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ОСТАННІ ВІСТІ 
Понеділок, 7-го березня 1966 

В АМЕРИЦІ 
У1ВАШИНГТОНІ ЗАКІНЧЕНО ДВОДЕННІ АМЕРИ. 

БАНСЬКО-ЯАНАДІНСЬКІ НАРАДИ. Канадійську деле
гацію очолював міністер закордонних справ Пол Мартин, 
Який найбільше турбувався тим, щоб американські заря
джання в справі інвестицій за кордоном не мали шкідливо, 
го впливу на розвиток канадійської економіки. Американ
ську делегацію очолював державний секретар Дін Раск, 
який підписав разом із Мартином комунікат, в якому ра
диться філіям американських фірм в Канаді „поводитися 
як· Добрі громадяни тієї країни та вияснити всі справи у 
зв'язку з американськими інвестиціями." 

АББД ]Я. ШВАРЦ, Ф А Х І В Е Ц Ь ВІД СПРАВ ВТІКА
ЄШ, ЗРЕЗИҐНУВАВ ЗІ СВОГО С Т А Н О В И Щ А В ДЕР-
ЖАВНОМУ ДЕПАРТАМЕНТІ. Він очолював Бюро без
пеки і коноулярннх справ в Державному Департаменті під 
час презпдентурн Джана Ф. Кеннеді і весь час був прн. 
хнльииком ліберальної політики в справі іміграції до ЗДА 
¶а в справі політичних втікачів. Він довідався, що мають 
скасувати вам очолюване бюро, хоч він про це нічого не 
чув, і внаслідок цього сам вніс заяву про резиґнацію. 
Представники Державного Департаменту відмовились 
скласти заяву в цій справі. Інший урядовець назвав цю 
справу „скандалом". 49-річний Шварц був головним про. 
єктодавцем нового іміграційного закону, який Конгрес 
прийняв минулого року. Тепер він займався справою вті
качів, головним чином у В'єтнамі. · 

К А Ц А Д І И С Ь К И И ПРЕМ 'ЄР ЛЕСТЕР Б . ПІРСОН ПО-
ГОДН¾СЯ НА СЛІДСТВО В СПРАВІ СОВСТСЬКИХ 
ШПИГУЩВ, як цього домагалася опозиція під проводом 
Джана ДІфенбейкера. Ця справа представляється так. Ми. 
нулого року виявили, що канадійськнй уряд домагався, 
щоб два аташе советської амбасади залишили Канаду, бо 
вони займалися шпигунством. Це сталося минулого літа. 
Ллє уряд не виявив жадних подробиць цієї справи, хоч 
в не! були замішані і два канадійці. Один із них співпра
цював із каиадійською розвідкою, а другий поштовий уря
довець у. Ванкувері Джордж Віктор Спенсер був звільне
ний із ¤раці без пенсії. Опозиція закидає урядові, що зроб. 
лено це без суду, на якнй Спенсер, згідно з конституцією, 
мас право. Прем'єр Пірсон заявив, що будуть формально 
судити Спенсера. 

ГАВАНА О С К А Р Ж У Є 7-ох К У Б И Н Ц І В У ЗМОВІ ІЗ 
ЦРА ВБИТИ ФІДЕЛЯ КАСТРА. Кубинський комуністич
ний уряд твердить, що заарештовані 28-го лютого два ма, 
йори плямували з агентами Центральної Розвідної Аген
ції ЗДА та з іншими п'ятьма особами вбити Кастра. У змо. 
ві був і радник кубинської амбасади в Мадриді Одон Аль· 
варез де ЛЯ Кам¤а, який в березні 1965 року вибрав сво
боду і втік до ЗДА. Вищезгадані майори — це д-р Ролян-
до Кубе ля Сокадес і Рамон Ґуїн Дія з. Мали застрелити 
Кастра з рушниці зі сильним телескопом. Вже був голопа 
волого уряду по вбивстві Кастра тт .̂ Мандель Артіме, що 
Х¢вве на еміграції. N . . . 

М А Л И СПАЛИТИ В К Р Е М А Т О Р П 71-РГЧНУ ЖІН
КУ, ВИЗНАНУ ЛІКАРЕМ ЗА НЕЖИВУ впродовж чоти
рьох годи}!. Д-р Семюел Ґейнс ствердив в п'ятницю вве
чері, що¾-річна жінка, емеритована медична сестра Ген-
рієтга Ландап, нежива і виставив свідоцтво про її смерть. 
Він був ¤р5 хворій до годннн 8-ої ввечері, вона не давала 
жадного знаку життя, її серце зовсім не билося. В похо
ронному заведенні прн 79-ій Вест вулиці в Ню Иорку пра. 
цінники почули стогнання „покійної", повідомили про це 
поліцію і тіло хворої перевезли до шпиталю, де вона цілу 
суботу була на критичному списку. Тіло пані Ландав мали 
с¤алити І ррдина вже просила про дозвіл в Уряді Здоров'я. 
В неділю вона таки померла. 

У С В І Т І 
ДВАНАДЦЯТЬ ШПИГУНІВ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ В 

АМЕРИКАНСЬКІЙ ГОЛОВНІЙ КВАТИРІ у В'єтнамі, 
опинились у в'язниці. В'єтнамські шпигуни працювали 
групами по, три особи. У них знайдено списки всіх амери
канських високих урядовців з адресами, включно з такими 
відповідальними особами, як генерал Вестморленд і амба
садор Лодж. Разом із сіткою комуністичних шпигунів, 
в'єтнамська Й американська контр·розвідка викрила роз-
відчі групи серед середньошкіль«·иків і студентів у Сай-
ґоні. Арештовано майже сотню запідозрених у шпіонажі 
осіб. 

П Р О В І Д Н И К К О Н С Е Р В А Т И В Н О ! М Е Н Ш О С Т И В 
АІІГЛІИСЬКІМ П А Р Л А М Е Н Т І ЕДВАРД ГЕТГ, заявив 
у вступній промові в передвиборчій кампанії, що Партія 
Торі запропонує нову програму для індустрії на зразок 
американської „Ню Діл". Консервативний лідер запевняв, 
що його партія хоче наладнати добрі відносини між пра
цедавцями і робітниками· Прем'єр Вільсон критикував за
яву Гетга, кажучи, що консерватисти мали вже нагоду по
казати, як вони полагоджують справи індустрії і затруд-

ВАТНКАН О П У Б Л І К У В А В ТЕКСТИ ЛИСТІВ ПАПИ 
п і я х і і д о Н І М Е Ц Ь К И Х К А Т О Л И Ц Ь К И Х є п и с к о п і в . 
Листи були написані під час другої світової війни і їх те
мою були переслідування нацистівської влади. В цих лис
тах Папа Пій Х П . якому закинули деякі люди, що він не 
станув в обороні переслідування жндів, закликав німець
ких спзісколів зробити все. щоб допомогти переслідуваним 
і пригнобленим. Далі Папа вимагав, щоб ці заходи "е були 
обмежені лише до католиків, але відносились до всіх в ім'я 
підставової людської гідности. Всіх листів надруковано 
124, з того 103 писані по німецькії, інші в латинській мові· 

НКРУМАГ З А П О В І В , Щ О В Ш П О В Е Р Н Е Т Ь С Я ДО 
Г А Н И І Д О С Т А В И Т Ь ПІД СУД УСІХ П Р О В І Д Н И К І В 
РЕВОЛЮЦІЇ , вимагаючи для них кару смерти. Нкрумаг 
говориа ДО г*анського народу із Конакрі, столиці Гвінеї, де 
ВІН тепер ¤еребувас. Революційний уряд у Гані перестеріг 
колишнього президента - „спасителя", що при першій по
яві на Ганській території він буде арештований і поставле
ний під суд, як зрадник. 

к о л и ш н і й І Н Д О Н Е З І Й С Ь К И Й ВІЙСЬКОВИЙ 
ДИКТАТОР ГЕНЕРАЛ А. Г. НАСУСЮН повернувся та
ємничо до Якарти після кількох тижнів вигнання. Насу-
сіои повів був гостру акцію проти комуністів і був вида
лений із уряду і країни 21 лютого президентом Сукарном. 
який зйову шукає злагоди із комуністами. Він укривався 
в Бандунґу, де стаціоновані дивізії Сілівангі, що є далі 
лояльні до свого колишнього командира. 

В МІСЦЕВОСТІ ДУРАНТО, В КОЛОРАДО СТА
ЛАСЬ Е К С П Л Ь О З І Я В К О П А Л Ь Н І ВУГІЛЛЯ і вона спри. 
чинила смерть трьох робітників. Тіло одного робітника 
45-ріЧкого Джова Вальпеза віднайдено. Тіла двох інших 
є прясцрані вугіллям і треба буде довшого часу, щоб ЇХ 
Щ¡¿<ТЩ ' . ¿ 

188 ОСІБ ЗГИНУЛО В ДВОХ ВЕЛИКИХ ЛЕТУНСЬКИХ КАТАСТРОФАХ 
В ЯПОНІЇ 

Токіо. — Впги>*-сз¿у 34 п>. 
ден тут в районі японської 
столиці тралилися дві великі 
летунські катастрофи, в я-
ких згинуло разом 188 осіб, 
між (ними більша частина 
американців. Перша ката, 
строфа "трапилася в п'ятни
цю з канадійським транспор. 
товим літаком, як він при
землювався на міжнародньо 
му летовищі в Токіо. Із 72 
пасажирів того літака 64 
згинули. Друга, ще більша 
катастрофа 'трапилася в су
боту, 5-го березня з англій
ським джетовнм літаком, що 
віз 124 подорожніх, між ни
ми щонайменше 89 амери
канців.Вк о рот ці після того, 
як літак піднісся з міжна-
роднього летовища в Токіо і 
перелітав через вульканічну 
„святу гору" Фуджі, він ваг. 
ло почав горіти й мабуть бу
ли якісь експльоаії. ЛітаК 
упав і всі «-нлгулн. 

Гомфрі очолює Комісію, яка має 
затруднити безробітну молодь 

Сан Аитоніо, Тексас. — 
Президент Джансон 5-го бе
резня найменував окрему 
комісію, яку очолює аше-
президент Гюберт Г. Гомфрі, 
і яка мас подбати про зат-
руднення безробітної молоді 
цього літа, та не допустити 
До таких заворушень, які 
були минулого року в Лос 
Анджелесі, і які спричини
ли смерть 34-ох осіб та по
ранення 1032-ох юнаків і 
матеріальні втрати у висоті 
кількох мільйонів долярів, 
бо були знищені 200 будин
ків і 600 пошкоджені. Мину
лого року подібна комісія 
найменована аж 21-го трав
ня і вона обмежувала свою 

час шкільних вакацій, і тому 
треба б Для неї знайти до> 
даткові варстати праці ва 
той час. Уряд оцінює, що 
цього року 11 300 000 молоді 
шукатимуть праці вліті, на 
500 000 більше, як минулого 
року, і на 1 000 000 більше М 
порівнянні з 1964-им роком. 
Це є молодь у віці від 16-ох 
до 21-го року життя. Згідно 
з передбаченнями УряДу 
коло 1 750 000 молоді не змо
жуть знайти праці на вака
ціях, якщо HI ніхто в цьому 
не допоможе. Президент про
сить, щоб найменована ко
місія вже тепер Докладно 
пізнала всі ті проблеми, які 
виникнуть після закінчення 

працю до того, щоб переко- шкільного року, та ¤гукала 

Сцена з розбитим літаком, на горі Фуджі, в катастрофі якого згинуло 124 особи. 

Ф У Л Б Р А Й Т Х О Ч Е ЗАПОБІГТИ 
ВІЙНІ З КИТАЄМ 

Вашингтон. — Демокра
тичний сенатор із Аркаазо 
Віліям Фулбрайт, який очо
лює Комісію Закордонних 
Зв'язків Сенату, заповів на 
цей тиждень переслухання 
в справі Китаю> Сенатор 
Фулбрайт у промові, підго
товленій для виголошення в 
сенаті в понеділок, сказав, 
що „небезпека війни з.Кита
єм є дуже реальна" і завдан
ням його Комісії є зменшити 
небезпеку" цієї війни. „Китай 
є під владою ідеологічних 
догматиків, які вже скоро 
будуть мати нуклеарну 
зброю:і які ворожо настав
лені до ЗДА". Фулбрайт 
критикував теж розходжен
ня між заявами президентсь
ко|ю дорадника в справах 
війни .У>·В'єтнамі, генерала 
Максяе¾ т#йлорат~' який 
дораджував . забльокуватн 
мінами пристань Ганфонґ, і 
секретаря оборони Роберта 
МекНамарн, стверджуючи, 
що уряд самий непевний що
до цілей і напрямних війни 
у В'єтнамі. В понеділок Се
нат буде зайнятий пропози
цією президента Джансона 
¤ро 415 мільйонів долярів 
закордонної допомоги, приз
наченої головно для В'єтна
му, і іншими бюджетовнмн 
справами. Цей проект зако
ну перейшов у Палаті Реп
резентантів і сподіваються, 

що він дістане повну під
тримку в Сенаті. Та вже у 
вівторок Сенат починає да
лі обговорення ситуації у· 
Південно - східній Азії. Ко» 
місія сенатора Фулбрайта» 
який критично оцінює во-іп¡внічнов'стнамськнх військ 
енні заходи уряду в Ази, за 
чинає у вівторок переслу-Л 
хання в справі Червоного! 
Китаю і його політики. Пер-
шнм буде з із на вати спеція-
ліст у справах Азії професор, 
Колумбійського університе
ту Док Барнетт. Сенатор 
Фулбрайт заявив, що ціль 
цих зізнань „більше дослід.; 
на, ніж політична". ЗДА му
сять зробити заходи, щоб не 
допустити до війни· Про вій
ну в Південно - східній Азі¾ 
висловлювались в неділю на 
програмах телевізії й 
сенатзри: Демократичний се 
иатор із Массачусетс Едвард 
Кеннеді підтримував свого 
брата сенатора з Ню Йорку 
Роберта Кеннеді в тому, щоб 
забезпечити участь у май
бутньому уряді у В'єтнамі 
для комуністів і в цей спо
сіб притягнути їх до перего
ворів. Проти такої коаліції 
з комуністами висловився на 
телевізії у Флориді сенатор 
Джордж Сматгерст, який 
сказав, що кожний коалі
ційний уряд із комуністами 
закінчувався завжди пере
могою комуністів. 

Американська Морська Піхота у В'єтнамі 
продовжує ліквідацію червоного полку 
Сайґон. — У Південному бомбардуванв¾¶ Північного 

В'єтнамі в провінції Квангн-
ґай відділи американської 
Морської піхоти та південно-
В'стнамськнх парашутистів 
оточили полк регулярних 

і поступово продовжують йо
го повну ліквідацію. Досі 
нараховано кругло тисячу 
вбнтнх комуністів а недо
биткам відтято всі шляхи 
відступу. Американці й пів
денні в'єтнамці мали досі 
тількн малі втрати. Рівночас
но в повідомленнях ствер
джується, що американське 

В'єтнаму, зокрема шляхів та 
військових інсталяцій, зно
ву дійшло До свого вершка. 
Американська авіяція вико
нала впродовж оДніс· тількн 
суботи, 5-го березня, 61 на-
лет на комуністичні війсь
кові об'єкти в Північному 
В'єтнамі, а літаки американ
ської фльоти виконали по
одиноко 250 налетів, Бомбар
довано військові об'єкти 
практично на цілій території 
Північного В'єтнаму за виїм
ком району Ганой північно-
в'стнамської столиці. 

КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ ПЕРЕМОГЛА 
У ВИБОРАХ В АВСТРІЇ 

Павло Дорожинсьний обраний на голову 
Пласту в Ню Йорку 

Ню Иорк. — В неділю 
27-го лютого 1966 р. відбу
лися тут в Пластовому Домі 
Загальні Зборі) найчислен -
нашої пластової станиці у 
вільному світі, котра нара
ховує 725 членів і у внсліді 
яких на голову Станичної 
Старшини обрано пл. сен. 
Павла Дорожинського. За
гальними Зборами, що їх 
відкрив уступаючий станич
ний пл. сен. Володимир Ха-
мула, проводила Президія в 
складі: пл. сен>. Роман Ро
гожа — предсідник та ст. 
пл. Андрій Ласт отецький і 
ст. пл. Дарка Якимчук — 
секретарі. Загальні Збори 
вислухали звіту станич
ного пл. сен. Володимира 
Хамули, кошових ст. пл. Яр
ка Ставннчого та пл. сен. 
Галини Хамули, фінансово
го реф. пл. сен. Миколи Ан-
дрейка, як також інформа
тивного звіту голови Фун -
дації купна пластового дому 
інж. Р. Баранського. Пере
вівши основну дискусію над 
виголошеними звітами, За
гальні Збори на внесок го
лови Станичної Ради цл· 
сен. М. Юзеніва одноголос -
но од обрали працю Станич
ної Старшини. 

На пропозицію голови 
Номінаційної Комісії пл. 
сен. В. Шеховича Загальні 
Збори обрали нову Станич
ну Старшину, в склад якої 
ввійшли пластуни сеиьорн 
і старші пластуни: станич
ний — П. ДорожинськиЙ, 
1-ий заст. Д. Декайло, 2-ий 
заст. Е. Гойдиш. писар — А· 
ЛастовецькнЙ, кошова — Д. 
Бойдунйк, заст. ко¤іової — 
¦Г· Кейс, iw¢oaa¿ : - . д, 

Кольцьо, заст. кошового — 
Ю· Савицький, фінансовий 
реф. — М. Андрейко, реф. 
вишколу — X. Навроцька та 
окремі референти — М. 
Кольцьо, Д. Якимчук, В. Ро-
говськни, Д. Гусяк, О. Пе -
ленський. До Станичної Ра
ди ввійшли: В. Хамула, Л. 
Абрамюк, Я. Ставничий, Т. 
Гірняк, М. Соболта, Л. По -
пович, І. Блнзнак. На Збо
рах, в. яких взяло участь 128 
управнених до голосування 
членів, були прнявні пред -
ставннки Крайової Пласто
вої Старшини в особах: пл. 
сен. Я. Бойдуника, пл. сен. 
А. Мілянича, ст. пл. О. Гав-
рилюка, інж. Р. Барансько
го та представників місцево
го Пласт-Прияту пані М. Я -
рош, мґр. О. Мотиля, інж. Б. 
Соболти. Зокрема Збори теп
ло привітали недавно прибу
лого з Південного В'єтнаму 
пластуна сот. Петра Содоля. 

Збори закінчено відспівай 
ням гимну закарпатських | 
пластунів. 

Відень-. — Н ародна -Шртіл 
що П" очолює теперішній 
канцлер Австрії — Иосеф 
Клявс, отримала повну біль
шість у виборах, що відбу
лися в Австрії в неділю. 
Християнсько - демократичні 
народники дістали 85 ман
датів із 165 можливих. їх о-
прнентн — соціялісти які 
йшли Д о виборів разом із 
комуністами, отримали лише 
74 мандати, втративши два 
в порівнянні з останіми ви
борами. Це вперше від 1945 
року партія австрійських 
консерватнстів має рішучу 
більшість у парляменті. Та 
не зважаючи на те, уряд за
лишиться коаліційний з ті
єю зміною, що консерватис
ти відберуть соціалістам такі 
впливові міністрества. як за
кордонних справ і справед-
ливостн. В Австрії постійно 
йде змагання між тими дво
ма партіями — християнсь
ко - демократичною і соція-
лістичною. В попередньому 
році у виборах на президен
та австрійської республіки 
перемогли соціялісти і пре
зидентом Австрії став соція-

ліст ФраваиДрнае» Це^вже 
розумна політика виборців, 
щоб мати презндета одної 
партії, а уряд віддати дру
гій великій партії в країні 
Соціялістам пошкодили в ос
танніх виборах комуністи, 
які закликали свох одно
думців голосувати на соціа
лістів і тим відстрашили від 
соціялістнчого бльоку праве 
крило соціялістнчної партії 
Сподіються, що перемога 
консерватнстів в Австрії 
дасть підстави для переве
дення деяких змін в еконо
міці по лінії більшої приват
ної ініціятнвн, свобіднішої 
політики на ринку праці та 
стиснення валюти. 

~ АРХИЄПИСКОП 
КЕНТЕРВЕРІ 

ВІДВІДАЄ РИМ 
Архнспнскоп Кентербері 

Артур Майкел Ремсей приї
де до Риму 22 березня і там 
тричі мас зустрітись із Па
пою Павлом VI, Ці відвідини 
голови англіканської Церк
ви в Римі це дальший крок 
для релігійного об'єднання 
у світі. 

В Ню Йорку відбувся показ фолкльору 
поневолених народів з участю українців 
Ню Иорк (І. Д.) .— В 

суботу 26 лютого ц. р. о год. 
8-ій ввечері тут у Фешен 
Інституті відбулася імпо
зантна імпреза: ..Фолкльор 
поневолених народів". В 
програмі цього фестивалю 
взяли участь поодинокі на
ціональні групи з своїми 
танцями і піснями в народ
них одягах: білоруси, бол
гари, козаки, естонці, мадя-
ри. кавказькі народи й ук
раїнці. Програму попередив 
перемарш поодиноких наці· 

Заарештовано робітника Освалда С. Піка, 
який плянував вбити Президента 

Ню Иорк. В п'ятницю 
4-го березня заарештовано 
27-річного робітника Освалда 
С. Піка з Гекенсаку в Ню 
Джерзі, який погрожував, 
що їде до Вашингтону, щоб 
вбити президента Джансона. 
Аґенти Федерального Бюра 
Інвестиґацій всіли до по¡зДу 
у філядельфії. Після першо
го переслухання Піка виз
начено йому кавцію у висоті 
$50 000. Оскаржений два pa
»|| іадефону**А-¿а ФБІ. і по

відомляв, що їде вбити Пре
зидента. В одній телефоніч
ній розмові Пік хвалився, що 
мас револьвер, і закликав 
агентів до того, чи можуть 
ного виявити, подаючи 'м те, 
який він носить капелюх. 
Аґенти його виявили і ствер
дили, що він дійсно мас при 
собі револьвер Згідно із за
коном, який Конгрес схвалив 
минулого року Пік може 
бути засуджений до дос-
ііертноі ь'азшщі. 

опальних груп з програма
ми, які уставились перед 
сценою з написами свосї на
ціональної приналежности. 
Чолові місця зайняли пред
ставники цих націй. Прог
раму започатковано співом 
американського гимну у ви
конанні білоруського жіно
чого хору „Калнна". Сліду
вали пописи поодннокх 
груп в поазбучному поряд
ку. Цілою програмою п ан
глійській мові проводив гру-
зннець К. Андреашкий ген. 
секретар АБН-у. Вступне 
слово виголосив д·р Іван 
Дочев, голова Амер. АБН-у. 
Від українців взяли участь 
ансамбль бандуристок СУ
МА з Ню Иорку під дир. п. 
П. Данилова з трьома пісня, 
ми і ансамбль танцюристів 
..Лиман" з Пасейку під про
водом п. Романа Стеткевн-
ча, які на бажання публіки 
виступили два рази. Заля 
Фешен Інституту була за
повнена. Оттакі міжнародні 
фестивалі є дуже корисні, бо 
ми побачили, що дають на 
сцену інші народи, а шо ми 
можемо Дата»· - •-

нати приватні підприємства в 
тому, що треба затруднити 
молодь, що шукає праці. 
Цього року комісія, очолю
вана віце - президентом Г. 
Гомфрі, почне діяти вчасні
ше, вона возьме до уваги ра
сові упередження в ділянці 
затруднення і старатиметься, 
щоб не було жаДннх расових 
мотивів при затруднюванн* 
молоді. Президент перевів 
кінець тижня на сво*г фар¯ 
мі в Тексасі. Це були його 
перші відвідини в Тексасі 
від 3-го січня, коли він вер
нувся із фармн після повно
го видужання з операції, яку 
перебув 8-го жовтня 1965-
го року Президент заявив, 
що молодь шукає праці під 

засобів Для розв'язки май
бутніх справ і запроектува
ла потрібні засоби. Прези
дент вказує на те, що комі
сія мас передбачати не ті
льки потрібну акцію Уряду, 
але і ту допомогу, яка мо
же прийти від приватних 
організацій та від публічних 
установ. До Комісії нале
жать, крім віце · ¤резидента 
Гомфрі, ще головний проку
ратор Ніколас де КвценбаХ, 
секретар торгівлі Джан Т. 
Коннор, секретар здоров'я, 
вихованя і добродійносте 
Джан В. Гарднер та секре
тар ¤раці Віллард Вірц і го> 
лова Комісії Цивільної Слу
жби, Джан В. Мей.сі та Де
які інші. 

Кардинал Кеніґ відвідав кардинала 
Міндсенті 

Будапешт. — Архиспис - кордон. Подібно, як у внпад-
ко¤ Відня Кардинал Кеніґ ку українського кардинала 
відвідав у Будапешті Кар- Йосипа Сліпого, совстські 
дннала Иосифа> Міндсенті, власті схиляються до того» 
який від 1956 року перебу- щоб дозволити виїхати Б у 
вав під протекцією ·амери - ·дааеяітен¢ькому аглнспнс 
панського посольства в цій копові. Але сгімйй кардинал 
країні. Це вже третя візнта ¡ Міндсенті не бажає покину-
австрійського кардинала у І ти Мадярщиии. Кардинал 
прнмаса Мадярщиии, який ¦ Кеніґ подав репортерам, що 
за підтримку повстання в |Міндсенті вимагає бодай 
1956 року був засуджений ¦ частинної регабілітації пе-
комуністнчним режимом і ред народом. Почавши від 
знайшов азиль в амерекан- згаданого повстання, що йо> 
ському посольстві. Ватнкан | го криваво здушили совєтсь-
робить від довшого часу за
ходи, щоб допомогти карди
налові Міндсенті виїхати за Міндсенті, як зрадника. 

кі танки, комуністична про
паганда очорнюе кардинала 

Папа Пій XII виступав в обороні 
переслідуваних 

Рим. — Ватнкан опубліку. 
вав тексти листів Папи 
Пія XII до німецьких като
лицьких єпископів. Листи 
були написані під час другої 
світової війни і їх темою бу
ли переслідування нацистів
ської влади. В цих листах 
Папа Пій XII, якому заки. 
нулн деякі люди, що він не 
станув в обороні пересліду

вання жндів, закликав німе, 
цьких єпископів зробити все, 
щоб допомогти переслідува
ним і пригнобленим. Далі 
Папа вимагав, щоб ці заходи 
не були обмежені лише до 
католиків, але відносились 
до всіх в і м'я підставової 
людської гідности. Всіх ЛИС
ТІВ надруковано 124, з того 
103 писані по·німецьки, інші 
в латинській мові. 

„Тризуб" переміг високо у змаганнях 
з циклу гор за Чашу ЗДА 

$утболісти „Тризуба" пе- ні і В. Німерчннський на 36-
ремоглн 9:0 дружину Італій
ського СК з Балтимору у 
міжстсйтових змаганнях з 
циклу гор за Чашу ЗДА. 
які відбулися в неділю, 6-го 
березня у Філядельфії. У вн. 
сліді гнітучої переваги „Три. 
зуб" розгромив суперників 
градом воріт, що їх здобули: 
Ферейра 3, Бенітез 2, Якови. 
на 2, Ваґнер і Мендез. Чер
говим противником ..Тризу
ба" у грах за Чашу ЗДА 
1У66 року буде дружина 
„Донау-Швабен" з Клівлсн· 
ДУ· 

„Чорноморська Січ" Нюарк 
здобула цінну перемогу 3:0 
над сильним супернном, „Н. 
Й. Днтер Клюбом" у мисте
цьких змаганнях Американ. 
ської Футбольної Ліґи. які 
відбулися в неділю, 6-го бе
резня на грищ¡ Українського 
Спортового Майдану, що йо. 
го вннаймають італійці від 
УСК-у. Всі трос воріт стрі_ 
лнли січовики у першій по
ловині, яка проходила під 
знаком сильної переваги 
„Ч Січі". Авторами воріт бу. 
ли: Чижович ва 17-іЙ хан-
лані, Чайка, *а ЗІ-щ іаалн-

ій хвилині зустрічі. В другій 
половині гра була вирівня
на. В ній ввела „Ч. Січ" до 
гри резервових змагунів, 
яких хотіла випробувати. Пі_ 
сля цісї перемоги „Ч. Січ" 
закріпилася на першому мі
сці показника АФЛІги з точ. 
нами 18:2 і відношенням во. 
ріт 27:8 

У сі.чковому турнірі фут
болісти „Чорноморської Сі
чі" теж ведуть у табелі гор. 
Минулої п'ятниці здобули 
січовики перемогу 5:0 над 
дружиною „Санта Крос", 
яка займала в табелі третє 
місце. Досі відбулося шість 
кругів цього сімкового тур
ніру фірми Шейфера, який 
продовжуватиметься по п'ят, 
ницям в залі Арморі в 
Джерзі Ситі. 

УСК Ню Порк зазнав при. 
крої поразки від жидівської 
дружини „Блю Стар" у ми
стецьких змаганнях „Вели
кої Десятки", які відбулися 
минулої неділі на грищі 
противника. Амбітна і жерт. 
венна одннадцятка „Блю 
Стар" перемогла 2:0 футбо
лістів УСК-у, які заграли ці 
змагання ДужесДОо. 
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кі__а в Укра їн і 
Двадцять років тому, 8-го березня 1946 року бодьше-

вицько-московськнй окупаційний режим скликав у Львові 
так званий церковний собор, який проголосив ^возз'єд
нання" Української Католицької Церкви із Російською 
Православною Церквою. На тому соборі не було ні одного 
украінського католицького спнскопа, бо всі вони тоді вже 
були вивезені на заслання, і самий собор був насильством 
не лише над Церквою, але й над українським народом. 
Значення того собору більше політичне, як релігійне. Хоч 
большевикн від перших днів революції зайняли ворожу 
поставу до релігії і всіх церковних організацій, протягом 
довги>: років вони всіми засобами нищили національні 
Церкви і в той же час толерували і навіть підтримували 
Російську Православну Церкву. 

Українська Радянська Енциклопедія засуджує Укра
їнську Католицьку Церкву, як і Українську Автокефальну 
Православну Церкву, називаючи П знаряддям агентури 
і шпигунства, а про Російську Православну Церкву вис
ловлюються з повагою, мовляв, ця Церква „одна з най
більших Церков у християнстві, яка перейшла на позиції 
дьояльного ставлення до Радянського Союзу", _>а навіть 
читаємо там, що ,,в роки вітчизняної війни Руська Право
славна Церква проводила патріотичну діяльність". Зро
зуміла річ, засудження Українських Церков 1 вихваляння 
Російської Церкви в енциклопедії с вислідом політики со
встського режиму, головна ціль якого обмосковщення 
всього національного. Ще у 1930 році розгромили москалі 
УАПЦ, зв'язуючи її із справою Спілки Визволення Украї
ни і намагаючись очорнити її перед народом. Що ці ворожі 
намагання були даремні, вказують факти з часу останньої 
війни, коли населення наддніпрянської України. спонтан
но відновило свою рідну УАПЦ, розбудувавши її гісрархію, 
яка перед новим наступом московського большевнзму му-
сіла переїхати на еміграцію, де продовжує свою релігійну 
і патріотичну діяльність. 

Такої самої долі зазнала в московській, деспотії Укра
їнська Католицька Церква. В той час, як в інших кому
ністичних країнах, Польщі і Мадярщнні,, існує — нехай і 
під постійною нагінкою — Католицька Церква, існує Ка
толицька Церква в балтійських країнах, — для Українсь
кої Католицької Церкви, яка перед війною нараховувала 
понад п'ять мільйонів вірних, не стало місця у „Демо
кратичному" СССР. Провокаціями, ,,героем" яких був ві
домий московський аґент Ярослав Ґалан, і насильством 
Москва накинула українцям-католикам свою Церкву і 
гісрархію, винищивши правну гісрархію Української Ка
толицької Церкви. ЖИВИМ СВІДКОМ цісї розправи с тепе-
рішпій Верховний Архиєпнскоп Кардинал Иоснф Сліпий, 
який; за право українців мати свою Церкву відбув вісім
надцяти річ г¡ у московську каторгу. , , . . 

У згаданій вище УРЕ написано, що після „розгрому 
націоналістичної контрреволюцїГ' діячі УАПЦ провадили 
свою діяльність у підпіллі. Правильно сказано: від на
сильства наша Церква укрилася в- підпіллі, в катакомбах. 
Після ганебного собору 1946 року у Львові Українська Ка
толицька- Церква також зійшла у катакомби і там вірно 
стоїть на службі справі Божій і справі національній. Роз
гром українських-Церков в Україні — це політичний акт 
Москви, що мас на цілі цілковиту ліквідацію української 
нації. Боротьба за привернення прав нашим Церквам в 
Україні — це боротьба не лише за свободу вірн, але й за 
біологічне існування українського народу_. 

Б е з пол ітики 
Висока, найвища та й дещо нижча політика, наші гро-

мадсько-суспільні справи, розбудова нашого стану посі
дання, проблеми національного виховання нашої молоді 
ХД численні інші с — з природи речі — головною темою 
статт_і"! і дописів у нашій пресі, дебат на наших зборах, 
¯предметом наших спільних турбот і заходів. 

Але мн живемо не тільки „високою політикою" і не 
.тільки нашим суспільним життям. Головну частину щоден
ного існування виповнюють наші особисті й родинні спра
ви, все те, що схоплюється словами „хліб насущний". Про 
це все в нас мало пишеться і мало публічно говориться, 
хоч ці наші індивідуальні й родинні проблеми заслуго
вують на не меншу увагу, як і „висока політика".. 

Не називаючи осіб та місцевостей, згадаймо тільки 
деякі типові приклади, які можуть трапитися чи не в кож
ній нашій громаді. Один із відомих, навіть — можна сказа
ти — прикладних наших громадян, вертаючися з праці, 
попав у катастрофу, в якій ного авто було цілком знище
не, а сам він уже ніколи з лікарні не вернувся. В Америці 
це не новина, бо кожного року в таких катастрофах ги
нуть тисячі осіб і пропадає майна на мільйони долярів. 
Але в нашому випадку катастрофа була подвійна, бо ви
явилося, що цей наш громадянин не мав жадного забезпе
чення, банкові ощадності пішли на безуспішне намагання 
врятувати його життя, і тепер його дружина з трьома 
дітьми залишилася в розпачливій ситуації. Тим часом цей 
наш громадянин міг куди меншим коштом, ніж його ощад
ності в банку, забезпечити себе на тисячі або й десятки 
тисяч долярів в УНСоюз», і не залишати родини напризво
ляще. 

Згадуємо про це, бо у нас все ще чомусь уважа_ться, 
що УНСоюз постійним розгортанням своєї забезпеченевої 
акції ..напастус" людей, і що членство в УНСок>зі є „лас
кою". Так, воно є ласкою, часом справжньою ласкою Бо
жою, але для забезпеченого і його родини, а забезпече-
,нева акція УНСоюзу с величезним гуманітарним ділом. 
Приклад з автомобільною катастрофою — УНСоюз мас 
¡окремі й дуже дешеві забезпечення на випадок таких ак-
цидентів — далеко не одинокий. Бували також інші ви
кладки, як, наприклад, той, коли УНСоюз виплатив 10,-
<ООО долярів забезпечення вдові після наглої _мерти її чо
ловіка, якнй за це забезпечення заплатив ледве кількаде
сят долярів місячними вкладками. 

Це й є наші справи без політики, але наскільки ж 
вони для нас*[ у нашому щоденному житті, важливіші, ніж 
будь-яка конференція ,.на вершинах" чн новий успіх у 
космосі! Очевидно, що треба інтернуватись і „високою по
літикою", треба максимально збільшувати громадську ак
тивність, бо й вона скерована на забезпечення долі і нашої 
власної і тих, що прийдуть після нас. Але при цьому не 
сміємо забувати й про те забезпечення, про яке мова в 

. цьому коментарі, бо здійме воно з нас щоденну журбу про 
.долю наших близьких на випадок, якби нас не стало, і 
створить нам тим самим кращі передумови для повнішого 
ваЦІкавлеИни „високою політикою" і для відповідальнішої, 

.'ус¤ішнішоГ'участн в нашій громадській праці та в наших 
запіл аяонаціональ них змаганнях. 

Т. Прокопів 

З А Н О Р Д О Ш А ДОПОМОГА ЗДА 
Якщо ви заопікуєтеся я-

к о ї о с ь собакою і.будете го
дувати Л, нона с т а н е н а ш и м 
вірним другом і ніколи Не. 
буде гавкати на вас. Цим 
собака істотно відрізняєть
с я від людини. 

М а р і : Т в е й п 

Урдд.Ке¾надЬЛ»»нсона.у-
спадкував __З більйони до
л я р і в федерального боргу. З 
того часу цей борг безупин
но зростав t Лг-тчх липни цго-
го року становитиме 322 
більйони. Цього року Уряд 
мусить сплатити або підкла
сти сплату 96 більйонів, з 
ннх 20 більйонів у місяці 
лютому. 

Із загальної суми цього 
боргу понад 117 більйонів 
позичено для допомоги за
кордонові, Загальні витрати 
на цю міжнародну добродій
ність разом з відсотками ста. 
новлять 14_ більйони. 

Країни, які дістають від 
ЗДА фінансову допомогу,' 
тількя частково повертають 
ці гроші у формі закупів різ_ 
них товарів. Решту грошей 
вони витрачають ва купівлю 
товарів в інших країнах. Та
ким чином кількість амери
канських долярів закордо. 
ном поступово накопичуєть
ся, і тепер сума їх становить 
29.1 більйона долярІ¢. ІТД _ні_ 
перові гроші на вимогу з¾_, 
кордонних держав мусять 
бути обміняні на американ
ське золото. 

Як же стоїть справа з аме. 
риканськвм запасом золота? 

Найбільше золота ЗДА ма. 
ли в 1949 році, коли його за
гальний запас становив 24,-
563,000,000 долярів. З того 
часу, внаслідок постійного 
дефіциту в платіжному ба
лансі, ЗДА мусіли сплатити 
золотом понад 10 більйонів 
долярів, зменшивши свій за
пас до 13.807 більйонів. У-
рядовий бюлетень повідом
ляє, що в 1965 році ЗДА 
втратили таким чином золо, 
та на суму 1.664 більйони до
лярів. Це найбільша, річна 
втрата золота за час від I960 
року. 

Що було б, якби всі за
кордонні власники 29.1 біль, 
йона паперових американ
ських долярів раптом зажа
дали обміняти їх на золото? 
Дядько C_M став би .банкру
том! Чому ж.ці власники так 
жаліють дядька Сема і не 
вимагають негайного тоталь_ 
ного обміну на золото? 

У 1944 році, на Монетар
ній Конференції в Бреттон 
Вудс, вирішено, замість зо
лотого стандарту, визнати І 
За стандарт у міжнародних' 
розрахунках дол яр, як най
більш стабільну валюту. З 
того часу міжнародна еконо. 
міка тісно пов'язана з амери. 
Панським дол яром. Захита
ється доляр — захита_ться 
вся світова економіка. 

Тому уряди закордонних 
держав вже не раз апелю ва. 
лн до Уряду ЗДА, щоб при
вів свою економіку та фінаи. 
ся до порядку. Де Голль на
віть вимагає повороту до зо
лотого стандарту, маючи на 
увазі, що дальше система
тичне знецінювання доляра 
неминуче призведе до світо 
вої кризи, як це було в 1931 
році. 

Яка ж мета допомоги за
кордонові? Офіційно пояс
нюється це бажанням поліп, 
шити стан здоров'я, освітн 
та харчування в інших кра
їнах. Також пляноваяо та
ким чином прид_ати більше 
число заприязнених країн і 
мати більший вплив на їх 
закордонну політику. 

Логічно було б думати,* 
шо кра_ни, які систематично 
дістають американську дало, 
могу, будуть вдячні і, як_а_ 
не стануть за¤риязненимн до 
ЗДА.країнами, то принаймні 
не будуть до них ворожими. 
Але на ділі, виявилося інак
ше: з 80-ти країн, що opj^p· 
жупалн американську допо
могу, 41 голосувала за прнй. 
няття чбрво_готт> Китаю до 
ОН — проти позиції ЗД|А. 
Франція, Нігерія та інші 
країни голосували прот¾ 
пропозиції ЗДА, щоб спра-* 
ву В'єтнаму передати на роз
гляд Ради Безпеки ОН.' 
„Приязнь" до ЗДА деяких 
держав була продемонстро
вана спалюванням амери. 
канськнх бібліотек та пра
порів. 

Нижче подаємо відомість 
про кількість допомоги за 
станом на ЗО-го червня 1964 
року, одержаної країнами, 
які голосували за прийняття 
червоного Китаю до ОН. 
Більшість з них завжди го
лосує в ОН проти ЗДА. . 

Держ_¿и — Допомога в $$ 
Франція 
Англія 
Індія 
Пакістан 
Югославія 
Норвегія 
Данія 
Єгипет 
Польща 
Марокко 
Камбоджа 
Афганістан 
Ірак 
Цейлон 
Судан 
Н е п а л _ 
Фінляндія 
Куоа 
Гвінея 
Сомалі 
Смен 
Танзанія 
Кенія 
Сісра Леоне 
Бгіопія 
Чехо - Словаччина 
СССР 
Гана 
Альжирія 
Нігерія 
Бірма 
Швеція 
Ал_банія 
Угорщина 
Уганда 
Малі 
Конґо 
Мавританія 
Сірія 
Замбія 

9.477.000.000 
8.711000 000 
5.622.000.000 
2.629.000.QD0 
2.586.0-..000 
1.267.000.000 

953.000.000 
052 000 000 
548.000.000 
436.00 000 

376.00О.000 
2л1.000.'¡«.1 
94.000.0000 
Ч2.ОС0 000 
44.000,000 
59.000.000 
57.000.000 
52.000.000 
4-.000 000 
42.000.000 
:і_ 0О0.000 
29 000 000 
28.0U0.00O 
21.000 П р о 

гзі.оооАю 
189.000.000 
188.000.000 
: сз .ооо.ооо 
149.000.000 
131.000.000 
110.000.000 
109.00.0.00 
20 С··ОХЛ<О 

П.ООО.'ІОО 
ІГ>.ООО.ОО*) 
14.000.000 
5.000.000 
3.000.000 

9О.000.000 
1.000.000 

З наведеної таблиці мож
на зробити висновок, що ак
тивність цих держав супроти 
закордонної політики ЗДА 
прямо пропорційна до суми 
одержаної допомоги. 

Усім добре відоме ставлен. 
ня Франції до ЗДА. Британія 
вже давно визнала червоний 
Китай, торгувала з ним під 
Час війни в Кореї, і тепер 
торгує. Двічі під час кубин
ської кризи президент Кен
неді просив Британію прнпи. 
нити торгівлю з Кубою. Бри
танія торгувала й торгує з 
Кубою. Британія є чи не 
найбільшим постачальником 
В'стконгу через порт Най-
фонґ. Індія цими днями від
мовилася допомагати ЗДА у· 
В'стнамі. Віце . президент 
Гомфрі не мав успіху в Ін
дії, однак приобіцяв їй вели, 
ку ¾харчову та фінансову до
помогу. Про комуністичні 
країни нема чого й казати: 
всі вони постачають Північ
ному В'єтнамові військовий 
матеріал, і при всякій наго-
ді ведуть пропаганду проти 
ЗДА. 

Не зважаючи на це, пре-, 
зидент Джансон звернувся 
до Конгресу, щоб той зняв 
заборону дарувати харчі ко
муністичним країнам у про. 

<В. 

17-ИЙ ТОМ 

Київська філія Російсько| 
Академії Наук, яку больше
викн називають .^Кра|нсьг 
кою Академією Наук", *на
решті домозолнла 17-ий том 
Укршн_¿ьк_. Т¾дякськс_ ~~^И·¦ 
циклопедії— УРЕ. Забрало 
шість років, щоб спільними 
зусилля·мн .кількох соток ко
муністичних „учених" на
решті закінчено працю над 
цією енциклопедією москов
сько - комуністичне» - ·ШЬе· 
ріялістичної пропв^айдя.' 

Останній том У_¾ вийшов 
розміром на 800 сторінок. З 
них 109 сторінок при¢_¿_че-
но українській прароді • "— 
фльорі и фавні, а також ге
ологічному та фізичному ог
лядові території України. 
Тут не пощастило ,редакго-
рам підпустити Маркса, Ен
гельса, ЛеніНа або· й ,.стар
шого брата", бо 'утворилася 
все те без їх втручайя-я1. З¿те 
майже 600 сторінок випов
нює типова, безсоромна мос
ковсько - комуністична про
паганда. 
Нас цікавлять, зокрема, ви

кривлення в цін енциклопе
дії історії Укра_в_.. Тож доз
волимо собі, для з'ясування 
схеми большеішцької історі
ографії, подати виписку з 
праці нашого кт<^к¿проф . 
Олександра Оглоблина*:' 

моль, як і Київ (і Полоцьк 
чя¾Існськ). 

„2. Концепція возз'єднан
ня P_¢a_¿ir г. Росі_ю (Пере
яславсько. Рада), що з мілі
тарно " - " Ш~Щ~\Щ угоди, 
дйдх' держа¿ р^о¾ть мітйч-
ни¾ акт об'єднання двох на
родів — українського й ро-

|аі¡їоького {частіш колись 
ніби єдиного народу, чи на-
родчостн) — в еднк¡й дер
жаві „Русокій.", себто Мос
ковській (згодом .Російсь
кій). Висновок з того: дру
гої Української Козацько· 
Гетьманської держави взага
лі не існувало. ' 
; „3. Концепція — знов та

ки мітвчна — спільної віт
чизни („отечества"), колись 
Росії» тепер СССР. Генеа
логія цісї концепції така: 
а) спільна соціальна й полі
тична боротьба „трудящих-
ся" українців і росіян проти 
„ф_вдаліп" — поміщиків, 
буржуазії й царату; б) 
спільна „пролетарська" ре
волюція й „будівництво со
ціалізму", себто большевнз
му; в) спільна „соціалістич
на батьківщина" — СССР, 
під керівництвом T. 3 8 . 
„старшого брата" — росій
ського народу і його націо
нально - державного осеред
ку Москви. Звідси висновок 

„Нова совстська схема .іс- ніякої Третьої Української 
тори України стоїть на 
трьох I_¶qpHi_B___x нитях — 
трьох історичних мітах: Ці~: 

„1. Концепція · єдиної ру
ської народности, витвором 
якої була Руська' (Київська) 
держава, староруська куль
тура, староруська, мова. ·Ця 
концепція намагається полі
тично - історичний факт за
ступ¡¡ ТІЇ етнічно т націо
нальним мітом: Висновок з 
того: Київська Русь но буде 
українською державою, Пер
шою Українською держа
вою, а державою „загально-
руською", і Москва такий 
самий законний її слядкос-

> Г'н in__¾_. 
грамі „Харчі для Свободи"'. 

Також Державний депар
тамент підготовлне .закон 
про пожвавлення горі__лі 
ЗДА та європейських дер
жав з СССР і йогосвтей-_а-
ми. Цей закон дозволить еКс. 
портуватн до комуністичних 
країн навіть деякі стратегіч. 
ні матеріяли. · ' 

Конгрес щораз критичні. 
Ше ставиться До урядової за. 
кордонної допомоги. З кож
ним роком сума цієї допомо
ги зменшується, Щоб не ма. 
тн мороки з Конгресом, пре-' 
зидент Джансон запропону
вав цього року затвердити 
Лому певну квоту на п'ять 
років наперед. Цим він по-' 
збавить себе обов'язку що
річного звітування перед 
Конгресом про закордонну 
допомогу. 

Особливо дивною є вимо
га Президента, щоб Конгрес 
затвердив $840,000 для уні
верситету в Гавані в програ
мі ОН і вимога затвердити 
великий фонд для створен
ня Азійського банку, з якого 
діставатимуть допомогу всі 
.комуністичні держави Азії. 

Проектовані закони про 
доп о м о г у комуністичним 
державам хвилюють кон
гресменів. Деякі з них, як, 
наприклад, сен. Гю Скотт, 
запитують у Конгресовому 
Рекорді: „Що це робиться? 
Коли ми вже порозумніша
ємо?! 

держави та її визвольних 
змагань не було. Можна го
ворити тільки про Україн
¿_ку совєт¢ьку державу — 
УССР". 

УРЕ твердо тримається 
цісї концепції, а тому в її 
Історії України нічого не 
згадується про українську 
державно - визвольну бо
ротьбу в роках 1917-1921. 
Увесь визвольний рух при
писується комуністичній 
Партії та льокальним с о н е 
там На Україні, і нібито ко
муністична партія проголо
сила незалежність України. 

Так саме повторюється 
той міт про „Переяславську 
угоду", який створили ро
сійські централістн - істори
ки, На сторінці 84-ій УРЕ 
сказано: 

it~~, Переяславі Богдан 
Хмельницький зустрівся з 
російським посольством 
(Між іншим, тоді Росії не бу
ло, а була Московщина — 
В. К.), на чолі з боярином 
В. В. Бутурліним, і домовив
ся з ним про проведення на-
)одної ради та прийняття 

присяги 8 (18) січня 1654 р. 
Після Наради Б. Хмельниць
кого з старшиною, було 
скликано на міській площі 
Переяслава загальну війсь
кову раду. У ній брали 
участь усі верстви українсь
кого населення — козацтво, 
міщани, купецтво, духівниц
тво, а також селяни навко
лишніх сіл. На раді з пал
кою промовою виступив Б. 
Хмельницький і переконли
во обгрунтував необхідність 
возз'єднання України з Росі
єю. Народна Рада одностай
но підтримала Б. Хмель
ницького". 

Але історичні документи 
говорять зовсім інакше, во
ни не вкладаються в імпері-
ялістичну концепцію росій
ської історїї, і тому про них 
енциклопедія замовчує. От
же, в комуністичному видан
ні „Возсоединение Украиньі 
с Россней", в Ш томі, на 
стор. 535, в офіційному до
несенні Вутурліна цареві 

сказано (в перекладі з ро-
,|_зійського).; 

„Теперішнього 162-го ро
ку по государеву (цареву і 
великого) князя. Олексія 
Михайловича (всея Русії) 
указу боярин (Василій Ва
силь>ович ВутурлІн з това-
рншамн до віри прн (вели) 
в'Двреяславі т__ьмава Бог
дана" Хмельницького та пи
саря Іва(·на· ·Внговського), а 
з ним військових суддів і 
осавулів) і полковників, і 
шляхту, і (сотників), і мі
щан. Всього 284 чоловіка". 

Це так виглядала справа 
„Переяславської Ради". Де 
ж тут всенародне, рішення, 
про яке пише УРЕ? 

_Гро присягу населення 
Переяслава в своїй праці 
.Лариси Історії України" 
проф. Д. Дорошенко, на під
ставі джерельного матерія
лу, стверджує: .¡Окремо при
сягли старшини і представ
ники козаків Переяславсь
кого полку. Але збоку мі
щан виявилася опозиція до 
присяги, і їх силою мус¡ші 
гй_ти до церкви, а хворого 
війта понесли до присяга на 
лі_кку, після чого він на дру
гий день і помер". 

Так само київський мит
рополит відмовився присяга
ти цареві і довго не згоджу
вався допустити до прися
ги шляхту і дворових лю
дей, що перебували у мит
рополичих володіннях. Та
кі визначні полковники, як 
Богун і Кривоніс, а з ними 
й кошовий Запорозької Січі 
Сірко, та полки Брацлавсь-
кнй і Уманський відмовили
ся присягати на вірність мо
сковському цареві, а в Лу
бенському полку московсь
ких посланців, які прибули 
до полку, щоб привести до 
присяги козаків, вибили ки
ями. 

й___________| 

Кожна енциклопедія му
сить бути правдивою при ви
світлюванні різних фактів, 
але ця засада не стосується 
УРЕ, бо це властиво сімнад
цять томів не енциклопедії, 
а брехливої московсько-
большевнцької пропаганди. 

* Проф. О. Оглоблин,' 
Думки про сучасну україн
ську совстську історіогра
фію, видання Організації 
Оборони Чотирьох Свобід 
України, Ню Иорк, стор. 87, 
1963. 

Микола Щербак 

ПИСАНКА 

Замість рецензії на нову 
книжку Лесі Храплпвої — 
„Писанка українським ді
тям" з ілюстраціями Петра 
Андрусева. 

Ще сіс сніговій надворі. 
Що не побачиш і воріт, 
А вже на писанці узори 
Цвітуть, немов весняний цвіт. 

Тут про Оксанку та Орисіо. 
Тут і про пишні писанки, 
А взорн — 

просто усміхнися! — 
Малюнки ніжної руки. 

І ие впізнати: чи то квіти. 
Чи з України чути дзвін. 
Чи вітру запах, любі діти, 
Із рідних 

батьківських сторін . . . 

О, скільки в книзі Лесі 
ласкн, 

Що мило душу обійма, 
Неначе в День Великий 

Пасхи, 
Хоч віс холодом зима. 

'»щТ^~ШЩМ^К~Ф~Ш^ 

Іванка Савицька-Мусій 

У Н А С , У Т О Р О Н Т І 
(Лист до приятельки) 

іА~Ь~Ш~Ш~К~Ш~Ш~Ш~КР^І~Ь~Ш^^ 

(4) 

А тепер ходімо на славет
ну Блюр вулицю, туди, де 
розкішні, люксусові крамни
ці і доми мод СМІЛИВО кон
курують із нюйоркською 
П'ятою евню і філядельфій-
ською Волнут. 

Тебе не цікавлять найнові
ші моделі суконь італійсь
кого чи французького похо
дження, з смішно малою ці
ною 400-500 долярів. Скром
ні капелюхи, на яких немас 
..нічого", і саме за те „нічого" 
треба заплатити 100 долярів. 
Тож ходімо в цікавий, особ
ливий закуток, в якому 
люксус і марнотратність по
єднуються з мистецтвом, на
родною творчістю і культу
рою. 

Чарівне торонтське Коло-
нейд. ___в їдемо рухомими 

східцями на перший поверх 
супермодерного будинку, де 
під заскленим дахом і таки
ми ж стінами, в найбільш 
вибагливому оформленні, 
примістилося сорок дев'ять 
крамниць з найрізнороднЬ-
шим товаром найдосконалі, 
шої якостн. Тут сукні, пла
щі, хутра, шкіряні вироби, 
біжутерія, кераміка, кана-
дійська і чужа, народні ви
роби Індії, Югославії, Греції,-
ескімосів Канади, імпортовв,. 
ні солодощі Німеччини, взут
тя з Італії і знаменита ві
денська кава прн мініатюр
них столичках. 

Сідаємо трішки відпочити. 
Ти зосереджуєшся над вибо
ром європейського тістечка, 
забуваючи про кал_орії. Ча
су небагато, бо вже о четвер

тій початок театральної ви
стави „На дні" — Ґорького. 

Тут, у вибагливому Коло-
нейд, примістився молодий 
театр, зложений з новока-
надійців. Ти здивуєшся при
мітивністю модерної сцени, 
зовсім відкритої, без котар 
та куртини, і лаштунками 
наскрізь камерного стилю. 
Сідаючи на першу лавку, до
слівно лавку, можеш доторк
нутись рукою актора, мо
жеш првілядатнся й^го гри
мові зблизька, можеш слід
кувати за кожною його гри
масою, зміною у ¤огляді о-
чен, за кожною зморшкою 
чола, що міняється на об-
,лнччі татарина, у доброму 
виконанні нашого І. Вал_>ка. 

Тут же, в ансамблі, ще од
на талановита українка — 
Соня Жила. Отак, серед бнз-
несу і банкрутства, серед 
вишуканої елеґаяції і люк-
сусу, серед хвилюючої юрби 
снобів, любителів мистецтва 
і марнотратних, пустих ляле
чок з песиками, в мінковнх 
плащиках, пробивається тен
дітною билинкою новороз-
квітла вітка, театр новока-

ігадійців. 

А деж українське Торонто ? 
— Питаєш мене і чекаєш 
відповіді. Заспокійся! Воно о 
живе, пульсує І щораз біль
ше завойовує нові позиції. 

Ходімо до КолянкІвськнх, 
оцих новітніх Колюмбів, ЩО 
перші відкрили Укра*ву в 
серці мистецького, чужого 
нам Торонта. Передова відо
ма галері ч картин, прн _ЗО 
Ионґ, тепер уже наша. Чу
єш? Наша, українська! Туди 
заходять, за звичкою, відомі 
знавці мистецтва, колекціо
нери, критики, власники ін
ших ґалерій, керівники му
зеїв, викладачі високих 
шкіл, студенти і, що найці
кавіше, добрі мнстці, Що о-
хоче Нрй_наготься до укра
їнського походження своїх 
батьків і дідів. 

Тут, у відомій галері*, де 
зо _гін промовляють за нас 
ГнІздовський, Мороз, Гуца-

і люк і інші передові наші 
мнстці, їм не соромно приз
натись до українського по
ходження. І тут саме найбі-

1 льшнй успіх Коляцківськнх. 
Піддержати цих двох одчай

[душних людей, повних запа
ду, .відваги ·й .віри в успіш

ність розпочатого діла — 
наш спільний обов'язок. 

Ходімо до другої їхньої 
галері*, при 2263 Блюр, за
хід. Тебе здивує тиша і спо
кій усіх присутніх мнстців. 
їх тут, за рамами, багато. 
Старі й молоді, з іменами й 
початківці. Того шанують за 
рисунок, а того — за колір. 
Тому признають розв'язку 
теми, а тому — успішне шу
кання нового виразу. Тут у-
сі мають щось сказати, неза
лежно від того, чи вони 
„свіжі парижани", чи наси
чені сонцем Марокко, Мехі
ко, Колорада, чи надхнені 
„мрякою, що опадає над ко
теджем", недалеко Торонта. 
О коби така ідилічна гармо
нія панувала між ми_тцями 
в дійсності, — говориш і у-
риваєш мову . . . 

Ми поволі ступаємо в рід
не, українське Торонто, яким 
Тн особливо цікавишся. Оос-
тавмо на боці всі політичні 
організації, народні доми, 
Пласт, рідні школи. їх так 
багато, а всі подібні до ва
ших, мов діти, від однієї 
мами. 

С¿ЦАЛІ БУ~§Ї 

Людмила K 0 B a ^ºJJ;?.-

МАЙСТЕР Д У Х А 
Колись російськийсимво

ліст Федір Сологуб писав: 
„Беру шматок землі' грубої 
і творю з неї леґ_зяду". 

Сологубові не все-вдавалр· 
ся творити легенду.-бо в ЙО-. 
го творах залишалось бага
то твердої і не зовсім чистої 
глини. Але український 
скульптор Петро_Капшуч«н-
ко робить саме це: бере гли
ну, бере землю і м неї своїм 
незрівнянним мазком витво
рює постаті, в яках кожен 
бачить душу чоловіка, йо
го тип, його характер. 

Петро Капщученко .приї
хав до ЗДА всьоп>.два р/>кн 
тому, а перед тим він >нив 
і працював в Аргентині, де 
здобув собі славу, d. багато 
захоплених прн«_ильннків 
свого таланту. Ті,:<·хто сте
жив за українською-·пресою 
в Аргентині абººза дописа
ми з Аргентини в с__*вободі", 
повинні пам'ятати ім'я Кап¿ 
шученка, хоч в .Аргентині, 
враховуючи трудність для 
еспаномовногс· · _п_е_лення 
вимовитн його - нрізвнще, 
наш маестро вживав Тільки 
характерного _закінчення 
свого прізвища:..; *».__ико·". 
Але під яким би ·прізвищем 
чи псевдом він не вистав
лявся, чужоземна преса зав
жди зазначала, < одо- він —-
український мас¢ер·· 

Крім виставок»спільних s 
іншими українсьнимі- мнет-
цямн, Капшученно! мав пер
сональні виставки.,1959 ро
ку — під патронатом У і̂-М_> 
ситету де Куже ¾. ¿вльоні 
Мендоза, в 1961 році - ^ В 
Мороні під патронатом Місь
кого Відділу Культури, що
разу викликаючи захоплені 
відгуки в пресі··» "· * 

Ми не так часто маємо на
году читати добрі- вІДгу-П, 
про наших мист_бв/тому до
зволю собі тут навести Дея
кі з них. Наприклад, Лео-
нардо Перуссі, а^явець мис
тецтва і сам мистець, писав: 
„Вітаємо ми_т_¢¿ Tt~o й¿Ьо 
теракоти роблять ч¾сть Ук
раїні і Аргентин}».. Д к може 
звичайна людська рука зму
сити глину так _|лу__но пере
дати духовий задум ? , г 

Взагалі аргентинська пре
са підкреслює о/гуховленість 
малих скульптур,. Петра 
Капшученка. Хоч його тво
ри здебільшого невеликі 
розміром, кожна постать мас 
свій виразний характер/ свОС 
духове обличчя, > гявляе со
бою певний люД_мшй ТИП. 

Газета „Крон.ка*· писала 
(травень 1960 р/>*'._Гворчою 
уявою він витягає з глини 
і землі суть Божу, передає 
психологію людини". І 
справді, такі поотаті, як „Фі
лософ", „Засилювання нит
ки", „Розчарований0, „По
таємні рибалки", "„Бездом
ний", „Скиталець" та інші 
відразу промовляють до сер
ця глядача, якому не 1 треба 
ні написів, ні пояейень, щоб 
відчути себе ПО__¾_ЄНИМ і з 
мистцем і з його твором. 

Поетеса Аделя Гарсія ·Се-
лаваррі, автор 4-томової роз
відки про мистецтво, писала 
про Педра Енко в своїй піз
нішій книзі „Аргентинський 
огляд". А ректор університе
ту д-р Амадо Бажаядра, ре
цензуючи цю книжку, заз
начив, що в ній читач мас 
„щасливу зустріч з Педро 
Енко, який є надввичайною 
постаттю, бо зумів сво_ю 
слов'янською душею перес
півати притаманну нам ха
рактери". * •*'- -

Мало того — нашого 
скульптора порівняі_о з най
більшим генієм, з Тарасом 
Шевченком, коли рецензент 
писав: „Педро _їнко знас, 
чого він хоче в мистецтві, 
мас чудову снлу»'Ми,стецько-
го виразу і, як·найбільший 
український поет Шевченко 
у віршах, так Е_нко уміє у 
своїх теракотах передати 
гідність і честь людний". 
Той же д-р Перуссі" порівню
ючи Капшученка з Роденом, 
писав: „.Твори __н'во, цього 
непересічного мист_ш, нага
дують нам твори старовин
них єгиптян з їх темою без-
омертя душі. Вони не менш 
експресивні, як у Родена, не 
менш детальні, як у Челліні, 
тільки ті майстри творили 
в мармурі, а Енко ·¯^·в глині, 
в теракоті, в безконечних 
відтінках душі. „. Вони жи
вуть перед глядачем, трем
тять почуттям, говорять ду
хом і говорять правду вели
кого, непідкупленого МИСТ
ЦЯ". v. *., 

Університет Д_^Лібре де 
Гуманітадес, яки*,.в своїх 
тижневих радіопередачах не 
раз згадував нашого мистця, 
Дав йому звання свого почес
ного члена ..за»бдагородну 

(Закінчення на стор, 4-%й¿ 



Створи¯вся Комітет Будови Дому 
Чорноморської Січі в Нюарку 

28 лютого. · відбулося в 
старому домі Ч. Січі перше 
пленарне засідання членів 
Комітету Будови Січового 
Дому, першого в ЗДА справ
жнього спортааого центру — 
на якому остаточно поділено 
(рункції працї^-Г діяльности 
цоміж членами. Склад Комі
тету .Будова .такий: Почесні 
члени: о. -Д.· Лаптута — ¤а
рох Церкви «в. Івана Хрес
тителя, о. митр. А. Селепн-
яа —^настоятель Українсь 
кої Православної Церквн св. 
Т¾к>Йці, о. М. Харіщак — 
настоятель Української Пра
вославної Церквн св. Возне-
сіння. Д-р Б.. Шебунчак — 
голова, інж. ·Р. Загай кевич 
і мгр І. Хамуляк — заступ
ники, д-р І. Ярош — секре
тар; протоколів,» А. Філімон-
¾гк — секр/кореспонден
цій. Е. Чнжовнч — го
ло|ва комітету" планування, 
д-р В: Панчук· і В. Лемега 
члени. Фінансовий комітет: 
д-р М. Ґой — голова, В. Ду
бас, І. Хамуляк, М Матняш 
— члени. Правннй комітет: 
інж. Ю. ХраН·внч, В. Васіч-
ко, Д. Мельнїічук, М. Кар-
пентер. Інформативно - пре
совий комітет: ·ред 3. Сни-
лак, ред. В, Качмар, О. 
Твардовський. Комітет зв'яз
ку з українськими організа
ціями: С.Букшована, Л. Ла-
пнчак і мґр О.- Олесницький. 

Чорноморська Січ нале
жить до ряду найстарших 
організацій в Нюарку і ЗДА. 
Січ від самого початку існу
вання, вела різногранну 
громадську та фізично-ви
ховну діяльність. Січовики в 
одностроях виступали на 

різних св'ятах і маніфеста
ціях » на яких гідно і відда
но репрезентували україн
ське ім'я. Різні гуртки Т-ва: 
оркестра, танцювальний ан
самбль, відвідували з мис
тецькими пописами амери
канські установи, шпиталі 
тощо. Про повагу і попу
лярність Ч. Січі в минуло
му свідчить факт, що в цій 
організації мали честь вис
тупати з відповідними допо
відями: полк. Є. Коновалець, 
ген. Капустянськнй, ген. Сі-
кевич, д-р Л. Мишуга, сот. 
Клнменко, Д. Галичин, С. 
Фік і інші. З чужинців гос
тював у Січі посол англій
ського парламенту Рис Ден-
віс. Імпозантні спортові чем
піонати, трофеї, історичні 
грамоти зберігаються по 
нинішній день. 
Про Січ не можна гиворнти 
в сучасному як ¤ро минуле, 
так як це на жаль с талося 
із численними січовими ор
ганізаціями в ЗДА і Канаді. 
Статутова діяльність Ч. Січі 
— тобто с¤ортова — все бу-
Після деякого ¤ослаблення, 
що наступило в часі другої 
ла.і залишилася динамічна, 
світової війни, з приходом 
нової еміграції значно пож
вавилось знову, особливо 
від ЗО червня 1956 року, 
колн то започаткувало свою 
діяльність в рямках Ч. Січі 
Українське С¤ортове Т-во. 
Окрім · власних секцій в До
мі Ч. Січі довгий час примі
щувалися численні інші ор
ганізації і декілька відділів 
УНСоюзу та УРСоюзу. 

Ч. Січ була і є чи не єди
ним Товариством, де в гар-

Дебютантки Валю Інженерів у Філадельфії. Посередині (зліва): інж. Л. Яцкевнч -
Яцкевич, п-ні Н. Даниленко, керівник презентації і інж. М. Борецький — араяжер. 

,п·ні 

)ВБ ТОВАРИСТВО ІМ. Ш Е В Ч Е Н К А В З Д А 
1 КОМІТЕТ ОБ'ЄДНАНИХ АМЕРИКАНСЬКО-УКРА-
шських ОРГАНІЗАЦІЙ НЮ ИОРКУ, відд. УККА '•; 

І 
в л а ш т о в у ю т ь 

в не¡фшяо9 13-го березня 1966 р. 
З Н А Г О Д И 1 6 2 - И Х Р О К О В И Н Н А Р О Д И Н В Е Л И К О Г О 

П О Е Т А , Г Е Н І Я І П Р О Р О К А У К Р А Ї Н И 

Т а р а с а Ш е в ч е н к а 
С В Я Т О Ч Н У АКАДЕМІЮ 

що відбудеться в залі Washington Irving High 
School при 16-ій вулиці в Ню Иорку. 

У Ч А С Т Ь Б Е Р У Т Ь : 

Ц р ^ с т а в ц и к Н Т Ш — Я. Гриневич · ' Про
мова — адв> В. Стек (вступне слово до фільму) 
• X. Карпевнч — сопрано · О. Кнрнченко 
— рецитація · Р. Осадчук — тенор · 
Хор „Тре¾біха" з Нюарку під кер. L Соневнць-
кого · .JMU Павловська — акомпаніатор хору 

і, „Трембіта". 

В другій частині програми кінорежисер 
Ю. Самарський висвітлить фільм 

„НТДЮ>ИІГТЯ ПАМ'ЯТНИКА Т. ШЕВЧЕНКОВІ 
У ВАШИНГТОНІ 1964 РОКУ" 

ПОЧАТОК О ГОД 6:30 ВЕЧ. 
до набуття прн касі. 

• . , ВІДДІЛИ УНСОЮЗУ 
ІШТСБУРГУ та ЗАХІДНЬОЇ ПЕНСИЛЬВЕНІЇ 
В я е д і л і о , 20 б е р е з н я 1966 р· 

В ГОД. 4-ій ПО ПОЛ. 
в.залі,THE PICK-ROOSEVELT HOTEL 
Peon Aye. and Sixth St. — Pittsburgh, Pa. 

. 1 — відбудуться — 

З Б О Р И 
О к р у ж н о г о К о м і т е т у В ідд іл ів 

У Н С о ю з у 
ІШТСБУРГУ та ЗАХІДНЬОЇ ПЕНСИЛЬВЕНП 

• 
В зборах повинні взяти участь Урядовці Відділів 
УНСоюзу, та Конвенційні Делегати від наступ

них Відділів: 

29-го січня у великій ба- учасниками і опікунами цих 
лев і¡> залі готелю Шератон у 
Філядельфії відбувся 17-ий з 
черги Баль Українських Ін
женерів, що не зважаючи на 
заповіджену снігонію, прой
шов з моральним і матерія-j 
явним успіхом. 

До Бенкету, що попередив 
Баль, засіло 300 осіб, біль
шість в яких становила мо
лода генерації інтелігенції, 
на що звернув увагу у про
мові голова місцевого Відді-
л Т-ва Українських Інжене
рів Америки, інж. Лев Яц
кевич. 

Здавалося, що ще вчора 
вони були студентами та хо
дили на Балі Інженерів на 
студентські квитки, сьогодні 
вони с вже повноправними 

монійній пов'язаності стар
шого й молодшого поколінь, 
без огляду на різні прина
лежності, за виїмком кому
ністів, йде і розвива£ться 
праця старших і передовсім 
молоді. І саме ця молодь, що 
постійно збільшується, ве
лить батькам вбудувати но
вий дім — справжній укра
їнський с¤ортовий центр в 
Нюарку і околиці. В Нюар
ку масмо кілька парафіяль
них заль, будуватимемо ве
лику театральну залк> На
родного Дому, але немає 6 
цьому місті так Потрібного 
центру молоді і жадної на
лежно вивінуваної с¤ортової 
залі. Цю пекучу проблему 
намірилася розв'язати Ч. 
Січ. Заплановано здвигнути 
модерний і вигідний ; дім, на 
закупленій Т-вом площі з 
домами в сусідстві Українсь
кої Кат. Церкви і школи при 
вулицях Сендфорд і Аядер-
вуд. Цей Дім повинен зас
покоїти всі вимоги статутр-
вої праці Т-ва, а передовсім 
молоді. Започатковане діло 
— акції будови Січового До
му благордне. Завершення 
його буде гідним продовжен
ням славних січових тради
цій, що діяла в минулому і 
буде діяти в майбутньому в 
дусі помсти за Полтаву і за 
зруйнування Січі нашим 
найбільшим ворогом — Мос
квою. Управа Ч. Січі і Бу
дівельний Комітет надіються 
на моральну і матеріяльиу 
піддержку не тільки кол. 
і теперішніх січовиків, та їх 
нащадків, але також на всіх 
чесних патріотів в Нюарку 

околиці, які напевно допо
можуть здвигнути цей Чор
номорської Січі Дім. 

О. Твардовський 

балів із своїми молодими 
дружинами, яких -вони ще 
недавно експортували як де
бютанток на балі. 

Вершком Бенкету був ми
стецький виступ співачки 
Галини МннаГв - Андреадіс, 
що при фортепіяновому суп
роводі проф. Б. Перфецького 
проспівала з майстерністю та 
чуттям три пісні: 

В балі взяло участь Т00 
осіб з чого половину стано
вила студентська моладь. — 
Функції аранжера сповняв 
інж. Методій Борецький, за
ступник голови ТУІА, Від
діл у Філядельфії. 

Да танців грала дванад-
цятичленна оркестра Василя 
Босого з Ню Иорку. Атрак
цією була презентація де-
йютантон, яких в цьому році 
було 17. Провід презентації 
був в руках п-і Наталі Да
ниленко, що прн співучасті 
студента В. Карпнннча пред
ставила молодих дебютанток 
та їх екскцртів. 

Церемонію декорування, 
дебютанток про¤ам'ятннми 
лентами провели голова Т-ва 
інж. Лев Яцкевич і й·лч> дру
жина Олександра. Під час 
Балю виступив пластовий 
квартет „Ті чотири" 

Не зважаючи на сніжну 
хуртовину, що шаліла на· 
дворі, забава проходила у ве· 
селій та дружній атмосфері. 

До успіху балю причини 
лися члени проводу місцево
го Т-ва Інженерія, що вло-
жили багато енергії і пра
ці в його· організацію. Що 
раз більша скількість молоді 
на Балях Інженерів вказує 
що поставлена на відповід 
нім поземі забава та куль
турна тозариська атмосфера 
завжди були магнітною сп 
лою для української молоді 
та найкращою передумовою 
задержаня її при українстві 

(л) 

Ігор Соневицький ди¢игуваттіме корорл 
ім. Т . Шевченка в Нлівшіді 

Клівленд, Огайо. — (зрв) 
В неділю, 27. березня відбу
деться тут у репрезентатив
ній'авдиторії Парма ·Сіньйор 
Ганскул Великий Шевчен
ківський) Концерт, що його 
традиційно влаштовує в по
шану свого Патрона Укра
їнський Хор ім. Тараса Шев
ченка. 

ГІерша частина цього 
Свята проходитиме під гас
лом „Українська молодь у 
поклоні Великому Кобзареві 
України" у виконанні Ан
самблю Юних Бандуристів 
Ліги Української Правос
лавної Молоді та Українсь
кого, Танцювального Ан
самблю з Дітройту. Банду
ристами диригуватимуть П. 
Кяфастнй і Євген Цюра. Хо
реографічною групою кер

В Мюнхені тіраііює з успіхом Фонд 
Допомоги Громадський Діячам 

Більш вигоди ч. 7 
в ношенні 

ш т у ч н и х зуб і в 
Ось приємний спосіб, щоб 
уникнути випадання щоки. 
F A S T E E T H удосконалений 
порошок — колн посипати ним 
горішні і долішні плитки, дер
жить їх багато сильніше, так 
що Ви почуваєтеся зовсім ви
гідно, не липне, не клеїться, 
не мас смаку пасти. Це алька-
Ічний (не-окнснюючнй), не 
квасніс. Усуває „запах види
ху плитки". Дістаньте FAS-
TEETH ще сьогодні в кожній 
аптеці. 

Ґ¯ УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНІ ЩЕМІ! ВШ У Ш« 
ІНСТИТУТ Ш Е В Ч Е Н К О З Н А В С Т В А 

Ш е в ч е н к і в с ь к а К о н ф е р е н ц і я 
Програма: 

Юрій Лаврінеико — Молоді літературознавці про Ш е в 
ченка. 

Олекса Повстенко — Межигірськнй Спас у творчості 
Шевченка доповідь ілюстрована). 

Володимир Міяковський Шевченкіяна в МузеІ-Архіпі 
УВАН у США. 

Конференція відбудеться в суботу, 12-го березня 1966 р. 
о 6-ій год. ЗО хв. веч. в будинку Академії: 

206 Вест 100 вул., Н. И. 

Появилися друком: 
Осип Залеський: „ТРИ ПІСНІ ДО СЛІВ 
ШАНА ФРАНКА" для сольоспіву з фор-
тепіяном. Продають: книгарня „Свобо
ди", 83 Grand St., Jersey City, NJ., 07303, 
та інші українські книгарні З Д ¤ А і Ка
нади. Ціна дол. 1.60. 

МОЯ м о л о д і с т ь 
С т о р і н н и з а в т о б і о г р а ф і ї 

Це книжка ФЕДОРА ДУДКА, 
п якій автор, немов у повісті, малює свою молодість на 
тлі пам'яток української славн. М. Степаненко пнше, що 
ця кннжка — ..це життєдайне ствердження нашої не
зміренної вірн в українську людину". Ціна — S1.50 

Замовляти: 

"Svoboda", 81-83 Grand St., Jersey Ctty, N.J. 07303 

3 ІНІЦІЯТИВИ кількох укра
їнських громадян в жовтні 
1964 p. відбулися збори в 
Мюнхені, на яких засновано 
Фо^д допомоги громадським 
діячам. До Упразн <ї онду об
рано: суддю М. Керницько-
го,'на голову, Ірину Ярнмо-
вич і д-ра І. Ковальського, 
як членів. 

До кінця 1964 року прнєд-
нано-у члени Фонду 36 жер
тводавців на суму 260 нм мі
сячних вплат. В згаданім 
році зібрано 1,095 нм., з яких 
виплачено допомогу п сумі 
580 нм, а 486,40 н\м залише
но для виплат у наступно
му Roni. 28,60 нм витрачено 
на'органіеаційні потреби. 

В;1965 році число членів 
Фонду зросло до 48 осіб з 
членськими вплатами на су
му 340 нм місячно. Збірки в 
цім році становили 3,520 пм, 
з яких виплачено допомоги 
в сумі 2,930 нм, здм'иістра-
ційні видатки 40,30 нм. Су
му 1,036.10 нм залишено як 
резерву для виплат в 1966 
році. Всі ці збірки п е р е в е д е 

но на терені Зах. Німеччини. 
В 1964 році вділено^допо-

м'огу 3 особам, а в 1965 році 
— 4-м особам по 300 нм і 
одній особі по 50 нм, випла
чуваних що-¿ц>упнй місяць. 
Декілька осіб одержали од
норазові' допомоги по̄  50 нм 
З цього виходить, що розмір 
допомоги був значний (річ
но 600 нм, або 300 ям) і так 
задоволено хоч в деякій мі -
рі потреби осіб, які допомого 
потребували. Наділені до
помогою мали за собою 
стаж громадської ¤раці на 
Україні і в еміграції, матері
ально малозабезпечені і пе
ребувають я¾ ·утриманні у-
рлду соціяльної опіки. 

Управа Фонду про ва д н · і ! . 

працю безкоштовно, тому 
адміністратдвяі видатки ста
новлять найменшу суму. Во
на дбає про 'збільшення чле
нів Фонду, щоб можна було 
охопити допомогою більшу 
кількість діячів. 

Адреса .Фонду: М. Кег-
nytky, U.U.A.R.C. Augilflten 
8 t x a s 8 e 46. Muenchen 2, Ger
many. 

Ділимося сумною вісткою з Рідними І Знайомими, 
щ».в четвер, 3-го березня 1966 року 

відійшла від »ар у Вічність 
наша Найдорожча ДРУЖИНА, МАМА IВАБУИЯ 

б л . л . М А Р І Я Б Р І Л Ь 
проживати 72 роки. 

ПАНАХИДА. відбулася в оубо*у, 5-го березня а> F. 
в похоронному заведенні П. Яреми при 127 І от 7-м* вул. 
в Ню Иорку. 

ПОХОРОН в понеділок, 7-го березня 1066 р. з того ас 
похоронного заведення до української католицької цер-
квя св. Юра, відтак на Вудловн' кладовище у Врош¿сі. 

Горем прибиті: с 

ВОЛОДИМИР — муж 
M1IPQH — син з дружиною ,1 дітьми 
АЛІСА — донька з мужем 1 дитиною 

Ш І Ш И І І . І І . Р І І І . І И І И Ill М М піні> 

Р о ч е с т е р , It . Й · 
ГОСТИНА СВЯТОГО ОТЦЯ «ЕИКОЛАЯ 

Вже другий рік 47-ий Від
діл Союзу Українок Амери
ки веде садочок - світличку 
для наших найменших під 
проводом кол. відомої теат
ральної артистки п. Люсі Ка-
рабіневнч. Вона мас ,.Золо
тий ключ" до дитячих сер
дець, діти розуміють і люб
лять її, а вона дітей. Тому 
всі її дотеперішні імпрези 
молоді, зокрема — пластової, 
завжди вдавалися. 19-го гру
дня м. р. в залі церкви св. 
Богоявлення наші найменші 
з садочка-світлнчкн під про
водом п. Л. Карабіневнч ви
конали „Гостину св. о. Мн-
колая". П. Загачевський на
малював чудові декорації: 
зимовий краєвид села з цер
квою. Наперед діти вивели 

Пелишеяко), пільного кони
ка (Наталка Тимочко) чару
вали публіку свосю грою й 
танками. Дуже гарно декля-
мувалн А. Люра, П. Леснк, 
О. Пелніііенко. Матері дітей 
виконали прегарні костюЙи. 
Виступали ангелята: дві Дів
чинки: Анна ·Біжок і Ала 
Люра і два Іхлорнйки - брат
чики : Мігрон1 І Андрійко Хо-
иякп були нез'ршнані у своїх 
ролях, іак як І Карлики: Зе
нон і Тарас Павловичі і Ле
онід Ласовнч. Вершком у· 
сього буй прихід св. 6. Мнко-
лая разом з аягел*ами. А з-
заду дотепний чор¾·йк .¢·Ігор 
Тарнавськнй) розсмішу в а в 
публіку. Подивляти слід гру 
наших найменших, а це ве
лика заслуга такої досвідче-

Замість квітів на свіжу могилу Дорогого Друга 
бл. п. мгр. фарм. СТЕПАНА ВОЛИНЦІ 
шстадаіоть 10 дол. на НТШ т» 10 дол. на будову 

Каплиці ОО. Студнтів 
Д-р Олег 1 Людмила ВОЛИНСЬКІ 

« а м ¾ 

Заміотб крітів на могилу 
сл. п. М О Д Е С Т А М А К А Р А 

мужа кол. голови СУА Відд. 63, пані Олі, 
гкладаомо 25 доларів 
на .НТШ у С> реч\·і і. 

ЧЛЕНКН бЗ-¾»>ВІДД. СУА в ДГТРОИТІ 

Зомість квітів на свіжу могилу ~ 
бл. п. проф. І В А Н А Л О В А Д О £ Е К А 

¤о 15 долярів на Фонд Кардинала Сліпого 
складають: 

Нюнн і Оснп СТАШКІВ 
Мирослава і Мирон СІРШ1 

Ш 
Родині Покійного ВНСІ0В.11ОЄМ0 іцн¡>і1 спіпчутт: , 

казку Глібова — ,,Коннк - ¦ ної артистки, що"лею с гі. Л. 
стрибунець". Маленькі діти Карабіневнч· Багато,помага-
в ролях ведмедика (Микола ли пані з СУА, зокрема — 
Пархоменко), лисички (Та- голова л . К¾пггаяова, 
ня Лаба), зайчика (Оряся L С. 

• <4н ¿*MM¡¡ ·. 

Українське Лікарське Товариство на 
Український Католицький У н а д д а ш г 

Ню Иорк. — Українське 
Лікарське Т-зо Північної А-
мернки, Відділ у Н ю Иорку, 
подає список лікарів, які 
склали свої пожертви на 
Український Католицький 
Університет в Римі: 
Д-р Артемовнч Т, — 80, д-р 
Вилов Л. — 20, д-р Гудзяк О. 
— 100, мгр Домбачевськнй Р . 
— 15, д-р Жовніровнч І. — 2 5 . 
д-р Залізняк М. — 50, д-р Ка
п і т а н Д — 30, д-р Кіндрат І., 
— 25, д-р Когутяк В. — 50. 
д-р Кознарська М. — 300, Д-р 
Мандзик М. — 15 , д-р Мамд-
знк С. - 1 5 , мгр Омецінська М. д-р Макарушка'Я. — 100*. 

— 15. д-р Семчнннн-.М. — ,60, 
д-р Шеремета С. — 30, Н. Н. 
— л0, пані РІсАорфер — 5, д-р 
Воярськяй — 5; 

Список зголошеннх пожертв, 
зложених під час церковіпсс 
зборів на „Фовд ·*Кардинала 
Сліпого", або вгіларенах через 
Центральний ·Комггет за Ук
раїнський ПатрІярхат в Ню 
Иорку: 
Д-р Артеїювич Т. — 20, мУр 
Домбачевськнй Р. — 5, д-р 
Жовпіровіг»г І. — 5, д-р Ка
пітан Д. — 2 0 , ,д,-р Кознарська 
М. — 50. д:р Логаза М. — 120, 

Замість квітів на могилу Незабутнього 
сл. іі. МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИ¯ЧА 

зложили на Пресовий Фонд журналу 
„Лнети до Приятелів": 

*25.©в 

І СОЮЗІВКА" 
і · Ш г Т Д Ш Ю І , JEL Ж. 

п р и й м ж шШсм фен 
7 гіді від 7 до 11 рожМ 

ОСЕЛЯ, 
НАРОДИ 

І 

— на — дні mm 
яка триватиме 

ДЛЯ ХЛОПЦІВ •—· 
лід 25-го червня до 16-го липня Ідвв 

для ДІВЧАТ . 
від 17-го липня до 7-го серпня іЗДбП 

По ближчі шформацЯ та за аплітсаціяуя до 
¤рошу зголошуватись ва адресу: Я 



m 
*й· IdtEN, WANTED TO CHECK 

W_N_D____INQ DRAWINGS 
Ї__В·.BEING ISSUED TO 

tOP FOR MANUFACTURE 

_it__t know machine practices, 
___B___ering drawing procedures 
i__fid must be meticulous and ac
curate. Knowledge of process 
piping and experience in pulp 
A_M) paper industry preferred. 
For Interview contact: 

• MR. M. L SHERMAN 
r KAMYR, INC 

ALLEN STREET 
.. HUDSON FALLS, N.Y. 

7 FIRA_D a 
~ ~ ~ ~ ш 

Peterson, N J . 
МУЖЧИНИ 

Загальна фабрична поміч, high 
speed sensitive drilling and 
sheet metal helper. Мусять го

ворити по-анг. 
Тел.: (201) 274-8947 

KITCHEN-CABINET 
WORKERS 

Must be experienced. 
Call: MI 7-8280 
ENTERPRISE 

WOOD PRODUCTS INC. 
322 Elton Street 

Brooklyn, N.Y. 11208 

TRUCK MECHANICS 
Brockways. Diesel Experience. 
4 to 12 Midnight. All Union Be
£e¢ts.-Excellent Opportunity. 

Call HY 2-7000 

WORKING FOREMAN 
with afflce Furniture Experien 
with o f f i c e Furniture E_x
perience in Steel and Wood. 
Salary open. Steady, nice work
ing conditions. Call all week. 
Ask for Mr. B. or Mr. Semon at 

MU 3-8990 

ffl Праща ffi 
H_ELP " 

t o o l * ОШ Maker 
1-шо класні, досвідчені, вікен
дн і вечорі. Можна приходити 
на Інтерв'ю, добра платня, по
стійна праця, прнсмні умовннн 

праць ' 
STEWART STAMPING CO. 

_SO Central Park Avenue 
Yonkers, N X §14 X0 648U 

- М А Й С Т Е Р Д У Х А 
(Закінчення зі crop. S·o~) 

LAYOUT MEN 
Досвідчений прн Chassis A¡ 
Cabinets. Повний час 1 ба
гато овертаймів. Добрі умо-| 
вини ¤раці. їслеф. сьогодні] 

за особистим інтерв'ю. 
618 МО 9-4600 

DYH SETTERS ft PUNCH 
PRESS OPERATORS 

Потрібно фахових мужчин. 
Добрі умовннн праці. Теле
фон, цілив тиждень за осо

бистим' інтерв'ю. Добрі 
овертайми. 

616 МО 9-4600 

ЮВЕЛІРИ 
і до науки ювелірства до праці 
прн різнородній золотій біжу
терії. Платні вакації і свята. 

Голоситнсь: 
. LARTER & SONS 

88 Par __burnt St., Newark, N_J. 
ПРАЦЯ ДЛЯ ЮВЕЛІРІВ 
у Watch Case Company у всіх 
галузях ювелірства. Для спа-
ювачів, наповнювання і т.д. 
Також ручне токарство. Добра 
платня, ¤остійна праця, при
ємні умовннн 
QUEENS WATCHCASE CORP. 

137-11 — 90th Ave., Jamaica 
NY — JA 3-8700 

Ask for Jos. Sirici 

TOOL MAKERS 
MACHINISTS 

Зростаюча індустрія. Добрі 
платні. Досі_, бенефіти. 

GRXES REPRODUCER CO. 
Division of Coats ft Clark Inc. 

125 Becbweod Avenue 
New Rochelle, N.Y. 
TeL: 914 NE 8-8600 

An equal opportunity employer 

МАШИНІСТИ 
У Round Men, own set ups, 
fct~ib читати плини — блн> 

Постійна праця, прнем-
уМовннн. Початково $2.90 

Н£_ годину з досконалими наго-
W v Ла*н підвишкн. 

Тел.: ST 4-1313 
і 

\ | " ' П О Т Р І Б Н О 

: ¡C_¶__. Ш Т Е Н Д Е Н Т А 
J| Асторії. З кімнати на парте-

р) _|_ платня. Тел.: 
v ¾U 8-9038 ввечорі 
б·· . 

або YE 2-2773 вдень 

MACHINE SHOP 
. TRAINEES 

Ш* В _ _ Т 

LACHTNE CO. 

M·l· 1Mb ST.. I> I. CITY 
Convenient to subways A buses 
An equal opportunity employer 
MACHINIST — "Fire¾ Class 
and trainees milling lathe, pro
filing, surface grinding debur-
rer. Minimum 53 hour week. 

Salary commensurate with 
ability, benefits. 

FR 8-8073 

_____ 

Н А Й Н И Ж Ч І о п л а т и 
Ф І Н А Н С У В А Н Н Я АВТ 

Вв ЮСЯЦЮ ДО СПЛАЧУВАННЯ 
(Забезпечення на авто може бути включене) 

Суп» нозичкн Сума з деданнм 
відсотком 

С¤лати через 
36 місяців 

"ІІООО $1,119.96 1 81.11 
' 1,800 1,679.76 46.66 

2,000 •2,239.92 62.22 
8,600 2,800.08 77.78 
8,000 3,859.88 93.33 
8,600 8,919.68 108.88 

МА_ПШШОТИ 
(Мехааікн) 1-ої 

б р, досв. В вікендн і веч. Пе
ред прийняття., — ро_мова в 
кандидатами. Добра заплата, 

гарні умовннн праці. 

Уживані авта фінансовані за низькими рата__я 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
JERSEY CITY 

BAYONNE WEEHAWKEN 
HOBOKEN GU_TENBERG 
UNION CITY NORTH BERGEN 

А п л і к а ц і я н а прийняття 
— на — 

Н У Р С И У К Р А Ї Н О З Н А В С Т В А 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

на С О Ю З І В Ц І 
КЕРГОНКСОН, Ню Иорк 

ВІД 8-го СЕРПНЯ 1966 РОКУ 

ІМ'Я і прізвище: 

Адреса: : 

Вік: Член УНСоюзу, Відділ: 
Знання української мови: 

СЛАБЕ • ЗАДОВІЛЬНЕ Q ДОБРЕ Q 

Залучую на рахунок оплати S 

( П О В И В оплата курсів — $120.00. Половину належності! 
треба вплатнти Із аплікацією). 
Аплікації висилати на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerho__ksofl, New York 

AJAR ІГТІШ_I¾f' 

ART STAMPING CO. 
880 Central Park Ave. 

Ус___е*__, N·_T. 814 TO 8-6818 

< MACHINISTS 
I>T* I»d CUm 

МіШп£ Machine Operator* 
Hydrotd Opc.atori 
Hand FlnUhera £ Grinders 

Imp«cton · Ці r¾_i_¾ wl 

Steady Work ft Overtime 

Day ft NJihtg_Hft_ 4 

LIBCJUL ООНРЛКТ __Є>. ІГП» f 
Blu· Cro_i, Major 'M«dlesl, 
Life Injurance it Lot>| Ttrm 

Disability 
Call Mr. Job_, RA 8-4090 

·r a#·ir hi т м 
Щпт t щщ. _ І | · . 

Z ARK IN 
Machine Co. 

& 
U · \ · l»U> ST., I* 1 CXTT 

Со«т_*і»¤ї t · »_¢__J_ a to - _ Й 
___ Т-шшХ ·mrt_-i.*r 

допомогу у піднесенні арген
тинської культури". А коли 
Капшученко виїздив з Ар
гентини, Союз Абсольвентів 

\ т о г о університету влаштуйав 
для Бнка в квітні 1963 р. 
прощальний вечір і сл і дія
льну виставку його скульп
тур. В одній з прощальних 
промов, відзначених у пресі, 
говорилося: „Енко виїздить, 
залишає землю Аргентини, 
шукаючи нових обриві, для 
себе і для свого мистецтва, 
яке с ціллю його життл, для 
мистецтва,, повного виразу 
і людських почувань, для 
мистецтва, що навіть у най
менших деталях мас ного 
власний особистий стиль". 

Як бачимо, українськ н й 
мнстець здобув собі, як пи
сала од¾а газета „своє виз
начне місце в мистецькій 
ієрархії Аргентини". 

У ЗДА Капшученко осе
лився в Філядельфії. В ук
раїнському мистецтві Філа
дельфія завжди пов'язува
лась з іменами „двох Пет
рів": Петра Мегика і Петра 
Андрусева. Тепер до них 
приєднався і третій Петро 
Капшученко — Енко, що 
вже активно включився в 
жнття філадельфійської ук
раїнської громади і бере У-
часть у виставках Мистець
кої Студії. 

Більшість творів Капшу
ченка — це невеликі розмі
ром, скульптури,, яких мнс
тець схоплює безконечну 
різноманітність л ю д е ькнх 
характерів, даючи їх любов
но і з великою майстерніс
тю. Аргентинська критика 
не відзначила однієї риси 
творчости Капшученка,^а са- душі". 

ме — його сутоукраінського 
гумору, отої м'якої, любов
ної усмішки, яка відчуваєть
ся в таких нібито сатирич
них групах, як гДліткар_«". 

Ні, Капшученко ие судить 
і не висміює. Він ліпить різ
ні порухи людської душі. Б 
розмові з ним, на запитання, 
що . він лпажас за основну 
ціль в своєму мистецтві, він 
сказав: „Передати відтінки 
душі". І це йому вдається, 
і то гак вдало, що в творі 
нема5ніякої повчально ст в, 
ніякого осуду чн підкреслен
ня. iQfcb, стоять людн, такі, 
як і _¡п з вами, зайняті яко
юсь .справою чн заглиблені 
в якісь свої думки. Мистець 
схопив їх у цю мить, запа
м'ятав, перевтілив у глині 
— і показує вам з м'якою 
усмішкою, що виникає від 
його, доброзичливого нас 
тавлення до світу, від вдяч 
ностн до його Творця. 

Петро Мегик назвав Кап 
шученка „Великим майст 
ром малих форм", але, мож
ливо, що малі форми внкли 
кані умовами нашого скит ¡ і 
льського життя. Принаймні 
ті·, що бачили твори Капшу
ченка на виставках в Реґенс 
бур зі і Мюнхені, Можуть па 
м'ятатн і його великі розмі
ром, і довершені виконанням 
твори тої доби, сказати б, 
доби виявлення героїчного 
в скульптурі. 

В усякому разі, мнстець 
тепер виконує і більші роз
міром твори,, як, наприклад, 
група „Гнані" або „Карме-
люк", але і в них залишаєть
ся та¯ сама основна риса 
творчости Капшученка — 
вміння ловити „в і д тинки 

Пожертви на будову української вищої 
школи в Ню Йорку 

52,000.: Юрій Гайовий. 
ПоД̂ ¾ОО.: Пелагія Ка-аьЙвЬн в 
па*гять' C¾TbKU^i'TSpa¢a, Брат-
с¾_о св.· Иосафата" Н. И., Ан
на Крохмальна, федер.. Кред. 
Кооп. САМОПОМІЧ в Н.И. 

ЕВ П р а ц я Ш 
HELP WANTED FEMALE 

IVURSES 
Practical — Licensed 

Staff and Per Diem — All 
Tours Liberal Benefits 

Pleasant surroundings in one of 
the most modern nursing homes 
on Long Island Opposite IBM 
Country Club. Call Mrs. GJ 

Zlnno.. director of nurses. 
<Sands P o i n t 

Nurs ing H o m e 
1440 Port Washington Blvd. 

Port Washington 
516 PO 7-2320 

ГОСПОДИНЯ 
до товариства жінкк пів-інва-
Ліда. Спання на місці. Чудовий 
нов. ацартамент. Прнсмна, теп
ла атмосфера. Вимагається ос
танніх рекомендацій. Вільне в 
середу. Звичайне варення. Дім 
в Ионкерсі. Тел. 914 -.76-2383. 

ДІВЧАТА 
Фабрична ¤раця. Навчимо, 
сумлінно кваліфікованих і 
бажаючих навчитися. А п л і т 

кант мусить мати добрий 
зір і звинний в пальцях. 

Анг. мова побажана. 
Тол.: СА 6-3376 

ГОСПОДИНЯ 
Жінка в зрілому віці, легке 
варення, власна кімната, лаз
ничка I T.V. 2 дівчннкн у віці 
8 і 16 р. Вимагається реко

мендацій. 
Тел.: (516) FR 1-3422 

Щ • 
СУБОТА, 

12-го Б_ЕРЕЗНЯ 1966 р. 
ТИММИНС, рит. Річні Зага

льні З_оря Відд. 436 УНС 
0 год. 7 ' вечером в Домі 
Укр. НаЦіон. Об'єднання під 
чпс.·і. бО Elm N.. Проситься 

¯членів прибути на час. Є 
головні справи які мають 
бути вирішені. 
' Голова М. Мяхальчншнн, 

секр. В. Воркевнч. 

НЕДІЛЯ, 
18-го БЕРЕЗНЯ 1966 р. 
ГАМТРАМК, Міш. Місячні 

Збори Тов ім Маркіяиа 
Шашкевича — Відд 94 УН
Союзу о 2-й годині по пол. 
в Укр. Демокр. Клюбі прн 
вул. ГрєЙлІиґ 2376. Проси
ться всіх членів прийти на 
час, буде знімка членів 94 
Відділу до Конвенційної 
Книги УНСоюзу. 

Рек. секр. М. Бориськевич. 

КЛІВЛЕНД, Огайо< Місячні 
збори Т-ва Сокіл 336 Відд., 
0 год. 1-ІЙ по пол. в УН
Домі. при 14 вул. Просить
ся членів підвищити свос 
забезпечення і записупатн 
своїх дітей і внуків. — Гр. 
Отепанек предс, Гр. Кісіль 
секретар. 

СЕНТРАЛ ФАЛЛС, Р. И. Мі
сячні Збори 93 Відд. ім. Іва
на Франка о год. 2 по обіді 
в залі Снвік Центер. Про
ситься всіх членів прибути 
1 вирівняти залеглі вкладки. 
Голова Богдан Трембач, 
секр. Михайло Іваиицький. 

МАРІЯ ЛУНЯК, членкння Бр. 
св. Володимира відд. 65 в 
Елнзабет, Н. Дж., по корот
кій недузі на 74 році жнття, 
померла 4-го січна 1066 р. 
Покійна походила з села 
Біле, нон. Перемншляни, За
хід. Україна. До Бр. са Во
лодимира і УНСоюзу всту
пи_:.і 1924-го р. Покійна Ма
рія бу<ла дуже активна у 
Елнзабетеькій громаді. Бу
ла членною церковного Бр. 
Апостольстві Молитві прн 
церкві св. Володимира, та 
Союзу Українок відд. 24-го 

_ та бувша делегатка. По
кійна а своїм покійним му
жем Теодором п о м о г л а 
спровадити много одиосель-
чанів з села Білого до Аме
рики. Покійна залишила в 
смутку дві заму¿кні дочки 
Свгенія і Ольга, та внучку. 
Похорон відбувся в суботу 
8-го січня 1966 р. з україн
ського похоронного заве
дення Литвин 1 Лнтвнн, до 
укр. кат. церкви св. Воло
димира, прн участи родини, 
односельчан, членів Апос-
тольстві Молитви, Со*юзу 
Українок, членів Бр. св. Во
лодимира, та ¤ри великим 
здвнгу народа На цвинтар 
Розенгілл Семетері, Лін ден, 
Н. Дж. на вічний спочинок. 

Нічнії їй Пам'ять! 
А. О мит, секретар 

ДО РОБЛЕННЯ ПЕРУК 
(WIG-MAKERS) 

Досвід. Мангановий і ручний 
виріб. Добра платня, постійна 
праця, пряеині у_¿овнни, до
сконала нагода для Відповід
них працівників. ' 

PHON¾ бІ«МТ 4-1290 

По f500.: Володимир і Віра 
С>_аків, Невнявленнй Добро
дій. Український Народний 
Дім в Н. И. , Мирон Сурмач і 
син. Яків і Евдокія Кішак, М и 
кола і Александра Грнцковян. 
Василь і Мнхалнна Мацн»рак, 
Микола Онусканнч, Е>мілія і 
Волод. Ренер 1 син Андрій, 
Анна І Ярослав Салецькі, Юлія 
1 Михайло Теребецькі, Розалія 
Буксин, ООЧСУ Відділ 2/Ий, 
Н. И., Михайло І Марія Пенд-
зола. Невнявленнй Добродій, 
Невиявлений Добродій. Мико
ла 1 Катерина Гаврилк>к, Ь~~~У· 
та Мидляк в память м у ж а А.Ta
l·l ас Ія, Володимир І Агнес Куп
рик, Олена Прибнльська, Ев
докія 1 Теодосій Савків, Невн
явленнй Добродій Онуфрій 
Соробей, Волод. і Евг. Сторо-
жинські І дочка Ірина. Ярос
лав Даннлншни Католицькі 
Ветерани св. Юрія, Відділ 401, 
Н. И.. Головна Управа ООЧСУ, 
Невнявленнй Добродій. Богдан 
і Ва¡·да Марков, Іван і .\наст_. -
сія Теребсцькі, Лев і Марія 
Стеткевич, Головна Управа 
СУМА, Ілярій Стах і в. Ееген 
Лапчак, Михайло 1 С а б і н а Ту-
ранські (давніше: . 1'.'УЮ_£Юі, 
Володимир і Надія Шехович, 
Володимир і А н н а Зазульке-
внч*, Параскевія М а к о г і н , Іван 
і Софія Лазорнк. И о с н ф і Тек
ля Ільницькі, Родннн Саляк 
і Головей, Микола і Лідія 
Возняк. Осередок С У М А в Н. 
И . Михайло К а л ь б а . Василь 
Нїостак в пам'ять м а м и Євн, 
Марія Матусейф, С в г с и і Лю
ба Чорні. Михайло і Марія 
Шкамбара, Степан і Марія 
Андрушків, П е т р о і М а р і я Лу-
Цик. Мирон і Марія Оітннцькі, 
Микола 1 Марія К о н д р и н , Іван 
1 Марія Кошаркж, Петро 1 __а 
Захарчук. Василь Бордун, <Ва
силь I Анна Сндор, Петро 1 
Марія Шандала, Володимир і 
Ірина Вязівські, О л е к с а I Ма
рія Хар>ч<. 

По 8400.: Р о м а н і Н і н а Іль
ницькі, Б о г д а н і Д а р і я Кекіш. 
$350.: Анна Г о р б а ч . 
По 8300.: С е м к о і Епфрооина 
Мнхайл»ок. М и х а й л о і Марія 
Якубовські, Юрій і Євгенія 
Микитнн. Леон 1 С т е п а н і я Се-
мушак, Петро і С т е п а н і я Ушак, 
Василь і К с е н і я В о з н я к . Алек-
сандер і А н н а Г у м е н е ц ь к і , Ми
кола і Д о р а К о в а л ь с ь к і Невн
явленнй Добродій. А н н а 1 Ге-
л е н Пастернак, С т е п а н і Енге-
нія Ч у м а . М и х а й л о і Камінка 
Білнк. Теодор і М а р і я Гаяран. 
Степан Карток' М и х а й л о 1 Е-
в е л и н Н а г і р н і . Я р о с л а в і ЯрЧ>с· 
лава С т а с ю к , В о л о д и м и р t С о 
ф і я Кузнк. Степан і Анна Я -
рух, Зиновій Г л о в я к . Михайло 
і А н н а Грень, НепнявлеЯий 
Добродій, д-р Н е л л і Гайворюн-
ська, Григорій і Броніслава 

А ндрусишин, Теодор І Кляра 
Скомські, Дмитро 1 Ольга На 
гірні, Людяні·: 1 Ольга Яцків 
Мирослав 1 Любов Прокоп 
Микола' Й Анна Сен і нка, Осип 
Олійник. Степан 1 Степанія 
Кордуба. Омелян і Ксеня, Ра-
чинські, Степан й Оле¾га Пнс-
кор. Михайло і Віра Шпоитак, 
Володимир Олійник, Мігхайлн-
на Невдах, Микола й Ольга 
Васнлик, Іван і Натал_я Ку-
зів, Евген Королюк, Андрій 
і Анастасія Сворс_к і сни Во
лодимир, Петро і Павліна Кот-
лярчнк Василь і Марія Гна
тів. 
По $250.: Евстахій 1 Франціс-
ка Манацькі, Іван Лозинськнй, 
ІСлмгирст, Ігор Зубрицькнй, 
Юрій і Параня Кузьмович, 
Іван 1 Ольга Близнак, Іван й 
Анна Купер, Евген I Софія 
Гречило, Петро 1 Рознна Ко-
рановські, Степан і Надія Бо-
рнк, Михайло 1 Філомена Бог
данович, Іван на Мачай, Петро 
і Степанія Савчнн, Меланія 
Байлова, Петро Й Олена Гой. 
Т в а н 1 Анна Назаревнч, Ми
хайло й Анна Павлншин. 
По $200.: Франк і Анастасія 
Курц, Степан і Надія Галай-
да, Іван і Марія Малицькі. 
Александср і Марія Мотиль, 
Лукія Головінська, Юрій Двн-
гайло, Іван і Мнхалнна Книш, 
Михайло 1 Степанія Рошко, 
Іван і Надія Кріль, Микола і 
Катерина Гаврилюк, Петро 1 
Евгенія Малькут, Степан I Ев
докія Туринські. Василь і Да
рія Мудрі, Петро і Анна Дар-
мограй, Іван I Ольга Вербов-
ські, Михайло 1 Александра 
Нищей, Галина Скорецька, Ми
кола Кизима, Андрій Плескун, 
Роман 1 Віра Павлюк, Михай
ло 1 Анна Гаврилович. Осип 
І Евфросина Паращак, Адольф 
і Ольга Слиж 1 син Володимир, 
Андрій Ясний. Петро й Єва 
Гарайда, Марія Зачко, Ярос
лав і Олена Оберишнн, Текля 
Феднк, Михайло 1 Юлія Тома-
шевські, Ярослав 1 Тамара Сн-
доряк. Іван 1 Гладис Олексів. 
Теодор і Ірина ЯСовтнй, Ва
силь Шуст, Іван Рннчак, Тео
дор і АнасТВсІя Шмотолоха, 
Андрій I Софія Вочневнч, Пет
ро і Влади слава Рондяк, Воло 
ро і Владнслава Рондяк. Воло
димир і Марія Скрипець, Сте
пан і Марія Мацко, Теодор 1 
Павлина Кос. Фред і Марія 
Янґ, Ніна Більчинська, Ева 
Гайова, Степан і Марія Ґлем-
боцькі, Теодор і Анна Остров-
ські. Михайло Фурда, Евстахій 
Антонів, Іван і Параска Са-
лапата Діти школи св. Юрія, 
Н. П. 

В КНИГАРШ „СВОЕЮДИ" 
можна набути 

ЛЕСЯ ХРАП ЛИВ А: 

Р О С Т И Н О В А 
Н А З К А 

Шин Мудряк-Мриц 
' _л_ос_̂ рацО 

.' Ціна-—|ЇЛО 
Замовлення просимо слати: 

S V O B O D A 
81-83 Grand Street 

• Jersey City. NJ. 07303 

ЕМІЛЬ КРУШЕЛЬНИЦЬ-
КИИ — член Б - ва св. Ів. 
Хі>естнтеля Відд. 292 УН
Союзу в Дітройт, Мкш., по
мер дня 16-го лютого 1966 
р. Покійний родився дня 
15-го липня 1894 р. в селі 
Сап о _ЦІ, пов. ПІдгайцІ, Ук
раїна Полишив у смутку 
дружину Марію, 2 синів 
Емільяна 1 Теодора, 2 донь
ки Софію і Теодору І Іб-ть 
внуків. Похорон відбувся 
дня 19-го лютого з похор. 
заведення до церкви Ма
тері Божої Неостнючої По
мочі Прн участи рідні, чле
нів Б - ви, та приятелів. 
Тлінні останки покій<ого 
спочивають на цвинтарі Ст. 
Гедвіі', Дірборн Гайґтс, 
Міш. 

Вічна Йому Пам'ять/ 
П. Феднк, секр. 

НА ПРОДАЖ 
10-РІЧНИП "LEASE" РЕСТОРАНУ 

So. Hampton, L. І. Річний оборот поверх $100,000. 
Копальня золота за $32,000. 

ВОЛОДИМИР КОЗЩЬКИИ 
391 East 149 Street Bronx, N.Y. 10455 
212 ME 5-4422 або веч. 914 GR 6-7147 

ТАРЗАН, ч. 5 585. Гор»ить! Душить дим! 

• HELP WANTED MALE · 

П о ш у к у є т ь с я Р О Б І Т Н И К А 
д о експедиц і ї „ С в о б о д а " " 
ДОБРА ПЛАТНЯ, 50% BLUE CROSS 4 BLU__ 
SHIE_L_D, ГРУПОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛА
ЧЕНЕ ПРАЦЕДАВЦЕМ, ПЛАТНІ ВАКАЦП 

І ІНШЕ. 
Голоснтнся телефонічно B_E 4-0287 

або Особисто до Адміністрації 
¾l·^a Gf^fld Street ч Jersey City, N.J. 07303 




