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ОСТАННІ ВІСТІ 
Вівторок, 26-го жовтня 1965 року 

В АМЕРИЦІ 

НЕ ВДАВСЯ ЛЕТ ДЖЕМІНІ 6 
ВНАСЛІДОК ВАДИ В РАКЕТІ ЕДЖІНА 

ПРЕЗИДЕНТ ДЖАНСОН 25-ГО ЖОВТНЯ КОПФЕ-
РУВАВ ІЗ СВОЇМИ СПШРОБІТНИКАМИ НА ФАРМІ В 
ТЕКСАСІ та дивився на телевізії, як випускали ракету в 
Кейтгі Кеннеді на.Флориді. Президент видужус після опе-
рації та проходжувався, зробивши три милі під час соняш-
ної погоди. Президент невдоволеннй із невдачі з ракетою 
Еджіна, але сподівається, іцо при найближчій спробі вда-
сться Джеміні 6 виконати свос завдання об'єднатися в 
космосі з ракетою. Покищо не знати, як довго Президент 
залишиться на фармі. На всякий випадок планується, що 
Він буде на фармі до 17-го листопада, коли княжна Map– 
гарнта з Англії приїде з відвідинами до ЗЛА і мас того 
дня бути Гостем в Білому Домі. Але с можливість, що Пре-
зндент прийме англійських гостей на фармі в Тексасі. 

КАНАДА ПРОДАЛА КОМУНІСТИЧНОМУ КНТАСВІ 
П Ш Е Н І Щ Ю ЗА S40S МІЛЬЙОНИ. Продано 223.8 мільйо-
иа бушлів, ціна за один бушель на світовому ринку вн-
носить по J l .80. Пшеницю п о ч и н ь постачати Китаєві в 
серпні 1966-го року, а закінчать три роки пізніше. Цей 
продаж пшениці є одним із найбільших в історії Канади, 
і канадіяськнй уряд із нього дуже вдоволений, як про це 
говорив каЦадійськнй міністер торгівлі Мітчелл Шарп, 
Який прибув до Торонта на передвиборчі збори. Шарп не 
подав подробиць цього продажу, і тому не знати, який 
довгий кредит дістали китайці. В попереднім продажу вони 
мали кредит від б-ох до 12-ох місяців. 

Б Ю Д Ж Е Т НА ФІНАНСОВИЙ РІК 1966-1967 МАЄ 
ВИНЕСТИ ВІД S107 ДО S110 БІЛЬЙОНІВ. - передбача-
іоть економісти. В січні ц.р. передбачали в Департаменті 
Скарбу, що бюджет на цей фінансовий рік 1965-1966 ви-
несе 199.7 більйона, але витрати на війну у В'єтнамі спрн-
чннили, що цей бюджет значно переступить S100 більйо-
нів. Це G так званий регулярний, або адміністраційннй бю-
Джет. до якого не належать ті витрати, лкі йдуть на со-
ціяльне забезпечення та на медичну опіку в рамах соці-
яльного забезпечення, бо всі ці видатки покриваються з 
окремих фондів. 

АРМІЙ СПАСІННЯ В Н Е Д І Л Ю 24-го ЖОВТНЯ ВІД-
ЗНАЧИЛА 100-РІЧЧЯ СВОГО ІСНУВАННЯ. Відзначення 
цього ювілею відбулося в найбільшій катедрі в Ню Иорку 
—і св. Івана, де були зібралися майже 10.000. Промовляв 
генерал Фредерік Кавттс, який очолює Армію Спасіння. 
Він говорИниііро працю Армії Спасіння, яка виникла 100 
років тому, кбли мала група людей старалася допомогти 
бідним людям в лондонських нетрях. Присутні бачили 
барвисту процесію представників трьох християнських ві-
ровизнавь: протестантського, римокатолицького і грецько-
правосляВяогб. Промовляв губернатор Ню Иорку Роке-
(Ьеллер. який казав, що цей ювілей дає можливість відно-
Вити віру в гуманність. Трецький архиспископ Яковос го-
ворив про християнську солідарність. Армія Спасіння мас 
1,000,000 членів. 

У СВІТІ 
ІНДІЙСЬКИЙ МІІПСТЕР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ! 

ВИЙШОВ демонстраційно з Ради Безпеки Об'єднаних На-
ц і і в Понеділок 25 жовтня ц. p.. коли вона зібралася внас-
лідку скарги Пакістану проти Індії за непослух закликам 
Ради Безпеки щодо перемир'я і відкликання військ з чу-
жої території та за ведення в Кашмірі політики ґеноенду 
(фізичного винищування). Індійський міністер Сваран 
Сінґ запротестував проти „встрявання у внутрішні enpa– 
ви" Індії: Індія ще раз потвердила свос становище, що во-
на вважає Кашмір за частину своєї держави. Пакістансь-
кий міністер Зульфікар Алі Бутто гостро таврував Індію. 
Проводив д-р Гектор Пейсе Pace з Уругваю. На внесок 
Артура Голдберґа (ЗДА) перервано засідання. 

ФРАНЦУЗЬКЕ МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ 
СПРАВ ЗАПЕРЕЧИЛО твердження американського тиж-
иевика „Нюзвік", наче б президент Шарль де Ґолль го-
ворив якомусь закордоннму дипломатові, що Німеччина 
не повинна мати голосу в справах європейської військової 
політики та що він, де Голль, не спочине, поки останній 
американський вояк не виїде з Европи. Паризькі газети 
„Ле Монд" і „Ле Фіґаро" потверджують, що це ноторійно 
відомі погляди де Голля. 

ПАПА ПАВЛО УІ ДАВ ЗГОДУ на відновлення уста-
нови так званих робітничих духовннків у Франції. Це 
священики, які працюють, як звичайні робітники по фаб-
риках і різних інших варстатах. впливаючи своїм прнкла-
дом та розмовами з іншими робітниками в дусі католнць-
кої віри і Церкви. Робітничі священики стали дуже nony– 
лярні в післявоєнних роках у боротьбі проти комуністнч-
них впливів серед робітництва, але згодом закинули їм, 
що вони самі стають занадто світськими. Тепер дозволе-
но робітничим духовникам працювати повний час у фаб-
рнках. У цій справі відбулася у Ватнкані конференція 
французького єпископату з керівниками Курії. 

У Р Е Н Д С Б У Р Ґ У В ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ ВІД-
БУВСЯ з'їзд одної тисячі колишніх вояків елітарних ні-
мецьких військ т. зв. зброї СС. Почесним головою з'їзду 
був колишній генерал дивізії СС Сепп Дітріх. який близь-
ко десять років перевів у в'язниці, засуджений за розстріл 
деяких західніх полонених. На з'їзд прибули деякі колиш-
ні ес-есн з Данії і Голландії, але відмовились від участи 
у спільній фотографії, щоб не наражатись на пересліду-
вання збоку хлібодавців. 

t ДИКТАТОР КОМУНІСТИЧНОЇ СХІДНЬОІ НІМЕЧ-
ЧИНИ ВАЛЬТЕР УЛЬБРІХТ ЗГОЛОСИВ листовно на ру-
ки генерального секретаря Об'єднаних Націй У Танта 
просьбу щодо прийняття в члени ОН Східньої Німеччини, 
як ..суверенної" держави. Всі західні держави вважають 
Східню Німеччину тільки за підсовстську зону Німеччини. 

БРИТГПСЬКИП ПРЕМ'ЄР ГАРОЛД ВІЛЬСОІІ ПРИ-
Л Е Т Ю до Родезії на наради з тамошнім біло-расовнм 
прем'єром Айеном Смитом н іншими лідерами Родезії у 
зв 'язку з загрозою, що уряд Смита може проголосити са-
мостійяість Родезії всупереч полі Британії, і тамошньої му-
рпнської більшості! населення та всісї муринської Африки. 

ОРГАНІЗАЦІЇ АФРИКАНСЬКОЇ ЄДНОСТІ! ПОГРО-
ЖУС після трьох років її формального існування розвал 
— внаслідку фінансового банкруства н байдужности член-
ства. Генеральний секретар. Діялло Теллі з Гвінеї, nporo– 
лосяв, що ця організація мас 2,500.000 дол. дефіциту який 
постав просто тому, що на 36 членських держав 24 або 
зовсім не платять членських внесків, або вплатилн міні-
Мальні суми. Зате впродовж останніх двох років переведено 
46 різних конференцій, які багато коштували й не прннес-
лй ніякого хісна. Організацію Африканської Єдності! під-
різус сприяння різними державами підривній акції, що її 
ведуть і фінансують Москва або Пейпінг. 

Астронавти Том Стеффорл (зліва) та Волтер Шіра безпо-
середньо перед летом Джеміні 6, що мав відбутися в по-

неділок 25 жовтня ц.р. 

Кейп Кеннеді, Флорида. —і 
Прнзкаченніі на 05-го жопт-J 
ня лет Джеміні 6 з астроігав" і 
талій капітаном Волтером 
Шірра і майором .Томасом і 
Стеффордом відкладений на 
початок 1966-го року тому, j 
що випущена ракета Еджі-J 
на о год. 11-ій перед полуд-1 
нем 5 мінут після старту екс. 
пльодувала і частини її впа-1 
ли в океан. Астронавти ма-
ли вилетіти 1 годину і 41 
мінуту пізніше, коли ракета 
мала облетіти вже один раз 
Землю, але ж випущення в 
космос не відбулося, бо вони 
мали старатися об'єднатися 
з ракетою, якої вже не було. 
Видатки становлять понад 
SlOOOOOOO, бо стільки кош-
тувала ракета. Але фахівці 
від космічних летів не тра-
тять надії, що найближчий 
лет космічного корабля 
Джеміні 6 буде успішнішим. 
Треба буде від 5-ох до 10-ох 
днів на те, щоб знайти хоч ; 

гкнй-будь слід того, що ВИ-
кликало те, що ракета Е-
джіна летіля 5 мінут вгору-
згідно з пляном. а після того 
вона не летіла до тієї висо-
ти, яка була їй призначена, 
тільки обнизилася і експльо-
дувала. Фахівці кажуть, що 
може бути 100 причин нев-
дачі з ракетою. Крайова Ае-

ронавтична і Космічна Адмі-
ністрація невдоволена, але 
не припиняє праці і вже ви-
дала зарядження, щоб під-
готовлятися до випущення 
астронавтів Джеміні 7, які 
мають кружляти довкола 
Землі впродовж 14 днів та 
досліджувати, який вплив 
на здоров'я астронавтів ма-
тиме такий довгий лет по 
космосі. Джеміні 7 не мас в 
програмі зустрічатися з ін-
шою ракетою, як це мають 
робити астронавти Джеміні 
6 і Джеміні 8 та дальших 4-
ох, які задляноаані на 1966 
і дальші ріТИІ:'”Шеф косміч-
них летів--Дасеміяі- - д-р 
Джордж Мюллер заявив, що 
ця програма передбачає не 
самі лише успіхи, як це бу-
ло досі, але і деякі невдачі, 
і тому можна сподіватися, 
що лет до Місяця відбудеть-
ся в призначеному часі, це 
значить перед 1970-им ро-
ком. Був час, коли програма 
висилки на Місяць астронав-
тів була спізнена на 17 міся-
ців, але 5 попередніх успіш-
них летів значно скоротили 
цю відстань, тому здійснен-
ня програми Аполло може 
відбутися згідно з пляном. 
Фірма мас випродукувати 
тільки 6 ракет типу Еджіна, 
тому ж ціна дуже велика, бо 
аж - S 1 0 400 000. 

Жалоба після смерти Президента УНР 
триватиме до 29-го жовтня ц. р. 

Щ е про похорони 
Президента УНР 

В повідомленні про ПОХО-
ронн сл. п. д-ра Степана Ви-

Ню Порк. — 3 Представ-
ннцтва Виконавчого Органу 
УНР інформують, що після 
смерти президента УНР в 
екзилі сл. п. д-ра Степана 
Внтвнцького проголошено 
всенаціональну жалобу, яка 
триватиме до п'ятниці. 29-го 
жовтня 1965 року та кін-
читься того дня о год 12-ій 
вночі. Це повідомлення ПО-
дасться до відома також у 
зв'язку з запитами від бага-
тьох наших установ і opra– 
нізацій. що влаштовують 
всілякі імпрези. З кінцем 
минулого тижня у зв'язку 
зі смертю сл. п. д-ра BHTBH– 
цького відкликано цілий ряд 
запланованих на суботу й 
неділю розваговнх імпрез. 

твицького, президента УНР 
в екзилі, надрукованому в 
попередньому числі ,,Свобо-
ди", помилково прсопущено, 
що під час" панахиди в п'ят-
ницю, 22-го жовтня, між ін-
шнмн промовцями був п. Я-
рослав Гайвас, який прощав 
Покійного від імені україн-
ських націоналістів. У жа-
лобних урочистостях та по-
хоронах взяли участь penpe– 
зентантн всіх трьох частин 
українського націоналістнч-
ного рхху. Похорон утрнва-
лнв на фільмовій ленті п. Я-
рослав Кулнннч. 

На Союзіви,і відбулася зустріч 
українських інженерів 

Союзівка. - В суботу і в 
неділю 24 жовтня ц.р. від-
булася тут на оселі УНСо-
юзу в Кетскильських горах 
традиційна зустріч членів 
Товариства Українських Ін-
женеріп Америки. В суботу 
пополудні відбулося пленар-
не засідання Головної Уп-
равн ТУІА під проводом го-
ЛОВИ централі інженера Ев-
стпхія Яроша. Участь у тому 
засіданні взяли також голо-
вн н заступники голів Від-
ділів - 3 Бостону інж. Ро-
ман Бористен-Ткач. з Боф-
фало інж. А КриницЬКИЙ, з 
Філадельфії інж. Лев Яцке-
вич. з Снракюз інж. Гапій, 
з Ню Порку арх. Іван За-
яць і Роман Галібей. та чле-
нн Головної Управи Микола 
Мокрівсьішй, Іван Когут, 

Іван Івашків і Михайло Іль-
ків. Обговорено біжучі enpa– 
ви і справу зміни статуту. 
До спільної вечері засіло 89 
осіб. Інж. І. Заяць привітав 
прибулих інженерів та го-
стей. між цими останніми — 
голо в у Метрополітального 
Відділу Товариства Україн-
ськнх Лікарів д-ра Вороха. 
головного інженера міської 
управи в Річмонді в Ню Ио-
рку Оснпа Валенті й інших. 
Прнявні вшанували пам'ять 
померлого д-ра Степана Вит-
внцького, президента УНР в 
екзилі. однохливннною мов-
чанкою. З уваги саме на цю 
смерть запляноваиа раніше 
розвагова програма у Весел-
ці була в останній хвилині 
змінена. Проводив нею інж. 
Чев Яцкевич з Філадельфії. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРОТИ ПЕРЕРВИ 
У БОМБАРДУВАННІ 

ПІВНІЧНОГО В'ЄТНАМУ 
Вашингтон. — Президент 

Джансон заявився проти ио-
воі перерви в налетах на 
Північний В'єтнам, поки ко-
муяістн не подадуть внраз-
ного знаку, що така нова пе-
рерва стане підставою для 
мирових переговорів. Пресо-
вий секретар Президента 
Вілл Мосрс ствердив, що по-
кпщо нема ніяких познак, 
ЯКІ давали б надію, що нове 
припинення летунського 

бомбардування Північного 
В'єтнаму спонукає тамош-
яіх комуністів до прнпинен-
ня з свого боку воєнних дій. 
Заява Президента була на-
справді відповіддю на вимо-
гу, яку висловив В ТЄЛЄВІЗІЙ-
ному інтерв'ю голова сенат-
ської Комісії для закордон-
них справ Фулбрайт, що 
Америка повинна би nepep– 
ватн бомбардування Північ-
вого В'єтнаму, і то не на 
кілька днів, як це було в 
травні цього року, а на 
„кілька тижнів", щоб дати 
аііогу комуністам перевірити 
Ьвою політику. Сенатор Фул-
брайт критикував також той, 
на його думку, неправиль-
йий стан, що Секретаріат 
військових справ (Пентагон) 
мас ..завеликий вплив" на 
формування американської 
закордонної політики. Наз-
ваИий речник президента 
Джансона ствердив, що та-
кого стану взагалі не існує 
та що, зокрема, секретар 
ооорокл Роберт МекНамара 
с -,,багато меншим мілітарис-
том, як думають його крнти-
кц". Американські газети в 
своїх негайних коментарях 
з'ясовують ближче становн-т .ррезндента Д^кансона в 

ейраві: президент Джан-
сон уважає, що воєнна снту-
ація у В'єтнамі значно по-
кращала і що шанси вигри 
виразно перехилились в сто-
рону Америки та Південного 

В'єтнаму. Якщо комуністи 
все ще не признають цього 
і не хочуть виректись своїх 
змагань до воєнної перемопі, 
то слід радше посилити вій-
ну. а не послаблювати її, бо 
це тільки продовжить та-
мошній змаг. — Становище 
Президента підтримав його 
спеціяльннй асистент Мек-
Джордж Банді, який ствер-
див. що теперішня ситуація 
у В'єтнамі куди краща, як 
була дев'ять місяців тому. 

Тим часом у Південному 
В'єтнамі перебуває тепер з 
кількаденними відвідинами 
сенатор Едвард Кеннеді. Ра-
зом з ним прибули сенатор 
Джозеф Тайдінґс та кон-
ґресменн Джан Кулвер і 
Джан Таяні, всі демократи. 
Вони відвідали військові 
шпиталі, деякі села, мали 
розмови з американськими і 
південно - в'єтнамськими 
урядовцями. Однак військо-
ві власті відмовили сенаторо-
ві Едвардові Кеннеді. коли 
він хотів полетіти над бойо-
вище біля укріпленого вій-
ськового табору в Илейм, 
за 215 миль на північ від 
Сайгону, ,де від 10-ох днів 
йдуть бої з сильними части-
нами повстанської комуніс-
тичної армії, в рядах якої є 
також регулярні частини 
північно - в'єтнамської армїї. 
Газети зазначують, що впро-
довж останніх 45 днів було 
в Південному В'єтнамі вже 
35 груп відвідувачів, які ста-
ють своєрідним тягарем для 
тамошніх властей, та зокре-
ма для служби безпеки. Чи-
сло американських військ у 
Південному В'єтнамі зросло 
до 148.000. і все ще прнбу-
вають щораз нові частини. 
Це доказувало б правдивість 
поперердніх вісток, що до 
кінця цього року амернкан-
ська армія у Південному 
В'єтнамі мас зрости до 200.-
000 вояків. 

21-ий Відділ Союзу Українок Америки 
в Бруклині відзначив 35-ліття свого 

існування 
Бруклин, Н. П. — В не-

ділю, 24-го жовтня, в залі 
Українського Народного До-
му в північному Бруклині 
при Ґренд вулиці відбулося 
відзначення 35-ліття існу-
вання 21-го Відділу Союзу 
Українок Америки. В укра-
їнській католицькій церкві 
св. Духа при 5-ій Норт ву-
лиці, о. декан Володимир 
Андрушків відправив Пана-
хнду по померлих членах 
Відділу, після того відбувся 
Бенкет в залі УНДому. Юві-
лей відкрила довголітня го-
лова 21-го Відділу СУА — 
п-і Катерина Баран, яка зай. 
мас це становище вже 16 
років. Гнмн СУА віспівали 
СУА відспівали присутні 
ч.іенкнні . союзники. Отець 
декан В. Андрушків провів 
молитву і поблагословив 
харчі. П-і Ярослава Зарнць-
ка подала коротку історію 
21-го Відділу СУА, з якої 
видно, що цей Відділ працю-
вав для своєї бруклинської 
громади і він не забував 
про свою залишену Батьків-
щину - Україну, щедро жерт-
вуючи на різні українські 
цілі тут в Америці і там в 
Европі. Були численні приві. 
ти. І так головний предсід-
ник УНСоюзу п. Иоснф Дн-
согір гратулював і вітав з 
Ювілеєм 21-нй Відділ, підно-
сячн велику його працю. Від 
Окружної Ради СУА в Ню 
Порку вітала Ювілята пані 
Ржепецька. Були привіти від 
представниць сусідніх Відді-

лів СУА: 1-го (п-і Бенцаль). 
3-го (пі Гарасимчук і Вовк), 
4го (п-і Лектей і Семен). 
53-го (п-і Різник), 64- (п-і 
Книш), 62-го (п-і Марія Ли-
согір і Бохонко). Вітали Ю-
вілята і представники інших 
організацій: від УНДому в 
Бруклині (п. Дубовецький), 
від Об'єднаного Комітету (п. 
Ю. Козяк), від Відділу УНС 
Запорозька Січ (п. Кловз-
ник). від Відділу УНС ім. Б. 
Хмельницького (п. Кіт), від 
Провидіння (п. Бараболяк), 
від СУМА (п. Рнбіцькнй). 
Вечірньої Школи (п. Кука) , 
Церковного хору (п. Га-
лась) . Отець Рейнарович щи-
ро вітав Ювілята та високо 
оцінив його працю для цілої 
громади. Промовляли про 
цілі СУА п-і О. Лотоцька -
голова Централі СУА. В ми-
стецькій частині група ді-
тей з Асторії під проводом 
п-і Опрнско відтанцювала з 
успіхом українські народні 
танки. Пані М. Стефанишин 
відспівала ,.Рушничок" і ,,Ой 
казала мені мати", а разом із 
п-і Бохонко вони виконали 
..Накрила нічка" Гайворон-
ського j ..Он піду я до шли-
на" Сочинського. Пан Лев 
Рейнарович відспівав ,.Лети, 
моя пісне" в аранжеровці п. 
Р. Левицького і ..Ой вяну. 
я вяну" Чншка. При форте-
піяно — Т. Левицькнй. Пуб-
ліка щирими оплесками дя-
кувала всім виконавцям. 
Співом ,.Ше не вмерла Ук-
раїна закінчено те свято. 

УКРАЇНЕЦЬ - НОВІШ ІМІГРАНТ КАНДИДАТОМ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОСЛА В КАНАДІ 

Оттава. — Перший раз в 
історії Канади після другої 
світової війни кандидатом на 
посла до Федерального пар-
ляменту в Канаді став укра-
їнець із нової української 
іміграції, прибулий з кінцем 
1950-их років до Канади. Лі-
бе'ральна партія іменувала 
в кандидати д-ра Вол. Бі-
ляяського. Д-р В. Білинсь-
кий відомий ще із студент 

діяч, журналіст і пнсьмен-
ник, що видавав літератур-
ний журнал ,.Звено". В Ка-
наді закінчив медичні студії 
і є директором шпиталю у 
Вайтмавт. Манітоба. Крім 
своїх професійних обов'язків 
д-р Білинськнй інтересусть-
ся і бере активну участь в 
громадському житті, пише 
і мас готові праці до друку 
і при тому кореспонденцій 

ських часів, як громадський ною дорогою студіює право. 

Українська Католицька Єпископська 
Конференція робить Заходи про створення 

окремо? Діеи,езії в Польщі 
Місцевий захід Польщі на т. зв. в!д-

знекані землі. Під цю пору 
в границях Польщі живе 

Вінніпег, 
тижневик „Поступ" подав у 
числі з 24 жовтня таке пові-
домлення з Риму: 

„Українська Єпископська 
Конференція, яка діє тепер, 
в часі Вселенського Собо-
ру в Римі під проводом Bep– 
ховного Архиспископа Kap– 
динала Йосифа Сліпого, 
робить наполегливі старан-
ня, щоб українці католики 
в Польщі одержали свою 
власну українську Ієрархію. 
Як знаємо, після другої 
світової війни частина ук-
раїнськнх земель дісталася 
Людовій Польській Респуб-
ліці і деяку частину україн-
ців насильно переселено на 

понад 300.000 українців. Є 
понад 40 українських като-
лицьких священиків, мона-
хів і монахинь. Силою цер-
ковного права і силою enpa– 
ведливости належиться ук-
раїнцям власна церковна 
влада. 

Українська Єпископська 
Конференція в Римі далі 
працює над обновою нашого 
обряду, питаннями постів та 
виготовленням екуменічного 
правильника. Цей правиль-
ник нормуватиме всі форми 
спільного Богопочитання з 
нашими православними бра-
тами". 

В найближчу неділю відбудеться відкриття 
Українського Народного Дому в Гартфорді 

Гартфорд, Конн. (Е . Г.) Союзу Р. Слободян, який з 
— В неділю 31 жовтня, о нагоди відкриття УНДому 
год 1-ій по пол. відбудеться ! виголосить промову, посад-
тут святочне відкриття Ук-1 ник і представники міста, 
раїнського Народного Дому, 
збудованого цього року за 
плянамн арх. А. Осадци. 
Акту посвячення довершить 

представники місц. Відділу 
УККА, всіх місцевих това-
рнств та молодечих органі-
зацій та все українське гро-

парох української кат, Цер- . мадянство Гартфорду, яке 
квн о. декан Баландюк та своїми щедрими пожертвами 
парох української прав, причинилося до здвигнення 
Церкви о. Коваленко. Без- цього величавого Дому, 
посередньо по посвячен-І По бенкеті відбудеться КО-
ню, в новій залі відбудеть- ротка мистецька програма 
ся бенкет, який відкриє го- з участю Українського Над. 
лова У. Н. Д. Петро Титар 
а проводити будуть бенке^ 
том, як тостмайстри, О. Ру-

Хору в Гартфорді під дир. 
О. Пришляка, танкового 
гуртка під кер. Наді Kpa– 

дзінськнй в українській мо-1 вець та юних гармоністів, 
ві та Я. Гук в англ. мові. До Забава з танцями при ор-
участн в бенкеті запроше- кестрі 1. Матіяша закінчить 
ні гол. предсідник УНСоюзу , програму цього — нсбуден-
та заст. президента УККА j ного для Гартфордської гро-
И. Лисогір, гол. касир УН- j мадн — дня. 

Союзова Округа в Джерзі Ситі плянує 
оживлену діяльність 

Джерзі Ситі. — В мнну- j з самого життя, тобто їх 
лу пятницю 22 жовтня 1965 секретарсько -організаційної 
р. тут, в приміщенні Укра-
їннького Народного Дому, 
зібралися представники Від-
ділів Українського Народ-
ного Союзу з Джерзі Ситі 
і Байону на нараду й схва-
лнли новий плян праці на 
зимовий сезон. Ця округа 
має за собою довгу історію 
дуже оживленої праці. В 
минулих роках вона влаш-
тувала успішні ювілейні 
свята з нагоди 70-річчя 
„Свободи" та УНСоюзу, а 

практики. Третім доповіда-
чем був обласний організа-
тор УНСоюзу Степан Гав-
рнш. Він обговорив прак-
тичні організаційні питан-
ня, особливий натиск кла-
дучи на акцію оживлення 
недіяльних Відділів та по-
лучення відділів малих й 
недіяльних.Доповідач поста-
внв ясно далему для всіх та-
ких відділів: негайно прис-
тупнти до оживлення праці 
й здобуття успіхів, або 

ще раніше вітала делегатів j ждати шзндкого получення 
минулої 25-ої конвенції. 
Схвалено в цьому зимово-
му сезоні влаштувати одну 
союзову і одну загально-
громадську імпрезу, щоб 
познайомити громадянство 
З новими досягяснями УН-
Союзу в ділянці громадсь-
кої та забезпеченевої праці. 

Збори відкрив і ними про-
водив голова округи Антін 
Шаран. а секретарював 
Дмитро Диднк. Після зві-
домлення з праці голови 
відбулися три доповіді. Го-
ловннй секретар УНСоюзу 
Ярослав Падох доповідав 
про нову методу забезпечу-
вання членів УНСоюзу, в 
ОСНОВІ якої лежить плян за-
безпечення члена й всісї 
його родини, виготований а 
кожному окремому випадку 
секретарем чн організато-
ром УНСоюзу. Доповідач 
вказував на те, що під цю 
пору, після численних, важ-
ливих змін, введених в цім 
році в забезпеченеву ділян-
ку УНСоюзу. а зокрема 
після введення нових родів 
забезпечення, УНСоюз пе-
рейшов нр вищий щабель 
забезпечувальної дії. Після 
доби ,,членства" в УНСою-
3J та доби „забезпечення" 
без уваги на висоту суми 
забезпечення, прийшла до-
ба „достатнього забезпечен-
ня" себе і своєї родини, в 
якій важливим питанням є 
не тільки, чи хтось забеипе-
чений, але чн забезпечений 
відповідно високо. Бо тільки 
це дає сенс десятиріччями 
чи все життя платити 
вкладки. Асистент гол. сек-
ретаря Володимир Сохан 
ВИГОЛОСИВ ЛеКЦІЮ Про BH.MO-
ги та техніку забезпечення, 
оформлення й вдержання 
нових членів. Прнявні стави-
лн численні питання, взяті Лютвшякові. 

з активними відділами. Піс-
ля доповідей була дискусія, 
в якій прнявні погодилися з 
тому, що слід вивчати мето-
ду нового забезпечування в 
УНСоюзі та постановлено, 
щоб коли місцеві відділи 
скоро не заберуться до пра-
ці й не будуть постійно 
відвідувати спільні наради 
округи. їх прилучити до 
більш активних. Мова була 
особливо про три відділи ок-
руги, представники яких 
„по традиції" знову не бу-
ли прнявні на зборах і не 
придбали досі ніяких но-
вих членів. Також вирішено, 
щоби відділи, яким браку-
ють члени для висилки де-
леґатів на Конвенцію, до 
кінця цього року обов'язко-
во їх придбали. Між резо-
люціями були також такі : 
Відділи повинні виконати 
свої квоти нових членів, НІ-
один Відділ не може не 
придбати бодай 10 членів Б 
цім передконвенційнім році; 
всі союзові діячі повинні 
придбати ювілейну відзнаку 
здобувши бодай 10 членів: 
Відділи в Байон повинні 
подбати про свого зв 'язко-
вого з Округою, який дбав 
би про розвиток Відділів та 
їх прнявність на окружних 
зборах; корнстати з інфор-
мативних брошур УНСою-
зу та їх залишати в домах, 
які відвідується для присд-
нання членів. 

Після ділової частини від-
булася врочиста. Під час 
гостини, влаштованої Ок-
ружною управою, гол. сек-
ретар вручив ювілейні від-
знаки заслуги трьом най-
більш заслуженим у мину-
лім році діячам округи; па-
ні Квітці Стецюк. Михайло-
ві Баранові і Теодорові 
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Понад 200 законів 
В минулу п'ятницю 22 жовтня ц. р. о год. 1-ій після 

півночі, після 14-годннного останнього засідання і після 9 
і пів місячної праці закінчилась перша сесія 89-го Конгре-
су, що її голова демократичної більшосте в Сенаті, Майк 
Менсфілд, прославляв, як „найвелнчніша сесія в історії 
американського парламентаризму". Названий сейатор. 
один з найбільш відповідальних лідерів Конгресу, ствер-
днв, що за цієї сесії полагоджено 85Cv- обіцянок, що їх зро-
била Демократична партія у своїй програмовій плятфор-
мі, проголошеній перед останніми президентськими вибо-
рамн. 

Загалом Конгрес схвалив у цій своїй сесії понад 200 
ЗАКОНІВ. Є між ними постанови меншої ваги, але с й такі, 
які мають переломове значення. Згадати б тільки закон 
про медичну опіку для старших віком осіб, який вперше 
пов'язує проблему здоров'я громадян з державною Cyc– 
пІльною Забезпекою. Таке ж переломове значення мас за-
гарантуваяня права голосування мурннів у практиці через 
заведення контролі федеральними урядовцями в peccrpa– 
ційних бюрах в південних стейтах. Створено новий депар-
тамент для міських справ. Вперше уділено поважну дер-
жавну грошову допомогу виховній програмі студентів і пе-
дагогів. Вперше признано державну допомогу для розвнт-
ку мистецтва. Змінено принципи іміґраційного закону. ска-
сувавшн так звані іміграцшні квоти для різних країн світу. 
Між характеристичними, хоч, може, не такими вже дуже 
важливими новоприйнятими законами варта згадати закон 
про обов'язкове прикрашення міжстейтових шляхів. Таким 
Чаном правду кажуть ті коментатори, які в балянсі законо-
Датної праці тісї першої сесії 89-го Конгресу вбачають за-
початкування реалізації презндентової програми про „ве-
лнчне суспільство". 

Очевидно, що Президент не дістав на 100^' всього 
того, чого хотів від Конгресу. Ось так не схвалено стейто-
вих автономних прав для Днстрикту Колюмбії. Не скасо-
ваяо голосної точки ..14 Б" з робітничого закону Tedrra– 
ГартлІ про право до праці, чн радше — про примус член-
ства робітників в робітничих спілках. Не перейшов так 
званий ..хлібний податок" про субвенції для продуцентів 
пшениці по 50 центів від бушля. Не перейшов законопро-
вкт про державну допомогу для неспроможних платити 
зависоке для них комірне. Сам внескодавець. демократич-
Иий сенатор Едвард Кеннеді. відкликав свою підтримку 
на цій сесії кандидатурі Франсіса Морресея з Бостону на 
федерального суддю: ця справа наробила багато шуму, 
скіячийшиеь невдачею, не зважаючи на первісну підтрнм-
ку збоку Президента та впливових двох сенаторів Кеннеді. 
Тому Президент заповів, що деякі справи він зголоенть 
знову, коли Конгрес збереться на свою другу сесію 10 еіч-
ня наступного року. 

Але серед членів Конгресу переважає думка, що ,.тре-
ба сповільнити темп". Лідер опозиції, сенатор Еверет Дірк-
сен критично висловився про минулу сесію, яка буцім то 
обмежувалась до ..прибивання печатки" на зголошуваннх 
урядових законопросіггах. дармащо всю минулу сесію 
характеризував союз між демократами та поміркованими 
республіканцями, всупереч попереднім союзам конеерва-
Тнвннх демократів і республіканців. Всі згідні в одному: 
Конгрес працював. 

Д-р МнхаАло Данилюк 

КОНСПЕКТ НА ЗАВТРА 
МИНАЮТЬ ДНІ 

І 

її системі репетицій 
Найкращою ілюстрацією несамостійності! і несуверен-

иостн Української ССР в усіх ділянках державного життя, 
зокрема в економіці цісї другої за населенням совстської 
республіки можуть бути пленуми, з'їзди і сесії її найвищих 
керівних органів, що ними с Центральний Комітет Кому-
ністичної Партії України, як фактичний державний центр, 
і з другого боку Верховний Совст Української ССР, що мав 
би бути „парламентом" цісї фіктивної держави. 

Ні в Українськії"! ССР, ні в будь-якій іншій совстській 
республіці ні ЦК даної партії, ні Верховний Совст даної 
республіки, ні навіть призначувана тими ж обома устаяо-
вамн т. зв. Рада Міїіїстрш не мають нічого до говорення, 
Ні до вирішування. Усі пленуми комітетів республікансь-
ннх компартій відбуваються акуратно і докладно за про-
грамою такого ж пленуму, відбутого в Москві. Так, на-
приклад, на порядку денному московського пленуму, що 
відбувся в Москві, в днях 28 і 29 вересня ц. р. були дві 
точки: 1. „Про полшшення управління промисловістю, 
удосконалення планування та посилення економічного 
стимулювання промислового виробництва" і 2. „Про скли-
кання чергового Х Х Ш з'їзду ЦК КПСС". Достоменно та-
ку ж саму програму мали цьогорічні пленуми усіх чотнр-
надцяти совстських республік, тобто, крім РСФСР. яка 
одинока користується привілеєм не мати своєї власної на-
ціональної російської компартії, бо її заступає в цій респуб-
ліці всесоюзна КПСС. Зразковим„денним порядком" для 
них усіх може бути програма пленуму ЦК КПУ, що від-
бувся в днях 19-20 жовтня в Києві: 1. „Завдання Комуніс-
тичної Партії України по виконанню рішень вересневого 
пленуму ЦК КПСС". значить, про згадане „Поліпшення..., 
удосконалення... і поглиблення'" та 2. „Про скликання 
чергового з'їзду Комуністичної партії України". 

Так же само діється із ширшими збіговищами компар-
тіиної верхівки, що ними є в СССР з'їзди комуністичних 
партій, з тісю тільки різницею, що пленуми ЦК республі-
канських компартій відбуваються після московського пле-
нуму. а їх з'їзд зправила перед з'їздом всесоюзної комуніс-
тичної партії у Москві. Схвалений вересневим пленумом 
ЦК КПСС у Москві 28-29 жовтня ц. р. порядок денний 
Х Х Ш з'їзду КПСС. визначеного на 29 березня 1966 року, 
відповідає докладно такому ж денному порядкові чергово-
го ХХПІ з'їзду Комуністичної партії України, визначено" 
му київським жовтневим пленумом ЦК КПУ на день 15 
березня 1966 p.. як також денному порядкові таких же 
з'їздів усіх інших республіканських компартії!. В постано-
ві про скликання усіх цих з'їздів дуже характеристична 
одна подробиця, а саме, шо делегати на ці з'їзди обнра-
ються „згідно із статутом КПСС". ідо доводить, шо жадна 
з цих компартій свого власного статуту не мас. 

Такою ж самою репетицією московських конвентик-
лів як партійні пленуми і з'їзди, г. сесії т. зв. „верховних 
совстів" окремих союзних республік. Вони відбуваються 
в кожній республіці так же само, як і пленуми ЦК респуб-
ліканських компартій після сесії такого ж ..Верховного 
Совсту" СССР і докладнісінько :s таким же самим порядком 
нарад. Виголошені на цих сесіях доповіді, виступи в ;IHCKV– 
сії і прийняті ними постанови с здебільше дослівним пов-
торенням того, що було говорено і схвалено в Москві. 

Усім тим. що говорять про якусь державність і cyae– 
ренність Української й інших совстських республік варто 
питати уважно друковані в еовстськШ пресі звідомлення 
в республіканських пленумів, з'їздів і сесій і порівнювати 
їх з такими ж самими звідомленнями про московські пле-
яуми. зізлн і сеті! 

Наше спільне сьогодні — 
вже майже минає, а з ним 
радості у проміннях ранку 
та турботи у сумерках вечо-
ра. 

Двадцять років новітньої 
української еміграції непо-
мітно кінчилось цісї весни 
без фанфарів. великих заго-
ловків, а навіть, звичних у 
нас, широких пресових дис-
кусій. Напевно не тому, що 
ми мали б чогось сороми-
тнсь за наш екзнль або бу-
ти особливо гордими за гус-
ті досягнення. Просто — 
двадцять років пролетіло 
мов один день і кожному 
дивно: де вони поділась? 

Студенти давніших „доб-
рих часів" мабуть недаремно 
вклали у свш гимн відоме 
„віта ностра бревіс ест", бо 
мавши на увазі, що життя є 
коротким — чи не хотіли во-
ни, крім різних мотнвш, ігід-
креслитн важливість дозрі-
лого життя для творчости, 
розбудови, конструкції? Але, 
лишаючи мотиви авторів 
„Ґавдеамус" для інших дис-
кусій — все ж приходить на 
думку довжина періоду зрі-
лого життя, кількість років 
творчости. А в них важли-
вість чи не кожного дня. І, 
повертаючи до теми нашого 
еміграцШного с”ьогодні, да-
лекою була б думка від 
,карпе дієм" епікурійців, бо 

не про скористання із дня 
ідеться, а про використання 
його для тісї ідеї, яку нам 
всім доля поклала на плечі. 
А тих днів, творчих дшв зрі-
лого віку, так мало. 

Некрологи, що густо засі-
вають сторшки нашої пре-
си, говорять самі за себе. І 
раптом довгий ряд постатей, 
із якими ми часто гірко не 
погоджувались, з якими в 
політичному житті гірко сва-
рнлнсь, яким в різних opra– 
нізаціях чи установах пробу-
вали недовіряти — після 
проголошеного некрологу 
виявились добрими патріо-
тами і вартісними провіднн-
камн протилежних політич-
ннх рухів, інших установ, 
іншого віроісповідання, 
яких, до речі, часто ніким 
заступити. І цо не тому, що 
про померлих не говориться 
погано, а таки просто тому, 
що дивлячись на „відлітаю-
чпй сірий шнур" приходить 
болюча думка таки всім: 
скільки вони доброго мог-
ли б ще для нашої спільноти 
зробити . . . 

Немає сумніву, що мимо 
всіх неполадок, розчарувань 
та невдач - цих двадцять 
років новітньої еміграції 
принесли довгий ряд успіхів 
на внутрішньому та на зов-
нішньому фронтах. Одначе, 
незалежно вщ добрих та не-
відрадннх проявш — вида-
сться, що цей період вже ви-
конав певне завдання і в 
атмосфері відчувається, що 
українська еміїраційна rpo– 
мада готова, а то й очікус 
нового періоду своєї праці і 
розвитку. Атмосферу вичіку-
вання шоді незаслужено на-
зивають „кризою" українсь-
кої людини, іноді кидають 
блискавками на громадянс-
тво та його .,оспалість", на-
рікають на молодь за його 
„байдужість", сваряться із 
американськими енциклопе-

діямн, нападають на полі-
тичні рухи, не добачаючи 
позитивів роздмухують не-
гвтнви, а як вже немає про 
що дискутувати, — на 
шпальти йдуть церковні 
справи, часами залюбки ін-
шого віровизнання. Тим 
часом — це не фактичні 
проблеми ізза яких Україна 
„буде або не буде", це не 
проблеми, що вирішать прн-
значення еміграції. Це, по-
кищо, нормальний рефлекс. 
хдй не завжди в бажаній 
формі — але це процес ат-
мосфери вичікування. Мож-
на заперечити, що це процес 
шукання, бо за св. Письмом 
— „шукайте і знайдете" в 
той час, коли ми у наших 
деяких спробах чимало роз-
губили. Шукання щойно му-
сить початися. Минають од-
ні, приходять слідуючі дні, а 
з ними нові проблеми. BUMO– 
ги ж лишаються ці самі: 
прогрес. Стояти на місці -
це Йти назад. А днш так ма-
ло. 

Внутрішні українські об-
ставинн, а зокрема міжна-
родне положення, яке мас 
чималий вплив на нашу 
психіку і працю, склались 
так, що процес формування 
емії”рації дещо продовжився. 
Особливо продовжився пе-
ріод визрівання, що затяг-
нувся аж до сьогодні. Все ж. 
цей період був потрібний і 
хоч його початок, а особливо 
кінець доволі важко визна-
чити -— то напруженість ат-
мосфери із її бурями та npo– 
холодамн віщують, що цей 
довгий день в житті еміґра-
ції докочується до вечора і 
десь мусить початися новин 
із процесом шукання завер-
шення. Новий період не для 
заперечення попереднього. 
а як логічне продовження 
життя нашого організму, як-
що він має виконати своє 
призначення. 

Великим гріхом було б 
давати готову рецепту на 
процес завершення. І було б 
не меншим гріхом ВІДМОВИ-
тись або знехтувати процес 
шукання. Особливо під су-
часну пору, коли то міжяа-
родиі події, а зокрема фер-
менти, що підміновують за-
лізну заслону, можуть вас 
несподівано так заскочити, 
що доведеться не віджалу-
ватн втрачених днів. Як 
прикро, до болю прикро бу-
ло б кадрам усіх рухів, уста-
нов, організацій та Церков, 
коли б, продовжуючи наші 
періоди визрівань та шу-
кань, — ми не дійшли б до 
точки широкого виконання 
нашого призначення cynpo– 
ти тих. ізза яких ми пішли 
в екзиль. Це не аргумент, а 
просто прнгадка для себе . . . 

Кожний день — виграний 
в чергових кроках або втра-
чений. Років же зрілого і 
творчого життя в пересічно-
му віці не багато, а особлн-
во як дивитись на наші зав-
даная та наш повільний темп 
окремих періодів. BHKO– 
ристати їх. жити повністю до 
кінця, замінити наш потеН-
ціял в кінетику і нею запов-
нитн прогалини - це зуст-
річ завтрішнього дня. 

Ми не втратили поперед-
ніх днів. Роками йшов про-
цес формації і. якщо ми ма-

Б. Мартос 

ОРГАНІЧНА ПРАЦЯ 
У числах 145-147 „Свобо-

дн" вміїцено цікаву статтю 
інж. Андрія Качора: „Лицем 
до органічної праці"; в ній 
автор висловлює цілу ;низ-
ку, хоч і не нових, але зав-
жди актуальних думок. Хо-
чу подати кілька мірку-
вань, як ці думки перевести 
в життя, щоб вони не лнша-
лися благими побажаннями. 

Думаю, що під виразом: 
„органічна праця" автор ро-
зуміс: „конкретна, конструк-
тнвна", а я б ще додав: „ор-
ганізована і корисна для ук-
раїнської справи" праця. 

Власне кажучи, таку пра-
цю українська еміграція 
провадить увесь час. От хоч 
би в ч. 154) „Свободи", яке я 
тількящо прочитав, маємо 
повідомлення про українські 
школи й курси здфашознав-
ства, про Українську Вільну 
Академіїо Наук в Ню Иорку. 
З особливою приємністю 
прочитав я в цьому ж чис-
лі про запляновані „Заре-
вом'' високошкільні дні, де 
між викладачами будуть аб-
сольвенти Української Еко-
номічної Високої Школи 
(Мюнхен): д-р П. Стерчо, 
мгр С. Процнк та син мого 
давнього товариша по rpo– 
мадській праці д-р М. AHTO– 
новнч. 

Пишучи ці рядки, я одер-
жав із Швайцарії від Інж. І. 
Лучншина список 37 його 
статтей, уміщених в швай-
царських часописах. А пра-
ця пластунів і іїгап!Х моло-
дечих та спортових організа-
цій? А видавництва, а хори, 
капелі й танцювальні гру-
пи? А музичні школи? Та 
хіба все згадаєш! Я вже не 
кажу про церковне будів-
ннцтво, що в нього наша 
еміграція вклала багато 
мільйонів долярів. 

Але всього цього дуже, ду-
же мало; до того ж усе це 
- таке бідне, як совєтськяй 
колгосп. Ось. наприклад, за-
гляньмо до „Нового Русско-
го Слова", — скільки там 
неправди пишеться, як спот-
ворюсться нашу історію! От 
хоч би в числі з 7 серпня 
цього року Ю. Сречннський 
пише, нібито 2 совстські ДИ-
візії (15-20 тисяч вояків), що 
наступали на Україну в 1919 
році, складалися з україн-
ціїз: так само нібито й брн-
гада Павлова. А скільки ви-
дасться книжок, в яких без-
жалісно викривляється на-
шу історію?! От хоч би Б. 
Сергісвського „Прошлое 
Русской Землі" (Ню Иорк, 
1954), де про московську 

ли помилки — то на ннх мо-
жна вчитись, але не обов'яз-
ково шукати їх направи, а 
з тим жити в минулому. Зав-
тра нас чекає новий період, 
який спонукує вже сьогодні 
розглянутись за методами 
нових шукань для дальшого 
завершення. 

Ш У Південному В'єтнамі 
був поважно порішений в го-
лову 22-річннй телевізіпннп 
фотограф з Лос Анджелес. Ка-
ліфорнія. Чарльс Бернетт. під 
час того, як робив з військо-
вого гелікоптера знімки для 
телевізії із бойовища, як-то 
підвожено гелікоптерами під-
кріплення проти атакуючих 
комуністичних партизанів. 

зраду в Андрусові (розподіл 
України між Москвою й 
Польщею) зовсім не згаду-
сться, зате розповідається, 
як „гетМаньї стали нзменять 
Москве" і т. п. Або А. Дико-
го „Неизвращенная исторня 
Україньї - Русн" (Ню Иорк, 
1961), де можна зустріти 
твердження, ніби в Галичині 
під час першої світової віїінн 
„спроби українців - ccnapa– 
тистів боротися з МОСКВО-
фільськнми настроями в Га-
лнчині, шляхом обвинува-
чування їхніх провідників у 
державнШ зраді, ганебно 
провалилися" (том 2, crop. 
35) і т. д. : члени Централь-
ної Ради — юнаки - соція-
лісти і напш - інтелц”енцДя; 
галичани давили на ннх і 
вимагали негайної україні-
зації всього життя; С. Пет-
люра — син цигана й ін. 

Коли в „Новому Русскому 
Слові" зачеплять латишів, 
білорусів чи козаків, ті за-
раз Же реагують на це; бі-
лорус Стукалнч написав на-
віть добру статтю про моги-
лу князя Святослава. А ми? 

У ЗДА с понад 50 україн-
ськнх істориків; в самому 
Ню Иорку і його околицях в 
книгозбірнях працює біля 
100 наших молодих людей. 
При організованій співпраці 
тих і других можна зробити 
величезне Діло: встановити 
правду. 

Я не маю на увазі писан-
ня спростувань чн роз'яс-
нень до „Нов Рус. Слова". 
Необхідно видавати науково-
популярний орган англійсь-
КоЮ мовою, а також окре-
мі праці і поширювати їх 
між впливовими людьми й 
по книгозбірнях. Та й укра-
їнською мовою необхідно це 
робити для поборювання 
дезінформації серед нашого 
громадянства, як показала 
недавня дискусія в „Свобо-
ді" про Крути. Це роблять 
і тепер окремі особи, але без 
попереднього обговорення 
фахівцями. Тому трапляють-
ся великі й малі недотягнен-
ня. а наші вороги їх викорн-
стовують. 

Щоб уникати шкідливих 
для нас хиб, пропоную при 
Українській Вільній Акаде-
мії Наук, що об'єднує понад 
40 наших істориків і мас ве-
ликий архів і книгозбірню 
— зорганізувати окрему ко-
місію для : розподілу між 
членами найбільш актуаль-
ннх тем; обговорення cnip– 
них питань; видання праць 
англійською мовою, окреми-
ми книжками, чи артнкула-
мн в англомовнії! пресі. 

Та й серед українського 
громадянства необхідно по-
ширюватн правду про нашу 
героїчну боротьбу, наш на-
ціональний зрив 1917-20 pp. 
Це наочно показала днску-
сш в „Свободі" в справі 
„Крут". 

Я певен, що серед нашої 
еміграції знайдуться люди, 
що допоможуть фшансувати 
цю роботу так, щоб можна 
було оплатити бодай міні-
мально працю професорів. 

Багато наших людей жн-
ве в Америці вдвос - втроє 
ліпше, заможніше, ніж жили 
під совстами або під Поль-
щею. Вони можуть викрої-
ти з свого бюджету 5-10 до-
лярів місячно. 

ПОХІД ПРОТИ УНРАЇНСЬНОМОВНОЇ 
ПРЕСИ В УКРАЇНІ 

(До З'зду вільних украшських журналістів) 
Відень. — 12-го січня ц. р. преси. Вони то. кар'єровичі 

почали друкувати московсь-
ку „Комсомольську Правду" 
на місці в Запоріжжі з мат-
риц доставлених літаком із 
Москви. А вже на якийсь 
час перед тим у Запоріжжі 
почала друкуватись із мат-
риц так само ,. Правду" та 
„Известня". 

Дня 1 квітня почали дру-
куватн „Правду" в Донецьку, 
також з матрнц привезених 
літаком із Москви. На поча-
ток друкували її там у 200,-
000 примірників. 

У грудні 1964 р. почали 
Друкувати „ С о в с т с ь к и і і 
Спорт" з матриц на місці в 
Харкові. То після „Правди" 
„Известнй". „Труда", „Kpac– 
ной Звезди", і „Комсомольсь. 
кой Правди" шоста центра-
льна газета, яка друкується 
у Харкові. 

Починаючи із січня 1965 р. 
у Києві почали друкуватись 
такі центральні публікації: 
„Колхозно - совхозное произ. 
водство". „Рьібоводство и рьі-
боловное хазяйство". ..Совет. 
ский спорт" та тижневик 
„Футбол". Все разовим тнра-
жем у більш як 1 мільйон 
примірннкш. А вже від кіль-
кох років друкуються у Кн-
сві з матриц привезених із 
Москви такі центральні га-
зети як „Правда", ,.Извес-
тня", „Труд", „Красная Звез-
да", „Комсомольськая Прав-
да" та „Литературная газе-
та". Щойно згадані цент-
ральні газети друкуються та. 
кож з матриц на місці у 
Львові, Одесі, та Дніпропет-
ровську. 

У Дншропетровську нпр. 
при кінці 1960 р. „Правда" 
та „Известня" друкувались 
разовим тиражем у 350.000 
примірників. 

В Одесі будується потуж-
ний поліграфічний комбінат. 
в якому побіч місцевої преси 
будуть друкуватись 12 цент-
ральних газет. 

У 1960 р. в Кнсві тираж 
центральних газет друкова-
них із матрнц виносив: 
„Правда" - 700.000: „Tnvn" 
- 1 0 0 , 0 0 0 ; „Красная Звез-
да" - 100.000; „Літератур-
ная газета" — 70.000; „Ком-
сомольськая Правда" — 30,-
000 примірників. 

Коли у Кнсві й більших 
містах України центральні 
газети друкуються мільЙон-
ними тиражами то головна 
беспубліканська газета „Ра-
дянська Україна", що внхо-
днть у Києві в українській 
мові, в українській - тобто 
нібито в українськії! державі 
— виходить разовим тнра-
жем дещо понад 600.000 прп-
мірників. 

Друкування центральних 
газет з матрнц на місцях в 
Україні є одним із засобів 
походу проти української мо. 
ви та українськомовної пре-
си в Україні. 

Доки центральні газети 
друкувалися в Москві, від їх 
можна було відмовитись, мов. 
ляв. вони пізно надходять на 
Україну. То тепер коли вони 
виходять в Україні того са-
мого дня, що в Москві того 
аргументу вживати вже не 
можна. 

З другого ж боку існус та-
ка язва. як листоноші і гро-
мадські р о з п о в сюджувачі 

і „совстські патріоти", ходять 
по домах і впихають перед-
плату центральних газет лю-
дям в Україні, переконуючи 
їх, що це патріотичне діла 
передплачувати ц е й тральні 
газети, коли не хочеш попас, 
ти в якусь халепу. 

Обкоми, МІСЬКОАШ. райко-
ми і первинні партійні opra– 
нізації також дістають з Moc– 
кви інструкції, щоб якнай-
більше центральних газет 
виписувалось. І всі вони ста-
раються. щоб так було. 

А коли їм воно не йде по 
добрій волі, то вони роблять 
ЦЄ ПОНеВОЛІ. Тобто ВІДМОВЛЯ-
ють передплат на українсь-
комовні публікації і самові-
льно виписують pocUicbKO– 
мовні. головно ж там, де пе-
редплату платить якась ус-
танова. ' 

Таку саму ганебну роботу 
виконують також в Україні 
працшникн Союздруку. 

Ярке світло на 'цей невід-
радннй стан, в якому nepe– 
бувас українська гіреса в Ук-
раїні кидає передова „Радян. 
ської України" з-17 жовтня 
1965 р. п. з. „Передплата про. 
довжається", яка м. і. пише 
таке: - „' -

„Особливо добре організс-
вана пропаганда Друковано-
го слова на Винничнні, Ми-
колаївщнні. Ровенщині, Черт 
нігівщині і Полтавщині Тут 
як і в інших областях, як 
і належить, партійні opraui– 
зації і працівники Сдюздру: 
ку найбільше уваги присся-
чують розповсюдже,нню ор-. 
і-анів Центрального Комітету 
КПСС і компартії України, 
газет: „Правда", „Рад. Ук-
раїна". „Правда '. України", 
„Робітнича газета", „Сільсь-
кі Вісті" та журналів „Ком-
мунист". „Парті^вал Жізнь' ( , 
„Комуніст України і „Блок-
нот агітатора". 

„Та в деяких областях 
парторганізації якелід не до-
ціиюють правильного розмі-
щення періодичної преси се-
ред населення, ставляться.до 
цісї важливої п о л і т и ч н о ї 
справи абияк. 

„Особливо відстають у цьо-
му відношенні Одееька, Ки-
ївська. Львівська, Харківсь? 
ка, Донецька області. Тут 
темпи відновлення перед-
платних тиражів газет і жур . 
налів, особливо -тих, що вида-
ються на Україні, значно 
нижчі, ніж у цілому по pec– 
публіці. 

„Як показала перевірка в 
ряді міст і районів прац1внн-
кн Союздруку не внкористо-
вують для пропаганди вн-
дань навіть тоц - векламяий 
матеріял. який був надісла-
ннй їм видавництвами. 

„Недостатньо популярнзу-
ються газети і журнали pec– 
публікн в пресі і 'телебачен-
ню. Мають місце ще випад-
кн, коли на пунктах перед-
платн і у відділеннях зв'язку 
увазі читачів не пропонують 
видань, які їх могли б заці-
кавнтн. Р о з п о в сюджувачі 
преси часом самі не знають 
(а частіше не нотїять знати 
— абв) про існування бага-
тьох республіканських газет 
і журналів. 

„Недаремно до партійних 
органів, редакцій газет 1 ж у р . 
(Закінчення на crop. 3-ій) 

В. Кедровськнй 

ПАМ'ЯТІ СКУЛЬПТОРА 
МИХАЙЛА ПАРАЩУКА 

Лише недавно я довідався 
про смерть у Болгарії впдат-
ного українського екульпто-
ра — Михайла Івановича 
Паращука. Він народився в 
селі Варваринці на Тернопі-
льщині 16 жовтня 1878 р. 
Не можу встановити точну 
дату ного смертн напрнкін-
ці 1963-го року. 

Михайло Паращук скін-
чив Краківську Школу Kpa– 
еннх Мистецтв за матеріяль-
ною й моральною допомогою 
Митрополита Шептицького. 
По закінченні науки в Kpa– 
кові працював під керівні!цт. 
вом відомого скульптора По-
пеля у Львові. Там він зай-
мався архітектурною різь-
бою. прикрашуючи міський 
театр, промисловий музей, 
університет і бібліотеку. Був 
спітворцем, разом з Попелем, 
пам'ятника А. Міцкевичеві у 
Львові. Пізніше переїхав до 
Парижу, де закінчив в 1910 
році академію скульптури 
Жюіьсна і яе'”кян тес пра-

цював у майстерні світової 
слави скульптора О. Родена. 
В 1911 . 1933 роках прожи-
вав у Кнсві. звідки виїхав до 
Мюнхену для вдосконалення 
свого фаху. Виліпив декіль-
ки погрудь українських пи-
сьменників - В. Стефаннка, 
І. Франка. П. Карманського, 
М. Лисенка. Т. Шевченка, С. 
Людкевича, студента Коцка 
та кілька інших. 

Після організації Союзом 
Визволення України n Ні-
меччнні, в Раштаті, табору 
для полонених українців ро-
СІЙСЬКОЇ армії, професор М. 
Паращук почав працювати 
там у культурно . освітньому 
відділі. Разом із сформова-
ною в тому таборі Синьою 
Днвізісю повернувся на Ук-
раїну до Кисва. 

На становищі секретаря 
української дипломатичної 
місії М. Паращук працював 
в Естонії, а після уступлен-
ня ге їови місії Є. Голіиін-

ського, став керуючим enpa– 
вамн місії. 

Коли з наказу уряду УНР 
автора цих рядків призначе-
но послом в Естонії, Михай-
ло Паращук залишився у 
складі посольства як його 
секретар. Не зважаючи на 
тяжкі політичні обставини і 
вороже ставлення деяких кіл 
до українського посольства, 
як ..германофільського", М. 
Паращук, завдяки своєму 
дипломатичному хистові, ба-
гато зробив в користь укра-
їнської справи. 

Перенесений на становище 
радника посольства до Лат-
вії, М. Паращук багато спрн. 
чинився успіхові нашої пра-
ці в Ризі. Я просив Паращу-
ка відвідати Німеччину і, ко. 
рнстуючись старими зв'язка-
камн з військовиками і з ча-
сів першої світової війни. 
зібрати дані про їх настрої і 

І наміри. Вернувшися до Риги, 
він подав мені цінні відомос-

Іті. які я використав для чер-
гового звіту Урядові УНР. В 

і тому звіті, на підставі спостс. 
режень та розмов М. Пара-
щука з різними німецькими 
старшинами, включно з Лю-
дендорфом, я писав вкипді 
1919 року: „Німеччина 15-
20 років лікуватиме свої ра-
ни. а потім прийде до нового 

катаклізму на Сході Евро-
пи. Отже, відповідно до цьо-
го припущення Уряд УНР 
повинен вести свою закор-
донну політику взагалі, а у 
відношенні до Польщі зок-
рема." 

Після ліквідації наших по-
сольств у Прибалтиці М. 
Паращук виїхав разом зі 
мною та з деякими членами 
наших місій до Відня. Коли 
я оселився в Бадені біля 
Відня, то він на деякий час 
час примістився у мене в ха-
ті. Тут виліпив погруддя О. 
Олеся та С. Черкасенка, а 
також передав мені на exo– 
ванку виліплені ним по-
груддя д-ра Петрушевича і 
тодішнього прем'єра УНР А. 
М. Лівицького. 

Виїжджаючи до Америки 
в 1923 році, я передав ці 
погруддя, запаковані в окре-
мі скрині, разом із своєю 
бібліотекою на зберігання 
до транспортової контори 
Шенкера. На превеликий 
жаль, там вони пропали, 
разом із частиною архіву 
місії. 

По приїзді до Америки я 
довідався, що десь тут є мо-
сяжне погрудя Богдана Леп-
кого, роботи М. Паращука. 
Шукаючи його, на доручен-
чц автора, я натрапив на 

сліди сестри Паращука. яка 
проживала в Ню Иорку. 
Здасться, те погруддя було в 
ії посіданні. Шкода, коли б 
воно пропало. 

Хочу ще пригадати про 
зв 'язки і переговори М. Па-
ращука в Ризі з М. Ману-
їльським, — головою укра-
їнської совстської делегації 
на мирові переговори з По-
льщею. З доручення Уряду 
УНР я мав вияснити мож-
лпвість повороту на Укра-
ну деякої частини українс:.-
КИХ Не-ПОЛІТИЧНИХ І НЄ-ЕІЙ-
ськовнх утікачів, які із сво-
їми родинами перебували в 
просто жахливих матсріяль-
них умовинах. 

Нав'язати в цін справі 
переговори я доручив проф. 
М. Паращукові. який був 
з ним знайомий ще до пер-
шої світової війни. Ману-
їльськнй довгий час nopo– 
зумівався з „Урядом Радян-j 
ської України" і нарешті 
висловив бажання офіційно 
побачитися зі мною. 

Я відвідав 3 Паращуком 
Мануїльського. і він заявив, 
що коли уряд совстської Ук-
раїни згодиться на поворот 
деяких утікачів, то він.виш-
ле спеціяльну комісію, яка 
перевірить охочих поверну-
тнеч Але. прощаючися з 

нами сказав: „Повертатися 
ще не час!" На тому ЦЯ 
справа й скінчилась. 

У 1923-му році з доручен-
ня Головного Отамана С. В. 
Петлюри М. Паращук виїхав 
до Царгороду. щоб полаго-
днтн справу Наших людей, 
які відійшли туди з армією 
Врангеля. Туди ж мав виї-
хатн і я. По дорозі М. ПН-
ращук затримався в Болга1 

рії і, коли вияснилося, що 
наша місія в Царго'роді не 
мас ніяких виглядів на ус-
піх, залишився в Софії. Там 
він віддався виключно ску^ 
льптурній праці, створивши 
невеличку порцелянову фа-
брИКу. З-ПІД ЙОГО рІЗЦЯ ВИ' 
йшов у Болгарії ряд погрудь 
різних видатних болгарсь-
кнх діячів. 

У Софії М. Паращун ствол 
рив на могилі Михайла 
Драгоманова пам'ятник, я-
КПИ УРОЧИСТО був ВІДСЛОНЄ-
ннй 30-го жовтня 1932 року. 

Покійний проф М i'lapa– 
щук працював багато для 
ррЗВОЮ української скулкп-
турн. працював;без розго-
лосу, бо був дуже скромної 
вдачі. Нехай 6yjfc пером 
болгарська земля . - цьому 
українському патріотові — 
мнетцові - ' 
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„Лицарі Залізної Остроги" вернулися... 
'Про зідноплену стрілецьку оперету) 

Такі речі можуть робити 
справжні тільки фанатики 
української сцени: Більш 
як ЗО років тому театральна 
публіка Галицької волости 
чекала на. прем'єру оперети 
,,Залізна Острога". Оперету 
поставлено, але з наказу 
влади знято її з репертуару. 

найбільше вклав праці в її 
остаточне оформлення, 
вже не живе. Найбільше 
прикро, що жив забутим у 
ЗДА емігрантом діпістом. 
Безсмертний стрілець. ком-
познтор. сам УСС і член 
,.Мистецької Горстки" Ми-
хайло Гайворонськнй, що 

Три десятки років вона ніби дав опереті таку музику, я-
не існувала , ось в Торонті 
ставлять її на сцені. Виста-
ва відбудеться 14 листопада 
на сцені Авдиторії УНО при 
вул. Коледж. Ставить режи-
сер Лавро Кемпе, за музику 
і хори від нові дас диригент 
Ст. - Г”ушнйювнч, актори-
зматорн студенти рік уже 
вивчають ролі, а філія УНО 
в Торонті псонзорус виставу. 
бажаючи віддати поклін 
Українським Січов. Стріль-
цям в 50-річчя вимаршу в 
бій за волю України. 

З нас трьох, що майже 35 
в Торонті спонзрує внстау 
тому років творили оперету 
„Залізна Острога" залишив-
ся в живих тільки я. Актор 
Луць Лісевич, якому няле-
жала ідея оперети та який 

ку міг дати тільки той, хто 
сам пережив всю романтику 
стрілецтва. — теж відійшов, 
у вічність і житиме постійно 
в своїх творах. 

У пам'яті виринають часи 
з-перед 35 років. Визвольна 
боротьба України ще була 
жива. На кожному кроці 
зустрічали ви її учасників. 
Зброя змінилася, але змаг 
ішов запеклий, навіть час 
до часу лунали постріли і 
лилася юнацька, найдорож-
чв. кров. Підходило 20-річчя 
Українських Січових Стріл ь-
ців і Луць Лісевич, що теж 
носив мазепннку та кріса, 
впав на думку дати на сце-
ну щось, що пригадало б 
загалові ці роковини. Коли 
він зустрів мене, мав за-

Наукове Т-во ім. Шевченка в ЗДА 
ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
відбудеться в суботу, SO-го жовтня 1965 р. в год. 6-ІЙ веч. 
в залі Українського Інституту Америки, 2 Схід 79-та вул. 

в Ню Йорку. 
1. Відкриття. 
2. Проф. Віра Вовх-Селянська, держ. унів. Ріо де Жа-

иеДро: доповідь на тему „Сьогорічний з' їзд ПЕН-Ктю-
6ЇВ в ібгославіг. 

ВхІД вільний: Дирекція Філологічної Секції Н Т Ш 

s s : 

ЗУСТРІЧ 1965 Р. 
Туристів груп „Тура на Україну" 

що відбудеться 

в суботу, 6-го листопада 1965 р. 
на СОЮЗІВЦІ 

Оселі Українського Народного Союзу 
в Кергонксоні, її . Н. в горах Кетскіл 

ПРОГРАМА З'ЇЗДУ: 
Субота, в-го листопада 19вб р. - ПРИЇЗД 

ОБІД.— год. 12:30 
ПО ПОЛУДНІ -

Зустріч та висвітлювання знімок 
і фільмів зроблених на Україні. 

Год, 6.30 — вечеря та продовження висвітлювання 
фільмів. 

Неділя, 7-го листопада 1965 р. СЛУЖБА БОЖА. 
Зустрічі - Дозвілля. 

Оплата Я0.00 до Я2.00 ВЛІОЧЛІОЧН лалч. обід, нічліг 
і снідання - яку прошу слати прямо на Сою:іівку. 

ЗАПРОШУЄТЬСЯ Р О Д И Н И і П Р И Я Т Е Л І В . 
Зголос'ення до 25-го жовтня ц. р. листовно або 
телефонічно з поданням кімнат і осіб приймає 

K0WBASN1UK AGENCY 
286 East 10th Street New York, N.Y. 10009 

Telephones: ALgonquln 4-8779 or 8780. Area Code: 212 

Увага! Аллентавн і околиця! Увага! 
В неділю, 31-го жовтня 1965 року 

о год. 3-ій по полудні 
в залі 

УКРАЇНСЬКОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ЦЕНТРУ 
прп 80S Н, Фронт Ст. в Аллентавн, Па. 

відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНСоюзу 

в Аллентавн і околиці 
до участи в яких запрошені п зобов'язані урядовці, 
представники і конвенційні делегати Відділів таких 

місцевостей: 

Аллентавн — 147 1 151; Норттемптон — 44 і 
318; Бетлегем - 47 і 288; Істон - 137 і 438; 

Бат - 9 5 ; Ормрод - 124; Емералд - 205; 
Палмертон — 8в9. 

На і; наїдку нарад: 

1. Звіт з ділльностн Окружної Управи і Відділів. 
2. Доповідь обласного організатора про нові грамоти, но-

ву книжку вкладок і Інші зміни УНСоюзу. 
3. Обговорення успішного закінчення передконвенційної 

кампанії для розбудови УНСоюзу 
а 

В зборах візьме участь 
Степан ГАВРИПІ , обласним організатор УНС 

Закликаємо всі Відді. и прислати своїх численних деле-
ґатів, а всіх активних соні юішх діячів узяти обов'язкову 
участь у зборах, щоб позі аиимитнея я новими грамотами 
та з іншими важними змінами введеними цього роїсу та 

обдумати дальшу корисну працю для УНСоюзу. 
г о с т я м Р А Д І : 

ОКРУЖНА УПРАВА 

гальаии нарис оперети з оДг 
ного етапу жнття УСС, яклЙ 
увіковічненнЙ в пісні „Не 
сміс бути в нас страху". 
Луць знав цей етап з влас-
иої обсервації. 

Боже, скільки прнсмянх 
і довгих вечерів провела МИ 
вдвійку, оформлюючи 0ПЄ-
рету, Луць писав сцену за 
сценою, а вже я мав налн-
сатн всю ..поезію", — соля, 
дуети, більші і менші хорові 
партії. Але ніколи не дав 
мені Луць відчути, що я 
тільки для цього: Він не 
показував старшенства від 
мене j сценічних стажем 
і вояцьким, та віком. Був 
справжнім другом. сггівав-
вором і ми конфронтували 
кожну дію, кожну ситуацію, 
кожну розмову. Теж і мої 
,,поезії" розглядали ми ра-
зом, переварювали і офор-
млювали. Були сцени, як от 
булавного Сутяги, що муш-
трус стрілецьких рекрутів 
і мав бути зразком шляхет-
ної породи „зупака", який 
є водночас і фанатиком-
стрільцем, коли ми дослівно 
„впрівали", посуваючись 
слово за словом, скреслюю-
чн і переписуючи десятки f 
разів нібито вже готове. Те-
пер розумію, скільки праці 
вклав у цю оперету j Луць 
Лісевич, який; вів листуван-
ня з Михайлом Гаяворонсь-
ким у ЗДА та водночас о-
формлював „на чисто" опе-
рету, до якої стрілецький 
композитор мав дати увер-
тюру і музику під усі мої 
поетичні вставки. , 

Прийшов 1934 рік і onepe– 
та ..Залізна Острога" Мала 
бути поставлена найкращим 
Народнім Театром ім, І. То-
бглевнча. Режисерував її 
найвндатнішнй тоді режисері 
актор Микола Беицаль, ор-
кестрою театру диригував 
Е Ціснк, балетні еволюції 
та декорації оформив Ю. 
Нікітін. В часописах в ,.Ді-
лі" і „Новому Часі" була 
подана повна обсада onepe– 
ти: Цятса-Скропад-Р. Тим-
чук. Вол. ЖмаЙло, nop. УОС 
— М. Бенцаль, Лесь Булак, 
хорунжий УСС. Ю. Нікітнн, 
Дарина Шумейко, четар У-
СС — Л. Бенцалева, Ірина 
Чорниш , Медичка УСС, — 
Л. Ленська; майстер цере-
моній Ордену — М. Старнць-
кяй. Мечник Ордену — І. 
Данчак. Підчаший Ордену 
— І. Рубчак; Дзьоба, чура 
— Ш. Яковлів, Сутяга. бу-
лавнпй УСС, - І. Рубчак, 
Усусусп Смішко, Латишко. 
Чучмай і Бублик - І. Куд-
ла. L Данчак. Е. Когут і М. 
Старнцький. Кращу на той 
час обепду роль у Західній 
Україні знайти годі. Майже 
кожне з тих прізвищ с прик-
расою історії нашої сцени, 
багато з них уже покійні, а 
М. Старицький — це наша 
слава Мирослав Скала-Ста-
рицькнй! 

Поставити нову оперету в 
столиці Львові було НЄМОЖ-
лнво. Прем'єра її відбулася 
в Станиславові і теж у Ста-
ниславові 1 там влітку 1034 
бачив її я. Оперета була о-
середком мистецького; офор-
млення Конгресу Українсь-
ьих Жінок. Я, ЇЇ співавтор, 
сидів незявважений в кот-
ромусь з дальших рядів те-
атру та з серцем під горлян-

кою слідкував за її ходом. 
Ніхто Не викликав авторів, 
ніхто не вітав їх, не кажучи 
вже про якийсь гонорар за 

^лібретто. В ті часи для того 
не було ні змоги, ні претен-
сій. І мабуть так теж nepe– 
жив „Залізну Острогу" і її 
,,батько”„ Луць Лісевич, бо 
я ніколи не чув, щоб, він 
мав з неї якісь гроші. Не 
знаю теж, хто і як платав 
Михайлові Гайворонському: 
мабуть стільки ж, скільки й 
нам, авторам лібретта? 

Але це не було головне. 
Головне було, що оперета 
йшла, що мала успіх, і іцо 
ц врешті окупантська поль-
ська влада заборонила с-а-
витн. Щось вона нагадува-
ла , щось вносила в душу, 
щось „небезпечне" було в 
цій постанові І якось тихо 
зійшла „Залізна Острога" 
зі сцени, а потім пішли роки 
ще тяжчих змагань і зусиль, 
прийшов 1939 рік і роки піс-
ля нього і як сотки добрих 
та позитивних речей, npona– 
ла вона в „новому світі", на-
віть у мене співавтора її 
лібретта, не залишилося ні-
чого, — дослівно ані рядоч-
ка! — крім спогаду, що ко-
лись таке написалося. 

Читачі можуть собі ясно 
уявити собі, як був я заско-
ченнй, коли восени 1964 
прочитав я несподівано в 
одній з наших газет, зо ре-
жнеер Лавро Кемпе при по-
мочі УНО в Торонті ПЇДГО-
товляс постанову „Залізної 
Остроги". Знаю п. Кемпе, 
як „запеклого" театромана 
і як режисера, що ставив 
„Гуцулку Ксеню,, і ,,Ulapi– 
ну" — справжні козирі на-
шого театру в Канаді, знаю 
УНО, яке жертвувало тисячі 
долярів, щоб ,,хоч раз у рік 
поставити щось, що потряс-
ло б нашу публіку". Але 
„Залізна. Острога" ? Звідки, 
коли, де і як? А виходить, 
що Лавро Кемпе, який повя-
нен би в інших умовинах 
бути режисером передового 
нашого театру, був, вертаю-
Чись з праці, розбитий ав-
том і в шпиталі „таки" прн-
думував, щоб то його поста-
Внтй своїй громаді в 50-річчя 
Українських Січових Стріль-
ціа і пригадав „Залізну Ос-
трогу". А Кемпе такий, що 
раз „пригадав", то вже й 
упреться: Листування з вдо-
Вою' Михайла ГаЙворонсь-
кого анайшло^ рукоаис „За-
лізної Остроги", що збвріг-
ся між паперами стрілець-
кого композитора. І тепер у-
же пішло: Лавро Кемпе пе-
реписав усе, доробив відпо-
відний вступ до оперети, по-
чав переговорювати з УНО. 
яке виказало готовість пос-
тавитн „Залізну Оперету", 
знайшов знаного компози-
торв-дирягеята Дивізії Ст. 
Гумініловича, що так запа-
ливсл ,, вояцькою" onepe– 
тою, пішли розшуки за ви-
конавцями роль, безконечні 
проба — і . . . 

Кажуть, a w дійсність пе-
реходнть часом мрії. Ось, на 
моїм редакційнім столику 
лежить офіційне запрошен-
ня, яке каже, що я маю 
„конче" прибути на прем'с-
ру „ЗаліяоІ Остроги" в не-
ділю 14 листопада 1965 до 
Торонта та бути поруч пані 
Гайворонської, дружини сл. 

Виставка Нлима Трохименка в Ню СЦжу 
9-го жовтня присутня 

публ іка пережила в Літера-
турно-Мнстецькому Клюбі в 
Н ю Иорку один із цікавіших 
вечерів. Заповіджене обгово-
рення виставки не обіцюва-
л о декому, як пізніше вня-
вилось. нічого особливого, 
мовляв: маляр-люлина, яка 
почала малювати щ о й н о на 
45-му році жнття. самоук, 
примітнвіст . . . Яке ж б у л о 
миле здивування по огля-
ненні образів та по внслу-
ханні оцінки обширної днс-
кусї ї після цього. 

Виставка К. Трохименка 
обіЙмас 77 картин, це G МИС-
тецький його доробок ос-
таннього десятиріччя. Тема^ 
тично вона зведена до крае-
видів і квітів та мертвої прн-
роди н фігуральних малюн-
ків. 

Вечір -апочаткувалн д о -
п ^аіді наших відомих мис-
т іів В. Ласовського та А. 
М?ілюци. Вони з а п і з н а л и 
присутніх із творчим шля-
х о и мистця та старалися 
простелити дор іжку для 
кращого зрозуміння його 
творів. 

Один із доповідачів м. ін. 
зайнявся здефінюванням по-
нять ф о л к л ь о р та примітн-
візм у мистецтві. які 
с близькі себе, одначе не 
покриваються, і з 'ясуванням 
в котрих картинах і в який 
спосіб це проявляється на 
обговорюваній.Виставці. Пре 
леґент зупинився на аналіз і 
поставання мистецького тво-
ру. вирізнюючн трн МОМЄН-
т и : виникнення візії, це в 
певних імпульсів-поштовхів, 
ЯКІ СПОНУКУЮТЬ МИСТЦЯ ТВО-
рити, другий момент — це 
з у д а р тої візії з професій-
ниМ навантаженням, зна-
чить відношення із набутим 
знанням, врешті припадко-
вістЬ, яка виникає в процесі 
творення. Мнстець працює 
на матеріалі та матеріялох 
і часто оця припадковість 
створює д у ж е цікаві ефекти. 
— Другий момент процесу 
поставння мистецького тво-
ру — зудар візії з ІНТЄЛЄК-
туальним вантаікем у мист-
ця з академічним шліфом 
- не існує у примітнвістів, 
які не враховують нпр. пер-
спектнвн. чи тих або інших 
канонів. У них капітал cnoc– 
те,режень с інакший , нпр. 
створюють власну перспек-
тнву чи нівелюють її. 

На думку В. Ласовського 
4юлкльорність Трохименка 
проявляється в певних зас-
воєннях з кахлевої техніки, 
фактурі тла схожої на тка-

Платие політ, огол. Paid рої. adv. 

RALLY AND DANCE 
Ш H O N O R O F G O V E R N O R 

RICHARD J. HUGHES 
REELECTION AND DEMOCRATIC TICKET 

OF ESSEX COUNTY 
Sponsored by 

UKRAINIAN AMERICAN DEMOCRATIC 
OROANlZATlON OF ESSEX COUNTY 

and 
UKRAINIAN ATHLETIC ASSOCIATION 

S1TCH OF NEWARK 

On Thursday, Oct. 28,1965 
7:30 PM. 

S1TCH HALL, 18th Ave., corner So. 12th S t 
NEWARK, N. J. 

Refreshments Door ргісея. very good orchestra, 
(Profit to the Sport c!ub) 

Paid by 
l'kralnlan Агаегісал Democratic Organization 

Chairman M. МАТЛА8ІІ 

Платне політ. Paid рої. adv. 

ЗАКЛІ1КАСМО ШТХ ГРОМАДЯН ДОБРОЇ ВОЛІ R СТЕПТІ НЮ Д Ж Е Р З І 

ГОЛОСУВАТИ НА 

ВЕЙНА ДУМАНТА 
Я К Г У Б Е Р Н А Т О Р А 1 цілу Р Ї : О П У К Л І К А Н С Т Ь К У ЛИСТУ 

Вони заступають принцип гострої боротьби .і комуністичною підривною 
роботом в Америці 1 домагаються пжмпшн молитви в школах в ЗДА. 

Об'єднання Украінсько-Аиернхансьішх Республіїсалськжх 
КліоЛІв в стгйті Ню Джерзі . 

В КНИГАРНІ „СВОБОДИ" 
шішял набута 

Лева Х Р А Н Л Н В Д і 

Ростикова Казка 
ІлюстрацП 

ВВхв Мудрвк-Мрящ 

ЦЬш - Я-5в 

ДШОИЙМИШІ оросимо взпхж: 

S V O B O D A 
P. О. Веж S4t 

Jeney (Жу 5, N.J. 

п. Михайла, почесним гос-
тем прем'єри. 

З Вінніпегу До Торонта 
1,500 миль, але поїду. Хіба 
можна не поїхати, коли -
ніби у притчі про блудного 
сина, було і пропало, а те-
пер вернулося ? І якщо жаль 
мені чогось , то одного: Що 
не будуть поруч мене ще 
більш почесними гостями 
мін незабутній друг Луць 
Лісевич та той, що дав му-
зику опереті: Михайло ГаЙ-
воронськнй. 

Анатоль Курдяднк 

нняи, вишники чи килими, 
як також площнииість, дво-
внмірність. Кольор у картн-
нах. Трохамецка, в також 
підпорядкований, тому заці-
кавленню тканинамн й ках-
лямн і є фактором суто де-
коратИвним. До найліпших 
показаних на виставці об-
разів належать квіти, з чого 
декілька с справді дуже доб-
рі (нпр. соялшнакя), щ о 
свідчить про талан автора. 
Між краєвидами с сильніші 
й слабші, зате мертва при-
рода та фігуральні, окрім 
малих виїмків, вийшли не-
переконливо. В. Ласовськнй 
сказав, що Трохяменко по-
винан залишнтн фігуральні 
теми, бо це не лежить в його 
здібностях, але інші обрави 
на цій Виставці ставлять ав-
торя в ряди вартісних мнс-
тців. 

А. Малтоца вважає, що 
Трохименка можна було 
назвати примі тігвістом 29 
роки тому, але після, того 
він провів 6aretD часу з q)b 
ним із наших кращих мис-
тпДв, Кнвелктком, і хоч не 
йде по його лівії ЯСНИХ КО-
льорів, але адебільша вжн-
вас темних насичення, оДва-
че від тих зустрічей і sanj– 
кавлення кольором TpOXH– 
менко пвреотав бути прнмі-
тнвістом. Що більше ВІН 
постійно, бо вже 15 років, 
відвідус мж^гецьку студію, 
яку ведуть Квейкрн — у Фі̂  
лядельфії, де вправщ Ле ло-
бпрас лекцій, але має кони 
такт із різними напрямками 
в малярстві, малюс з моде-
лів та перебуває по кілька 
годна тижнево в „гуеття4' 
мнетецькій атмосфері, що 
абсолютно не моше бути без 
впливу на. творчість мцхггця. 

В краєвидах — аідкрес-
лнв допосвідач — немає це 
лише перспективи, але і 
навіть натяку на. рисунок, 
все є радше рядом ритмічних 
плям, та фігуральні-є добре 
намальовані 

Після тих двох доповідей 
вив'язалася жива Диску-
сія, в якій участь брали ік-
ші мцетці та мнстецтвознав-
ці, як М. Черешньовський, 
М, Осінчук, Р. Шульова. Усі 
вони по більшій часті зуші-
нялися над питанням прймі-
тнвізму та фолкльору, по-
рівиюючв творчість деяких 
інших мнотців, в яких ці 
проблема Ісдують. 

Мов заключеидлм вислу-
ханих цього вечора думок 
наших фахівців була опіиія 
проф. М. Осінчука, який у-
важає Трохименка за модер-
ністнчвого маляр'я, що 
знайшов свій власний сталь 
із власними кольорнстичин-
ми ідеями. Його снпромоЖ-
ності не є надто великі, ма-
югь одначе засяг, який cta– 
вить його в ряди добрих 
мистців. В sax своїх можли-
востях Трохименко йде пос-
лідовно тою самою схемою 
кольорової гамя йому тіль-
кн питомої, незалежно від 
того, від якого кольору заЧ-J 
не. Хоч і належить до мо-
дерністів, все ж таки не під-
пав під їхній вплив, захову-
ючн свій кольор та певну 
форму, мґр РЬжа Шульова 

Архиегшскоп Мстислав повінчав у Церкві 
Пам'ятнику в Бавнд Бруку Оксану 
Харищзд з Петром П'ясецьким 

в Ваанд Брук, Н. Дж. 
;неділю 24-го, жовтня ц. р. в: 
з^овозбудованій Церкві - Па-
М'ЯТНИКУ СВ. АнДрІЯ, ВІДбу-
лося вінчання Оксани. дочь-
-кН,о. протоерея Миколи і'бл. 
п. МарЙ з Падохів Харнща-
ків з Петром Ярославом П я-
сецьким. сином інж, Петра і 
ІІІНн з Гннкевнчів П'ясець-
ках із Цю Йорку. Урочисто-
гх) обряду вінчання, прове-
ДСНОГО J ^ P a ^ H C b K 0 K ) MOEOJO. 
довершив архиспископ Ук-
раїнської Православної Цер-
квн в ЗДА, Владика MCTHC– 
лав у сослуженні шістьох 
священиків: оо. мітратів Іва-
на Гундяка, Артема Селе-
цнни, д-ра Вол. Клодяицько-
го Й ор. протоереїв Теодора 
Форостія, Богдана Желгхів-
ського, Михайла Землячен-
ка та о. протодиякона Ма-
хайла Ольхового. Закінчу-
Ючн акт вінчання, Владика 

Мстислав виголосив коротке 
слово до молодих з поба,-
жанням жити і працювати 
для свосї родини і свого 
найближчого блнжньдго, що 
инл; с український народ, й 
обдарував новрповінчаних і-
конамн, Після вінчаня в за-
лях Шакамехон Канрі Кла5 
в Скатч Плсйнс, Н. Дж.' 
відбулося Becuibiic прийнят-
тя, що ним проводив, як ста; 
роста, брат молодого, інж. 
Олександер П'ясецькнії ра-
зом із старостиною, Володн-
мирою Падох. У прийнятті 
взяло участь —понад двісті 
осіб — членів родин ново-
одружених, їх друзів та 
знайомих В промовах при-
гадуваяо. що обоє молоді 
познайомилися на оселі Ук-
раїнеккого Народного Союзу 
на Союзівці, де вони спільно 
під час шкільних вакацій 
працювали. 

ПОХІД ПРОТИ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ 
ПРЕСИ В УКРАЇНІ 

палів. Уираатіннл Союздру-
иу І МІаістерства зв'язку Ук-
раїни надходять скарги з 
міст і с і ї на те, що ім від-
мов.шнт, у передплаті на 
окремі органи преси" СпіДг 
кресл. наше — абв). 
; і так в Україні передплат-

ннн 8а свої власні гроші не 
Може одержати газети або 
журнала в українській мові 
тому, бо листоноша, розпов-
аюджувач преси, чи праців-
ннк Союадрі'ку йому відмов-
ляє в передплаті. І він того 
Не боїться, бо він знає, що 
Коли він відмовляє прийнлг 
ти передплату на українське 
видання, то йому волос з го-
ловн не спаде, а ще й noxna– 
^ять його за патріотичну ро-
воту. 
, А бідний передплатник у 

(Закінчення зі сто. 2-ої) 
,,державі селян і робітників" 
навіть не мас сили, соб бо-
ротнсь проти цього. 

Але якби так міністр за'яз. 
ку України. її міністер. куль-
турн. та й голова Ради МЬ 
HicTj)iB, довідавшись про та-
кі зловживання вжили хоч 
раз своєї влади і нагнали із 
служби таких с.тужбонцівг 
які в Україні саботують дру-
ковану українською мовою, 
пресу і кілька таких аилаД-
ків звіїьиення з роботи чя 
іншого покарання було цро-
голошено в пресі, то може 
стан із передплатою преси в 
Українській ССР був би інак. 
шин. а український перед-
платник не був дискраміно-
ваннй у своїй власній ,.дер-
жаві". 

УВАВА! УВАГА! 
Цього року збільшуємо подарунка украшоькнми 

кігажкамп на Уродннн. Ім'янинв, ов. Мккохаа, Різдво, 
Новий Рік, Великдень та Інші нагодИ. 

Придбайте також для себе люксуеове нидвітия, 

Історію УкраїяеькоІ 
Культури 

або подаруйте таку цінну книгу своїм дітям, внукам, 
приятелям або Рідній Школі. ІДІМ слідами ІвтлиХ куль-
турних народів, англійців, німців, французів і Др. Хай 
здійсниться клич: У кожну уураТігомгу хаду тадгісяш кияк 
га якою с Історія Української Культура. 

На бажання замовця можемо дохлегги до L 7 . К 
карточну з золотою печаткою для Вашого напису для 
кого дарусте книгу. 

На іншому місці, в цьому числі газети, є відповідяв 
оголошення про Історію Українсько! Культури. 

Клюб Приятелів Уіфаійськві В — к р 

КОМІТРЯ1 ОБ'ЄДНАНИХ А И Е Р И К А Н С Ь К О -
У К Р А Ш С Ь К И Х О Р Г А Н І З А Ц Ш МІСТА 

НЮ Н О Р К У 
З А К Л И К А Є 

Україигьке Громадянство, зокрема Молодь, 
влити якнайчпгленніщу участь 

в Загально-Амерннансьнік 
М А Н І Ф Е С Т А Ц І Ї 

ЗА С К Р т Л Е Н Н Я М А М Б З Г ” И К А Н С Ь К О І ВІП-
СЬКОВОЇ ДОПОМОГИ В т в Д Е Н Н О М У ВХПГ-
HAM1 І З А П Р И г а Ш Е Н Н Я М Т В Е Р Д О Ю РУ-

КОЮ П І Д Р И В Н О ! РОБОТИ КОМУНІСТІВ , 
У З Д А . 

в 
Маніфестація відбудеться 

З Д О В Ж 5-ої Б В Н Ю на М А Н П Р Л Т Е Ш 
в НЮ ИОРКУ, 

8 суботу, 30-го жовтня 1965 р. 
Початок о 12-ій год. влоАуДне. 

Збірка унрйГнців о год. 11:36 йо гіол. на 93-ій 
вул. Між 5-ою а Медісон Евготан. 

LN 1 — - — і - ^ „ - ^ ЛІ 
^ ' і її і ї ї і і і if і т і і вві І І І І ІТ 

t 
Ш 

ДЬисчосл сумною вісткою З Рідними і Знайомими, 
що В неділю. 24-го жовтня 196.1 р. о год. 3:30 оо вол. 

цсішдШно упокоївся в Бозі 
наш Цаадорожчяй 

ЧОЛОВХК, ТАТХ) І Г,РАТ 

бл. ти 
АЛЕКСАНДЕР НОСС 

уроджеимв 26-го березин 1900 рику в Чорткові, 
був. учасішк Вазво.дьігал Змагань, иув. директор Укрзіи-
Ванку в Чорткові та члеи всіх культурио-освітніх еют-

Иомічігах Товариі'тв в Чорткові, 
Панахида була відправлена в пох. :uuw;t. Schlmoaek 

Funeral Hotne, SSS1 Brehnu Lane в Ба.тт1море. Мд. 
ПОХОРОН В середу. 27-го жовтня о год. П-lfl по 

пол. з того ж похоронного : w w де ніш на цішіпир Holy 
Eedeeroer Cemetery. 44S0 i v ia l r Rd.. Baltimore. Md. 

В глибокому смутку: 
дружила - ЕЛЬФРІДА 
снин - АЛЕКСАНДЕР, мол. 

СТЕФАН В Україні 
і сеітра - ЮЛІЯ СУСЬ в З Д А 

шшшаяшшшшшшшшшшшшшашшимвтштяіштат 

Ділилоса сумною вісткою 
З Рідними, Приятелями 1 Знайомими. 

що 2t-ro жовтня 196Я р. по ТЯЖКІЙ недузі в Гартфорді, 
Коші., відійшла у Вічність на 44-му році жнття 

наша Дорога 
Д Р У Ж И Н А . МАТИ. ДОНЯ 1 СЕСТРА 

бл. п. ОЛЬГА з ПЕРЕСАДІВ 
ЗАЯЦЬ 

Похорон відбувся в понеділок. 25-га жовтня 1965 р-
з церкав ся. Арх. Мпхаїла в Гартфорді, Копл. на укра-
їнемсяй като-тнцькмй iunurrup в Глегтонбері. 

Горем прибиті: 
ЯКИМ - мтж 
МИРОСЛАВ. ОРЕСТ, РОМАН - сюш 
СТЕФАНІЯ ПАВЛГЧКО - сестра з мужем 

МИХАЙЛОМ І дітьми 
Родичі і сестра на РІдісих Землях 
ВОЛОДИМИР ВІДУ.1А - швагер в Канаді 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ УРЯД ЦЕРКВИ 
СВ, АП. ПЕТРА і ПАВЛА в В1ЛЛІМЕНТИКУ, Коші. 

подаг до відома Приятелів 1 Знайомих, 
що в неділю 24-го жовтня 1965 р. о год. 7-ій ранку 

В ппгггалі в Норвіч, Коші., помер 
парафіянин тої ж Дер кіш 

Проф. ІВАН НАУМЕНКО 
Похорон відбудеться и середу. 27-го жовтня 1966 р. 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ У Р Я Д 

У Д Р У Г І РОКОВИНИ СМТЛРТИ 

би. п. ЛЕВА ЯСІНЧУКА 
( ' SO. 7. 18Я2 - t 12. 10. 1963) 

відировиться 

в суботу, 30-го жовтня 1965 року 
в год. 8-ій ранку 

в церкві св. Сшцм. Посафата в Трентоні, Н. ДШ. 
прн 1195 Д у ц Евню 

ЗАУПОЮРШЕ БОГОСЯУШЕННЯ 
З ПАНАХИДОЮ 

про що Членів Родини. Друзів, Приятелів 1 З в а Й М а а 
повідомляють та піик”ять про молитва Аа споіИЙ Дуїш 

Покійного 
ГАЛИНА ft ІВАП КОСТЮКП, пленініШка 

112 La Clede Ave.. Trenton. N-l.. 0X618 



Діяльність КоДУС-у в 1963-1964 р. 
ЗвіДомлення з праці Комісії j 
Допомоги Українському Сту-
дентству (КоДУС) за вказа-
ний рік, що був 19-им іюком І 
діядьностн на еміграції, a j 
24-нм з часу її заснування,; 
охоплює період з 1 10. 1963 j 
ЯО.ЗО. 9. 1964 р. Восени 19651 
року КоДУС-ові сповниться і 
25 рік його існування. 
; Починаючи перелік ЧЛЄ-
нів управи, яка була nepe– і 
ьв,Орана Загальними Збора-
мн 21. 1. 1963 року, дово-
двться з сумом сповістити, 
лдо 1 липня 1964 року у 
Нкшхені помер голова, сл. 
а. проф. інж.Є. Гловінськнн. 

Відтоді обов'язки голови 
виконував перший заступ-
вик голови інж. М. Маслов 
(Париж) , функції другого 
заступника — доц. інж. Д. 
Пеленський (Мюнхен), сек-
ретаря — Т. Волошин (Cap– 
сель) , фінансового референ-
та ,— о. шамбелян М. Леве-
нець (Париж) . обов'язки 
членів: інж. Г. Комарннсь-
кай (Мюнхен), інж.О. Мель-
инхович (Париж) і проф. 
д-р О. Кульчнцькнн з окре-
мим завданням зв'язкового 
ніж Сарселем і Мюнхеном. 
Контрольну Комісію очолю-
вав проф. д-р В. Янів, зас-
тупннком був — прот. М. Є-
реміів. 

Праця управи у складі 
членів, що перебували у 
Франції, зводилася, головне 
на початку учбового року до 
ЙараД, під час яких, обгово-
рювалнся результати діяль-
ности за минулий рік, обмір-
Ковувався плян дальшої пра-
Ці, схвалено кошторис бю-
джету на 1963-64 рік та 
розглядалися прохання про 
допомогу, що їх надсилали 
нредставнн цтн а, 
” 'Лея поточна робота а са-
Не: підготова збірок, інші 
заходи для придбання фон-1 
І^в, виплата допомоги. касо-І 
водство, редакція звідом-1 
л'ень, оповісток, поляк для ! 
вмщувалнн в пресі та псе і 
^вотування виконувалися і 
секретарем. Важливіші спра-І 
вп, зокрема стшіендійні, по-1 
лагоджувано в порозумінні 
3-головою чн ного заступнн-
ками та іншими членами 
управи. 
' З а звітний час надійшло 

540, відійшло 3,154 листи, 
Не враховуючи листування 
Представництв, зокрема тих. 
Що проводили збірки CUMOC-
тійно. 
v 3 метою запевнити Ко-
ДУС-ові певнішу і тривкішу 
фінансову базу, вислано в 
Жовтні й листопаді до 150-ч 
чільніших громадських ус-
Тадов, здебільша по той бік 
океану, звернення в справі 
йостійної або одноразової 
Допомоги. Крім Української 
Громади Квінсленду в Лпс-
ТраліІ і Союзу Українок А-
дорнкн та кількох установ, 
8Цо вже раніше не відмовля-
ліїся від підтримки. звернен-
Ня не знайшло очікуваного 
Відгуку. 

Співпраця з 
Цредставннцтаа-мн КоДУС-у. 

В Австрії продовжувало 
солідну і акуратну працю 
представництво у Відні в 

складі: голова - проф. д-р 
О. Тисовський, заступник 
голови і скарбник - мґр 
Ю. КОСТКЖ; члени: інж. Л. 
Гаврншнн, радник М. Іва-
нович І о. д-р В. Сютик та 
секретар і заступник скарб-
ника — д-р С. Накловнч, 
що виконував усю поточну 
роботу. 

Братній КоДУС у Бельгії, 
не маючи жадних фсшдш. 
обмежувався у своїй діяль-
пості схвалюванням прохань 
студентів, пересилаючи їх 
до головної управи. 

Самостійний КоДУС у Ве-
лнкобрнганії здійснював до-
помогу власними засобами. 
В Німеччині вели наполег-
ливу робо:у наіістаріші 
співробітники КоДУС-у. доц. 
інж Д. Пеленськнй та інж. 
Г. Комарннськнй, які були 
водночас членами головної 
управи. В Канаді, де весною 
1963 року створено представ-
ництво у Вінніпегу в складі: 
толова — д-р С. Сабара, ор-
ганізаційннй референт — 
д-р Р. Романович і фінансо-
внй референт - інж. А. Ка-
чор, праця розгорталася 
пляномірно. Всю роботу, 
зв'язану головне із збірками, 
ми. і адміністрування фон-
дамн вів інж. А. Качор; д-р 
Р. Романович не шкодував 
груду й часу для збагачу-
вання картотеки з адресами 
потрібними для посилення 
збірок. 21 березня 1964 року 
склад представництва по-
повнився заступником голо-
вн п. В. Бакуном, який вже 
раніше співпрацював з на-
мн. виявляючи постійно 
турботу про долю і потреби 
нашої молоді збиранням 
і жеіугвуванням книжок, го-
ловне ,.Кобзарів", і грошо-
внх засобів на її користь. В 
Секції КоДУС-у в ЗДА при 
Головній Управі ОУА ,,Ca– 
моп .міч і Ню Попьу, де 
cxtej іь 22 лі тою 1964 року 
секретаря сл. її. 11 'ви туна 
і д ' в п а Х2с роба фінансвого 
референт С Бехметюкі, од-
. o n давніх співробітників, 
ще з часів діяльності! Голов-
ної Управи КоДУС-у в Ба-
варії, могли спричинити 
поважні ускладнення, по-
щастнло завдяки жертовним 
зусиллям і витривалості від-
даиих спраги співробітників, 
подолати тимчасові трудно-
щі. Обов'язки секретаря Сек-
ції з 5 травня 1964 року вн-
конував безкорисливо п. Ф. 
Колодій. Підтримувано зв'я-
зок із Студійним фондом 
Української Кооперації А.ме-
рики в Ню Порку. Згадус-
мб з великою вдячністю Го-
ловну Управу Союзу Укра-
їнок Америки , яка торіч-
нимн стипендіями для про-
пононаних нами студенток 
славістики відтяжувала на-
иіі фонди. В Австралії, де 
крайовий КоДУС очолює 
проф. Біляк, проведено за 
звітний час дві більші збір-
кн у стейтах Вікторії і 
Квінсленду. Першу— завдя-
кн тривалій і жертовній npa– 
ці голови стейтового пред-
ставництва п. Р. Дудннсько-
го, другу — завдяки інж. Р. 
Павлншннові, голові Грома-
ди. який виявляс велику 

прихильність до нас і noc– 
тінну готовість Підтримува-
ти наші заходи. 

Фінансове господарство 
і допомогова діяльність 
Звітний рік виявив проти 

попередніх чотирьох дефі-
цитннх років грошову над-
вншку. Це сталося через 
зменшення числа стипендія-
тїв, на допомогу яким внт-
рачено менше, ніж передба-
чувалося. Також меншими 
були кошти' завідування, я-
кі не перевищували 10 від-
сотків надходжень. 

На надходження склало-
ся:'37.966.18 фр. (понад сім 
3 половиною тне, доля рів) з 
пожертв, надсиланих інднві-
дуально .або збірщиками 
і 13,499,65 фр. (понад 2.7 
тис. ДОЛ.)з повернених КО-
лншнімн стипендіятамн сти-
П ЄН ДІЇ!. 

З першого джерела надій-
шло (у круглих числах) : 
із ЗДА 17 тис. фр. (понад 
3.5 тис. дол.), з Канади по-
над 6.5 тис. фр. (1.7 тис. до-
лярів). з Німеччини понад 
4 тис. фр.. з Франції майже 
4 тис. фр., з Австралії понад 
2 тис. фр., з Австрії 864' фр., 
решта з 10-ох інших країн. 
У збірках взяло участь 
2.300 жертводавців. Слід 
згадати, що зменшується 
постійно число збірок, а ви-
енлання щораз більшої 
кількостн збірковнх листів, 
які повертаються невнко-
рнстаннмн або з індивіду -
альннмн пожертвами, збіль-
шус кошти збірок і лнсту-
вання. 

Надходження на рахунок 
повернених стипендій. 

Вони незадовільні, збіль-
шнлнея порівняно 3 ПОПЄ-
реднім роком на 3.5 тис. фр. 
Перший сппеок на літери 
А-В охопив 312 колишніх 
стнпендіятів, що корнстува-
лнея допомогою КоДУС-у з 
1942-1959 р. З Цього спнека 
вибрано 66 осіб, що винні по 
100 і більше долярів, уміщу-
ючн їхні прізвища два або 
три рази в усіх українських 
газетах по цей j той бік оке-

і ану. v 
' За звітний час повертало 
j стипендії 39 осіб, в тому 

числі: 12 у Німеччині, 13 в 
j ЗДА, 9 у Канаді, 3 у Фран-
1 ції та по одній в Австралії 
і Венесуелі. 

Фінансовий стан за балян-
сом на 1. 10. 1964 року ста-
новнла сума 35.435,19 фран-
ків, в тому числі загальний 
стнпендійний фонд 34.012.40 
фр., фонд для наукових 
праць 1.350 фр. Фонди ім. 3. 
Кузелі та Є. Храплнвого і Р. 
Днмінського майже вичер-
пані. 

Пожертви на потреби ук-
раїнської студіюючої молоді 
прохаємо надсилати, не че-
каючн на збіркові листи, до 
Централі КОДУС-у або її 
Представництв: 

В З Д А : Selfreliance Н. Q., 
KoDUS, 98 Second Avenue, 
New York 3. N.Y., Konto No. 
643. 

В Канаді : North Winnipeg 
Credit Union Society Ltd., 
667 Flora Ave.. Winnipeg 4, 
Man. (For tfoDUS, Konto 
No. 559. 

f ІСТОРІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

(ДРУГЕ ВИДАННЯ ДОПОВНЕНЕ ДО 1964 Р.) 

Вже вийшла з друку 
(перший том) 

(Цілість мав два томи) 
Видання І. У. К. люксу-
сове, на найкращому па-
пері, тверда обкладинка, 
оправлена в І м і т а ц і ю 
шкірв. з золотодруком 
та целюїдовою oxopon– 
ною обгорткою, так, як 
належить у і: р а інськШ 
культурі. 

Перший том мав розділи: 
Мітологію, Побут і Пись-
менство. Разом 480 сторі-
вок і 322 ілюстрацій. 
Ціна першого тому 112.00 

Так виглядає І. У. К. в помен- (з пересилкою). 
щешоо. Дійсна величина 

10 х ІУІ х ivi палів. 

Замовлення висилати до 
КЛЮВУ ПРИЯТЕЛІВ УКРАЇНСЬКО! КНИЖКИ: 

U k r a i n i a n B o o k Club 
!. TYKTOR, PUBL1SHER 

P . O . Box 3597, В Winnipeg 4, Canada 

Г Р И Б ДОЩОВИК -
ГОЛОВАЧ 

Ужгород. Хлопчикові Ca– 
ші Пацекові йде лише вось-
мий рік. І от вія знайшов 
гриб, який сягав йому май-
же до пояса — мав 45 сан-
тнметрів і важяв кілограм 
860 грамів. 

Співробітники Ужгородсь-
кого ботанічного саду виз-
начилн, що цей грнб-веле-
тень цілком їстівний. Нааи-
васться він дощовик-голо" 
вач. Його можйа смажити, 
варити і сушити. В ньому 
міститься значно більше 
білка, ніж у білому грибі. 
(З ,,Молоді України" 12 ве-
ресня). 

89-ий Конгрес закінчив першу сесію S-9B 

Вашингтон. — 89-нн Кон-
ґрес в суботу 23-го жовтня 
ог од. 12:52 перед полуднем 
закінчив свою першу сесію, 
яка була .найпродуктивніша 
в 30 роках, коли була пер-
ша сесія Конгресу під час т. 
званого Ню Ділу за прс-зн-
дента Ф. Д. Рузвелта. В ос-
таниьому дні сесії Конгрес 
схвалив ще два нові законо-
проектн: про збільшення 
платні федеральним урядов-
Цлм і про цукрову квоту на 
найближчі роюі. Між схва-
леннмн законопросіа.імн 

найважливіші такі : закон 
про медичну опіку над crop– 
шими в рамах соціяльного 
забезпечення та закон про 
охорону виборчих прав не-
грнтянського населеня. Hpe– 
зндет Джансон вислав лнс-
та з подякою конгресовим 
провідникам, пишучи, що 
праця цього Конгресу знаіі-
де місце в історії ЗДА. На 
цін сесії Конгрес схвалив 86 
важливіших законів. Між 
ними с такі, які давніші Кон-

ґреси відкидали, згадати б 
хоч би закон про медичну 
опіку, про федеральну допо-
могу академічним школам, 
про організацію Департа-
менту Міських Справ, про 
забезпечення виборчих прав 
негритянським виборцям, за-
кон про боротьбу проти вбо-
госги, про зменшення по-
датків від т. зв. люксусових 
товарів, про організацію ра-
йоновнх лікарських центрів 
для боротьби проти недуг 
серця, шетрякч і паралічу 
та закон про прикрасу феде-
ральннх автострад. Презн-
зндент Джансон дістав від 
Конгресу майже все, чого 
бажав. Але Конгрес не 
схвалив трьох важливих за-
конопроектів: відкинув про-
ект про скасування 14 пунк-
t y робітничого закону Теф-
та - Гартлі про так званий 
закон на працю, не схвале-
но проекту самоуправи для 
Дистрикту Колюмбія і фон-
дів на субсидії для незамо-
жннх родин на плачення 
комірного. 

Українська монахиня загинула внаслідок 
автомобілеві катастрофи 

Вінніпег. - - Тижневик 
,.Посгуті" з 24 жовтня ц. р. 
повідомляє, що в п'ятницю 
15 жовтня Ц р. в пополуд-
невнх годинах загинула в 
автомобілевому випадку cec– 
тра Антоніна Романов зі 
Згромадження Сестер Слу-
жебниць Непорочної Діви 
Марії у Вінніпегу. їхала во-
на зі своїм рідним братом 
Данилом у відвідини рідних 
у Гонорі. На головному 
шляху ч. 4 біля Паркдейл, 
13 миль на північ від Вінні-
пеґу, настав несподіваний 
зудар з автом, яким керуьа-
.ча пані Кірміна Турольдо 
(італійка з походження), 
що їхало в сторону Вінніпе-
ґу ЗІ Селкирку. На місці бу-
.та вбита Сестра Антоніна, а 
в другому авті загинули 
Карміна Турольдо літ 54 і її 
ма,ма Марія Дердоля, літ" 81. 
Одинокий вийшов ціло з 
цієї катастрофи Данило Ро-

в А плтіп, 
НЕ СВОЇП 

ЗЕМЛІ 

(Відтяти, виповнити 1 вислати) 
ДО КЛЮКУ ПРИЯТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ КНИЖКИ: 

Замовляю Історію Українсько! Культури (перший том) 
S Hfol 512.00. Належність пересилаю чеком, ионіордером, 
Готівкою в листь (Кола готівкою то в реджістрованім 
насті). 

Книгу прошу вислати на адресу: 

ФАРБА Н Е ХОЧЕ . . . 
СОХНУТИ 

Помалюйте о^рбою, вн-
робленою Криворізьким за-
водом, лавку в саду або ж 
балькон - І - і, б'ємося об зак-
лад, самі ж побоїтеся набли-
знтись до них. Такі це фар-
бн. Особливо зелена. Втім, то 
лише на баньці написано, 
що зелена, а відкриєш її — 
і переконуєшся, що в ній 
суміш барв усіх відтінків. 

Найгірше, що фарба не 
хоче сохнути. До цієї істини 
ДОХОДИШ ЛИШЄ Ч е р е з ТНЖ-
день, а то й пізніше, коли 
сідаєш на лавку або прнту-
люешся до пофарбованого 
балькону. (З вересневого 
, .Перця"). 

ОБОВ'ЯЗКИ Н Е 
ВИЧЕРПУЮТЬСЯ 
СТІНАМИ Ніколи 

Кожної першої неділі 
жовтня в червоній імперії 
відзначають день вчителя. 

На вчителя накладають 
обов'язки не лише вчити 
дітей у школі. Цього мало, 
— пише редактор ,,Рабочої 
Газети" у своїй передовиці 
(часопис з 3 жовтня). — У-
читель мусить бути завжди 
в поході. Учитель —, це 
пропагандист ідей партії. O– 
бов'язкн вчителя не вичер-
пуються стінами школи. 

Вчителі мусять готуватй-
ся до чергового з'їзду пар-
тії, пропагувати матеріали 
останнього пленуму партії, 
бувати в клюбі, допомагати 
бібліотекарям, керувати різ-
ними гуртками . . . 

І все це - у позашкільні 
години. 

ПАНЧОХИ 3 . . . 
ТАЄМНИЦЕЮ 

Громадянка К. — пише 
„Перець" — купила паячо-
хн Одеської трикотажної 
фабрики, і наступного ж 
дня панчохи розповзлися. 
Вона написала скаргу. . 3 
цього приводу директор 
фабрики Єфнменко відповів: 
„Панчохи не МОЖІТЬ бути 
рекомендовані для повсяк-
денного носіння". 

Інші жінки, не знаючи 
цієї таємниці , продовжують 
купувати панчохи і на дум-
ці не маючи, що носити їх 
можна лише у свята. Та й 
то не на ногах, а в торбни-
ц і . . . 

,,НЕМАС, ДІДУ . . Г 
Придбав я ще в серпні 

1962 року газову плитку, -
розповідає пенсіонер, Ф. 
Письменний з Вінницької 
области у журналі „Перець" 
(вересень), — і стоїть вона 
в мене , як дорога цяцька 
— ні зварити на ній, ні cnex– 
тн. Все чекає, коли я бальо-
на газового до неї підключу. 
А де ти його візьмеш? 

Можна купити на cropo– 
нї — так я добре знаю, що 
„на стороні" продають ли-
ше крадені бальонн. А в 
наших брацлавськнх газо 
виків зимою льоду не вйп 
росиш — все кажуть: „Не-
мас, ^діду ; . Г 

манов, брат сестри AHTO– 
нінн. Він важко покаліче-
ний знаходиться в лічниці 
в Селкнрку. Вл. п. Сестра 
Антоніна уродилася 15 лип-
ня 1919 р. в Гонорі біля 
Вінніпегу. До Згромаджен-
ня Сестер Служебниць всту 
пнла вона в 1942 році. Вн-
щі педагогічні студії закін-
чнла вона на Оттавському 
Університеті. Опісля учите-
лювала в Школі св. Нико-
лая у Вінніпегу, Саскачева-
ні, Алберті і ЗДА. Цього 
року прибула з Ню Иорку 
до Вінніпегу і стала днрек-
торкою Школи і Академії 
Непорочного Серця Марії 

t 
Посмертні згадки 

MECHANIC 
Mechanic experienced on Union 
Special Singer 8c Merrow Ma– 
chinee. Emit New York Area-
Steady work. - Good pay. 
Only experienced men need ap– 

MOAN SlANUFACTl'BlNQ 
CO. - 61 CRESCENT STREET 
BROOKLYN TRLuiMl 7-2100 

MACHINISTS 
1ST AND 2ND CLASS 

OPERATORS 
On precision small parts. 

Lathes. Milling, etc. 
Benefits and overtime. 

fcall 449-3250, Наскеваагк, N J . 

TOOLMAKERS 
MACHINISTS 
Apply in person 

Monday thru. Saturday 
P R E C I S I O N V A L V E C O R P . 

"Ї00 NepperhaJl Avenue 
Yonkere, N.T. 

W1REMEN 
Ebcperienced on heavy duty uv 
duatrial electronical MUlpment 
BUB hat soldering. Familiar 
layout Work Equal Opportunity 
Employer. Company Mnelita, 

Apply 
MEAKEB CO, 

15 Rivet Rd. NoOey. N J . 
Long island City 

AUTO BODY 6 COLLXSJON 
MEN and PAlNTERS 
Must be experienced. 

New Care - вв'в А бв̂ в 
Must have own tools. 

Salary Open. 
CALL (212) 781^541 

9 Праця Ш 
BDWLP WANTED FEMALE 

господиня 
1 до товариства до серед-
нього віку подружжя. Спаи-
ня на місці — спальня, в 
ДНІЙ в East Bronx. Головно 
— варення. Відповідальна і 

симпатична особа. 
CY в-одое ^ 

9-В — пон. до п'ятниці 4 

КРАВЧИНІ ft 
ОПЕРЕНТОРКИ 

Тільки досвідчених береться 
до уваги. Добрі умошган пра-
Щ ЮніЙна фабрика - дооре 

платня. 
ВЕСНАГГ 

18 East OStb St. (3th Floor) 
N.Y.C СаП 21І PL 2-8483 

СТЕФАН МОРКВЯН, члел 
Б-ва ca. о. Николаа — 27G 
Відд. УНС в Ембрвдж, ІІа,, 
помер Z жовтня 1966 p. Ро-
джениа в с Журавнн. -пов. 
Лісько, Україна. Полишив у 
CMj-тку дружину, 2 синів і 
одну доньку та 9 внуків. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Мнх. Фук 

HELP WANTED MALE 
FOREMAN 

2nd operation department. 
Small automatic screw machine 
parts. Make your own set ups 
A fixtures One who is produc– 

tion minded. 
S P H I N X A M E R I C A N C O R F . 

42 Chertj Lane 
Floral Park, NY 51 в HtT 8-2600 

MALE Ь FEMALE 

з досвідом і без до фабричної 
праці. Добра постійна праця, 
прнсмиі умовний -f овертаам. 

Звертатися або телеф. 
C H A M P I O N W I N D O W CO. 

140 Eileen Way 
Syosst–t industrial Park 

Syowet, L.L, N.Y. (Jericho 
Turnpike). Tei.: 516 WA 1-6200 
Exit 40, Long island Expfeoa– 

way. 

m Sewing Machine for Sale a 

MANUFACTURER 
Замикаючи виставові вікна 
Світової Вистави, продасться 
машини до шиття, нояі-
сенькі світової слави марок 
1966 p., моделі автоматичні 
Zlg-Zags, робить монограми, 
дірки на ґудзики, вяшнвас, 
все без додатків. Надз, вар-

тість J42.00. 
Телеф. Warehouse Manager 

CY 9-8141 

М А Ш И Н И до Ш И Т Т Я 
демонстровані на Світовій Ви-
ставі. 9 нових машин 1965 р. 
без додаткових частин, Авто-
матччне вишивання РГзят-за-
ком", монограми. Дірки, npe– 
цндні роботи. Прекрасне куп-

но. J39.00. Звертатися до 
WHOLESALE MANAGER 

1N 9-8554 

ОПЕРЕНТОРКИ 
З Досвідом при шитті жіночого 
спіднього білля. Платні вака-

ції, свята і бонуе. Постійна 
праця. 

G L A M O R I Z E F O U N D A T I O N S 
321 Main Street 

East Rutherford, N-J. 

ГОСПОДИНЯ 
Европенські мови, мешкати з 
старшим подружжям. Мусить 
бути відповідальна: Виїзд в 
зимі на Фльорйду в інггт.. ші-
падку у Форест Гілс Висока 

платин, досконала нагода. 
Телеф. 966-J04S2 - ^ під час дня, 

549-0825 — Вечорами. 

. . HELP WANTED 
Metropolitan Nuraea Regietra 
A Employment Agency. Day 
, nights ft sleep in. Registered 
Professional Nurses. Licensed 
Practical Norses. Baby Nurses. 

Companions. Home Makers. 
Male ft Female. 

87 Fort Green PL 
(corner Fulton S t ) 

BaWttlye, N.T. t!L 5-7515-6 
Work available. 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Мешканці Врукляну або Коні 
Айлеяду. Шиття цілостн одя-
гу - суконок. Досконала плат-
ня, Добрі умовкни праці, "аіг 
cond.". Телеф. цілий тиждень. 

AMORU80 DRE8S 
1811 StiOwefl Avenue 

Brooklyn, N.Y. . Щ 9-6462 
Пп'татй за Jeaa або Yirginia 

ЗАГАЛЬНА 
ГОСПОДИНЯ 

в Мвнгетені. Звнчайпе варен-
ня. Спання на місці або ні. 5 
днів. Мусить працювати в су-
боту. Добра плаігня. Телефо-

пуеатн по 8-ІЙ год. веч. 
LE 4-4975 або в день по 10 

рано — MU 7-0651 

ОПЕРЕИТОРКИ 
і Досвід при суконках. Ц1- !; 
;;лість одЯгу. Постійна пра- !; 
j і ця, добра платня з юнісю ;; 
j! або без. Мусить говорити ' і 
! По-анг. Тел. цілий тиждень. І! 

C A V E L L O DRESS 
І 8876 Park Ave., Bronx, N.Y. :; 

LU 3-0040 

WANTED AT ONCE 
JIG BORE 
OPERATOR FOR 

F0SD1CK 
AUTOMATIC 

POSITIONER FULL 
O R P A R T Т І М Е 
DATS. PLANT 1N 
THE CALDWELL 
AREA. BENEF1TS, 
OVERTIME, ETC. 

201 - 226-3323 
WANTED 

Toolmakera—Moldmakers 
Experience on "pla,stic injection 
molds. Good working conditions, 
overtime, all company paid be– 
nefits including l'ension Plan 

and Life insurance. 
ORB1T TOOL A DD3 CORP. 
34 Уавеу St., New-ark, N J . 

624-3378, Evenings 469-2169 

ПОТРІБНО ДОСВІДЧЕНИХ 
КРАЯЧШ 

пря дитячім спортовім одязі. 
Постійна праця, присмні умо-
внин. Телеф. цілий тиждень 

UL 7-9407 
Питати за Mr. Ed. 

South P!alnfleld 
ФАБРИЧНА ПОМІЧ 

ASSEMBLERS 
Легка праця. Підставова плат-
ня -f боїгус тижнев. продукції. 
Анг. мова неконечна. Платій 
вакації, забезпечення на жнт-

тя, госпіталЬація. 
MOLDULUME iNDUSTTHES 

500 Metnchen Rd. 
Sooth Plainfield, N J . 

МЕХАШК 
МАПШН ДО ДОДАВАННЯ 

Досвід для великої компанії 
Добра платня. Стала праця. 

Досконалі умовний. 
Phone 673-9800, Ext. 17 

ІРАВТМІНТ J T O i l 
48 ж. 7th St. 

TeL: GB 8-8650, New York City 
З днем 1-го листопада готпся 
ДМЦ подорожчають ок 20'уо 
(гуртом і детайл.). Просимо 

зробити собі запас ще по 
знижених цінах! 

б Рівне ЕВ 

OU– BURNER SERVICE 
MEN 

Experienced men. ф 6 oil 
burner. Steady work. 

Top salary. 
Phone NE 8 - П 6 0 

PAPER BOXES 
j Set up Mechanic for 8tokes 

k. Smith machine. Steady 
job. Good pay A benefits. 

Easy place to get to. 
Call all week 267-2768 

Between 8 A.M. A 4 P.M. 

MOLDERS 
До відливання фори, досвідче-
ні при "Plastic ma to rial у, 
Transfer and compression mold– 
ing". Найвища платня. Також 
потрібні термінаторн до нау-
ки доброго фаху "for the fu– 
ture in plastic molding". Ha 
аочаток 134,00. Зголошуватися 

до Walt Dunham 
I N S U L A T I O N MFCL CO. 

11 New York Avenue 
Brooklyn, N.v. TeL: NE 8-6683 

ПОШУКУЄТЬСЯ 
ГЕНДШЖНА 

До загальної направн коло бу-
динків. Мусить вміти їхати 
автом. Стала праця, платня від 
8100 вгору тижнево, залежно 
від знання. Всі забезпечення, 
знання англійської мови — 

неконечне. 
W. KOZ1CKY 

891 Е. 149th St^ Bronx, N. Y. 
ME 6-4422 

або веч. 914 GR 6-7147 

D1EMAKERS 
Experienced on progressive dies 
in form tool grinding. 83.60 per 

hour phis overtime. Liberal 
Company benefits. Apply 

MEYER8 1NC. 
100 - 8th St. Gate 4 8 
Раьааіс, N J . (201) 778-5420 

PLASTIC ASSISTANT 
FOREMAN 

Experienced extrusion. 
P O L A R I S P L A S T I C S 

864 North Avenue East 
Crattford, N J . 

N J . 4201) BB 2-6440 
N.Y. (212) BA 7-7752 

DRAFTSMAN—DETA1L 
Well established fixture manu– 
facturer needs experienced de-
tail draftsman for custom store 
fixture work. Age 25 or over. 
Salary J7,000 to 8,000 depend– 
tng upon experience and ability. 
Please write, sending complete 

resume, to 
American Furniture A Fixture 
Co., 2823 E Main S t , Richmond. 

Yirginia 28223. 

Українське В и й м и Бюро 

ROMAN PARCEL SERviCE 
141 2nd Ave., New York City 
TeL: GR 6-7480 - висилав -
НАДАЛІ ПАЧКИ З ОДЯГОМ 
І дуже добрі XAP4EBL Pto– 
шмк авта, холодільники, тел е-
аізори, іишидищ до праний І 
шиття 1 т. д. Урядові годний: 
від 8:30-7 веч. Субота до в веч. 

Неділі від Ю-оІ рало 
до 3-ої по вол. 

Ш R e a l Estate ЕВ 
Хочете купити або продати 

ДІІІ, бнзиес, землю, 
зверніться до: 

українського підприємства 
TR1DENT REALTY CO. 

98 Second Avenue 
NEW YORK, N.Y. 

TeL: AL 1-22G0 

MAYFLOWER ESTATES 
vernon, N J . 

One to five acre hilltop lats. 
Picturesque view of Yernon 
volley and Great Gorge Ski 
Tow. Low taxes. Call or write 
for information от appointment 

764-4801, G. Dollar 
Glenwood, N-J. 

ОКАЗШНО на ПРОДАЖ 
б акрів землі (сіножать), чу-

довнв красвид — 7 кШн. 
дім з оливним огріванням, 
дві модерні лазинчкн, два 
гаражі, 5 хвилин від Сою-
зівки. Ціна Я7.600. 

800 акрів 3oa.il, 2000 стіп 
фроігту до гайаею 209, бл. 
Сумівкн. 

Stephan OLERSrw 
P.O. Box 848, Kerhonkson, N.Y. 

Новий - їел.1 914 828-7892 

B u s i n e s s S 
S Opf io^iu i l ty 

ДЕЛПСАТБСЕН 
Полож. в Ridgewood, засяоа. 
понад 30 років^ Справді тор-
гус 51,200 тижнево. Тепер за-
крнта. Продасться цей-добрий 
бизнес тільки s уваги на не-
дугу. Ціна на скорий продаж 
для доброго подружжя. Треба 
оглянути, щоб оцім; н. Про-

даж з втратой. 
Власник - EY 1-6858 

Funera l ffi 
S U l r e e t o r s 

Theodore W O U N N l N , l o c . 
Директор 

Похоронного Заведеная ' 
128 East Tth Street " 

NEW YORK, H. Y. (f) 
TeL: GR 5-1487 

СОЛЩНА- ОБСЛУГА 

LYTWYN Ь LYTWYH 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
A I R C O N D I T I O N E D 

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

801 Springfield Avenue 
NEWARK, N. L 
IRVINGTON, N. L . 

ESeex 6-6555 І 

ПЕТРО І Р Е М І 
У К Р . Ї І О Г Р Е Б Н И К 

Займаєтьея Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу-
ра. Модерна ^ п г о п я до 

ужитку ДАРОН. 

PETER J i B E M l 
129 EAST 7Ш STREET 

NEW YORKvRY. 
TeL: ORchard 4-2668 

TAP3AH, 7.5 521. Тарзая nepeaiarac. 

Бій шалів між могутніми 

титанами лісу. 

Вкінці хоробре бестія у-

ляглв непоборній силі його 

начальника . . , 

— Кейґаде! -

він, піддаючися 

крикнув 


