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В АМЕРИЦІ 
ЕКОНОМІСТИ ТВЕРДЯТЬ, що Уряд президента 

Джансона вже повинен був звернутися до Конгресу з про-
сктом збільшити податки, щоб сповільнити економічний 
бум та зменшити інфляційний тиск на економіку. Еконо-
місти твердять, що коли б тепер Конгрес схвалив зменшен-
ня прибуткових податків, то це не мало б впливу на еко-
номіку в цьому році, а в 1967-му році було б гальмою для 
'економічного розвитку. Один економіст заявляє, що збіль-
шувати податки треба негайно, бо збільшення в пізнішому 
Часі буде подібне за замикання дверей до стайні після то-
го, як вже вкрали коні. 

СТЕН'У НЮ Д Ж Е Р З І МАЄ ЗАКОН про стейтові- по-
датки від продажу, який обов'язуе від 1-го липня цього ро-
ку, і який виносить 3 відсотки від заплаченої суми за куп-
лений товар. Досі в цьому стейті не було ані стейтового 
податку, ані податку від продажу товарів. Тепер без стей-
тових податків залишаються ще стейти Ню Гемпшир 1 
Небраска. Оцінюють, що родина з 4-ох осіб із прибутком 
$5,000 заплатить річно коло $50 податку. 

Р О К Е ‡ Е Л Л Е Р ПІДПИСАВ ЗАКОН ЇПЧ) РОЗЧОСИ. 
який майже одноголосно схвалили обидві Палати Стейто-
воі Легіслятури. Новий закон про розводи заступить доте-
перішній закон із 1787-го року, який Оув дуже суворий 
і дозволяв на розвід тільки тоді, коли доведена була зрада 
одного з членів подружжя. Новий закон за подружню зра-
ду уважас гомосексуалізм і содомський гріх. Причиною 
до розводу с також: жорстока поведінка, залишення под-
ружжя ацродовж двох років, ув'язнення на довше як. три 
роки та інше. 

НІМКА Ґ Е Р Д А М У Н З І Н Ґ Е Р ТАКИ БУЛА Ш П И -
ГУНКОЮ, коли перебувала в Канаді в роках 1955-1961. 
Це виявилося під час слідства, яке в цій справі веде суд-
дя Візгарт Ф. Спенс в Оттаві. Слідство виявило, що вела 
шпигунську діяльність в Німеччині, будучи одночасно і 
проституткою, що вона продовжувала і в Канаді. Найціка-
віше в цій справі те, що її знайомими були в Канаді аж 
два міністри тодішнього консервативного прем'єра Джана 
Діфенбейкера. Тодішній канадійський уряд не реагував 
на „діяльність" цісї розведеної німки, яка тепер живе в 
Мюнхені в Німеччині. Цю справу вндвнгнув тепер лібе-
ральннй уряд Пірсона, щоб скомпромітувати консерва-
тнстів. 

П Ѓ О Д А Ю Т Ь ЛЕГКОЗАПАЛЬНІ СВЕТРИ, які так 
швидко запалюються і горять, що людина не мала б змо-
гн врятуватися і згоріла б, коли цей светер на ній загорів-
ся б. Ці ' светри подібні до кашмірових, на них с марка 
„Кровќ Колони Оріджікалс", їх продають на вулицях Ню 
Иорку, але сотні їх находяться в крамницях Н ю Джерзі 
і іговіту^Йессо. Фабричну ціна становить $4, але їх прода-
ють дорожче, навіть і $В. Светри вибухають немов бомби, 
коли б їх підпалити. Комісар Пожежного Департаменту в 
Н ю Иорку старається про судову заборону продажу цих 
светрів - „бомб". 

З Д А ВЗЯЛИ НА ЧОРНИЙ СПИСОК 258 КОРАБЛІВ, 
власности 15 держав, за те, що вони запливають до портів 
Куби та комуністичного В'єтнаму, куди довозять товари. 
Ці кораблі не можуть перевозити американських товарів 
8 рамках американської допомоги закордонним державам. 
251 корабель заїздив до кубинських портів, а 7 кораблів 
до в'єтнамських. Найбільше кораблів на чорному списку 
є власністю англійських корабельних .ліній (72), 57 кораб 
лів є власністю лнванців, а 35 — це грецькі кораблі. Реш-
та кораблів є власністю громадян інших держав. 

У СВІТІ 
АМБАСАДОР ГЕНРІ КЕБОТ Л А Д Ж З ПІВДЕННО-

ГО В'ЄТНАМУ ВІДЛЕТІВ до Америки, для звітування і 
участи у в'ичерпних нарадах про дальшу політику ЗДА 
супроти В'єтнаму. Ладж ' зупиниться в різних країнах Ев-
ропи. Появилась вістка, що він зголоситься на авдіснцію 
до Папи Павла V I . В Америці він використає нагоду для 
відвідин своєї найближчої родини. Він рішуче заперечив 
вістки про його резиґнацію. 

В ПРЕДСТАВНИЦТВІ ЗДА В ОБ'ЄДНАНИХ НА-
ЦІЯХ П Р И Й Ш Л А ЗМІНА: Чарльз В. Пост, заступник 
амбасадора ЗДА в ОН Артўря Голдберґа, зрікся свого ста-
новища, вислуживши 33 роки в американській закордон-
нр--політичній елужбі. Його наступником став 65-літній 
д-р Джеймс М. Набріт, мурин. Інший член делегації, що 
мяв становище радника з титулом міністра, дістав титул 
амбасадора. 

ФРАНЦІЯ ПЕРЕСЛАЛА АМЕРИЦІ НОВУ НОТУ у 
справі А"ѓлаятійського пакту (НАТО), однак американсь-
кий Уряд рішив — припинити дальший обмін дипломатич-
нимн нотами та перейти до безпосередніх розмов. Правда, 
американські чинники заявили, що поведені „дипломатич-
ним шляхом" розмови з президентом де Ґоллем не дали 
ніякого висліду. Справа йде головно Про евакуювання з 
Франції головної кватири НАТО, всіх американських і 
бритійських військ та всіх складів — найдалі до 1 квітня 
1967 року, як цього вимагає Франція. 

КРППНА МЕІІОІІ КРИТИКУВАВ в індійському пар-
ляменті пр'е'м'єра, пані Індіру Ґанді. за ніби-то відхилення 
від політики невтральностн й надто велику податливість 
на американські бажання, висловлені їй у Вашингтоні. 
Крішна Мейон. колишній довголітній амбасадор Індії в 
Об'єднаних Націях, потім мІністер військових справ, відо-
мнй комунофіл і послідовний ворог Америки. 

Д Е Л Е Г А Ц І Я ІНДОНЕЗІЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ В 
ДЖАКАРТІ П Е Р Е Д А Л А в совстському Культурному цен-
трі ультимативну вимогу, щоб большевнки перестали вис-
вітлювати в тому Центрі раз-у-раз фільми про Леніна. 
15-членна делегація загрозила, що коли большевнки не 
послухають, то вони, студенти, здемолюють будинок. 

В КОМУНІСТИЧНОМУ КИТАЇ ВЛАДА ВСІМА СПО-
СОБАМИ СПРИЯЄ контролі народин. Родинам, яким да-
ють додаткові харчові й інші картки на кожну дитину, не 
дають таких карток, коли це вже четверта дитина. Ведеть-
ся пропаганд}- н офіційний натиск, щоб мужчини не він-
чались перед своїм 30-нм роком життя, а дівчата не вн-
ходили заміж перед 25-им роком життя. 

В ГАІфІ В ІЗРАЇЛІ ВІДБУЛАСЯ ВІЙСЬКОВА паради 
з нагоди 18-річчя проголошення ізраїльської державностн. 
Ізраїльські військові власті вперше показали публічно аме-
риканські танки ‚.Паттон" та французький гелікоптер на 
ЗО осіб. У Тій військовій параді маршувалн також жіночі 
військові Відділи. Дефіляду приймав цілий уряд. 

МЕТЕОР НАД ЗДА 

Зроблене з Лонґ Айлеиду, Н. И. фото світляного шляху 
метеоре, що пролетів у вівторок 26 квітня над територією 
ЗДА з півдня на північ і ‚‚приземлився" десь в Нюйорк-
ському стейті Тисячі людей із 15 стейтів ЗДА мали зѓвагу 

спостерігати лет цього метеора. 

Об'єднуються дві великі залізниці компанії: 
Пеннсилвенійська і Ню Йорќ Сентрал 

Вашингтон. — Міжстейто-
ва Торговельна Комісія 27-го 
квітня дала дозвіл на об'єд-
нання двох великих залізнн-
чих компаній, що є найбіль-
шим об'єднанням в історії 
корпорацій, бо нова залізни-
ча лінія, яка буде назнватн-
ся; Пенсилвенія Ню Иорк 
Сентрал Траяслортовя Ком-
панія і її вартість виносити-
ме 4 більйоќн Долярів та на-
лежатнме до Ю-6х найбіль-
шпх нефінансових корпора-

ничих ліній заявили, що во-
ни зможуть з більшим успі-
хом конкурувати з автомо-
більннм транспортом та З 
кораблями. Влегшена буде 
конкуренція з об'єднаними в-
1963-му році залізничний 
компаніями Чейзпік енд О-
гайо та Балтімор енд Огайо, 
а також Норфолк енд Вес-
терн Рейлвей. Впродовж ЗО-
ох днів можна ВНОСИТИ апе-

ня. КОЛИ ж це не станеться', 

НАД ПІВНІЧНИМ В'ЄТНАМОМ 
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ЛЕТУНСЬКІ БОЇ 

Р О Б Е Р Т К Е Н Н Е Д І С Т В Е Р Д Ж У Є , Щ О Т Р Е Б А 
Р А Х У В А Т И С Я З П О Ш И Р Е Н Н Я М В І Й Н И 

Сайґон. — Американські що саме тепер закінчився 
літаки збили в середу 27-го вже вишкіл першого кадру 
квітня ц.р. знову над Північ- північно - в'єтнамських лету-
ннм В'єтнамом один ворожий нів на літаках советської 
літак типу Ш Г - 2 1 . Д в а дні продукції і що пільотами тих 
тому збнто, як про це ми вже літаків є самі в'єтнамці. Од-
повідомлялн, два такі воро- наќ американське команду -
жі воєнні джети, що є най- вання, не виключивши мож-
вищим типрм бойового літа- ливости, що таки китайські 
ќа в совстському летуистві. комуністи можуть висилати 
Поява цих літаків у повітря- свої літаки на допомогу Шв-
ному просторі над Північним нічному В'єтнамові, заявило, 
В'єтнамом та їхня агресив- що коли б ворожі літаки, які 
ність породили здогад, що це атакують американські ма-
літакн Комуністичного Ки- шини над Північним В'єтна-
таю. Однак згодом появи- мом, втікали до своїх баз в 
лось з американського боку Комуністичному Китаї, то а-
цівофіці й н є спростування мерикаяські літаки будуть 
вістки, наче б один амери- переслідувати їх також поза 
канськнй пільот побачив на китайський кордон. Така за-
одному такому ворожому лі- ява, яку склав — напевне у 
таку китайське знакування. висліді нарад на найвищому 
Стверджено, що це річ фі- рівені — державний секре-
знчно неможлива, щоб мож- тар Дін Расќ, спонукала се-
на було розрізняти знаку- натора Роберта Кеннеді до 
вання при швидкості коло складення іншої, критичної, 
600-700 миль на годину та у заяви. Роберт Кеннеді стзер-
віддалі якої милі. На основі джуе, що треба рахуватися з 
даних від військової розвід- „поширенням війни" обома 
ки та переловлених радіороз- сторонами — Комуністичним 
мов ворожих пільотів і їхніх Китаєм та Америкою. Не 
обсерваторів американські виступаючи проти самого 

військові кола прийшли до принципу права до переслі-
переконання, що ворожі лі- дування ворога на чужу те 

СОЮЗОВІ ОКРУГИ ТРОЙ ТА СИРАНЮЗ-
ЮТИКИ ВІДБУЛИ ПЕРЕДКОНВЕНЦІЙНІ 

ЗБОРИ 
ПАВЛО ШЕВЧУК ТА ВОЛОДИМИР ЗАПАРАНЮК 

ПЕРЕОБРАНІ ГОЛОВАМИ ОКРУГ 

Минулої суботи й неділі, членів. Завдяки йиму й 
23 і 24 квітня 1966 року, 
відбулися загальні- з б о р и 
двох сусідніх округ, в субо-
ту в Трой, а в неділю в 
Обурн. 

Загальні Збори округи, 
що об'єднує в себе такі 
важливі осередки союзового 
життя, як міста Трой, Ам-
стердам, Гадсон, Коговс, 
Вотервлнт і інші, г.ідбулнся 
у Трой-в Українській Залі 
при 2-ій вулиці. Збори від-
крнв, як господар, голова 
місцевого 191 Відділу УНС 
та конвенційний делегат й 

працьовитості відділо в и х 
секретарів, округа може 
почванитися рідким досяг-
ненням, а саме, що в ній 
нема ані одного Відділу, я-
кнй не здобув би нових 
членів у минулому році. 
Голова підкреслив потребу 
відмолодити в деяких відді-
лах управи та перевести в 
них потрібні реформи. Зав-
дяки своїй наполегливій 
праці, округа, хоч невелнч-
ка, зайняла в минулому ро-
ці в змаганні поміж округа-
ми почесне 12 місце, здо-

заслуженнй ветеран союзо- бувши чотири ювілейні від-
вої праці Панько Джіндже-1 знаки. Після справоздання 
ристнй. Привітавши гостей,' голови округи складали 
зокрема приявного головно-1 свої звіти окружний оргакі-
го секретаря Ярослава Па- затор Володимир Запара-
доха та голову сусідньої ок-
руги, а водночас організа-
тора обох Округ, Володи-
мнра Запаранюка з Ютнки, 
він передав ведення зборів 
у руки голови округи, Пав-
ла Шевчука. 

Із звіту, що йоги склав гн-
лива округи, присутні дові-

таки над Північним В'єтна- риторію, сенатор Кеннеді все далися, щи о к р у г а здо-
мом належать таки до пів-
нічно - в'єтнамського летунс-
тва, зоранізованого Совста -
ми. Те північно - в'єтнамське 
летунство має тепер кругло 
85 машин типу Ш Г - і 20 ма-
шин типу ІЛ-28. Вони поча-
лн наспівати до Північного 
В'єтнаму швидко після відві-
днн совєтського прем'єра А-
лексся Косигіна в Швнічно-
му В'єтнамі. Він зобов'язався 
тоді до підсилення ПІВНІЧНОѓ 

ж твердить, що воно не мати-
ме позитивного впливу для 
вирішення найважливішої 

проблеми, якою є стабіль-
ність політичного режиму в 
Південному В'єтнамі. Він ра-
днть американській політиці 

була в м и н у л и м ў ри-
ці 118 ч л е н і в . К о л и 
зважити, що рік раніше во` 
на здобула тільки 83, а в 
1963 році тільки 75 членів, 
то її здобуток у минулому 
1965 риці був справді взір-

ляцію проти цього об'єднав--' в'єтнамської леѓўнської обо-

нами. 

ЦІЙ в цій країні. Вона мати- J ѓo об'сднл%ни- почнуть Я$$%З-^%їшЌ 

ннчнх шляхів і обійматиме цього року. Департамент 
одну восьму всіх залізни- Справедливости був проти 
чих ліній в цій країні `Але цього об'єднання, але це не 
Міжстей †̀  о в а Торговельна ' мало впливу на рішення 
Комісія Домагається, щоб -Мїжст^йтової Торговельно: 
нова заліанича компанія пе- Комісії. Коли б Департамент 

Справедливости вніс апеля-
цію. то споаяу виоішував би 
Найвищий Суд ЗДА. Пен-
силвенійська залізниця при 

рони. Треба найменше одио-
навчнтись доб-
такніиг маиш-

Тому американські 

рейняла особовий і товаро-
внй рух збаннрутованої за-
лізничої лінії ^ Н ю Гейвен 
Видаючи дозвііі на це об'ед 
наяня, КоНісія"` -заявила, що кінці 1965-го року затруд-

н`овала 61.943-ох працівни 
ків. а Ню Иорк Сентрал — 
44.371-го. Об'єднана Компа-

зробнла це тому, щоб вмож-
ливити модернізацію заліз-
ничої системЌ, зредукувати 
кошти утлимуаання залізни- нія не зможе звільняти пра 
чих ліній †л Розбудовувати цівннків, хіба що прибутки 
залізничнй''ѓранспорт. Пред- І j зменшилися б на 5 відсот-
ставники 6б Єднаних заліз- І ків ВПРОДОВЖ одного місяця 

зосередити всі зусилля на то- J цевий. Округа майже пов-
му, щоб довести до єдиного ністю виконала свою квоту, 
фронту всіх антикомуністич-1 Також округа пильно пра-
них сил у Південному В'ет- цюс над тим, щоб здобути 
намі, двгАливо ж до зами - свою конвенційну квоту, а 
рення між І військовою вер 
хівкою, що її репрезентує те-
перішній уряд Нгуєна Као 
КЦ тв буддистами, головно 

зокрема, щоб усі делегати 
тієї округи здобули бодай 
по 10 членів. Голова в часі 
минулого року відвідав усі 

нюк і шші члени окружної 
управи. 

В дискусії забрали голо-
си ряд заслужених союзових 
діячів із заслуженим секре-
тарем 266 відділу в Амстер-
дамі, В. Труфином на чолі. 

Після прийняття звітів 
обрано нову управу в тако-
v.y складі: голова — Пав-
ло Шевчук, перевибраний у-
друге, організаційний рефе-
рент — В. Запаранюк, та -
кож удруге вибраний, ан-
гломовним секретарем — 
Василь Колодій, колишній 
довголітній голова округи, 
український секретар — В. 
Терлецький, касир — Ва-
снль Труфин, імпрезовий 
референт — Осип Пащаќ, 
до Контрольної Комісії у-
війшли Панько Джіндже-
ристий, як голова, В. Жгут 
і М. Налисник, як члени. 

Після цього відбулася 
рварезевіШШЖ ВОЙ^ничрго відділи округи Й дипиматав ортанізвпійна доповідь- гол. 

військові кола припускають, Кванґа. 
будднстського крила Трі 

Айзенґавер підтримує висоту фондів, 
запропоновану Урядом на допомогу 

ВашинГКШ. 
закордонові 

Колишній Комітет дбає про те, щоб 
президент Двайт Д. Анзен-
гавер в цілості підтримує у-
рядовнй проект допомоги за-
кордонові,^гягідно з яким 
ЗДА мали б видати на цю 
ціль у фінансовому році, що 
зачнетеся І І го липня 1966-
го року, суіву 3,400,000,000 
долярів. КоЛКшній прези-
дент написав листа до голо-
ви Корпорації,Ксерокс Сола 
Ліновіца, який очолює Кра-
йовнй КоКІтвт в справах 
Міжнародного Розвитку. Цей 

Конгрес схвалював ту суму 
яку Уряд запроектує на до-
помогу для закордону. В 
листі Айзенгавер висловив 
надію, що Крайовий Комі-
тет підтримає проект Уряду. 
а Конгрес схвалить закон 
в цій справі, бо ЗДА повнн-
ні допомагати закордонним 
державам, щоб втримати 
мир в світі. Айзенгавер пи-
ше, що витрачені гроші на 
допомогу американським со-
юзникам скріплюють оборо-
ну ЗДА. 

Українці маршуватимуть у Параді 
Льояльности в Ню Йорќу 

збираються біля вулиць 91-
шої і Медісон, о год. 12:45. 
Нарада Льояльности — це 
перегляд зоргаиізованости 
української громади й тому 

Ню ИорН. В цьогорічній 
Параді Льояльности, що 
відбудеться в Ню Иорку, в 
суботу, 30-го квітня ц. р. 
візьме участь, як і попе-
редніми роками, українська j треба сподіватись, що укра 
група. Цю нашу групу ор-1 їнці цісї світової Метрополії 
ганізус Управа Комітету j візьмуть численну участь у 
Об'єднаних Укрпїнс ь к о-
Американських Організацій 
міста Ню Иорку, що явля-
сться Відділом УККА в 
цьому місті. В поході нтн-
муть відділи ветеранів аме-
риканської й 
армій їз своїми прапорами, 
молодь Пласту, СУМА. О-
ДУМ і інших українських 
молодечих організ а ц і н, 
представники українських 
установ і організацій, та й 
окремі громадяни. Під час 
походу гратиме оркестра 
парафії св. Юрія. Українці, 

цій імпрезі. 

чно нагаврував відвідини 
італійського п р є з ндента 
Джованні Ґр'`нкі в Москві, 
назвавши їх ,,концесією для 
тих, які щоденно розпннаю-
ть і вбивають Христа'`. Од-
нак в наступних роках прий-

Папа Павло VI прийняв Громика на 
45-хвилинній авдієнції 

Рим. — Папа Павло VI новаження тодішнього Па-
прийняв совєтського міні- пн Івана ХХІП кардинал 
стра закордонних справ А. 'Альфредо Оттавіяні нублі-
Громика на 45-хвилинній 
авдієнції В офіційному ко-
мунікаті Апостольської Сто-
лиці сказано тільки, що Па-
па продовжував ту розмову 
з советськнм міністром, що 
її започаткував в жовтні мн-
нулого року підчас своїх від. 
відин в Об'єднаних Націях 
в Н ю Иорку. Знову ж Гро-
мико заявив, що ‚‚обидві 
сторони висловили свої по-
гляди на цілу низку важ-
ливих справ" та що ‚‚настав 
час, щоб усі, без уваги на 
розбіжності ідеологій і релі-
гій, з'єднались у пошукува-
ванні способів полегшення 
міжнародного напруження". 
Поза тими заявами однаково 
совєтські, як ватнканські ко-
ла відмовились сказати будь-
що про зміст тієї розмови. 

їм чинно здобувати нових' (Закінчення на crop. 7tik) 

Відділи УНС Нюаркської й Аллентавнської 
округ відбули передконвенційні наради 

делегатів 
Минулої суботи й неділі, і вили свої побажання та уз-

23 і 24-го квітня, відбулися j гідннли справи, які вони 
передконвенційні нар а д н 
делегатів Відділів Українсь-
кого Народного Союзу ню-
аркської і аллентавнської 
округ На обидвох нарадах 
були приявні та інформува-
ли зібраних делегатів про 

шло до виміни різних нове- і загальні союзові справи й 
лнкнх куртуазіЙних жестів j зокрема про передбачувані 
між Ватиканом і Москвою, j конвенціііні справи головний 
які закінчились авдієнціею ` прсдсідник Йосип Лисогір і 
зятя Хр^іцова Алексся А-
джубея і доньки Хрущова 
у Папи Івана XXIII. Захід-
ні коментатори гадають, що 
теперішня апдіснція Гро.мн-
ка не мас поважного зна-
чення для будь-якої зміни 
взаємин між католицьким 
світом та СССР, та ще менше 
— для зміни відношення ка-
толицнзму і взагалі христи-
янізму супроти комунізму 

Західні коментатори прига-1 як войовничої антнхрнсти-
дують, що це вперше в істо-
рії Католицької Церкви та 
існування большевнцького 
режиму у Москві Папа прий-
няв члена совєтського уря-
ду. Щ е в I960 році з упо-

янської сили. Сумнівно теж. 
чи ці відвідини матимуть 
вплив на вороже становище 
польського комуністичного 
режиму супроти Католиць-
коі Церкви. 

Українська Національна Група бере 
участь у Параді Льояльности в Шикаго 
Шикаґо . — В суботу, ЗО 

квітня відбудеться велика 
Парада Льояльности в Ши-
каґо, що її організує, як 
кожного року. Об'єднаний 
Комітет Американських ве-
теранів усіх воєн. Цьогоріч-
на парада має ціллю відда-
ти честь американським во-

Накрутили фільм „Софія Київська" 
Київ. — В Києві накру-

українськоїі т и л и фільм „Софія Кнївсь-
ка". Це документальний 
фільм, що показує архітек-
турне і мистецьке багатство 
найкращої української гга-
м'яткн й одної з найкращих 
пам'яток світового мнстец-
тва — Софійського Собору, 
якому вже 900 років. Фільм 

віді. Глядач переживає іс-
торію цісї світлої будівлі ра-
зом з молодою дівчиною, 
що оглядає Собор на екра-
ні. Поставник фільму Золо-
зов і оператор Федоров за-
думують накрутити фільм 
про шедеври української 
дерев'яної архітек т у р и . 
Фільм ‚‚Софія Київська" бу-
де показаний на телевізій 

якам, які воюють у В'єтна-
мі, як також підтрнмате 
визвольну політику прези-
дента Джансона у В'єтнамі. 
Тому то в цьогорічній па-
раді спеціяльно важлива 
участь представників поне-
полених комунізмом наро-
дів. Візьме участь у цін па-
раді українська громада. 
Зорганізовано машеруваги-
муть побіч американських 
військових частин, відділів 
скавтів і інших амсрик`ансь-
ких молодечих організацій, 
відділи українських молоде-
чих організацій, наші вете-
ранн, громадські організації 
і представники різних уста-
нов, кожна група із споїм 
прапором. Збірка українців, 
які беруть участь у поході, 
о год. 11-ій перед полуднем 
біля мосту на схрещенні вў 

обласний організатор Сте-
пан Гаврнш. 

заступатимуть під час кон-
венції для добра УНСоюзу. 

ПОМЕР СЛ. П. ІВАН 
ЗАЗЎЛЯК 

Ню Орлінс. — Дня 27-го 
квітня 1966 р .тут помер на 
78-му році життя загально-
знаний громадянин с л . п . 
Іван Зазулкк. Народився в 
селі Настасові, пов. Терно-

Нарадн в Нюарку відбу- піль, Західня Україна. Моло-
лися в суботу, 23-го квітня, 
в церковній залі у вечірніх 
годинах з участю 20 деле-
ґатів із 15 Відділів. На ня-
радах в Аллентавні. що від-
буся в неділю, 24-го квітня 
в залі місцевої української 
православної церкви, о год. 
6-ій ввечері, з участю 8 де-
леґатів від 11 Відділів. 
П?иявні делегати на обид-
вох нарадах, вислухавши 

дим хлопцем приїхав до ЗДА 
і включився в українське 
життя в ЗДА і в Канаді. Був 
постійним платником наці-
онального фонду 1 допомо-
гав новій еміграції, що прн-
бувала до порту в Ню Ор-
лінс. Був частим гостем на 
‚‚Союзіпці", щоб бути блнж-
че своїх громадян. Останній 
раз був на посвяченні па-
и'ятннка Тарасові Шевчен-

звітів та інформаціЃї, висло- кові у Вашингтоні 

З УКРАЇНСЬКОГО життя 

які беруть участь у параді, побудований у формі розпо- них програмах в кольорах, лиць Стент і Векей-Драйв 

„НОВІШ ТЕАТР ' ДАЄ 
ВИСТАВУ „КАМІННОГО 

ГОСПОДАРЯ" Д Л Я 
МОЛОДІ 

Ню Иорк. — ‚‚Новий Те-
атр", що недавно започат-
кував свою діяльність пос-
тановою ‚.Камінного госпо-
даря" Лесі Українки, дає 
спеціяльну виставу цієї дра-
мн для шкільної молоді. В 
ИЄДІЛЮ, 1-го травня, о год. 
2:30 після полудня. в теат-
ральній залі готелю ..Пар-
бізон Пляза" в Ню Порќу 
(на перехресті Шостої Ев-
ню і 59-ої вулиці) наш но-
внй театральний ансамбль 
під керівництвом талановн-
того режисера Володимира 
Лисняка дає виставу слав-
ної драми Лесі Українки 
пію Дон Жуана ‚‚Камінний 
господар" виключно для 
шкільної молоді і студентів. 
Квитки на цю виставу 
знижені, всього по 2.оо дол. 
У виставі беруть участь усі 
актори ‚‚Нового Театру" з 
В. Лисняком, Кукрнцькою, 

Шуганом. Кнрнченком, Кру-
шельннцькою Змієм, Яблон-
ськнм, і іншими. 

НАВЧАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

В КАНАДІ 
Квебек. — Тут відбувся 

в днях 20-23 квітня в прн-
міщеннях Лявальського у-
нівсрснтсту міжнародн и й 
з'їзд у справах навчання 
мов з участю представників 
Канади. ЗДА. Вел. Британії, 
Франції, Німеччини та ін-
шнх країн. Доповіді й дис-
кусії торкалися справ дво-
мовности і навчання другої 
мови в школі. Про стан 
навчання мов у Канаді до-
попідалн проф. Б. Гал із 
Ванкуверу, проф. В. Макей 
із Квебеку й проф. Яр. 
Рудннцький із Вінніпегу. 
Цей останній дав характе-
рнстнку навчання україн-
ської мови в ‚‚рідних шко-
лах" та в публічних шко-
лах стейтовнх провінцій 
Канади. 
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штовою оплатою. За зміст оголошень Редаю4я не відповідає. 
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Сен. Рассел проти півзасобів 
Інтервю сенатора Рнчарда Рассела в „ЮС Нюз енд 

Ворлд Ріпорт" з дати 2 травня ц. р. знайшло голосний 
відгук в усіх великих американських газетах з різних при-
чин: сенатор Рассел є головою Комісії військових справ 
і таким чнком одним із найвплнвовішнх осіб у державній 
верхівці З Д А ; на тому свосму становищі він краще, як 
будь-котрий інший член Конгресу, ознайомлений з восн-
ною ситуацією у В'єтнамі та всіма її можливостями; він 
с демократом, з південного стейту Джорджії . отож своїм 
світоглядом дуже близький до президента Джансона, та 
ще й пов'язаний з ним довгою особистою приязню. 

На відміну від голови сенатської Комісії закордонних 
справ, Дж. В. Фулбрайта, сенатор Рассел завжди палко 
підтримував в'єтнамську політику президента Джансона, 
і тому перехід Рассела до табору критиків тієї політики і 
способу ведення війни мусів звернути увагу всього полі-
тнчного світу. -?І$іШ 

Сенатор Рассел у першому ж реченні свого інтервю 
з'ясував головну суть: американці повинні „йти і пнгра-
тн або забратися геть`'. Рассел твердить, що це думка 
більшосте американського народу.. Люди невдоводе,ні .дав; 
гою війною без виразних перспектив вигрн, з щораз біль-
шнми людськими жертвами, з щораз більшими витратами. 
Останні будднстські заворушення виявили антнамернкан-
ські настрої серед частини в'єтнамської молоді. Сенатор 
Рассел заявляє: ‚‚Якщо життя американських юнаків, коли 
вони йдуть вулицями Сайґону. що його прийшли вряту-
ватн від комуністів, загрожене. то треба перевірити все 
наше становище, без уваги на те, що ця перевірка може 
бути дуже прикрою". 

Сенатор Рассел властиво не виявив нічого нового. Бу-
лн вже й раніше численні голоси, що таврували політику 
півзасобів. Вже раніше фахові військови'ки і політики ра-
днлн спаралізувати порт Гайфонґу, який для Північного 
В'єтнаму є головною брамою воєнного постачання. Сена-
тор Рассел повторив це тепер і додав, що треба знищити 
важкий промнсл Північного В'єтнаму. Але є різниця в то-
му, коли таке твердив республіканський лідер Рнчард Нік-
сон, і коли таке твердить тепер впливовий демократичний 
сенатор. Президент і його дорадники боронять політику 
‚‚середини дороги" — також у способі ведення війни у В'ст-
намі. Виступ сенатора Рассела пригадав славетню заяву 
ген. МекАртура: „Ніщо не може заступити перемоги". 
Війну ведеться для того, щоб її виграти. А щоб виграти 
— треба вести її так, щоб якнайболючіше вдарити ворога 
і знищити джерела збройної сили, корінь його сили. Ра-
діють воєнні звітодавці, що американські літаки знищили 
електрівню під Гайфонґом. За кілька тижнів вона знову 
функціонує. Бомбами спричинено обсунення землі у прос-
мнку. Протягом ночі тисячі зігнаних китайських ‚‚кулі" 
очистили шлях. Совстн будували протилетунські ракетні 
становища довкола Ганою — американці робили з них 
світлини і ждали. Це не були окремі випадки, коли стосо-
вано півзасоби, це була система. Якщо сенаторові Рассе-
лові вдасться переконати Президента, щоб зірвав з цією 
системою, — він матиме історичну заслугу. 

Більше уваги школі 
Трохи притихли демонстрації, що їх вело негритянсь-

ке населення великих міст за право на рівнорядні умови-
н а навчання для всіх дітей без уваги на расу чи соціальне 
становище. Але проблема все ще чекає на повну розв'яз-
ку. В кожному великому місті ЗДА проблема шкільннц-
тва є під теперішню пору чи не найважливішою. Бракує 

^ювнх будинків для шкіл, бракує відповідного вчительсь-
кого персоналу, бракує фондів на поліпшення шкіль-
ництва. 

Вимоги мурннів, щоб їхні діти, які живуть у міських 
нетрях і корнстають із шкіл, що приміщуються у тих за-
недбаних дільницях, мали ті самі можливості навчання, 
що й діти заможніших громадян із кращих дільниць — 
цілком оправдані. Всі діти повинні мати однакові можлн-
вості шкільної науки і виховання. Шкільна влада по всіх 
великих містах зорганізувала щоденний перевіз дітей з 
убогих дільниць до шкіл у кращих дільницях, краще внві-
нуваннх не лише шкільним приладдям, але Й учителями. 

Недостача учительських сил створює особливі труд-
нощі ще й тому, що вчителі можуть вибирати собі кращі 
школи, залишаючи гірші в стані упое.чідження. Багато 
шкільних будинків вже не відповідає навіть гігієнічним 
вимогам, і тому їх треба замінити новими. Та найважлнві-
ше те, що шкільництво вимагає не лише більше вчителів, 
більше і кращої якостн будинків, але й уліпшеної навчаль-
ної та виховної системи. 

Суспільство росте, добробут підноситься, і шкільннц-
тво не сміє відставати від життя. Разом з урядовими та 
самоврядувальннмн починаннями для розбудови шкіл і 
піднесення шкільництва ідуть заходи окремих і`ромад. 

Справа шкільництва важлива і для української гро-
мади, яка, попри загальне навчання, бажає дати нашій 
молоді можливість вивчити українську мову й україно-
знавчі предмети, виховати нашу молодь в українському 
дусі. Також і наша громада може похвалитись будовою 
нових шкільних будинків у різних місцевостях скупчення 
українців, може похвалитись успіхами молодих українців, 
які — хоч народжені вже на чужині здобули знання 
української мови, вивчили українську історію, літерату-
ру і культуру, відчули свою приналежність до українського 
роду'. Але всього цього замало. Ще недоснть цих наших 
шкіл, ще менше цих молодих українців, які покінчили 
українознавчі школи і скріпили зв'язок із споїм родом. 
Тож треба більшої уваги для наших шкіл, більшої уваги 
для нашої молоді — однаково збоку зорганізованої частн-
ни громадянства, всіх наших установ і організацій, як і 
збоку окремих громад та громадян. Розбудова української 
школи й виховання української молоді мусять стати обо-
в'язком нас усіх. 

Відень. — 22-24 квітня у 
Відні, в домі Професійних 
Спілок відбувся черговий, 
УП конгрес Центру Вільного 
Професійного Руху на чу-
жині. Ця організація була 
створена в Парижі 1948 ро-
ку. До неї вступили діячі 
професійного руху із таких 
країн: Естонія, Латвія, Лит-
ва. Польща, Чехо - Словач-
чина, Угорщина, Україна, 
Румунія, Болгарія, Югосла-
вія. Це все країни, поневоле-
ні комуністичними режима-
ми. 

Центр має свою управу в 
Парижі, де видає книжки 
різними мовами про поло-
ження в країнах Середньої і 
Східньої Европи та часо-
пнс в мовах — англійській і 
французький „Лейбор ін Ік-
зайл — Сіндікаліст Екзіль". 
Центр співпрацює з просре-
сійними організаціями різ-
них країн, зокрема з Міжна-
родною Конфедерацією Віль-
ннх Професійних Спілок, що 
мас свій секретаріат у Брюс-
селі і об'єднує коло 100 
мільйонів членів. 

Центр професійних діячів 
на чужині мас такі органи: 
Управу, Раду і Конгрес. До 
Ради належать по два пред-
ставннкн від кожної націо-
нальної групи, яких - вибирає 
Конгрес. Рада збирається 
раз на б місяців, а чергові 
справи вирішує Управа. 

УП Конгрес Центру від-
крив 80-літній діяч профс-
еійного руху, -емігрант із 
Югославії Ж . Гопаловнч, 
привітавши присутніх деле-
ґатів із 10 країн та гостей. 
Після Гопаловнча промов-
ляв голова Управи Ф. Бялас 
(Польща) . Він згадав членів 
Центру, які відійшли у віч-
ність після VI Конгресу, що 
відбувся в Берліні: Нємеца 
і Новака (чехи), Квапінсь-
кого і Галюха (поляки) , Ан-
тона Чернецького (украї-
нець). А Чернецький, разом 
з Григорієм Довженком, що 
помер цього року, належали 
до Ради Центру. 

На Конгресі виступали з 
промовами численні делеґа-
ти: від Австрійської Спілки 
Профспілок, від профспілки 
Франції ‚‚‚Робітнича Сила", 
від Італійської Централі 
Вільних Профспілок, від 
міжнародної спілки мета-
лістів, від інтернаціонально-
го об'єднання учителів, від 
міжнародної спілки друка-
рів та багатьох інших. Від 
Міжнародної Конфедерації 
Вільних Профспілок теплу 
промову виголосив посол до 
австрійського парляменту 
Штроср, побажавши членам 
Конгресу дожити до часу, 
коли в їхніх країнах буде 
можливість творити вільні 
професійні спілки. 

Телеграми до VI Конґре-
су прислали: Американська 
Федерація Праці, Бритійсь-
ка Рада Профспілок, органі-
зації з Туреччини, з Тунісі! 
та інші з африканських і 
азійських країн. 

Від України взялп участь 
в Конгресі: Панас Феденко, 
Афіноген Парно, Богдан 
Феденко. Українська делеґа-
ція представила Конгресові 
звідомлення про положення 
в Україні протягом останніх 
років і виступала в днскусі-
ях по доповідях. 

Доповідь про ситуацію в 
СССР виголосив Б. Калнінш 

(Латвія) . Він ствердив, що в 
совєтській` імперії повороту 
до сталінського режиму, не 

(може бути, але панівна клі-
ка хоче й надалі дерн^ати 
народні маси в неволі. Про-

(те, на думку Калнінша, ре-
жим диктатури неспромож-

Іний задовольнити зроетаю-
чих потреб населення і внк-
ликас щораз гостріший спро-
тив у масах. Калнінш згадав, 
про національне поневолен-
ня неросійських народів моо-
ковськнм комуністичним ре-
жимом і про спротив наро-
дів СССР натискові колоні-
зації та русифікації. 

Ж . Сербяну (Румунія) ви-
голосив доповідь про полі-
тику диктаторів у комуніі}-
тнчннх країнах. Він ствер-
див, що поступки, що р їх 
диктаторські режими деколи 
роблять, мають тимчасовий 
характер: тирани можуть 
легко скасувати те, що обі-
цялн для поліпшення на-
родним масам. , 

В дискусії, що розвннула-
ся після доповідей, взяв 
слово проф. П. Феденко. Вів 
звернув увагу на те, що ко-
муністнчна система найтяж-
че гнобить і визискує в Со-
вєтському Союзі селянство. 
Недарма адміністрація в СС-
СР не пускає закордонних 
туристів на села. Колекти-
візація,казав проф. Феденко, 
скрахувала. Це визнав не-
давно міністер сільського 
господарства СССР Мацке-
аич у своїх статтях. Він та 
інші фахівці сільського гос-
подарства вокладають надії 
на те, що дрібні „помічні го-
сподарства" селян, робітни-
ків і службовців ‚‚зміцнять," 
колгоспи і радгоспи... Але 
на партійних з'їздах в СС-
СР бояться про це говорити,, 
щоб не показати перед сві-
том своєї ‚‚наготи". 

Проф. П. Феденко звернув 
увагу на те, що Україна та' 
інші неросійські народи CCJ-
СР зазнають не тілько полі-
тичного та господарського^ 
але й національного гноб-
лення. Правда, в Москві на 
високих посадах сидять ко-
муністи українського роду; 
Підѓорний, Полянськнй, Ма-' 
линовський, Семнчастний та. 
інші, але від них не можнаѓ 
сподіватися оборони інтере-
сів поневоленої України. 'На 
основі програми Компартії' 
СССР там уже збудовано 
,,соціалізм", а за тим мас 
прийти „комунізм". Звнчай-
но, ні соціалізму, ані кому-
нізму в СССР немає. За те-
орісю Леніна, при комуніз-
мі має настати ,,злиття мов 
і націй", тож володарі Мос-
кви поспішають провадити 
політику жорстокої руснфі-
кації. Проти всіх форм гноб^ 
лення, — казав проф. Фе-
денко, — є в Україні спро-
тив, про що свідчать, зокре-
ма, твори українських пнсь-
меНників, поширювані ноде-
ґально в Україні. За переда-
чу творів Снмоненка в кра-
їни вільного світу засуджено 
в березні цього року двох 
українських письменників —-
Світличного і Дзюбу. 

Проф. Феденко казав, що 
виконавці політики Кремлю 
в Україні нарікають у своїх 
статтях і промовах на те, що 
в Україні діють „ворожі гру-
пн", які знаходяться під 
впливом ‚‚ворожих ідей із-за 
кордону". Це марне пояснен-

ня: в дійсності приклад „на-
родних демократій", що по-
вільно ВИЗВОЛЯЮТЬСЯ з-під 
ОПІКИ МОСКВИ, та визволення 
народів Азії й Африки — це 
факти, які належно оціню-
ють люди в Україні. Еороть-
ба народів проти московсь-
кого імперіалізму й колонія-
лізму переможе, — казав 
проф. П. Феденко. 

Д-р Богдан Феденко у сво-
їй промові зазначив і деякі 
факти у житті народів в СС-
СР. Там відбувається раціє-, 
налізація і автоматизація в 
індустрії. Україна належить 
до найбільш індустріялізова-
них республік СССР. Нові 
методи техніки `зменшують 
число робітників. Доводить-
ся звільняти з роботи лю-
дей, звичайно молодших, і 
не приймати на роботу но-
вих. Такий парадокс`: у ба-
гатьох індустріальних краї-
нах не вистачає робітної си-. 
ли, доводиться привозити їх 
з інших країн, а в державі 
„побудованого соціалізму" 
шириться безробіття. Зви-
чайно, в совстській пропа-
ганді нема слова „безробіт-
ні". Є „ті, що шукають пра-
ці". Але цим не можна від-
вернути небезпеку для ре-
жнму диктатури, яка зростає 
у зв 'язку з масовим безро-
біттям. 

Друга проблема, на аку 
звернув увагу д-р Б . Феден-
ко, сільське господарство в 
Україні. „Індивідуальні ѓос` 
подарства" селян, рОбітнн-
ків і службовців займають 
там тільки 5,7 % всієї орної 
землі, однак вони дали в 
1965 р. 41,7% загальної про-
дукції м'яса і 40% молока% 
Це — свідоцтво неуспіху ко-
лнктивізації, що Обернула 
вільних хліборобів у кріпа-
ків, — казав д-р Б . феденко. 

Українські делегати брали 
активну участь в комісіях 
Конгресу і були звітодавця-
мн з діяльности комісій. В 
політичній резолюції Кон-
ґресу на пропозицію україн-
ськсї делегації внесено та-
кнй додаток: 

„Конгрес підносить свій 
протест проти великодер-
жавницької політики мос-
ковського уряду, що дискри-
мінус народи СССР і грубо 
порушує їх національні, гос-
подарські та культурні пра-
ва". 

В іншій, резолюції Конґре-
су сказано: 

„Конгрес протестує проти 
засуду російських і україн-
ськнх письменників, що яв-
ляс собою брутальне пору-
шення свободи літературної 
творчости. Ми піддержуємо 
виставлене західнімн пись-
менниками домагання звіль,-
ннти засуджених діячів лі-
тературн". 

Взявши на увагу, що звіт 
про VI Конгрес Центру буде 
опублікований у пресі 100-
мільйонового вільного робіт-
ничого руху в світі, треба 
визнати, що участь україн-
ців у Конгресі дасть познтнв-
ні наслідки. 

Під кінець Конгресу обра-
но нову Раду Центру, до 
якої від України ввійшли: 
Богдан Феденко і Афіног'ен 
Парно. 

24-го квітня засідала нова 
Рада Центру, що вибрала 
Управу. Обрано до Управи 
по одному делегатові від та-
ких країн: Болгарія. Руму-
нія, Чехо - Словаччина, 
Польща і Україна. Українсь-
кнм членом Управи вибра-
но д-ра Богдана Феденка. 

„НОВІ КНИГИ УКРАЇНИ" 
В руках у мене брошура 

„Нові книги України". Ката-
лог ч. 1-а- видань українсь 
кою мовою на перше півріч 
чя 1966 року. В-во Всесоюз 
не об'єднання „Международ-
ная Книга". СССР, Москва, 
Г-200. 

В ній є такі розділи: 1. 
Марксизм-ленінізм; Суспіль-
но .- політична література; 
2. Природознавство; Матема-
тйка; 3. Техніка, промисло-
вість, транспорт, зв 'язок; 4. 
Будівництво і архітектура; 
5. Сільське господарство; 6. 
Медицина; 7. Фізкультура і 
спорт; 8. Культура, освіта, 
наука; 9. Художня літерату-
ра ; 10. Мистецтво. 

У розділі „Худоясня літе-
ратура" подано авторів і на-
зви їх книжок, запляноваві 
до видання у 1-му півріччі 
цього року, а також корот-
кий їх зміст. Ось деякі з них : 

Мельничук Ю. ‚Знрване 
серце": „... Кінь, відчуваклчи 
близьку домівку, йшов зна-
йомою дорогою. Зненацька 
з-зд кущів висќочило кілька 
бандерівців. Не встиг Мико-
ла опам'ятатися, я к банди-
ти вв 'язали ііому руки колю-
чим дротом, кинули під де-
рево, облили бензином і під-
палили живцем... Крввави-
ми злочинами позначили 
свій ш л я х запроданці укра-
їнського народу...'" -

Панч П. „Облога ночі". 
„Голубі ешелони". „'... пись-
менник змальовує події- гро-
мадянської війни на Україні. 
У центрі твору — боротьба 
проти петлюрівців та дені-
кінців на Донеччині... роз-
вінчўс націоналіїст`нчну if де-
нікінську контрреволюцію..." 

Смолич Ю. „Рік наро-
дження 1917". Кн. І.: „У 
Першій книзі вміщено відо-
мий читачеві роман „Мир 
хатам, війна палацам". Дія 
твору відбувається на Украї-
Ні. Роман розповідає про 
складні обставини боротьби 
робітничого класу і трудово-
го селянства проти велико-
державної російської і наці-
оналістичної української 
контрреволюції..." 

Харчуќ Б. „Волинь". Ро-
ман: „̀ У романі широко від-
творено людські пристрасті, 
переживання, жах фашист-
ської окупації на Західній 
Україні, боротьбу з банде-
рівськимн бандами..." 

Дндріящук Р. „Людн зі 
страху". Роман.: „... Прокіп 
Повсюда... після розпаду 
Австро - Угорської імперії... 
повертаючись з італійського 
фронту, бачить, що в бага-
тьох країнах народ піднявся 
на боротьбу за свої права. 
На українських землях ім-
перії проголошена так звана 
народна республіка. Прокіп 
з тривогою придивляється, 
чи та це влада, яка потріб-
на народові, і бачить, що 
влада у товстосумів. Уряд 
реквірус хліб, починає пере-
слідуватн тих, хто одверто 
каже правду. Народ у гні-
ві..." 

Стельмах М. „Кров людсь-
ка не водиця" (перевидасть-
ся) . 

„Про час і про себе". Ко-
лектнв авторів. Публіцнстич-
ні нариси. „Україна — це 
штат чи провінція? Чи тая-
цюють у вас медісони? Щ о 
таке ряжанка? Чи важко 
бути комсомольцем? Д е жи-
вуть українські козаки? Чи 
перекладений на українську 
мову К а ф к а ? Комсомольські 
шахти... чи справді вони на-

jлежать комсомольцям? Щ о 
вам особисто дав СОЦІАЛІЗМ? 
Сам навряд чи відповіси на 
зливу наївних, курйозних, 
часом упереджених або від-
верто ворожих запитань... 
На допомогу прийде ця 
книжка.. ." 

Серед 73 назв нннжок цьо-
го розділу, заплянованих до 
видання на перше півріччя 
1966 року, 7 книжок з про-
тинаціоналістичною тематн-
кою, 2 — протнрелігійною, 
20 присвячено „ге;роям" гро-
мадянської і „вітчизняної" 
війни, 7 перевидань україн-
ськнх клясиків (М. Вовчок, 
„Інститутка", Є. Гребінка, 
Квітка - Основ'яненко „Пан 
Халявськнй", Д . Мордовець 
„Сагайдачний", І. Нечуй-Ле-
внцький „Старосвітські ба-
тюшки і матушки", А. Чай-
ковськнй „Олюнька") , 8 
присвячено „знатним" робіт-
никам, колгоспникам та ін-
шим „ентузіястам праці", З 
— реемігрантам із капіталіс-
тичних країн до СССР, З 
сенсаційно - шпигунські, З 
збірні твори (О. Гончара і А. 
Ш и я н а ) , 2 твори Г. Тютюн-
ннка („Вир" і „Зав 'язь") , 1 
перевидання „Вершників" 
Ю. Яновського. Разом 52, 
решта 21 така собі літепла 
„література". 

Чому про все це пишемо? 
Тому, що такн цікаво зна-

ти, який є літературний до-
робоќ України у прозових 
писаннях. 

Але з цього теж вндно, 
який цей доробок якісно. 

І власне цей `матеріал до-
казус, ' щ о україйсьќим під-
совстським письменникам 
дозволено грати тільки на 
старій катеринці — петлю-
рівщині, буржуазному націо-
налізмі, жовтневій револю-
ції та вітчизняній війні. Пн-
шучи на ці TeNra, вони без-
печні, що не попадуть в 
„ухил". 

Коли ж йдеться про соці-
яльні теми, то тільки праця 
сталеварів, гірників, кол-
госпників та дітей, які ріша-
ють „цілим класом пітм на 
виробництво", вичерпують 
тематику. 

Не диво, що вартість про-
зової творчости пнсьменни-
ків підсовстської України 
зводиться майже до нуля. ' 

А хто цьому не вірить, не-
хай прочитає повідомлення 
Комітету про зголошення лі-
тературних творів на здобут-
тя ленінських нагород. Ні 
одного літературного твору 
українських письменників 
там немає. („Радянська Ук-
раїна" з 22 лютого 1966 p.) . 

От вам і література! 
абв. 

ЧЕРГОВІ ВИКЛАДИ 
УНІВЕРСИТЕТУ 

У'КРАЇНОЗНАВСТВА 

В суботу, ЗО квітня 1966 
року в годині 3-ій по по-
лудні, відбудуться в залі 
НТШ, 302 Вест 13 вулиця в 
Ню Иорку — чергові внк-
лади Історично - Філоло-
гічного Факультету У. У: 
при НТШ. Виклади чнта-
тимуть: о. проф. І. Губар-
жевськнй на тему ‚.Україн-
ська література старої доби 
— Слово о Полку Ігоре-
вім", та проф. М. Велнч-
ківськнй — на тему ‚‚Еко-
номіка України — сільське 
господарство". 

1S0+++. +†++++++Ф+++++++++ФФФ++++++++++++++++Ю+Ф++++++++++++І-

Михайло Островерха 

ИАРИСП З СВЯТОЇ ЗЕМЛИ 
^чѓ#^####^#######Х ^ # # # ^ # # # # і # # # Ч 

(2) 

Тут і там на порозі крам-
ннці сидить собі араб, біля 
нього на землі якась скляна 
посудина, а в ній білий, про-
зорнй плин. На вершку гіо-
судннн жевріє вогонь, а від 
того вогню й посудини йде 
гумова рурка просто до уст 
араба. Він же споглядає на 
вас якимись „нетутешніми" 
очима. Питаюсь у одного з 
наших помічників провіднн-
ка: 

— Це злннення його у 
простори забуття не є шкід-
ливе йому? 

— Ні! Цей наркотик лег-
кнй. Називається він по-ту-
рецьки ‚‚наргіле", а по-пер-
ськи .‚томбак". Курцеві цьо-
го днпа наповнюється голо-
ва легкими фантазіями . . . 

- г Справді, — подумав я, 
— при цій нужді і лінивстві, 

яке тут очевидне, наргіле 
єдине щастя! . . . 

Час до часу переходять 
вуличками старші чоловіки 
в турецьких фезах. 

— Це турки ? 
— Ні, це останки з часів 

турецької займашиннн; прі{-
внклн, й досі уживають фе -
зів. 

Тут і там натрапляєте на 
арабські трахтнрі. При сто-
лнках сидять самі мужчини, 
старі іі молоді, попивають 
якісь соки, грають у якісь 
гри, між іншим, у кості, ба-
гато курять і гомонять. , 

— Знаю, що вина не відь-
но вам пити, Коран заборо-
няє. А чи й справді ніхто не 
п'є вина? , 

— О, п'ють! Ллє нишком, 
і лиш у себе в хаті! — рід-
повідас мені мій араб. 

Жінки тут уже „ЗІСВІТЧЄп 

ні ; вже рідко натрапите на 
жінку арабку з закритим об-
личчям. Щ е в долині Гебро-
ну і при криниці Филипа ба-
чив я таке миле диво. Про-
те, коли, коло 4-ої години 
по полудні, жіноцтво йде — 
граціозною, стрункою ходою 
з конхою на голові — до 
криниці по воду ЧИ З ВОДОЮ 
до хати, тоді ніякий проча-
нин, турист не сміє робити з 
цих жінок світлин, — хоч як 
цей мент манить! — якщо не 
хоче мати порахунку з чоло-
віком. Але всюди й завсіди 
бувають виїмки: нишком, 
моргнувши чорним оком, хи-
тра арабка дасть натяк чу-
жинцеві, аби він собі клац-
нув а п а р а т о м . . . Та це рід-
кнй випадок. 

Мова тут для чужинців 
англійська — всюди нею 
розмовитесь — і італійська. 
Італійці в Єрусалимі заси-
джені, ще від часів св Фран-
циска вони тут осіли; та й 
головний Кустос св. Землі з 
католицького боку є фран-
цнсканин. А як зайдете в 
простору, розбудовану кус-
тодію отців францисканів, де 
є й прегарна їх церква, — 
то ранком застанете таку 

сцену: в підвір'ї, на парте-
рі, при однім вікні стоїть 
довга черга мужчин і жінок, 
а їм через те вікно видають 
менше-більше по нашій га-
летці білої, пнтльованої му-
ки і ще там дещо. А довко-
ла, в цих же забудуваинях, 
кипить праця: є тут слюсар-
ня, друкарня, столярня, то-
карня, шяальня. 

Ф т 
т 

Якось сиджу собі преспо-
кійно на лавчнні навпроти 
входу до Гробу Господнього 
та й роздумую: Голѓота, ка-
мінь, що на ньому були зло-
жнлн Найсвятїше Тіло, 
знявши Його з хреста; роз-
думую про Господній Гріб, 
куди безперервно і хильцем 
— бо низенький вхід — за-
ходять прочани з усього 
християнського світу, щоб 
поцілувати плиту на Гробі, 
помолитись. АЖ стає переді 
мною огрядна постать доб-
рого о. Овчарнка. 

— Ходіть! — наказує ме-
ні. 

— Потривайте, куди? — 
питаюсь здивований. 

— Ш у к а т и плащаниці 
Мазепи! . . 

— Та ж вона ѓуѓ повнн-

на б десь висіти . . Я всюди 
за нею глядів, і біля Господ-
нього Гробу, і в самім Гро-
бі, — нема ніде! То куди ж 
іти шукати ? 

— Ходім! Ми там прнтн-
снули ченця грека, а він од-
чннив нам музей! 

— Де ? -— спитав я очима. 
— Тут же, при цій церкві 

є музей! . . 
Увійшли мн до музею, він 

невеликий. Уже були тут і 
о. Ігор Шпнтковський, і о. 
Володимир Панчншнн, і ще 
один священик, прізвища 
якого я не знаю. Мовчазний 
чернець, у камилавці, із-під 
лоба на нас споглядаючи, 
стояв тут, ізнітившнсь. Пере-
глянули мн всі пам'ятки, — 
хрести, чаші, панагії, ікони, 
кадильниці, — але плаща-
ннці Мазепи не побачили. 

Наполегливий о. І. Шппт-
ковський натискав на грека: 

— Як це так, музей та ще 
й при церкві Гробу Господ-
нього, то плащанннця по-
винна б тут бути, а її нема.. 

Чернець, лестиво очі д'зем-
лі опустивши, зам'явся і спн-
тав : 

— А стара вона? 
— Гетьман Іван Мазепа 

Безсмертний 
Невідомий 

У березні 1942 року на 
принишклих вулицях міс-
та Ромна на Полтавщині 
лежав ще сніг.. Д о брукові 
котились гітлерівські танки 
— на схід, по новий' „лебенс-
равм". Роменці несли з убо-
гих державних крамничок 
макуху, тримаючи її так міц-
но, як людина тримає ряту-
вальне коло на Хвилях моря. 

Новий окупант' заборонив 
ШКІЛЬНИЦТВО, ЛИПІЄ ДІТИ п і д 
7 до 10 років життя могли 
ВЧИТИСЬ, без підручників, 
без зошитів і олівців. Саме 
таку групу школяриків прн-
вів учитель одного' березне-
вого дня до пам'ятника Та-
расові Шевченкові. Іван Ка-
валерідзе викував' свого Ко-
бзаря в граніті: Поет гидить, 
підпершись рўќото, думає 
вічну думу про долю свого 
народу. Сніг на Плечах, на 
руках — здав'алось, що й 
він, разом із своїм народом 
— ‚‚у латаній свитині". Ді-
тн - школярі поклали перед 
Шевченком найунікальні-
шнй у світі вінок: намальо-
ваний ними на жовтосірому 
обгортковому папері. Зібра-
лась невелика група ромен-
чан. Два німецькі жандар-
ми підійшли до вчителя, .і 
він швидко повів дітей від 
пам'ятника. Малеч'а йшла й 
оглядалась. Не на пам'ят-
ннк, а на поліцаїв-, на їхні 
блискучі „бляхи" -— ознаку 
польової жандармерії. Чу-
жннці наказали `'людям ро-
зійтись, і подались' до свого 
мотоцикла. У цей час до па-
м'ятннка Шевченкові підій-
шов, накульгуючи,' невнсо-
кого росту старий чоловік. 
Був у свиті, в -Чоботях, на 
голові мав призабуту ромен-
чанамн шапку —^ з чорним 
шликом. 

Не орієнтуючись, що саме 
тут відбулось, вїн став нав-
колішкп перед -пам'ятником 
свого Поета, просто в ѓніг, 
розѓори}в пакунок і, встав-
ши, поклав на гранітну п'с-
дестальну брилу досить виц-
вілнй синьо - жовтий пра-
пор. Люди знову стрвпилпсь 
на Гоголівському бульварі 
та попід „Панськими ряда-
мн" — давно збудованими 
прилавками, що були тепер 
забиті, з повибиваними вік-
нами. .. 

Чоловік повернувся ли-
цем до нас: сірі очі, бронзо-
ві вуса, типове полтавське 
круглувате обличчя. Зняв 
шапку - шличінку і сказав 
приблизно таке.: -

— Більше яКіДвадцять ро-
ків я ховав оцей прапор 
Чорношлнчників' . . , Симона 
Петлюри, а сам. я кулемет-
ник. А оце приніс його на-
шому Тарасові, щоб він і ви, 
людн, знали, що —т „ще не 
вмерла"!.. . . . 

Дехто з роменчпн знав то-
го чоловіка. Підійшли до 
нього, стискали руку, а очі 
в чорношлнчннка `сяяли ра-
ДІСТЮ. - ,-' 

— Вайтер гесн! Ідіть да-
лі, далі! — закричали в 
один голос фельджандармн 
з бляхами на еірозеленнх 
мундирах. Роздаючи стуса-
нн, кинулись доаздивовано-
го старого чоловіка, вхопили 
його попід руки і кудись по-
тяглн — на очах у Шевчен-
ка. . ,. -

Понад двадцять років він 
зберігав святу реліквію — 
прапор якоїсь частини Чор-
ношлнчннків. Карався й му-
чнвся в уесесерівській кліт-
ці, але не каявся. Ранньою 
весною 1942 раку вирішив, 
ию можна, що треба вже 
ВИЙТИ на людн з великим, 
живим гаслом, пригадати 
народові, що можна трнма-
тн в руках не тільки маку-
ху... , f% 

Не знаємо, .за що розстрі-
ляли старого чоловіка. Мож-
ливо. за те, що зібрав на-
товп, можливо за.те, що по-
над двадцять років не зда-
вався попередньому окупан-
тові. А може —..за безсмерт-
ні думи Тараса, за 22 січня 
1918 і 1919 років на Укра-
їні. 

Л . П. 

подарував цю плащаницю 
для Гробу Господнього якось 
при самім кінці XVII або з 
початком XVII I століття. 
Десь та плащаниця тут є! — 
злегка переконуємо ченця. 

— Можливо, що десь во-
на є! Але . . . треба питати в 
настоятел ів . . . я нічого не 
знаю! — відповів чернець 
тихим, приглушеним голо-
сом. 

Ми вийшли з музею, нічо-
го не вскугтвшн іџ 

(Дапі'будеі ѓ і 



ќж ‚дажшд, шязцйхя, ЯЬщ квушя Д$бв з, 

Передконвенційні вісті з Шикаґо 
Шіікаго готовиться до 26-оїКонвенції УНСоюзу. 

Як ми вже повідомляли, 
велика українсько - амери-
канська Громада Шикагів-
ської Метрополії жде з за-
цікавленням на виїмкову 
подію в її організованому 
житті. Цісю подісю буде 
26-та Конвенція УНСоюзу, 
який за своїх майже трьох 
четвертих століття існован-
ня вперше вибрав цекілька-
мільйонове місто на відбут-
тя загального збору впбра-
них делегатів з-поміж по-
над 80-тнсячного членства. 

Багато труду завдає собі 
Конвенційний Комітет Шн-
каґівської Метрогіолії, зло-
женнй зі старших і молод-
ших віком союзовнх діячів 
цієї Громади, в якій кіль-
кість членів різних Відділів 
УНСоюзу в цьому році пе-
рейшла число 10.000. 

Ціллю Комітету, праця 
якого розділена на 10 діло-
вих Комісій, с підготовити 
технічно все те, що потрібне 
для відбуття цього велико-
го збору союзовнх діячів — 
делегатів зі ЗДАмерикн та 
Канади та сподіваних чис-
ленннх гостей, що прнїж-
джають бути свідками цієї 
одної із найповажніших по-
дій в житті нашої спільноти 
в Північній Америці. Йде 
також про те, щоб цей свя-
точний збір українських 
людей, з-поміж яких багато 
буде побувати в цьому міс-
ті вперше у свойому житті, 
найшов тепле, гостинне ук-
раїнське серце, щире прий-
няття і не відчував,що він 
серед чужини, а навпаки 
найшов кусок України. 
Щоб побачив, що й тут діс 
і працює українська орга-
нізована людина, про яку, 
можливо, тільки мав наго-
ду читати в пресі; огляну-
ти її церкви, доми й інші 
здобутки, які виросли з н і - ' 

чого, трудом і тяжко запра-
цьованим грошем українсь-
ких емігрантів та їх нащад-
ків. 

Пропам'ятна Конвенційна 
Книга, яку підготовляє оќ-
рема Комісія Комітету, за-
пізнас учасників 26-ої Кон-
венції УНСоюзу з цікавою 
історією цієї Метрополії, я -
ка виросла з нічого на пре-
ріях „Мідвесту" до одного 
із найбільших міст світу на 
протязі останнього сторіч-
чя, і також з історією укра-
їнської організованої гро-
мади т`а її союзовнх 32-ох 
Відділів. 
Окремий Громадський Ко-
мітет для вшанування па-
м'яті Каменяра України 
Івана Франка з приводу 50-
ліття його смерти працює в 
порозумінні з Конвенційним 
Комітетом і Централею УН-
Союзу, щоб святочною А-
кадемією започаткувати в 
ЗДА Івано - Франківський 
Рік. Ця велика іьшреза від-
будеться напередодні Кон-
венції, в неділю, 15-го трав-
ня вечором у великій залі 
готелю „Шерман - Гавз ' ' в 
середмістю ІІІикаґо, там. де 
продовж тижня відбуватиме 
свої наради Конвенція. Візь-
муть в ній участь крім ши-
рокої Шикагівської Грома-
ди, делегати на Конвенцію 
і гості, яких приїзд є споді-
ваний в більшості вже в 
суботу, 14-го травня та не-
ділю перед полуднем. В 
програмі Академії, яку оп-
рацьовус Програмова Комі-
с`щ, візьмуть участь най-
кращі мистецькі сили ПІи-
каго і з-позо нього. Про 
праці Комісій докладніше 
бедемо інформувати в міру 
поступу і завершування їх 
праць у найближчому часі. 

Пресова Комісія 
Конвенційного Комітету 

в Шикаґо 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
ДО ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНСЬКО! КУЛЬТУРИ 

НА ЕМІЃРАЦН 

Працівники У к раїнської Української Культури Пів-

100-доляровий бенкет в Рочестері, Н. Й. 
Рочестер. — Те, що ува-

жалося неможливим до пе-
реведення, — сьогодні є 
дійсністю і горстка україн-
ськнх громадян Рочестерў 
дала цьому доказ — 100-
доляровий Д ^ к е т в честь 
ї х Емінені^г Кардинала 
Иосифа Сліпого, дохід з 

якого призначено на Укра-
їнськнй Університет в Римі. 
Зголошених ( о р г а н ізації, 
подружжа, або самітні): 49 
родин і організацій, сповии-
ли свій обов'язок, розумію-
чи потребу і значення Ук-
раїнського Університету у 
Вічному Місті Римі. 

У справі Піклувального Дому 
Секція Українських Еме-

ритів в Шикаґо вже май- ' 
же рік плянус зорганізува-
ти піклувальник дім для 
старших віком людей — е-
меритів українців, де люди 
старшого віку могли б ма-
ти мешкання та свою укра- ' 
їнську опіку і умовини жнт-! 
тя в нашому стилю. Наші 
емеритн, а зокрема самітні, 
дошкульно відчувають са-
моту, а добрі умовний жит-
тя дали б нам багато вдо-
волення та духової наснаги 
до дальшого ще життя. На-
ша Секція Емеритїв не мог-
ла того питання розв'язати, 
бо це було понад наші ма-
теріяльн; спроможності. 

Тому всі емеритн зраділи, 
коли прочитали в „Свободі" 
з 14 січня 1966 р. статтю 
д-ра .Богдана Олесннцького, 
голови Українського Лікар-
ського Товариства під заго-
ловком „Чи буде Українсь-
кнй Піклувальннй Дім?" , 
та відтак статтю в „Свобо-
ді" з 21 січня „УНСоюз 
розгляне можливість прнд-
бання і влаштування Пік-
лувального Дому". Ми 
вдячні д-р Олесницькому та 
нашим лікарям за їх важ-
лігву увагу для нас старших 
людей, та за те, що д-р О-
лесннцькнй у згаданій стат-
ті начеркнув можливості 
мати такий дім та заініцію-
вав створення громадського 
Комітету для купна Піклу-
вального Дому Ню Иорку 
— Ню Джерзі. 

Беручи до уваги поважне 
число українців старших 
віком і емеритів в Шикаґо й 
околиці, позволясмо собі 
зазначити, що Шикаґо та-
кож відчуває потребі' Пік-
лувального Дому. Тому 
звертаємося в першу чергу 
до Управи Відділу Т-ва 
„Самопоміч" в Шикаґо з у-
вагн на те, що статут того 
товариства передбачає ве-
дення харитативних непри-
буткових підприємств, з 
проханням взяти на себе 
ініціативу в зорганізуванні 

Громадського Комітету для 
набуття Піклувального Д о -
му. До цього Комітету по-
вннні в першій мірі ввійти 
представники наших Цер-
ков, Український Народний 
Союз, Український Робітнн-
чий Союз, „Провидіння", 
Народня Поміч, та пред-
ставннки громадських това-
риств та організацій міста 
Шикаґо й околиці. 

Справа набуття „Пікду-
вального Дому" якраз те-
пер, в часі „Медікер" та 
„Великого Суспільства" і 
боротьби з убогістю є дуже 
актуальна і можлива до 
здійснення. Не зважаючи 
на можливість державної 
допомоги та одержання фе -
деральних фондів, наше 
громадянство мусить зорга-
нізувати частину власних 
фондів на ту ціль. Наші за-
безпеченеві та фінансові 
установи та всі інші органі-
зації повинні заздалегідь 
обговорити цю проблему, 
скільки фондів вони можуть 
приділити у своїх бюдже-
тах на цю велику ціль. 

Звертаємося до Украін-
ськнх Церков, до Управ То-
вариств і організацій то до 
всього Українського грома-
дянства з проханням піти 
назустріч нашим старшим 
людям та помогти їм здобу-
тн власний дім, рідну опі-
ку та українське оточення. 
Покажім іншим наше куль-
турне відношення до стар-
ших людей, до нашої тра-
днції , яку ці старші люди 
принесли сюди і вдержуют. 
її до смерти. 

Будемо вдячні всім за 
прихильне поставлення та 
за Вашу поміч в цій важ-
ливій справі. 

За Управу Секції Україн-
ськнх Емеритів при тов. 
„Самопоміч'' 

М. Головата 
голова 

Ф. Дахнівська 
секретар 

І. Маслянко 
член управи 

культури на еміѓраті , ви-
явившн fa осудивши, під 
час Маніместиції Працівни-
ків Української Культури 
Північної Америки, в То-
ронті, 6 червня 1965 року, 
злочини московських оку-
пантів в Україні проти ук-
раїнського народу і його 
культури, практиковані в 
одвертих і замаскованих 
формах упродовж 47 років 
панування большевицьк о ї 
диктатури — рішили висту-
пити на захист української 
культури і народу.. 

Щоб здійснити це зав-
дання, вони, об'єднані ідеа-
лами української духової 
самостійносте та боротьбою 
за державність народу — 
оснували „АСОЦІАЦІЮ Пра-
цівннків Української Куль-
турй Північної Америки", 
щоб інспірувати та мобілі-
зувати український куль-
турниЙ світ на еміграції до 
тих : завдань, які стоять пе-
ред кожною нацією, що ба-
жас жити, розвиватися і 
творити духові цінності для 
повного самовиявлення. 

Асоціяція П р а цівників 
Української Культури Піа-
нічної. Америки, зайнявшп 
позиції на допбміжному 
фронті боротьби українсь-
кого народу в Україні, зак-
ликас до опору Москві всю 
українську самстійниць к у 
еміграцію та взиває її до 
сдностн на принципах укра-
їнської незалежної від Мос-
кви державницької політи-
ки , української культури і 
духовости взагалі. 

Асоціяція П р ацівників 
Української Культури Пів-
нічної Америки буде завж-
ди підтримувати і вдержу-
вати духовий зв'язок з тими 
працівниками української 
культур в Україні, які, не 
зважаючи на терор і перес-
лідування окупанта, з поди-
вугідною завзятістю тво-
рять українські культурні 
цінності та борються за са-
мостійну думку і творчість 
українського народу, Але 
Асоціяція вавжди буде по-
борювати тих культурних 
працівників, які віддали се-
бе до послуг окупантові і 
допомагають йому, паралі-
зувати й винищувати укра-
їнськнй нарід. 

Насправді, тільки на е-
міґрації, в умовах свободи, 
може розгортатись свобідна 
українська націона л ь н а 
культурна творчість 3 ува-
ги на це, Асоціяція Праців-
ннків Української Культу-
ри Північної Америки буде 
зберігати природну й орга-
нічну лінію розвитку укра-
їнської культури, щоб на її 
базі плекати і розвішати 
духовий клімат для націо-
нального світогляду, що 
ідейно наснажує українсь-
кий нарід у боротьбі за са-
мостійність і державність. 

Шевченківські роковини у Вашингтоні 8-ий Делегатський З'їзд ОУЖ в Німеччині 
Завжди цікаво спостері-

гати, що громада шукає но-
внх форм і змісту у своїх 
стандартних, „обов'я з к о-
внх" виступах. Це особливо 
приємно ствердити у відно-
шенні до Шевченківських 
святкувань, з їх столітньою 
традицією форми і змісту, з 
додатком ще теж траднцій-
них наших громадських 
прикмет, все критикованих 
і все пильно прндержува-
ннх . . . 

Цьогорічне Шевченківсь-
ке Свято у Вашингтоні, 20-
го березня, було доказом 
такого успішного шукання 
кращого вияву у формі і 
змісті. 

Вже саме запрошення, 
нове формою, естетичне у 
виконанні, з портретом по-
ета-пророка на чоловій сто-
рінці і рисунком ного па-
м'ятника на останній, пока-
зало, що воно може бути 
справді „запрошуюче". І 
відгукнулося на нього 250 
осіб, а це приблизно одна 
Четверта цілої нашої грома-
дн! 

Щасливо вибрано місце в 
залі тієї Церкви Пілігрн 
мів, що творить тло для 
Шевченківської площі і па-
м'ятннка. Це дало змогу 
пов'язати зложення вінка 
поетові в органічну цілість 
святкування, сказати б, в 
часі і просторі. 

Пластуни, що держалн 
лад і вказували місця „пар-
кування" авт, заслужено 
наслухались признань від 
гостей. 

А точність цочатку, з ду-
же малим тільки відхнлен-
ням, теж була похвальним 
кроком в доброму напрямі. 

Почалась програма збір-
кою на площі перед пам'ят-
ннком Шевченкові. Сеньйор 
нашої громади у Вашннгто-
ні і сеньйор сеньйорів на-
шнх суспільних діячів в цін 
країні, п. Петро Задорець-
кий, зворушливо, від серця 
промовив до громади і від 
громади до Пророка. В а-
снсгі голови місцевого Відді-
лу УККА, д-ра Романа Ба-
рановського і голови „06"-
сднання Українців Вашнн-
ґтОну", організатора свята, 
п. Богдана Ясінського, з 
почесною вартою Пласту-
нів, зложив він вінок у стіп 

ова; Інж. Юрій Тис-lvb^-r ^__ , . , % : Мистецьким відігранням )хмалюк — 1-ий місто-1 . американського нацюналь-
ного гимну, почала свято у 
залі п'яністка п. Ждана 
Кравців. 

нічної Америки вважає сво-
їм основним завданням: 

1. творити найкращі мо-
ральні та матеріяльні умо-
ви для розвитку оамостій-
ннцької української науки, 
літературними та мистець-
діячі української культури 
могли розвинути фронт бо-
ротьби з московським нас-
тупом на духове існування 
українського народу, н а йо-
го культурну самостійність 
та на історичну самостій-
ність та на історичну ми-
нувшнну з її літературою і 
мистецтвом; 

2. протидіяти процесам 
ворожої окупації в серцях 
і мозках українських лю-
дей, протидіяти науковими 
методами та аргументами, 
літературним та мнстець-
кнмн творами , пресою і 
конференціями. 

Такі великі завдання, що 
їх поставила собі Асоція-
ція Працівників Української 
Культури Північної Амерн-
ки, можуть бути здійснен`і 
тільки під умовою коорди-
нації всіх працівників ук-
раїнської культутри на еміґ-
рації. А тому кличемо всіх 
працівників у к р а ї н с ь к о ї 
к у л ь т у р и станути в ря-
ди а с о ц і я ц і ї. Не доз-
в ряди асоціяції. Не доз-
вольмо, щоб внаслідок на-
шого занедбання або неро-
зуміння ваги справи посла-
бнлась боротьба українсь-
кої еміграції, яка в історич-
них умовах кожної n o H e w 
леної нації є вільними уста-
мн народу і свобідним внс-
ловом його ідей, коли теро-
ром до мовчання принево-
лений нарід. 

Асоціяція Працівник і в 
Української Культури Пів-
нічної Америки н̀ е є конку-
ренцісю для будь-якого 
професійного об'сдна н н я 
працівників окремих діля-
нок культурної праці, бо 
вона є понадпрофесійним і-
дейннм об'єднанням на ба-
зі боротьби за духову са-
мостійність і державність 
українського народу. 
За Асоціацію Працівників 
Української Культури Пів-

нічної Америки: 
Д-рМихайло Кушнір 

гол 
Крох 
голова; Д-р Богдан Оґе-
бельськніі — 2-ий містого-
лова; Д-р Степан Галамай 
— секретар; Проф. д-р Мн-
кола Чировський — фінан-
совий референт; члени Уп-
рави: ред. В.ячеслав Дави-
денко; Михайло Дмитрен-
ко; І в а н Ковалів; Євген 3 ініціативи Філії Укра-
Курнло; Володимир Ласов- `: їнського Конгресового Комі-
ськнн; Проф д-р Грнгорітету, а зокрема старанням 
Лужницький; Антін Малю- ! д-р Богдана Гнатюка, як го-
ца; Д-р Фотій Мелешко; І лови Філії та Петра Генгала 

Мішаний хор при об'сд-і 
нанні під дирекцією п. Ю-І . 1 9 ' 2 0 6ef3Hf I

n
n Мюнхе- j українській 

рія Філіпова проспівав „За- " ' ш ^ ' в с я ^ - н и Делегатсь-, чужині, 
повіт" в композиції Стецен- к и ѓ і 3 , 3 Д Об єднання Укра-1 1. Ви 

спільноті на 

ќа. 
П. Богдан Ясінський, го-

лова Об'єднання відкрив 
свято і передав голос для 
святочної промови д-р Анто-
нові Луцькову. 

Д-р Луцьків говорив про 
велич Шевченка на тлі е-
похн, звертаючись зі сві-
жим підходом до постаті 
Поета, який „чим більше j 
віддалюсться від нас у часі, 
там ближчим стає для нас". 

Правдивою атракц і с ЮІ 

ізд ио єднання Укра-1 1. Вислухавши звіти Го-
інськнх Жінок в Німеччині, j ловної Управи, Контрольної 
в якому взяли участь деле-
ґати з Бравншвайґу, Дорн-
штадту, Ганноверу, Інголь-
штадту , Людвігсб у р г у, 
Людвіґсфельду, Мюнхену. 
Пакссау, Оснабрюку та 
Штуттґарту. Всіх делегаток 
було 21, а Союз Українок 
Австрії вислав делегата в 
особі п-і Аннн Сапрун. 

З'їзд відкрила голова Го-
ловної Управи, п. доц. О-
лександра Сулнма - Бойко, 

був ќпсѓуй c o m гки-сопра- вітаючи присутніх делега-
но, п. Марійки Брездень- т о к т а г о с т е , ! - а ДУШпастнр, 
Сербнн, яка співала Лисен-і г ^ ' к о - католицько. т а пра-
ка „На городі коло броду"J вославно, Церков - о. канц. 
„Якби мені, мамо, намисто" Ст. Дмнтрншнн та мнтроф. 

П і „Ой одна я, одна". Це не протоієрей 11. Дубнцькнй 
вичитали молитви в намі-музична критика, а живий 

рапорт події, тому хай тіль-
кн зареєструємо мнстець-
кнй, милий виступ, що за-
хопив публіку і казав їй 
заманіфестувати свою по-
дяку живими і ширнми оп-
лескамн. Вашингтон щас-
ливий, що мас між своїми 
громадянами ряд прекрас-
них співачок. Тепер Він 
збогатився новою силою 
високої клясн, знаною вже 
зі сцен цієї країни. 

Панна Наталка Кравець, 

ренні З'їзду. 
На З'їзд наспіло багато 

писемних звітів від церков-
ннх Достойників, наукових 
і громадських установ, жі-
ночих і молодечих органі-
зацін та чільних громадян, 
а саме: від Апостольського 
Візнтатора Українців в За-
хіднін Европі, Архнспнско-
па Кнр Івана Бучка, від А-
постольського Екзарха для 
Українціь` Католиків в Ні-
меччнні Преосв'ященно г о 
Кнр Платона Корниляка, 

ще учениця середньої шко-
ли, а вже вироблена і зна- Ук.^!иськ^г

Вшьно^ А ^ Є ` 
на тут деклямвторка, про-
деклямуяала уривок з „Гай-
дамаків" 

Приємною новістю був 
співацький квартет в суп-
роводі бандур під проводом 
д-ра Ігора Масника і з у-
частю пп."Петра 'Ќруля, ІО-
рія Філіпова і Миколи Став-
ннчого. В їх програмі були 
„Думн мої", Ємця: „Встає 
хмара з-за лиману" і Сте-
пового „Зоре моя вечірная". 

П. Віктор Кулій, декля-
матор з виробленим стилем, 
дав слідуючу точку, рецн-
туючи поему „Іржавець". 

Мішаний хор при Об'сд-

мії Наук в Німеччині, Світо-
вої Федерації Українських 
Жіночих Організацій та ін-
ших. 

Усно вітали З'їзд о. митр, 
прот. Дубнцькнй від Внсо-
копреосвященнішого Мнт-
рополита Ніканора та від 
З'сднненого Українсько- А-
мсрнкаиського Допомогово-
го Комітету, мгр Мельник 
від Центрального Представ-
ництва Української Емігра-
ції в Німеччині та інші. 

Звіт голови ОУЖ. п. О. 
Бойко та членів Головної 
Управи і звіти делегаток 
Відділів дали загальний об-
раз проробленої праці за нанні, як звичайно добре 

підготований і згармонізо-1 о с ^ а _ н ^ х ^ " ^ ^ 1 ; 
ваний, відспівав на закін-
чення Ф. Колессн: „Ой та 
умер старий батько" та То-
польницького - Людкевнча: 
‚‚Ой три шляхи" з соліста-
мн пані Лесею Бігун і пп. 
А. Козарем і П. Ќрулем. 

Український гимн закін-
чив офіційну програму 
свята Але ще довго увечер 
гурти звелнчннків Шевчен-
ка продовжували гостину 
біля його пам'ятника юс. 

Філадельфія , Па. 
КООРДИНАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ 

поодиноких товариств, нав-
паки ці товариства співпра-
цюючи з Бюром, могли б 

Мгр. Ірина Пеленська; Ми 
хайло Черешньовськ и й ; 
Контрольна Комісія: Д-р 
Юрій Стойко; Д-р Роман 
Кухар; Мгр Орест Павлів; 

Асоціяція Працівник і в Ред. Михайло Сосяовський. 

Нно Иорк, И. Н. 
ШКОЛЯРІ ШЕВЧЕНКОВІ 

Вступайте в чілеии УНСоюзу! 

Ш к о л а при Українсь-
кій Православній Церкві 
при Брум Стріті відзначила 
Шевченківські Роковини 27 
березня. Після служби Бо-
жої настоятель Собору о. 
Юрій Сікорський відправив 
панахиду по Шевченкові. 
Випала честь тримати 
шкільний український на-
ціональний прапор нашому 
учневі й пластунові Юрасе-
ві Баб'юкові. Змістовну 
промову виголосив о. Юрій. 
Після відправи парафіяни 
й гості пішли до церковної 
залі, в якій відбулося Шев-
ченківське свято. 

В перспективній глибині 
на сцені портрет Шевченка. 
З боќків сцени виходять ді-
ти в національній ноші. На 
їхньому чолі глибоке розу-
міння ваги хвилини. Вони 
несуть великий вінок квітів, 
щоб покласти до стіп Най-
велнчнішому серед Велн-
кнх. В залі мертва тиша. 
Поклали. Всі, як один, під-
велнся й виконали безсмер-
тннй „Заповіт". 

І ось на сцену виходить 
учениця п'ятої кляси Марта 
Якнмчук, стає за катедрою 
й упевнено читає змістов-
ннй реферат про „Молоді 
роки Шевченка ". Олексій 
Кейс, наче справжній ар-
тист, продеклямував „Мені 
тринадцятий минало", а 
Галя Шеметнло чудово 
прочитала з пам'яті „Ой, 
гляну я подивлюся" Ліда 
Кахикало, проказ у ю ч н 

„Нема в мене роду", цілком 

полонила слухачів. її дек-
лямаційні здібності заслу-
говують на позитивну оцін-
ку. Гарно вдалася інсцені-
зація „На Великдень" з 
найменшими учнями шко-
лн, в якій провідну ролю 
вдало провела Ліда Манти-
ка. Сирітка була зодягнена 
в полатану свитку, з розум-
ними оченятами та милим 
обличчям типової українсь-
кої красуні (Оленќа Кулі-
шенко). 

У Валентина Олійника — 
безсумнівний поступ, це 

— організаціного референ-
та, відбулася 26 березня в 
приміщенні ЗУАДКу нара, 
да, якою проводив д-р В. 
Галан, в справі зорганізу-
вання постійного Бюра Су-
спільної Опіки. 

В нараді взяли участь 
представники: Філії УККту, 
ЗУАДКу, Філії Самопомочі, 
Союзу Українок ОбВУА, 
Дивізійників і Золотого Хрс-
ста. 

Темою нарад було ство-
рення діючого Бюра Суспі-
льної Опіки, яке служило б 
потребам цілої української 
гройади у Філадельфії. Зви-
чайно, або в більшості, по-
одянокі Товариства, що ве-
дуть працю суспільної опіки, 
переводять її або дорнвочно. 
цебто лише певну акцію (збі-
рку для залншенців, для ін 

Старанно опрацьов а н у 
доповідь про визначні пос-
таті українського жіночого 
руху виголосила п. інж. О. 
Дучимінська. Головну Уп-
раву на наступну каденцію 
вибрано в складі: Любомн-
ра Чанковська — голова; 
Орися Ярнмовнч і Лідія 
Марцюк — заступники; Ст. 
Мороз, Ірина Леннк, Ольга 
Лощенќо, Марія Кашуба, 
П. Ткаченко і Олена Юр-
ченко — члени. До Кон-
трольної Комісії ввійшли: 
Ольга Штайнер, Ольга Пе-
ленська, Осипа Демчук. 

Оцінюючн довѓолі т н ю. 
жертовну працю п. доц. О. 
Сулнми - Бойко на пості 
голови Об'єднання Україн-

пожвавнти свою діяльність, і ських Жінок в Німеччині, 
На внесок д-р Богдана ` голова Контрольної Комісії, 

Гнатюка одноголосно прий- п. О. Савнцька запропону-
нято проект, щоб постійне j вала надати їй звання по-
Бюро Суспільної Опіки зор-: чесного члена ОУЖ. З'їзд 
ганізувати при ЗУАДКу, та ; однодушно підтримав цю 
щоб відбути наступну нара- І пропозицію, 
ду з відпоручникамн всіх 
товариств, які провадять цей 
діл праці у Філядельфії. 

В понеділок 4 квітня 66 
відбулася чергова нарада, в 
кій взяли участь відпоруч-
никн: ЗУАДК-у. Філії УКК-
ту, Самопомочі, ОбВУА, Ста-
ннці Братства Дивізийннків, 
Союзу Українок, Золотого 
Хреста. Суспільної Опіки 
Комбатантів М. Дружини. 

По дискусії рішено: 1 У-
рухомнти постійно діюче Бю-
ро Суспільної Опіки при 
ЗУАДК-у й запросити п. О. 
Лотоцьку на директора цьо-
гоБюра. 2. З подякою прий-
нято заяву д-р Володимира 

вже не минулорічний со-, 
ромлнвнй хлопчик! Він ніс-1 ^ ^ У 6 й а"Дчувас брак чнн-
кільк„ не збентеженим г о . ! ника. який фахово й постін-
лосом проказав „Сестрі". І н о ^ У Ж І І В б н громадським 
З непослабленою увагою 
слухали глядачі уривок із 

валідів, поміч членам свого j Галана, що ЗУАДК в пер-
товарнства тощо; , або уз- шнх шістьох місяцях забез-
гляднюють лиш певний діл печнть початковий бюджет 17-го квітня 21-ий Відділ 
праці. Місцева громада по-і Бюра. 3. Всі кожночасні ре-1 Союзу Українок Америки 

РЕЗОЛЮЦІЇ 
8-го Делегатського З'їзду 

ОУЖ її Німеччині 

У глибокому почутті ду-
ховного поєднання з поне-
воленою Бктьківщн н о ю, 
8-нй З'їзд ОУЖ проводить 
свої наради і працю з метою 
допомогти, в міру своїх 
можливостей, як і українсь-
кому народові, так і цілій 

Комісії і голів Відділів ОУЖ 
8-ий З.їзд схвалює працю 
Головної Управи та вислов-
люс їй признання. 

2. 8-нй З'їзд стверджує 
важливе завдання жіночих 
організацій на чужині й 
закликає членство працю-
ватн над поширенням і 
зміцненням ОУЖ в Німеч-
чині. 

3. Зокрема ОУЖ мусить 
присвятити велику увагу 
справі виховання молоді, 
працюючи передусім над 
національним усвідомлен-
ням матерів та допомагаю-
чн їм у цьому трудному зав-
данні. щоб рятувати нашу 
молодь перед винародов-
ленням. 

4. Ширше розгорнути 
працю в ділянці суспільної 
опіки, щоб нести моральну 
і матеріяльну допомогу на-
шому жіноцтву, в першу 
чергу для жінок, старших 
віком, хворих і всіх тих, хто 
нашої допомоги потребує. 

5. 8-ий ЗДзд доручає Го-
ловній Управі та Управам 
Відділів ОУЖ тісно співпра-
цювати з іншими місцевими 
громадськими установами і 
молодечими організаціями та 
нав'язати контакти з чужн-
нецькими жіночими органі-
заціями, праця яких відпо-
відас діяльності ОУЖ. 

8-нй З'їзд вітає незлам-
ннй Український Народ на 
нашій Батьківщині, Перво-
ісркрха Української Като-
лицької Церкви, Кардинала 
Йосипа Сліпого, Ієрархів і 
Духівництво обох українсь-
ких Церков, українське жі-
ноцтво на Рідних Землях, 
всі жіночі організації начу-
жнні, передусім Світову Фе-
дерацію Українських Жіно-
чих Організацій, Союз Ук-
раїнок Америки й Об'сд-
нання Українок Канади. 
8-ий З'їзд щиро вітає основ-
ника і почесного ілена О-
УЖ в Німеччині — паню I-
рину Павликовську. 

Вітаючи Апостольського 
Екзарха для українців в 
Німеччині, Кнр Платона 
Корниляка, 8-ий З'їзд з 
вдячністю складає Йому по-
дяку за моральну і матері-
яльну підтримку для наших 
Відділів. 8-ий З'їзд почува-
сться до милого обов'язку 
скласти щиру подяку за 
постійну допомогу і жер-
товність Управі і Відділам 
СУА, Українському Золото-
му Хрестові в Америці, 06 ' -
сднанню Українців в Аме-
рнці „Самопоміч", Органі-
заціу Українок Канади, Жі-
ночій Організації Австралії, 
Центральному П р-е дстав-
ннцтву Української Емігра-
ції в Німеччині, членам ус-
тупаючої Головної Управи 
ОУЖ, головам Відділів 0 -
УЖ та всі тим, що в якій-
небудь формі морально і 
матеріально допомаг а л н 
нам у виконуванні наших 
завдань 

Окрему подяку складас-
мо Редакціям українських 
часописів: .‚Свободи", ‚‚Ук-
раїнського Слова", „Хрис-
тиянсьтого Голосу" і Ш л я -
ху Перемоги" за безплатне 
поміщування наших кому-
нікатів і оголошень. 

8-нй Делегатський З'їзд 
ОУЖ. 

К р у к ЛИН, II . ї ї . 
СВЯЧЕНЕ 21-ГО ВІДДІЛУ СУА 

поеми „Сон" у виконанні 
Ганни Грінченко, — та й 
було що послухати- Декля-
мація Оксани Коваль „Па-
м'ятник" була на кінці дек-
ляматігвної програми свята. 

Успіх переведеного свята 
полягав в розумінні учнями 
змісту вивчених ними вір-
шів. Заслуга в цьому дос-
відченого педагога Галини 
Білоус. З її ІНІЦІАТИВИ й 
завдяки їй так славно прой-
шло Шевченківське свято. 

Шкільний хор гарно ви-
конав „Думи мої, думн", 
‚.Садок вишневий" та „За-
повіт". 

Відспіванням українсько-
го гимну закінчилась імп-
реза. 

М, Сердюк 

І потребам, та дбав про су-
спільну опіку у всіх ділян-
ках. Після обговорення ці-
лости справ устійнено, що 
завданням Бюра Суспільної 
Опіки були б такі справи: 

а) координувати допомо-
гово-суспільну працю всіх 
тих товариств, які працюють 
в цій ділянці у Філядельфії. 

б) організувати та нести І УКК-ту. 

ференти суспільної опіки влаштував традиційне Свя 
поодиноких товариств, що ' чене в залі Українського 
діють на терені Філядельфії,; Народного Дому, 
будуть творити, під прово-j На свячене численно прн-
дом референта суспільної були запрошені гості та 
опіки Філії УКК-ту. Раду) членкнні. Імпрезу відкрила 
Бюра Суспільної Опіки. 4. голова СУА в Бруклині па-
Подрібну програму праці ні Катерина Баран, якапоп-
опрацюс Бюро та предло- росила присутніх оо. Рен-
жить Раді на наступному за- наровича та Павловича від-
сіданні. Головою Ради є п. j мовити молитву та посвя-
Оснпа Грабовснська, як ре-(тити божі дари, 
ферент сусп опіки Філії Під час споживання бо-

моральну й матеріяльну по-
міч потребуючим українцям, 
старшим віком, хворим, ді-
тям, також допомагати діто-
чим садком. 

в) постійною ф а х о вою 
працею старатися про член-
ство в Комюнітн Чест, щоб 
цим способом зрівноважити 
бюджет свого Бюра та мати 
фонди для допомоги блнж-
ньому. 

Праця Бюра в нічому не 
перешкоджала б діяльності 

жих дарів промовляли о-
Переведення в життя по- бндва вище згадані отці, які 

вищого задуму та постійна! пригадували Великодні свя-
фахова праця Бюра можуть! та на Рідній землі та зак-
мати для громади в а ж л и в і ' л и к а л ц зберігати рідні тра-
наслідки. Людина в потребі і днції в цій країні та вихо-
хоче піддержки, розради й, вуватн своїх дітей в любові 
помочі. Вияв любови блнж- ' до духових скарбів їхніх 
ньому зв'язує вузлами при-; родичів. Промовляли ще 
язнн членів спільноти в одну і пан Дубовецькнй і пан 
громаду. І Врубель від Українського 

Важливий цей почин мо-! Нардного Дому, пан інж. 
же започаткувати і в іншнхіКозяк від ЎЌКомітету, пан 
містах подібні координацій- Бабський від Школи Укра-
ні дії. Мгр. Іван Скочиляс j їнознавства та и. д-р Мирон 

Зарнцькнй. Пані` Ярослава 
Зарнцька закликала бять-
ків, щоб посилали своїх ді-
тей до школи українознав-
ства, де вони навчаться ук-
раїнської мови та полюб-
лять країну своїх батьків 
— Україну. 

В мистецькій частині па-
ні Марія Стефанншнн від-
співала три пісні, а п Лев 
Рейнарович також виконав 
три композиції. Вони обнд-
вос відспівали два дуети: 
„Дівча в сінях" Січнн-
ського і „Стелися, барвін-
ку" Стеценка. При фор-
теніяні п. Т. Левицькнй. 
Присутні щирими оплеска-
ми дякували обндвом внко-
навцям за гарний спів. 

Пані Катерина Баран, го-
лова 21-го Відділу СУА по-
дякувала всім виконавцям 
і присутнім. Прнготуван-
ням харчів займалися пані 
Катерина Баран, пані Зозу-
ЛЯ і пані Круг. 

М. Стефалншин, 
пресовий референт 

і 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 29-го КВІТНЯ 1966 

Х Р О Н І К А у в л н У З Д А з життя Наукового Т-ва ім. Шевченка в ЗДА 
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Н А ВІДЗНАЧЕННЯ 
Ю В І Л Е Ю АКАДЕМІЇ 

Пятнадцятиріччя діяльно-
сти УВАН у ЗДА відзначе-
но урядженням двох плена-
рннх конференцій. 18 груд-
ня 1965 р. звичайний проф. 
Гарвардського Університету, 
Омелян Пріцак, на пленар-
ній конференції перед чнс-
ленною авднторісю допові-
дав на тему „Автор Слова о 
Полку Ігоревім". 28 грудня 
відбулась конференція на 
пошану сторіччя з дня на-
родження Михайла Івановн-
ча Туган-Барановського. До-
повіді: І. Замша — „Вступ-
не слово — М. І. Туган-Бя-
рановський на Україні в 
1917-19 pp."; Л. Коваль (То-
лідськнй Університет, Ога-
Во) — „М. І. Туган-Вара 
новський — як економіст"; 
М. Мельник (Кентськнй Уні-
верситет, Огайо) — .Довгі 
цикли в американській еко-
номіці"; В. Г о л у б н н ч и й 
(Нюйоркськнй Міський Уні-
верситет) — „Місце теорії 
вартости М. І. Туган Бара-
новського в історії еконо-
мічної думки". 

ЗАСІДАННЯ ПАМ'ЯТІ 
Д-РА С. ДЕМИДЧУКА 
4 грудня відбулось засі-

дання Комісії для вивчення 
історії української еміграції 
в Америці, присвячене па-
м'яті б. голови Комісії, д-ра 
Семена Демидчука. І. Світ 
накреслив діяльність покій-
ного — як громадського-по-
літнчного діяча і журналі-
ста. Д-р. С. Демидчук, як 
як ветеран українсько-аме-
риканської громадської пра-
ці, цікавився історією укра-
їнської іміграції в Америці 
і зібрав численні матеріялн. 
Зі спогадами виступили О. 
Рев'юќ і Б. Загайкевич, які 
знали С. Демидчука з сту-
дентських років. І. Замша 
говорив про працю покій-
ного в Академії, до якої він 
прийшов в перші дні її ді-
яльности в Америці і був 
спершу заступником голови 
Комісії для вивчення історії 
української іміграції в Аме-
риці, а потім головою. Ма-
ріл Душник розповіла про 
вплив С. Демидчука на мо-
лодь українського п ох о-
дження, народжену в Амери-
Ці. 

ЗАСІДАННЯ ЛІТЕРАТУ-
РОЗНАВЧОІ СЕКЦІЇ 

И г р у д н я 1965 р. відбу-
лось засідання Літературо-
знавчої секції, присвячене 
темі: „Альбер Камю (1913-
1960) в українських пере-
кладах"^ Вступне слово ска-
зав Юрій Лавріненко. Далі 
гостя з Міннеаполісу, Окса-
на Соловей, говорила про 
творчість Альберта Камю і 
читала свої переклади з йо-
го творів. 

К О Н Ц Е Р Т АНСАМПЛЮ 
МОЛОДИХ АРТИСТІВ 

5 грудня відбувся концерт 
молодих артистів; увесь при-
буток був призначений до 
Фонду допомоги українсь-
кнм ученим ім. Д. Дорошен-
ка. Участь в?яли: Ю. Вожа-
ківський, з . Граур, В. Жн-
ла-Налнвайко, П. Манойло, 
Л. Пелех, Ю Савицькин, М. 
Сидораќ, Н. Терещенко. А. 
Юрків. Акомпаніямент: С. 
Вальц, Є. Крахно і 3. Мар-
кович. 

МУЗЕП-АРХІВ УВАН 
У З Д А 

В грудні робота усіх від-
ділів Музею-Архіву була, зо-
зосереджена на прийманні 
і обробленні нових посту-
плень, яких було за місяць 
1058 одиниць. Також відбу-
валось упорядкування дав-
нішнх поступлень, перевірка 
основного книжкового фон-
ду і каталогізація нових 
книжок (85 карток). 

Найважливіші поступлен-
— це спадщина двох помер-
лих науковців: члена-коре-
сподента УВАН у ЗДА, Іллі 
Григоренка та проф. Павла 
Дехннча. В архіві першого 
містяться власні наукові 
праці проф. Григоренка з 
ділянки тваринництва і ри-
бництва, 24 дипломовані 
праці абсольвентів ЎТЃІ, що 
працювали під його керів-
ництвом, листування і фа-
хова література з тих же ді-
лянок. Колекція П. Дехннча 
складається переважно з 
цінних совстськнх наукових 
видань з українознавства 
(131 книжка) і фахових ні-
мецьких журналів. 

З дуже цінних дарунків 
належить з подякою відзна-
чнти фотокопії Третього Уні-

версалу УНР, днпломатич-
ного паспорту та інших до-
кументів періоду Централь-
ної Ради. 

Від Галини Плужник-Бі-
лоус надійшли дві дорого-
цінні пам'ятки по Євгену 
Плужннку: записна книжка 
поета і автограф його п'єси 
без заголовку Проф. Загай-
кевич передав Музеєві три 
листи до нього від Вадима 
Щербаківського-та пряшев-
ські друковані видання; від 
Миколи Понеділка, одержа-
но всю документацію вндан-
ня його останньої книжки 
„Смішні сльозинки" (маши-
нопнс, коректа і матеріали 
мистецького о ф о рмлення 
книжки Едвардом Козаком 
— 58 одиниць). Цінний да-
рунок зробив Фотій Мелеш-
ко — нову книжку (Київ, 
1965) про сензацінні архе-
ологічні знахідки в його рі-
дному селі на Херсонщині 
— Глодосах. Всі ці дарунки 
записані як ювілейні дари з 
нагоди 20-тиріччя заснуван-
ня Музею УВАН. 

Окремо треба згадати про 
одержані наукові праці двох 
українських і с горнќів з 
Польщі — Є. та М. Горнів, 
що працюють над гемами з 
історії Галицької Землі пер-
шої половини XVII ст. (9 
книжок і відбитків). Цілком 
оригінальний експонат до 
історії сучасної української 
книги надіслав Ю. Роїќ — 
внготовану ним у п'яти прн-
мірниках книжку з газет-
ннх внтннок його праці про 
Покутське село, дбайливо 
наклеєних і оправлених як 
книга (Едмонтон. Канада, 
1961, III стор.). Пнсьменни-
ця, і громадська діячка Л. 
Коваленко почала переда-
ватн Музеєві свій особистий 
архів, для переховування 
якого устаткувала в Музеї 
спеціяльну шафу. 

Належить назвати імена 
ще кількох дарнтелів різних 
матеріялів: О. Архімовнч 
(І од.), Л. Бнковський (2) , 
О. Домбровськнй (3) , М. За-
клинськин (58), С. Кіндзе-
рявпй-Пастужів ( І ) , Т. Іва-
нівська (22), І. Косач-Бо-
рнсова (2) , В. Леснч ( І ) , 
Ю Макснмчук ( І ) . А. Мос-
каленко ( І ) , В. Павловськнй 
(99). І. Панчук ( І ) , Н. По-
лонська-Васнленко ( І ) , С. 
Ріпецькнн (15). О. Рішай 
(7) , М. Садовськнй (1) , Н. 
Синявська (2) , О. Соловей 
( І ) , Ю. Тарнавський (3) . О. 
Твардсвський (9) , С Чер-
нявський (2) . Від Оксани 
Соловей Музей одержав її 

Наукове Товариство ім. 
Шевченка нав 'язало зв 'яз-
ки з чужими науковими ус-
тановами, з якими влашто-
вувало спільні наукові кон-
ференції. З болгарами у-
лаштовано в останньому ро-
ці дві конференції, якими 
вшановано річницю Тараса 
Шевченка, а опісля сло-
в'янськнх апостолів Кирила 
і Методія та історіографа 
Юрія Венелнна. З черги 
влаштовано конференцію з 
Чехословацьким Науковим 
Товариством, на якій то 
конференції д-р В. Шандор 
виголосив доповідь н. т. 
„Правно - політичний роз-
внток Карпатської України 
після другої світової війни". 

Конференцій відкрив і 
нею проводив д-р Ян Лекса. 
Доповідь на вище подану 
тему, д-р Шандор внголо-
сив по чеськи На вступі по-
дав він правно-політичну 
аналізу Сан - Жерменсько-
го договору з 1919 р. та 
конституції чеської держа-
ви з 1920 p., що були ви-
хідною точкою взаємин Че-
хословаччини з Карпатсь-
кою Україною. Прелеґент 
основно розглянув чехосло-
вацько - совстський договір 
з 1945 p., яким прилучено 
Карпатську Україну до Ук-
раїнськоГ ССР, і довів, що 
цей договір мас всі атрибу-
тн важного міждержавного 
договору, яким Чехословач-
чина анулювала первісний 
Сен - Жерменський договір, 
та який і карпатські укра-
їнці вважають недійсним. 

Проголошення самостін-
ности Карпатської України 
14-го березня 1939 p., ство-
рено зовсім нові правно-
політнчні умови для взас-
мин між словаками, чехами 
і українцями. Друга Чехо-
словацька республіка, після 
другої світової війни, поста-
ла на зовсім відмінних 
правних та фактичних у-
мовах, як перша ресгіублі-
ка, з іншими партнерами, в 
змінених кордонах. Тому 
вона не підносить і правно 
не може підносити своїх 
первісних прав і зобов'я-
зань, що випливають із 
Сан-Жерменського догово-
ру, та з власної, і зміненої 
конституції. В ній к.2 згаду-
сться вже про Карпатську 
Україну. Тому стає дивним, 
читаючи проголошення Ра-
ди Вільної Чехословаччннн 
з 14-го квітня 1965 p., в я-
кому між іншим сказано: 
„Цього року минає 20 ро-

(Доповідь др-а В. Шандора) 
карпатську Русь від Чехо-
словацької Республіки і 
в к л ю ч и в підкарпатський 
нарід, проти його волі, #о 
СССР . . . " Далі Рада Віль-
ної Чехословаччннн залв-
ляс, що не визнає цього ві-
дірвання. 

Користаючнсь фотокопія-
ми оригінальних докумен-
тів чехословацького уряду, 
прелеґент ствердив, що ;за 
вище згаданим договором 
голосували також сьогод-
нішні члени Ради В. Ч., бу-
дучи в той час членами 
празького парламенту, що 
ані д-р Бенеш, ані його 'у-
ряд не питали населення, 
чи уряд Карпатської Укра-
їнн, про їх становище від-
носно цього договору, та Що 
в празькому парламентЃ не 
було ні одного голосу про-
тн, ба навіть ніхто не здер-
жався від голосування. То-
му сьогодні тяжко є Раді В. 
Ч. покликатися на „волю 
населення Підкарпатської 
Руса". Карпатська Україна 
є частиною української 
державної території, нале-
жнть українському, сьогод-
ні поневоленому народові,1 і 
разом з ним бореться " за 
своє звільнення. 

В другій частині доповіді 
прелеґент говорив про ро-
лю суверенної української 
держави, з Карпатською 
Україною включно, в Цея-
тральній Европі, передусім 
в наддунайській кітловнні. 
Ці думки викликали заці-
кавлення публіки. 

В дискусії забирав голос 
д-р В Бушек, професор 
Карлового університету, я -
кнй ствердив , що преле-
ґеит зібрав старанно всі 
найважніші аргументи, я!кі 
в правничо добре опрацьо-
ваній формі використав 
протії чехів. Д-р Бушек 
ствердив, що арґументи j є 
правдиві, хоч для чехів бо-
лючі. Прелеґент давав :-ви-
черпні відповіді на дальвіі 
питання дискутантів. Дп{с-
кусія була на високому рів-
н і . ''' І 

Д-р Шандор виголосив 
цю доповідь також для ук-
раїнської публіки в Літерр-
турно - Мистецькому Клю-
бі в Ню Иорку та в Укрвф-
ському Центрі в Пассейігу 
По англійська виголосить 
д-р Шандор цю доповідь 
на конференції в Колюм1-
бійському університеті. 

А. Б. f 

А к р о н 9 О г а й о 
золотий ЮВіЛЕІІ ПАРОХП СОШ. СВ. ДУХА 

Українська К а т олицька жалнсь в Акроні; як дійшло 
парохія Сош. св. Духа від- до засновання парохії, будо-

місячнии внесок на придбай- ків,, колито Совстський Со-
ня книжок. юз відірвав автономну Під-

(І'ілядельфія, 11а. 
ПЛАСТОВЕ СВЯЧЕНЕ 

Пластові імпрези міста При фортепіяні була ст. пл. 
Філадельфії здобули собі Галя Сагата. Режисерував 
заслужене дооре їм я і вті-
шаються увагою і фреквен-
цісю численної публіки. 
Тому н в неділю, 21 ќлітня 

сценку В. Шашаровський; 
костюми й декорації були 
роботи С. Лади. Оперна 
сценка зробила приємне 

ц. p., коли Пластова Стани- враження на слухачів і здо-
ця і Кружок Приятелів була признання рясними 
Пласту влаштували „Іїлас- оплесками. Гумористичний 
тове свячене", заля Горо-‚вірш Роляннка „Лесь Ве-
жанського Ќлюбу при вул. ликодня діждався' ' з екс-
Френклина була виповнена 
по береги. При естетично 
застелених столах засіли до 

пресісю потенційного артнс-
та віддеклямував відомий 
вже на філядельфійському 

смачної традиційної перс- терені малий новак-дскля-
кускн пластова молодь, матор Олег Завадівськнн. 
батьки пластунів і пласту- Пластовий квартет „Ті чо-
нок, представники організа-ітирн", в складі старших 
цій та приятелі Пласту, пластунок: Галі Саґатої, 
Відкрив імпрезу та прнві- Віри Чайківської, Нілі Чу-
тав усіх присутніх станнч-'мівної та Люби Капій від-
ннн філядельфійської плас- співав дві пісні, з яких о-
тової станиці, пл. сен. Ю. ' собливо подобався „май-
Богачевськнй. Молитву про-' стерштюк" цього квартету 
вів католицький священик —- „Ой, у вишневому садоч-
о. Ю. Дубнцький. який і ќу". Дівчатам акомпанію-
посвятнв заставлені їжею вали на гітарах старші 
столи. Станичний поділився пластуни Юрко Чайківсь-
з присутніми радісною віст- і кий та Андрій Саґатнй. 
кою про купно Пластового' Квартетові взагалі варто 
Дому та про організацію - побажати дальших успіхів, 
корпорації, що буде його щоб завжди виступав при 
власником. О. Олексій Ца-
рнк, парох правос.тавної 
церкви св Покрови і капе-
лян ОДУМ-у, иоблагосло-
вившп страви, сказав ко-
ротку промову, підкреслю-
ючи конечність спільної 
праці між молодечими ор-
ганізаціямн. Від філядель-
фійського Пласт - Прняту 
говорив його голова, п. Мн-
рон Саґатнй, дякуючи всім, 
хто працює для пластової 
молоді. У дбайливо запля-
нованій ро.?ваговій програ-
мі було п'ить точок. Дитя-
чий хор Українського Му-
зичного- ІНСТИТУТУ під мнс-

акомпаніяменті ґітар — він 
тоді у найкращій формі. Ве-
лнкнй успіх у публіки здо-
був скеч „Лист з табору", 
автором і постановщнком 
якого був п. Зенон Чайків-
ськнй. Виконавцями скочу 
були пластуни юнаки: Ро-
ман Михалевський. Юрко 
Мельник. Роман Процик, 
Андрій Максимович, Богдан 
Чайківськнй і Марко Тар-
навськнй. Секрет успіху був 
у близькій всім пластунам 
та їхнім батькам дотепно 
потрактованін темі з сучас-
ного пластового життя, як і 
в дуже добрій і свобідній 

тецьким керівництвом п. Ю. грі виконавців. Останньою 
Оранського посгавнв опер- точкою були гагілки, що їх 
ну сценку М. Фоменка „Ќі- під проводом Оксани Суб-
кі". В ролях котика, його тельної та Галі Саґатої вн-
няні та лікаря виступали: І вели юначки 4-го і 14-го 
новак М. Слободян і новач- куренів. В нелегкій ролі 
кн І. Бульба і К. Оранська. і любовної пари дуже вміло 

ІДЕОЛОГІЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

Т У С М 

Дітройт. — Заходом Ідео-
лочічно - політичної реф^-
рентурн Головної Управи 
Т-ва Української Студіюк)-
чої Молоді ім. М. Міхновсь-
кого при співучасті Осеред-
ку Діяльностн в Дітройті 
відбудеться Ідеолог і ч н ' а 
Конференція на тему: „Ук-
раїнська Радянська Респуб-
ліка та український кудь-
турннй розвиток сьогодні і 
завтра." 

Конференція відбудеться 
30-го травня при Вейн 
Стейт Університеті в Діт-
роііті. В програмі Конфе-
ренції такі доповіді: „Ук-
раїнська історіографія та 
українська наука в Радян-
ській Україні" — мґр Юрій 
Ккльчнцькнй (Клівленд), 
„Українська мова та її пер-
спектнви на майбутнє в Ра -
дянській Україні" — мґр 
Богдан Сацюк (ШикаГо), 
„Деморалізація як один із 
засобів комунізму" — мґр 
Олександер Л у ж н и ц ь кнй 
(Філядельфія) та панель 
на тему: „Український Сту-
дент на американському ў-
ніверситеті" — модератор 
панелю мґр Тетяна Рога-
тннська (Дітройт). На за-
кінчення Конференції від-
будеться студентська това-
риська вечірка під назвою 
„Вечір у Стрийському Пар-
ку". 

справились юначка Дана 
Каспрук та юнак Олег 
Цюк. Тостмайстром імпрези 
був пл. сен. Роман Максн-
мовнч, який проводив ирог-
рамою із притаманною собі 
серйозністю. На закінчення 
він і від себе сказав кілька 
слів про потребу держатись 
рідного гурту , та подяку-
вав в імені всіх присутніх 
організаторам, зокрема ж 
імпрезовій референтці Пл.-
Прняту, п. Людмилі Чайкіп-
ській, за гарно підготовлене 
свято. 

ѓ-ем) 

значила свій Золотий Юві-
лей. Ювілейний Комітет під 
проводом пароха Всч. о. Т. 
Дурбака гарно підготовив 
Ювілей. Вийшла друком 
„Пропам'ятна ювілейна кни. 
ѓа" парохії, — багата зміс-
том і світлинами. 
Ювілей відбувся 14 листо-
пада, 1965 р. о год. 11-ій 
співану торжественну Служ-
бу Божу, при великій скіль-
кості вірних відправив Всч-
о. Маріян Бутринський, па-
рох церкви св. Михаїла з 
Велланд, Онт., Канада, а 
співав поправно церковний 
хор під управою пџ Григо-
рія Жеребняка. Услугували 
6 вівтарних хлопців. По Єва-
нгелії гарну проповідь по-
українськи виголосив Впр. 
о. Атаназій Тимків з Клів-
ленд, Огайо. Другий пропо-
відннк, Впр. о. Михайло Ра-
пач, парох церкви св. о. Мн-
колая з Варбетон, Огайо, по-
англійськи висловив приз-
нання церковній срархії, яка 
ревно дбає про розвій рідної 
церкви в ЗДА# 

Спинившись довше над 
50-літтям веронської ггаро-
хії, о. Рапач вказав на її ве-
ликі досягнення в останнім 
часі, завдяки ревності й тру-
дам теперішнього о. Пароха 
та його жертвенних і відда-
них церкві парохіян. По 
Службій Божій і Многоліт-
ствію, згадані вище Отці 
відправили Соборну Пана-
хиду за всіх померлих Отців-
Душпастирів і парохіян Ак-
рону. Панахиду співали всі 
вірні під проводом дяка п. 
Теодора Барана, а свічки під 
час Панахиди тримали піо-
нери і представники місце-
вих Товариств та Орпаніза-
цій. 

Пополудневу п р о граму 
Ювілею розпочав благодар-
ственний Молебен до Пре-
святого Ісусового Серця, що 
його о годині 4-ій по пол., 
відпразив Впр. о. монс Д. 
Ґресько, в асисті Всч. отців: 
Лева Тимкова й Миколи 
Павлишина. Інші отці укра-
їнського і латинського обря-
дів зайняли місця в перших 
лавках. Молебен співали всі 
вірні під проводом п. Барана. 

О годині 5:30 вечором, в 
церковній залі, п о ч ався 
дбайливо приготований міс-
цевнм жіноцтвом і кухаря-
ми, Ювілейний Бенкет, що 
його розпочав молитвою 
Впр. о. шамб. Д Ґресько. 
Програма Бенкету була ко-
ротка й цікава, а змістовні 
промови були переплітува-
ні жартами. 

Ряд промов започаткував 
місц. душпастир Всч о. Т. 
Дурбак, який сказав, що 
Ювілей парохії Дає нам пе-
регляд того, що за 50 літ 
в ній зроблено й що ще мае-
ться зробити. З вдячністю 
згадав піонерів-засновників 
парохії. Привітав тих, що 
ще живуть, а пам'ять поме-
рлих присутні вшанували 
однохвнлинною мовчанкою. 
О. Парох попросив до ве-
дення програми п є ршого 
тростиста парохії й щирого 
співробітника п. М. Шкварў. 
Майстер церемонії М Шква-
ра попросив до слова Всч. 
о. Еміля Москву, пароха 
церкви св. Михаїла з Акрон, 
який ґратулював о. Дурба-
кові й парохіянам за їхні 
успіхи. 

Представник міської упра-
ви Акрону, п. Роберт Фейгі 
порівняв долю своїх пред-
ків до нашого народу, по-
дивляв успіхи парохії й щи-
ро ґратулював. Впр. о. шамб. 
Д Ґресько згадав, що акро-
нська парохія йому знана 
від довшого часу, коли він 
ще був деканом в Ембріджі, 
Па. Можемо бути горді ка-
зав він, що ми є членами 
Української Ќ а т о лицької 
Церкви. Маємо тому її кріп-
ко держатись, піддержувати 
церковний провід, а при то-
му не забувати за поневоле-
ний український нарід. Д л я 
акронської парохії нині ве-
лике радування, бо від-
значасте свій Золотий Юві-
лей не в старій, а новій, га-
рній церкві, яка свідчить 
про вашу і Вашого о. паро-
ха жертвенну працю. 

Провідник програми М. 
Шквара, відчитав телегра-
ми з привітами. Цікавою то-
чкою програми Бенкету бу-
ла скорочена історія акрон-
ської церкви і громади за 
50 літ її існування. 

Від старших піонеріь-за-
сновннків парохії говорив п. 
Теодор Баран Згадав пер-
ших 18 родин і решту саміт-
ннх, що на постійно задер-

вн церкви і українського, 
організаційного життя при 
церкві. 

Пані Ґеновефа 'Жеребняк 
представила тут народжену 
генерацію та її вклад в роз-
будову парохії. Тут роджена 
молодь, вихована батьками, 
навчилась любити свою цер-
кву, рідну мову і все, що рі-
дне та брала участь в укра-
їнському громадському жит-
ті. З пієтизмом згадувкла 
померлих вже отців-душпас-
тнрів: Діонізія Ґірецькоіч) 
та Івана Бабяка, які богато 
трудилися для добра паро-
хії. 

Від новішої еміграції го-
ворив п. Волод'омир Лесняк. 
Досить велике, число ново-
прибулих поселялись вАк-
роні. Застали вони рідну це-
ркву й організації, дізнали 
щирої опіки від кревних і 
парохіян. Вони н е ѓ айно 
включилися в послаблене 
церковне й громадське жит-
тя. 

Нове філателістичне видакня 
ДОПОВНЕННЯ ДО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЗНИКА 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛАТЕЛП, ГЕРБОВИХ МАРОК 
І БАНКНОТІВ ЮЛІЯНА МАКСИМЧУБА 

До найбільшого успіху і 
розвою парохії причинився 
теперішній парох Всч о. Т. 
Дурбак, який у співпраці з 
Будівельним і Церковним 
Комітетом, щирій піддержці ' Державних марок з ўкраїн 

Відомий ентузіяст та єди-
ннй бібліограф української 
філятелії у вільному світі 
Юліян Максимчук видав на-
кладом Видавництва „Укра-
їнська Філателістична Біблі-
отека" в Шикаґо при кінці 
1965 р. на 54-и сторінки: 
„Бібліографічний показник 
української філателії, гербо-
вих марок і банкнотів; до-
повнення .ч 1". 

Філателія, зокрема укра-
їноька, є найкращим дока-
зом існування державної са-
мшггійностн України, поруч 
паперових грошей, мап, до-
кументів та пашпортів, а не 
якась дитяча забавка, як де-
хто. думає, тому слід тут по-
датн, що автор від 15-ти ро-
к і в видає бібліографічні по-
кажчнкн української філа-
телії, часто навіть своїм ко-
штом, і за те належиться 
йому піддержка та прнзнан-
ня громадянства. Щ е 1950 р. 
випустив він Каталог укра-
їнських недержавних марок 
з 335-ма відбитками. на 160 
сторінках. Доповнив його в 
роках: 1957 1960, та 1964 р. 
він видав Каталог чужих не-

добрнх парохіян і Органі-
зацій в 1961 р. довів до бу-
дови гарного Божого храму, 
а відтак прнходства. Згадав 
також п. Антонію Дурбак, 
яка богато працяє в субот-
ній парохіяльній школі й від 
ряду літ приготовляє з ді-
ткмн різні імпрези, дбаючи 
про те, щоби діти не забули 
своєї мови і пісні. 

Головну промову на Бен-
кеті виголосив по-англійськи 
д-р Михайло Пал, професор 
Університету (Джана Керо-
ла ) в Клівленді, Огайо. 
Промовець говорив на тему 

ською тематикою, 636 відби 
тоќ на 92-ох сторінках. В 
1958 р. видав він, мабуть 
перший Бібліографічний по-
казник української філате-
лії, гербових марок і банк-
нотів на 104-ох сторінках. 

В 1965 році видав він Д о -
повнення ч. 1 до нього, про 
яке слід повідомити наше 
громадянство і філателістн-
чний світ, бо це є небияке 
наше досягнення в ділянці 
бібліографії української фі-
лателії. 

Про державні марки Укра-

ної сторінки, маємо теж на-
зву й англійською та німе-
цькою мовами, Розпочинас-
ться вона передмовою авто-
ра, в якій він дякує всім 
своїм співпрацівникам, се-
ред яких вже нема між жн-
внми д-ра Дмитра Бучинсь-
кого та відомого українсь-
кого бібліофіла та збирача 
Осипа Кочана. Слідують по-
яснення, виказ , ..скорочених 
назв періодичних видань, ви-
користаних А) џраці, виказ 
скорочених назв мов запо-
даних в праці` та доповнен-
ня до тексту ' Бібліографіч-
ного п о к а з н и к а ' з Ї958 p., 
як також монтаж ілюстрацій 
марок Підпільної П о шти 
України та марки Т. Шев-
ченка, виданих Філателістн-
чним Видавництвом Укра-
нського Музеіо в Клівленді 
— інж. Ст. Кіктою 1964 р. 

Праця є роз'поділена на 
12 розділів: Перший, — це 
державні поштові випуски, 
що розподіляються на істо-
рію української,'пошти, пош-
тові марки, повністкн, фаль-
снфікати, різне та огляд лі-
тератури, включцо з рецен-
зіями. Другий, — це земсь-
ка пошта в Україні, її марки 
та повністкн. Третій, — це 
недержавні випуски: марки, 
повністкн, наліпЌи, штемплі, 
різне та огляд літератури 
і рецензії. Четвертий, — це 
україніка в чужих держав-
них випусках. Шостий— це 
так звані мотиви, ^Сьомий — 
це періодичні публікації, во-
сьмий виставки, відзначення 
і доповіді, дев'ятий, — це 
персоналія, десятий —Укра-
їнські Філателістичні Това-
риства, одинадцятий — му-
зеї та дванадцятий, це про 

їни знаходимо в щорічних устаткування, для збирачів 
каталогах філателії світу до волі в Америці і тиранії в . . . 

УССР. Від 1917 р . м і л ь й о н н І п е в Н 0 1 М , Р И т о ч ш д а ш : П р о 
. . . . м f - л них маємо вже теж літера-Украшцш згинуло в оборо- . . . , . о туру своїх і чужих авторів. ні церкви і народу. Згинув! _; ^J J -, е . - лт - і Про це іншим разом. Тепер по-геройськн провщ Ўкраїн- "" м ^ , - хочу зосередитися над цим ської Католицької Церкви. 
Залишився між -живими оди-
нокий Ісповідвик, Кардинал 
Иосиф Сліпий Ворог не в 
силі вбити нас морально. 
Д л я нашого народу мусимо 
здобути півні права, тиранію 
мас заступити воля. ' 

На закінчення програми 
парох о. Т. Дурбак прочитав 
Молитву Подяки Всевнш-
ньому Богові за всі ласки, 
які 50 літ спливали на ак-
ронську парохію та просив 
св. Духа, ЇЇ Патрона, про 
дальшу опіку над нею. О. 
парох подякував усім бесід-
никам за гарні промови, 
тостмайстрові, гостям і па-
рохіянам за участь, членам 
Церковного й Ювілейного 
Комітету за поміч в органі-
зації Ювілею, жінкам і дів-

доповненням до Бібліогра-
фічного показника україн-
ської філателії Юліяна Ма-
кснмчука, видрукованим в 
обмеженій кількості, бо ли -
ше 300 примірників, і тому 
скоро воно буде яигаерпане. 

Крім української титуль-

чатам за поміч в кухні й 
при столах. 
Не забув о. парох згадати 
про прикладну жертвенність 
парохіян на фонд розбудови 
громади, висловлюючи при 
тім окреме за це признання 
ѓі. МИКОЛІ Українцеві 

Кінцеву молитву провів 
о. Лев Тимків з Лорейн, Ога-
йо. Ювілейні Торжества фі -
льмував місцевий фотограф 
— п. Володомир Галамай. 

В. Л . 

України. 
Збірник заціняується до-

датками про марки фіскаль-
них оплат, українські зна-
ки, оголошеннями, та зміс-
том в трьох мовах українсь-
кою, англійською та німець-
кою. На останній сторінці є 
подані видання Укр. Філят. 
Бібліотеки з Ш и к а ґ о з адре-
сою автора, де їх. можна на-
бувати: 1622^Норт, Монітор 
'Ав'еню, Шикаґо , ИгЖ?` 60639, 
ЗДА. Не поминено там й 
оголошення СУФ-у в Ню 
Иорку, який теж готовить 
свою чергову публікацію. 
Слід з подивом ствердити ту 
велику кількість бібліогра-
фічного матеріалу позбира-
ного автором із. великим 
знанням української ф і л я -
телії, різними мовами по ці-
лому світі. Це робить працю 
дуже цінною дЛя філателіс-
тів, зокрема для українсь-
кнх філателістів, які напев-
но в короткому часі її роз-
куплять. ., , 

Д-р О. -Соколишнн 

У В-ВІ „СВОБОДА" ПОЯВИЛАСЯ 
ДРУ1СОМ НОВА КНИЖКА 
ГУМОРИСТИЧНИХ НАРИСІВ! 

Микола Понеділок 

С М І Ш Н І СЛЬОЗИНИ 
Обгортка і ілюстрації Е. КОЗАКА 

Crop.: 278, м'яка оправа $ЗЛО, тверда оправа $6.00 

Замовлення 1 належність (чек або М. О.) слати: 

SVOBODA 
Р. О. Box 346 Jersey City, NJ. 07303 

Увага! Книжка нро Ольгу Кобнлянсљку! 

Л`іЏ $у`№ У М ‚СВОБОДАп внйшлв ноі 
д-pm JL ЛУЦЕВА 

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬБА 
В цій кннжці автор подав правдивий обрав 

жаття Великої Письменниці 1 змальовув героїнь П 
творів, які, як Наталка Верковнчівна, вірнля, що 
„наспів полуднє, помимо всіх лнхнх 1 ворожих об-
отавжн, що переслідували П та П народ". 

Eta основі фактів автор відкидав твердження 
соввтсікнх літературознавців, які роблять Із Ко-
бнляпськоі, авторки „Царівни" та „Апостола чер-
ві", — прнхнльницек) московсько-комуШстичноІ 
дахгатурн в Україні 

В иііжці 10 ілюстраціА. 9 Кольорова обкладинка Т. ШУМИЛОВНЧА 
Щва — $1.00 

Па мі її її я и її п І иадежаість чеками або поштовими переказами охати') ' 
SVOBODA — 81-83 Grand Street, Jersey City, N.J. 07303 ` 



ЗВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО СЕНРЕТАРЯ У.Н.СОЮЗУ 
СЯ2 ЗА ШСЯЦЬ Б Е Р Е З Е Н Ь 1966 РОКУ 

HQBJ ВІДДІЛИ: 
Зорганізовано новий Відділ 
УНСоюзу', Чізначеннй черго-
внм числом 474 з осідком у 
місті Моитреал, Квібек, Кана-
да. 

НОШ Ч Л Е Н И : 

Відд . : 

5 Яцнк Василь. 
8 Гаврнлюк Софія, Копа-

чинсьна' Ірина М. 2. 
13 о. Волошин Богдан, Чук-

та Паяло. 
14 ВЄкесевнч Володимир, 

Жидовськнй Петро, Лина; 
. Стецина Павло. 

16 КЃПІНСЬКНН Іван, Москаль 
Микола; 

21 Винник Єаген Е. 
22 Дацьків Ольга Г., Шиян 

Іванка. v 
27 Клюцаиц Ірина, Лиси-

нецька'Іванна, Ратич Анд-
рій. -

37 Віґ Юлія'. 
39 Луццшіці Теодор, Ярос-

лав.` -` , 
42 Андрусишин Степан, Га-

лаиовськнй Ярослав P., 
Клюфас Марта, Олена 
Хр.; Діханський Микола, 
Павлина. 

44 Бачлнс`ька Іванка. 
45 Кутельмак Анна, Оприск 

Андрій, , Чижевська Іван-
на М. 

47 Лазар Андрій, Марія; Рн-
бак 'Петро. 

53 Андревс Леся Е., Бороди-
ця ‚Іван., Ірина; Ткачук 
Єлисавета, Ференц Любо-
мнра'.' 

57 Вова Софія. 
58 Дубнва. Пилип, Козак Ми-

хайло^Я. 2, Сиротинський 
Іван :Мол., Кармелнта; 
ФалнИська Марія А. 

59 Байда ' ' 'Онуфрій. Міщуќ 
Васильг,.і Сливинська Ма-
рія. , . . .п 

69 Різник' Іван, Шарван Єв-
генія.' 

78 Вуќста Степан. Єлисавета 
А., Демчер Яким, Костура 
Анна. Крозмуськнй Аль-
берт Щ, Юрій; Фасрстейн 
Ларрі Є: 2. 

83 Галќин Микола 2, Вінка; 
Зикул Параска, . Козак 
Олена С. 

86 Панкевнч Микола, Рому-
альда. . 

94 Бабій Маріянна А., Олена 
С ; Івасюќ Марія. 

96 Сіяк Іван, Федишин Петро 
И. ` - " - ` 

102 Волошин Андрій, Ольга; 
Митроссвич Григорій Л., 
Друйос Марко 2, Мнсак 
Іванна М., Сафко Михай-
ло. " '' - ' 

113 В а д а с . Роберт Р. 
114 Гергель-Єлисавета. 

(Р#б^БоДдун. Михайло. Моска-
ленко Микола 2, Рената 
2. '' 

120 Валйґа' -Йосип Ю.. Ґ у л я -
сій Степан. Древна Воло-
днмир, Нікастро Іванна 
Л. 

127 Греґђі Петро, Швець Лю-
ба. 

146 Богай Олександра, Босиќ 
Петро, Дорошенко Григо-
рій мол..' Тереса. 

147 Гуз#р 'Степанія , Сѓадниќ 
MapTas'CTenaHCbKHU Анд-
рій. 

148 Круг Дарія Е. 
151 Сокагіьсь`кий Роман. 
152 Бакун Надія. 
153 Гело Ірина, Горч Теодор, 

Д з і н д з ю р а Іван, Квочак 
Роман. 

155 Савчак Іван. 
156 СтраГ Марія Е. 
158 Соренрсд Кароллна Д. 
161 ДіНГвно-Ерколе, Д у р Ро-

ман В., Марія О.; Освялт 
Арлена М„ Шелегеда Ми-
хайлсУ. ^! 

163 Ловас Юлія. 
164 Кудрич" Анна Н., Славиќ 

Карло, Дарія М.; Янковсь-
кий Євген, Орися. 

165 Юркевич Василь А. 
170 Тќачко Едвард. Анна. 
174 МаринкДс Андрій 2, Лю-

бов. 
175 Отѓо Катерина, Паламар 

Які а,1' 2Л 
176 Жеребнлк Іван мол., Яр-

ка Анна. 
178 Кухар Ольга. 
183 Бара`ниќ^'Роман. Миросла-

ва; Копч Ярослава, Мар-
тнн Маргарита. Марія К 

187 Чупр^н В о л о д и м и р Б. 
194 Баранюк, Ігнат, Михайлюк 

Ярослав, Ніќман Марія, 
Степанія. 

206 Бердел Федір, Гладик Ан-
дрій мол.. 2, Гоґан Євге-
нія Б., `'Картер Тома Л.. 
Варвара А., Цинтія І.; 
Сарахман Дмитро М. 

213 Козак-Володимир. Катери-
на. `і"^"`' 

216 Запутоаич Віра Л.. Кебуз 
Зореслана, Левицька Тать-
яна,`МЬсюк Юрій, Цеге-
лик Богдан. 

217 Доналюка Роберт. 
220 Левус Ю Р І Й , Марія. 
221 Каськія `Володимир, Лен-

чук Мирослава. 
230 Батан Іван, Мартинншин 

Михайло, Татьяна; Прис-
таш Ірина А. 

231 ДІДжІяій}мо Люі І. 
233 Задорожна Ірина. Маґер 

Мирон І.. Черкас Грнго-
рій, Іва`н; Павлина 2. 

234 Мигалиќ' Анна. 
238 БортіШжг' Данило, Вонс 

Олеся А у Данилевнч Во-
лоднмнр, Олег. 

240 Бнцко Богдан. Вирета Ма-
ріян.. Лідія О.; Джуман 
Теодор, ' ‚Марія , Ольга; 
Кліщуќ 'Галина, Олеќсів 
Євгенія. 'павлічка Василь 
2. Ірина; Яременко Іван, 
Анна. 

245 Ярмолеико Євген. 
251 Козкђ^.іМнхайло В. мол., 

Пельц Юлія. 
252 Вуйцік Анна. Свистун Ан-

на, Шевчук Михайло. 
256 Бариич Михайло. 
257 Бойко Володимир М., Ін-

ГРІД; Захарчуќ Петро. 
Степаѓнія; Касперський 

ВІДД.: 
Степан, Мазурків - Мазур-
кевнч Михайло, Новак 
Надія, Солюќ Богдан. 

261 Аркотнн Наталя. 
266 Андревс Михайло Д., Ка-

чан Анатоль, Терлецькнй 
Іван, Степан. 

267 Закревська Олександра. 
268 Грамяк Дмитро, `Латам 

Юрій В., Сениќ Євгенія, о. 
Харина Мирослав 2. 

270 Вандровський Андрій, 
Іван;- Місило Іван. 

271 Дучій Володимир 2, Зо-
рнч Юрій Д. , Посилила; 
МекКі Маргарита, Сндор 
Олена. 

276 Мідзяновська Хрнстнна 
П. 

277 Андрусів Теодор Ф., Оле-
на Д . ; Богуцький Михай-
ло, Даяна М., Єва; Гонча-
рик Іван, Кебало Павло 
Сломяна Рената, Совнч 
Григорій. 

282 Вейкер Анна. 
288 Дрочак Іван, Михайло, 

Анна; Пінчак Микола, 
Емілія. 

286 Кіцей Іван, Мочун Петро. 
292 Гальчишак Шірлі. 
293 Кардашинець Імре, Крох-

мальиа Арлина В., Прон-
чик Степанія. 

301 Чопівськнй Юрій. 
316 Лазуренко Іван, Парўта 

Петро. 
317 Лоран Анна. 
319 Пік Посип, Франко. 
320 Козовнй Теодор, Анаста-

сія, Надія. 
322 Кіселик Ольга М. 
325 Бохоико Лілея, Бровський 

Василь, Франціска. 
327 Вишннськнй Петро, Снг`-

ній Борис, Ярослав; Щес-
няк Володимир. 

230 Шумлянський Степан Ф. 
336 Мнгайчук Надія. 
337 Ѓўменюќ Степан, Дудок 

Василь, Попович Теофіл. 
340 Кардозо Володимир, Пе 

легріні Одон, Шродер Во-
лоднмир Р. 

342 Юдкас Софія. 
344 Новак Юрій Я., Елеонора 

Е ; Під гайний Іван, Роср 
Юрій Л., Яворська Кате-
рина, Софія. 

356 Лозова Софія. 
358 Шіпка Олена. 
361 Вальчук Катерина, Гата-

ляк Іванна, Гульоватий 
Іван, Марія, Ольга; Іва-
ннцька Олена, Ільинць-
кий Іван, Ковальчук Інт`а 
2, Літепло Володимир, Ма-
рія А.; Пелех Маркіпн. 

367 Король Олександер Е., 
Словіковський Микола. 

372 Геча Юлія Д., Лнско Лю-
довнк. 

373 Кручовська Марія. 
375 Пазуняк Роман. 
383 Крнсько Іван. 
397 Войтович Степан 2, Єлн-

савета Є. 2; Калуш Ольга 
Нич Ольга, Суршко Мат-
вій. Ніна; Шурпета Ель-
фріда. -; 

402 Калничук Михайло. 
407 Бартош Григорій, Сенчак 

Григорій, Анастасія; Ха-
муляк Ірина, Чнрськяй 
Ярослав. Марія. 

408 Несторович Іван, Осідач 
Параскева М., Поліщук 
Розалія, Яворськнй Іван. 

414 Заграницький Михайло І., 
Кульчнцьквй Володимир 
О. 

418 Чепига Григорій, Алла, 
423 Брндун Марія, Воронець-

ка Уляна, Ткачук Явдо-
ха, Форовнч Зенон, д-р 
Цимбалістий Ігор П. ' 

424 Ткачук Антін. 
427 Бодак Марія, Думас Ро-

залія, Дяків Петро, Рого-
зинський Василь, Анна. 

430 Вонторський Орест, Тара-
ско Василь, Марія. 

434 Бойко Роман Р. 2, Гава-
лешка Остап, Гомонко Ві-
ра, Гуменна Олена М.. 
Д з с н д з я Василь, Марія: 
Мельник Степан, Юркевич 
Ольга. 

436 Ярмольчук Клариса. 
437 Стасів Марія. Шміґель 

Любомир М., Люба. 
440 Келебай Ярослав В., Смик 

Іван. Сороківський Борис, 
Темнюќ Богдан. 

445 Г а л ь л Едвард. Демкович 
Василь, Рогатннський Сте-
пан, Рудницький Ж д а н . 
Співак Мирослав, Френк-
лин Денис. 

450 Мілянич Євстахія. 
451 Нечай Микола, Соколов-

ський Данило. 
453 д-р Росоха Степан, Єли-

савета; Тейлор Арт В. 
454 Дейнека Марія. 
469 Буняк Петро. Кальчук 

Петро, Охрімеяко Іван. 
460 Макаран Юліян, Свинтак 

Анна, Сніг Григорій. 
463 Андревс Юрій, Боднарчук 

Аделина Т., Хрнстнна Д.; 
Дворак Іван. Керннцькнй 
Іван, Ратич Іриней, Римар 
Іван. Торошенко Юрій. 
Тофан Михайло, Хоплк 
Анна. 

46G Нога Григорій. 
473 Перс Ірина. 
474 Бодоро Казимир, о. Ври-

нявськнй Василь, Гелета 
Марія, Дунасвський Бо-
рнс, Євгенія Ч.; Калиняк 
Варвара. Космина Рома, 
Кудин Йосип, Куц Василь, 
Медвідь Володимир, Зір-
ка; Ннчиник Марія, Олій-
ник Іван. 

479 Гаврнлюк Дмитро. 
484 Задорожннй Василь, Кру-

па Марія. 
485 Сндор - Чарториська Вог-

д а н н а 
489 Греґорі Ангелина Л. 
497 Хомяк Галина. 
503 Єнднк Ярослав Е., Литвя-

нець Роман, Маївськнй 
Юрій, Шкамбара Олек-
салдра. 

506 Антониќ Василь Ст., Сте-
бельська Павлина. 

ЧЛЕНЃІ ПРИЙНЯТІ 
НАНОВО: 

Відд . : 

5 Гомфрі Д а в и д І.џ, 
М. 

9 Корнбш Иосид # , 

Карін 

В і д д . : 
82 Лисиќ Володимири, Мн-

хайло, Марія; Півинськнй 
Володя с л а в ' . 

90 Грабаровнч Микола # . 
113 Коземчак Марія М., Пав-

ловськнй Фраико П . # 

131 Варениця Остап, Семян-
чук Михайло, Еріка Б.; 
Щупак Анна. 

152 Савнцькнй Іван, Анна. 
153 Анкелевич Анна. 
175 Запоточна Марія, Зольна 

Марія, Шеремета Василь. 
194 Гудзоватнй Михайло, Яро-

слава; Мнсько Богдан, 
Ів.'.н, Катерина; Мицак 
Михайло' . 

263 Юрчннськнй Степан 2. 
204 Ямка Григорій', Марія. 
219 Крутасевнч Маріян, Со-

фія. 
221 Пилипів Степан' . 
239 Сенів Степанія. 
267- Шпонтак Христина Л. 
274 Малнс Катерина. 
267 Савич Григорій' . 
301 Глібчук Богдан. 
316 Новак Фраико'. 
323 Залоз Анатоль' . 
826 Воловийќ Зенон, Грини-

шнн І в а н ' . 
347 Бондаренко Василь. 
361 Куркчі Оксана. 
370 П з і й Роман. 
372 Мазеллі Юлія. 
379 Кручик Меланія. 
402 Орнат Франк'. 
107 Дмитрншан Іван' , Джойс 

С. 
408 Венгрин Григорій' , Кри-

вяк Юрій ' , Емілія. 
431 Пронко Петро' , Юрчишнн 

Іван ' . 
432 Андрусяк Іван' , Анна; 

Оріховський Михайло' , 
Спольська Наталя, Хва-

' л ю к Михайло' . 
436 Бріяика Григорій', Анна. 
445 Оброца Євгенія. 
155 Коритќо Марія. 
464 Бучовська Юстина. 
472 Брама Ірина. 
197 Прокоп Іван. 

Ч Л Е Н И ПРИЙНЯТІ З П Е -
Р Е Х І Д Н И М И ЛИСТКАМИ: 

Відд.: 
8 Мнкнтнн Павло, Надія. 

22 Здеблик Василь' . 
27 Ключник Ірина. 
48 Бялась Цецнлія М. 
61 Лисиќ Володимир' , Ми-

хайло, Марія. 
116 Бігун Іван. 
126 Півинськнй Володнслав' . 
150 Лаврів Атанасій, Клара. 
156 Маковськнй Гарасим, Ма-

рія. " . 
222 ЕрденберТер Володимир' , 

Кобзур Любомнра І. 
240 д-р Винницький Зенон Р. 
256 Винницьіотй-^Басиль. 
325 Бохоико Гаролд Г. 
331 Горинь Лев В . ' , Микола' , 

Петро' , Марія, Степанія; 
Ќостів Василь. 

339 Лазовський Юрій, Марія; 
Пулиќ Вогйан' , Романець 
Михайло, Юрій Т . ' , Леся 
І., Марія. 

356 Гірняк Анналіза В. 
375 Ткач Володимир' . 
460 Дутчак Микола' . 
471 Марчук Марія. 
473 Стельмащук Тарас ' . 

Ч Л Е Н И П Р И Й Н Я Т І З МО-
ЛОДЕЧИМИ ГРАМОТАМИ 

(ПЛАТЯТЬ Ф О Н Д И ) : 

Відд . : 

102 Волошин Данило Р . ' , Ма-
ріянна. 

221 Деркач Надія. 
339 Дрогомирецький Василь' , 

Степанія. 
379 Кукурба Петро ' . 

Ч Л Е Н И , Щ О ЗМІНИЛИ 
КЛЯСУ З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : 

Відд.: 

83 Голінний Микола, Юсти-
на. 

230 Стахура Петро. 
427 Чайковська Анна. 
430 Когут Роман Л. 
432 Грей Татьяна. 
473 Цибрівський Олександер' . 

Ч Л Е Н И СУСПЕНДОВАНІ: 

Відд: 

14 Шейиа Дмитро, Яворсь-
кнй Роман. 

19 Вацнк Микола', Галичнн 
Степанія. 

45 Римар Петро' . 
63 Міллер Ралф Р. мол. 

103 Лаврнноаа Меланія. 
106 Ленартович. Валеріян' , 

Мізинь Мелаііія. 
121 Рогов Олена. 
125 Костнрка Лев Г . ' 
126 Чарнецький Поснп Е . ' 
131 Галів Рнчард О.. Дячснко 

Ванда, Настнч Іван, Слнв-
чук Петро, Розалія; Тн-
хнй Микола. Степанія. 

133 Рицар Олександер 2. 
151 Яремчук Даяна. 
153 Гіль Іван Р ' , О'Коннор 

Анна, Роман Михайло, 
Єва; Федорійчук Данило, 
Євфросінія; Шашаро=сь-

, ќа Кетлін. 
157 Сольськнй Мирон, Фрал-

ціска. 
158 Робертс Іван Г. 
171 Вакарук Алойсія. 
174 Журківськнй Іваи^. Серс-

дюк Богдан 2 . ' 
194 Зохнюк Олександер' . Лнп-

ка Иосипина Б., Меландер 
Віра, Мельник Григор' , 
І гор ' . Ярослава А.; Они-
щак Оксана. Процнк Ми-
кола. 

203 Зимна Татьяна. 
214 Павлншнн Микола, Стефу-

рншии Іван ' . 
216 Стеців Богдан М ' 
219 Березовський Андрій І. 
240 Корф Ярослава. 
250 Білнс Михайло. Зннаїда; 

Некрагевнч Петро. 
251 Кармазин Адріян Б. 
271 МекГеррІ Олена. 
276 Сисин Колін. 
291 Савинда Іван' . 
325 Возняковськнй Петро' . 

Ткачук Іван. 

Відд.: 
346 Бучќовська Євгенія. 
349 Ясіновськнй Василь' . 
367 Савчук Степан, Павлина. 
371 Букшована Роксоляна, 

Степанія 3 . 
387 Осиф Юліян' . 
397 Дудурич Анна, Звір Ірина, 

Ярослава; Калуш Марія. 
402 Каленчик Анна. 
423 Березецька Ольга І., Бн-

л е н ь - Я р о с л а в ' , Ніна; Бо-
хонко Василь' , Гряцнк 
Михайло, Марія; Коваль 
Богдан П . ' , Роман И ; 
Сосновський Володимир. 
Сьомко Євстахій' , Ціхоць-
кий Людовик, Анна, Ма-
рія. 

432 Семенюк Ірина, Собчак 
Павло ' . 

440 Ѓўта Матвій І. 
442 Гунчак Євгенія. 
445 Васнлинко Омелян' , Ґа-^ 

лярник Нестор М.' , Дов-
жшіський Іван' , Кушлик 
Степан' , Погорецька На-
таля В., Процак Марія, 
Ройко Іван ' . 

471 Богара Василь' , Булка 
Іван' , Внтвнцька Ольга 
Л а з а р Йосип' , Маслюке-
вич - Дорогиќ Євгенія, 
Налижита Ольга, Чайка 
Григорій' . 

473 Перс Ірина, Тур Олена. 
489 Вибачииський Осип. Анна; 

Качалуба Иосипина. 
503 Вогонос Орест' , Мнхайлн-

на; Урбан Іван ' , Янда 
Мотря. 

506 Гладжуќ Василь' . 

ЧЛЕНИ, Щ О В І Д І Й Ш Л И З 
П Е Р Е Х І Д Н И М И ЛИСТКАМИ 

Відд. : 

7 Бялась Цецнлія М. 
14 Машера Дмитро. 
81 Войтович Петро, Володн-

мира. 
82 Лисиќ Володимир' , Ми-

хайло. Марія; Півинськнй 
Володнслав' . 

83 Бігун Іван, Ткач Володн-
мир' . 

125 Здеблик Василь' . 
133 Ќостів Василь. 
163 Романець Михайло, Юрій 

Т ' , Леся І.. Марія. 
240 Козбур Любомнра І. 
251 ЕрденберТер Володимир'7 
295 Полюга Яків. ., 
325 Микитнн Павло, Надія. 
346 Винницький Зенон. 
347 Горинь Лев В . ' , Микола' , 

Петро' , Марія. Степанія. ' 
354 Гірняк Емілія В. п 
361 Лаврів Атанасій, Клара. . 
371 Мушинськнй Михайло, Ва-

лентина. 
388 Маковський Гарасим, Ма-

рія. 
423 Дачишнн Юрій. 
432 Д і д у р Анна, Дутчак Мико-

л а ' . ,j 
434 Ключник Ірина. 
441 Сірський Володимир' . 
458 Буртняк Теодор. `` 
471 Стельмащук Т а р а с ' . ' `С 
473 Марчук Марія. г 
484 Хвеснк Петро, fМарія. 
486 Пмайло - КульчицькиЙ 

Б о г д а н ' , Всеволод Т. 

ЧЛЕНИ, Щ О В І Д І Й Ш Л И 31 
ЗВОРОТОМ У ГОТІВЦІ 

Відд . : 

14 Пнлипська Анна. 
20 Мнроник Юрій. 
25 Задорецький Михайло 2, 

Маргарита. 
27 Ключник Ірина. 
29 Лццннська Иосипина, Фе-

щак Микола. , 
75 Чмир Василь. 
81 Мацкула Ольга. 
96 Суцький Михайло Т. м о л . ' 

120 Козловський Д а н и л о ' . 
152 Савнцькнй Іван. Анна. 
221 Пилипів Степан' 2. 
2,49 Сенів Степанія. 
240 Внрста Маріян' , Лідія О.; 

Ш в е д Володимир. Ольга. 
274 Заяць Анна. 
277 Сович Григорій. 
281 Парннцький Євген. 
301 Глібчук Богдан. 
316 Новак Франко'. 
322 Мойомнк Анна. 
323 Залоз Анатоль' . 
324 Самбор Мирослав' , Анна. 

Євгенія, Марія. Ольга, 
339 Воютнцькнй Посип' . 
347 Бондаренко Василь. 
350 Цаловнч Михайло І . ' 
370 П з і й Роман. 
372 Мазеллі Юлія. і 
379 Караван Олег Ю . ' , Кру-

чик Меланія. 
418 Подільник Михайло' . 
423 Калнмон Ольга, Крнкли-

вець Посип. Галина; Ро-
манець Павло, Меланія. 

430 Паладій Борне, Миросла-
ва. 

432 Андрусяк Іван' , Анна;' 
Клнмець Софія. ОрІХІВСЬт 
кий Михайло' , Хвалюќ 
Михайло' . 

436 Бріянка Григорій', Анна. 
455 Коритќо Марія. 
457 Бородайко Іванна К. ( 
464 Бучовська Юстина. 
471 Боднн Євстахій' 2. Ка-

лужний Семен. 
497 Прокоп Іван. 

ЧЛЕНИ. Щ О В І Д І Й Ш Л И З 
В И П Л А Ч Е Н О Ю ПОВНОЮ 
СУМОЮ З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : 

Відд.: 
б Оприско Катерина. 

29 Трупі Посип' . 
56 Сівлнй Олексій' . 
63 Котик Іван ' . 
99 Лавриќ Іван' . 

156 Новак Михайло' . 
158 Кравчук Тимофій' . 
165 Юркевич Василь' . 
176 Жеребняк І в а н ' . 
187 Владика Снльвія, Ионес 

Ярослава А. 
206 Пасічняк Володимир' . 
238 Боднар Ольга. 
253 Солтис Олена М. 
277 Гончарнк Іван' , Лата Пе-

тров. 
289 Днмнтрій Марія. 
291 Томлнншин Ірина. 
308 Феслер Елмер І . ' 
317 Бойко Михайло' . 
319 Пік Франко'. 
330 Антощак Степан м о л . ' 

Відд.: 
рншнн Володимир А. 

432 Бойцул Анастасія. Вдовн-
чнл Михайло", Верес Анд-
рій' , Дунець Прокіп", Ма-
рія; Луцик Микола, Паш-
ковнч Катерина. 

469 Ѓарій Л ю ї С . 
473 Чабан Григорій'. 
484 Федорняк Ольга. 

члЕНИ.що ВІДІЙШЛИ НА 
НОВІШ В И П Л А Ч Е Н Е 

З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : 

Відд.: 
З Шубиќ Теодор' . 

13 Максимяк Марія. 
22 Шептак Петро' . 
33 Гард Іванна. 
41 Леонард Агнеса Д . 
57 Бова Софія. 
63 Зубик Розалія. 
83 Снмкусь Франко', Шава-

люк Петро' . 
94 Абеска Маргарита, Ш а -

лайко Михайло' . 
99 Надзон Андрій' . 

102 Бочуляк С т е п а н ' . 
106 Пудлнк Посипџ . 
124 Максим Данило Д . ' 
133 Літовннськнй Володимир' . 
137 Всресюк Анна. 
151 Адамс Олена. 
161 Сенько Василь' . 
196 Кбстюк Володнмнр' . 
217 Тіцькнй Петро' , Яцула 

Іван' . 
221 Богуцька Ольга, Комалн-

шин Степанія, Мурнн Грн-
горій', Анна; Сеньків Те-
о д о р ' . 

230 Стахура Петро. 
237 Сорока Теодор' . 
246 Тимошнк Василь' . 
276 Гебет Альберт' . 
282 Добрянський' Іван # , 
292 Джонс Флорентнна, Фаріоп 

Іван' . 
304 Верлейовгька Олена. 
310 Шимко Євгенія. 
316 Джумак Оттон'. 
323 Муфич Франко А . ' 
324 Мельннчук Іван. 
336 Заремба Михайло' . 
361 Боршовськнй Петро. 
379 Мостовий Василь' , Олена 

М. Ф. 
385 Панчишин Роберт' . 
397 Клим Анна. 
405 Мазуркевич Іван' . 
423 БІЛЄДЬКИЙ Михайло' . 
432 Даниляк Теодор. Слигапе-

та; Ільків Марія Є., Кобак 
Ольга. Попович Юліян' . 
Параскева. І 

ЧЛЕНИ, ЩО ПОМЕРЛИ: 

Відд: 
З Світич Василь16. 
5 Білннська Меланія. 

25 Мудрий Василь. 
38 Гонза Василь^. 
39 Заставний Посип. 
45 Козачншнн Петро. 
67 Бодак Юстина, Журав 

Анастасія. Хома Іван. 
85 Шипула Іван' . 
87 Хомнл Костянтин. 
91 Вознічак Марія. 
97 Бродський Василь. 
99 Дибач Іван. 

102 Мнтросевич Степан. 
104 Гроблевська Ольга 2. 
106 Дзявроннк Гарасим, Тур-
,,-..,. ко Михайла 
Д07 Морис Микола'. 
116 Стадник Олександра. 
117 Дериќ Генрих. 
120 Вавро Павло. 
143 Коваль Палько. 
153 д-р Головецькнй Микола. 
Ї56 Коструба Василь' ; - -
161 Паліца Пелагія. 
167 Вельган Семен. 
175 Ковальчук Марія, Копач 

Іван. 
191 Бойко Павло. 
204 Процнк Василь. 
207 Гудима Анна. 
213 Скарбовська Анна, Хоптій 

Марія. 
218 Кроль Іван. 

'220 Войтович Йосип. 
228 Петрнн Йосип' , Попович 

Михайло' . 
257 Герасименко Борис. 
261 Моя Олена Г. 
267 Пекар Анна. 
274 Віценцик Ілля. 
277 Гвіздь Яків. 
281 Євусяк Михайло. 
293 Сверид Олексі н'-. 
295 Пекарський Федір, Явор-
- ськнй Степан. 

301 Древко Микита, 
316 Никлас Розалія. 
317 Беднар Антін. 
348 Локус Маріянна. 
346 Мал'а щук Михайло' . 
403 Хомин Олексій 2. 
423 Сьомко Євстахій В. # 

460 Максимів С'тепан". 
464 Дралаќ Марія 2. 
471 Павлівськнй Петро 2. 

З А В В А Г А : Зіркою ( ' ) с. ПО.І-
начені прізвища тих членів 
чоловічої статі, які не плятять 
сѓплати за газету. 

ДЕПЯРТДМЕНТ МОЛОДІ 
Н О В О В П Н С А Ш ДГГІІ 

В і д д : 
8 Копко Роберт М.. Окаль 

Геновефа, Шкафаровсь-
, , кий Марта, Мирон. 

13 Демчар Анна М., Харко 
Андрея М. 

20 Кепан Ліза М. 
22 Зуль Давид М. 
25 Божемський Юрій. 
27 Олесннцький Мирон Ф. 
28 Балсевнч Антін мол, 
36 Попович Катерина А.. 

Лавра А. 
47 Чейс Патрнкія А. 
53 Путяк Анна. 
57 Лі'га Голлі С . Ропіцький 

Зузална М., Степан мол. 
58 Дубина Пилип мол.. Снро-

тинський Иосипина А . 
Іван III. 

59 Малилоиська Маргарита 
А., Терснтюк Теодор. 

70 Кричковськнй Михайло І., 
Роберт В., Розалія А. 

' 78 Вуќста Поснп А.. Іван К . 
, Олена А., Павло Фр. 
83 Копалайко Богдан I. 
94 Барлей Давид Я., Катери-

на А.: Мусиќ Павло т . 
Совірко Орест І., Халява 
Леонід, Надія. Ольга, 

96 Стентон Володнмнр. 
102 Зґута Ірина Ст. 
114 Маслайчук Марія. Смоляк 

Катерина, Ліза, Петро. 
127 Лунів Дебора М. 
130 Якубовська Єва. 

340 Кальчук Іван', Ангелана. 361 Дуда Михайло', д-р Пет-1^7 Мотрук Ярослава І. 

Відд.: 
148 Круг Давид, Євгенія Л.; 

Ленц Каролніга. 
151 Бохняк Колстантина М., 

Гойсак Давид И. 
153 Гело Володнмнр С , Ігор 

Б.; Горч Маріянна, Кво-
чак Михайло. 

155 Гураль Цинтія. 
156 Страґ Кевнн М. 
161 Гладьо Роберт А., Д у р 

Дебора А., Розамарія Л., 
Юднта P.; Шостак Джен-
ніфер Є. 

164 Каляник Катерина Хр., 
Микола І.; Лнло Микола 
П., Янковськнй Посип, 
Мирослав. 

172 Осадчук Роман П. II. 
173 Клапцуняк Келнет І.. 

Щнрба Євген М. 
174 Рудницький Тарас Ст. 
175 Бартосепнч Лукія А., Оле-

на М.; Ніньовська Зоріян-
на. 

183 Шейк Олександра А., Та-
мара А. 

194 Михайлюк Ольга. 
206 Картер Брус А., Данило 

В., Роберт И. 
216 Запутович Аріядна P., 

Олег; Лнтвнн Марќіяќ А. 
217 Гунзнк Михайло И. 
220 Кізяк Хрнстофор А., Мос-

калюк Роман П., Софія М. 
231 Бурмило Микола Е , Че-

рнл Л. 
233 Задорожна Тамара А. 2, 

Калушнќ Ірина. Ліза, 
Ольга; Шевчук Марія. 

234 Мигалиќ Іван. 
238 Барліт Петро мол. 
240 Данќо Ігор І.. Леся Хр.. 

Роман И.; Лещуќ Володн-
мир. Люся; Павлічка Ва-
силь І., Ольга: Семків 
Петро, Чабан Леся К., ЛІ-
дія О. 

243 Решетар Василь І. 
254 Нееклада Марія. 
266 Комар Марко Гр., Шведа-

ченко Петро. 
270 Куліш Михайло Ю. 
271 Зорнч Данило Ю., Иоси-

пнна А.; Коссак Леся 
Хр., МекГарвей Дерск Л., 
Тамара Л. 

277 Богуцький Данило Ст., 
Михайло І. 

283 Пінчак Володнмнр, Марія, 
Михайло. 

287 Ласпонара Яким М., Олей-
ко Шірлі К., Онуфрій На-
таля П. 

292 Глатовнч Донна М. 
293 Кардашинець Вікторія, 

Процко Павло Б., Петро 
Л.; Титла Андрій А. 

304 Лозннська Марія К. 
319 Кловп Василь мол. 
320 Козовнй Володимир. Яро-

слав. 
321 Бучковський Іван П. 
327 Гарпакяк Люба Л., Ќмета 

Олександер. 
336 Степаниќ Тимотей А. 
337 Вендюк Наталя О. 
341 Лисай Іванна Л., Шілі А. 
342 Юдкас Ольга. 
343 Граційно Хрнстнна А. 
344 Новак Андрій Т., Юрій Я. 

мол.: Яворська Ольга. 
348 Цсйслер Шарон Д. 
361 Вальчук Орест P.. Юрій 

П.; Гаталяк Марко Ю., 
Гульовата Анна, Ільннць-
кнй Адам. Степан; Літеп-
ло Варвара К., Савиць-
кнй Тома П., Яськів На-
таля. 

362 Петриќ Лена Л., Олена Г. 
375 Ткач Даяна М. 
379 Матвіїв Посип В. 
383 Мартинюк Яким М. 
395 Рудавський Роберт, Юрій. 
397 Суржко Оксана 2. 
402 Стасів Леся, Мирослава. 
407 Головка Степанія А. 
418 Ващук Татьяна. 
4 22 Філь Олександер. 
423 Брндун Анна. Ірина. Мн-

рослава, Степанія; Кохно 
Віра Н., Мізюк Йосип В. 
мол., Цимбалістий Павло 
Я.. Юрій І. 

124 Ткачук Петро. 
430 Турч`ин Орест І., Януш 

Софія. 
434 Грнцнк Богданќа. Василь. 
437 Шмі.Г`ель Ірина М., Марко 

Гр.. Татьяна Хр. 
445 Джуман Дебора, Михаль-

чук Олеся, Рогатннський 
Овѓен 3. P.. Марія Я. К., 
Михайло ф. Ст. 

453 Луців Леся А. 
159 Буняк Хрнстнна. 
461 П`авлншнн Надія, Шпур-

ко Ірина, Ольга. 
463 Німчук Іваќна І., Мнхай-

ло А. 
164 Коваленко Лев М. 
-171 Бородайлюк Галина. 
474 Плета Іван, Дунаѓйська 

Лавра, МсдвІдь Романа. 
Павлів Зенес. 

176 Онуфрійчук Іван. 
484 Задорожна Оксана І., Ло-

баіцук Степан Б. 

ДІТИ ПРИЙНЯТІ НАНОВО: 

Відд. : 
5 Гомфрі Марія Хр. 
8 Івасютнн Степан. 

63 Арко Зузанна л. 
76 Штоѓриќ Стемак Т. 

152 Савнцькнй Андрій, Іван. 
163 Балецькнй Роман. 
204 Ямка Григорій мол., Ио-

сипнна А., Кетлік, Мнхай-
лнка. 

206 Брапк Патрнкія. 
215 Підкопнч Йосип. 
21S Тофил Джойс М. 
221 Гриценко Любомир, Чор-

номаз Володимир А. 
223 Браќт Рокалд. 
251 БоЃс Розалія М. 

! 276 Орловський Тома мол. 
281 Бакос Іванна. 
336 Наконечний Богдан. 
346 Героґа Хрнстнна А., Юрій 

Р. 
364 Кнрил Петро В., Роберт 

М. 
369 ѓ`тим Маргарита. 
379 Кручик Данило Л.. Ярос-

лава І. 
432 Андрусяк Романа, Гарбар 

Ігор. Оріхівська Донна К., 
Софія, Степанія; Спольсь-
КИЙ Андрій І. 

441 Лущак Володнмнр, Мирон. 
472 Брама Хрнстнна. 
445 Коваль Андрій, Оксана. 

І ДІТИ ПРИЙНЯТІ З П Е Р Е -
ХІДНИМН ЛИСТКАМИ 

Відд.: 
22 Здеблик Василь П.. Марі-

ЯНІіа Д., Марко Я., Теодор 
В., Тома А. 

116 Бігун Ірина, Марія. 
150 Лаврів Анна, Богдан А., 

Поснп М. 

Відд.: 
156 Маковський Володимир. 

Мирослава. 
183 Смолій Люба. 
287 Кнрил Петро В., Роберт 

А. 
325 Бохонко Катерина А. 
339 Романець Зиновій, Роман 

Б. 
356 Гірняк Богдан, Донна М., 

Петро, Христина. 
454 Пусь Леся Г . Оксана О. 
473 Таратута Іван, Іванна. 

ДІТИ Щ О З М І Н И Л И 
КЛЯСУ З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 

В і д д : 
15 Масник Катерина А., Та-

рас В. 
83 Голінна Марія Д. , Юрій. 

ДІТИ СУСПЕНДОВАНІ 

В і д д : 
14 Яворський Роман мол. 
15 Грнчанюк Пилип мол. 
63 Артман Григорій С. 
85 Чипот Ярослава Д . 
96 Морфі Марця І., Поверс 

Едвард В. 
112 Набережна Донна М. 
120 Хотинер Варвара А. 
125 Скочнляс Михайло Д . 
127 Юрків Богдан. 
153 Фінів Колін П., Шашаров-

ська Еліза М. 
194 Вахўта Лариса А. Р. 
203 Зимна Патрнкія М., Хрнс-

тина О. 
214 Бренич Євген Л. 
221 Швабінський Орест Я. 
250 Білнс Григорій. 
295 Мількович Марко. 
327 Мотуз Христина Н. 
329 Гаврнляк Іван мол. 
336 Полюка Роберт Т. 
408 Багдай Михайло. 
423 Морозовський Лідія, Сте-

пан М., Ярослава К. 
432 Собчак Данило П. 
445 Курдндик Лев, Лесь, Та-

рас І. Є.; Шелест Анна, 
Бренда. 

456 Квятковський Павло. 
459 Калнновнч Іван Б., Олек-

сандер. 
472 Ненич Іріша, Ярослав; Те-

слюк Джінджер, Катерина, 
Надія. 

497 Суховерська Олександра 
Л. 

Діти. ІЦО В І Д І Й Ш Л И 
З ПЕРЕХІДНИМИ 

ЛИСТКАМИ 
Відд.: 

83 Бігун Ірина, Марія. 
163 Романець Зиновій, Роман 

Б. 
175 Смолій Люба. 
354 Гірняк Богдан, Донна М., 

Петро, Христина. 
361 Лаврів Анна, Богдан А., 

Йосип М. 
364 Кнрил Петро В., Роберт 

А. 
371 Мушинськнй Адріянна О., 

Віктор. 
388 Маковський Володимир, 

Мирослава. 
458 Буртняк Василь Т. 
484 Хвесик Володимир, Йосип. 
486 Цмайло - Кульчицька Зо-

ріянна. 

ДІТИ. Щ О В І Д І Й Ш Л И ДО 
С Т А Р Ш И Х Ч Л Е Н І В У Н С : 

Відд . : 
96 Федишин Петро И. 

127 Греґа Петро, Швець Л ю -
ба. 

158 Соренсен Каролина Д . 
164 Кудрич Анна Н. 
271 Духній Володнмнр. 
372 Ґеча Юлія Д . 
423 Воронецька Світляна, 
497 Хомяк Галина. 

ДІТИ, Щ О В І Д І Й Ш Л И з 
ВИПЛАЧЕНОЮ ПОВНОЮ 

СУМОЮ З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 

Відд. : 
1 Колодій Ричард Ю. 

33 Білас Юрія К. 
42 Клим Еріка, Фішер Мн-

хайло А. 
53 Ференц Любомнра. 
63 Кеќт Слнсавета 3 . 
84 Левнс Внлмонт А., Марія 

А. 
102 Бобечко Данило Ст. 
130 Тнмшів Роберт І. 

ВІДД.: 
156 Закорчеминй Павло М. 
164 Калалич Степан Ф. 
187 Чупрун Володимир В., 

Іван мол. 
204 Вндннк Джойс Л., Ленчуќ 

Павло П., Лешко Ярослав 
5. 

238 Рокетинець Кеннет П. 
251 Понятншин Богданќа О. 
259 Фіґель Павло Д . 
277 Лемега Ярослав М. 
281 Гриник Василь, Дачуќ 

Конрад В., Маріянна; Че-
сновський Карло А. 

282 Васкик Іванна. 
323 Кархут ІлеЙна М. 
330 Палізі Іванна М. 
338 Каренчак Аядврсон І., 

Ітон М. 
350 Блащук Данило М. 
361 Літепло Євгенія К., Нич-

ка Варвара А. 
370 Липцан Михайло Т., Со-

занськнй Степан. . 
432 Ґевчук Євген, Сосновая 

Ернест М. 
441 Ботос Віра. 
455 Корсун Галина. 
458 Бабляк Мирослав, Вер-

нацький Едвард В 
Тб9 Чиковськнй Роман М. 
471 Карвацький Теодор Е. 
473 Дмитрів Дениса, 
502 Чуганюк Олександра П. 

ДІТИ, Щ О В І Д Ш Ш Л И 
Н А ПОВНЕ В И П Л А Ч Е Н Е 

З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : 

В і д д : 
20 Гох Анна Д , Ольга М. 
38 Мельник Йосип Фр. 
80 Солян Йосип Е 
94 Золя Степанія. 

102 Федак Лавро С. 
147 Марковнч Євген 
161 Солдрншин Марія А. 
221 Дужаиський Володнмнр 

Т., Степан І. 
230 Робертс Маріянна. 
292 Фултон Теодор Е. 
293 Свідер Борис Є. 
300 Бережанська Анастасія, 

Павцьо Василь. 
321 Ссдацький Павло І. 
345 Тофин Тома Н. 
432 Кобак Роман, Теодор; Па-

шкевнч Михайло. Роман; 
Шимаиська Євгенія С. 

452 Невліда Іваќна М. 

ДІТИ, Щ О В І Д Ш Ш Л И 
ЗІ ЗВОРОТОМ У ГОТІВЦІ 

В і д д : 
63 Арко Зузанна Л., Мелі-

шин Михайло И., Сотник 
Цинтія Л. 

110 Дудз ік Лаврентій С , 
Юднта А. 

152 Савнцькнй Андрій, Іван. 
155 Кенінґгем Маргарита. 
206 Бравн Патрнкія. 
215 Підкович Йосип. 
218 Тофил Джойс М. 
221 Чорномаз Володимир А. 
223 Брант Роналд. 
238 Карапетіян Лев. 
251 Боѓс Розалія М. 
276 Орловський Тома мол. 
281 Бакос Іванна. . 
287 Олейко Шірлі К. 
316 Ніньовська Наталя. 
320 Шулька Пилип М. 
364 Віч Павло Т. 
369 Стим Маргарита, 
379 Кручик Данило Л., Ярос-

лава в. 
403 Оприско Михайло мол. 
418 Цап Ольга О. 
423 Романець Іван, Марія, Ми-

хайло. 
432 Андрусяк Романа, Ярос-

лав І.; Гарбар Ігор, Орі-
ховська Донна Хр., Софія, 
Степанія; Самчій Іван. 

436 Бріяика Володнмнр, Оль-
га, Христина. 

454 Четнрбук Данило. 

ДІТИ. `ЩО В І Д І Й Ш Л И 
ДО С Т А Р Ш И Х Ч Л Е Н І В УНС 
З МОЛОДЕЧИМИ ГРАМОТА-

МИ (ПЛАТЯТЬ Ф О Н Д И ) : 
В і д д : . 
102 Волошин Данило P., Марі-

яќка. 
221 Деркач Надія. 
339 Дрогомирецький Василь, 

Степанія. 
379 Кукурба Петро. 

ДІТИ, Щ О ПОМЕРЛИ: 
В і д д : 

1 Ховка Іван І. мол. 

ЧИСЛОВЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРО РУХ ЧЛЕНСТВА УНС: 



(ЩВ0ІЏт^ЗШЩЦЯг29.т. І ф Щ Щ - І Щ Љ7Ь 
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВНОГО КАСИРА У.Н.СОЮЗУ 

ЗА ШСЯЦЬ Б Е Р Е З Е Н Ь 1966 РОКУ 

ІЕ№ТІМЕІТ СТАРШИХ ЧЛЕНІВ 
Прихід: 

-ЬФ-

ІВДЕНТОВЕ ОЕЕЗПЕЧЕШ 

Відділ Заплатив 
398 21.37 
399 201.62 
102 ' 77.04 
403 28.58 
405 10.28 
406 52.71 
407" 6.25 
408 179.35 
409 4.84 
410" 22.50 
411 9.47 
413 18.79 
414 580.11 
417 90.81 
418" 16747 
419 9.18 
422 -__ 80.72 
223" 829.11 
4 2 5 " 10.80 
427 289.64 
4 2 8 " 22.76 
429 6.16 
430 306.08 
4 3 1 " 302.88 
432" 1.53747 
433 189.91 
434 315.26 

Відділ Заплатив 
4 3 5 " 69.86 
436 149.21 
437 277.23 
438 49.50 
4 3 9 " 849.57 
4 4 0 " —-_— 23.03 
441 188.31 
4 4 3 " 23.80 
444" 19.37 
445 236.78 
446 _._ 29.50 
449 3.18 
450" 61.24 
4 5 1 " 207.15 
452 106.26 
453 5.22 
455 130.20 
456 64.28 
457 109.20 
458 494.75 
460 98.57 
461 176.28 
464 338.56 
466 226.74 
467 3.00 
4 6 8 " 220.79 

Відділ Заплатив 
469" 14.07 
470" 33.28 
4 7 1 " 1,866.39 
472 233.99 
473 248.92 
475 2.58 
476. 74.06 
477 18.86 
478" 28.99 
479" 72.76 
481 52.49 
482 3.25 
484 _ , 268.66 
485 85.63 
486 137.50 
487 171.07 
4 8 8 " 44.62 
489" 6.00 
490 46.44 
495 . 51.23 
497" 204.14 
498 131.98 
499" 6.53 
500" 106.93 
502 158.71 
5 0 3 " 33.69 
506 _ 5.94 

З місячних в к л а д о к в і д членів , обезпеченнх 
в молодечому департамент і $62,157.44 

З місячних в к л а д о к 
від членів 

Відсотки в ід 
морґеджів __ 45,299.79 

Відсотки в ід 
бондів 

Відсотки в ід член-
ських позичок .... 1,653.73 

Ч и н ш в ід р е а л ь -
ностей в Д ж е р з і 
Ситі Н. Д ж 

Прих ід від р е а л ь -
ностей н Кергон-
ксоні, Н. И 

Приходи друкарн і 
і книгарні — 

З переносу резерви 
за суспендованих 
членів 

З переносу федера -
льного податку 
з а помічні сили .. 2,218.14 

З переносу стейто-
вого податку з а 
помічні сили 

З переносу резерви 
при зміні к л я с 
обезпечеиня 

Вплатн коштів прн 
морґеджових ін-
вестиціях __ 

Зворот премій з до-
даткового обезпе-
чення 

Вплатн на в и д а н н я 
англомовної ук-
раїнської енцик-
лопедії 

В п л а т и на з а п л а т у 
податків на мор-
ґ е д ж о в н х інвес-
тиціях 

223,579.70 

84,379.22 

2,000.00 

4,360.92 

23,275.04 

19463.80 

238.57 

127.00 

100.00 

49.48 

563.75 

2.906.10 

Р а з о м 410,215.24 

Інвестиці ї 

Сплати морґеджів 120,087.82 
Сплати членських 

позичок -_ 5,657.26 
Р а з о м в ід 

Інвестицій 

Повторення 

125.745.08 

З місячних вкладок , 
відсотків в ід інвес-
тицій і інші приходи 410,215.24 
В ід інвестицій 125,745.08 

Р а з о м прихід з а 
березень 1966 р. 535,960.32 

РОЗХІД 
ВИПЛАТИ ПОСМЕРТННХ ЗАПОМОГ ПО БЛ. П.: 
1 Лабовська Е в д о -

докія 
1 Ховка І в а н мол. 
З Світич В а с и л ь 
5 Б ілннська Мела-

нія 
25 Мудрий Василь 
ЗО Ѓмитриќ Г а в р и -

500.00 
1.000.00 

228.00 

500.00 
500.00 

1,000.00 
500.00 38 Гонза Б і л л я м 

45 К о з а ч н щ н н Пет-
ро 500.00 

52 Грибиќ В і л л я й 1,000.00 
57 Б е л н н а Л ю д м і л а 1,000.00 
57 Б е л н н а Л ю д м і л а 1,000.00 
67 Хома І в а н 1.000.00 
67 Б о д а к Ю с т н н а .. 750.00 
75 Футала Василь 500.00 
91 Вознічак Марія 500.00 
94 Стойко Микола 500.00 
99 Дибах Іван 1.000.00 

102 Мнтросевнч Сте-
ф а н 2,000.00 

104 Гроблеська Оль-
га 1,000.00 

104 Гроблеська Оль-
га 1,000.00 

106 Захар іссевнч Д а -
рія 500.00 

106 Т у р ќ о Михайло 1,000.00 
111 Ќўпінський Мн-

х а я л о 500.00 
116 Стаді їик Алек-

сандрія 250.00 
117 Д е р н к Генрій _- 1.000.00 
143 К о в а л ь Панько 1,000.00 
147 Ќоѓ%т Іван 1.000.00 
153 Головецькнй Ми-

кола 1,000.00 
156 Коструба Василь 500.00 
158 Б у р д з я к Михай-

ло 357.00 
167 В е л ґ а н Семен __ 1,000.00 
175 Питель Б о г д а н 500.00 
178 Ковальчук Ма-

ріп 1,000.00 
182 Гернк Василь ._ 500.00 
191 Бойко П а в л о __ 500.00 
192 Мельник П е л я -

гія 500.00 
194 Іванншнн Ми-

хі:йло 500.00 
204 Г ірка Олексан-

дер 1.000.00 
204 Процик Василь 1,000.00 
207 Г у д и н а Анна __ 500.00 
218 К р о л ь І в а н 500.00 
220 Войтович И о -

снф 500.00 
221 К у л н ц ь к а Олек-

с а н д р а Р . 1,000.00 
223 Петрін И о с н ф -_ 1,000.00 
223 Попович Михай-

ло 500.00 
225 Іванко Михайло 500.00 
230 Т у р и ќ І в а н 500.00 
230 І в а н ю к Іван __ 1.000.00 
230 Кучманнч Анна 1.000.00 
239 Піскер Гелииа 1,000.00 
251 Наконечний Сте-

ф а н 1.000.00 
257 Гарасименко Бо-

рис 500.00 

261 Моя Грін Гели 
на 1,000.00 

272 Ш е в ч у к І в а н 
274 Ц а б а и я к Марія 
286 Чорній Т е к л я __ 
292 Крушельницькнй 

Еміль 
292 Ф у т а л а В а с и л ь 
292 З а м о р и л о А н д -

рій 
295 Пекарський Фе-

д о р 
296 Дмитр ів Семко 
296 Б е д н а р ч и к І в а н 
316 Ю р к і в М и х а й л о 
316 Н н к о л а Р о з а -

лія 
323 К у п а В а р в а р а 
324 Н а м а н и Евдок ія 
325 ВОЗНЯКОВСЬКИЙ 

И о с н ф 
333 Р о л я А н н а 
334 Ковальчик І ль -

ко 
339 Петелюк П а в л и -

на 
343 Локус М а р і я н н а 
352 Яворськнй Воло-

димнр -_-_____..-_- 1,000.00 
361 К р а м а р ч у к Сте-

фан ія 
361 Снігур И о с н ф __ 
361 Б а л а с Онуфрей 
361 Озаранець Воло-

д н м н р 
370 Васнлик А н н а __ 
371 П о в а л я ч е к І в а н 
377 Міґелнч Катерн-

на 
403 Хомнн Іл ія 
103 Хомин І л і я 
423 Госвнч Володи-

мнр 
439 Дубневнч Е в г е -

нія 
441 Р і п к а Михайло 
459 Б у г а й Петро 
464 Д р а л а ќ Марія 
464 Д р а л а ќ Марія __ 
489 Ш п и л ь к а Б о г д а н 

свіц. 

500.00 
500.00 

1,000.00 

500.00 
500.00 

1,000.00 

500.00 
500.00 

1,000.00 
750.00 

250.00 
600.00 

1,000.00 

500.00 
1,000.00 

500.00 

1,000.00 
500.00 

500.00 
1.000.00 
1,000.00 

1,000.00 
500.00 
500.00 

500.00 
1,000.00 

500.00 

1,000.00 

1,000.00 
500.00 

1,000.00 
500.00 
500.00 

8S8.00 

Р а з о м виплачено пос-
мертних з а п а м о г 64,973.00 

І Н Ш І В И П Л А Т И 
П О С М Е Р Т Н О Г О Ф О Н Д У 

Від ійшли з виплаче-
ним обезпечеииям в 
готівці (ендавмент) 76,037.87 

Перенос резерви з а 
суспендованих чле-
нів в 1965 р. 19,463.80 

Грошеві звороти __ 17,638.09 
Премія з а додаткове 

обезпечеиня 988.89 
Виплати на реальиос-

т я х в Д ж е р з і Ситі, 
П. Д ж . 4G2.13 

З а п л а т а вкладок з а 
дітей, котрих родн-
чі померли 308.47 

Перенос резерви прн 
зміні кллс обезпе-
печення 127.00 

Див іденда д л я прий-
нятн.ч наново чле-
нів 26.80 

Відсотки на закупле -
ннх бон д а х 16.44 

Р а з о м інші виплати 115,069.49 

П О В Т О Р Е Н Н Я 

Виплати посмертних 
запомог 64.973.00 

Інші виплати лос -
мертного фонду 115,069.49 

Р а з о м 180,042.49 

В И П Л А Т И З Ф О Н Д У 
С И Р І Т С Ь К О Г О 

В. 57 Чорній Теодор 250.00 
В. 161 Друз інська 

Марія 617.50 

Р а з о м 867.50 

В И П Л А Т И З Ф О Н Д У 
Н А Р О Д Н О Г О 

Пожертва на будову 
будову Української 
Кат. Катедри у Фі-
лядельфі ї . Па . 

В. 432 стипендія д л я 
Володимира Коза-
к а 

Американський Ч е р -
воннй Хрест _-__ 

Р а з о м 

2,500.00 

400.00 

250.00 

3.150.00 

В И П Л А Т И З Ф О Н Д У 
З А Х И С Т У 

Направн . паливо, 
світло і інші внпла-
тн на реальностях 
в Кергонксоні , Н. 
И. 4,728.21 

В И П Л А Т И З ФОНДУ 
К О Н В Е Н Ц І Й Н О Г О 

Д р у к конвенційних 
повідомлень 145.45 

В И П Л А Т И З Ф О Н Д У 
З А П О М О Г О В О Г О 

7 Бодиль Анна 25.00 
7 Тнма Іван 35.00 

16 Терпели-вець Ю л і я 25.00 
28 Д а в и д Марія 25.00 
28 Уѓрин Анна 25.00 
39 Д.-іцюх Михайло 35.00 

39 Гриник Анна 25.00 

39 Пастушанчин 
Михайло 35.00 

42 Фещак Симои 35.00 
45 Веселик Катерина 25.00 
53 К р і л ь С т е ф а я 25.00 
56 Ковач І в а н 35.00 
58 Смолинський Василь 25.00 
62 П о г а р Михайло 36.00 

4 63 Мищншин Онуфрій 35.00 
63 Оресик Стефан 35.00 
65 Л е с н я к Марія 30.00 
78 Лойко Григорій 35.00 
83 Д р а б и к Андрій 35.00 
90 Комарницький 

Мирослав 35.00 
90 Височанська А п н а 25.00 
94 Ш е р е м е т а В а р в а р а 25.00 
99 Б а л ь н о Марія 30.00 
99 Л а в н и й Петро 35.00 
99 Сейюк А н а с т а з і я 25.00 

103 Г а т а л а Роман 35.00 
105 Пташинський Теодор 40.00 
107 Когут Юрій 35.00 
109 Мороз Олексій 35.00 
109 Ш е п е л я к Марія 25.00 
112 Сидорович Е в а 25.00 
113 Б а т н с П е л а г і я 25.00 
116 Петрншин Олекса 35.00 
119 Грибиняк Ю л і я 25.00 
123 П л і ш к а Василь 35.00 
127 Гелецька Матрона 25.00 
127 ЛевицькиЙ Максим 35.00 
130 Дроботій Василь 35.00 
147 Котик А н н а 25.00 
150 Тарнавський І в а н 40.00 
155 П а в у к Михайло 35.00 
155 Г у р н я к Софія 25.00 
155 К а р д а ш В а р в а р а 25.00 
155 Олійник А н н а 25.00 
155 Сетник І в а н 35.00 
163 Соболь Стефанія 25.00 
168 Д я ч и ш н н Марія 25.00 
168 Іпанило А н н а 25.00 
168 Космнна Ксеня 25.00 
175 Н а з а р к е в и ч Григорій 35.00 
176 Ю ґ а н Андрій ` 35.00 
176 Н а д е й Василь 35.00 
191 Паскевнч Тома 35.00 
204 Глннська К а т е р и н а 25.00 
204 Макснмюк Михайло 36.00 
206 Борис Андрій 40.00 
213 Д а н ќ о Т е к л я 25.00 
221 Гараснм Михайло 35.00 
230 Горбаль Євдоха 25.00 
230 Б е з п я т н й Михайло 35.00 
238 Мороз Д ж е н і - А н н а 25.00 
241 Мединська Ел ія 35.00 
242 Ќ р у л ь Анна 26.00 
252 Процик Г а л и н а 25.00 
252 Перегонів Антоніна 25.00 
254 Котик Антін 35.00 
259 Л я п о н т е Стефанія 25.00 
261 Ш и б я к Патрик ія . 25.00 
266 Олійник Д м и т р о 35.00 
268 К р а в ч у к Д м и т р о 26.00 
276 Ѓ е р а Григорій 35.00 
276 Ѓ е р а А н н а 25.00 
276 Г о м з я к П а в л и н а 25.00 
281 Бнрнч Марія 25.00 
286 Ч е л я к Василь 35.00 
286 Ш н м о н А н н а 25.00 
287 Гагарин Евдок ія 26.00 
287 Гагарин Григорій 35.00 
289 Головка А н а с т а з і я 25.00 
292 М а с л я к Анна 25.00 
292 П а п а ш А л е в т н н а 25.00 
292 Л а в р н н е ц ь Микола 35.00 
294 Ѓўменюќ И о с е ф н н а 25.00 
301 Г а л у щ а к Антін 36.00 
301 Врублевська Марія 25.00 
305 Андрусншнн П а в л о 35.00 
305 Кічула Стефан 35.00 
305 Сороканич Стефан 35.00 
306 Андрійців Андрій 36.00 
306 Ж%йко І в а н 40.00 
309 Госко Марія 26.00 
316 Щ у р Катерина 25.00 
327 Мнсуренко 

Олександра 25^.00 
331 Г н а т к ж Онуфрій 33.00 
333 Гелетій Софія 25.00 
333 Боберська Доротея 25.00 
334 Завінськнй А д а м 35.00 
336 Небеш Стефан 35.00 
338 Кудл'иќ Иоснф 35.00 
338 Снвик В а с и л ь 35.00 
344 П р и т у л а Ксеня 25.00 
348 К у з н я ќ Каролипа 25.00 
361 Оґр`однік Марія 25.00 
361 Олійник Антін 35.00 
361 Мельник Стефан 35.00 
361 Мушкевнч Софія 25.00 
361 Козак Л е в 35.00 
361 Конюх Петро 35.00 
362 Л е ш а к Михайло. 35.00 
363 Луцншнн Михайло 35-00 
367 Пукіш Василь 35.00 
371 Маллок Марія 25.00 
375 Волошанськнй 

Микола 35.00 
379 К і н а щ у к Дмитро 35.00 
400 Ш о т и к Констаитина 35.00 
405 Чеканська Е в а 25.00 
418 Ч е л ю к Анастаз ія 25.00 
423 Кренці ґлова Микола 35.00 
423 Петрів Петро 35.00 
123 Калиннченко В а р в а р а 25.00 

ІНСТАЛЯЦІЯ "УЏРАВИ 
„ЧОРНОМОРСЬКОЇ 

СІЧЃ 

Нюарк. — В'неділю, 24-
го квітня, в залі дому ,Дор-
номорсьќої Січі", відбулась 
інсталяція нової' ' управи 
„Чорноморської ' Січі", що 
була вибрана згідно зі ста-
тутом на 1966 рік. В імпрезі 
взяло участь около 150 
членів і гостей. `Це свято 
„Чорноморської Січі'' зве-
личали своєю прнявністю 
видатні американські гості, 
а саме посадник міста Ню-
арку п. Н. И. Адонізіо і 
радний міста з округи Вест 
Вард - Вейлсбурґ.п. Ф. А-
донізіо, які у своїх промо-
вах щиро вітали українсь-
ку громаду з ц успіхами. 
Між почесними гістьми були 
також любител% спорту, 
касир Українського Народ-
ного Союзу п, Роман Сло-
бодян, представник місце-
вого ОДВУ д-р 'Володимир 
Комаринський, представни— 
ця місцевої „Самопомочі" 
п. С. Букшована, і представ-
ниця 86 Відділу СУА п. 
Люба Лапичак. Г о л о в н у 
промозу під час- бенкету 
виголосив д-р Богдан Ше-
бунчак, а обов'язки май-
стра церемонії вів голова 
команди копанб'гО м'яча 
„Чорноморської t. (уїчі" відо-
мнй футболіст ті.' Володи-
мир Чижович. Цьогорічна 
управа „Чорноморської Сі-
чі" . укон(ггитувалась так: 
Володимир Пііілуськнй — 
голова, Іван Хамуляк і Єв-
ген Чижович —: заступники 
голови, В. Шараневич — 
секретар, М. Матіяш — фі-
нансрвнй. секретар і С. 
Длугоііі — касир. 

ДОПОВІДЬ ПРО 
‚‚ГРУНВАЛЬД - В'ЄТНАМ" 

Ню Иорк. — Нюйорксь-
кий Відділ ОбВУА влаш-
товус в суботу, J30-ro квітня 
Ц- P. в горішній залі Укра-
їнського Літературно-Мнс-
тецького Ќлюбу' в Ню 
Иорку місячні сходини чле-
нів з доповіддю іьж. Заха-
ра Івасяцшва на тему 
„Грунвальд — З'стнам". 
Початок в год. Т"іоо вечора. 
Після доповіді дискусія. 

клопедіі .,. 146.22 
Оголошення — 106.00 
Кошти при морґеджо-

вих інвестиціях .... 75.00 
Фотостат членським 

аплікацій 72.90 
Асекураційні детіар-' 

таменти з а дозволи 50.00 
Книжки і ж у р н а л и . . . 15.63 
Вплати до братських` 

ор'ганізацій 15.00 
Оплата з а канадійські 

чеки і депозити .... 48.53 

423 о. Наг ірняк І л л я 
432 ДуиЧець Проќ і п 

40.00 
35.00 

Разом виплачено з 
фонду адміністра-
ційного $82,043.11 

Інвестиції 

Інвестовано в мор-
50.000.00 ґ е д ж а х _-

Інвестовано в 
бондах 198.398.96 

Позички членам .... 6,857.58 
Інвестованно в 0 

реальностях ' 954.48 

432 о. Л а в р и ш и н Василь 35,00 
436 Н а ц ю к Софія 25.00 
445 Масло Григорій 35.00 
468 Головацький Василь 35.00 

Р а з о м виплачено 
запомог з фонду 
запомогового 3,845.00 

В И П Л А Т И 
А Д М І Н І С Т Р А І Ц П Н О Г О 

Ф О Н Д У 

Виплати друкарні 
і книгарні $23,779.59 

П л а т н я помічних 
сил 10,344.38 

Нагороди з а нових 
членів 10,243.00 

„Свобода" з а орган 8,600.00 
А к т ю а р з а оцінку 

грамот і нові 
табелі 4,800.00 

Нагороди постійним 
організаторам 3,679.50 

П л а т н я головного 
у р я д у — 3.249.99 

Федеральний податок 
з а помічні сили .... 2,984.76 

Нагорода д л я пред-
сідннків 1 касирів 
з а 1965 р . 2,910.00 

Кошти головної 
контролі У Н С 2.163.56 

Кошти подорожі пос-
тійних орган ізато-
рів - - 2.106.04 

Кошти подорожі і 
репрезентаці ї 1,778.20 

Канцеляр ійні друкн 1,520.50 
Ч и н ш за офіси у 

власному домі .... 1,000.00 
Обслуга і прибори д л я 

з л а д ж е н н я виказ ів 
і зв іт ів ( IBM) 592.71 

Медична провірка здо-
ровля нових членів 371.85 

Канад ійська канце-
л я р і я __ 366.66 

Видатки на пошту 318.00 
Чищення м а ш и н 1 

інші виплати 237.83 
Обезпечеиня поміч-

них сил 240.00 
Телефон - - 227.26 
Виплати при висилці 

англомовної енцн-

Р а з о м інвестовано 256.211.02 

Р а з о м розх ід в 
березні 1966 р . 531,032.78 

З іставлення готівки 
Готівка з кінцем 

лютого 1966 року 
осталася ._ $296,670.51 

Прнхід з а березень 535.960.32 

Разом $832,630.83 

Розх ід з а березень 531.032.78 



Ч..7Я . СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 29-го КВІТНЯ 1968- гі 
НВЄ .J ц цц. 

ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ В БАЛТІМОРТ^; 
в погюзуміцйі з місцевим Відділом УККА, в склад якого g 
входять Т-во Прихильників УНР, ОДВ.У nr.RVA г`„,п-, -І 
Українок, „Самопоміч", ..ІІроішдііиіл", 
„Зареви", .‚‚Українська Студентська 

320-ИЙ Відділ УНС 

ООВУА. Сою:і 
Пласт, У AT ІЛ 

Громада, ОДУМ, В 

—- влаштовує — 
в неділю, 1 ТРАВНЯ Д966 р. о год. 12-ій дня 
в залі „САМОПОМОЧІ" при 239 С. БродвеЙ 

Жалобні Сходини 
присвячені Голові УНР, членові ІІУН 

інж. Осипові Ііойдуішковї :': 
Жалобні Сходини попередить ПАНАХИДИ g 

; % в місцевих Л'іфаїпськнх Церквач. Е 
До участи запрошує все Українське Громадянство `Я 

v Г Р О М А Д С Ь К И Й КОМІТЕТ а 

СОЮЗОВІ ОКРУГИ ТРОЙ ТА СИРАКЮЗ-
ЮТИКИ ВІДБУЛИ ПЕРЕДКОНВЕНЦІЙНІ 

ЗБОРИ 
(Закінчення зі crop. 1-сї) 

ЄР 
Увага! Всі б. Нонќи! Увага! 
Закликаємо б. Українських Воякіп, згуртованих у всіх 
без вийнятќу Комбатантськнх Організаціях Нюйоркської 

Метрополії взяти зорганізовану участь з прапорами 
У Т Р А Д И Ц І Й Н І Й 

ПАРАДІ ЛЬОІІЛЬПОЄТИ 
" що відбудеться у НАЙБЛИЖЧУ 

суботу, 30-FO квітня 1966 р. 
Збірка в год. 12:30 по полудні на розі 91-ої вўљ 

. , і Медісон синю. 
Прохаємо прибути в темних одягах без плащів та 

по змозі в'організаціиннх шапках. 
За Координаційний Комітет Українських і Амерюсавсько-
Украінсьќкх Комбатантськнх Організацій в ІІю Порќу: 
Іван ДМИТРИЌ Д-р Іван КОЗАК 

секретар - голова 

секретаря Ярослава Падо-
ха, який з'ясував стан Ук-
раїнського Народного Сою-

Ji; зу на порозі навої Конвенції 
та його здобутки в остан-
ньому чотириріччі й намі-
тнв проблеми, що їх слід 
розглянути і вирішити на 
найближчій конвенції. Зок-
рема гол. секретар Я. Па-
дох з'ясував роліо округи в 
рості Союзу впродовж ос-
таннього чотириріччя і зло-
яшв подяку заслуженим ді-
ячам округи, зокрема тим, 
які в минулому році особ-
ливо заслужилися. їм ра-
зом з подякою від цілої Ек-
зекутнви вручив він юві-
лейні відзнаки. Павло Шев-

відбулися вперше у місті 0-
бурн, .яке мас три Відділи 
УНСоюзу. 

Збори розпочав секретар 
38 Відділу н голова ќлюбу 
Степан Ґонза, який прнві-
тав прнявних, а особливо 
секретаря УНС Ярослава 
Падоха, голову сусідньої 
Тройської Округи Павла 
Шевчука, почесного голову 
місцевої округи, Івана Пі-
гуляка й голову місцевої 
округи Володимира Запа-
ранюка. Після цього він 
передав у руки останнього 
провід зборів. 

В. Запарашок привітав 
прнявянх і перевів вибори 
президії зборів, до яко'ї об-

Україніџ на Конвенції Економістів 
Колумбус, Огайо. — Два ти капіталу й капіталова 

українські професори взяли 
участь на цьогорічній кон-
вснції Середньо - Західньої 
Асоціації Економістів, яка 
відбулася в днях 14-16 квіт-
ня в Шератон-Коломбус го-
телі, Коломбус, Огайо. На 
кьнвенції, яка займалася 
спеціялізованнмн проблема-
Мц з багатьох ділянок еко-
номіі. прочитано й переднс-
кутовано разом 31 наукові 
доповіді. У рямцях Серед-
ньо-Західньої Фінансової А-
соціяції д-р Зіновій Л. 
Мельник, надзвнчай н н й 
професор фінансів в Уні-
вгрснтеті Сінсінаті, виголо-
сив доповідь на тему ‚‚Кош-

структура у сталевому про-
мнслі". У своїй доповіді д-р 
Мельник поділився з учас-
HHKU.MU нарад внслідамн 
його обширної студії-аналі-
зи метод фінансування й 
пов'язаних з ними проблем 
у сімох найбільших стале-
вих фірмах Америки. 
` Д-р Любомир М. Коваль, 
доцент економії на Універ-
ситеті Толідо (Огайо), був 
рецензентом (диспутантом) 
двох наукових доповідей 
(проф. Паттона й проф. 
О'Коннора) прочитаних на 
нарадах секції, що займала-
ся економічними доктрнна-
ми. 

УПРАВА СКСТРИЦТВА 
прн Українській Православної Церкви в Кліфтон, Н. Дж. 

— влаштовує — 

ВЕСНЯНУ ЗАБАВУ 
яка відбудеться 

дня 30-го квітня 1966 року 
о год. 8-ІЙ веч. 

в УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛІ В П А С С Е И К У 
Ѓрас оркестра „ДНІПРО" і багато несподіванок. 

Запрошуємо Шановне Громадянство. 

юсхос ІОЕ ЗОЇ 

чук, який в минулому році' ріШО j : го Ь а н а П і 
придбав 56 членів, здобув Л Ш Ш і а ад с е к р е т а р я Р о м а . 

М І І Й О И М W M I H w g 
Українська Православна Церква о 

СВ.СОФИ - Премудрости Божої в Байон, Н. Д ж . 
,'. при 89 Вест 28-тн С'тріта .. 

сердечно запрошує всіх Вірних, Друзів і Близьких 
і на відзначення 

ЮЏіЛЕІО 75-ти ЛИТТЯ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕРШОГО НАСТОЯТЕЛЯ 

І ЗАСНОВНИКА ЦІСЇ ПАРАФІЇ 

Отця Митрата Ц-ра 
Володимира Клощпицьиіого 

що відбудеться 

в поділ во. 1-го травня 1966 р. 
Архясрсйську БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ' 1 МО-

ЛЕБЕНЬ довершить Його Блаженство Блажеіінішнй 
Владнќа' ІОАН, Митрополит Української Православної 
Церкви в США, в сослужснні Внсокогіреподобннх та 
Всеч. ОТЦІВ. 

ЗУСТРІЧ ВЛАДИКИ перед Церквою о 9:30 ранку. 
По закінченні Богослужень — 

СПІЛЬНА СВЯТКОВА ТРАПЕЗА 
в ЦЕРКОВНП1 ЗАЛІ 

Віримо, що Ви Всі приймете участь в спільній з нами 
Молитві, за добре здоров'я о. ЮВІЛЯТА. 

Настоятель і 
Церковно-Парафіяльннп Уряд 

золоту відзнаку, а В. Жгут, 
В. Колодій і В. Труфин здо-
булн відзнаки бронзові. 
Після цього приявні, зок-
рема делегати, обговорили 
проекти рішень на конвен-
ції і схвалили запропонува-
тц сусіднім округам спільно 
застановитися над репре-
зентацією округи в Голов-
пому Уряді УНСоюзу, після 
чого відбулася гостина, 
влаштована місцевим 191 
Відділом УНС, зокрема дру-
жинами урядників місцево-
го відділу, панями Джін-
джернстий, Колодій і інші. 

В неділю 24 квітня ц. р. 
в домівці одного з Відділів, 
у залі місцевого Українсь-
кого Ќлюбу, відбулися -за-
гальні річні збори округи, 
яка об'сднус міста Снракюз, 
Ютику, Геркімер, Ром. 
Литл Фоле, Обурн і інші 
сусідні місцевості. Ці збори 

СЛОВНИК 
ЧУЖОМОВНИХ СЛІВ 

висилаємо на замовлення: І 
частина 3 дол., П ч. — 3 дол., 
III ч. — 2 дол. (обсяг 1085 ст.) 

А. ОРЕЛ 
145 Prospect Park West, Apt. Y 

BROOKLYN, N.Y. 11215 

23-Щ Курінь УСП9 Загін ..Червона Калина? 
.jr., - п о в і д о м л я є — 

Пластове Юнацтво і Громадянство Ню Иорку й околиці, що 
в СУБОТЎ, ЗО-і`о КВІТНЯ 1966 р. в EAST RIVER PARK в НЮ ИОРКУ 

відбудеться -

4.ПОРТОВИЙ 
ТУРНІР ПЛАСТОВОГО ЮНАЦТВА 

Відкриття: год. 1-ша по пол. в Пластовій Домівці в Ню Иорку 
а 

Цісіо дорогою складаємо особливу ПОДЯКУ Українському Народному 
Союзові та Купцям і Підприємцям міста Ню Порќу за їхню фінансову допо-
могу ізауфундування чаш і медаль. 

АНСАМБЛЬ АКТОРІВ 
— влаштовує - -

в суботу, 7-го травня 1966 p., о ѓод. 7:30 веч. 
в Залі Українського Народного Дому 

140 Prospect Avenue, Irvington, N.J. 
ІМПРЕЗУ 

РОЗВАГИ - ГУМОРУ - ВІДПОЧИНКУ 
В програмі настроєві, сентиментальні, веселі пісонькн, монольоги, сценки, гуморески. 

ВИКОНАВЦІ: 
Валя КАЛИН. Іванна КОНОШВ. Оксана РУДАКЕВНЧ, Зеня ЛАВРИШКО-

БУНДЗЯК. Степан НАЃМЕТ, Ярослав ИІНОТ-РУДАКЕВИЧ 
Музичний супровід проф. Борне БАЗАЛЯ 

Квитки вступу в ціні $2.50 скорше можна набути в крамницях: Дніпро, 
Говерля та канцелярії Народного Дому. 

Ввесь дохід з імпрези призначений на влаштований сцени Народного Дому. 

на Яцкова. І. Пігуляк подя 
кував припиним за пошану 
й виголосив доповідь про 
завдання УНСоюзу під су-
часну пору. 

Після цього Я. Сенишин 
прочитав протокол з попе-
редніх загальних та з ос-
танніх організаційних збо-
рів округи. 

Після прийняття прото-
колів, окружна управа 
склала справоздання з ді-
яльности. Голова В. Запа-
ранюк докладно` спинився 
на праці округи, підмітив-
ши, що вона скликувала 
окружні збори в містах Ром 
і Геркімер, що відділи ус-
пішно працювали в мнну-
лому році й придбали для 
округи почесне дев'яте міс-
це поміж всімн союзовими 
округами, здобувши за 
свою працю і успіхи сім 
ювілейних відзнак Голова, 
який сповняв теж обов'я$-
ки окружного організатора, 
відвідав усі відділи й вів 
гармонійну, дружню з ними 
співпрацю. Він підмітив, що 
добре йде підготова до ус-
піху в цій конвенційній 
кампанії, доказом чого с те, 
що вже його округа під цю 
пору здобула 69 нових чле-
нів, а до конвенції здобуде 
куди більше. Він вичислив 
13 делегатів, що їх округа 
посилає на Конвенцію, а 
особливо з радістю ствер-
див, що в делегацію округи 
входить уперше католпць-
кнй священник з Ютнки о. 
Богдан Смик. 

Далі звітували секретарі 
Ярослав Сенишин і АннаІ 
Андрусишнн, касир Шмо-1 
калюк, імпрезовий рефе-' 
рент І. Пиндус, а від Кон-' 
трольної Комісії внесення І 
на абсолюторію подали пп. І 
Політнло й Яковенко. Піс-і 
ля цього обрано нову упра-
вў, до якої увійшли: голова і 
— Володимир Запарашок. 
обраний вп'яте, заступники І 
голови: А. Ґадз, Я. Маотн-
шок і С. Гонза, секретарі — 
А. Андрусишин і Я Сени-
шин, касир — О. Шмока-
дюк, імпрезовий референт 
— І. Пиндус і члени — Спі- , 
вак, Пироганнч й 
Мнскіл. До контрольної Ко 

Д-р Іван Кохан іде в наукове відрядження 
Даллас, Тексас. — У міс- приділив величезні фонди 

цевому Інституті Медичних на дальші його досліди. 
Дослідів прн університеті cj У рамках договору між 
шефом Відділу Медичної ЗДА І Японією щодо обміну 
Мікробіології українець, д-р внслідамн праці в ділянці 
Іван Кохан . Пого спеці-
яльнісхю с досліди ішд (на-

медичних дослідів, ВІН ВН1-
де на Далекий Схід, у 

організмі. Висліди його пра-
ці надзвичайно важливі для 
модерно! медицини, дока-
зом чого може бути факт, 
ІДУ американський уряд 

щеплюванням) на живому j травні ц. p., в складі 15-
членної американської де-
леґації. 

Д-р І. Кохан відбуде ряд 
конференцій з японськими 
науковцями, виступаючи в 
університетах міст Токіо й 
Осака. 

ганич, який подякував при- Д-р І. Кохан почав сту-
явним за присутність і зап- діювати вже у Львові, а 
росив на гостину, що її згодом у Мюнхені й Вінні-
в.іаштувалн пані з 202 міс- пеґу, де одержав свій „мас-
цсиого Відділу УНСоюзу, тер Дегрі". Докторат медн-
під проводом секретарки п. цини здобув у Стемфордсь-
Мискіл. І кому університеті - ш=^ї=шщтиШиШишг 

Увага! — Картерет, Н. Дж. і околицяі 
КОМІТЕТ ФІЛЬМУ ‚ДЕМКШСЬКЕ ВЕСІЛЛЯЃ 

в АМЕРИЦІ 
— запрошує Вас — 

НА ПЕРШЕ ВИСВІТЛЕННЯ-ПОКАЗ ФІЛЬМУ 

8 ‚ЛЕМКІВСЬНЕ ВЕСІЛЛЯ" 
ЗВУКОВИЙ І КОЛЬОРОВИЙ рІЛЬМ 

ПРОДУКУВАЛА СТУДІЯ ЯРОСЛАВА КУЛИНИЧА 

в неділю, 1-го травня 1966 р. 
в Картерет, II. Дж. 

в ЦЕНТРІ СВ. ДИМЙТРІЯ 
681-вВІ Рузвелт Евіио Картерет, О. Дж. 

ПОЧАТОК О ГОДИНІ 6:30 ВЕЧЕРОМ 
Вступ $2.00 Комітет фільму „Лемківське весілля" 

† 
Ділимося сумною вісткою з Прпятеляия і Знайомнмн. 

що 23-го кпітнн 1966 р. (в буднику свого сяка Ярослава), 
після довгої н тяжкої недуги помер на 69-му році життя 

бл. п. 
проф. Василь Васильович 

ДУБРОВСЬНИИ 
Похорон відбувся 25-го квітни Іввв p. ha цвинтарі 

Rivervlew Cemetery, Richmond, Va. 
Горем прибиті: 

дружніш — ОЛЬГА 
сни — ЯРОСЛАВ 
доньіса — СВІТЛАНА з своїм чоловіком 

БОГДАНОМ МНКНТЧАК 
внуки — ОЛЕСЬ і ОКСАНА 

Українське Лікарське Товариство 
Північної Америки 

повідомляє, що 

в суботу, 7-го травня 1966 р. 
о год. 8:30 веч. 

відбудуться 

СХОДИНИ ЧЛЕНІВ 
в школі св. І. ХРЕСТИТЕЛЯ в НЮАРКУ, Н. Д ж . 

при 746 Sunford Avenue 
на яких 

щ-р Юрій КилиЌ 
виголосить доповідь на тему: 

СУЧАСНІ МЕТОДИ УСПІШНОГО ЛІКУВАННЯ 
І ДОГЛЯДУ ХВОРИХ. 

Після доповіді — ВЕЧІРКА з РОДИНАМИ 
УПРАВА ВІДДІЛУ 

`і-

Dr. ROMAN 8. HOLIAT: 
SHORT HISTORY OF THE 

UKRAINIAN FREE UNIVERSITY 
IUua: 11.00 

8VOBODA, 83 Grand Street, JERSEY СГГТ, N. J.OraOS 

ОТВЕРТИП ЛИСТ „НОВОГО ТЕАТРУ" ДО МО-
ЛОДІ СТУДЕНТСЬКОГО ТА СЕРЕДНЬО-

шкиіьного вгеу 
Дорогі Приятелі! 

Ми — „Новий Театр" — це група переважно 
молодих ентузіястів українського театрального 
мистецтва, які покінчили свої студії вже тут, в 
Америці. Ми почуваємося духом зближені до Вас, 
та в будуччині сподіємося з поміж Вас черпати 
акторів, критиків, драматургів — та приятелів. 
Ми хочемо Вам представитися в окремій виставі 
модерної постановки „Камінного Господаря" (це 
широковідома в світовій літературі тема Дон Жу-
ана в концепції Лесі Українки). 

Тож щиро запрошуємо Вас на неділю, 1-го 
травня 1966, год. 2:30 по полудні до Barbizon 
Piaza Theater, 106 Central Park South (б Ave. і 59 
вул.) в Ню Иорку. Квитки в ціні S2 можна набу-
тн в скарбника Ваших організацій, або в книгар-
ні „АРКА". Інформації можна дістати телефоніч-
но на (212) TW 7-8720 

До милого побачення на виставі — 
Режисер, Актори та Адміністрація 

„Нового Театру" 
P.S. Прохаємо проводи студентських клюбів при 
університетах, та проводи інших молодечих ор-
ганізацій повідомити своїх членів про нашого 
листа. Просимо тож кожного і кожну з Вас осо-
бисто повідомити Ваших товаришів і товаришок. 

1 
пані і 

місії увійшли пп. Яковенко, ^ 
Політнло й Дмитрів. j 

Після цього гол. секретар 
Ярослав Падох виголосив Ѓі 
доповідь про стан УНСоюзу ? 
в сучасну пору та про пра-
ЦЮ, проведену в останньому 
чотириріччі. Окремо він з'я-
сував діяльність округи, 
подякував заслуженим дія-
чам за їхню працю і в імені 
Екзекутивн склав їм приз-
нання та відзнаки. 

В. Запаранюк одержав 
срібну відзнаку за зоргані-
зування 33 членів, при чо-
му гол. секретар пригадав, 
що він уже в цьому році, в 
цій конвенційній кампанії, 
придбав 19 членів. 

Бронзові відзнаки одер-
жалн: І. Пиндус, І. Яковен-
ко, О. Гадз, М. Політнло, 
П. Пироганнч і Я. Мартн-
нкж. Приявні оплесками по-
дякувалн їм за їх труд для 
УНСоюзу. 

Голова сусідньої Округи, 
Павло Шевчук, привітав 
прнявних, підкреслюю ч н 
потребу взаємної співпраці 
обох сусідніх округ та вза-
смної допомоги, іцоб обрати 
представника обох округ 
до Головного Уряду. Його 
внесення піддержав І. Пі-1 
гуляк та інші приявні на 
зборах. Після переднскуту-
вання пляну праці округи 
відбулася гостина, що її 
приготовили пані місцевих 
союзовнх діячів. Збори внз-
начилв Сиракюзн, як місце 
чергових окружних зборів. 

На закінчення зборів 
промовив ще секретар міс-
цевого відділу, Павло Пнро-

ЇІлатне політ, огол. Paid рої, adv 
і і і їм і і і і ШМнШШШ і І І Ш Іті і і ї ї 

ЧОМУ П ІДТРИМУЮ РАДНОГО 

Дж. Волтера Й0НК0СК0Г0 
на ПОСАДНИКА (Мейора) 

Councilman 
J. Walter Jonkoski 

Рішається доля міста, Ірвінгтон потребує ділової людини, яка повела б його справи, а рад-
ний Ионкоскі доказав свій хист — бути діловим. 

Мейор (посадник) і міська рада мусять працювати гармонійно, щоб запевнити Ірвінґтонові 
успішну майбутність. Радний Ионкоскі доказав, що він уміє працювати гармонійно з іншими рад-
ними. 

Він доказав свою вартість адміністратора, я к виявляє його законодатна спадщина з часу, ко-
ли був радним міста. 

Його тверде становище в справі нового шпиталю виказує його бажання дати Ірвінґтонові но-
вий добрий шпиталь за можливо найменший кошт. 

Він доказав своє зацікавлення і свої погляди щодо забезпечення старших віком громадян, 
коли спонзорував постанову, яка уможливила старшим віком громадянам діставати помешкання. 

Радний Ионкоскі, як батько родини (має семеро дітей) знає потреби молоді і буде сприяти 
цим потребам. 

Радний Ионкоскі зголосив 26 — двадцять шість — корисних внесень, включно з внесенням 
на скасування персонального податку від хатнього господарства. 

Ионкоскі пропонує, щоб „Гарден Стейт Парквей" передав права до повітр'яного простору 
над „парквеєм" в Ірвінґтоні міській управі, щоб таким чином вирівняти втрати, що їх зазнало міс-
то, коли втратило посілості, які підлягали оподат куванню. Так сталося в Ню Иорку, а також у Ши-
каґо місто передало права до повітряного простору над вантажними складами в долині міста, що 
ними користувалась забезпеченева компанія Пруденшел, щоб вибудувати там будинок-хмародер 
на бюра. Чому б не зробити такого і в Ірвінґтоні? 

Голосування за Радного 1ЇОІІКОГКОГО с голосуванням 
за Наше забезпечення! 

Голосування за Радного ЇІОІІКОГКОГО є. голосуванням 
за охорону для Вашої Родини! 

ГОЛОСУЙТЕ 1-А 
Будьте певні! Будьте безпечні! 

УШЯВШЖ 

Платить АНТІН ЛАЗІРКО 

! 

шявшжшяакшжмятУШШЖтШШШішштшШ шявтшт УШ^Ж^^Ж^ѓяш`м—я— 
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MECHANICAL 
ASSEMBLERS 

Must have experience in 
Gear As.somblera 
SUPERIOR 

MFG Љ INSTRUMENT CORP. 
36-07 20th Ave. L.I. City 

Call Mr. Rernie WERNER 
YE 2-1800 

An equal opportunity employer 

LABORERS 
For outside plant work. Day 
work only. Exceptional fringe 

benefits. Excellent oppty for 
advancemen. 

Pipe Protection Service 
Porete Avc. off Belleville 

North Arlington, NJ. 
201 908-0370 

MACHINE SHOP 
OPERATORS 

Lathe machine. Gear nobbing 
and mechanical Inspectors — 

1st class or experienced. 
Salary open. Permanent 

TW 8-4900 

T.V. MECHANIC 
Outside Experienced Men with 
or without a car. Salary open. 
Excellent opportunity for right 

man. Call all week 
LORRAINE T.V. 

600 W. 207 St. LO 7-3067 

MOLDMAKER or MACHINIST 
1-шо і 2-го клясні 

Східня частина Ню Иорку. 
Вакації. Мусить говорити по-

анг. Телеф. цілий тиждень. 
346-6999 

MACHINISTS 
2nd А 3rd CLASS 

GOOD PAY PLUS BENEFITS. STEADY JOB — OVERTIME 
Fine work conditions. Weekends 

Sz eve. Interviews arranged 
914 YO 5-0816 

STEWART STAMP CORP. 
630 Central Park Avenue 

Yonkers, N.Y. 

ptgaryi В.С0Х A H 

МАШИНІСТИ 
Досвідчені чоловіки Lathe Љ 
Milling Hands. Всі бенефіти, 
окол. Флятінг"у, добра платня, 
постійна праця. Присмні уио-

вннн праці. 
Call — 516 VA 5-8630 

OFFSET PRESSMEN 
One color Harris. Brooklyn 
Mrg near IND Subway. Steady 

employment, 5 nltes. 
For Interview call 

MA 4-4610 
Ask for Mrs. DALEY 

МАШИНІСТИ 
2 I 3 клясні 

Постійна праця. Всі бенефіти. 
Договорюватися вечорами і 

вікендамн. 
STEWART STAMPING CO. 

630 Central Park Avenue 
Yonkers. N.Y. 914 YO 5-0816 

MACHINE SHOP 
TRAINEES 

SOME MECHANICAL 
ЛГТГПШГ. NECESSARY 

SEE Ol'Il LARGER 
AD CNDEU MACHINIST 
Zarkin Machine Co. 

U-l$ IMh 8T.. L. I. CITY 
Convenient to subways Sc buses 
An equal opportunity employer 

WOOD WORKERS 
Фахівці і на-півфахові. По-
стійне затруднення. Голоси-

тнся особисто. 
Yonkers Plywood Mfg. Co. 

Bordentown Avenue and 
Cheesequake Rbad 

Old Bridge. N.J. 

TAPE CABLE 
CORPORATION 
IS GROWING 

Expanding 30 employee com-
pany has new openings for: 
л Inspectors to perform mechan-
ntcal inspection on electrical 
cables. Industrial experience 

preferred. 
A General Maintenance and Re-
pair Man — Industrial Wiring 

and Air Conditioning Exp. 
Necessary. 

TAPE CABLE 
CORP. 

15 LINDEN PARK 
Rochester, N.Y. 

(Near the intersection of Pano-
rama Trail and Linden Ave.) 

MACHINISTS 
1st 8c 2nd Class 

Milling Machine Operators 
Hydrotel Operators 
Hand Finishers $. Grinders 

Inspectors - Mechanical 

Steady Work St Overtime 

Day 8c Night shifts 
LIBERAL COMPANY BENEFITS 

Blue Сгояя, Major Medical, 
Life Insurince ic Long Term 

Disability 

Call Mr. John, PA 8-4090 
or apply to ptnoa 

from В o-m. to 4 p ra. 

Z A R K I N 
Machire Co. 

Si . l t 19th ST.. U І. СІТТ 
Convenient to lubwayJ A to b u m 
Aa (xraal opportunity employer 

ВІДПЛАТНА ЗУСТРІЧ 
„ТРИЗУБ" — УСК 
У ФІЛЯДЕЛЬФЦ 

В неділю, 1-го травня 
о год. 3-ій по полудні на 
грищі при. 29-ій і Камбрія 
вулицях у Філялядельфії 
відбудуться другі змагання 
фіналу Сходу між двома 
чільними українськими фут-
больннмн дружинами, ‚‚Три-
зубом'' з Філядельфії та 
УСК-ом з Ню Иорку. В пер-
шнх змаганнях фіналу Схо-
ду і півфіналу цілих ЗДА 
в грах за Чашу ЗДА здобу-
ла дружина УСК-у перемо-
гу 1:0, докладно з таким же 
рахунком, як це було у фі-
налі Сходу в минулому ро-
ці. У відплатннх змаганнях 
у Філядельфії ф у тболістн 
„Тризуба" буд^ть старатися 
вибороти перемогу з біль-
шнм число воріт, щоб пе-
рерішнти півфінал ЗДА на 
свою користь. УСК-ві виста-
чить закінчити цю зустріч 
нерішеною, щоб стати фіна-
лістом цілих ЗДА. Коли б 
зустріч в нормальному часі 
закінчилася п е р е м о г о ю 
‚‚Тризуба" лише різницею 
одних воріт, тоді з огляду 
на рівність воріт в підсумках 

днли їх на місцях. Заміна 
продуктивного Шейферса — 
Ірфелтом сповільнила дії на-
паду УСК-у і тоді в останніх 
15 хвилинах „Тризуб" посн-
лнв свою перевагу, в якій 

І часто і небезпечно обстрілќ). 
І вав ворота УСК-у. Жертвою 

двох гор буде заряджене завзятої 'гри наѓгаду „Трн-
продовження зустрічі до` ви- зуба" впав його змагун Фе-
рішення переможця. ' . рейра, коли вія у гарячій 

акції Під воротами УСК-у 
СНМПАТНКИ І ЗМАЃЎНИ зударився із воротарем Ге-
УСК-У ІДУТЬ АВТОБУСОМ рлі та своїм власним спів. 

ДО ФІЛЯДЕЛЬФЦ 
Змаѓўни і с і і м п а тики 

УСК-у Ню Иорк виїдуть на 
футбольні змагання фіналу 
Сходу у Філядельфії авто-
бусом, одним, або і більше, 
залежно від числа охочих 
взяти участь у цій автобусо-
вій прогулянці. Виїзд з^Ню 
Иорку визначений на гоДн-
ну 10:30 рано з під дом)вкн 
УСК-у при 12 Ст. Марк'с 

змагуном В цьому зударі 
потерпіли контузію два зма-
гунн: Герлі, який ще міг 
вернутися до' гри, та Ферей-
ра, який зазнав пошкоджен-
ня коліна, В кінцевій фазі 
змагань старалися обидві 
дружини змінити ще внслід 
зустрічі, але всі їхні яама-
гання не принесли успіху. 
Розмокле, болотнисте грнще 
не дозволяло у цих змаган-

Плейс в дні змагань, І - г о : н я х розгорнути таких гар-
них акцій, на які можуть 

Ш Праця В 
Ш HELP WANTED MALE Ф 

MODEL MAKERS 
MACHINE OPERATORS 

APPRENTICES 
Apply in person or send 

resumes to: 
Glendale Manufacturing Corp. 

Barnes Hill Rr., Horaeheads, NY 
Attn: Mr. H. R. Blalr 

Вартові 
Понад 21, повний час. 5' 10" 
або й більше. Конечний теле-
фон, постійна праця, вимага-

сться англійської мови. 
ТеІ.: 212 JU 2-W57 

HELP WANTED FEMALb 
П ^ и а і І І І І І І Ї І І Ї І І І Т Ї Ї Ї Т І Ї Т І Ї І І Т І І І І Т Т Г Г Т Д 

Оперейторн ВІД 
МАШИН до ШИТТЯ 

ПРОДУКЦІЯ СОРОЧОК 
ДОБРА ПЛАТНЯ — ПОСТІЙНА ПРАЦЯ 
Досвід на поодиноких 1 подвійних голках. 

Початкуючих навчимо. 

Leventhal Mfg. Co. 
1189 Е. Broad Street, Elizabeth, N.J. 

EL 2-8202 

LINOLEUM 
ТЊЕ MECHANICS 

Experienced or will train. Mech-
anically inclined Individual earn 
above average living. Paid vaca-
tion. Bonus. We will help re-

locate. .Apply 
ROCHESTER LINOLEUM A 

TILE CENTER 
488 Joseph Ave., Rochester, NY 

МАШИНІСТИ 
Lathe A- Milling Hands, потріб-
н6 досвідчених мужчин. По-
стійна праця, бенефіти, прн-
сьіні умовний праці, тел. ціляй 

тиждень. 
FLUDD MECHANISMS INC. 

Hickavllle, LI. 516 GE 8-7070 

ЗАГАЛЬНА ФАБРИЧНА ПРАЦЯ 
Punch Press Operators. Hellarc 
Welders. Assemblers A Produc-
tlon Workers. Day A nlte shifts. 
Trainees A Experienced. Добрі 
умовний праці. Добра платня, 

доск. бенефіти. 11 платних 
свят. 

METALAB 
270 Duffy Avenue 

HlckevlUe, L.L, New York 
An equal opportunity employer 

Засновано 1920 p. Тел.: AL 4-8779; AL 4-8717 

„КОВБАСНЮЌ АГЕНЦІЯ" 
НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 

286 Е. 10th Street New York 9, N. Y. 

9 БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 

9 ВСЯКІ ЃМІЃРАЩИНІ СПРАВИ; 
9 ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
о ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
9 ПАКУНКИ ДО ВСТХ КРАШ ЕВРОПИ І АЗІЇ; 
9 МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

Шра КОВВАСНЮК-ШУМЕИКО Антін ШУМКИКО 
ВІДКРИТО: в ПОНЕДІЛОК до 7:30 неч. 

В кожний день: 9:30 6:30 печ 
в СУБОТИ до 12-ої по пол. 

^ т 

ВЕСЕЛКА 
ЖУРНАЛ 
ДЛЯ 

ДІТЕЙ КОЖНОГО ВІКУ 
8 кольоровямя ілюстраціями. 

Виводить кожного місяця у ВшдавництФІ 
„СВОБОДА" 

шсиюдамя Українського Народною Ооюзў. 

Редагує КОЛЕГІЯ а членів 
Об'єднання Працівників Дитячої Літератури 

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА J ЗДА $4JH 
у Інших країнах — рІвповарПсть rid суми. 
Ціна окремого чќеха i t центів. 

-SVOBODA" — 'VESELKA-
P. a Box Мв, Jersey СЌу, NЛ. 07803. САА, 

MACHINIST 
AH round man for expanding 
factory In Flushing area. Nice 

working conditions. Call all 
week — HI 5-7200 

Mr. Freedland 
BOBBINS INDUSTKIES 

15-58 — 127th St.. Flushing ІЛ. 

S Праця В 
HELP WANTED FEMALE 

ПОТРІБНО ОПЕРЕИТОРІВ 
до "Singer" машин. Також 
стебновалня. Оперейторќн — 
машини на 3 голкн. Дитячі 
плащі 1 жакети. ІОнія. Постій-

на праця. Добрі умови. 
G A W NEEDLECRAFT 

2 Prince St. Brooklyn, N.Y. 
ГЬ 8-0350 

OPERATORS WANTED 
On better line of dresses, $17.75 
and up. Union settlement sheets 
with all dresses. Operator must 
be able to make full garment. 
Hours S.30 a.m. to 4 p.m. Work 
62 weeks per year. All union 
benefits plus highest wages. 
Only experience need apply. 
Pleasant working conditions. 

T. C. DRESS MFG. 
50 Atlantic Street 

Elizabeth. N.J. 351-8875 

X-Ray 
Technician 

Experienced. Good Salary. 
Area Code 201 UNion 7-6622 

NURSING 8UPVSR. — RN 
3-11:30 PM, 5 days, 1550 per 

mo., also 
RN'8 

All shifts. $475 per month — 
$Г)ОО for night Љ evening. AH 

benefits. 
Hebrew Home ft Hospital 

of N.J. 
Van Nostrand Avenue Л 
Kennedy Blvd., J.C., N J . 

482-6400 
вкавкякшанакшааввкаваанмаш 

травня. Зголошення учасни-
ків прийматиме У п р ави 
УСК-ку до п'ятниці вечором 
включно в домівці УСК-у 
особисто, або телефоном на 
чи`сло AL 4 - 0031. 

ОПОРТОВИИ Т У Р Н І Р 
ПЛАСТОВОГО ЮНАЦТВА 

В НЮ ИОРКУ 
В суботу 30-го квітня ,від-

будуться на площі Іст Рівер 
Парку та в домівці Пласту 
в Ню Иорку змагання Плас-
тового юнацтва в легкій 
атлетиці, відбиванці і на-
стільному тенісі. Влаштовує 
ці змагання — спорѓовий 
турнір 23-ий Курінь Стар-
шнх Пластунів ‚‚Червона 
Калина'', який провів з успі. 
хом такий же турнір у мн-
нулому році. Нагороди для 
переможців уфундував `УЋ-
Союз і українські купці та 
підприємці м. Ню Иоркз'. 

ВІДБУВСЯ ШАХОВИЙ 
ТУРНІР СУАСТ-СХІД 
Шаховий турнір за індн-

відуальну першість україн-
ців на Сході ЗДА в I960 р. 
відбувся 16-го і 17-го квтѓня 
в домі „Чорноморської Січі" 
в Нюарку. Господарем ака-
гань була ,,Чорноморська 
Січ", а їх керівником і го-
ловним суддею д-р Орест 
Попович, ланковий шахтв 
СУАСТ-Схід. - ' ` і 

Після проведених гор ѓв 
п'яти рундах швдііцарською 
системою здобув перше місце 
О. Коцюба, шахіст Україн-
ської Централі з Пасейку;в 
вислідом точок 4:1. Першун 
одержав мандрівну Чашу 
‚‚Чорноморської Січі" та ша-
ховнй годинник, як постій-
ну нагороду. Дальші місця 
засняли: 2 д-р О. Попоакч 
З і 2 ; і !7 2 ; З' і 4. Д. Кулик'і 
інж. 3. Шпон („Чсрномор-
ська Січ") — 3:2; 5. Б. Ба-
чннський ( „ Т р и з у б . , ) '— 
2172:2^; 6. О. ТвардовсьЉй 
(„Ч. Січ") — 2:3; 7 - 9 інж. 
О. Одарченко (Ню Иорк), П. 
Приймак (У. Централя) і 
інж. Е. Чнжовнч („Ч. Січ") 
всі по 1:4; 10. В. Матіііп 
(„Ч. Січ") — 0 : 5 . 

О. п. 

УСК - „ТРИЗУБ'' 1:0 

спромогтися обидва кандн-
дати на першуна З Д А Все 
таки амагунн виявили бага-
то волі до перемоги і завзя-
то працювали до кінцевого 
свистка. Суддя Ді Сальва-
торе був обережний, але й 
вживав свистка поміркова-
но, що не перешкодило йо-
му держати контролю над 
змахўќами впродовж цілих 
змагань. Глядачів близько 
2,500. І. Дзлдів 

НОВА УПРАВА 
УАСТ „ЛЕВИ" 

В неділю, 17-го квітня 
відбулися Загальні Збори 
УАСТ „Леви" Шикаґо у 
власній домівці. Проводила 
Зборами президія в складі: 
д-р Ілля Мула г - предсід-
ннк, д-р Іван Горохівськнй 
— секретар. Після внслу-
хання звітів уступаючої Уп-
рави, Контрольної Комісії і 
Товариського Суду та уді-
лення абсолюторії вибрано 
нову Управу на внесок Зе-
нона Шввдака, голови Но-
мінаційяої Комісії, в такому 
складі: Зенов Косачеанч — 
голова, іцж. Орест Клюфас 
—- перший заступник,. Гри-
горій Паалишнн — другий 
заступник і орг. реф., О-
рест Хрннівський — секре-
тар, д-р Маріян Панчишин 
— рек. секретар і хронікар, 
Микола Осталчук — касир, 
Петро Головатий — реф. 
преси і пропаганди, Зеион 
Форович — .реф. жіночого 
спорту, Снльвестер Курив-
чак — господар, Микола 
Гладкий — пом. господаря, 
члени - заступники: Роман 
Припхан, Володимир Го-
лойда. До Контрольної Ко-
місії вибрані: мґр Іван 
Красник, Зенон Шведаќ, 
Володимир Шлапак, Рости-
слав Маркевич і Омелян 
Банах, а до Тов. Суду Чес-
ти: мґр Мирослав Турянсь-
кий, мґр Євген Дачишнн і 
Богдан Ку-дая. Адміністра-
тори клюбової домівки: Ро-
ман Мнхалушко і Іван Пс-
ченюк. 

На внесок Романа Прип-
хана прийнято в почесні 
члени УАСТ „Левн"д-ра 
Володимира Вірщука, був-
шого голову та члена-ос 
новинќа Т-ва, за його пра-
цю для розвитку українсь-
кого спортового руху в 3-

Петро Головатнй 

‚ЛЕВИ" 1 „КРИЛА" 
ПОТЕРПІЛИ НОВІ 

НЕВДАЧІ 

‚Леви" — „Швабен" 0:0 
„Крила" — „Кікерс" 0:5 
Шикаґо, 17-го квітня. — 

„Леви", які виступили до 
цих других мистецьких зма-
гань „Вищої Дивізії" у ре-
зервовому складі, втратили 
одну точку з німецькими 
футболістами . Вислід 0:0 
може і був справедливий, бо 
обі дружини мали стрілові 
нагоди, яких не внкориста-

Ню Иорк, 24-го квітня. — 
Ці фінальні змагання Схо- д д 
ду в грах за футбольний 
чемпіонат і Чашу ЗДА між 
двома українськими дружи-
нами проходили на високо-
му рівні, мимо розмоклого 
грища і дощової погоди. 
Обидві дружини доказали 
свосю жертвенністю та кля-
сою футболу, що вони гідні 
змагатися за найвищий тро-
фен ЗДА Численні чужин-
ці, приявні на цих змаган-
нях, високо оцінювали рі-
вень гри українських дру-
жнн. Зустріч почалася нас-
тупа.ми УСК-у, з яких впро-
довж десять хвилин знаме-
нитин во}ютар ‚‚Тризуба" — 
Тарнавськнй гарно оборонив 
два сильні стріли В. Шмо-
толохн і один Смстгнрста. 
Вдернѓуючц дальшу перева-
гу, УСК старався закріпити 
її воротами. По двадцяти 
хвилинах наступів УСК-у 
прийшла пора на змінні 
акції в обох напрямах. І 
щойно на 27-ій хвилині гри 
вмістив Ді.мейн блнскавко-
вим стрілом м'яч у воротах 
„Тризуба'' після акції Бредлі 
- Пнрдон. Змаѓўни „Трнзу-

ба" почали грати по втраті 
воріт більше офензнвно. По 
зміні піль ‚.Тризуб" засто-
сував більше успішну гру{ 
крилами, якої акції кінчалн-
ся обстрілом воріт УСК-у. 
Воротар Герлі бравурно лі-
квідував стріли Ференрн і' Похмуро й мовчазно в'яз-
Бенітоза. Крилові УСК-у що-
раз більше перебували на ні ввійшли на корабель-ґа-
середнні грища і тоді довгі 
подачі до переду не знахо- леру. 

ля. Відношення наріжняків 
4:3 в користь німців. В пе-
родзмагу резерва „Левів" 
перемогла 5:4 рез. „Шва-
бен''. Стрільці воріт для ре-
зерви „Левів": Орест Банах 
2, Іваниќ, Лоско v, М. Дах-
нівський. 

Юнакн ‚Левів" (пластуни) 
здобули дві точки від юна-
ків польської „Блнскавіци" 
вяграною 2:1 зі стрілів Лі-
скевнча. В минулому році ця 
дружина юнаків — пласту-
ніп програла всі змагання, 
а тепер їхня праця і послі-
ДОЗНІСЇЬ приносять перші 
успіхи. 

Сумѓвсьісі „Крила" прог-
рали з дуже сильною дру-
жиною німців „Кікерс". Це 
вже друга поразка „Крил" 
у весняному сезоні „Вищої 
Дивізії". 

Вінчання футболіста Во-
лодимира Ліонарто в н ч а 
з Лесею Кузів відбулося 16-
го квітня в стейті Мншнґен. 
Молода пара одержала чис-
ленні побажання багато 
щастя на новій дорозі жит-
тя. 

‚Леви" — ‚^акерс" 0:3 
„Крила" — , ‚Олімпі кс" 1:2 

В неділю, 24-го квітня 
обидві місцеві українські 
дружини потерпіли пораз-
кя, внаслідок яких „Леви'' 
зайняли сьоме, а „Крила" 
восьме місце „Вищої Диві-
зії У зустрічі „Левів" суддя 
не признав 
лив Нога. Ворота для 
„Крил" у змаганнях з „О-
лімпікс" здобув Андрущи-
шнн. Добра гра Романа Ку-
ца врятувала „Крила" від 
високої прогри. Резерва 
„Левів" програла з рез. 
„Кікерс" 1:8, а дружина 
юнаків „Левів" програла з 
однолітками польських Ор-

ID KealJKstate В 
Увага! УКРАЇНЦІ! Увага! 
Дома - Бнзнесн - Лггнжсьжа 

від 2 род. — 80 род. 
в різних околицях великого 
Ню Иорку. З малою готівкою. 

Голоситнся до 
УКРАЇНСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

TRIDENT REALTY CO. 
88 Second Avenue 

HEW YOWL N. V 
Ніоарк, її. Дж. 

ЛАНЧОНЕТА І 
CONFECTIONARY STORE 

в сусідстві церкви і школи се. 
їв. Хрестителя. Добра нагода. 

LILLIAN L. KINSINGER 
Broker 

874-6877 
веч. і неділю Miss Dubas 

872-0079 
Ulster County, N.Y. 

ELLENVILLE AREA 
Модерна ранча, 3 спальні, І'Л 
лазнички, пов. підвал, Гараж 
на 2 авта. Прнблиз. 2 акри, 

чудовий вид на гори. 
Telephone: 914 647-6879 

НА ПРАДАЖ 
14 К І М Н А Т Н И Й Д І М 

62 акр. землі, фронт 1800 ft. 
Ціна $47.000. Голоситнсь 

Alex ROMANYK 
RD б — Quake rtovvn 

(Croton Rd.) Flemlng^on, N.J. 
Woodhaven. 2 род. мур. 5 і 

кімнат, модерні. $24,500. 
^ o ^ , ^ 2 Р0ДННННЙ. "УЃ І д о винайму в.Джерзі Ситі 

при 71 Randolph Avenue 
4 КІМНАТИ 

Баќсові Д гараж. 
Огріття газ 1 ґаа. 
Тел.гНЕ^520б 

в год. в-8'веч. 
а д і і '-' 

Resorts ; : 9 
a For Sale 

523.500. 
Cypress НШ. З родинний, мур. 

$26.500. 
воріт, які стрі- Astoria. 23 род., мур., добрий 

дохід. $116.000. 
Jamaica НІН. 1 род., мур., 6 

кімнат, 1 гараж, $22.000. 
Є багато інших. 

RICH-HILL REALTY 
86-18 Jamaica Avenue 

Woodhaven, N.Y. Tek: 441-8150 
Питати за п. МОРОЗОМ 

4 КІМН. БОНҐАЛО 
. Огрівання baseboard heat, хо-

лів 0:4. Остання неділя б у - і л о д і л ь н я j ш ч зараз до зай-
для няття, треба оглянути, щоб оці-ла ‚‚чорною неділею 

всіх трьох дружин „Левів". 
Петро Головатий 

„ЗОЛОТЕ ВЕСІЛЛЯ" 
В НЮ ИОРКУ 

нити. $70.00. Одна миля від 
Союзівки. 

MINNEW ASKA TRAIL 
Kerhonkson, 626-7680 

2 КІМН. СТУДІО АПАРТ. 
Ідеальне для одруженнях або 
биз. подружжя, все умебльова-Український Музичний Ін 

статут в Ню Иорку влашто- н с 3 л а з н н ^ н а д о л и н і - Т а к о ж 
J . , 3 кімн. умеб., з душом на до-

йус в неділю, 1-го травня в л и н і кожний мас окремий тер-
залі парохіяльної школи св. мостат. 1 миля від Союзівки. 
Юрія імпрезу-виставу сцен-1 MIN^TEWASK.^ TRAH, 
ки пера д-ра Зиновія Лись-) Kerhonkson, 626-7680 
ќа п. н. „Золоте Весілля" у 
виконанні учнів УМІнсгнту-
ту. 

КОЛИ ГОРЕ 
ПОКОТИТЬ ГЕТЬ? 

Серед Херсонських степів 
стоїть село Рубанівка. Вліт-
ку її обвівають гарячі, взим-
ку — колючі холодні вітри. 
На чотири кінці світу внхо-
дять її шляхи. 

Але які ? Таврійський 
чорнозем, як смола, засмок-
тув колеса. Важко їм, воді-
ям - степовикам без добрих 
шляхів, — довідуємося з 
кореспонденції М. Шишла-
кова у „Молоді України'' з 
31 березня. — Надіємося, 
що збудують шосейні доро-
ги і тоді, жартують шофе-
ри, усе горе від нас поко-
тнться геть. 

Та які там жарти? З ко-
респонденції довідуємо с я, 
що висмоктують з Рубанів-
ки. Дослівно: „Тільки вспіс 
колгосп „Шлях Леніна" за-
вершнтн здачу зерна дер-
жаві, як про це через день 
день-два рапортують і су-
сідні колгоспи: ім. 19 Парт-
з'їзду та „Червоний жов-
тень". Виконає якийсь з 
колгоспів пліш 

СКУЧНО ВАМ ЗА 
ГОРОДОМ ? 

Не масте де вийти, сісти 
в холод під дерево? Поди-
внтися на гарно паху'чу ро-
жу? На зелений барвінок? 
А може б Ви посадили 
кілька огірків ? 

Перебирайтеся на гарні 
околиці Flushing, Bayside. 
Whitestone. 

Тут ще маємо доми з гар-
ними городами. 

ДМИТРО ГОРБАИ 
FL 7-5400 

PENNINGTON AGENCY 
Українське Підприємство 

192-12 Northern Blvd. 
Flushing, New York 

S Різпе S 
ЯКЩО ВИ ТЕРПИТЕ 

ВІД ЦИХ 
Б О Л І В 

ОСЬ ЧУДОВА ДЛЯ ВАС НОВИНА 
Наші читачі можуть одержати 
формулу, приписувану на ре-
цепту, яку скрісь вживають 
на полегшу болів мускулів, су-
глобів і різного рода ревма-
тнчннх болів. Від довшого ча-
су провірено те, як безпечну й 
успішну і яку найчастіше при-
пнсують на полегшу болів, 
спричинених запаленням або 
мускулярннх болів в суглобах 
і інших частинах. Та й лікарѓ 

реалізації ужиття цього приписують для 
м'яса, ще навіть гроші не І ZBoix пацієнтів. Тепер за спе-

ціяльним влаштованням, Ви 
встигне перелічити, як же- м о ж е т е одержати 100 табл. за-
нуТЬ череди ситих бичків з І пасу, висилаючи лише своє 
двох інших колгоспів. За ім'я і адресу з цим вирізќом до 
рік ругЗанівці здають дер- ( Платите тільки 55.00 поштаре-
жаві 554 тисячі центнерів 0 R Е Q

B
0 ^ " P R O D U C T S , ^ 

молока, 878 тонн м'яса, 762, Dept. 32, РееквкШ. N. Y. 
1.444.000 штук яєць. З вов-
ни, що її одержують три 
колгоспи, можна виготовн-
тн 55 тисяч костюмів". ' УНСОЮЗУ 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

ТАРЗАН, 4 . 5612. Прикова ні до ґалер . 


