем 
Української Культури у вели-
кій залі Музичної Академії 
при ЗО Lafayette Street Brook-
lyn. Фестиваль відбудеться 14 
березня, в неділю о год. 2-ій 
по полудні. Танками керуян-
тиме відомий український хс-
реограф проф. Вадим Сулима. 

Танки будуть в окремому 
монтажі пЦ заѓ. „Сцени укра-
інського наггтя" пера Леоніда 
Полтави. Вокальну частину 
Фестивалю виконає відомий 
нюйоркснькнй хор ‚„IvMKa". 

пов'язані окремим монтажем 
пера Л. Полтави в цілість, і 
яка виноситься до українсь j 
кого поета, пам'ятник якого І 

з концерту призначено на .д відкрили великі смуги пів- мінського суспільства. 

Українці працюють в Республіканській 
партії у Філядельфії 

Філадельфія. — 13-го люто- місті Філядельфії і активний 
го в готелі Белвіо-Стретфорд' член Українського Респуб-
нараджувався окремий комі-1ліканського Ќлюбу у Філя-

сопрано Млрі.Нтет, складений із 37-ох відо-ідельфії. Окрема підкомісія, до 
баритон Андрііі )мих громадських і політичних J якої належить пан Макснмюк 

Добрянськнй. Танцювальний j діячів Республіканської пар-! має розглянути справу квалі-
ансамбль складається з 12-ох!тії в справі можливих кандн- іфікацій різних кандидатів. 
танцювальних груп. Закїн-ІдатІв на окружного прокура-1 Між запіюпонованнмн кан-
чнться вечір кантатою Уѓ- тора та міського контролера і дндатамн с ўукраїнець Маііксл 
лнцького ‚.Б'ють пороги" у 'м. Філядельфії. Між членами Смайлі, бизнесмен. 
виконанні хору ..Думка" ЛІ комітету присутні були сена-j Голова Українського Аме-
снмфонічної оркестри. 'тор Гю Скотт республіканські рнканського Республікансь-

Передпродаж КВИТКІВ в ню 'міські радні Вірджінія Кнакер кого Ќлюбу в Філядельфії 
йоркськнх книгарнях, а в і Томас Фоліста та інші внз-,Іван Одежннськнй висловив 
день фестивалю в Академії, начні республіканці, між нн-; вдоволення з того приводу. 
На фестиваль заповіли при- ми був і Микола Макснмюк — що Макснмюк є членом під-
їзд гості з далеких міст, як І голова Українського Відділу комісії, а Смайлі вибраний на 
з Амстердаму. Н. И. Республіканської партії в ̀ можливого кандидата. 

св. Павла політичну економію. 
В 1952 р. прийняв працю 

в Саскачеванській Корпорації 
Електросилових Станцій в 
Ріджайні, спершу як статис-
тнчннй аналіст та від 1958 р. 
як керівник відділу економіки 
і статистики. З уваги на знан-
ня і великий досвід, д-ра Во-
робія запрошено в 1954 р. до 
співпраці в Кор. Комісії Ріль-
ннцтва і Сільського Життя. 

Дворічна праця в тій Комі-
сії завершилася окремою його 
публікацією п. з. „Міські цен-
трн в Саскачевані", що вна-
шла в 1957 р. 

УВАН ПРИВІТАЛА 
о. д-ра ОЛЕНЬЧУКА З 

80-ЛПТЯМ 

Президія УВАН у Канаді 
вислала окремого прнвіталь-
ного листа з нагоди 80-річчя 
о. д-ра Mux. Оленьчука, виз-
начного українсько-канадіЙ. 
сьќого душпастнря й громад-
ського діяча. Не вважаюча 
на свій поважний вік о. 
Оленьчук живо цікавиться 
українським життям у Канаді 
й допомагає морально й мате-
ріяльно українській науці ft 
культурі. 

НОВІ ВІІД.4ННЯ УВАН 

В серії Славістики УВАН 
появилася цікава праця про 
мову американських україн-
ців Дж. Фостера, молодого 
американця неукраїнського 
походження, що зацікавлений 
студіями української мови. До 
ЛРУКУ підготовляється за ре-
дакцісю д-ра К. Біди аятоло-
і-ія французько-канадійської 
поезії в Квебеку в українських 
перекладах, њ-# Яьь#іЩџ 

НАУКОВИЙ УСПІХ ' 
НАТАЛІ МОГИСвН, 

З ДОМУ КОЧАН 

Наталя Моррісои, донька 
бл. п. Оснпа і АнастазіІ Ко-
чан, дістала 23 січня ц. р. ма-
гістерський диплом з музики 
у „Вестерн Мишиген-універ-
ситеті" в Каламазу, Миш. 

Будучи в гайскулі, дістала 
була стипендію в „Іллиной-
унівсрситсті" в Урбані і там 

університетах і І здобула ступінь „Бечслор оф 
Аігг" з музики. Тепер працює, 
як директорка відділу хорвль-
ної музики в одній із середніх 

веі)ситеті у Вінніпегу, дістав j шкіл в стейті Мншиґен. Вона 
ще ступінь мадѓѓера наук. У І і її двой дітей є членами 325 
Вінніпегу д-р Воробій виќла- і Відділу УНСоюзу. 

НА НАШІЙ, НЕ сват ЗЕМЛІ 
(Що пишуть комуністичні газети в Україні) 

Група українських танцюристів з Гемстеду, Н. П., під керівництвом 
IL Осеценко. 

ПІДЧИСТИЛИ КІНОФІЛЬМИ 
О. ДОВЖЕНКА 

Кореспондент ..Ізвсстій" А. 
Козлов 22 лютого ц. р. псре-
іав телефоном з Києва у Мос-
кву, що документальні філь-
Nra Олександра Довженка, 
створені під час другої світо-
вої війни, після реставрації. 
знову випустили на екрани. 

Хоч кореспондент не міг не 
сказати похвали „розумному 
і палкому мистцеві, однак їй` 
все сподобалось Москві, Ѓі` 
навіть ці Довженкові фільми 
підчистили і вставили в них 
нові кадри, як то ..на Уралі 
кують зброю", як „за допомо-
гою Росії" цвітуть лани Уќ-
раїнн . . . 

ЯК ВІД ОСІННІХ 

Кореспондент „Молоді Уќ-
раїнн'' 20 лютого ц. р. ПОДИС 
гаку сценту: 

ГУРТОЖИТОК у Харкові. Ви-
хователька Мусласва піихо-
днть до ліжка Ніни. 

— Там пропагандист у чср-
воному кутку говорить. Схо-
;нла б . . . 

— Потрібне мені ного IODO-
ріння! — рішуче відмовлл-
ється Ніна. 

Молодь відмахується від со-
встсько-режнмннх пропаГан. 
днснтів, як від осінпіх мух. 

ТАК НАКАЗАЛА 
МОСКВА 

„Книготоргівці, — пишуть 
кореспонденти „Рабочої Газе-
гя" та ^Літературної України" 

19 лютого ц. p., — заплянува-
ли ни.иітн у вндпвшщтвІ 

І ‚.Дніпро" твори Агатапгела 
Кримського тиражем п'ять ти` 
сяч нрнмірннків. а однотом-

і ник Маркілна Шашкевнчі 
І відкинули зовсім". 

Так наказала Москла, На-
томість книжки іюснійк.`ькою 
мовою видають для укри^нсь-

Іких читачів мільйоновимн ти-
I ражами. 

„НАБРИДЛО ВСЕ" 

І Директор Горохівської се-
I редньої школи ім. Івана Фран-
JKa (Волинська область} І. 
Грпша пише в „Молоді Укра-
їнн" 19 лютого ц. p. : 

Запитав я сімнадцятнліт-
нього учня: — Чому, Ми-
ко.іо. перестав працювати над 

І собою? Адже ти здібний хло-
іпець. 

Відповідь: 
— Страшенно все набридло. 

;Я. звичайно, можу вчитися 
'краіцс, але навіщо'.' 

З ВЕСІЛЛЯ . . . 
ДО ГУРТОЖИТКУ 

Тракторист Микола Дере-
вінський з радгоспу села Го-
рннці, Кнєво-Святошинського 
району, покохав Шуру Григо-
рснко. Справили весілля. 

Про це захоплено розпові-
дас кореспондент „Молоді Ук-
раїнн" 19 лютого ц. р. Але 
після того гучного весілля 
Шурі з Миколою довелося 
жнтн в . . . радгоспному гур-
тожнтку. 
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Громадська думка 

А. Заплішим 

ЗАНОРДОЙНА ПОЛІТИКА І ТРИ 
ГЕНЕРАЦІЇ 

У такій демократичні!! системі, як американська, дер-
жавні керівники пильно прислухаються до так зданої публіч-
ної опінії, себто громадської думки, коли мають прийняти рі-
шення в будь-якій важливій спраиі. Таким чииом і тепер га-
зети повні ..опитувань" про відношення громадянства до 
політики ЗДА у В'єтнамі: який відсоток листів, що насиіна-
ють у цій справі до Білоі`о Лому й окремих сенаторів та кон-
гресменів, підтрнмуніть чи відкидають теперішню політику 
ЗДА, скільки їх с за поширення війни проти Півн. В'єтнаму, а 
скільки за таку „гнучку" політику, яка довела б до перегово-
рів з комуністами, -- що думає т. ЗВ. пересічна сіра людина. 
Але ці опитування ледве чи можуть дати ясний образ настро-
їв. Так ось колюмніст „Ню Порк Таймеў" Рассел Бейкер 
твердить в тому щоденнику, піч проведене минулого тижня 
‚.приватне" опитування у Вашингтоні дало такий вислід: на 
запит, „чи ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь з політикою 
ЗДА у В'єтнамі" — 4 ' ; погодились. З ' , не погодились, не рі-
шеннх було ІЂ%, здезоріс`нтованих 52 ' , . відмовились відпо-
вістн 2 1 ' ; , а `2(`, грозили опитувачам — побиттям. 

'Як же на основі такого образу громадської думки можна 
формувати державну політику? Але навіть, коли б громадсь-
ка думка була ясно скристалізована, то и тоді вона не по-
винна бути вирішним критерієм для дери;авного проводу. 
Пригадаймо, наприклад, що зараз після закінчення останньої 
світової війни велика більшість американського громадянства 
була за негайну демобілізацію. Иаііпопулярнішнм гаслом 
було тоді: .‚Хлопці, додому!" І. згідно з цим гаслом. Уряд 
провів повну демобілізацію - з таќїш наслідком, що Москва 
використавши ситуацію, коли вона не мала перед собою про-
тивника в Евроиі, підпорядкувала собі країни й народи Схід-
ньої та Середньої Епроин. І щойно поквапне створення Ат-
лантійського Союзу (НЛТО) та зброєння Заходу припинило 
дальший похід большевнцького імиеріялізму в напрямку до 
Атлантику. 

Ніколи широка громадська думка не може орієнтуватись 
в деталях закордонної політик!!. Сіра американська людина 
не вснлі зрозуміти дійсного значення Південної Азії для без-
пеки Америки. Для державних мужів ЗДА повинно внстача-
ти, що наншнрші верстви американського народу — виразно 
й безсумнівно антикомуністичні. Це здоровий інстинкт на-
роду. Тому він схвалить кожну рішучу антикомуністичну по-
літнку Уряду, навіть таку, яка вимагатиме великих жертв. 

Ці два поняття становили 
тему доповіді, що її виголосив 
Джан КенНет Гелбрайт, ко-
лншнѓй пмбасадор ЗДА в Ін-
дії, на бенкеті Американської 
Демократичної Акції у Філя-
дельфії 31-го січня ц. р. АДА 
— ліве крило Демократичної 
партії і вперше вийшла вона 
на світло денне навесні 1961 
року з програмою, що, поза 
гарними фразами, зводиться 
до звичайного епізменту еу-
проти комуністичного світу, 
особливо СССР. 

Ми спіѓнимося над тією до-
повіддю тому, що її автор ви-
значннй член цієї групи, а по. 
го погляди є віддзеркаленням 
наставлений АДА, політнчно-
го середовища, яке фактично 
реалізує закордонну політику 
З'єднаних Держав Америки. 

Як причину теперішнього 
незадовільного стану закор-
донної політики Джан К. Г'ел-

ністю прийняли вістку про но-
мінацію Голдвотера на прези 
дентського кандидата офіцій-
-ні кола Москви і Вашингтону. 
Відхід Хрущова викликав по-
мітнніі неспокій у ВашпнгТо-
ні. Найважливішим, одначе, с 
загальне переконання в ЗДА, 
що мир у світі залежить від 
мовчазного порозуміння із Со-
вєтськпм Союзом. Це С ВИСЛІ-
дом не зрілої застанови, яко-
їсь сердечпости чи доброти, а 
радше відрухом інстинкту' са-
мсзбереження. Таку саму не-
героїчну поставу прийняла 
Москва: вона тик само не хо-
че атомової ВІЙНИ, як мн. 

Вся проблема, всі труднощі 
і всі невдачі нашої закордон-
ної ПОЛІТИКИ — казав Д. К. 
Гелбрайт — зводяться до то-
го. що вона завішена між дво-
ма Генераціями. Хоч покійний 
президент Кеннеді і теперіш-
ній президент Джансон нале-

Ще одне фіяско Москви 
Започаткована в понеділок 1-го березня ц. р. у Москві 

конференція представників 19-ох комуністичних партій є на-
глядним доказом повної невдачі Москви в її намаганнях від-
будуватн монолітність комуністичного бльоку, зрушеного 
до основ московсько . пейпінґськнм конфліктом. Запляноваяу 
ще Хрущовим на 15-го грудня минулого року для полагоди 
наявних ідеологічних і тактичних розходжень між проводами 
совстської і комуністичних партій і для встановлення підстав 
та напрямних ‚‚комуністичної єдности". цю конференцію, що 
в ній мало взяти участь 26 компартій світу, включно із СССР 
і комуністичним Китаєм, Брежнєв і Косигін відклали на 1-го 
березня цього року. 

Але й відкладена кремлівським КПСС конференція, за-
мість злагідннтн Існуючий конфлікт, тільки поглибила його. 
Мао із своїми комунокнтайськнми соратниками відмовився 
рішуче брати участь в ініційованій Москвою зустрічі. Катего-
рично виступили проти неї також альбанська, японська й ін-
донезійська компартії, остання з яких є найбільш чисельною 
в Азії, Відмовилися від участи в зустрічі, не зважаючи на всі 
заходи та вмовляння Коснгіна під час його останньої подо-
рожі по Азії, навіть Північна Корея й Північний В'єтнам. 
Проти такої зустрічі заперечила навіть сателітна Румунія. У 
висліді, замість 26 компартій, в московській нараді бере участь 
тільки 19. Але навіть і вони не всі одностайні щодо цілей та 
завдань такої зустрічі, не зважаючи на те, що в останній хвн-
лині визначено цю конференцію, як консультативну. Деякі 
компартії, як. наприклад, італійська і французька, висловили 
поважні застереження піюти илянозаної Москвою реставраці'ї 
„монолітної єдности". а бритійська компартія вислала до 
Москви тільки обсерваторів. 

Що більше: напередодні московської зустрічі Пейпінґ вн-
ступив з новою гострою атакою на московську КПСС. заки-
даючи .‚колективним керівникам" Брежнєву і Коснґіну. що 
вони продовжують „злочинну" політику ревізіонізму, спря-
моваяу на розбиття революційного фронту „трудящих всьо-
го світу" та на співпрацю з „капіталістичним Заходом". Від-
сутність представників Пейпінгу і його союзників у Москві. 
як і ця нова атака, доводять, що Пейпінґ на ніяку злагоду 
з Москвою не думає йти. Знищивши практично верховодство 
і супрематію Москви в міжнародному комуністичному русі, 
Мао Тсе-тунґ і Чу Ен-лай поступово закріплюють цю супре-
матію за собою, здобуваючи щораз більше впливу і прихиль-
нссти серед комуністичних партій світу. Час працює на них. лів. З такою самою схвнльова 

браііт уважає факт, що її ре- жать до третьої генерації, пе-
алізують, від часу закінчення 
другої світової війни, три ге-
нернції, кожна на свій лад. 

Перша генерація, яка нада-
вала тон цій політиці, діяла за 
президента Рузвелта під час 
і по другій світовій війні. Вона 
мріяла про світовий мир і жи-
ла надією, що із Совєтамн мо-
жна буде наладнати співжит-
тя, впливати на них та спння-
тн їхні революційні випади. 
Така політика мала своє вн-
правдаиня під час війни, в я-
кій ЗДА і СССР мали спільно-
го ворога гітлерівську Ні-
меччнну. Після війни, коли 
Сталін показав себе не таким 
миролюбним та схильним до 
співжиття, як його вималюва-
ла воєнна легенда, виринула 
справа Берліну, Кореї і ін. 

По лібералах з часів Руз-
велта прийшли люди доктрн-
ни Трумена, плану Маршалла 
і містика холодної війни. На-
казом хвилини стала органі-
зація світу проти комуністич-
ної загрози. Віссю, довкола я-
кої мусів крутитися цілий світ, 
стала боротьба з цією загро-
зою. Це змагання давало на-
прямні стратегії, економіці і 
закордонній політиці. Воно 
привело до низки протнкому-
ністичннх союзів та до розмі-
щення американських зброй-
ннх сил на різних контннен-
тах і океанах. 

Одначе містика холодної вій-
нн почала заломлюватися, ко 
ли постали в світі нові реалі-
тетн та прийшли до голосу 
нові люди третьої генерації, 
які помітили великі зміни на 
світовій арені, що вимагали 
іншого підходу, інших засо-
бів та відмінного розуміння 
закордонної політики, як їх 
мали люди другої генерації. 

На думку Джана К. Гел-
боайта. членів АДА та лібе-
ралів. які стоять тепер при 
владі, в світі зайшли великі 
зміни. Насамперед в СССР 
змінилися люди на провідних 
постах і виявилась надзвичай-
но сильна реакція супроти ре-
жнму Сталіна. В комуністнч-
ному світі спостерігаємо вели-
ку лібералізацію та розрив в 
одноцільному, комуністнчно-
му бльоку. Між СССР і ЗДА в 
останніх роках виринуло ба-
гато справ, однаково важлн-
вйх для обох цих великих 
держав. Трагічна смерть пре-
чндента Кеннеді викликала 
велику хвилю занепокоєння 
також у московських правнте-

реважну частину закордонних 
справ полагоджують люди 
другої г`енерації, яка все ще 
твердить, що немає будь-яких 
суттєвих змін у комуніетично-
му світі. Найяскравішим пред-
ставником цієї генерації є Б. 
Ґолдвотер з ного безнаетанни-
ми атаками на комуністів, з 
осторогами супроти їхньої 
підступної діяльності! та із за-
клнком до рішучої і безком-
промісової акції супроти Мос-
квн і Пейпінгу. Добро, що той 
хрестоносннй похід вийшов від 
такої незрівноваженої особи, 
як кол. республіканський кан-
дндат на Президента. 

На жаль, — казав І елбрайт 
— навіть останні вибори не 
вирішили проблеми закордон-
ної політики, і люди другої 
Генерації в'яжуть руки третій 
генерації, яка числиться з до-
конаними змінами, з наявни-
мн фактами та існуючими „ре 
алітетамн". Ще дотепер діють 
обмеження торгівлі з комуні-
стнчним світом, пашпортові 
труднощі, містика конфлікту 
та недоцінювання Об'єднаних 
Націй. Коли перестав діяти 
страх перед Росією, в зовсім 
іншому світлі виступає перед 
нами роля і завдання НАТО 
та інших оборонних союзів. 

Полншаючн критику змісту 
доповіді читачам, піднесемо 
тільки важніші твердження. 
През. Рузвелт і сучасна йо-
му перша генерація не тільки 
„мріяли", але й віддали на по. 
талу Москві балтійські та са-
телітні держави, і то без якої 
будь потреби, бо. вже в 1944 
році видно було, що Гіглер 
війну програв, а ЗДА були на 
вершинах своєї могутності!. 

Реакція другої генерації не 
була такою глибокою і зага-
льною, як твердить доповідач. 
‚Доказом цього є факт, що ге-
нералові МекАртурові не доз-
волено бомбувати в Китаї баз 
воєнного постачання для ‚‚до-
бровільців" у Кореї і мостів на 
ріці Ялі. 
Так само не мас основи твер-

дженнл, що друга Генерація 
не дає третій МОЖЛИВОСТІ! 

ірод війною пе спиняють кому-
Іністів у веденні ХОЛОДНОЇ вій-
ни, військової, господарської 

І та ідеологічної на різних 
І місцях ґльобу. В комуніетич-
і них країнах не сталося будь-
яких суттєвих змін. Прихід 
до влади нових осіб не с змі-
ною, коли залишається без 
змін тоталітарна система. Де 
саме помітив Гелбрайт лібе-
ралізацію він не каже . але 
можемо твердити, що ні в Со-
встському Союзі, ні в червоно-
му Китаї немає законів, що 
гарантували б громадянам не-
доторканість особи, свободу 
релігії, слова, преси і забез-
псчувалн б реальні засоби ці 
вольності відстоювати. Хру-
щов ні в чому не відступив від 
агресивної та брутальної лінії 
Сталіна. Він створив на Ку-
бі. під боком ЗДА, совєтську 
військову базу, а мешканцям 
цього острова накинув кому-
ністнчпий режим. Він пере-
краяв живе тіло Берліну „му-
ром ганьби". Він так само ,як 
Сталін, жорстоко розправився 
з повстанням німців у Східній 
Німеччині, а опісля криваво 
здавив революційний зрив у 
Будапешті. 

Якщо йдеться про розрив 
між СССР і червоним Китаєм, 
то дотеперішні різниці між ни-
міі не виключають МОЖЛІГВОС-
гн, що воНн підуть спільним 
походом на вільний світ, як 
тільки договоряться щодо по-
ділу здобичі, як прийдуть до 
переконання, правильного чи 
хибного, шо їхній задум може 
бути зреалізований. Історія 
знає подібну угоду з Гітлером 
і Сталіним у 1939 році. 

До всіх наведених ‚‚неточ-
нсстей" треба ще додати велп-
кнй нетакт, якого допустився 
доповідач супроти президента 
Джансона, категорично і без-
аиеляційно втягнувши його до 
третьої генерації, тобто до 
АДА з її дуже контроверзій-
ною програмою, без його зго-
дн на це. 

Як бачимо, всі твердження 
в тій доповіді побудовано на 
незнанні московського парт-
нера, на бажаннях та „реалі-
тетах", що переслідують до-
повідача, немов оманна фата 
моргана знесилених мандрів-
ннків у пустелях Сагарн. 

Дня 

І от 

Бога 

ГОМШ СОНЦЕВІ 
Експромт для друзів 
у соняипіій Каліфорнії 

народження . . 
В небі світає . . . 

Сонцеві молиться він 
Сонце неначе вітає 

у хвилини 
щоденно нові 

І враз 
линуть до сонця акорди, 

урочисті, 
бадьорі, 

дзвии.і : 
— Сонце ! 

Сонцо ! 
Живу. 

І тим гордий, 
щирих звуків 

сплітаю вінки. 
Ні в Карузо, 

лі в Маріо Ланца 
він не вчився. 

Учитель — 
л і с . . . 

0 прнроднімн 
кожні нюанси, 

Ьо 
в них — 

гомін Землі . . . 
1 от сонця відгомін 

^^^„.. _ і в цих звуках, 
розвинути свою закордонну Животворчого сонця 

лунп. 
не смерть. 

ні скорботи, 
ні муки. 

політику, коли візьмемо до у 
ваги, що кілька років вона 
знаходиться в руках третьої 
генерації — під управою ‚Ціна 
Расќа, Волтера Ростова і різ-
ного роду номінантів на внсо-
кі пости, пов'язані з Держав-
ннм Департаментом. 

Атомова логіка і страх пе-

цілована Сонцем 
весна. . . 

МИКОЛА ДЕРКУШ 
Міннеаполіс. МІНИ., 
5. 1. 1964 

Конгресові „пажі" 
Хто мав нагоду бути прияв-

ннм як обсерватор на засідан-
ні Конгресу, той напевно зав-
важив попід стінами залі На-
рад, у переходах чепурно о-
дягнених юнаків, незвичайно 
спокійних у рухах і-всій dwift 
поведінці — на цьому важлн-
вому форумі американського 
державного життя. 

Хто ці елегантні юнаки і 
чого вони „вештаються" по 
масстатнчиих кімнатах Конт. 
ресу й Сенату, ніби стародав-
ні монастирські послушники 
біля свого достойника „насто-
ятеля". сенатора чи конґрес-
мена? 

Автор цих рядків минулого 
року, під час літніх вакацій, 
перебув коротких десять хви-
лнн на бічній галерії Сенату в 
характері безіменного відвіду-
вача Вашингтону, і його око, 
замість обсервуватн перебіг 
монотонної сесії Сенату, біта-
ло безупнну за цими незви-
чайно вирахуваними в рухах, 
ніби бездушними автоматами 
— конгресовими „пажами". 
На, здавалося б, зовсім непо-
мітннй для глядача на Галери 
знак пальцем або й рух бро-
ви конгресмена чи сенатора, 
ці симпатичні юнаки зрпвали-
ся із своїх місць на східцях 
біля стола президії, щоб при-
нестн з бічної кімнати доку-
мент, кннжку або журнал з 
підручної бібліотеки конґресо-
вого достойника. 

Усіх „пажів" в обидвох па-
латах Конгресу, а також і в 
Найвищому Суді не ціла сот-
ня. Всі вони старанно підгото-
вані до свого ‚‚кур'єрського" 
діла, незвичайно дбайливо ви-
браяі на місцях з-поміж най-
кращнх учнів середніх шкіл 
місцевими конгресменами і се-
наторами. Для американських 
батьків направду велика честь 
вислати свого сина на таку 
почесну роботу. Щасливе за-
вершення кількалітньої слу-
жбн у Вашингтоні в характері 
„паЖа" відкриває юнакові до-
рогу до найкращого коледжу, 
а потім набуті контакти також 
мають своє значення для аб-
сольвентів університетів. 

Як на юнаків їхні заробіт-
кя високі: від 4 600 до 5 000 
долярів річно. Правда, з цього 
заробітку юнаки оплачують 
своє утримання на „прНват-
ках" в найближчому сусідстві 
Капітолю. 

Для „пажів" існує окрема 
середня школа (гайскул) у 
приміщеннях Конгресової Ві-
бліотекн. Шкільне навчання 
розпочинається тут о 6:30 
ранку і триває до 10:30 перед 
полуднем. Точно о ѓод. 11-ій 
юнаки мусять бути на своїх 
місцях, отже звичайно не ма-
ють часу на нормальний сні-
данок і полуденок. Якщо сесія 
одної або другої Палати затя-
гається, тоді й „пажі" мусять 
затримуватися біля своїх „па-
нів", кожної хвилини готові 
до служби. 

Цього року в Сенаті працює 
26 пажів, у Палаті Репрезен-
тантів — 50 і в Найвищому 
Суді — 4. 

Законодавці обидвох Па-
лат домагаються радикальних 
змін у цій перестарілій і мало-
практнчній інституції „пажів", 
вибраних здебільша з амери-
канської аристократії. Ці діти, 
каже один сенатор, вирвані із 
родинного середовігща, опння-
ються в бурхливому середови-
щі столичного міста. В наших 
часах треба більшого нагляду 
над ними, зокрема треба їх 
примістити в одному будинку, 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
ПІЕ ІІРО BOTOBCbfeorO 
П. Зенон Стефанів хотів 

своєю заміткою припинити 
дискусію над статтею М. Ки-
лямного: „Таємниця зрадли-
вого mbcTpbny'' („Свобода" з 
22 січня і 26 лютого ц. p.) А-
ле, щоб не творилися легенди 
про полк ім. Т. Тараса Бульби, 
нехай мені буде дозволено 
розвіяти легенду про „врод-
ливу полковницю". В дійснос-
ті була це не полковниця, а 
пані полковникова, і була 
вона дружиною не Огоновсь-
иого, а Осмоловського. Подія 
Ьідбулась не над Дністром, а 
над Збручем. 

В 1920-му році в Армії УНР 
служив полк. Осмоловський, 
який ўліті 1920-го року ко-
маядуван Запорізькою Запа-
совою Бригадою. Він мав мо-
лоденьку дружину і маленьку 
дитину. Вула вона гарна, але 
особливою вродливістю не 
віідзначалася. Я з нею позна-
но'мйвся у 'с. Коропець над 
Дністром, де в замку був роз-
ташований штаб згаданої 
бригади. Коли бригада через 
міст у Ннжневі переходила на 
лівий берег Дністра, вона їха-
ла у вигідному екіпажі 

Пізніше всі запасові брнга-
ди зведено` в кулеметну диві-
зію, якою командував ген.-
хор. Борковськнй. Ця дивізія 
була ще в стадії організації, 
як Армія УНР, після польсь-
кої зради, почала відступати 
перед переважаючими силами 
большевицької армії. Було це 
в листопаді 1920 року, в ос-
таиньому місяці Наїпої зброй-
ної боротьби. Котовськнй ко-
мандўвав 'брнґадою, яка десь 
над Збручем захопила частн-
ну обозів Армії УНР, а між 
ними й екіпаж дружини полк. 
Осмоловського. Сам Осмолов-
ський із своєю частиною пе-
рейтпов Збруч, був поляками 
інтернований і тяжко пережи-
вав розлуку з дружиною та 
днтиноЮ. Але сталося чудо, і 
пані Осмоловська з дитиною в 
тому самому екіпажі приїхала 
в те село у Галичині, де був 
інтернований полк. Осмолов-
ський і його частина, 

-Проте, великого чуда в то-
МУ Hfe було. Коли Котовському 
доповіли, що в числі полоне-
них с дружина полковника 
Осмоловського, він приїхав із 
нею побачитись, дав для неї 
та Й екша^у '^ереп^стку че-
рез Збруч I, правдоподібно, 
наобіцяв для неї та її мужа 
всяких благ, якщо Вони пере-
кннуться До бо`льшепнків. Во-
на умовила Осмоловського 
йти до большевяків, і він пі-
шов. Щ о з ним сталося — не-
відомо. Осмоловський .і Ко-
товський були давні знайомі: 
в царській армії Ьсмоловсь-
кий командував ескадроном, а 
Котовськнй у тому ескадроні 
був вахмістром (бунчужним). 

.Отже ніякої романтики з дру-
Іжиною полковника не було. 
Полк. Осмоловський бу'в фа-
хівцем, якому було байдуже, 
кому служити. В 1919 році я 
про його існування не чув, 
він, мабуть, перейшов до Ар-
мії УНР з денікінської армії 
після її розгрому на початку 
1920 року. 

Цікаво, що також ген.-хор. 
Борковськнй, командир куле-
метної дивізії, вже коли Армія 
УНР була в польських табо-
рах інтернованих, несподівано 
зник. Я був ближче знайомий 
з його родиною., і тому, ма-
буть, його сни, хорунжий Бор-
ковськнй. приїздив до мене 
у калішськнй табір і просив 
довідатись щось про долю йо-
го батька. Можна припускати, 
що він пішов слідом за Осмо-
ловськнм. 

Ще кілька слів про „гене-
рала" Крнворучка, ЯКИЙ, ЯК 
твердить М. Килнмннй. після 
.‚зрадливого пострілу" Котов-
ського, перебрав командуван-
ня його дивізією. Цей „гене-
рал" у 1919 році був ще зви-
чайним бандитом, який напа-
дав на обози наступаючої Ар-
мії УНР. При наступі мого 
полку на томашпііьську цук-
роварню, він наскочив на пе-
рев'язочний пункт полку і по-
грабував ліки із санітарної 
двуколкн. Якщо він дослу-
ИІИВСЯ аж до генерала, а по-
тім, як припускає М. Кнлим-
ннн, Москва його знищила, то 
шкода невелика: котюзі по 
заслузі. 

М. Значковий 
Бронќе, Н. И. 

під наглядом відповідних о-
сіб. 

У Сенаті чекає на свою чер-
гу законопроект, який пропо-
нус аснгнувати 1 200 000 до-
лярів на будову приміщення і 
школи для „пажЬ". Цей, 89-
нй з черги Конгрес розгляне 
й полагодить цю проблему. 
Деякі впливові сенатори ідуть 
ще далі: пропонують, замість 
молоді із середніх шкіл, брати 
в ряди „пажів" старшу молодь 
із коледжів. В такий спосіб, 
кажуть вони, можна охорони-
тн не одну молоду людину від 
спокус великого міста. 

р. к. 

Роман С. Голіят 

ОПОВІДАЄ НАЙНОВІШИЙ СВІДОК 

(2) 

О. Волтерові Цішекові на 
допитах показали фотогра-
фію о. Макара. який, перехо-
дячн мадярський кордон, по-
пав у руки НКВДистів і зра-
див їм усе про своїх колег. 
Часті летунські налети на 
Москву переривали допити. 

9-го жовтня о. Цішека пе` 
ре везли з Луб'янки до Сара-
това, а 23-го січня знов по-
вернулн до Луб'янки, де по-
чалося все з початку: медич-
ний огляд, допити . . . 

Коли НКВДнст Ссдов зая-
вив о. Цішекові, що він 
єзуїт, уродженець ЗДА. то це 
було доказом, що його зра-
джено. Слідчий допитувався. 
яке відношення має о. Цішек 
до Митрополита ПІептнцько-
го. Одного разу, перевіряючи 
калитку о. Цішека, він знай-
шов половину картки, одер-
жаної від Митрополита, і по-

чав обвннітзач^атн о. Цішека 
в тому, що він і Митрополит j жної праці. 

везли його до Москви, старої і ші з нагоди закінчення війни, 
тюрми Бўѓирки. Дизентерія, І О. Цішек думав, що мир при-
недожнвлення — це була бў-1 несе краще завтра і для нього, 
денщнна, яку переносили всі І але прикро помилився. В лнп-
в'язні. Ні 1945-го року його з бага-

В січні 1945-го року пере-ітьма іншими в'язнями пере-
велн о. Цішека на п'ятий по-і везли до переходової тюрми 
верх тієї в'язниці, де він зўет-1 у Вологді. 
рів свого старого приятеля, і у липні 1945-го року о. Ці-
єзуїта Нестрова. Обидва були j Шек опинився у концентраціїі-
засуджені на 15 років катор- Ному таборі в Дудінці. де 

(тав працювати на будові, а 

на голод, холод і терор, він 
виконував свою пастирську 
місію з великою посвятою. 
Він систематично відправляв 

Шептицький пляну'вали про-
тидержавну змову. Коли о. Ці. 
шек рішуче це заперечив, Сс-
дов зробив йому іньскцію, і 
в'язень %тратив притомність. 
Що робили з ним НКВДисти 
після того і які свідчення він 
підписав, о. Цішек не пам'я-
тає. 

Після кількамісячних допн-
тін о. Цішека, як „шпигуна 
Витикану", засудили на 15 ро. 
кіп каторжної праці. Обвнну-
вачення підписав він 26-го 
липня 1942-го року. 

По ўплині 14-ти місяців о. 
Цішека закликали на допит, 
суґеруючн йому, щоб вклю-
чнвся в польську армію, яку 
організувала Ванда Васілев-

О. Цішек тричі писав до і пізніше на сплаві дерева. Т ^ 
Сталіна, прохаючи дозволу. І восени 1946 р. причалив аме-
щоб американська амбасада 
повідомила його родину в 3-
ДА, що він живий. Що ста-
лося з тими петиціями, він не 
знав. Після кількамісячного 
перебування в Бутирці, його 
знова перевезли до Луб'янки. 

У своїх споминах о. Цішек 

рнканськин кораоель з різнн-
мн товарами для „союзників". 
О. Цішекові вдалося нав'язати 
контакт з американськими мо-
ряками і передати через них 
записку до своєї родини, а та-
кож до чину Гсусовцш (Єзу-
їтів) прн Фордѓам Ровд в 

ціональностей. Не зважаючи ваність українців. Подібні по-
встання в тоіі час відбували-
ся в Караганді й на Воркуті, 
недалеко Норнльська. Не зва-
жаючн на те, що багато в'яз-

Службу Божу, сповідав і при- j нів згинуло в сутичках з вій-
чащав людей, хрнстнв. навіть t ськом, після повстання прн-
дітей комуністів. j йшли полегші, краща їда та 

Українці і поляќн — пише вища платня. Найбільше дош-
о. Цішек — відзначалися най- кўляли політичним в'язням 
більшою посвятою, (ст. 179.). j кримінальні злочинці, які ма-
- В Норнльську недалеко та- ли 'на совісті багато вбивств, 

бору для мужчин був великий j О. Цішек часто згадує про 
табір для жінок з дітьми, в звірства, що їх докопували во-
-д'кому перебували також уќ- -нн в таборах. Політичні в'язні, 

твердить, що Луб'янка була : Бронксі. Це був перший його 
тяжкою, але доброю школою 
Молитва і любов до Бога — 
пише він — не змінюють дійс-
ностн, але надають їй ново-
го значення. 

В травні 1945-го року, коли 
о. Цішек дивився у вікно своєї 
камери в Луб'янці, він почув 
незвичайний гамор великої 

ська, або до армії ген. Андер- j маси людей. Наступного дня 
він довідався, що це була ве-
ликв нарада на Червоній пло-

с.ч. О. Цішек відмовився. 
В червні 1944-го року пере-

контакт з ріднею в ЗДА. Не-
забаром він отримав посилку 
з одягом, включно з священи-
чими ризами. В липні 1947-го 
року перевезли його до кон-
центраційного табору в неда-
лекйй Норильск, де він пра-
цював в Копальнях вугілля, 
на будівлі та в фабриці міді. 

‚Десять років о. Цішек про-
вів у Сибіру на каторжній 
праці серед в'язнів різних на-

раїнські монахині. Вони мали 
великий виховний вплив на 
В'язнів. 

У березні 1953-го року прн-

передусім українці, давали со-
бі раду навіть і з тим елемен-
том. Свою місїйну працю о. 
Цішек проводив також серед 

йшло повідомлення, що помер І злочинців. 
Сталін. Всі думалНі що нас-1 О. Цішек високо цінить ук-
тане полегша. Сталося навпа- раїнців, їх релігійність, їх на-
кн: таборова сторожа була і ціональну поставу і організо-
збільшена, почали привозити j ваність. „Укра їнці . . . вони 
Нових в'язнів. Більшість ново-J були войовничо релігійні. Во-
прибулих були „бандерівці" 
Славні групи завзятих укра-
їнських партизанів. Вони хо-
Дили по табору з гордо під-
несенимк головами і трима-
лися незалежйо. 
.рѓѓисуючи пЬвстанйй В та-

борі ч. 5 в Норильскў в бе-
І^зні 1952-го року, о. Цішек 
підкреслює високу організо-

нн завзято трималися реліги, 
як своєї національної спад-
щннн, як своєї традиції. У та-
борах вони справляли весілля 
і християн, одверто релігійні. 
І коли помер один з їхніх лі-
дерів. вонн влаштутзали велн-
кий похорон. З хором, що 
складався із понад 200 співа-
ків, з великим хресто.м із кві-

тів і мірѓи попереду процесії, 
вони перейшли через браму 
і головну вулицю міста, спі-
ваючи „Господи, помилуй". 
Після похорону всі пішли до 
дому померлого скласти кон-
доленції його родині". У цій 
справі К Ґ Б перевело слідство. 
Напасѓували в перші чергу 
українського священика, яко-
го о. Ціпѓеќ називає о. Вѓк-
тором.. 

О. Цішек виразно відрізняє 
українців від росіян. Він з 
признанням згадує працю ук-
раїнських священиків, з якн-
мн був у постійному контакті 
і які йому допомагали в мі-
сійній праці. Жорстоко пере-
слідувані ЌЃВістами, свяще-
нігки у найтяжчих умовинах 
заслання зуміли зорганізува-
ти підпільну Церкву. 

Протягом 23 років перебу-
вання в лапах червоного са-
тани о. Цішек працював: дро-
ворубом, вуглекопом, автово-
дісм, робітником у фабриці, 
в санаторії, механіком, пере-
кладачем, але завжди знахо-
дяв час і силу для священи-
чої праці. 

Після 15-річної каторги, в 
1958-му р. о. Цішека звільни-
ли з концтабору з забороною 

В ОБОРОНІ П-і НАУМОВПЧ 
Я б не сказала, що всі ро-

сійські соболі облиті українсь-
кою кров'ю, але з тверджен-
ням п-і Наўмовим, що п. Кри-
штальський мас оригінальні 
зацікавлення, зовсім згідна. 
Хоч ў св і̂ті в багато творців 
жіночої моди чоловічого ро-
ду, однак не зустрічаємо ко-
ментаторів жіночої моди муж-
чин. Тож не дивниця, що це 
викликало здивовання п-і С. 
Наумовнч. 

Мабуть, ВИСЛОВИ п-і Наумо-
внч знову ВИЯВИЛИ деяке пе-
речулення в патріотичних на-
хилах. Та це лише спосіб ви-
слову. Але проблема, яку п-і 
Наумович підкреслила, дуже 
актуальна. Я ̀ .ўважаю, що п. 
Криштальськяй "цього не зро-
зуміїз, коли дозволив собі ска-
зати: . . . . . ми'на новому місці 
поселення не можемо вступа-
ти в сліди тутешиьої практики 
і на кожному кроці возитися 
з „флегом" і рукою на серці". 

Чи п. Крнштальськнй про-
понус нам виступати з мінком 
чи соболем на місце „флеґу"? 

Ні, не так, п. Криштальсь-
кнй. 

На нашому ` новому місці 
поселення СТЯГ, а не „флеґ" 
піднести вище, а до руки на 
серці додати розум і взяти до 
уваги хоч би одну із проблем 
нашого суспільства на чужИ-
ні. А саме — хто буде прова-
дити наші дитячі садки, коли 
вчительки, які є, підуть на е-
мернтуру? Під цю пору в ці-
лій Філядельфії с на сотки ук-
раїнськнх дітей лише одна мо. 
лода вчителька, що мас вима-
гані кваліфікації. Було кіль-
ка, та вони зацікавилися про-
фесійною модою і вже давно 
для нас проѓіали в чужому 
морі. 

Так, п-і Наумович мала ра-
цію, питавши, чи українські 
жінки в Америці Не мають ні-
чого важливішого до роботи? 
Якщо колись вонн матимуть 
на те час, тобто на моду, то 
нехай починають від дієти, а 
не від показу-мЧщи, бо сукон-
ка у двадцятому вимірі не о 
сьогодні модною. 

Звенислава Захарчуќ 
Філадельфія. Па. 

займатися конфесі'йною пра-
цею. Йому видали тимчасовий 
пашпорт, який мусів бути про. 
довжуваннй щопгість місяців. 
КГБ раз-у-раз -примушувало 
його змінювати , місце замеш-
кання і працю. З Норильска 
він був змушений виїхати до 
Абакану, де зорганізував но-
ву парохію, ' а зв ідти—до 
Красноярська.. 

Після кількарічних перего-
ворів амбасадн ЗДА з урядом 
СССР. о. Цішека і молодого 
американського студента, я-
кнй вчився у .Москві і був та-
кож арештований за „шпн-
гунство" в листопаді 1963 ро-
ку, виміняно за, двох совстсь-
ких шпигунів, 'схоплених на 
терені ЗДА. 

Щасливий поворот до рід-
ного краю о. Цішек завдячуа 
Божому Провидінню. 

( КінецьJ 
О Ѓ ` ' 
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Роковини Дфиавности 22-го січмя в парафії 
Української Православної Церкви свв. Ann. 

Петра і Павла в МмвілІ, Н. Дж. 
-17-му річницю` Єамостіннос 

ТИ та 46-ту Соборності! Укра-
їнн відзначила Православна 
Громада Мілвіл, Н. Дж.† 31-го 
січня, 1965 р. 

Академія розпочалася піс-
ля урочистого Богослужеттая 
з молебнем, яке відправив 
настоятель парафії о. проѓ. М. 
Литва ківсмши. 

Діточий хор ' нарохіяльної 
школи відспіваЃй америкавсь-
кнй гнмн, після псупного сло-
і!а о. прот. М. Лнтваківського, 
()сферат прочитав б. сотник 
інж. Ф. Сявчук. Деклямації 
дітей чергувалися зі скрипко. 
BUM сольо Анни Мостової та 
гри на акордеоні Дениса Ро-
маніка. 

З глибоким чуттям продек-
лямував п. І. Ковальчук ‚‚Чер-
поні маки". 

Церковний хор під днрнґен-
турою п. С. Козачўка відспі-
вав чотири лісні: ‚‚Цвіла, цві-
ла калинонька . . . " , „Світить 
місяць", „Ой, вгидйо сел'о", 
‚‚Далека Ти, а близька нам, 
кохана Вітчнно" . . . та спіль-
но з діточпм хором і публікою 

І 

— національний гнмн. 
Всі продукції зробили при-

смне враження на досить чнс-
ленну публіку. 

Діточнн хор підготовила па-
ні К, Корстень, а деклямації. 
дітей підготовили вчительки: 
Н. Куйдич і Є. Савчук. 

На заклик о. Настоятеля 
присутні зложили на ЎНІ? 35 
дол. для продовження внз-
вольної боротьби. 

Жертветгність мілвільської 
Православної Громади проя-
вила себе і на листопадовій 
Академії, що відбулася 22-го 
листопада, 1964 р. 

Зібрано на інвалідів 47 дол. 
Реферат читав п. В. Віто-

шинський, виконавцями прог-
рамн були шкільні діти і со-
лісти: скрипка — А. Мостова 
і акордеон — Д. Романіќ, та 
хор. 

Сцену прикрасила пані Н. 
Куйднч, яка `віддала багато 
часу для підготовки імпрез і 
для виховання та навчання 
дітей. 

Ф. С. 

тшшшшт 
Увага! Увагаї 

ДІТРОПТ, вгадзор і ОКОЛИЦІ! 
В неділю, 7-го березня 1986 року 

о год. 3:00 по полудні 
в залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

нрн ІЙГ)ІУ Мартіп вул. — Дітройт, МІшіґан 
- — ЋІДвуДуТЬСЯ — 

РІЧНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету ВІДДІЛІВ 

УНСоюзу 
Дітройтў і Віндзору та околиці 

До участи в цих зборах зобов'язані ПреДсіДПИКИ, 
секретарі 1 делегати останньої конвенції 

наступних відділів: 
20, 71, 75, 95,14S, 165,167,174,175,183, 235, 

292, 302, 303, 309, 341, 504, 506. 
НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1. Відкриття і вибір президії зборів; 
2. Прийняття протоколу попередніх зборів; 
3. Звіт управи, дискусія та ўділення абсолюторії; 
4. Вибір окружної управи; 
5. Затвердження комісії Стнпепдійного Комітету; 
6. Справа курсів для секретарів; 
7. Різне та закриття. 

-ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ: 
Д-р Денно ЇСВІТКОВСЬКИП Андрій ТРИШ 
лщ,^п ..,г.олоаа.- — секретар 

f t+ ' f r+ -M-Mf 'MOH^ + frf+F++t+^W#f ФФФ^+++^Ф4^+ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ' 

СПРАКЮЗ. Н. И. — ООЧЄУ. СУМА. ТУсМг 
влаштовують 

в неділю, 7-го березня 1965 року 
о год. 5-ій по пол. 

в залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

ЖАЛІБНУ АКАДЕМІЮ 
і! 15-ту річницю'геройської смерти Головного Командира 

Української Повстанської Армії 

сл. п. ген. Т. Чупринки - Р. Шухевича 
Святочну доповідь виголосить — 

проф. д-р Микола Ю. Богаткж "' 
У мистецькій частині участь беруть хор „СУРМА" та 

молодечі організації. 
святковий КОМІТЕТ ;; 

Осередок ЎПНІ в Трентоні, Н. Дж. 
Загальні Збори Осередку В минулому році розіірода-

Украінського —Публіцнстнч- іно брошур ЎПНІ на суму 
но- Наукового в Трентоні від-і 181.75 дол. 
булнся 12 грудня м. р. На них і Після дискусії над звітами 
був присутній достойний гість! уділено абсолюторію уступа-
д-р Микола Шлемкевнч. ючій Управі D складі: д-р Б. 

Після відкриття слідували ! ф - Корчмарпк (голова), п-ні 
звіти. Нова управа започатќу-ін- Самокішнн (референт ін-
вала працю збіркою на ан-
гломовні кннжкн про Украї-
ну. 

12 квітня, 1964 р. влашто-
вано зустріч Ўласа Самчука з 
громадянством Трентону. 

Після доповіді Пнсьменни-
ка „Літературні проблеми в 
УССР і в нас" розвинулася 
оживлена дискусія. Прибуток 
(82 дол.) передано Пнсьмен-
никові на фондвндання його 
творів. 

формації і пропаганди), інж 
І. Мнкнтин (касир), і Д. Ку-
знк (секретар). 

Д-р М. Шлемкевнч інфор-
мувап присутніх про працю 
Відділу Видань ЎПНІ і иай-
блнжчі плянн, до яких нале-
жнть пеклад на англ. мову 
книжки французького автора, 
якт"! сгас в обороні С. Петлю-
ри, і ще: про жидівську авто-
номію в Україні Гольдема-
на.про соціальну структуру 
укр. суспільства XX ст. — 

Збірка фондів на кннжкн І Лавріненка та про колоніяль-
принесла 57 дол. Пожертви, т і н визиск України Москвою 
зложпли: інж. І. Микитнн (12 
дол.), Союз Українок Амерн-
ки (10 дол. п. В. Найдан 5 д.) 
Інж. Д. Кузик (5 д.), п. А. Га-
ландіда (5 д.), п. Я. Корчма-
рнк (5 д.) п. М. Малічишин 
(5 д.), п-ні Романа Мнцнк 
(2 д.), п. Я. Лабка (2 д.), п. 
II. Грнгорків (2 д.), п. І. 
Гафткович (2 д.). Крім того 
деякі особи подарували 
книжки. 

За зібрані гроші куплено 
англомовну енциклопедію ук-
раїнознавства і інші кннжкн і 
передано директорові ам. го-
ловної бібліотеки в Трентоні. 

Продовжується збірка на 

Голубничого. 
Одним з головних завдань 

нашого Осередку ЎТИП буде 
збірка передплати на ті нові 
видання, щоб уможливити їх 
скору появу. 

До нової Ўтѓравм вибрані: 
голова — д-р Зеион Пль, зас-
тупник голови — всч. о. Фи-
лимон Кульчннськнй, касир 
- п-ні Анлстазія Бойцун, 
секретар — Дарія Кузик. 

Контрольна комісія: д-р Б. 
Ф. Корч.марик і інж. Іван Ми-
кнтин. 

Управа рішила приєднати 
якнайбільше нових членів. 

Віримо, що сумління не 
кннжкн для бібліотеки в і дозволить нашій спільсоті 
Прннстоні і на ту ціль вже)відгородитись муром амер. 
зложили датки деякі особи. ! добробуту від мільйонів вн-

10 жовтня відбувся Автор- `` "овних очей наших рідних на 
ськнй Вечір Миколи Понеділ-1 Україні, які не мають можли-
ка, піл чяс якпгп nnncvTHi м а - ! в о с т а сказати світові правду 
лн 

під час якого присутні ма-1 
нагоду почути сповнені' 

болем і любов'ю до всього 
рідного, новелі і гуморески 
цього письменника у знаме-
ннтому виконанні автора. 

Успішно доповняв вечір д-р 
Богдан Ф. Корчмарнк. 

Прибуток (36 дол.) перес-
лано на фонд видань Иублі-
цнстично-Наукового Інстнту-
ту. 

Щоб познайомити студен-
тів з українськими справами, 
започатковано дискусійні ве-
чори. Провадить їх д-р Бог-
дан Ф. Корчмарик, автор 
книжки „Духові впливи Ки-
сва на Московщину в добу 
Гетьманської України". 

.Такі два дискусійні вечори 
відбулися в 1964 р. а най-
бляжчий намічено на 31-го 
січня, год. 5. в залі при 1195 
Дуц. Аве. 

% Увага! ПАССАНК й ОКОЛИЦЯ! Увага! 8 
й ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ м. ПАССАИКУ 8 
й (ПІД протекторатом УККА) g 
S - улаштовують — я 

С В Я Т О Ч Н У А К А Д Е М І Ю 
Щ (В 15-ту річницю емертн сл- п. геи.-хор. Т. ЧУПРИНКИ) S 

І Неділя, 7-го березня 1965 року І 
З Зелі УКРАЇЙСЬКОІ ЦЕНТРАЛІ, Іик. jj 
S 240 Гопе Авепю, Пассайк, Н. Дж. б 
'J Святочну промову виголосить: Голова Г.У. Т-ва б Вояків jj 
2 Ў П А н. Мнќою ГРНЦКОВЯН. 8 
Й В програмі: Смичкова Оркестра УМІ з Н. П. в числі 35 осіб, g 
% під керівництвом проф. Володимира ЩСІЇКА. jj 
S Деклямації. ^ 
3 Початок: 6:30 всч. Вступ: за добровільними датками, й 
% До Пнсленної участи запрошують ЛТТРАВП я 

ПРАЦЯ УККА 
В БОФФАЛО 

В огляді праці УККА в Бо-
фало за 1964 рік — друкова-
ному в ‚‚Свободі" — подав я, 
що в Бофало зібрано на Нац. 
Фонд в 1964 році 765 дол. 

Тим часом виявилося, що 
суму зібрано за каденції нової 
екзекутиви, яка працює від 
травня 1964 р. За попередньої 
екзекутнвн зібрано на Нац. 
Фонд на 196-1 р. т е 530 дол. 

Повна зібрана сума за 1964 
рік супроти цього виносить: 
1.295 дол. 

М. Лоза 

ВІДЗНАЧЕННЯ 22 СІЧНЯ 
В КОГОВЗ 

вости сказати 
про жах поневолення нашої 
Батьківщини. Мо ж с в тому 
щасливому положенні, що мо-
жемо це робити і впиравдати 
історісю наложений на насн 
обов'язок бути амбасадорами 
України, оборонцями її істо-
рнчної правди і права на са-
мостійність. 

Дарія Кузнк 
(секретар) 

ХОЧ СЛОВО ТЕПЛЕ 
‚‚Я купив черевики Красно-

дарської взуттєвої фабрики, 
— розповідає 13 лютого ц. р. 
в „Правді" А. Брем. — На 
другий тиждень підошва із 
закаблуком відірвалися." 

А. Брем надіслав черевики 
На фабрику, щоб замінили на 
нові. Невдовзі цей самий па-
кунок фабрика йому поверну-
ла. повідомивши, що його 
листа . . . обговорили на на-
раді інженерів і техніків. 

ЗІ СПОРТУ 
У суботу 27 лютого по обіді, 
середньої школи ‚‚В. Діроф" 
у приміщенні руханкової залі 
відбулися змагання у рухан-
ці дівчат з південної частини 
стейту Ню Джерзі та східньої 
Пенсильвенії. 

У групі віку до 12 літ, одн-
нока українська змагунка. Лі-
ія Лукіянович заняла у всіх 
чотирьох пробах (вільні впра-
вн. скок через коня, вправи на 
нерівних паралелях і попереч-
'зПоік nioom нк amdu зн (рл 
здабувшн у загальному точ-
куваннікуванні четверте міс-
це. 

В доповненні до допису в 
„Свободі" з 17 лютого ц. р-
про відзначення роковин 22 
січня українськими громада-
мн Коговз і Трон, п. Ю. Ба-
чинський інформує, що це 
свято влаштовували Відділи 
УККА в Коговзі, Трой і Во-
тервліт. 

Н Е Д І Л Я , 
7-го Б Е Р Е З Н Я 1965 р 

Год. 2 :30 по пол . 
' 4 W W 

Площа: 
IRONBOUND FIELD 
ВІлсон Евеп Нюарк 

(Downtowa) 
, t y l l ' 

ВЕЛИКОЇ ДВАНАДЦЯТЌИ СХІДНЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ф У Т Б О Л Ь Н І 
З М А Г А Н Н Я 

УСТ Чорпом. Січ — OreiKip.Amertean S. С 
Передзмаг — год. 12:15 — за Чашу Юнійорів Америки 

С. Т. ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ — ST. MICHAEL'S, Треіттон 

Організації Українського Визвольного Фронту в Ню Йорќу 
П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

В 15-ту річницю геройської смерти Головного Командира УЇЇА 

сл. п. ген.-хор. Тараса Чупринки 
відправѓиться 

ПАНАХИДА 
в П'ЯТНИЦЮ, 5-го БЕРЕЗНЯ ц. р. о год. 8-М вечора 

в церкві св. ЮРА при 7-ій вул. в НЮ ПОРЌУ 
т 

В НЕДІЛЮ, 28-го БЕРЕЗНЯ 1965 р. о год. 6-ій вечора 
в авдитбрії JUNTOS fflGH SCHOOL при евеню „Б" 

— відбудеться — 

СВЯТОЧНА АКАДЕМІЯ 
(T3^6ITWUA ѐЧйттЬ, б#яе подана окремої 

% 3 Літѓрат)'рпо-іпігтецького 
Кліобу в Ню Иорку попідомля-
ють. що в п'ятницю 5 березня 
ц. р. відбудеться там .‚Вечір з 
несподіванками" (та ґаранткгю. 
що не буде розчарування). По-
чаток о год. 8 веч. 

Ќд$начіннЬ їічнених Роковин у Вашинґгоні 
Вашингтон. — Був гарний, j лясь святочна академія, прис-

сонячннн день 22гго січня ц. 
року. Це перший день Укра-

вячена 47-нм роковнва.м Ук-
раїнської Державностн, яку 

інськоі незалежностн, від ча- попередили Служби Божі в 
су. коли тут відкрито пам'ят-`обох українських церквах в 
ник надтхненнові ідеалу {на.міренні українського наро-
української державностн і не-Іду. Вечором у 6-ій годині в 
залежності! Пророкові Укра-1 приміщенні „Ол Совлс Чнрч" 
їнського народ}.- Тарасові j відбулась академія, що її за-
Шевченкові. Іпочатковано внесенням аме-

Біля пам'ятнѓика Шевченка - риканського і українського 
спокійно, як кожного іншого прапорів, чого доконали плас-
дня, але коло 2-ої години по j тупи, а пані Віра Задорецька-
полудні почали сходитись лю- 'Леджер щ)И фортепіяновому 
дн, одні звільнившись з пра- і снуттроводі п-ни Л. Дячок від-
ці. інші зі школи, молоді сту-1 співала американський гнмн. 
дентн і то не тільки з Ва-1 Академію відкрив голова ва-

ПРКСОВПЛ ФОНД ..СВОБОДИ" ТА П ЙПДАНЬ 
На цьому кісці друкуємо імена тих ВШ. Громадлп, що вадіслалн 
свою д Л р ^ Љ л у іфпйгіу до вврвдшіатн та свою цоіюауяіу на 
фонд „Свободж" А В Видань: авхлоиовного „Українського Тнж-
иеанка" 1 дитячого зкурналу ‚.Веселка". 1 потворджусмо 9 подя-

кою висоту одержано! суми: 

МІШ'ОК Ч. 18 

шпнггонського Відділу УККА 
полк. амер. армії Василь Рп-
бак. Він привітав присутніх, а 
зокрема численне духовен-
ство укі)аїнське обох віроіспо-
відань і це не тільки столиці 
Вашингтону, а в тому й Ар-
хнспяскопа Мстислава, який 
звеличав свосю присутністіо 
це наше свято. Пая М. Став-
ннчий процитував ІУ-нй уні-
версал. Святкову промову ви-

амбасадор І ГОЛОСІПЗ відомий снуспільннй 
Китаю д-р І громадськтгіі і політичняй ді-

яч, проф. Д"Р Микола Чиров-
ський з Нюарку. 

Промовець підкреслив нсв-
гнутість українського народу 
в завзятій боіютьбі з відвічни-
мн ворогами України в оборо-
ні свосї самостійностн. 

По англійськн доповідав 
адв. Михайло Воріс, який 
твердив, що український нарід 
с витривалий в свойому змагу 
за самостійність та що такий 
нарід, який видав зі себе сві-
тової слави поета Тараса 
Шевченка, с гідний жити не-
залежним життям. 

В мистецькій частині внсту-
пнв мішаний хор „Об'єднання 
Українців Вашингтону" під 
днрнґентурою п. Ю. Фнлипо-
ва, виконавши вдало кілька 
композицій. 

Солістка п-ні О. Сушко-На-
конечна при власному аком-
паніяменті відспівала з успі-
хом кілька українських пі-
сень. 

Панна О. Пащаќ з чуттям 
продекламувала „Привіт від-
Новленій Україні" — Овечка-
Чупрннки, та п-ні Ю. Ломаць-
ка гарно рецитувала „На Ук-
раїні немов Великдень ясний" 
— з „Попелу Імперій" — Ю. 
Клена. 

Полк. В. Рнбчак прочитав 
відповідні резолюції, що їх 
прннято одноголосно через 
аклямацію. 

Спільним відспіванням ук-
раїнського національного гнм-
ну закінчено це свято Укра-
нської Державностн. 

П влаштував Відділ УККА 

шннгтону, а и з околиць. 
Прибули два гуртки сумів-

ської молоді в своїх одностро-
ях з Осередку СУМА ім. Пер-
шого Листопада в Балтиморі, 
Мернленд Зібралось тут по-
над 100 осіб, щоб „пом'янути 
не злим тихим словом" гл від-
дати noKviiH Великому Синові 
України в 47-мі роковини са-
мостійности України. Цей 
святочний акт звеличали сво-
вю npncj-тністю 
Національного 
Тінґфу Ф. Тсіянґ та конгрес-
Мен із Індіяни Вілліям Г. 
Брай, які зложили вінки під 
пам'ятником в асисті балти-
морських сумівців. „Апель бі-
ля пам'ятника відкрив голова 
іашинггонського Відділу УК-
КА полк. Василь Рибак та 
попросив всч. о. Т. Данусяра. 
пароха укр. кат. Церкви у 
Вашингтоні провести молит-

Дальше ведення програми 
передав президентові УККА, 
проф. Л. Добрянському. Д-р 
Добрянськнй підкреслив зна-
чення цісї святочної хвилини, 
висловлюючи признання міс-
цевому Відділові УККА за 
ініціятиву? і вказав на продов-
жування подібнях оказій. 

Він теж, вітаючи амбасадо-
ра Тінґфу Ф. Тсіяяґа, вказав 
на тісне пов'язання дати 22-го 
січня проголошення українсь-
кої самостійностн і 25-го січ-
ня відзначўЂання „Дня Сво-
боди" на далекому Сході 
(Вільний Китай, Корея і ія .) . 

Амбвсадор Тсіянг говорив 
про загрозу вільного світу з 
боку комуністичних агресорів, 
вказуючи на неподільність 
свободи для всього людства. 

Конгресмен . Брай в свойо-
му слові заявив, що яезалеж-
ність треба Здобувати і тому 
вважає, що поневолені Мос-
квЬ`ю народи, в тому й Укра-
їна, стануть вільними, бо во-
ни ведуть завзяту боротьбу за 
свою самостійність. 

Всч. о. Ю. Гўлей, парох УА-
ПЦеркви у Вашингтоні, про-
вів молитву, чим і закінчено 
цей перший „апель" 22-го січ- 'спільно з „Об'сданням Укра-
яя у стіп Шевченка, їнців Вашингтону". 

Про цю подію окреме пові-j Інж. Т Дячок прпкрасггв 
домлення подано у вашинґ-1 залю. 

В. НалниоИськісй, ДжериІ С. 2.00 
І. Б^кіш. ЇШЛбурґ 2.00 
I. Бойко, Дітройт 2.00 
II. ДобряноьќнД,-ДОо Норі: 2-00 
B. Стаско, Когоуст 2.00 
Я. PoMftitlu, Гартфорд 2-М 
М. ЛІолеськш'(, Коівлелд 2.00 
ї . Ткачук, Зілішд 2.00 
І. Нігадус Онракюз 9.00 
C. Кравс, Сіфаіиоз 2.00 
A. Копилець, Ню ГеЙпеи 2.00 
М. Фірмаќ, БЛеИстои І.бО 
B. КуЧгга, Иирма 1:00 
В. Загжляч, Мідл Вкяндх 1.00 
Г. Нетровськяй, Ведерлей 1.00 

Ilpoidu, Шшсаго 1.00 

Дц) М. Сатурсмдай, 
Шокамерставн 

д-р.С. Тнмків, СальсСурІ 
Я. Щур, ВрЬддмс 
М. Це^коїнгйк, Шнкаґо 
.1. Гумляк, Варвік 
І. БоСецьіснй, Ню Порі; 
С'. О`андоґа. Фіклейтки 
М. Тії-1 їда і:, Ваден 
Д. Фортуні. -Еаияабет 
Д. Фігурськнй, Понкеро 
1. Мороз, Форт ВеАй 
Я. Hiufs.ila, С'ан Фраіи`(ско 
Р. Петріна, Врук.іни 
П. Слопок, Філл. 
А. Гііатченіи), Філ.ч. 
о. А. Іішішшш, Трой 
К. Горішини, Фенікс 
К. ї`ўї аін ЦжадяЛжш 
М. Головчаі:, Манні 
М. Кузик, Нлпшґо 
С. Долошицькнй, Геммоид 
Т. По Ѓі і а), Джерзі Снті 
М. Ќостів, І"аряепа 
Н. IliiiKOBCuUtu, Бруклин 
О. ЛободоцЬіаЉ. ДЬро^т 
О. БоровсюаеЬ. Ніоборг 
О. СемчишиВ,! Ію Порк 

Протие, Кортляпд 

$18.00 
10,00 
4.00 
4.00 
S.O0 
S.00 
S.00 
з.оо 
S.00 
8.00 
лоо 
3.00 
S.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
8.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
U.O0 

Старожнтнкк, Н. Брос8Ік 1.00 

і!. Шевч)іс, ііоті`раліт 
1. Когут, Бофало 
I. Деркач, Шнкаґо 
TL Фута, Ф(-иіі.(`аіл 
Ф. КуіИїцькяй, ШИШҐО 
A. МайданськііД, Шякаго 
М. Мареніќ. Деквер 
Д. Внеоцмяж, Ф.тпшіяі 
С. Ревак, Понкерс 
О. Матчуќ. Торонто 
О. Домарек, Лнеонія 
B. BBv, Вруклші 
II. Кіцик, Магакой ПлеЙн 
0 . Палій. Нортгемтон 
Н. Бродич, ЧРстрр 
`Я. Шях. Гі.ігайд 
1. Ґерлах, Аеторія 
І. Доцмк, Гаверфорд 
I. Трегубчук, Лр.ііигтон Г. 
Я. Овеип`шин, Кн) Гардеие 
A. Зиле%г^ька, ВаНіітґе'рс #. 
C. Стельмах, Лівонія 
II. (тадиик, Наяктнк 
B. Горбатоќ; Вест Айслжп 
Д. Грелда, Порк 
И. Мудріќй, Ва.тгімор 
Г. Дмитриќ, ІІарма 
М. Баран, Скарборо 
В. Пгтпок. Оевяир 
1. Хома, Брук.`шн 
U. І'адач, ФЬія. 
A. Дворчші, Дітіюйт 
B. Вереєюќ. Ню Порк 
А. Пело, Дасер.іі Ситі 
П. Осередчук, Вріетоя 
C. Стрільчак, Шпќаго 
І. ULiar, Ктіа^енД 
М. Кіцера, МейфЬд 
І, КоціоСа, Снракюа 
М. Баруоевнч, Кантон 
л . ДаИплп(вйч, БронЌе 
3. ЛГгагНцька, Шшсаґо 
Л. Рптігч, КдізЬн 
М. ІІровода, ЮшЛондайл 
М. Сќірка, Шнкаґо 

fl.00 
1.00 
1.00 
1.0$ 
1.00 
їло 
1.00 
1.00 
1.TJ0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
т.ое 
іоо 
1.00 
І.ОО 
IJ)0 
т:ов 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1^00 
1.00 
і.ои 
1,00 
ҐХЮ 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
L00 Д. Иикоиеькип, Міпнеаполіс 1.00 

„Стрілецька слава" — нові твори 
артиста Івана Кучмака 

Хто був на 50-літньому Юві-
леї УСС, сполученому b Свя-
том листотхада, що відбулося 
заходом Конѓгресового Коміте 

сам артист. 
Показувано такі картНяи: 

„Стрілецька слава", „З боїв 
Слчових Стрільців в Карпа-

ту в Гемпстеді, Н.И. 22 лнсто- тах", „Галицьке село в пас 
пада, той напевно не забуде 11-ої світової війни", ,;СтріЛЕЦь-
мистецької несподіванки: що ќа шапка", „Прощання 
нею були картини усусуса 
Івана Ку'чмака. 

Артист І. Кучмаќ, мабуть, 
працював багато років, щоб 
прийти на Ювілей із такими 
творами, щоб лишити історнч-
ну пам'ятку про все, що УСС 
творили, — і це йому вдалося. 

Він намалював понад 20 
`картин. Ех було Зфотографо-
вано в кольорах і показувано 
проглЯдкамн, ѓгр̀ и зву'ках стрі-
лецьких пісень. Пояснення 
картин через ТЧ5ЛОЧЛТИК давав 

що 'ка шапка , 
стрільця'^ „Нп щастя", „Стрі-
лецька могила і діти", ‚‚За 
Рідні Межі". ‚‚Портрет стар-
шини УСС бл. п. Михайла 
Гайворонського", „Гість із 
фронту", „Листопадовий зрив 
1918 р. ", „Листопадові барн-
ка;;и у Львові 1918 p." , „Гар-
мати вперед", „Пролом", ‚‚По-
чаток ЖЯЇГВ", „Остання с ф і -
лецька застава над pUttfto 
Збруч". „В чотярокутніікові 
смерти" та інші. 

`С-ѓепав ІВовалвЧув: 

тойському щоденнику ‚‚Ва-
шннгтон Пост" за 22-ге січня 
1965 року. 

В неділю 24-го січня відбу-

Із цісї імпрези відпровадже-
но 50'- прибутків на Україн-
ськпй Народний Фонд УККА. 

Р. К. 

Українська Вільна Академія Наук у США 
ІНСТИТУТ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА 

НАУКОВЕ ЗАСІДАННЯ 
Ш?ПСТЯЧЕНЕ Т. Г. ШЕВЧЕНКОВІ 

Доповідь 'проф. Бориса МАЃТОЃ А: ‚.Ѓромадсько-полггнчні 
Ідеї Т. Г. Шевченка". 

Засідання відбудеться в суботу, в-го березая 1965 р. о 6-ій 
год. веч. п будинку АкадеЧіН: 206 Вест 100-Va Вул.. Н. Тї. 

Цісю доповіддю відкривається серія доповідей, присвя-
чеялх Шевчеігкові. В березні м-ці відбудуться конференції: 

6. 13 1 21 березня. 

`ІШШШ' 

% Забезпечення 
коштує 
так малої 

^ Брак 
забезпечення 
коштўе 
тая 
бага†о! 

^ ЗабезЛдчі†ьІ(їй 
в УкраінсьќЬму 
Народнойў Союзі! 

1 Г Ґ " І І І І і 
Історичне оповідання 

І ГОСТЯХ ДОБРЕ, 
ДОМА ЛІПШЕ 

Шва — №‡ 
" 8 V O B O D A " 
81-83 Grand Street 

JERSEY CITY. N. 4. 0TS0S 

14. БЕРЕЗНЯ 1965 p. (неділя, ѓод. 2:00 PM) 

ВЕЛИКЕ 
МАНІШЕС†АЦІЙНЕ 

С В Я Т О 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФЕС†ИВАЛЬ 
ВИСТУП ХОРУ „ДУМКА" 
ВИСТУП ОБ'ЄДНАНИХ ТАЙЦІГЗРИСТІВ 

ТИ ЕТРОПО ЛІТ А ЛЬНОЇ ОКР`УГИ НЮ ЙОРЌ 
ВЕЛИКА СИМФОНІЧНА ОРКЕСТРА 



С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , 4 - Е О Б Е Р Е З Н Я 1 9 6 5 
' І 1 І ' і 14 ѓ ѓ т — 

Михайло ТРОЩУЌ 
Шнкаго, Ілл . 

ПРИБУТКОВИЙ П О Д А Т О К 
(INCOME TAX) 

(1 ) 
Зміни в податковому законі, введені в 1964 році 

більші в останніх роках. Модифікація податкового закону 
дас пеані полегші для індивіду'альних осіб, як також і для 
корпорацій. Зменшення платности прибуткового податку по-
чато в 1964 році. Д а л ь ш а редукція платности податку насту-
пнть у 1966 році . 

В И М І Р П Л А Т Н О С Т И П О Д А Т К У Д Л Я І Н Д И В І Д У А Л Ь Н І I X 
О С Њ В І Д О П О Д А Т К О В А Н И Х П Р И Б У Т К І В 

12 грудня м. р 
Цимбалістќи на науковому 
засіданні Філософічної Секції 

H a l j . іАкадемії, яке 
‚ѓВасиль Рудќо 

Відсоток платности податку для індивідуальних осіб 
збільшується з а л е ж н о від прибутків, щ о підлягаќўть оподат-
куванню. 

В И Ш Р П Л А Т Н О С Т И П О Д А Т К У Д Л Я КОРПОРАЦІЙ В І Д 
ЧИСТИХ ЗИСКІВ. Щ О П І Д Л Я Г А Ю Т Ь О П О Д А Т К У В А Н Н Ю 

За рік 
1963 
1964 
1965 

г НАЎ ковихтганФЕтогщй УВАНТЗДА 
( Д О П О В І Д Ь Д - Р А Б. ЦИМБАЛІСТОГО: „ПСИХОЛОГІЯ 

МОЛОДИХ ДEЛШKBEHTIB'^) 

д-р Богдан ті, які провинилися перед 
суспільністю і законом — їз-
д о ю чужим автом. Прелеґент 

провадив д-pj подав низку міркувань, чому 
доповідав на І в наш час число делінквентів 

Відсоток 
. 52 fr 
. 509ѓ 

48 9 

Мінімальний (,( Максимальний % 
платности податку платности податку 

1963 2(КІ 9 1 % 
1964 16 г ѓ 7 7 % 
1965 .., 14^; 7 0 % 

квентннмн, дарма, що, якщо б 
їх поповняли дорослі, ніхто 
не вважав би це злочином 
(нпр. походження в школу, 
втеча з дому, неслухняність 
батькам, приставання з немо-
ральними особами і т. п.) 

Не треба забувати що ‚‚де-
Ілінквентність" с судовим 
jправовим терміном, а не пси-
іхологічною чи психіятрнчною 
Ідіягнозою. Між делінквентамн 
с особи різного інтелектуаль-

Іного рівня, різних вдач і різ-
ної пснхопатологіі . Тому ко-
нечно треба розрізнити різні 
групи делінквентів. 

Відосно малу групу станов-
лять інтелектуально недороз-
винуті діти, які попадають у 
конфлікт і з законом через 
брак здібності! оцінити я ќслід 
наслідки свосї дії і того, що с 
дозволене, чи прийняте, а що 
ні. Д р у г а теж незначна група^ 
— це серйозні психічно хворі, 

;зокрема пснхотики (а між ни-
Особн віком понад 65 років або особи, щ о утримують jMn небезпечні параноїки) , які 

своїх батьків, які мають понад 65 років, мають право відтя-1 живуть на пограниччю псн-
гати повністю всі лікарські витрати, в тому числі і витрати Іхозн і нормального стану. В 
йа ліки. У попередніх роках з суми, витраченої на ліки, від- хвилині захитання рівноваги, 
тягалось тільки ту різницю, що перевищувала 1 % від опо- ітобто під час пснхотичного 
датковавоі суми. епізоду, вони можуть попов 

Наприклад: У 1963 році оподаткована сума становила 
$6,000. Лікарські видатки $500 і лікн — $150. З а 1963 рік 
вам дозволено відтягнути на лікарські видатки $590 — $500 
лікарі і $90 лікн. $90 це різниця між $150 і 1 % від суми 
$6,000. Узявши до уваги, що коли повнщі дані мали місце в 
1964 році. То на основі зміни в законі ви можете відтягнути 
тепер $650, розуміється, якщо мали такі видатки. 

тему .‚Психологія молодих j цього типу зросло. Причин 
треба шукати в соціальних 
факторах — урбанізації , зани-
ку нагод для „пригод", які не 
загрожували б іншим, занн-
ку впливу громад-опільнот на 
поведінку людей, зменшенні 
впливу батьків на дітей і т. п. 

Четверту, теж велику, гру-
пу делінквентів, становлять 
особи, що з певних спеціяль-

злочннців, яких він називає 
‚‚делінквентами". Доповідач 
подав дефініцію делінквент-
ностн і відрізнив її від зло-
чинностн. 

Не лише різниця віку, але 
теж факт повторювання нару-
шування закону с важливими 
передумовами для судового 

Н А Й Г О Л О В Н І Ш І ЗМІНИ В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНІ. 
І Д О С Т А Л И П Р А В О С И Л Ь Н И М И 1-го СІЧНЯ 1964 РОКУ 

ї. Транспортаційні витрати зв'язані з новою працею. 

Н а основі податкового закону, якщо вн переїхали на 
працю д о іншої місцевости, то всі ваші витрати, зв'язані з 
переїздом і не оплачені працедавцем, зменшують ваш брутто-
прнбуток, а тим самим зменшується ваша платність податку. 

Наприклад: В а ш річний брутто-прнбуток за 1964 рік ста-
нбвив $8.000. Ваші витрати з переїздом до іншого міста ста-
нбвяяй $500. Працедавець покрив цю витрату в сумі $200. 
Р і з н и ц ю $300, щ о ви заплатили власними грішми, відтягаєте 
від сушѓ $8.000, і ця сума ($300) не підлягає оподаткуванню. 

2. Лікарські видатки. 

3. Втрати капітального значення. 

Н а основі нового закону капітальні втрати` (напр., втрата 
при п р о д а ж у прибуткової реальности) вповні відтягається 
від прибутків. Я к щ о втрата перевищує суму ваших прибутків, 
то вн,масте тепер ту можливість, що різницю втрати, не від-
тлгнутої в даному податковому році, ви переносите на на-
бтуігаі роки, і тоді відтягаєте від ваших прибутків. Поперед-
ніії закон мав певні обмеження щодо відписування подібних 
втрат. 

4- Стейтові і місцеві податки.. 

Починаючи з податковим роком 1964-им, не дозволясть-
ся б ільше відтягати податок від тютюнових виробів, алько-
голевнх напоїв та податок від реєстраційних чисел авт. За-
кон і надалі дозволяє відтягати податок від будинків (т. зв. 
реальностевнй податок) , податок від харчів, одягу, бензини 
— податок від закупів. 

5. Продаж, мешканевого будинку особами віком 
понад 65 років. 

Особи віком понад 65 років, які є власниками мешкане-
вото будинку, в якому мешкають, при продажі такого бу-
длнку, я к щ о осягнуть чистин зиск в сумі нижчій з а $20,000, 
н а підставі нового закону, що зобов'язує від 1-го січня 1964 
року, н е платять податку від цього зиску. 

Наприклад: Вн масте понад 65 років і набули будинок 
у 1957 році за $15,000. а в 1964 році продали його за $22,000. 
Отже, ваш чистий зиск в сумі $7,000 вільний від податку. 
Одначе, скористатн з нового закону вн можете тільки тоді, 
я к щ о мешкали в тому будинку найменше п'ять останніх ро-
ків. 

6. Втрати через в.іім чи крадіж. 

Попередній податковий закон дозволяв відтягати втрати, 
понесені через крадіж чи влім. не обмежуючи певною сумою. 
Н а основі нового закону ці втрати можна відтягати тільки 
тоді, коли їх сума перевищує $100. Тільки різницю понад 
$100 є дозволено відтя гнути. Це саме відноситься й д о інших 
втрат, випадкових. Наприклад, якщо хтось зазнав утрати че-
рез направў авта, що було пошкоджене в автомобілевому ви-
падку, і. якщо асекураційне товариство не покрило тої втрати, 
то тільки суму понад $100 дозволяється відтягнути. 

Оперова співачка Т. Лихолай виступить 
в „Запорожці за Дунаєм" в Бруклині 

проголошення когось делін 
квентом. Крім того багато дій І них психологічних причин не 
молоді можна вважати делін-Іс в стані достосуватнся д о ви-

мог і норм життя в сустгільно-
сті. Одне ЇЇ в ідгалуження тво-
рять т. зв. соціопати (давн. 
термін ‚‚психопати"), т о б т о п о -
збавлені почуття вини з а свою 
д ію і здібностн співчувати з 
іншими. 

Прелеґент точніше з'ясу-
вав психологію „справжніх" 
делінквентів, які існували та 
існувати муть в усі часи. Він 
вказав на недорозвиненість 
„я" (его) в них, що проявля-
сться в імпульсивності, Є5ГО-
центрнзмі, нездібності пляну-
вати наперед або вчитися з д о . 
свіду, браку, контролі над сво-
їмн імпульсами та емоційни-
мн реакціями. Ц е л ю д и затрн-
мані („зафіксовані") н а пев-
ному дитячому рівневі емоцій-
ного розвитку. Якщо йдеться 
про причини такого неповно-
го розвитку особнстосгн — ав-
тор пригадав про важливість 
перших років дитинства в ло-
ні родини н а дальшу д о л ю 
людини. 

Вдача людини формується 
в тісних емоційних взаєминах 
з батьками — сказав преле-
ґент. Я к щ о ці взаємини н е за-
довольняють емоційних по-
треб дитиня, розвиток особи 4 

стостн прнбнрас патологічні 
форми. Ц е саме відбувається з 
дітьми, щ о стають пізніше д е ; 
лінквентамн. їхні потреби за -
хисту і любови ніколи не бу-
л и задоволені, в їх дитиистт^; 
вони такігия залишаються на 
все життя. '. Звідси б а ж а н а я 
„панування" над об'єктами ї 
особами, `як т е ж паразита є 
ставлення д о інших. Оці завієм 
би дають їм ілюз ію певностеѓ і 
вдоволяють їх нарцнстичие 
почуття власної „всемогутньб` 
ста", і тим самим підносять-вс 
звичайно низьке почуттм своєї 
вартости. А брак емоційної 
контролі походить у дітей з 
того, що в них ніколи н е оу.іо 
такого важливого „основного 
довіря" в доброту оточення. 
Д о с л і д ж у в а н н я життя хроніч. 
них делінквентів, а пізніше 
злочинців, виявляє д у ж е пере-
конливо оту патогенну атмбс-
ф е р у дому, в я к о м у вони нн-
ростали. Стаѓгнстнка доказўе, 
щ о велика більшість делінк-
вентів походить з розбитих 
родин або з домів, в яких бра-
кус гармонії між батьками і 
тим самим здорової атмосфе-
ри, такої потрібної для здоро-
вого психічного розвитку дн-
тнни. 

Тези прелеґента, ілюстрова-
ні рясним емпіричним матері-
ялом, з н а й ш л и сильний відго-
мін у слухачів . В оживленій 
дискусії взяли участь Ю. Лав-
ріненко, Л . Дражевська . В . 
Леснч, О. Д а н ќ о , п-ні Процюк, 
Е. Перейма. І. Пиріг, М. Яро-
славська, І. Замша та В. Руд-
ко. 

Н . Н . 

Н ю Иорк. Український 
оперовнй ансамбль в Н ю Пор-
ку виконає в неділю 7-го бе-
резня о год. 5-ій по полудні 
в шкільній авднторії школи; 
св. Д у х а в Бруклині. 158 Н. 5 
вулиця . комічну оперу Арте-
мовського .‚Запорожець за 
Дунаєм". В цій опері вперше 
в З Д А виступить новоприбула 
оперова співачка з Аргентини і 
Т. Лихолай. яка гратиме ро- і 
л ю Оксани. Інші ролі внкону-
ють відомі артисти: Л. Рейна-
ровнч, Г. Шерей. І. Гош. Ю. 
Федорів, Т. Федорович. Ка.мер-
на оркестра з б. членів львів-
ської опери. Музичний ке-
рівник — Р. Степаняк, кон-
церт - майстер — Т. Левиць-
кнй, мистецький керівник — 
маестро В. Ласовськнй, укра-
їиські танки — И. Галатнн. 
Квитки в крамницях „Арка". 
„Бќо" і .‚Сурма" та при касі 
авднторії (2.50, для молоді 

Ш Праця Ш 
# H E L P W A N T E D F E M A L E в 

ГОСПОДИНЯ-KЎXOBAFKA 
Працююче подружжя з 2 дітьми 
пошукус господиню в серед, ві-
ці з працюючим чоловіком — 
одержать приватне помешкання і 
і оплату доїзду чоловіка до пра-
ці, ЗО хв. від Менгетену. $50.00 
місячно для чоловіка за легку 
працю на вікенд. Платня 5200.00 
міс. + екстра. Вільний день. Те-

леф. тільки в будні дні. 
MU 9-6070 — Мім Linda 

Тамара Лихолай 

$ 1 ) . Д о ї з д із Н ю Иорку: всі-
датн на якійнебудь стації Ка-
нарсі Ляіін і висідати на пер-
шій стації в Бруклині — Бед-
ф о р д Евню. 

Загальні Збори Пластприяту у Філадельфії 
головно у ділянці вн-

ннти делінквентні або злочин. 
ні акти, не здаючи собі спра-
вн з їх серйозностп. Д о цієї 
групи треба зарахувати о д й -
ннць з прихованою епілепсі-
сю, як теж осіб, яких пснхіч-
ний розвиток пішов у бік сер-
йозннх збочень нпр. до гомо-
сексуальностн, яка вважасть-
ся ‚‚делінквентною" дією, як-
що її виконують молоді хлоп-
ці чи дівчата. Ці дві повнщі 
групи релятивно творять ма-
лий відсоток делінквентів. 

Головна маса делінквентів 
є поза згаданими малими гру-
пами. ї х можна згрубіла по-
ділити на дві великі групи з 
тим. що в кожній з них мож-
на розрізнити менші підгрупи. 

Одна група — це майже 
‚‚нормальні" хлопці, такі, які 
малочим різняться від своїх 
однолітків, які не попали до 
суду і не були проголошені 
делінквентами. Вони очевидно 
мають свої емоційні конфлік-
тн і проблеми, як зрештою всі 
інші, але ці проблеми, не ма-
ють прямого відношення до їх 
конфлікту зі законами. Цей 
конфлікт є радше виявом про-
цесів і переживань типових 
для віку дозрівання. Напр. 
для хлопців нашого часу їзда 
автом є сильним емоційним 
пережнттям, своєрідною ‚.прн-
годою", а шукання таких пе-
режнть є типовим д л я віку 
дозрівання. Однак ї зда автом 
без дозволу загрожує безпеці 
д р у г и х людей і тому карасть-
ся законом. Тому з-поміж де-
лінквентів, що їх с у д засудив 
д о поправної інституції най-
більший відсоток становлять 

21-го лютого в залі УСО 
„Тризуб" відбулись Загальні 
Збори К р у ж к а Приятелів Пла-
сту філадельфійської станиці. 

Зборами проводила прези-
дія у складі Я . Цюк. М. Мп-
хайловський, і п-ні Л. Мака-
ренко. По звітах Управи, які 
виказали, щ о її члени вложн-
ли багато праці для осягнен-
ня цілей пластової організації, 
і ўд іленню абсолюторії внбра-
но нову Управу в слідуючо-
му складі : М. Сабатнй — го-
лова, п-ні Г. Царинник, Е Ка-
пій, Л. Чайківська, Забродсь-
ка, Л. Мельн}т , С. Сум, Га-
расевнч та пп. І. Одежннсь-
кий, Р. Дяків , С. Ковальчук, 
Завадівський, М. Субтельннй 
і Я. Пенкальськнй — члени 
Управи. Д о Контрольної Ко-
місії увійшли Л. Стадничен-
ко, К. Фльорчук і п-ні Т. Ці-
сик. 

В дискусії, яка мала поваж-
шій і діловий характер, пору-
шувано питання збипьшення 
і пожвавлення праці Пласто-
вої організації у вихованню 
молоді. Порушено такі спра-
вн, як співпраця Пласту, СУ-
М-у і О Д У М - у і відношення 
Пласту до школи Україно-
знавства. Ф і л я д ельфійська 
пластова станиця мас розв'я-
зати дві проблеми: — доміп-
кн і внховннків. KJTIHO дому 

РІЗНОРОДНА 
ФАБРИЧНА ПРАЦЯ 

Всі юнійні бенефітн, включаючи 
платні свята, Влю Крос, пенсія, 
вакації, хворобове, постШна пра-

ця. ПУІЮС овертайм. 
Тіл.: WAbaah 5-2200 

(Linden, N. і.) 

ГОСПОДИНЯ 
Дім Staten Island, ідеал, для са-
мостійної жіпки в серед, віці. 
Праця в день, без вікендів, ва-
решія і дітей. Окреме помеш-
кання з TV, кухнею і лазнич-

KOW. Платіш залежно до 
досвіду. Call: EL 1-3G00. 

ffl Праця ВВ 
# MALE ft FEMALE О 

НИЦІ 
ховання молоді. 

Шкода, що мале число лю-
ден прийшло на збори. Пн-
тання виховання молоді ще 
не с популярне. Продовження 
дискусії мас бути на Загаль-
них Зборах Станиці, які від-
будуться 5-го березня о год. 
7-ій веч в цін самій залі. 

М. С. 

Короткі вісті 
О Японські католики, яких с 

ледвн 1сќ з 97-мільионового на-
селения, вживають заходів, щоб 
канонізувати (проголосити свя-
тим) Укоиа Токаямў. Той япо-
нець навернув на християнську 
віру 20.000 визнавців інших внз-
нань і збудував 20 церков, а 
все це в епосі важкого переслі. 
дування християнського руху 
в Японії. Прогнаний з цілою 
своєю родиною на Філіппіни - -
помер 4 лютого 1915 року. 

Ш Проти турецького віцелре-
м'сра Сулеймана Деміреля по-
ведено кампанію, наче він — 
..американський лакей". Тому, 
що він водночас с лідером Пар-
тіі Справедлнвостн, то ця кам-
палія намагається скомпроміту-
ватн всю ту партію, наслідшщю 
колишньої моглтньої Демокра-
тичної партії, лідера якої — пре-
`м'г.ра Лднана Мендереса — по-
вішено після революції, яку пе-
ревела була армія. 

9 В Англії проголошено „мі-
сяць Черчілла". в якому йде 
збірка фондів на утрнвалення 
його пам'яті: окремою БІблІо-1 
текою, мавзолеєм і т. п. Голо-1 
вою Комітету для Фонду Чер. і 
чнлла с кол. президент ЗДА 

ОПЕРЕИТОРИ, -КИ 
Досвід прн жіночих дощевнках, 
‚‚вшнвання рукавів", вшивання 
підшивки. П о с т і й н а праця. 

Юнійна (‡іабрнка, середмістя 
Мангетеігу. 

OB S-0575, N.Y.C. 

В П р а ц я ВВ 
# H E L P W A N T E D M A L E " 

M H X H A N D S 
Першоклясяі, самостійна праця. 
Праця після „блюпрінту". Овер-
тайми. Голоситись від понед. до 
п'ятниці: 8:30 ранку — 6:30 веч. 

Звертатись до Hans Jaggi. 
TeL: 914 OW 8-9400 
OXBEBKY COKP. 

620 Fayette Avenoe 
Mamaroneck, N. Y. 

Business В 
ffl Opportunity 

ПОШУКУЄТЬСЯ 
ПРАЦЮЮЧОГО ПАРТНЕРА 
до фабрики викінчування меб-
лів. Повне влаштування, готове 
для провадження. Мусить бути 
добр. механік або "silent part-
пег". Доск. нагода. Огляньте, 

щоб оцінити. Тел. власника 
LE 5-1660 

(5 Щоашшй.пу ffl 

РІЗНОРОДНА 
ФАБРИЧНА ПРАДЯ 

Всі юнійні бенефітн, включаючи 
платні свята, Влю Крос, пенсія, 
вакації, хворобове, постійна пра-

ця, плюс овертайм. 
Тел.: WAboeh 5-2200 

(Linden, N. J.) 

в втшотшгд в̂всяшшг', 
д н і в чого журналу п џ і н и м о 

друКОМ — И Ш 

Ірина НАРІЖДОЇ 
Казка про трьох 

ведмедиків 
ІдюотрвдВ в- оСгпадмда 

Петра ХОЛОДНОГО 
ЃЏна: 0.60 дох. 

Замоалеяяа і шшмяпаал 
мо надсжлатв д о : 

8 V O B O D A 
Р. О. Вох34в 

IER8EY СЃЃУ. NJ. 

Newark, N. J. 
5 КІМНАТ, 1-ий ПОВЕРХ 
So. 19th St., Newark. N J 

Свіжо відновлено, огрівання І 
гаряча вода, побажані старші. 

ES 2-5730 

Зборш Відділів 
Українськоѓ# 

Народноѓ# 
Союзу 

з а к т н в ^ ' в а л о о працю в ста-1Д. Д. Айзенгавер. 

У С В І Т І 

ОСЬ ТУТ ВАЛА ЩАДНИЧА 
Ф І Л І Я ! ! ! 

БЕЗКОНКУРЕНЦІЙНО 
ВИСОКА ДИВІДЕНДА1 

ЗДОБУЛА СОБІ ДОВІР'Я 
ТИСЯЧ ЩАДНИКІВ 

TRIDENT SAVINGS 
Н 3 5 W. S l s t STREET 

CHICAGO 9. I I I . 

BnfcmoB друком 
новна літературнвй твір відомого 

М н к о л в Ж О Н Е Д І Л К А 
автора 

„ГОВОРИТЬ ЛИШЕ ПОЛЕ..." 
(Збірка нарисів, новель І оповідань) 
Літературний редактор: В. ДАВНДЕНКО. 

Суперобкладянка й ілюстрації: ГАЛИНИ МАЗЕПИ. 
Сторін — 320. 

ЦГНА ќ Н И Ж Ќ И : брошуроваяа $t-вв 
тверда полог, оправа $6-00 

Замовляти можаа: 

SVOBODA 
83 Grand Street — Jersey City 3, N.). 

але 

Населення Советського Г^ю-
зу iiapaxonj-вало 229 мільйонів 
Душ на 1 січня ц. р. — ствер-
джусться в офіційній совстсь-
кій статнстнці. Совстн твер-
дять, що в 1980 році населен-
ня СССР зросте до 280 міль-
йонів. 

В Ізраїлі безуспішно скінчи` 
ліісл наради, н;о їх вели ізра-
їльськнн прем'єр і міністер за-
кордонннх справ з одного бо-
ку та американський ‚.похід-
ннй ам`басадор.. Аверелл Гар-
рнман з другого. За тверджен-
ням преси, виявились між нн-
мн розбіжність думок щодо 
значення водних робіт, т о їх 
переводять арабські сусіди Із-
раїлю, та щодо так званої рів-
новаги збройних сил на Се-
редньому Сході. 

Перед палацом Об'сднаних 
Націй не стало прапору Індо-
незііі. Індонезія остаточно пнс-
тупила з Об'сднаних Націй, де 
тепер с 114 членів. Причина 
виступлення — вибір до Ра-
д и Безпеки ОН Маляйзії. яку 
Індонезія вважає за свого во-
рога. 

Австралійська, іьіпвацька ю-
нія здиска.ііфікува.-іа най-
більшу зірку серед міжнарод-
н и х плнваків: 27-річну Д а н 
Фрейзер яка на Олімпійських 
ігрищах здобула загалом 10 
золотих медаль у плаванні на 
різні віддалі. їй заборонили 
брати участь в ігрищах в най-

блнжчнх 10 роках, себто нас-
правді зламали їй дальшу кар' 
еру. її покарали за те, що без-
правно маршувала на від-
крнтті церемонії в Токіо в мн-
нулому році т,і стала сумною 
герой кою скандалу, коли про-
бувала взяти собі ..на пам'ят-
ку" якийсь предмет з японсь-
кого королівського палацу. 
Але Д а н Фрейзер мала від-
давна конфлікт з управою 
спілки плнваків: вона не по-
винувалась її правилам, за-
любки пила пиво, пізно вста-
вала. не прибувала на трс-
НІНҐИ, проте — раз-ураз здо-
бувала золоті медалі. 

ЮЛІЯ ДУМАИСЬКА, членќа 
287 Відділу УНСоюзу, Т-ва 
„Снни Украінн" в Джерзі Си-
ті )тіокойтася в Возі 1-го бе-
резіиі ц. р. на 56-му році жит-
тя після короткої важкої не-
д^гн. ІІолнпшла в смутку доч-
ку Марію, зятя Іллю та впу-
ків Володимира, Ігора 1 На-
дійку. Похороіш відбулися в 
середу з похоронного заведен-
ня 1 української кат. церкви 
ся. Петра І Павла в Джерзі 
Ситі нд цвинтар Святого Хре-
ітп в Н. Арліиґтоп. Н. Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 
Т. Лнтвникж, секр. 

ЩНИ О Г О Л О Ш Е Н Ь 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 

1 Іяч через одну шпальту 
за культурні імпрези (академії, посмертні згад-
кн, розшу'ки, подяки) $2.00 

1 іяч через одну шпальту 
за приватні концерти, бнзяесові оголошення 
(забави, фестнии. пікніки, бенкети, банќя, про-
даж домів і т. п.) $3.00 

1 іяч через одну шпальту 
за політичні оголошення (виборчі кампанії) — ‡4.00 

Оголошення через 8 шпальт (ціла сторінка) по 13.00 
за Інч за кожного рода оголошення. 

Виготовлення кліше на одну шпальту И-75 
Виготовлення кліше на дві шпальти __ $ВДО 

Повідомляється всі організації, установи 1 поодинокі особи, 
які довгзгють за оголошення, що адміністрація буде змушв-
оа відкинути чергове оголошення, доки не будуѓ% вирівняні 

попередні рахунки. 

Н Е Д І Л Я , 
7 - г о Б Е Р Е З Н Я 1965 р. 

ШНКАІ'О, Ілл. Річні загальні 
збори Т-ва їм. Д. Вітовського 
— 301 Відд. в год. 12-ій дня. 
прн 2250 В. Кортез пул. Прн-
сутність членів обов'язкова 
Вразі неприсутності статутом 
передбаченої кількостн чле-
нів. збори відбудуться годину 
пізніше. — В. Іващук, гол.. П. 
Врублівськнй^ секр. 

ВАНКУВЕР, В. К. Річні збори 
Т-ва Дністер — 498 Відд. о 
год. 2:30 по. прл. в домівці 
УНО, 604 Е. Кордова, зі ста-
тутом приписаною програ-
иою. Присутність усіх членів 
обов'язкова. — О. Колсюхннч. 
фін. секр. 

CHPAKJ03U. Н. П. Місячні збо-
ри Т-ва Укр. Січ - - 39 Відд. 
о год. 3-ій по пол. в залі УН-
Дому. Збірка членських вкла-
док — суЬоґтл: від ѓод. 7-10 
'веч., неділя: від год. 12-3 по 
пол. Прнгадуотьсн ввічливо: 
члени, які протягом двох ро-
ків не вплатнлн посмертних 
розметів — тратять відділове 
обезпсчення. Річні, піврічні і 
квартальні платники лобов'я-
зані вплачувати в першому 
місяЩ платности. Довжннх 
члеісів проситься про скору 
заплату. — Управа. 

і F U N E R A L DIRECTORS Ф 

Theodore WOLINNIN, Inc. 
Директор 

Похоронного Заведення 
123 East 7th Street 

NEW YOBK, N. Y. (9) 
TeL: GB 6-1487 

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИЕ 

Займасться Похоронами в 
BRONX, BROOKLYN, NEW 

YOBS І ОКОЛИЦЯХ. 
Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ўзайѓду 

ДАРОМ, 

Peter t larema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y, 
TeL: OBchard 4-256Я 

І так вони зчепилися разом, 

кожднн шукаючи за пунктом 

дерев аго, 


