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ОСТАННІ ВІСТІ 
Вівторок, 27 квітня 1965 року 

В АМЕРИЦІ 
МОЖЛИВІСТЬ С Т Р А Й К У В С Т А Л Е В І Й П Р О М И С Л О -

ВОСТІ ВІДКЛАДЕНО АЖ ДО 1-ГО ВЕРЕСНЯ, бо прийшло 
до тимчасового порозуміння між представниками спілки 06 ' -
сднані Сталевари Америки та власниками 11-ох найбільших 
сталеварень. 400,000 сталеварів дістають збільшення заробіт-
них платень на 11.5 цента за годину праці починаючи вже 
від 1-го травня, коли скінчиться давній контракт про працю. 
Це збільшення платні буде йти до окремого фонду, а під час 
найближчих 4-ох місяців будуть продовжуватися перегово-
ри про повний контракт. Коли до 1-го серпня не дійде до пов-
ного порозуміння, то обидві сторони зможуть виповісти те-
перішнс тимчасове порозуміння, і 1-го вересня зможе поча-
тися страйк. До такої розв'язки причинився директор Феде-
рального Посередничого Уряду — Вілліям Е. Снмкін. 

В ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ АРМІЯ ПРОГНА-
ЛА ТЕПЕРІШНІЙ УРЯД ДОНАЛДА РІДА, ПЛАНУЮЧИ 
ПОКЛИКАТИ НА ПРЕЗИДЕНТА ХУАНА ВОША. Бої йшли 
від неділі, вбнто всіх 12 осіб. Летунство с проти Боша, і досі 
ще немає ладу в країні. Хуан Бош народився ЗО червня 1909. 
На перше вигнання пішов в 1936 році, перебуваючи в Порто 
Ріко, на Кубі та у Венесуелі. Вкінці осів у Коста Ріка, де 
вчив у Політично-освітнім Інституті та працював, шоб скнну-
тн диктатора Рафаеля Леонідаса Трухілльо. В лютому 1963 
року Бош був вибраний на п р е з и д е н т але вже у вересні 
1963 р. його скинено з презндентурн і він знов жив на вигяан-
ні. Ві мас 56 років і хоче перевести соціяльні реформи в Саа 
Домінѓо. 

НАУКОВІ ФАХІВШІ СТВЕРДЖУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 
ЖИТТЯ НА НЛЯНЕТІ МАРСІ і домагаються негайно поча-
ти програму дослідів цісї справи. Група незалежних науков-
ців, між якими с і власники нагороди Нобеля, передбачає ви-
слання на Марс окремої кабіни з потрібними інструментами 
вже в роках 1971-1973. Ця автоматична біологічна ляборато-
рія переводитиме докладніше різнородні тести і передаватиме 
висліди своїх дослідів на Землю. На просьбу Уряду цю групу 
наукових спеціялістів найменувала Крайова Академія Наук. 
Згідно з думкою цих науковців ніщо не вказус на те, щоб 
на плянеті Марсі не могло бути органічного життя, томухон-
че треба цю справу науково перевірити. 

НАУКОВА КОМІСІЯ ПІД ПРОВОДОМ ПРОФЕСОРА 
Д-РА ЮРІЯ КІСТЯКОВСЬКОГО ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА НАУКОВІ ДОСЛІДИ. Ця Комісія 

.у своєму звіті рекомендує Урядові й Конгресові, щоб на за-
гальні теоретичні досліди признавали більше урядових фон-
дів, як це досі діється, бо ці теоретичні досліди так само важ^ 
ливі. як спеціяльні досліди. Наукова Крайова ФундаїфГпо-
винна діставати федеральні фонди, як це діється з Департа--
ментом Оборони, Аеронавтнчною і Космічною Адміністрацією 
та Комісією Атомової Енергії. 

Д-Р РОБЕРТ бпПЕНГАИМЕР ПОВІДОМИВ ПРО РЕ-
З И Г Н А Щ Ю - З І СТАНОВИЩА ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ 
ВИЩИХ СТУДІЙ в Прннстоні, Ню Джерзі^ але залишиться` 
на пості професора-сеньйора теоретичної фізики. Д-р Оппен-
гаймер є одним із тих науковців, що причинилися до внна-
ходу атомової бомби. Він був в 1954-му році проти продукції 
водневої бомби і був контроверзійною особою, деякі не до-
віряли йому тому з огляду на безпеку цісї країни, інші на-
уковці ного підтримували. Д-р Оппенгаймер заперечив при-
належність до Комуністичної партії, але військові кола тгід-
трималн наукового противника Оппенгаймера — д-ра Телле-
ра. За президентів Кеннеді і Джансона була повна регабілі-
тація д-ра Оппенгаймера і він дістап ту саму $50,000 нагороду, 
що і д-р Теллер рік раніше. 

У СВІТІ 
СОВСТСЬКІГИ СОЮЗ ВИСЛАВ У КОСМОС В ГГЯТНИ-

ЦЮ 23 КВІТНЯ 1965 свого першого комунікаційного сателі-
та „Молнію 1" (Лнскавку). ЗДА вислала свого „Телестара" 
три роки тому, а два тижні тому першого торговельного кому` 
нікаційного сателіта ..Раннього Птаха". ‚‚Молнія" надала. 
свою першу радіо-телевізійну передачу з Владивостока' до 
Москви, але тому, що большевикн не повідомили раніше про 
це, то ніхто в СССР тієї передачі не бачив. 

ЄГИПЕТСЬКІ КЕРІВНІ ЧИННИКИ НАЗВАЛИ ТУНІСЬ-
КОГО ПРЕЗИДЕНТА ‚‚зрадником" арабської справѓи, відкн-
нувшн рішуче ного сугестію, щоб між арабським світом та 
Ізраїлем прийшло до згоди на базі колишнього пляну Об'сд-
наних Націй, що його тоді Ізраїль відкинув і тепер не хоче 
прийняти. Гострий відновлений спір між Єгиптом і Сайді 
Арабісю за Ємен, спір довкола справи визнання Східньої Ні-
меччннн і тепер довкола ініціативи президента Бурґіби звій 
наніщо єдність в арабському світі. 

АМБАСАДОРЛ ТАНЗАНІЇ У ВАШИНГТОНІ, ІПЕІХА 
ОСМАНА ШАРІФФЛ, АРЕШТУВАЛИ після його приїзду 
до Занзібару та на якомусь тайному суді засудили на 10 ро-
ків в'язниці за невідому ближче провину. Танзанія — це фе-
дерація Танганьїки і Занзібару. В Занзібарі правлять чорні 
комуністи. — названий дипломат був арабом з західньою 
орієнтацією. 

ІНДОНЕЗІЯ ПРОГОЛОСИЛА ЗАХОПЛЕННЯ під свою 
‚‚контролю і нагляД" всіх взагалі закордонних підприємств. 
У практиці це рівйясться конфіскації без відшкодувань. Брн-
тійське і американське майно, головно нафтові й гумові кон-
цернн, сконфісковано вже раніше, а тепер забрано майно 
французьке, бельгійське, данське і швайцарське. Практично 
— скінчились інвестиції закордонного капіталу в Індонезії. 

У ВАТІІКАНІ БУЦІМ-ТО ЗРОСТАЮТЬ ГОЛОСИ, яе-
прнхнльні проектованій резолюції 2-го Ватнканського Собо-
ру, яка звільнила б жидів від вини в убивстві Хрнста, — по-: 
відомляс західня преса. Закулісову акцію проти такої резо-
люції повели буцім-то не тільки католицькі консервативні 
духовниќй, але й арабські країни і католицькі кола з тих 
країн, які лякаються погіршення ситуації Церкви в арабських 
краях. 

МІЖ ПАКІСТАНОМ І ІНДІЄЮ ЗАГОСТРИЛИСЬ ВІД-
НОСИШ!. Індія оскаржує Пакістан, що той заатакував один 
оспорюваний прикордонний пункт в минулу п'ятницю 23 
квітня цілою бригадою. 3.000 вояками, з допомогою танків. 
Індійська залога буцім-то атаку відперла, але сама відтягву-
лась. Індійська преса повідомила про мобілізацію в Пакіета-
ні, що Пакістан заперечус. закинувши з свого боку Індії 
„провокації". Індійський прем'єр Ляль Багадур Піастрі зая-
вив після свого повороту з НепалЌ), що Пакістан, мабуть 
підбадьорений до ‚апантюр" недавніми розмовами з Пей-
ПІНҐОМ. 

ПАПА ПАВЛО VI ВИСТОСУВАВ НОВІШ ЗАКЛИК до 
світового миру, виголосивши промову до маси вірних, зібра-
них на площі св. Петра з нагоди 20-ліття звільнення Італії 
від нацистської окупації. Президент Джузеппе Сарагат склав 
вінок на могилі Невідомого Вояка. 

УКРАЇНСЬКІ КАТОЛИЦЬКІ і ПРАВОСЛАВНІ ВЛАДИКИ 
ОБМІНЯЛИСЯ ВЕЛИКОДНІМИ ПОВАЖАННЯМИ 

Філадельфія. — 3 нагоди ний пасхальний привіт „Хрн-
цьогорічного Великодня уќ- стос Воскрес" і наші найкра-
раінські католицькі і право- щі молитовні побажання най-
славні Владики обмінялися багатших щедрот Божої бла-
взасмно великодніми прнві-
таннями і побажаннями, пере-
даючи ці побажання рівно-
часно для Духовенства і вір-
ннх обндвох наших Церков. 
Український Католицький Є-
пископат із Верховним Ар-
хиспнскопом Кардиналом Ио-
снфом Сліпим на чолі у листі, 
датованому в Римі 31-го бе-
резня ц. р. і пересланому за 
посередництвом Митрополита 
Української Католицької Цер-
кви в ЗДА на руки первоіс-
рарха Української Правос-
лавної Церкви в ЗДА Митро-
полита Іоана Теодоровича, 
висловлює радість, що ‚‚з 
близькою вже нагодою Праз-
ннкд Святої Пасхн можемо в 
окремий спосіб звернути наші 
думки і серця до Вашого Бла-
женства й до Внсокопреосвя-
щеиніших Архисписколів-
Мнтрополнтів, до Преосвя-
щенніших Владик, до Високо-
преподобного і Всечесного 
Духовенства й до Дорогих 
Братів і Сестер вірних Укра-
їнської Праославної Церкви, 
щоб висловити наш сердеч-

годаті на всі святі намірення і 
ПОДВИГИ для Божої слави і 
для добра Христової Церви й 
Українського народу". Листа 
підписали всі українські ка-
толнцькі Владики. Мнтропо-
лнт Іоан Теодорович, відпові-
даючи на цього листа також в 
імені Владик Мстислава і Во-
лодимнра, висловлює подяку 
за побажання, пишучи: „З 
радістю і великим зворушен-
ням читав я цей дійсно Велн-
кодній і братній у Хрнсті при-
віт та щиро дякував Претер-
півшому за нас і Воскресшо-
му для нашого спасіння за 
Його ласки і щедроти для нас, 
недостойних, а особливо за те, 
що саме в Свято Його Пре-
світлого і Життєдайного Вос-
кресіння показує нам — ду-
ховним провідникам многост-
радального Українського На-
роду, шлях до л ю б о в и . . . " 
Повний текст обндвох листів 
друкуємо побіч. (Днвн також 
редакційний коментар — 
брат з братом обнялися" 
2-ій crop, в цьому числі). 

Єпископ Шмондюк поблагословить нову 
парафіяльну школу в Бруклині 

Бруклни. — Єпископ Ио-
сиф Шмондюк, екзарх укра-
їнської католицької дісцезії 
Стемфорду, поблагословить в 
найближчу неділю, 2-го трав-
ця 1965, нову цілоденну ук-

(раїнську католицьку школу 
при церкві св. Духа в північ-
ній частині Бруклнна. Благо-
словення нової школи, в якій 
вже відбувається навчання. 

буде попереджене архисрейсь-
кою Службою Божою, яку 
відправить в церкві св. Духа 
в сослуженні духовенства 
Владика Шмондюк о год. 10-
ій рано. Після Служби Божої 
відбуде т ь с я благословення 
школи й опісля бенкет в 
шкільній авдиторіі. Парохом 
Бруклина і деканом Ню Иор-
ќу є о. Володимир Андрушкіп. 

У крашяа# „Христос Воскрес" 
у Кетскильських горах 

Союзівка, Кергонксон. — _ жў для понад сотні гостей Со-
В неділю, 25-го квітня, на Ве-
ликдень за старим календар-
ішм стилем, у Кетскнльськнх 
горах цієї околиці врочисто 
розносилася українська воск-
ресна пісня „ Христос Воск-
рес", як о. Любоинр Гузар, 
вакаційннй душпатир Союзів-
ки, відправив тут у новій кап-

юзівки та, зокрема, постійних 
мешканців ближчої і дальшої 
околиці. А воскресні відправи 
і пісні супроводив великодній 
гомін дзвону, що ним традн-
ційно дзвонили діти. Богос-
луження відбулося в полудне-
вих годинах, а раніше відбу-
лася великодня сповідь. Після 
Служби Божої було свячення 

лиці воскресну Службу Бо- пасок. 

УЛТПА візьме участь у з'їзді Американської 
Поихіятричної АСОЦІАЦІЇ 

Ню Иорк. — Українське 
Лікарське Товариство Північ-
ної Америки візьме активну 
участь в 121-ому Річному З'їз-
ді Американської Пснхіятрич-
ної Асоціяції, який відбудеть-
ся в Ню Йорќу в днях 3-го 
до 7-го травня 1966 р. в готе-
лі „Амерікана". Психіатрична 
Секція УЛТПА вистаралася 
це позволення в Асоціяції за-
ходами д-ра Б. `Богдана Вас-
селля, голови Секції, і висту-
пнть у формі панелю на тему: 
‚Лікування синдромів психіч-
ного недорозвинення" в дні 6-
го травня 1965 р. о год. 7-ій 
вечором в готелі „Амерікана" 
в Ню Иорку. Безпосередньо 

перед конференцією відбу-
деться зустріч при коктейлі, 
влаштованім УЛТПА від год. 
5-ої до 7-ої вечором в тім же 
готелі для членів із дружнна-
ми і гостей. В панелі виступ-
лять д-р Б. Богдан Васселль 
як модератор і д-ри: Володн-
мнр Семків, Олег М. Волянсь-
кий, Михайло Логаза і Іван 3. 
Головінськнй — як панелістн. 
Це є перший офіційний ви-
ступ УЛТПА на всеамернкан-
ському науковому з'їзді. Пові-
домлення Пснхіятрнчної Сек-
ції УЛТПА про панель і кок-
тейль вндруковане у приблиз-
но 20-ти тисячах примірників 
програмок З'їзду. 

Генерал Петро Дяченко помер 
у Філадельфії 

Філядельфія. — В п'ятницю 
23 квітня помер тут після дов-
гоі і важкої недуги генерал 
Петро Дяченко, колишній ко-
мандир полку Чорних Гайда-
маків, учасник славетного Зн-
мового Походу, відзначений 
Хрестом Снмона Петлюри й 
Залізним Хрестом, активний 
український вояк. Покійний 
народився ЗО січня 1895 року 
в Березовій Луці на Полтав-
щнні, ото ж недавно скінчив 
70 років життя. Панахида від 

ня, о год. а-ш веч. в церкві св. 
Покрови у Філядельфії при 
2225 Норт Машер вулиці, а 
похорон відбудеться в суботу, 
1-го травня ц.р. о год. 9-ій 
ранку з названої церкви на 
Український Цвинтар у Бавнд 
Бруку о ѓод. 1-ій по полудні 
Похоронами займається ок-
ремнй громадський комітет у 
складі: Петро Генґало, д-р 
Микола Ценко. інсп. Микола 
Алексевнч, інж. Василь Заб-
родськнн, Марія Величко та 

будеться в п'ятницю ЗО квіт- Михайло Ковальчнн. 

Секретар Організації Американських 
Держав проти зміни чартеру 

Вашингтон. — Хозе А Мо-
ра висловився проти того, 
щоб змінювати чартер Органі-
зації Американських Держав, 
чого домагаються деякі її 
члени, головним чином Чі-
лійська Республіка. Хозе А. 
Мора с генеральним секрета-

рем цієї організації і він мас 
підтримку представників З 
ДА. Статут ОАД прийнято в 
1948-му році. Його хотіли б 
поправити на другій Окремій 
Конференції, яка відбудеться 
20-го травня в Ріо де Жаней-
ро. 

ЛИСТ УКРАЇНСЬКОГО 
КАТОЛИЦЬКОГО ЄПИСКОПАТУ 

УКРАІНСЬКИП КАТОЛИЦЬКИЙ ЄПИСКОПАТ 
тепер поза межами Батьківщини України 

Рим, дня 31 березня 1965. 

Його Блаженству 
Блаженнішому Югр И 0 А Н О ВІ 
Внсокопреосв. Архиспископові Митрополитові 
Української Православної Церкви у ЗДА 

В а ш е Б л а ж е н с т в о , -— 
Високопреосиященніший Владико Митрополите! 

У Світлий Празшік Христового Воскресення наша свята 
Церква взиває нас своїх вірних синів і дітей, щоби мн^ про-
свічені тим торжеством торжеств, обняли один одного' вис-
Лрвилп взаїмно братній прнвіт і серцем співали радісну піс-
иЗо „Христос воскрес із мертвих". Так дуже згідно з тим за-
ЗЯБОМ святої Церкви в останніх часах розвивається, процві-
†ав й дає надії на побажані овочі відомий вже в цілому світі 
екуменічний рух, що мас за ціль привернення єдності серед 
$сіх християнських віровизнань в світі. 

Одушевлені цим могутнім рухом і ми українські като-
лицькі Єпископи радіємо, що з близькою вже нагодою Праз-
іінка Святої Пасхи можемо в окремий спосіб звернути наші 
думки й серця до Вашого Блаженства й до Внсокопреосвя-
щеннішнх Архиспнскопів-Митрополитів, до Преосвященні-
нвх Владик, до Внсокопреподобного і Всечесного Духовен-
qssa й Дорогих Братів і Сестер вірних Української Православ-
зої Церкви, щоби висловити наш сердечний пасхальний 
рЃРвіт „Христос воскрес" і найкращі молитовні побажання 
ваябагатшнх щедрот Божої благодаті на всі святі наміреинл 
щ подвиги для Божої слави і для добра Христової Церкви й 
українського народу. 

Просимо Ваше Високопреосвященство прийняти наші 
Щирі привіти й накращі побажання враз з висловами най-
глибшої пошани — 

† Носиф Кард. Сліпий 
Верховний Архиспнскоп-Мнтрополит 

† Максим Германкж 
і'АЄп. Митр. Вінніпезькин 
г† Іван Вучко 
-АЄп. Апост. Візитатор 
† Піль Саварин 

'Єп. Едмонтонський 
ІЛндреб Роборецькпя 
'jbn. Садіатунський 
† Ярослав ГабрО 
Єп. Чікаґський 
† Платон Корииляк 
Єп. Апост. Екзарх 
† Поснф Мартинець 
Єп. Апост. Екзарх 
† Августин Горняќ 
Єп. Апост. Екзарх 

† Ампроз Сешшган 
АЄп. Митр. Філадельфійський 
† Гавриїл Букатко 
АЄп. Ап. Адм. Крижевацький 
† Ісвдор Борецький 
Єп. Торонтський 
† Носиф Шмондюк 
Єп. Стемфордсьішй 
† Іван ПрАийѓо`` " 
Єп. Апост. Екзарх 
† Володимир Маланчук 
Єп. Апост. Екзарх 
† Андрій Сапеляк 
Єп. Апост. Візитатор 
† Поакнм Сеґеді 

Єп. Пом. Крижевацький 

ЛИСТ МИТРОПОЛИТА ІОАНА 
ТЕОДОРОВИЧА, ПЕРВОІСРАРХА 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ В ЗДА 
THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH 

of the 
United States of America 

The Most Reverend Archbishop Metropolitan 
JOHN THEODOROVICH 

123 Grassmere Road, Bala-Cynwyd. Pa, 

До Його Високопреосвященства 
Кир АМВРОЗШ, Митрополита 
Української Католицької Церкви 

в 3. Д. А. 
Філядельфія, Пеяна. 

ВАПГЕ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО! 
Найперше — сердечно Вам вдячний за Ваше особисте 

Великоднє привітання, на яке відповідаю радісним ВОІСТИ-
НУ ВОСКРЕС! 

Окрему подяку, Отче Владико, прийміть за переслання 
мені Соборного Архнпасттгрського Послання Українського 
Католицького Єпископату, яке Внсокопреосвященні і Пре-
освященні Владики на чолі з Блаженнійшим Владикою Кир 
Иоснфом скерували до %ене і до очоленої мною Церкви. 

З радістю і великим зворушенням читав я цей, дійсно 
Великодній і братній у Христі прнвіт та щиро дякував Пре-
т,ерпівшому за нас і Воскресшому для нашого спасіння за 
Його ласки й щедроти для нас і недостойних, а особливо за 
те, що саме в Свято Його Пресвітлого і Життєдайного Вос-
кресіння, показує нам — духовним провідникам многостра-
дального Українського Народу шлях до любови. 

Господнє Воскресіння ставить нас на порозі Вічности. 
Господь сказав Його ученикам, а через них і нам: „Там, де 
Я хочу, щоб і ви були" (Іоан I7,24h Ми глибоко віримо, що 
Його Всемудрість злучить усіх нас на стежках до тієї Віч-
ностн. Ми знаємо, що Господнім велінням с щоби до тієї 
Вічности ми дійшли єдиною Христовою Громадою і в любові. 

Тому-то, ми щиро радіємо Велкоднім првітанням Собо-
ру Єпископів Української Католицької Церкви і поділяємо 
віру Собратів-Архнпастнрів Вашої Церкви в те, що зростаю-
ча все туга й стремпіння до всехрнстіянської єдностн прнве-
дуть врешті до поєднання всіх християн в Єдиній Церкві 
Хрпста Господа. Про це я й очолена мною Церква молимо 
повсякчасно Всевишнього. 

Не відмовте, Внсокопреосвященнішнй Отче Владико, ці 
мої слова подяки й радостн передати Блаженному Владиці 
Кир Поснфові та всім Внсокопреосвященннм і Преосвящен-
ним Владикам, що їхні імена виписано під Посланням. 

До моїх слів подяки приєднуються мої Собрати-Архи-
пастнрі Української Православної Церкви в 3. Д. А. — Ви-
сокопреосаященні Владики Архнспнскоп МСТИСЛАВ і 
ВОЛОДИМИР. 

З висловами глибокої пошани й любови 
залишаюсь відданим у Христі 

† К`АН, Митвлиліпге 

У ПІВДЕННОМУ В'ЄТНАМІ БОРЕТЬСЯ 
ЧАСТИНА АРМІЇ ПІВНІЧНОГО В'ЄТНАМУ 

Вашингтон. — У Південно-
му В'єтнамі боряться по сто-
роні комуністичних партиза-
нів частини регулярної пів-
нічно - в'єтнамської армії — 
ствердив рішуче секретар обо-
ронн Роберт МекНамара на 
радіо - телевізійній пресовій 
конференції в понеділок 26-го 
квітня ц. р. Він назвав док-
ладно другий курінь 101-го 
полку 325 дивізії північно-
в'стнамської „народної" армії, 
який стаціонований в лісах 
південно - встнамської про-
вінції Контум, за 260 миль на 
північний схід від столиці 
Сайґону. МекНамара заявив, 
що комуністи очевидячки по-
силили свої зусилля не вва-
жаючн на летунські атаки 
проти Північного В'єтнаму, я-
кі проте будуть продовжува-
тися. Він назвав два наслід-
ки тих атак: сповільнення 
припливу до Південного В'ст-
иаму достав людьми і матері-
ялами з півночі та скріплен-
ня моралі південно-в'стнам-
ського війська поруч із прнт-
нітливим впливом на мораль 
партизанів. Приязність пів-
нічно - в'єтнамських частин 
регулярної армії МекНамара 
пояснив передусім трудноща-
мн партизанів у вербуванні 
нових добровольців та їхніми 
величезними втратами в убв-
тих. МекНамара назвав циф-
ру 89.000 убитих у комуніс-
тнчних партизанів поруч із 
26.000 убитих вояків держав-
ної південно - в'стнамської ар-
мії та 348 американців, що 
згинули у бойових діях. Сила 
американського війська у 
Південному В'єтнамі тепер — 
30.000, а в найближчому ча-

сі мас зрости на дальших 
5.000. Однак секретар оборо-
ни відмовився говорити блнж-
че про американські військові 
плянн щодо В'єтнаму. Він 
заперечив тільки, наче би 
пляновано вжити там атомову 
зброю: характер тамошньої 
війни і теренў виключає ТІ. 
Він признав, що на захід від 
Данангу, найбільшої амери-
канської військової і летунсь-
кої бази, від року ведуться 
партизанські воєнні приготу-
вання і зосереджування там 
їхніх сил. Але не відом`о, чи 
комуністи планують повести 
велику загальну офенснву 
проти Данангу, щоб зробити 
його „другим Діенбівнфу" 
— на зразок французької ук-
ріпленої бази в Індокитаї, у-
падок якої був припечатан-
ням прогри французів у вій-
ні проти комуністичних пар-
тизаиів під проводом Го Чі 
Мінѓа. Секретар оборони Мек-
Намара відповів на запит, як 
він ставиться до називання 
війни у В'єтнамі „війною Мек-
Намари". що це не с нечестю 
для нього, бо ту війну ведеть-
ся в ім'я забезпекп волі хо-
роброму в'єтнамському наро-
дові та що це війна накнне-
на комуністами. Він пригадав 
заяву Хрутцова з 6 січня 1961 
року, що комуністи мають 
вести „визвольні війни", себ-
то революції і повстання прр-
тн вільних режимів. — Пре-
сову конференцію МекНама-
ри називають підготовок) до 
пресової конференції презн-
деита Джансона, що вів П 
заповів на вівторок 27 квітня; 
вона буде також передавана 
через радіо-телевізію. 

Франц,! ія і СССР затіснюють взаємини — 
Громико з візитою в Парижі 

Париж. — Соввтський міні-
стер закордонних справ Анд-
рей Громико прибув в неділю 
25 квітня до Парижу з офі-
ційнимн відвідинами задля 
переговорів, які — за загаль-
ним стверджуванням францу-
зької і іншої західньої преси 
— мають затіснити взаємини 
між Францією і СССР. Громи-
ко і французький міністер за-
чордонних справ Моріс Кув де 
Мурвіль, який зустрів його на 
летовнщі в Орлі під Парижем, 
зробили на це виразні натяки 
у своїх промовах. Громико 
мав, після наради з совстсь-
кнм амбасадором в Парижі 
Валеріяном Зоріннм спершу 
нараджуватись з Мурвілем. 
опісля з прем'єром Жоржом 
Помпіду, а на середу' мас ав-
ііснцію у де Ґолля. У товари-
ггві Громика є А. Г. Кова-
льов, голова європейського 
відділу в совстському мініс-

терстві закордодних^спраж t a 
інші совстсьќі „спецй" ВІД 
справ, що їх обговорюватя-
муть в Парижі. Всі комуніс-
тичні амбасадори, включно з 
комуно-кнтайським, зустріча-
ли Громика на летовнщі. 
Французький уряд попередив 
приїзд Громика відкликанням 
французької фльоти з морсь-
ких маневрів членських дер-
жав Південно-східяього азій-
ського оборонного пакту (СЕ-
АТО), які мають відбутися від 
1 — 24 травня, і заявою, іцо 
Франція виступить з того џак-
ту_ якщо Америка жадатиме 
солідарносте членських дер-
жав пакту з політикою ЗДА. в 
Південній Азії. Франція, твер-
дять коментатори, щораз біль-
ше є тільки номінальним, фо-
рмальним, а не дійсним, ̀ со-
юзником в рямцях західніќ 
оборонних договорів Атлан,-
тійського Союзу (НАТО) і 
СЕАТО. 

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

ОЧИМА СЛІДЧОГО 
Увечері на розі вулиць Рі-

венської та Дубннської стояло 
двоє. Той, хто був вищий, 
згорбившись, наполегливо 
вмовляв свого товариша в 
ковбойських штанях: 

— Нічого, не лякайся, хо-
дім . . . Все буде в ажурі. 

— Ні, боязко. Краще ін-
шим разом, — відповів мен-
шнй. 

Але високий наполягав: 
— Ти тільки прикараву-

лнш ну, а при нагоді, даси 
сигнал — свиснеш. От і все. 

— Гаразд. 
Так змальовує злочин під-

літків — пограбування каси 
їдальні — слідчий міста Луць-
кого („Молодь України" з З 
квітня ц. p.) . 

‚ Л Е Т Е У и і т і к й " 
Хлопці влетіли до кімнати. 
Говорили всі разом. 
— Хіба це практика? 
— Обурливо! 
— Доки мовчатимемо? 
Хлопці — це „петеушнн-

ки", як пише кореспондент зі 
Донеччини („Молодь Украї-
ни" з 7 квітня ц. р.) „Пете- ви ж куди? 
ўшинки" — нова абревіатура, j — Єхе-хе, 
що походить від слів „про-` Каменя .... 
фесійно . технічні учні". — За дурною головою — 

В місті Ждановім на До-,ногам горе, 
неччині учнів, які відбувають І поїзди пішли в `віч. („Літ. 
практику на виробництві, ви- Україна" з ЗО березня Ц.р.). 

користовують лише на допо-
міжних працях. 

ДОРОГИЙ ДАРМОЇД 
Колись я мріяв, — пише Л. 

Власенко із Запоріжжя („Ра-
бочая Газета" з 7 квітня ц. 
року), — куплю телевізор, 
буду сидіти вдома і все, що на 
світі робиться, побачу. А внй-
шло зовсім навпаки. Вдома я 
не сиджу( а блукаю по білому 
світі, шукаючи майстра, щоб 
відремонтував телевізор. 

Підчислігв я, що телевізор 
з'ів у мене за три з полови-
ною роки, крім своєї вартос-
ти, ще біля ста карбованців. 

ЗА ДУРНОЮ ГОЛОВОЮ 
— НОГАМ ГОРЕ 

З Камінь-Кашнрського лісо-
вого господарства (Волинь) 
вантажать матеріал у Забо-
лоття на деревообробну фаб-
рику, а звідти везуть той са-
мий матеріял назад. На без-
людній нічній станції спнаи-
лися два поїзди. 

— Звідки Бог носе? — пн-
тас перший машиніст. 

— З Каменя у Заболоття. А 

із Заболоття до 
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На книжковому рішќу пол-
внлась надзвичайно цікава 
праця колишнього головноко-
мандувача стратегічнвї летун-

чезною дозою буфонадноі 
пропаганди для того тількн, 
іцоб вільному світові у про-
воді зі ЗДА послабитя чуи-
ність та настанову на оборо-

ської команди (SAC) гелера- н у - _ М 0 Г Л Н подратувати Щ 
ла Т. С. Пауера п. н. "Design 
of Survival". Ім'я ген. Пауера 
буде пов'язане нвзавждн з 
творенням цієї найбільшої в 
історії ‚.повітряної армади", 
бо це була його власна кон-
цепція — розбудувати обо-
рону ЗДА так. щоб вона ба-

міщеннх у найбільш нев-
ральгічних місцях, звідкн мо-
жна бнтн по кожному воро-
гові. 

Сила SAC не лише в кіль-
кості її бомбовозів та ракет, 
не лише в їх засяжності. але 
в першу чергу в її просто не-
уявній ннщівності. SAC — це 
також широка мережа ракет, 

І брат з братом обнялися . . . 
З нагоди цьогорічного Великодня сталася в українеь-

кому житті та в українських відносинах подія, що в дальшо-
му розвитку може мати направду переломове. історичне зна- д а л а с я на комбінації взас 
чення і вартість. Масмо на думці обмін великодніми приві- м о д " : м " - : " `- : ^т . Р ' 
таннями і побажаннями між українськими католицькими і 
православними Владиками, текст яких поданий на.іншому 
місці в цьому числі „Свободи". 

Велика частина історії християнської України приходила 
та стоїть під знаком розвитку і суперництва між хрнетнянсь-
кнми Церквами, що залишило свою печать і на ідеології та 
філософії, як і на розвитку політичної думки українського 
народу. Суперництво між Римом і Царгородом з одного боку, 
а положення України між православною Московісю та като-
лпцькою Польщею з другого боку перехрещувалися в Укра-
ані та нерідко саме в Україні і на тлі українського народу! розкинених на 102 суходіль-
схрещувалн свої мечі. Північний і західній сусіди України Н,1Х базах, авюносцях І під-
майже впродовж всісї свосї історії використовували свою B j . в0ЛНнх човнах ти"У і.Поля-
ровнзнаневу приналежність для своїх імперіалістичних цілей. Р , с - саме в комбінації та 
Королівсько-шляхетська, як і поверсальська Польща намага- е л я с т И ч н 0 с п ЦІ?С Т Р Ь 0 Х галу-
лася силою „навертати" Україну на католицизм, що виќли- з е " криється її потужність, 
кувало спонтанний спротив волелюбного українського н а р о - ' щ о в М,РУ потреби перетасо-
ду. Шукаючи в цій боротьбі союзника- великий гетьман Бог- в У е г ь с я ' я к ^ - W " 
Лан Хмельницький зверну`вся до „православного царя", який 
опісля підкорив Україну, поділившись нею з католицькою 
Польщею. Але. не зважаючи на те. що ці віровнзнаневі супе-
речності в Україні мали головно зовнішній характер, як і не 
зважаючи на те, що коштом України порозумівались право-
славні царі з католицькими королями, ці релігійні супе-
рсчяості таки залишили глибокий слід і на психіці та способі 
думання, як і на поведінці українського народу. 

Великий зворот у цьому відношенні почався в Україні 
під час і після другої світової війни, у великій мірі завдяки 
Двом Великим Митрополитам, мнтрополнтової Української 
Автокефальної Православної Церкви Василеві Лнпківському 
та митрополитові Української Католицької Церкви Андресві 
Шептнцькому, традицію якого продовжує його геройський 
Няолідннк-каторжник, Верховний Архиспнскоп Кардинал 
Йосйф Сліпий. 

Сьогодні в самій Україні обидві наші Церкви. Православ-
яа і Католицька, однаково зруйновані і в тій самій неволі. 
Що загрожує і всьому світові і всій Христовій Церкві. Під 
Знаком цієї руїни і загрози й почався започаткований Дру-
ѓим Ватнканським Собором Вселенсько! Католицької Церкви 
екуменічний рух з метою не взаємного ..навертання", але 
взаємної співпраці всіх Християнських Церков, як рівних ѓз 
рівними, як справжніх ..братів у Христі". х^^ ^ - -

Історія останніх трьох років уже зареєструвала "багато. 
Ще так недавно здавалося неймовірних подій цього братньо-
го взасмозрозуміккя, взасмопошанн та взаємного зближення 
Християнських Церков. Великою, світлою й направду пере` 
ломово-історИчною подією в цьому процесі треба вважати й 
теперішній обмін великодніми привітаннями та побажаннями 
між Владиками подвійно братніх, бо і християнських і україн-
ськнх Католицької і Православної Церков. З руїни обндвох 
наших Церков На Батьківщині піднімаються, як Хрнстос із 
гробу, далеко від рідної землі два наші духові велетні та — 
Аќ у Шевченковому вірші — „брат з братом обнялися й про-
говорилн слово тихої любови". що напевно сповнить великою 
справді великодньою радістю та великодніми надіями кожно-
го українського патріота. 

Галапасна система 
На зЧюрах партійного активу Української ССР. що відбу-

Лйся 8 квітня ц. р. в Кнсві з доповіддю на тему брсжнсвських 
‚‚невідкладних завдань", виступив перший секретар ЦК ко. 
мўќістичної партії України П. Шелест. Коли порівнювати 
цю доповідь Шелеста до ного ж таки доповідей з попередніќ 
років, що він їх виголошував ще під темною зорею Хрущова-
to найперше вдаряє його безпринципність у насвітлюванні 
господарської ситуації в Україні. Минулими роками, за твер-
дженням Шелеста і його ‚.соратників", були самі тількн до-
сягнення. перевиконання і т. ін. Про безупинний зріст сіль-
ськогосподарської продукції говорили не тільки Шелест і 
його підру'чні, запевняли в цьому також і офіційні, щопівріч-
ні статистичні звідомлення, друковані п. н. „Про підсумки вн-
кояаиня державного плану народного господарства". Тепер 
виявляється, що досягнень ніяких не було та що плянн ссмн-
річкн „внаслідок серйозних помилок . . . не виконувались". 

Внну за все це скидає Шелест на негативний вплив хру-
щовського ..суб'єктивізму в керівництві" та на безупинні „пе-
ребудови керівних органів", а вихід із ситуації вбачає він 
в нових перебудовах та в активізації партійних кадрів на селі. 

най-

Книжка писана військовн-
ком, отже дуже „суха і рече-
ва". але поданим у ній матері-
ялом міг розпоряджати тількн 
такий знавець сучасної модер-
ної стратегії, як ген. Пауер. 
З наведених у ній аргументів 
і фактів МИ вперше довідусмо-
сл з прикрістю, як важко було 
цьому ‚‚повітряному полковод-
цеві" зводити бої не з воро-
гом, а в першу чергу таки з 
деякими американськими про-
відниками — тилу відомого 
ліберала сенатора Фулбрай-
та, також ліберала-днплома-
та Кеннанл ТА інших, пере-
конуючи їх, що стратегія не 
признає клявзулі, за якою 
війни можна ділити, на малі, 
середні, великі і найбільші. 
Бо за кожним, хоч бн 1 най-
меншим збройним зудароя чи 
конфліктом криється марнво 
спалаху, який можна взято 
під контролю тільки тоді, ко-
лн наша сила буде „а пріорі" 
більша, як ворожа. 

У дуже простому і про5о-
рому викладі, який може зро-
зумітн кожний пересічний чи-
тач, ген. Пауер доводить і об-
грунтовує доказами, чому 
вільний світ мусить бути 
об'єднаним та озброєним, і то 
не лише матеріяльно, але в 
першу чергу духово, якщо хо-
че протиставитися замаскова-
ннм трюкам, затіям і наетупо-
ві ненажерливого комунізму. 

З книжки цікаво довідяти-
ся, що вона була готг-іа До 
друку ще наприкінці 1959 ро-
ку, але Департамент Оборони 
не дозволив її опублікувати 
тому, що гел. Пауер був то-
Ді ще в активній службі. От-
же. появилася вона щойно те-
пер, коли автор відійшов на 
пенсію. 

Про дійсну причину забо-
ронн друкувати цю ревеля-
ційну книжку можна довіда-
тися з натяків у рецензіях, які 
появилися на неї ще чотири 
роки тому, коли ЗДА пере-
жнвалн ‚.вершок очманіння у 
посиленні коекзнстенції". На-
певно. такі ствердження у 
книжці ген. Пауера, як ось 
для прикладу — „всі пакти 
і домовлення з Совстамн тре-

кіту Хрущова, що заворожу-
вав наївних людей у ЗДА-
жонглюючи „вічним миром". 

Генерал Пауер іронізує не 
без слушностн: „Відвернути 
війну з поміччю договорів про 
роззброєння це те саме, що 
поборювати злочинність з по-
міччю ліквідації поліції і 
слідчих органів . . . " 

Але наймаркантніішім у 
книжці ген. Пауера є, без 
сумніву, твердження, що най-
більшою помилкою ЗДА було 
підписання з Москвою догово-
ру про заборону атомових 
вибухів. Автор при цьому на-
водить такий приклад: біль-
ше як половина всіх найнові-
шнх ракет, які випродукова-
но за останніх п'ять років із 
затратою колосальних тру-
дів і коштів, не переходили 
ніякої проби, і тому їхнього 
нищівного ефекту не визначе-
но. Також деякі типи нукле-
арних стрілен так званого 
..роздрібного і масового заея-
гу", які на випадок війни ма-
ли б, як тактична зброя, за-
го родити ворогові дорогу в 
гнх місцях, де альянтам не 
вистачало б людської сили — 
продукується, щоправда, ма-
сово і у відповідних стандарт-
них серіях, але через пов'яза-
ність договором про заборону 
вибухів, все це продукування 
ведеться „навмання і на доб-
ру віру" . . . 

У своїх висновках, ген. Па-
уер пише: „Єдина наша надія 
на те. що ми — у постійній 
готовості, і цим ми перекону-
смо комуністів, що. як би вони 
не розраховували, майбутня 
війна може принести їм тіль-
ки цілковите знищення". 

Фахові військові комента-
торн твердять, що. хоч ген. 
Пауер відійшов у стан спочнн-
ку, з його думками та порада-
ми не перестають числитися у 
Пентагоні. Те, що відбувасть-
ся тепер у В'єтнамі, це перша 
показова лекція, покищо най-
простішнми засобами масових 
летунських налетів, в реалі-
зації концепції, що її автора-
мн є генерали Пауер і ТеЙЛор. 

Денне Квітковськнй 

СЛОВО ПРО НАШОГО ПРИЯТЕЛЯ 
Ім'я Джеймса К. Аидерсона, Лўісу, Варенсбурґу, Кензас 

одного з редакторів дітройт-
ського денника .‚Дітронт 
Нюз", відоме не тількн в сто-
лиці Форда й взагалі автомо-
білевої індустрії. Читачі „Сво-
боди" знають Джеймса К. Ан-
дерсона з передруків деяких 
його статтей на українські те-
ми в англомовному виданні 
цього денника. У Дітройті, по-
за загальними редакційними 
статтями став він широковідо-
мнм своєю постійною колгом-
ною „Космополітальняй Діт-
ройт". Появляється ця колюм-
на вже понад десять років у 
недільному виданні „Дітройт 
Нюз", яке друкується накла-
дом мільйон примірників. 

Джеймс К. Андерсон наро-
днвся у червні 1924 року в 
Ґренд Джанкшіоні. Колора-
до. а сту'дії закінчив 1949 ро-
ку в у'ніверситеті Мншиг`ен, 
одержавши диплом з ділянки 
історії і журналістики. По 
стороні батька Дж. К. Андер-
сон є нащадком Френсіса 
Пламера, який поселився в 
Нюберіпорті 1633 року. Ф. 
Пламер мав би бути спорід-
ненпй зі славною американсь-
кою родиною Адамсів (Семю-
ел. Джан і Джаи Квинсі) че-
рез Роберта Адамса, який по-
селився в стейті Месачусетс у 
1635 році. Дж. К. Андерсон є 
також далеким свояком відо-
мого поета Генрі В. Лонгфел-
ло. „Мій прапрадід, — каже 
редактор Андерсон, — Енс 
Вільям Лонгфелло згинув, ма-
буть, 1702 року в колоніяль-
ній експедици проти францу-
зів. Його мати, що ще живе 
в місті Сагінав, народилася в 
містечку Інгерсол, в канадій-
ській провінції Онтеріо і є ір-
ляндського походження". 

Батько Аидерсона народив-
ся у Варенсбурґу, стейт Мізу-
рі. як син славного лікаря, і 
був за фахом хеміком. В його 
жилах плнло ще багато піо-
нерської ќрови, і тому він 
мандрував і шукав щастя в 
ЗДА, Канаді і навіть в Англії, 
куди виїхав був з групою аме-
риканців перед першою світо-
вою війною, щоб заснувати 
гам фабрику цу'кру. Початќи 
свосї науки черпав молодий 
Андерсон у парохіяльній шко-
лі в Інґерсолі (Онтаріо, Кана-
да), в публічних школах Ст. 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

В цьому останньому Шелест торкнувся, здається, 
більш суттєвої з причин краху — переросту партійного апа`Іба приймати і трактувати, як 
рату в сільському господарстві України. Згідно з ного запо-Іфакти без будь-якого конк-
дакням. на селі працює 486 000 комуністів і майже 700 0001 ретного і поважного значен-
комсомольців. Це вони творять ту гялапасну систему, яка нн-1 ня". або „большевикн укла-

СССР і Британія рішили організувати 
конференцію у справі Камбоджі 

Лондон. — БрнтійськИй у- як нагоду для переведення 
ряд погодився на пропозицію 
Совстського Союзу, щоб пере-
йнятн спільне спонзорство 
нової міжнародної конферен-
ції, яка запевнила б Камбо-
джі державну самостійність, 
недоторкальність її кордонів і 
нейтральність. Голова Камбо-
джі Нородом Шіганук віддав-
на старався за таку конфе-
ренцію. яка була б скликана 
за зразком консреренцій з 
1954 і 1962 року — про Індо-
кнтай та про Ляос. Учасника-
ми тих коно))еренцій були 
СССР. Британія, ЗДА. Фран-
ція. Ляос, Камбоджа. В'стнам-
ські комуністи. Південний 
В'єтнам і Комуністичний Кн-
тай. Справа ускладнюється 
тепер внаслідку натиску збо-
ку Комуністичного Китаю на 
Північний В'єтнам і Камбо-
джу. щоб вони не погодились 
на свою участь у такій новій 
конференції, яку ніби ЗДА й 

шить сільське господарство. і дають всі свої нактн з велн- Британія хочуть використати 

там за кулісами розмов з ко-
муністамн про замирення у ^ ц і л у ^ — - ^ V " - -
Південному Вєтнамі.^Ньзва- Андрія Мельника, написав ці-
ний голова Камбоджі Норо 
дом Шіганук. мабуть, під 
впливом свосї мннулотижне-
вої зустрічі з Чу-Ен-ласм у 
Джакарті в Індонезії заявив, 
що єдиним .легальним" реп-
резентантом Південного В'ст-
наму є не тамошній уряд, а 
Фронт Національного Внзво-
лення. себто підпільна полі-
тична організація комуністів, 
яка очолює партизанську вій-
ну. Він висловився теж проти 
приявностн на такій коно^е-
ренції Америки. Тому доля 
пляну такої конференції не 
відома, тим паче, що в столи-
ці Камбоджі Пномпенту 20-
тнсячна юрба вчинила бурхлн 
вў демонстрацію проти амери-
канської амбасади, вибивши в 
ній всі вікна та здерши з неї 
американський прапор. Ніхто 
з членів амбасади не потерпів. 

лу серію статтей в зв'язку з 
святкуваннями роковин Шев-
ченка тощо. 

Джеймс К. Андерсон 
був о ф і ц і й н о висла-
ний до Вашингтону коштом 
..Дітройт Нюз", щоб описати 
відкриття пам'ятника Шев-
чен к о в і В і н т а к о ж 
був офіційно акредитова-
що бу'в офіційно акреднтова-
нпй на двох конвенціях 
УККА. Ми його запрошували, 
але він мав останнє слово, 
щоб переконати редакцію сво-
сї газети у важливості і події 
і української спільноти. 

Не минає тижня, щоб на 
сторінках „Дітройт Нюз" не 
появилася хоч би найменша 
згадка про українців. Якщо 
такої згадки немає, то це не 
(Закінчення на сторінці З`ій) 

І МЛІ ГОЛОС 
. З величезним здивованням 
прочитала я у .‚Свободі" з 15 
квітня ц. р. статтю п. Ф. Мс-
леіика „Про самомобіліза-
Цію", з якої довідалася, що п. 
Ф. Мелешко поліз у воду, не 
спитавши броду. Дивна його 
пропозиція створити комітет 
для однодолярової збірки, ко-
лн вже існує такий утвір, а 
саме: згідно з ухвалою 2-го 
з'їзду ОУП „Слово" з 27 груд-
ня 1964 p., Президія ОУП 
„Слово" утворила комісію, в 
яку входять: С. Ѓординський, 
М. Понеділок, А. Орел та Р. 
Маланчук. Ця комісія пра-
цює, як дозволяє вільний від 
зарібкової праці час, мас 
пляи, відповідні початќи. То-
му йема ніякої потреби пере-
даватя іншим установам цей 
фонд, що мас офщіяльну наз-
ву: Допомогово - Літератур-
ний Фонд ОУП „Слово". 

З попереднього досвіду ста-
ло ясно, що коли ми самі не 
створимо і не будемо господа-
рями цього сроиду, а передо-
ручимо його іншим, непрнчет-
нйм до специфіки творчої пра-
ці. то ніяка жертвенність сус-
пільства не поліпшить катаст-
рофіЧно - жалюгідного стано-
вшца живих і діючих пнсь-
менників, не викреше опіки 
над ними й їх працею. Нав-
пакн, на запах одного лише 
слова „мільйон" збіжаться 
„комітети", а нам треба не ко-
мітетів із патріотичними вн-
віскамн. а ділової, реальної і 
негайної дії, яка цю опіку 
здійснюватиме! Насамперед, 
щоб ' письменник не тинявся 
самовндаванням, а щоб утво-
рнлося видавництво, яке под-
бає про видання його праці, 
про цю загальносуспільну 
функцію, звалену тепер важ-
кнм ТЯгареМ на плечі самого 
письменника. Досі ніхто з тих, 
що збирали на всенародні 
культурні українські цілі, не 
цікавився журбамн і пробле-
мами письменників, а як цї-
кавився ними, то не з пози-
ції „на'', а з позиції „дай". 

Беру за приклад себе. За 15 
років самовндавання на всі 
мої звертання до багатьох ор-
ганізацін. щоб сприяли чи вн-
далн мої праці, я діставала 
лише відмови, чи то ясні ,чи 
завуальовані, з цинічними по-
бажаннлмн моральної витри -

бі. Що більше: він рефер і ' ввлооти . % с і л а братися за вн-
' давання сама, витрачати по 

два роки на кожне видання. 
А я ж могла, замість цієї мар-
ної праці, щось написати, а 
мої ж задуми стоять і чека-
ють, поки я намордуюся не-
властивою і невідповідною ха-
депою видання та нагодуюся 
потнлншнякамн й помордас-
ннками від „дорогого нечнта-
ча". В цей же час народні 
гроші пливуть та й пливуть 
до громадських кошів, але хто 
з господарів тих кошів згадав 
коли за мене, навіть на мій 
апель? Цей приклад я беру 
з себе тому, що найкраще йо-
го знаю. 

Тому я рішуче протестую 
проти пропозиції п. Ф. Мелеш-
ка, яка обіцяє нам що одну 
фікцію. Щоб однодолярова 
збірка дала той ефект, для 
якої задумана — опіка над на-
шнми творчими силами і їх 
працею — не можна аж ніяк 
передоручати ЇЇ будь-кому, а 
господарями цього сронду по-
вннні бути самі творці. 

Докія Гуменна 
Ню Порк 

Ситі, стейт Мізурі, Дітройтў, 
Каро і Сагінав. стейт Миши-
ґен, та в Англії. Отже, вій є 
шкотського, ірляндського, аќ-
глійського й велезького ПОХ0-
дження. 

Під час другої світової вій-
нн Джеймс К. Андерсон брав 
участь в американській експе-
днційній армії в Бвропі й був 
відзначений за битва в Нор-
мандії, в Північній Франції, в 
Арденах, на Райні і в Середній 
Европі. Крім згаданих п'ятьох 
„бетл старе", одержав ще 
„Перпл Гарт". „Бронз Стар" 
та бельгійські відзнаки. 

Тепер він живе в містечку 
Мт. Клеменс, біля Дітройтў, з 
жінкою ірляндського похо-
дження, за фахом учитель-
кою. Обоє римо - католицько-
го віроісповідання і мають 
трос дітей. 

До Дітройтў прибув Дж. К. 
Андерсон 1951 року як редак-
тор юнійної газети „Дітройт 
Лейбор Нюз", а в „Дітройт 
Нюз" почав працювати 1953 
року. Писав на різні теми, але 
від 1964 року його основним 
завданням в цьому великому 
американському деннику бу-
ли справи етнічних груп та 
закордонних відвідувачів. Дж. 
К. Андерсон реферував на 
сторінках свого Денника про 
Анастаса І. Мікояна, тоді за-
ступника прем'єра Хрущова, У 
Ну з Бірми, президента Лібе-
рії, Тубмана, короля Бельгії 
Бодуена, кол. президента 
Південного В'єтнаму Дісма. 
кол. президента Західньої Ні-
меччннн Гойса, президенти 
Аргентини Фрондізі, презИ-
дента Італії Гронќі, прем'єра 
Італії Шельбі, принца Албер-
та і короля Бельгії Леопольда, 
президента УНР в екзнлі д-ра 
Степана Витвицького і Ін. 

Джеймс К. Андерсон не є 
тільки моїм щнрнм другом. 
Він є приятелем українців 
взагалі й повністю розуміє та 
піддержує українську внз-
вольну справу. Протягом де-
сятьох років він не тільки ре-
єрерус докладно українське 
жнття на терені цієї метропо-
лії, але й вмістив цілу серію 
інтервю з українськими релі-
гійннми. політичними та гро-
мадськнми діячами, насвітлю-
ючн українську визвольну 
проблему в широкому машта 

і насвітлюс українські події, 
я сказав бн. у світовому маш-
табі. Він, наприклад, широко 
зреферував на сторінках „Діт-
ройт Нюз", з відповідними, по-
зитивнвмн для нас коментаря-
ми злочин убивства Москвою 
Ребета й Бандерн ;він прнсвя 

ПРО поліс: к. в. ДАЦІЖЛ 
У „Свободі" з 28 лютого ц. 

р. вміщена' „Згадку до першої 
річниці смертн" полк. Кирила 
Васильовича'‚Дацька пера п. 
Василя Григоренка. Автор ці-
сї згадки,"мСж іншим, пяшеч; 
‚-Небіжчик К. В. мав рангу 
майора. Президентом УНР в 
екзнлі сл. п. А. М. Лівицьким 
Кирило Дацько був пьдвнще-
ний до раигн.цідлолковннка". 
Тут п. Грягоренко помилився, 
бо Кирило Дацько дістав ран-
гу підполковника ще десь у 
половині квітня 1945 року, в 
часі, коли постала Українська 
Національна Армія, очолюва-
на ген. Павлом Шандруком. 
В той час підполк. Кирило 
Дацько був шефом Відділу 
Пропаганди.^ Його заступнн-
ком був -Олександер Скоро-
пис - Иолтуховськнй. Маючи 
такий високий пост, полк. К. 
Дацько допоміг багатьом ук-
раїнцям виїхати з Берліну, 
даючи їм відповідні докумен-
ти. 

Бувши шефом Відділу Про-
паганди, полк. К. Дацько був 
також відповідальним редак-
тором тижненика „Українські 
Вісті", що почав виходити на 
місце ‚-Голосу". 

Цими кількома словами до-
повнюю згадку про св. п. 
полк. Кирила Дацька. При 
цьому зазначаю, що про 
працю св. п. полк. К. Дацька 
для українського народу по-
вннні написати більше люди, 
що співпрацювали з ним 
ближче, бо він на це заслу-
жнв. 

С. Д'Ќо 
Воффало 

Є 
‡С=г 

К. Нііі(емемко 

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 
У КИЄВІ 

Було це на початку першої тральний етап південно-зяхід-
світової війни, ранньою осін-; нього фронту. 

„-. , . _, .v . -- , Вслід за вояками почали ню 1914 року Російські війсь- '` , " ж г" -̀  прибувати цивільні українці, 
ќа дуже скоро зайняли Г а л и - І я к и х , ю с і й с ь к а військова вла-
ЧИИЛ' і російська адміністра- д а депортувала s Галичини 
дія почала погром усіх проя- до Росії. Багатьом .і них на 

Одного дня в половині ве-
рееня в університеті, під час 
перерви між викладами сту-
дент Микола Любинськпй 
(пізніше голоаа української 
мирової делегації в Бересті) 
поширив вістку між членами 
української студентської гро-

тих часах у студентській гро-
маді прозивали українським 
міністром закордонних справ, 
бо він усе перший мав і нам 
переказував найсвіжіші новн-
нн з-поза фронту, а зокрема 
з-за Збруча. 

Після цього ми звернулися 
надќ, що до Києва прігвезли j до готелевого урядовця, щоб 
арештованого галицького рік доложив Митрополитові 
мнтропо.тита Андрея Шсп- про наше бажання зложити 
тяцького і тнчасово прнміс-1 йому візиту. Урядовець вяс-
тнлн в готелі Континенталь. І ловив сумнів ч " Ие буде мож-

Без довгої надуян гурток' ливе. бо на поверсі біля две-
студентів, членів громади, ко- рей митрополичого алдрта-
ло шестя осіб, рішили зложи- менту стоїть поліційна варта, 

вів українського національно- поруку київських украінсь- ! т и візиту та прнвітатн Мптро- Одначе на наше прохання 
го жяття.Дссятки тисяч гали- ких громадян удалося зали- полита а столиці України. Як урядовець погодтгвся запита-
чан. українського католиць- шитися в Кнсві та улаштува-1 було умолено, зійшлися ми І ТИ вартового. На запит уря-
кого духовенства, свідомої уќ- тнся на працю в громадських І другого дня перед полуднем у{довця чи можна нам скласти 
раїнської інтелігенції та селян установах J вестибюлі готелю. Постало ПНІ візиту Митрополитові була 
вивозили в глибину Росії та Для допомоги галицьким, тання. в яктіі формі масмо коротка і рішуча відповідь — 
яа Сибір. сингальцям в Києві був зор-1 привітати Митрополита, чи „нельзя". 

До Києва від початку він- 'типізований таємний ўкраїн- будемо просити блпгословен-) Так закінчилася наш'а 
нм неустанно напливали га-:ськиЙ Червоний Хрест, чле-іня, як то с звичаєм у правос- 'спроба побачити і привіќѓти 
лнчанн. лќих багато з нас оа- нн якого, переважно ўкраїн-'лаяних при зустрічі з духов-1 Митрополита, 
чили. ўперше. При першому ська студентська молодь, ними достойниками. Рішили.' Кілька днів після цього у 
знайомстві на нас справляв щоденно відвідувала етапні іщо українському католиць-j нас дома батько опопіЬав про 
велике враження рі`леиь на- 'пункти та пійгьковнп шпн- .'кому високому достойникові народу 
ціойальної свідомості! гали- таль, через які переходили J належить так само шана як 
чан. Спочатку були це укра- полонені, розшукували там 
Гнці — вояки австро-угорсь-1 полонених українців, звнчай-

Андрея Шептицького до ції, що не могли зміститися у 
єпископа з проханням про просторому Костелі. Під час 
доз`віл йому відправити j відправи велике в р а ж ен-
Службу Божу в соборній мо- ня на нас робила висока кре-
настнрській церкві. Це звер-1 мезна , масстатична постать 
нення було великою несподі- j Митрополита в архнсрейській 
ванкою як для єпископа, так мантії та його особливий спо-
і для приявного на нараді ду- сіб відправи речитативом, 
ховенства і вирішили псреда- низьким, грудним голосом, 
ти прохання на розгляд пра-і Серед присутніх на молебні 
вославного кигвського Мит- чути було уваги, чому укра-
рополита. )їнськнй митрополит відправ-

Не знаю, чи була якась j ляс у польському костелі, 
відповідь на це прохання, але Свідомість не могла погодн-
з усією правдоподібністю ітися, що духовний провідник 
можна припустити, що мос-! галицьких українців, яких мн 
калі, православний І Митропо-1 тоді подивляли за їх високу 
лит Київський і Галицький. І національну свідомість, у сто-
такий його був офіційний ти-1 лиці України у поляків най-
тул. не дав згоди ув'язненќо-1 шов притулок для молитви, 
му українському католицько-1 Пригадуючи цю подію з-
му галицькому Митрополито- перед ггів століття, постає у 
пі на відправу богослуження'пам'яті інша подібна подія, 
в православній церкви Можна! що сталася тридцять років 

ПОСТ СКРІПП`УМ ДО Л1Ю-
ТА П. Ф. ЛУКШНОВИЧА 

Енцикліку „Пацем ін Тер-
ріс" написав і виголосив у 
ВеликоднШ тиждень 1963 ро-
ку папа Іоанн ХХШ, а н е . . . 
„минулого року" — папа Пав-
ло О̀Т, я к ц е подав у своїй 
статті „Казка про мир" п. У. 
Самчук. (.‚Свобода" з 13 бе-
резня 1965 p.). 

Енцикліка (Іоанна ХХШ!) 
„Пацем ін Терріс" заторкяула 
найболючішу проблему нашої 
ери. і конгрес влаштований в 
Ню Иорку Центром для Сту-
дій Демократичних Інститу-
цій із своїм шуканням „Еве-
нюс оф андерстендінг'' - с в 
акорді з яђаланням великого 
Папн. 

Глибоке зрозуміння всіх 
цих подій виявив і незвичай-
но влучно коментував їх п. К. 
Крупський у своїй статті „Ко-
яечне зближення і наших 
Церков" („Свобода" з 9 квіт-
ня 1965 p.). 

Орест С. Слуичішськнй 
Ріго Парк. Н. И. 

так припускати тому, що п;с-
ля цього між українським 
громадянством Києва рознсс-
лася вістка 

коі армії що потрапили доіно заляканих та безпорадних 
гххМйґіького полону. Вони пе` в чужих для них обставинах. 
рг̀ ЯбДй`ОТ в- КЯГйі черРЗ цей- та гтлдлвя.тп їм' Дптюмпгу 

і відповідному саном правос-
лавному архнсреєві. Усний 
привіт мав виголосити Мико-
та Лтопннськтгй якого вже у 

пізніше, під час другої свгго-
вої війни. В 1913 році прнбу-
ЛИ до Львова як сингальці. 

цо митрополит І що втікали від наступаючих 
духовенства. яку ІІІІептицькнй відправлятиме І большевнків. група українсь-
спископ Ннкодіга,'молебень в старому польсько- кого православного духовен-

ПРО НЕТОЧНІ ДАШ 
ТА ВИРАЗИ 

Не раз буває, що у статтях 
чи дописах автори подають 
неточні дані або вживають не-
властивнх виразів. Так, џип-
рнклад, у числі .‚Свободи" з 
ц. м. п. І. Білоус у дописі 
„Школа українознавства в 
Дітройті - захід" пише: „Най-
новіша статистика показує, 
що 38% американської молоді 
не кінчить навіть „гайскулів". 

Статистика з 1962763 
шкільного року подає цей від-
соток, як ЗО. 3. 

У „Рідерс Дайджест" з 
квітня ц. р. появилася стаття: 
„Канада: країна контрастів 
та різнородностей". скондан-
сована із журналу „Голлі-
дей". Автор статті, В. С. Прі-
чет, описуючи міста Канади, 
доходить до Вінніпегу і на 
crop. 207 пише: „Перша річ, 
що вас ловить за очі у Вінні-
пегу, це цибульоподібні бані 
росіїіськнх православних цер-
ков українців, що поселились 
тут на початку століття". 

Сподіваюсь, що наші знав-
ці архітектури поінформують 
редакцію цього журналу, що 
такої дивовижі там немає. 

- Ф. Лукіянович 
Філадельфія 

ЩО мав свій осідок і катедру 
прп соборній церкві Мнхай`-
лівського —монастиря у Jvit-
сві. На цій нараді обміркову-
валя звернення мит{юполитк 

близькому су- ства на чолі з єпископом лу-
Мнхайлівського бейським Снльвестром Гасв-

ськнм. Хоч у Львові була лра-
вославна московська Церква, 
тіо'т{ пе'пТшлп там. а зверн^'-

му костелі 
сідстві від 
монастиря. На молебень зій-
ттгася `велика мдса народу, 
головно української інтеліГїЧ(-

лнся до митрополита Андрея 
Шептицького з Проханням 
дозволити їм відправляти Бо-
гослуження у котрійсь з ук-
раїнських католіщьких цер-
ков. Митрополит, на відміну 
від московських ієрархів, які 
відмовили йому відправити 
богослуження у Кнсві в укра-
їнській православній святині, 
з повним внрозумінням прнді-
лнв їм Преображенську церк-
ву на Краківській вулиці, де 
і відбувалися православні ар-
хиєрейські Богослужби, піс-
ля українсько-католицькнх, 
при повсякчасній помочі з бо-
ку пароха та церконослужн-
телів. 

Наведені факти свідчать j S u b s c r i p t i o n Rates: One 
про незаперечну велич особи І У е а г Я2.00: six months 56.25; 
митрополита Андрея Шеп- і ї 1 ^ . ^ 0 , ^ І 3 -^—Jersey City 
тицькало, який своїм посту-j †иЇЇПЄ „ ‚ S f f jgR tar^e 
пуванням практично перево-1 months J4.00. For UNA memben 
ДНв ідеї, які щойно в теперіш-' monthly 65f. 
ній добі знайшли свій вираз "Г" ' ' 
на Вселенському Соборі Ќато- ; І^Ц{. ' д о г г а с н- підписані ав-- т, ' . торами, не мусять відповідати 
лицькоі Церкви та поволі ( поглядам Редакції. Редакція за-

стерігпг осЧЯ право в потребі ви. 
правлятн і скорочувати н а д і с-

шшщшш 

проникають до ік?лігійної сві 
домості нашого загалу. Він 
показав нам шлях до прак-
тичного християнського спів-
життя, правдивої релігійної 
єдностя. основаноТ -ня взасм-
ній пошані і братній любові. 

л а н і иатеріялк Незамовлені 
матеріяли повортасться тількн 
тоді, коли автор собі це виразно 
застеріг, долучивши задресова-
пу коворту з йідпопідпою пош-
товок) оплатою — За зміст ого-
ію`шень Редакція не відпоьідав, 
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Ш Т Е Р Н А Ш О Н А Л Ь Н И И Т Е А Т Р В Ш И К А Г О 
презентўе — 

ПРЕМ'ЄРУ ОПЕРЕТИ Ф. ЛЕГАРА 

ВЕСЕЛА ВДОВИЧКА 
НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

в головній РОЛІ 

ГАЛИНА А Н Д Р Е А Д І С 
1 Солістка Театру „КОЛОН" в Буснос Айрес) 

в суботу, 1-го травня 1965 року 
в 8-ій год. веч. 

в LANE TECHNICAL AUDITORIUM, CHICAGO, 111. 

СОЛІСТИ ^ Х О Р ' Б А Л Е Т - O P K E C T P A 

В суботу, 1-го травня 1965 року 
.'. о год. 3:00 по полудні 

у приміщенні 
К А Н А Д І П С Ь К О Ї К А Н Ц Е Л Я Р П У Н С 

прн 297 College Street в Т О Р О Н П 
— відбудуться 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів 

УНСоюзу 
ТОРОНТА і ОКОЛИЦІ 

н яких повинні взяти участь Урядовці, Конвенційні 
Делегати і Члени наступних Відділів — членів 

Округи: 

49, 418, 432, 440, 453, 409, 478, 480 з Торонто ; 427, 
454 із От. Катрине; 486 з Кіченер ; 449 з Вотер-
ф о р д ; 451 з Ґрімсбі ; 458 з Г а м н л т о н у ; 400 з Лон-
дону; 461 з Кровленд; 402 з Гамільтону ; 404 з 
О ш а в и ; 466 з Брентфорду ; 468 з Н а я ґ а р а он Л е й ќ ; 

470 з Л о н ґ Б р е н ч . 
ПОРЯДОК Н А Р А Д : 

1. Прийнятт'я- протоколу останніх Загальних Зборів; 
2. Звіти ОќрўЃќної Управи; 
3. Звіти Контрольної Комісії; 
4. Дискусія над звітами; 
5. Ўділення абсолюторіі Управі; 
в Вибір нової Управи і Контрольної Комісії; 
7 Доповідь Головного Секретаря про стан та актуаль-

иі проблеми` УНСоюзу; 
8 Передкоцведіцінна кампанія для розбудови УНСоюзу 

та розподіл на Відділи квоти нових членів; 
9. Внесення й ухвали. 

Після ділової частини, Зборів відбудеться свя-
точна роздача ювілейних івідвнак д л я тих, щ о за-
слуяснлися при ро$будеяГУНОоюзу в його 70-річчя. 

Участь u зборах візьме 

Щ"Р Ярослав Пащох 
голошиїй секретар УНСоюзу. 
' З а О К Р У Ж Н У УПРАВУ; 

Окружний Комітет Відділів 
У11С в Нгоарку і околиці 

— еклнкас 

на суботу, 1-го травня 1965 р. 
в год. 7-ій веч. 

в приміщенні Ш К І Л Ь Н О Ї А В Д И Т О Р І Ї 
при Ivy St ree t S: Saudiord Ave. в Ніоарку, H. Дж. 

ЗАГАЛЬНІ 
ОРГАНІЗАЩГШІ ЗБОРИ 

До участи в зборах зобов'язані предсідннки, секретарі 
і делегати останньої Конвенції наступних Відділів: 

З, 14, 27, 37, 43 , 65, 76, 133, 142, 152, 219, 234, 272, 
322, 329, 359, 371, 413, 459, 490. 

НА ПОРЯДКУ Н А Р А Д : 
1. Відкриття і вибір президії зборів: 
2. Спрапоздання з діяльности Округи; 
3. Вибір нової Управи і Контрольної Комісії; 
4. Доповідь гол. предсідника П. ЛНСОГОРА. 

У зборах візьмуть участь: 
Посип ЛИСОГТР, головний предсідник УНСоюзу 
Степан Г А В Р И Ш , обласний організатор УНСоюзу 

ЗА О К Р У Ж Н У У П Р А В У : 
Ю. Бараіпок В. Салабун Д-р О. Ўтрасќо 

Голова Касир Секретар 

СЛОВО ПРО НАШОГО ПРИЯТЕЛЯ 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

д-р Осип ВОЃГКО, голова О. МАКСИМІВ, секретар 

НЮ ЙОРЌІ ОКОЛИЦЯ! 
В п'ятницю, 30-го квітня 1965 року 

в год. 7:30 вечером 
в У К Р А Ї Н С Ь К О М У Н А Р О Д Н О М У ДОМІ 

140-142 Д р у г а Еве.. (між 8 1 9 вул.) в Н ю Порќу 

відбудуться 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів 

УНСоюзу 
міста Ню Йорќу й околиці 

до участи в яких запрошені Урядовці, Представники та 
конвенційні Делегати наступних Відділів: 

4, 5, 6, 8, 19, 46, 66, 69, 117, 129, 130, 158, 160, 184, 
194, 198, 200, 203, 204, 210. 211, 256, 267, 293, 310, 

325, 327, 361, 389, 398, 433, 435, 450, 455, 457, 
485, 489. 

НА П О Р Я Д К У НАРАД: 

1 Звіти з діяльности Окружної Управи, зокрема підсумки 
членської кампанії присвяченої 70-річчю УНСоюзу. 

2. Звіт Контрольної Комісії і ўділення абсолюторіі Окруж-
НІЙ Управі. 

3 Вибір Окружно'ї Управи і Контрольної Комісії. 
4 Встановлення пляну праці, зокрема обговорення перед-

конвенційної кампанії для розбудови УНСоюзу й розділ 
квот на Відділи, і вибір Організаційної Комісії. 

5 Обговорення союзової вечірки, на якій будуть роздані 
ювілейні відзнаки УНСоюзу. 

6 Внесення н запити 

П І С Л Я З Б О Р І В — П Е Р Е К У С К А 
Закликаємо псі бел вийнятќу Відділи. їх уряди, конвеи-

ційннх Делегатів і всіх активних союзовців, взяти обов'яв-
кову участь у цих Зборах Це також, зокрема, відноситься 
до тих нечисленних Відділів і Делегатів, які пе брали уча-
сти в минулому році в зборах Округи. В Зборах візьмуть 
участь члени Екзекутиви УНСоюзу. 

За Управу Окружного Комітету: 
І. ФЛПС, голова В. ІПІКНФОГУК, секретар 

Увага! Стейт Коннектикат! Увага! 
О К Р У Ж Н И Й К О М І Т Е Т В І Д Д І Л Њ У Н С О Ю З У 

С Т Е И Т У К О І Ш Е К Т И К А Т 
— повідомляє, що 

в неділю, 2-го травня 1965 року 
о год. 4:00 по полудні 

в Ц Е Р К О В Н І Й З А Л І при 567 George Street 
в Н Ю Г Е П В Е Н , К о н я . 

ЗБОРИ 
О к р у ж н о г о Комітету Відділів 

УНСоюзу 
стейту Коннектикат 

в якій повинні взяти участь всі члени Окружної Управи, 
Відділові Урядовці. Конвенційні Делегати і представники 

наступних Відділів: 

10, 12, 18, 23 , 54, 59, 67, 84, 138, 250, 254, 202, 
277, 350, 370, 387, 390, 414. 

НА ПОРЯДКУ Н А Р А Д : 
1. Звіти уступаючої Управи; 
2. Вибір нової Окружної Управи; 
3. Доповідь Головного Предсідника УНСоюзу про стан 

УНСоюзу; 
4. Плянування нової праці і розподіл квот на перед-

коивенцІАиу кампанію за розбудову УНСоюзу. 
В зборах візьмуть участь: 

Иоснп ЛИСОГТР, головний предсідник УНСоюзу і 
Ярослав Г У К , головний радний УНСоюзу 
Стефан Г А В Р И Ш , обласний організатор УНСоюзу 

О К Р У Ж Н А У П Р А В А 

Літературно-МнстецькиД Ќ л ю б 
у Філядельфі ї 

СУБОТА. 1 Т Р А В Н Я 1965, год. 7:30 веч. 
ДОМІВКА СОЮЗУ УКРАЇНОК (гора) 

49S8 Н. 13-та вул. 

15-ЛІТТЯ Ж У Р Н А Л У „НОВІ Д Н І " 
С`лово про журнал виголосить МАРТИН ЗАДЕКА-

У Вечорі прийме участь редактор „Нових Д н і в " 
П Е Т Р О В О Л И Н Я К 

Щиро запрошуймо. Вступ один доляр. 
На закінчення Вечора Товариська гутірка при чаю, яким 
частуватимуть Прнявннх ВШ. Пані з 44-го Відділу СУА 

під проводом Голови п. Голини Бопдаренко. 

його, а наша вина. Він рефе-
рус не тільки більші події, але 
часом подас навіть місця і да-
ту пікніків, всяких малих ім-
през, і в такий спосіб популя-
ризус українське ім'я. Я на-
певно не помилюся, коли 
твердитиму, що ред. Андер-
сон не мас конкурента в неук-
раїнському світі, особливо в 
журналістиці, щодо реферу-
вання українських справ на 
сторінках американських ден-
ннків, правдивого насвітлення 
української історії та україн-
ськях визвольних змагань. 
Не мас він конкурента в цій 
ділянці не тільки в ЗДА, але 
Й в цілому світі. 

І всю цю велику роботу вн-
конус він совісно уже повних 
десять років не тільки без 
найменшої винагороди, але 
навіть без скромної подяки. 
Часом дехто ще й ‚‚вередўе". 
Єдиним признанням дотепер 
Для ред. Андерсона було 
скромне прийняття на його 
честь, влаштоване діючим то-
ді ще метрополітальним від-
ділом УККА в Детройті. 

Джеймс К. Андерсон не 
тільки писав про нас, — він 
піддав українській громаді не 
одну добру думку. Завдяки 
його ініціятиві, наприклад, 
Дѓгройт був першим великим 
українським осередком, що 
офіційно запротестував проти 
ув'язнення теперішнього кар-
динала Сліпого, і листамн-
зверненнями до Об'єднаних 
Ницій та до уряд)' ЗДА зажа-
дав їх інтервенції в справі но-
го звільнення. В цій справі 
він вмістив на сторінках ‚.Діт-
ройт Нюз" обширну статтю. 

З В січні 1959 р. Дітройт мав 
перший ‚‚контакт" з вислан-
дем червоної Москви — Міко-

. янрм. Українці, під проводом 
тодішнього метрополітального 
відділу УККА, мали ініціятн-
ву і провід в цьому „контак-
тГ'... Джеймс К. Андерсон ре-
ферував події на сторінках 
своєї газети. Вся світова пре-
с̀а писала про цей .‚контакт", 
по-різному інтерпретувала йо-
го, але це „прийняття" стало 
символічним: американська 
преса ще й сьогодні називає 
подібні прийняття — ‚‚прий-
няттям Мікояна в Дітройті". 

Написати цих кілька рядків 
про мого і нашого відданого 

Ф '"і 

Увага! Ню Брансвік і околиця! Увага! 
65-ий В І Д Д І Л СОЮЗУ У К Р А Ї Н О К А М Е Р И К И 

влаштовує 

ВИШИВАНІ ВЕЧЕРНИЦІ 
в суботу, 8-го травня 1965 року 

в П А Р О Х І Я Л Ь Ш П З А Л І при П л д е н Стріт 
в Н Ю Б Р А Н С В І К , Н. Д ж . 

Оркестра В. Задорожного Початок в год. 9-ій веч. 
ВСТУП: 1.50 Дол.. молодь 1.00 дол. 

Український Православний Осередок 

СВ. АП. АНДРІЯ 
в С. Б А В Н Д Б Р У К , Н. Д ж . 

ПРОВІДНА НЕДІЛЯ 
ВСЕНАРОДНЕ ПОМИНОВЕННЯ 

ПОМЕРШИХ 
В Провідну Неділю, — 2-го травня ц. р. 

урочисті відправи очолить 
В л а д и к а Ар.хнєппскоп М С Т И С Л А В 

Година 10 ранку Лрхнсрепська Св. Літургія. 
Годиќн 12 дня - Церковна процесів на місцевий цвинтар 

і спільна Панахида за душі наших попередників 
І`хітьків і Матерів, Братів і Сестер та Мучеників і Ге-
роїв Українського Народу, що життя своє віддали :va 
Віру Христову та волю її державність України. 

Година 12:30 дня Великодній привіт Владики поховпннм 
на цвинтарі й окропленим кожної могилки Св. Водою. 

До численної` участи і молитов запрошуѓ 
КОНСИСТОРІЯ 

Української ПраволсавноІ Церкви в СІНА 

Ред. Джеймс К. Андерсон 

менти: десятиліття служби 
українській справі й . . . порт-
рет, що його він мені приніс 
і подарував пізною осінню 
1964 року. А історія цього 
портрету така. Спершу опові-
дання про Шевченка, пізніше 
деякі книжки про нього, а на 
кінець його участь у відкритті 
пам'ятника Шевченкові у Ва-
шннгтоні зробили таке силь-
не враження на Андерсона, 
що він почав чимраз більше 
інтересуватнся цнм великим 
українським борцем за свобо-
ду. Він час від часу кликав 
мене ft жадав деяких інфор-
мацій про Шевченка, вннаххг 
днв дещо сам, і купував усе. 
що було в англійській мові 
про нього. На жаль, в англій-
ській мові написано про Шев-
ченка менше, як мало. Аж од-
ного дня приходить до мене 
редактор Джеймс К. Андер-
сон з чимсь старанно завитим 
у папері. Дещо зворушений, 
він розгорнув папір і поста-
чяв переді мною -— портрет 
Тараса Шевченка. Намалю-
вав він цей портрет з картки-
поштівкн. яку дістав у Ва-
шингтоні. Малював кілька мі-
сяців, і був це перший його 
малюнок. Не є це найкращий 
портрет Шевченка, але він 
для мене подвійно дорогий: 
малював цей портрет з любо-
в'ю і з пошаною до найбіль-
шого українця снн амернкан-
ської землі: подарував мені 
цей портрет — мій щирий 

друга заставили мене два мо- друг. 

„Український Христіянський Рух, Відділ 
у Філядельфії, продовжує працю 

- Цього року припадає кілька І ратах присутні зможуть стави. 
ти запити 

Управа УХР запрошує за-
річниць, які українці на щло-
шу світі повинні належно від-
значнти, незалежно від того. 
чи вони радісні чи сумні. 
. До перших належить століт. 
тл народження князя Україн-
^ької Католицької Церкви — 
Слуги Божого Митрополита 
Кар Аядрея Шептицького (29 
липня 1865 p.), а до других 
„Трагічні дати" українських 
церков, а то 35-ліггя спроб на. 
сильної ліквідації УАПЦ в У-
країні, та 20-ліття арешту ка-
толнцьких українських Вла-
дНК (11-го квітня 1945 p.). 
Д л я належного —відзначен-
ня тих рокови Відділ УХР у 
філядельфії влаштовує в дні 
11-го квітня о год. 6:30 вечо-
ром в залі кафетерії школи св. 
Миколая при вул. 24-ій і По-
пляр Святочні Сходини Чле-
яів та Загалу Громадянства 
із наступною програмою: 

Відкриття та вшанування 
жертв боротьби в обороні у`к-
раїнських Церков. Панель на 
тему: Слуга Божий Митропо-
лит Андрей Великий Подвиж-
ник Церковної Єдности. У-
часть беруть слідуючі преле-
ґентн: о. кан. Роман Лобо-
днч — Життьовий ШЛІГЃ Мит-
рополита Кнр Андрел; ггроф. 
д-р Григор Лужиицькяй — 
Через церковно - релігійне до 
надіонального об'єднання; 
о. проф. Иосиф Корба ЧНІ — 
Беатифікаційні процеси Слуги І 
Божого Кнр Андрея; проф. 1.1 
Коровицькнй — Митрополит 
Кир Андрей на грані двох сві-
тів. 

Реферати будуть приблизно 
по 15 . 20 хвилин, а по рефе-

гал громадянства до масової 
І участи, щоб належно відзна-
чнти ті події. 

Н. К. 

Марія Лобай виступить з концертом у Бостоні 
. Цьогорічна ґрадуантка Ню 

Іяглеид Консерваторі оф Мю-
зік в Бостоні, Масс., панна 
Марія Лобай почала музичні 
студії в Каракасі, Венесуели, 
де вже до 1961-го року одер-
жала була 17 медалів - наго-
род в змаганнях за лершенст-
во та 4 особливі відзначення 
за виконання музичних творів 
на фортепіяні. В 1961 роді ро-
дина пп. Лобаїв переселилась 
до ЗДА, і Марія продовжува-
ла студії в згаданій Консерва-
торії. Упродовж того часу її 
прізвище було кожного се-
местра відлічуване на т. зв. 
деканській листі. 5-го квітня 
панна Лобай була повідомле-
на про алнсання її в члени Не. 
иіенел Мюзік Анер Сосайті оф 
Пі Калпа-Лямбда за ‚‚найви-
щі виконання ft надзвичайні 
досягнення в музиці разом із 
особистими кваліфікаціями 
потрібними для завершення 
на тому полі". 

В програмі студентських 
праць Марія написала була 
розвідку про українську му-
зику, чим зацікавила відомого 
професора Давида. Барнетта, 
який після того й сам почав 
досліджувати проблеми укра-
їнського музичного мистецтва. 

У концерті 30-го квітня в 
год. 8:30 вечора у Реситал 
Голл, 290 Гантінґгон Аве, 
Бостон, Масс панна Марія 
Лобай виконає вибрані твори 
Баха, Ветговеиа, Шумана, Де-
бюсі та з українських — два 

Марія Лобай 

твори д-ра Рудницького. Оце 
мабуть перший раз на терен і 
тієї Консерваторії та у внко-
нанні її градуанткн будуть 
звучати українські мелодії. 

Родичі градуанткн прожн-
вають в Ню Гейвені, Кони її 
батько, проф. Іван Лобай, ви-
кладас машинову інженерію в 
Ню Гейвені Коледжі та с чле-
ном 141-го Відділу Українсь-
кого Народного Союзу, а ма-
ти, п-і Галина Лобай с актив-
ною ч-пенкинею всіх місцевих 
організацій. 

Панні Марії Лобай бажаємо 
найкращих успіхів в концерті, 
зокрема в познайомленні слу-
хачів з українською музикою. 

ЗДА і СССР знищили свої сателіти, щоб 
вони не впали на чужу територію 

Вашингтон. — 3 урядових що 
кол повідомили, що і ЗДА 
і СССР понищили свої досвід-
ні сателіти, які вже викінчу-
вали свої лети довкола землі 
і могли б впасти на несвою 
територію, де їх могли б дос-
ліджувати на основі розбитих 
частин. А СССР останній сате-
літ знищено з землі в косміч-
ному просторі 22-го лютого ц. 
р. Нищиться сателів вгорі так, 

за допомогою радювпх 
сигналів спрнчинясться вибух 
матерії в сателіті. З урядових 
кол повідомляють, що досі ані 
СССР ані ЗДА не знищили 
чужого сателіта, хоч моѓля б 
це легко зробити. Радар ствер-
див. що совстськнн сателіт 
Космос 57 розлетівся після 
експльозії на 127 частин, з я-
зкшкХбм ?зос н am 6Е х н м 

довкола землі. 

В СЬОМУ Р І Ч Н И Ц Ю 
неяіджвдуваіім смертн мого исзаб)тнього Чоловіка 

бп. лам. 
д-рв Олександра Плітаса 

буде відслужена 
П А Н А Х И Д А 

ЗА спокій ЙОГО ДУШІ 

в неділю, 2-то травня її. р. о год. 12-ій 
- - - на місці Пого Вічного Спочинку 

ня УКРАШСЬКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ ЦВИНТАРІ 
я САВТ ВАВНД ВРУКУ, Ню Джерзі 

Д Р У Ж И Н А 

ДІЛИМОСЯ СУМНОЮ ВІСТКОЮ З РОДИНОЮ. ПРИЯТЕЛЯМИ І ЗНАЙОМИМИ. 
ЩО ДНЯ 23-го КЖТНЯ І № РОКУ УПОКОЇВСЯ В БОЗІ 

ІИЖ. РОМАН КАРПИНСЬКИЙ 
НА 42-яу РОЦІ ЖИТТЯ 

П А Н А Х И Д И ВІДБУДУТЬСЯ в ВІВТОРОК І СЕРЕДУ П-ГО І ѓs-го квітня 
Ц. Р. В ЃОД. Wft втч. В ПОХОРОННОМУ ЗАВЕДЕННІ П ЯРЕМИ В НЮ ЙОРЌУ 
П О Х О Р О Н ВІДБУДЕТЬСЯ В ЧЕТВЕР 29-го КВІТНЯ 1985 РОКУ В 9-ій ЃОД 
РАНКУ З ТОГО Ж ПОХОРОННОГО ЗАВЕДЕННЯ ДО ЦЕРКВИ СВ ЮРА В НЮ ПОЃ 
ЌУ. А ОПІСЛЯ НА ЦВИНТАР „ГЕЯТ ОФ ЃЕВЕН' В ПОИКЕРС. Н П 

В ГЛИБОКОМУ СМУТКУ: 
Д-р СОФІЯ — ДРУЖИНА 
ЯРОСЛАВ І ЮРІЯ — СИНИ 
о. КМЧЯ КАРПИНСЬКИЙ — БРАТ 
о. ВОЛОДИМИР РАБІЯ 
Д-р ЮЛІЯН. ЯРОСЛАВА РАЬІЯ З СИНОМ 
СТЕПАНІЯ КУШЛИК З ДОНЬКОЮ 1 ЗЯТЕМ 
ОЛЕНА МОСОРА З ДОНЬКОЮ, ЗЯТЕМ І ВНУЧКОЮ 
АЛЕКСАНДРА РАБІЯ З ДОЧКОЮ І ЗЯТЕМ 
ЛЕВКА І РОМАН КЃУПКА З СИНОМ І НЕВІСТКОЮ 
ДАРІЯ І ЯРОСЛАВ БОЯДУНМК З ДОЧКОЮ 
ЯРОСПАВ 1 ТАМАРА СИДОРЯК З ДІТЬМИ 
та БЛИЖЧА 1 ДАЛЬША РІДНЯ НА РІДНИХ ЗЕМЛЯХ 

1 В АМЕРИЦІ 

ГОЛОВНА РАДА БРАТСТВА УСС 
ПОВІДОМЛЯЄ. ЩО 

З'ЇЗД УСС З НАГОДИ 50-РІЧЧЯ 
відбудеться в Ню Йорќу 

в д н я х 15 і 16 т р а в н я І!МіЛ р о к у 
Зголошення на З'їзд присилати на адресу: 

Д-р Сава Ннкнфоряк , 233 East 9th Street. New York, N. Y. 
нанпі.яііпн` до 2-го ті)авпя НИіо p. 

# 
В зЬояошешіях подати хто мас забезпечення нічліг п рідні чи лнаяомих, чи 

такого ием,іс 
В п'ятинцю, 14-го травня ц. р. від 6 ѓод. ЯЃ-Ч. В ДОМТВЦІ СтапЯЦІ Ііратствя УСС, 

в Народиім Домі прн 140 — Z-ru Кшпо Оудр РЕЄС`ТРАЦІЯ. 
Програма З'їзду буде поданії икремо 

Секція Щружип Лікарів 
в НЮ НОРКУ 
— влапгговус — 

в неділю, 2-го травня 1965 р. 
о год. 5-ій по пол. 

в за.гі У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Ш С Т И Т У Т У А М Е Р И К И 
2 Схід 79-та вул. в Ніо Порќу 

Концерт 11-літньої 

ЮЛІЯНИ 0СІНЧУК 
В програмі твори: СБТОВЕНА. ШОПКНА. 

Ш У П Е Р Т Л 1 ДЕБЮСЗ 
34шрошусмо Шанопнс Громадяяство на цю 

мистецьку ІмЛрезу. 
УПРАВА 

По Концерті ТОВАРИСЬКА В Е Ч І Р К А . 
Чистка дохід призначѓНжй на добродійні цілі. 

В неділю, 2-го травня 1965 р. по Службі Божій о год. 12:45 
буде підправленії 

В Д Е С Я Т У Р І Ч Н И Ц Ю С М Е Р Т И 

ПАНАХИДА 
В К А Т Е Д Р І СВ. О. М И К О Л А Я в Ш И К А Г О 

ЗА СПОШ ДУШІ 

сл. П. інж. ІЛЛІ СЕМЯНЧУКА 
огновоположнвка і голови Федеральної Кредитової Кооперативи Самопоміч, голови 
Українського Кооперативного Т-ва Самодопомога, голови Об'вднання Українців 
в Америці СакоішмІч — Відділ в ІІІккаґо, та в краю Директора Окружпого Союзу 
Кооператив п С`таниелавоЬІ. Днректщмі Центроомозу у Львові, І члена ХлібороС-

оисоі Палатк`у Львові, визначного діяча і громадянина. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А К Р Е Д И Т О В А У К Р А Ї Н С Ь К Е К О О П К Р А Т И В Н г : 
К О О Н Е Р А Т И В А САМОПОМІЧ Т-ВО САМОДОПОМОГА 

О Б ' Є Д Н А Н Н Я У К Р А Ш Ц І В В А М Е Р И Ц І 
САМОПОМІЧ — В І Д Д І Л в Ш И К А Г О 



І ` СВОБОДА, СЕРЕДА, Ю-Гв КВІТНЯ 1983 Ч. 7Я. 

30-ліття з дня смерти проф. Миколи П. Вікула 
у Вашингтоні 

Минуло ЗО років, як відій-
шов від нас нвдзвпчай н о 
скромний і багатонадійний на-
уковець — професор Україн-
ськоі Господарської Академії 
в Подебрадах, керівник катсд-
ри неорганічної хемії на інже-
нерному факультеті. Жнттс-
внй шлях Мнколн Павловича 
Вікула склався з навчання, 
педагогічної діяльності! й на-
уковнх досліджень. Це його 
життя було таке. 

Микола Вікул прийшов на 
світ 3-го січня 1887 року в 
Тбілісі (за' царизму Тифлісі) 
в Грузії. Батько його о. Павло, 
по закінченні студій в Духов-
них Семінарії й Академії був 
тимчасово призначений учн-
телем у Тнфліську духовну 
семінарію. В недовгім часі о. 
Павло був уже на парафії в 
Каменець . Подільському. В 
цьому місті М. П. учився в ду-
ховній Семінарії, яку закінчив 
у 1908 році. Однак духовна ос-
віта його не вабила і він всту-
пнв у Варшавський універсн-
тет на природничий Факуль-
тет, спеціалізувавшись в не-
органічній хемії. Університет 
закінчив у 1913 році й зараз 
був запрошений в Кам'янець-
ку середню технічну ШКОЛІ'. 
В цій школі М. П. працював 
до кінця 1917 року. В час 1-ої 
світової війни при евакуації 
Кам'янецької школи в Ростов 
нУДону М. П. опинився в ба-
гато урядженій лабораторії 
Ростовської середнє-технічної 
школи на Скобелевській ву-
лиці, шо за російського тнм-
часового уряду переназвана у 
Вищий Технологічний Інстн-
тут. Із технічної ШКОЛИ М. П. 
перенісся до учительської се-
мінарії на вчителя математн-
ки на пару місяців У жовтні 
1918 року його вже заклнка-
но на старшого асистента при 
катедрі неорганічної хемії в 
нововідкритому Кам'янецько-
му університеті. Тут він пра-
цював до листопада 1920 ро-
ку, коли армія УНР була пе-
реможена, навалою совстськнх 
військ. З персоналом унінер-
ситету, що не захотів залнша-
твсь під окупацією червоних 
„визволителів", М. П. перемий-
дрував до осідку уряді' УНР 
у Тарнів. Тут небіжчик пра-
цював півтора року в мініс-

герстві освіти УНР до 1922 р. 
У 1922 р. відкрито Украін-

ську Господарську Академію 
в Подебрадах в Чехо-Словач-
чнні, до якої Миколу Вікула 
покликано на доцента внкла-
датн, а згодом і керувати ка-
тедрою неорганічної хемії. Він 
же провадив і Лябораторні 
вправи кількісного аналізу на 
технологічному відділі інже-
нерного факультету. На по-
чатку навчання 8 Академії 
було скрутновато з підручнн-
камн. Микола Вікул розв'язав 
справу підручника в той спо-
сіб, шо за дозволом проф. — 
чеха Форманенка проредагу-
вав переклад ного підручника 
неорганічної хемії, — зробле-
ннй студ. Л. Мосендзом. Цей 
підручник уживався в чеській 
Вищій технічній школі. Для 
вправ по кількісному аналізу 
М' ЃІ. написав дуже сконден-
совану книжку „Кількісний 
аналіз", що була дуже доб-
рнм посібником для студентів 
технологічного відділу інже-
нерного Факультету. 

Ввесь вільний час М. П. 
присвячував науковій праці з 
дослідження кобальтінітрітів. 
З цісї галузки він написав і 
захистив дисертацію при Ук-
раїнському Вільному універ-
снтеті на доктора філософії в 
1928 році а Празі. Цього ж 
року М. П. був іменований 
профес`ором і керівником ка-
тедрою неорганічної хемії на 
Інженерному Факультеті Ака-
демії. Треба зазначити, що ві-
льний час професори мали в 
Академії тільки вечорами, як 
студенти залишали ляборато-
рії, неділями й святами й на 
вакаціях. У ці обмежені часи 
М. П. завжди був у ляборато-
рії на Надражпій вулиці. Він 
був аналітнк-мнстець. Аналі-
тнчна вага для нього була 
святою-святих. За вагу зав-
жди сідав, все протерши від 
найменшої пилинки і дуже 
кривився, як якийсь студент 
нехлюйно поводивсь з вагою. 
Очевидно, що для наукової 
праці треба було мати певні 
реактиви іі прилади, на що 
чеське міністерство відпуска-
ло дуже скупенько кошти Не 
легко було й з літературою, 
особливо з фаховими журна-
ламн, які доводилося познча-

Чотири роки прачі Головного Комітету 
Теребовлян 

Минуло вже 4 роки, як 19 
березня 1961 року в Ню Иор-
ку засновано Головний Комі-
тет Теребовлян під проводом 
відомого теребовельського ді-
яча- сеньйора Івана Козака. 

За той час члени ГКТ про-
вели велику організаційну, 
інформаційну та збірќову ак-
цію, збираючи матеріяли до 
історії Теребовельщннн, адре-
си земляків і фонди на видай, 
ня Збірника. Відбуто кілька 
ширших сходин, багато засі-
дань, організаційних поїздок 
по Америці й Канаді. Члени 
ГКТ відвідали Вашингтон, 
Філадельфію, Клівленд, Діт-
ройт, Шикаґо, Воффало, в 
Канаді: Монѓреаль, Торонто, 
Ст. Кетерннс, Грнмсбі, Гемил-
тон Вінніпег, Давфнн, фар-
мн, де колись була канадійсь-
ка Теребовля — разом понад 
10 тисяч миль. Вислано понад 
6 тисяч листів, видано Різдвя-
ні й Великодні картки (деякі 
з них, на жаль, залишились 
без відповіді). 

В НАІІПИ КНИГАРНІ МОЖНА 
НАБУТИ: 

ГРИГОР ОРЛИК, Ілля Борщик, іѓгор. 124, англ. мова $2.50 
ЧОРНІ ДІЛА КРЕМЛЯ, инд. Добрўеў. 2 тонн, стор. 

515, 710, англійська мова . . . $10.00 
РОЗСТРІЛЯЙЌ ВІДРОДЖЕННЯ, Ю. Лавріненко. 

crop. 979 $600 
РОЗСТРІЛЯНА МУЗА. Яр Славутич, стор. 93 $100 
ТИГРОЛОВИ, Іван Багряний, стор. 272 $3.00 
НОТАТКИ ПОВСТАНЦЯ, стор. 201 $З 00 
СОНЯШНА МАШИНА. Вол. Вннниченко. часѓ. 1. 

стор. 312 $3.00 
ВИБРАНІ ПРАЦІ, Мнх. Грушевський, стор. 262 . . $3.00 
АНТОН БІДА ГЕРОП ТРУДА. їв. Багряний, ст. 269 $2.50 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

РУХУ, Ілля Витановнч, стор. 624 $13.50 
ПОВІНЬ, Даріл Ярославська, роман у трьох частн-

нах. Том І. стор. 266. брош. __ $3.50 
УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Богдан Винар. 

Студія совстського КОЛОНІАЛІЗМУ, з передмовою 
проф. Володимира П Тимошенка, сто. 400, м'я-
ка оправа „ . . . , , $5.00 

THE UKRAINIAN ECONOMY by Nicholas Fr -Chirov-
sky, стор. 96. м'яка оправа $1.80 

ДУХОВІ ВПЛИВИ KIICRA НА МОСКОВЩИНУ В 
ДОБУ ГЕТЬМАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, Фраико Бог-
дан Карчмарнк, стор. 146. м'яка оправа $4.00 
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слати на адресу: 

^Svoboda'9 Bookstore 
P. О. Box 346 Jersey City, N. J. 07303 

HUDSON COUNTY 
NATIONAL BANK "I 

' J e r s ey City, 
B a y o n n e North B e r g e n 
G n t t e n b e r g U n i o n Ci ty 
H o b o k e n W e e h a w k e n 

ФІНАНСУВАННЯ 
A НОВИХ ABT , 

НА 
РІК 
ЗА 
$100 

І 

4 

Також уживані авта по НИЗЬКИХ япякяџхт 
SBSG 

ти з чеських бібліотек (Висо-
кої Технічної школи, Карло-
вого університету, Хліборобсь-
кої Академії). Все це необхід-
но було переборювати, щоб 
добитися високого рівня вис-
лідів. 

М. П. — невеликого зросту 
щупленької делікатної стату-
рн брюнет, короткозорий зав-
жди у великих у роговій оп-
раві окулярах та добре прн-
пасоваиому чистому стало те-
мному убранні. На лекціях і 
вправах бував як ніби зібрав-
ся на баль. Ходив тихо без 
шелесту й грюку. Голосно ні-
коли не сміявся (не реготав-
ся), але на лиці грала усміш-
ка і то загадкова — зразу важ. 
ко було відгадати чи він по-
сміхасться з присмности — чи 
з незадоволення . . . Як лектор 
М. П. мав свій особливий стиль 
на викладах. Він не дотриму-
вався якогось одного твору, 
а переплітав найповажніші те-
оретнчні проблеми з жартів-
ливн.чн дотепами, тримаючи 
авднторію в п о жвавленому 
стані. Студенти ного любили. 
Від ширших прилюдних вис-
тупів М- П. стримувався. Це 
замкнутий у собі науковець. 
Адміністративними посадами 
в Академії й на Факультеті М. 
П. цікавився мало і мабуть 
через це був тільки один рік 
деканом Інженерного Факуль-
тету. 

Коли намітилось більше ско-
рочення кредитів на наукові 
праці, а до того надійшла по-
ра дати поважнішу освіту сдн-
нін доньці, Оќсанці, яку М. П. 
любив безтями, він у 1929 ро-
ці переїхав мешкати до Пра-
гн. У Празі доню примістив 
учитися в англійській гімна-
зії, а собі випросив місце в 
лабораторії Карлового універ-
снтету. Тут він розпочав дос-
лідження цинк - переќсидів, 
присвячуючи ввесь час поза 
лекціями лабораторії н бібліо-
теці. Шість років він копнчив 
експериментальні дані, аж не 
досяг певних вислідів. Док-
ладно описав всю експеримен-
тальну частину й почав об-
роблятн висліди. Одначе доля 
судила інакше. 13-го лютого 
1935 року М. П. занедужав на 
гостре запалення сліпої кнш-
кн, спізнився з операцією, яку 
довелося робити без наркозу 
(мав ослаблене серце), а 14-го 
лютого, не приходячн до сві-
домостн, М. П- упокоївся. Про-
жив він всього 48 роки і 42 
доби, згинув, здавалося при 
тодішньому стані медицини, 
від уже мало небезпечної не-
дугн і то так раптово. Шости-
річннй науковий дорібок ли-
шнвся недоведеннм до кінця 
'й cBlfy"ire'поСйчтпз," а перед 
Миколою Павловичем стелнв-
ся ще довгий науковий шлях. 

Похований небіжчик на О-
льшанському цвинтарі в Пра-
зі поблизу православної цер-
ковцї. Коло могили поставле-
ний масивний дубовий хрест, 
зроблений в Подебрадах за 
проектом проф. Сочинського і 
посаджені дві снмволнчні вер-
бн. 

Осиротив дружину й любу 
доню Оксанќу, які не з а л и т и . 
лнся під червоною окупацією, 
а зазнали всіх .‚вигід" скнта-
льщини і прибилися до ‚‚ти-
хої пристані" в нанбагатшій 
у світі державі — Америці. 

Нехай ці рядки будуть ки-
тицею запашних українських 
квітіп для передчасно відіії-

Досі зібрано коло 80 % зап-
лянованого матеріялу, одначе 
ще декілька осіб не прислало 
обіцяних речей, а із-за цього 
справа з виданням Збірника 
п рот дѓасться. На останньому 
засіданні вирішено замкнути 
реченець надсилання матерія-
лів з днем ЗО-го вересня 1965. 
Теребовельськня Збірник ма-
тиме науковий характер, стат. 
ті наших науковців з різних 

Футболісти ‚‚Тризуба" і УСН-у ввійшли 
до фіналу Сходу 

„Тризуб", Філядельфія здо-
був минулої неділі. 25-го квіт-
ня у Філядельфії чергову пе-
ремогу в поході по чемпіонат 
і Чашу ЗДА над твердими су-
перннкамн дружини т,Кар-
патія Кікерс" з Дітройту. Вн-
слід 1:0 для „Тризуба" не 
віддзеркалює ѓЃЄреваѓн, яку 
мав ‚Тризуб" впродовж 7 0 ' ' 
зустрічі. Напад ‚.Тризуба" 

ділянок як : археологія, істо- прогайнував багато стрілових 
рія, природа, теребовельські 
говірки, народня ноша, наз-
возиавство, герби, пнсьменнн-
ки й мисѓіџ з Теребовельщи-
ни, визначні діячі, спомини, 
опнси окремих місцевостей, 
теребовлянн в Америці, Ка-
наді й інших країнах, вкінці 
багато світлин. 

У цій збірній праці повинні 
взяти участь усі теребовлянн, 
що знають і пам'ятають важ-
ливі моменти з життя Теребо-
вельщнни, щоб вона дала по 
змозі якнайповнішу картину 
життя Теребовельської Землі, 
колись окремого князівства, 
що мас за собою довгу Істо-
рію, а яка видала багатьох 
визначних людей, що внесли 
великий вклад в історію й 
культуру України. 

Всякі матеріяли, інформації 
чи грошові пожертви проснть-
ся слати на адресу урядуао-
чого голови д-ра Василя Па-
лідвора (69 Іст 7. вул. Шо 
Иорк, Н. И. 10003). 

Головний Комітет 
Теребовлян в Ню Порќу 

нагод. Одинокі ворота стрілив 
для „Тризуба" на 35 хвилині 
новий змагун Бонеллі, який 
грав на правому крилі. Ц е ' 
б'ули змагання півфіналу 
Сходу. 

УСК Ню Иорк також мав 
чимало клопотів із завзятим 
суперником, — дружиною 
‚Доичунгарн" у півфіналь-
ній грі СХОДІ', яка відбулася 
минулої неділі на грищі 
„Дойчунґарн" у Маспет, Н. 
И. Спочатку німці накинули 
швидку гру і грали гостро. 
Вони й здобули ведення, яке 
вдержали до перерви.В другій 
лівѓрі УСК взявся до праці 
і виборов заслужену перемогу 
двома воротами, що їх здобу-
лн Ірфелт на 55-ій і Ннрдон 
на 67-ій хвилинах гри. Пере-
мога 2:1 була теж низькою, 
коли брати під увагу хід 
змагань. 

Вже в наступну неділю. 2-
го травня, зустрінуться впер-
ше в історії футболу ЗДА 
дві українські дружини у фі-
налі Сходу в грах за чемпіо-

Збори Осередку ТУСМ в Ню Йорќу 
12-го березня в домі Орга-

нізації Українського Внзволь-
ного Фронту відбулись Зага-
льні Збори Осередку Діяль-
ностн ТУСМ. Збори відкрив 
Ігор Чума. Вибрано Призидію 
Зборів в складі: Ігор Чума — 
предсідннк, Ігор Нестерчук :— 
заступник, Таня Коршук !`ѓ-
секретар. До НомінаціяноІ Ко-
місії вибрано: Аллу Непрелі', 
Володимира Будзяка і Врг^ 
данќу Нагірну. 

Звіт з діяльности склав В. 
Будзяк. На внесок голови 
Контрольної Комісії, мґр. Ќрн-
стантина Савчука, уділено аб -̀
солюторії уступаючій Управі. 

Тоді слідувала доповідь ЇО-
рія Нестерчука на тему „Зав-
дання ТУСМ в сучасну пору". 
Доповідач одержав признання 
від слухачів за добре опрацьо-
вану і цікаву доповідь. Він 
з'ясував сьогодиішнс суспіль-
но-політичне становище Укра-
їнн під московським панувай-
ням і політичний стан укра-
їнської еміграції, та закликав 
членів, щоб вони студіювали 
ідеологічно - політичні питан-
ня, зокрема, ідеологію укра-
їнського націоналізму, щ о б 
виробляли і підвищували свій 
інтелектуальний рівень пнль-
ною працею над собою, та щоб 
були активні в українськім 
визвольнім русі. Доповідач за-
пропонував студентам ітн тро-
ма шляхами: 1) до амернкан-
ськнх студентських і молоде-
чнх організацій і там ширити 
наші ідеї та концепції, 2) на 

форум запропонованого ету-
дентського відділу All. АБИ. 
3) та до укр. студентських ор-
і`анізацій і там поборювати 
тенденцію стрічатись з пред-
стаиникамн Сош:тської Укра-
їнн. Після доповіді слідували 
запити й дискусія, в якій бра-
ли участь: Богдан Боднар. Во-
лоднмнр Николяк, Ігор Заяць, 
Юрко Волошин, Петро Вітюк. 
мґр. К. Савчук і інші. 

На внесок Номінаційної Ко-
місії вибрано одноголосно уп-
раву осередку в складі: голо-
ва — Юрій Нестерчук, заступ-
ник — Богдана Нагірна, сек-
ретар — Таня Коршун, прссо-
внй ресреі^нт - Юрій Воло-
шнн, фінансовий— Петро Ві-
тюк, вільні члени — Світляна 
Луцька, Богдан Боднар і Пет-
ію Кобилецький. До KOHTJXV 
льної Комісії увійшли: Ігор 
Чума, Алла Непрель і Марта 
Савчак. Товариський Суд: В 
Будзяк, Василь Драбнк і Мн-
хайло Стецькнй. 

Новообраний голова подя-
кував всім за довір'я і закли-
кав всіх до дійсної співпраці 
для осягнення більших успі-
хів. З побажаннями для нової 
управи і для осередку внсту-
пнлн: мґр А. Бедрій від АП 
АВН, Петро Кобилецький під 
Дружинників C^ГMЛ в Ню 
Йорќу та Оля Квасній від 
Дружинників СУМА в Брук-
лнні. Після зборів відбулася 
товариська зустріч при пере-
ќусці під зарядом студенток. 

Таня Коршун 

нат і Чашу ЗДА. Перші зма-
змагання між УСК-ом і ‚.Трн-
зубом" відбудуться цісї неді-
лі п Ню Иорку. а другі, від-
платні змагання фіналу Схо-
ду. правдоподібно тиждень 
пізніше у. Філядельфії. 

„Чорноморська Січ" з Ню-
арку відбула минулої неділі 
свої чергові мистецькі зма-
гання Футбольної Ліѓн Схід-
ньої Конференції на виїзді у 
Коледж Пойнті. ‚.Чорноморсь-
ка Січ" потерпіла знову нев-
дачу, програючи з „Ню Иорк 
Амерікенс" внслідом 1:2. Во-
рота для ..Ч. Січі" здобув на 
35-ій хвилині Сольчаннк, вн-
рівнюючи ними вислід на 1:1. 
Другі ворота до „Ч. Січі", які 
вирішили змагання впали 
вкінці змагань (на 92-ій хвн-
лині), коли суддя чомусь 
продовжив зустріч на декіль-
ка хвилин. 

Ш До винаймџ Ш 
6 ЯСНИХ СОНЯШШІХ 

KIMILAT 
Холодна вода, 2 печі на вугілля 

для огрівання. $55.00. 
710 So. 18th St. (Cor. 19th Ave.) 

Newark, NJ . 
Дзвонити no 5-ій год. ВЄЧ. 
KS 4-8871 або WA 3-9626 

9 У Ф{ќін ці і багато шуму 
наробила серія короткотривалих 
страйків її одній і.ч найбільших 
європейських автомобільних фа-
брнк Пежо. Коли н минулому 
році залишилось в цій фабриці 
багато нерозпроданих автомо-
біліи. то фабрика зредукувала 
число годин тижневої праці з 
-17 на 40. Коли ситуація покра-
щала, то підвищено години тн-
жііеноі праці до 43 і запоиідже-
но дальше підвищення до 45 
Робітники бунтуються проти та-
КОІ ЗИІИЛИВОСН і нестійкостн 
чагу праці та плнвкостн ларо-
рібкіп 

й П р а ц я В 
в HELP WANTED MALE # 

POUTER—DISHWASHER 
Д(Х;нід, постійна праця. Доб-
ра платня, добрі умовний 
праці, до давно заснованого 
ресторану в Long Island. Те-
леф. (516) Lincoln 1-1234 або 

(516) PYramld 8-70R4 

1111 Real Estate 1111 
На продаж або вннай.м 

Coney Island — 4 ііім. умеб. бон-
ґало, лазничка, сон. балькон 1 
веранда на зовні, свіжо відиов-
леио, також 3 род. дім з 2-6 
кім. апарт., $А бл. від пляжі, 
парку і школи. Вонгало мас пар. 
огрівання на зиму. Доск. куп-
но. Ціна на скорий продаж. Те-

лефон власника 449-7025. 

15 кі.ми. дім при гарній дорозі, 
річка — ціна $8,000.00. 

10 акрів землі, 500 стіп фронту, 
потік — ціна $1,000.00. 

60 акрів землі, 600 стіп фронту, 
річка — ціиа $8,000.00. 

14 кЬш. дім, 3 акри, бонґоло — 
ціна $11.500.00. 

Stephan OLEKSIW 
P. О. Box 348, Kerhonk-чоп. N.Y. 
Новий — тел.: 1-914-626-7692 

Somervlile Vic 
SUBURBAN LIVING 

On full acre landscaped lots. 
With trees, city sewers, 3 models, 
ranch і split, from $21,990. 4 
bdrm, colonial, with formal 
dining room, panelled family rm. 
2K bths, basement Sc garage, 
$2І990. Will customize. Low 
down payment. Low taxes. Good 
schools. Commuting to N.Y. 55 
mins. Call (201) 369-8239 from 
10 A.M. to dark any day or write 
Homestead Village, 224, Highway 

206 South, SomervUle, N J . 

Tel.: GB 8-9589. New York Cttj 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ — вид. І. Тнктор, 
автори: Б. Кррвців, І. Крнп'ньі`-
вмч, В. Радаякевич. (1-иіа ча-

стяна, стор.-480), дол. 12.00. 

Рівне 

УкраТвсми) Ьшшваят Бюро 

Roman Parcel Service 
141 2nd Aven New York City 

Tel.: GA 5-7430 

^s^s^s^a^г^s^г^vг^s^y^^^s-^^ 

ПОТРЕБУGTB ГРОШЕЙЃ 
ПОЗЇПШ на оплату студій, кулі№ 
TOO 1 нішрааи домів, аѓѓѓ, лікар-

ські раѓ{ўнки .і всякі потреби 
САМОПОМІЧ 

658 Smnmlt Ave. 
Jeney City в, N. J. 
TeJ.: 795-4061 (між в-8 шеч.) 

RESORT 

B u s i n e s s Й) 
S OpportuiiJty 

КРАЯЧІ 
досвід прн 

ШКІРЯНИХ КУРТКАХ 
Також охочих навчитися 

фаху. 
EXCELLED LEATHER 

COAT Co. 
9 Memorial Parkway 
New Brunswick. N J . 

(201) KI 5-7825 

CABINET MAKER 
на імпорт гарних скандн-
навських меблів. Телеір. яа 
домовленням PL 1-2400, N.Y. 

Personnell Office 
GEORGE JENSEN, INC. 

DENTAL TECHNICIANS 
(1) Chrome Waxer 

(1) Acrylic Finisher 
Experienced, good pay, steady, 

benefits. Apply all week. 
FEDERAL PROSTHETICS 

TR 1-3900 

JERSEY CITY, N. J. 
Досконале положення, прод. з 

втратою, треба оглянути. 
2 РОДНННІІП М У Р О В А Н И Й 
3 + і ультра модер. кімнати 
+ делікатесен і ґросерня з 2 
кім. апарт., автом. олива, нов. 
220 Wiring ThurnouL, крамниця 
"air cond.", мосяжні рурн, тіль-
кн $22,000. Мусить скоро про-

датн через недугу дитини. 
Тел.: (201) НЕ 2-5020 

НА ПРОДАЖ 
CLEANING PLANT 

З повним внрядом, д. поставле-
ННЙ бнзнес в горішньому Мен-
гетені. багато кравецьких робіт. 
Змушені продати через недугу 

спільника. Ціна $6,000. 
Тел.: 281-0492 

Питати за Jamee. 

КАБАРЕТ — БАРА 
РЕСТОРАН 

в The Bushwick Section, д по-
ставлений бнзнес, понад 35 р. 
той сам власник 5 — виїжджає, 
мусить продати. Доск. купно, 
треба оглянути, щоб оцінити. 
Телеф. між 1-6 по пол..`Пнтайте 

за Мг.̀  Taylor 
GL 2-9450 або GL 5-9874 

Brooklyn. N.Y. 

Доповідь про Державний Центр УНР 
28-го березня в парафіядті- про створення патріярхатів о-

ній залі церкви св. Діви Ма 
рії заходами Управи Т-ва При-
хнльників Державного Цент-
ру УНРеспубліки в Алентав-
ні влаштовано доповідь на те-
му: ‚Лержавний Центр УН-
РеСПублІКИ В ЄКЗНЛІ l7.-pOr 
ків на службі нації". Допові-
дав інж. Йосип Клнсяк. 

Голова Управи Т-ва При-
хнльників УНРеспублікн про-
фесор В. Н. Каралуп відкрив 
збори та до президії запросив 
прнявних пастирів: о. Конс-
тантина Даннленка-Данилев-
ського і о. Бариляка. 

В змістовній доповіді преле. 
ґент подав стислу аналізу ді-
яльностн Державного Центр-
ру, переповідаючи основні е-
тапн дипломатично. державя-
но - репрезентаційного змісту: 
меморандумів до Секретарія-
ту Об'єднаних Нації^ до захід, 
ніх демократій свѓгу, та про-
тесту з бльоком поневолених! 
Москвою народів проти к`оло-
нізаторської полѓіпќи Крем-

В аспекті внутрішньої поль 
тнки доповідач тдкресляв; 
консолідаційні заходи ДЦ, ujo 

бох віровизнань, про скликай, 
ня Конгресу Вільних Ўкраїн-
ців, про ПОСТІЙНИЙ осідок ДЦ 
в Европі. 

В дискусії забирали слово: 
проф. Каралуп, п. Голець, п. 
В. Делітканич п. В. Лукниць-
кий, о. К. Даниленко-, о. Ба-
риляк та в заключному слові 
прелеґент інж. Йосип Клнсяк 
подав свої висновки. Після то. 
го проф. В. П. Каралуп про-
чИтав проект резолюції, що її 
тгодав о. К. Даннлснко-Данн-
левськнй та яку з незначними 
стилістичними змінами затвф-
джено одногосно. 

Ќость Слобідський 

ОСЬ ТУТ ВАША ЩАДНИЧА 
ФІЛІЯ!11 

БЕЗК0НКУРЕЩІЙН0 
чВИС0КА ДИВІДЕНДА! 

ЗДОБУЛА СОБІ ДОВІР'Я 
ТИСЯЧ ЩАДНИКІВ 

TRIDENT SAYINGS 
1 9 3 5 W. 5 1 s t STREET 

CHICAGO 9 . ILL. 

Резервуйте тепер! 
Для приємного літа. 

MOUNTAINDALE, N. Y. 
40, бон гал — 1, 2, 3 кімнати. 
Фільтр, басе'йн, каснио, роз-
рннкп, спортові удогіднения 
для молоді. $250.00 і більше. 

MIKE MALIGA 
Box М-. Motmtalndale. N. Y. 

(Sullivan County) 
Tel.: 914 434-5568 or 

N.Y.C after 6 P3I. UL S-6134 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУІ 

Ш FUNEBAL DIEECTOBS 9 

Theodore VVOLINNIN, toe 
Директор 

Похоронного Зааедеквв 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N. Y. ( t ) 
TeL: GB 5-1487 

СОТІЏЩА ОБСЛУГА. 

Lytwyn u Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAt DIRECTORS 
AIR CJWJDmONED 

Обслуга 'ЦЩРА 1 ЧЕСНА. 
Our Servlceo Are Available 
Anywhere' to New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

NEWARK, N. I. 
IRVTNGTON, N.J. 

ESeex 5-5555 

Займається 

ІВЙН таж 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

ПОХОРОНАМИ в СТЕН'ЃІ 
NEW JEBSEY. 

Ціня приступні для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща. 

У випадку смутку в родині, 
кличте, як в день, так і 

в ноті: 

JOHN KOWALCHYK 
129 Grand Street 
{cor. Warren Street) 

JERSEY CITY 2, N.J. 
Tel.: HEnderaon 4-5131 

П е т р о Я Р Е М А 
УКР. ПОГРЕБНИБ 

Займається Похоронамв в 
BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ, 
Контрольована температура. 
Модерна иуцпщл до f a t j 

ДАРОМ. 

Peter Jarema 
И9 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
TeLi OBeterd A-B5a 

ТАРЗАН. ч. 5423 Ідуть до Африки. 

були і с актуальними і які за-, 
тоншого Мнколн Павловича вершилися покликанням До 
Вікула, j ЖИТТЯ нового коордннаційнс-

го тіла прн УНРаді. Говорив. В Іванис 
RESORT 

До винайму на літній сезон 
2 БОНГАЛА або 7 КГМН. ДІМ у WESTKILL, N. Y. 
(Горн Cut.skills. недалеко Hunter, N.Y.). Спож. крамниця і 
пошт уряд. 5 мін. ходу, простірна .-rj'Ka, 80 акрів сосноваго 
лісу, дні річки, ідеальне для родинн :з дітьми. Телефон, на: 

New York ч. 855-2319 від ѓод. 7-Ю вечером. 


