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В АМЕРИЦІ 
ВІДОМИЙ ЕКОНОМІСТ ЛІОН Г. К Е И З Е Р Л І Н Ґ зая-

вив, що ЗДА не мусять зменшувати витрат на боротьбу 
проти вбогости тому, що одночасно ведеться війну у B'er– 
намі. Кейзерлінг був економічним дорадником президентів 
ф. Д. Рузвелта та Гаррі С. Трумада. Тепер він є головою 
Неприбуткової конференції в справах економічного посту-
пу. На його думку, ЗДА можуть продовжувати війну у 
В'єтнамі і одночасно поборювати вбогість в деяких райо-
нах цісї країни. Конференція Економічного Поступу внго-
товила проект, згідно з котрим ця країна мала б видати 
186 більйонів дол. впродовж десятьох років, щоб запевни-
тн добробут всьому населенню цісї країни. 

Ш Д С Е К Р Е Т А Р В ДЕРЖАВНОМУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
Ніколас де Каценбах закликав американських промислов-
ців закінчити „тарнфову бльокаду" країн комуністичного 
європейського Сходу, до чого недавно взивав президент 
Джансон. Президент Джансон мас просити 90-ий Конгрес 
В найближчому році, щоб скасував торговельні обмежен-
ня з СССР та з комуністичними сателітами, бо це буде не лн-
ще добрим бизнесом для ЗДА, але й доброю політикою. 
Комуністичні сателіти, казав Каценбах ідуть кожний сво-
їм власним шляхом, і ЗДА повинні їм вможливити вести 
більше самостійну політику, як це було досі, коли вони 
могли торгувати тільки з комуністичною Москвою. 

НЕМАЄ ПОКИЩО ЄДНОСТІ! в справі республікан-
ської номінаційної плятформи, яку мали були схвалити ще 
цього року, щоб об'єднати всі відтінки Республіканської 
Партії. В цій справі заговорили одночасно один із май-
бутніх республіканських кандидатів на президента ми-
шнгенський губернатор Джордж Ромні та голова Палатної 
Республіканської Конференції конгресмен Мелвін Р. Лерд. 
Губернатор Ромні заявив, що ще не час на те, щоб pec– 
публіканці вже тепер схвалювали виборчу платформу. 
Конгресмен Лерд конферував із можливими майбутніми 
кандидатами і ствердив, що не можливо тепер знайти 
таку платформу, на яку могли б погодитися всі можливі 
республіканські кандидати на президента. 

КУБИНСЬКИЙ ДИКТАТОР КАСТРО твердить, що 
ЗДА приобіцяли були в 1962-му році під час кризи зі со-
встськимн керованими ракетами концесії, які досі не були 
здійснені і про які ніхто не знає. Він відмовився виявити, 
які це були концесії. Досі відомо, що ЗДА обіцяли припн-
нити економічну фльотову бльокаду Куби та не здійсню-
вати агресії на Кубу. Кастро нарікав перед американським 
журналістом Лі Локвудом на те, що ту кризу в 1962-му 

годжував Хрущов, не інформуючи 
луон , про що Мохжва нараджувалася з Вашингтоном. Н а 
жаль,' "казав ТСастро' "тепер нема на””Кубї 'ракет, якими 
к о ж н а б атакувати ЗДА. Після відходу Хрущова советсь-
ко-кубинські взаємини поправилися, казав Кастро. 

У СВІТІ 
СЬОМА ФЛЬОТА НА П Р И Б Е Р Е Ж Н И Х ВОДАХ В Є Т -

НАМУ МАЛА донедавна дозвіл острілювати північно-в'ет-
намський беріг тільки на просторі 39 миль на північ від 
так званої 17-ої паралелі, що ділить Північний і Швден-
ний В'єтнам. Тепер вона може острілювати північно-
в'стнамську територію до 78-ої милі на північ від 17-ої 
паралелі. Це вказус на щораз більшу ролю 7-ої Фльоти 
у В'єтнамі: внаслідок бомбардування американцями на-
земних шляхів - комуністи скерували транспорти війсь-
ка і товарів з Північного В'єтнаму на південь - морсь-
ким шляхом. 

ВЕЛИКОГО ШУМУ НАРОБИЛА В ПОЛЬЩІ вида-
на за кордоном повість польського письменника Єжого 
Косінського „Помальована птаха". У тій повісті автор по-
мнетецькн змальовує страхіття, що їх переживав один 
недоліток — не відомо, жид чи циган — під час останньої 
війни, що мандрував польськими селами і скрізь зазяа-
ваз знущань від місцевих селян. Косінськин виїхав з По-
льщі в 1957 році й живе тепер в Америці. 

Ч Е Н І, ВІЦЕ-ІІРЕМ'ЄР І МІНІСТЕР ЗАКОРДОННЯ 
СПРАВ КОМУНІСТИЧНОГО КИТАЮ, ЗАЯВИВ представ-
никові одного бразильського щоденника, що Комуністич-
ний Китай поважно рахується з можливістю, що Совстсь-
кий Союз заатакус Китай з півночі, а З'сдинені Держави 
з півдня, щоб у такому „священному союзі" знищити Ко-
муністичний Китай. Очевидно, що червоний китайський 
маршал нахвалявся, що китайські комуністи мають сили 
„знищити" однаково Совєтський Союз, як З'єднані Дер-
жави, при чому покликався, на факт, що поверх 300.000-
на американська армія у Південному В'єтнамі з могутнім 
летунством і морською фльотою не всилі справитись з 
комуністичними партизанами. 

АМЕРИКА ПОВИННА ВЕСТИ „ГНУЧКУ ПОЛІТИ-
К У " СУПРОТИ ЕВРОПЕПСЬКОГО СХОДУ - заявив 
недавній американський амбасадор у Москві, новопризна-
ченнй заступник державного віце-секретаря, Фой Колер 
у промові перед конвенцією Американського Легіону в 
Орляндо на Флориді. Фон Колер критикував праві аме-
риканські кола, які поручають повний бойкот товарів 
імпортованих з колуністичних сателітських країн, як ось 
польської шинки і югославських продуктів, та поручав 
інвестиції американського капіталу в таких підприсмст-
вах, як напр. італійська фабрика автомобілів ,,Фіят" в 
Совєтах. Водночас він таврував обмежування свободи ру-
хів та арештування деяких американських туристів, що 
їдуть До СССР і його сателітських країн. 

Г Р Е Ц Ь К І МОРСЬКІ ВЛАСТІ ЗАЯВИЛИ, що не мож 
ливо з певністю подати докладне число осіб які зятону-
лн наприкінці минулого тижня на кораблі-поромі „Герак-
ліон". Той корабель містоти 8,900 тон плив з Крети до 
Пірею біля Атен. маючи записаних 206 пасажирів і 75 
членів залоги. Раптова буря зірвала линви, що ними бу-
ло прив'язане на паромі вожке вантажне авто, яке про-
било діру, крізь яку вдерлися морські хвилі. Врятовано 
46 осіб, віднайдено 37 тіл. але згинуло мабуть 235 осіб, 
крім тих, які могли в останній хвилині всісти на кора-
бель, щоб щойно на ньому заплатити за переїзд і тому 
вони ніде не записані. 

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ МІНІСТЕР ЗАКОРДОННОХ СПРАВ 
АВБА ЕБАН, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ Т Е П Е Р В НЮ ИОР-
КУ НЕ Д А В ясної відповіді, чи Ізраїль знову за реагує 
відплатною воєнною акцією, якщо арабські терористи по-
новили б свої атаки на території Ізраїлю. Абба Ебан від-
повів дипломатично, що він волів би, щоб тон запит за-
лищився „гіпотетичним", 

Республіканський Координаційний Комітет 
підтримує урядову політику в справі 

В'єтнаму 
Вашингтон. — Тут відбу-

лнея наради Республікансь-
кого Координаційного Комі-
тету, на яких схвалено резо-
люцію, якою підтримується 
змагання демократичного 
Уряду ЗДА протиставитися 
комуністичній агресії у В'ст-
намі та всюди, де ця агресія 
проявляється. Цю резолю-
цію схвалено на те, щоб світ 
бачив, що республіканська 
перемога в цьогорічних ви-
борах зовсім не свідчить про 
те, що нарід цієї країни роз-
ДВОСНИЙ щодо боротьби про-
ти комунізму, який змагає 
до панування над світом. 
Голова Республіканського 

Кранового Комітету Рей С. 
Блісс заявив, що партія 
вдоволена з того, що число 
її прихильників збільшило-
ся, як це виявили цьогорічні 
вибори. Внаслідок цього Ре-
спубліканська партія здобу-
ла своє давніше становище 
та скріпила двопартійну си-
стему, яка існує в цій країні, 
і яка була захитана під час 
виборів в 1964-му році, коли 
програв був вибори республі-
канськин кандидат Веррі 
Ґолдвотер. Блісс передбачає, 
що в найближчих президент-
ських виборах в 1968-му ро-
ці республіканці зможуть 
здобути ще більшу перемогу, 
як цього року. 

Айзенгавер почувається добре після 
операції жовчевого міхурця 

Вашингтон. — Колишній була подібна до тієї, яку 
президент Двайт Д. Айзен-
гавер 12-го грудня щасливо 
перебув операцію жовчевого 
міхурця і його стан, як за-
явили лікарі є добрий. Опе-
рація відбулася в армійсь-
кім шпиталі Волтера Ріда і 
тривала годину і 45 мінут 
Присутні були в шпиталі під 
час операції дружина паці-

минулого року перебув пре 
зидент Джансон, якому тоді 
зоперували були жовчевий 
міхурець. Айзенгавер мас 
залишитися в шпиталі від 
10-ох до 14-ох днів, і на 
Різдво буде на своїй фармі 
в Ґетнсбурґу. Па., а в пер-
ших днях січня мас виїхати 
на зиму до Палм Бічу в 

єнта, Мемі, його син та брат ' Каліфорнії, де він перебуває 
д-р Мілтон Айзенгавер, пре- в ^зимово^у часі вже від кі-
зидент університету Д ж а - лькох років. При операції 
на Гопкінса. Жовчевий мі-
хурець виявив сліди запа-
лення, бо в нь^му були ка-
мінці. Операція Айзенгавера 

було сім лікарів, оерував 
полковник д-р Карл В. Гюз 
— головний оператор цього 
шпиталю. 

Сенатор Джевітс висуває себе на чоло 
республіканського списка в 1968-му році 

Ню Иорк. — Старший се- Джевітс заявив, що миши 
натор нюйоркського стейту 
ресаублДванець Джеков к. 

Американський патрульний корабель пропливає здовж 
побереж Південного В'єтнаму, охоронюючи їх перед не-
еподінаним десантом піннічно-н'єтнамських військ ти за-

побігаючн доставай зброї й виряду для В'сткошу. 

Совєти прислали додаткових 100 
бойових літаків Північному В'єтнамові 
Санґон Американські а всі американські втр; 

НТШ влаштовує Другу Сесію Франківської 
Наукової Конференції 

Ню Иорк. — Управа На-
укового Товариства ім- Шев-
ченка в ЗДА і дирекція Фі-
лологічної Секції влаштову-
югь в суботу 17 грудня ц. р. 
в годині 11 перед полуднем, 
в авдиторії Українського Ін-
стнтуту Америки, 2 Схід 79 
вулиця в Ню Порку - дру-
гу сесію Урочистої Науко-
вої Конференції, Для вшану-
вання 110-річчя народнн і 
50-річчя смерти Великого 
Каменяра, Івана Франка, 
дійсного і почесного члена 
НТШ. 

Конференцію, яка скла-
дається з двох частин, від-
крис директор Філологічної 
Секції НТШ, проф. д-р В. 
Лев вступним словом. У пе- проф. д-р М. Андрусяк 

Конференції пічнеться В ГО-
днні 3-ій. Доповіді ВИГОЛО-
сять: ред. Л. Бурачннська 
н. т. „Іван Франко і Коби-
лянська", мґр. Л- Храплива 
н. т. „Іван Франко і діти", 
д-р С. Карпінська — н. т. 
„Мовні особливості села На-
гусвнчі", проф. д-р Я. Иа-
дох — на тему ..Причинки 
до популярності! І Франка", 
проф. д-р В. Стецюк - - н. Ї . 
..Іван Франко, як клясич-
ний Філолог", проф. д-р Г. 
Лужницький — н. т. ..Дра-
матичність поетичних обра-
зів ,в творчості І Франка", 
проф. д-р К. Кисілсвський 
— н. т. „Стилістичні і рит-
мічні засоби 1. Франка ' , 

редполудневій частині Кон-
ференції доповіді ВНГОЛО-
сять: ред. В. Вергай на тему 
„Роля Івана Франка в ро-
бітничому русі", мґр Я- Гри-
иепич н. т. „Релігійний 
світогляд І. Франка", д-р О. 
Соколишин н. т. „Забута 
англомовна згадка Франка 
про Тараса Шевченка" і 
проф. д-р Б. Ро.маненчук — 
н т. „Деякі питання світо-
гляду І. Франка". 

11 о п олуднева частина 

т- „Похоїюн — поема Івана 
Франка", проф. Н. Король 

н. т. „Зустріч з І. Фран-
ком", і проф. д-р Р. Кухар 
— н- т. „Картина Львова в 
повісті І. Франка ,Лель і По-
лель ' ". На закінчення Кон-
ференції відбдеться урочис-
те закриття Франківського 
Року. Доповіді с передбаче-
ні на 15-20 хвилин, а Кон-
ференція є призначена для 
ширшого загалу громадян-
ства. 

Джевітс в"пресових інтервю 
заявив, що вів уважає себе 
за ідеолога Республікансвь-
кої партії і тому він повинен 
бути між тими, яких висува-
тимуть в 1968 році на чоло 
республіканського внборчо-
го списка. Сенатор Джевітс 
вже давніше складав заяви 
в тому сенсі, що він повинен 
бути при найближчих прези-
дентських виборах кандида-
том на віце - президента на 
списку Республіканської 
партії. Він обговорював, хто 
з республіканців міг би бу-
ти кандидатом на презнден-
та від республіканців та оці-
нював кожного з можливих 
кандидатів. Він не зв'язував 
себе з жадним із можливих 
республіканських канднда-
тів, але при всіх можливих 
кандидатах говорив про се-
бе, як про можливого кандк-

ґенський губернатор Д ж . 
Роцні вже після виборів BH-
явнвея милбю особою, при 
цьому скромною, щирою та 
високо розумною, але до ви-
борів ще далеко, і треба че-
кати, що він ще зробить до 
літа 1968-го року. Сенатор 
заявив, що і нюйоркськни 
посадник Джан Ліндсей не 
виключає себе від того, що 
він може очолити республі-
канськнй виборчий список в 
1968-му році. Але, сказав 

' Джевітс, коли Лгндсей хо-
тів би в половині першої 
своєї каденції залишити Ню 
Иорк, то він „почував би 
своє щастя зашвидко і зада-
леко". Сенатор Джевітс зая-
внв, що в 1968-му році pec– 
публіканці не найменують 
на свого кандидата на прези-
дента таку особу, якої він 
не міг би підтримувати, як 
це було в 1964-му, коли від 
республіканців кяндидував 

дата на віце - президента, сенатор Беррі Ґолдвотер. 

Рутер заявляє, що він розходиться 
з політикою АФП-КІО 

Вашингтон. — Голова 
спілки Об'єднані Автомобіль-
ні Робітники Волтер П. Ру-
тер заявив, що ним очолюва-
на робітнича організація, 
яка нараховує 1,500,000 чле-
нів, розходиться з політикою 
Американської Федерації 
Праці і Конгресу Індустрій" 
них Організацій, і тому він 
вестиме самостійну політику. 
Рутер залишив відкритим 
питання, чи ним очолювана 
організація задумує залиши-
тися і надалі в АФП - КІО, 
чи думає виступити з цієї 
об'єднаної організації, яка 
тепер нараховує понад 13,-
000,000 членів. Рутер заявив 
журналістам: „Час покаже, 
що я думаю під словами, що 
ми вестимемо незалежну по-
літнку. а покищо я не хочу 
спекулювати в цій справі". 
В політичних колах не пе-
редбачають, щоб прийшло 
аж до повного розбиття АФ-
П - КІО, але заява Рутера 
свідчить про те. що між ним 
і головою АФП - КІО заіс-
нували поважні розходжен-
ня, і що це непорозуміння є 
глибше, як було в 1961-му 
році, коли також Рутер і Мі-
ні не погоджувалися в enpa– 
ві політики зорганізованого 
робітництва. Теперішнє непо-
розуміння виникло внаслідок 
розходження щодо постави 
до закордонної політики АФ-
П - КІО. Рутер твердить, що 

Міні не зайняв належного 
становища щодо оборони 
громадянських прав, до со-
ціяльннх і організаційних 
проблем. Рутер твердить, що 
Міні є занадто впертий в ді-
лянці протнкомуністнчного 
напрямку робітничих органі-
зацій. Міні мас 72 роки, він 
с більше консервативний, як 
59-річннй Рутер. Міні твср-
днть, що Рутер не с залеж-
но обережний у відношенні 
щодо комунізму. Коли б 
прийшло до розбиття АФП-
КІО то це було б сильним 
ударом по зорганізованоиу 
робітництву. 

о. БОГДАН ЛИНСЬКИП 
ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ 

В КОНГРЕСІ ..ЗА ОБНОВУ 
Ц Е Р К В И " 

Торонто. - Президент 
Папського Інституту для Се-
редньовічннх Студій і пред-
сідннк Міжнародного Кон-
ґресу та Інституту у 100-
річчя Канади „За обнову 
Церкви" з осідком в Торон-
тІ, о. проф. д-р Л. К. Щук 
запросив о. д-ра Богдана 
Липнського до участи у зга-
даному Міжнародному Кон-
г'ресі та Інституті „За обнову 
Церкви". Східню Катодиць-
ку Церкву репрезентує в 
Конгресі та Інституті Мел-
хітськніі архиспископ Галн-
леї Юрій Такім. 

Санґон Американські 
й південно - в'єтнамські ке-
рівні військові кола дістали 
відомості, що Совсти прн-
слалн Північному В'єтнамові 
додаткових 100 своїх восн-
ннх джетів типу МІГ — 17, 
МІГ-21. Цей останній тип — 
це наймодерніші воєнні дже-
тн, вивіновані у радарні спо-
руди, що стверджують на-
блнження інших літаків та 
допомагають цільності двох 
ракет, кращих за амернкан-
ські ракети .,Сайдвайндер". 
Дотепер американці збили 
над Північним В'єтнамом 26 
літаків типу МІГ. однак -
за останнім офіційним пові-
домленням — американське 
летунство втратило над Пів-
нічннм В'єтнамом 442 літа-
кн і 4 рятункові гелікоптери. 

а всі американські втрати 
щодо літаків у В'єтнамі дій-
шли до 826. Американське 
командування у В'єтнамі ра-
хусться тепер з тим, що а-
мернканські літаки. виснла-
ні в бойових місіях над Пів-
нічннй В'єтнам, будуть стрі-
чатнея не тільки з протиле-
тунською артилерією воро-
га. але й ворожими літака-
ми. Амерпкаяці до цього' ча-
су не бомбардували північ-
но-в'єтнамських летовищ, — 
можливо, що тепер будуть 
скасовані деякі обмеження, 
що їх Вашингтон наклав на 
летунство у В'єтнамі. ;Іо 
цього часу північно-в'стнам-
ське летунство нарахувало 
кругло 100 бойових літаків 
совєтської продукції, різних 
типів. Тепер те ЧИСЛО ПОДВО-
їлось. 

В Ню Йорку відбудеться урочиста Наукова 
Конференція на пошану М. Грушевського 

акад. Михайла Грушевсько-
го. У програмі конференції, 
яка відбудеться в будинку 

Ню Иорк. — Історична 
Секція Української Вільної 
Академії Наук у ЗДА, Істо-
рнчно - Філософічна Секція 
Наукового Товариства ім-
Шевченка та Українське 
Історичне Товариство влаш-
товують тут у неділю 18 гру-
дня о 5.30 вечора Урочисту 
Пленарну Конференцію для 
відзначення 100-річчя з дня 
народження великого істо1 

рика України, автора ,,Істо-
рії Українн-Руси'' , „Історії 
української літератури" та 
багатьох інших праць -

Української Вільної Акаде-
мії Наук при 206 Вест 100 
стріт, передбачені доповіді: 
проф. Олександра Оглобли-
на „Михайло Грушевський 
на тлі доби", проф. Омеляна 
Пріцака „Історіософія Мн-
хайла Грушевського", д-ра 
Ярослава Пеленського про 
„Суспільно - політичні ідеї 
М. Грушевського" та Д-ра 
Любомира Винара „Львів-
ськніі період життя М. Гру-
шевського" 

Португальці у Макао прийняли вимоги 
китайських комуністів 

Гонґ Конґ. Губернатор 
маленької португальської ко-
лонії Макао, що віддалена 
за 35 миль від Гонґ Конґу. 
мас 30.000 мешканців і 600 
вояків, погодився на всі най-
важливіші вимоги, що їх зго-
лосила тамошня китайська 
організація, зорієнтована нл 
Пейпінґ. Величезна біл:.-
шість населення Макао — 
це китайці, поділені на ири-
хильників Комуністичного 
та Вільного Китаю. Однак 
комуністи мають велику пе-
ревагу і в їх руках є також 
місцева торговельна пала-
та. В перших трьох днях 
грудня ц р. відбулися В M'l– 
као криваві заворушення на 
.тлі спору довкола нового бу-
днику школи, що його бу-

дувалн китайці без дозволу 
португальської адміністрації. 
Тоді згинуло 8 китайців. Ко-
ЛИ португальський губсриа-
тор відмовився спершу прий-
няти вимогу, щоб арсіштува-
тн винуватців з-посеред вій-
ська і поліції, ,які стріляли 
до демонстрацій, то навпро-
тн Макао на терен і Кому-
ністнчного Китаю змобілізо-
вано коло 10.000 „червоно-
ґвардійців" з виразною по-
г р о з о ю вмаршувати до 
Макао іі окупувати його. 
Під отим шантажем П0рту-
гальський губернатор noro– 
днвея покарати винуватців 
стрілянини, дати від шкоду -
вання жертвам та заборони-
ти всяку діяльність ,.аґентіп 
кліки Чіянґ Кай-шека". 

ЗДА підтримують в ОН становище 
Британії в справі Родезії 

Об'єднані Нації. - Амба-
садор Америки п Об'єднаних 
Націях Артур Ґолдбсрґ за-
явнв на засіданні Ради Бсз-
пеки ОН 12 ц. м , ЩО ЗДА 
прихилюються До бритійсь-
кої пропозиції, щоб Об'сдна-
ні Нації зобов'язали своїх 
членів припинити імпорт 12-
ох головних продуктів Роде-
зії. Ґолдбсрґ підкреслив, що 
Америка відмовиться від та-
кнх закупів, хоч це буде ІЗ 
школою для американської 
господарки. Ґолдбсрґ зая-
ВИВСЯ проти вимога афри-
канських екстремістів, які 
жадають, щоб проголосити 
повний економічний бойкот 
Родезії і переводити її бльо-
каду. щоб не допустити до 
ввозу до Родезії газоліни. 
Ґолдберґ звернув увагу, що 
Британія дала державну не-
залежність 28-ом своїм коло-
ніям, які тепер становлять 

більше одної четвертини 
членів Об'єднаних Націй, 
ото ж треба залишити Бри-
танії вирішування, якими 
способами можна довести до 
того, щоб у Родезії незначна 
біла меншина перестала дис-
кримінуватя величезну біль-
шість чорних автохтонів. Те 
саме становище зайняла 
Японія, однак більшість аф-
риканських держав не ві-
рять. щоб ті нові обмежені 
господарські санкції могли 
спричинити упадок біло- рл-
сового уряду Ієна Сміта в 
Р О Д Є З І Ї . П е р е в е д е н н я ПОПНО-
го економічного бойкоту Ро-
ДЄЗІЇ НЄ МОЖЛИВе, бо ПІВДЄН-
но - африканський Союз, а 
також португальські колонії 
Мозамбік і Анґоля псн:гача-
ють Родезії газоліну і всі ш-
ші товари першої потреби, 
отож бльокада Родезії мусі-
ла б насправді бути бльока-
дою ціло; півдецної Африки. 

Заступник гол. предсідника УНС Б. Зорич 
відвідав округу Лейкгед 

Форт Вільям. — Вертаю-
чнсь із об'їздки по Західніх 
провінціях Канади, заступ-
ник головного предсідника 
і директор К а н а дійської 
Канцелярії УНСоюзу, Б. Зо-
рич. відвідав також густо 
заселену українським насе-
ленням околицю Лейкгед, 
де заходиться 441 Відділ 
УНСоюзу ім. Т Шевченка, 
що G одним .'. найбільших 
відділів Канади. На закін-
чення його триденного побу-
ту тут і успішна переведе-
ної акції приєднування но-
вих членів УНСоюзу, відбу-
лося засідання вище згада-
ного Відділу, на якому Б. 

Зорич обширно зреферував 
про організаційні справи та 
потребу посилення зДобут-
тя нових членів. Після жва-
вої дискусії відносно даль-
шої розбудови 441 Відділу 
УНСоюзу, управа однодуш-
но постановила подбати про 
те, щоб до кінця цього року 
придбати прннайменше 12 
нових членів, як такох на 
найближчому засіданні уп-
равн. роглянути МОЖЛИВОС-
ті належного відзначення 
25-літнього ювілею існуван-
ня 441 Відділу УНСоюзу у 
Форті Вільям, який припа-
дає в першій половині 1907 
року. 

УКРАЇНЦІ У ІНЛЬНІЗІ СВІТІ 
ВЕЧІР НА ПОШАНУ 

ПОЕТА С. МАЛАНЮКА 
Філядельфія. Місцевий 

Відділ Товариства Українсь-
них Інженерів Америки та 
Літературно - Мистецький 
Клюб у Філадельфії в л а ш т у 
вали в неділю 11-го грудня 
ц.р н залі „Тризуба" літера-
турний вечір присвяченим 
творчості поета Євгена Ма-
ланюка. Відкрив вечір го.ю-
па Т-na Інженерів інж. М. 
Борецький. С;юво про Є. 
Ма.іанюкі, як поета, публі" 
циста і мислителя, пнголо-
СИВ Володимир Біллів. Вий-
нятки з творів поета рециту 
вали Хрін типа Озарків та 
Лада Прокоп На закінчення 
вечора Євген Маланюк чи -
тав спої спогади і рефлексії 
і часів українських внзволь-
них змагань. 

„ТЕАТР У П 'ЯТНИЦЮ" 
БУВ ГОСТЕМ 

ВІДДІЛІВ УККА І СУА 
В БАЛТИМОРІ 

Балтімор. Балтиморсь-
кий Відділ УККА і 59 Відділ 
Союзу Українок Америки 
гостині як спонзорн, ,.Te– 
атр у П'ятницю", що прибув 
сюди на виступ з виставою 
музичної комедії .,Найкра-
іці хлопці з Дивізії". На внс-
таві було присутніх багато 

українців з самого Балтн.мо-
ру і з Вашингтону та околи-
ці. між ними й генерал Иет-
ро Самутнн, представники 
мистецького, літературно г о 
та громадського життя цієї 
округи. Вис ґава пройшла з 
великим успіхом і заС8ІДЧИ-
ла про нетаоннії сантнмент 
до Дивізії, яку багато з у-
часннків бачило „на живо". 

Після цієї вистави, на 
яку прибуло теж чимало 
молоді, представники гро-
иадянства вітали гостей ко-
ротким словом при відкрн-
тій сцені, вручаючи членам 
ансамблю квіти. Чергова 
вистава ..Театру у П'ятци-
пю" відбудеться у Клівлен-
ді. 17 і 18 грудня ц. р. 

„ЛЕТЮЧИП К О Р А Б Е Л Ь " 
В НЮАРКУ 

Нюарк. Заходом місце-
г.ого 86-го Відділу Союзу 
Українок Америки відбудс-
ться тут у неділю 18 грудня 
ц. р в залі Мавнт Вернон 
Скул при Мавнт Вернон 
Плейс вистава п'єсн-казкн 
..Летючий Корабель". Ста-
вить цю п'єсу Студія Мнс-
тецького Слова в Ню Порку 
під мистецьким керівнц-
твом Лідії Крушельннцької. 
Початок о год. 3-ій по полу-
ДНІ. 
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4 к р о м і ї ї і й ІСІКМІД Д О В Г О Ї І І І Я И Т И 

Наприкінці минулого тижня закінчилась 9-тндонна 
візнта СОВСТСЬКОГО прем'єра Алексся Косиґіна у Франції. 
Французькі господарі старалися всіма можливими cnoco– 
блмн уприємнити своєму гостеві тон час — парадами, бен-
кстамн, театральними виставами, показом фабрики авто-
мобілів. Па навіть ловами на фазанів, де большевнцькі 
послідовники учення Маркса - Леніна наслідували ультра-
буржуазні звички колишніх французьких самовладних 
королів і стріляли спеціально для цісї цілі годованих 
птахів. 'Однак, політичний внелід тієї візити можна cxa– 
рактернзуватп трьома словами: гора породила мишу. 

У довгому спільному комунікаті. що його проголошено 
перед відлетом совстськнх гостей з Парижу, аж шість ра-
зіп пригадано совєтсько - французький куртуазійннй ко-
муніклт, виданий у Мо:кві наприкінці відвідин де Голля. 
Раз-у-раз підкреслювано змагання до затіснення співпра-
ці та спільні турботи за світовий мир. Сказано навіть, що 
поширення совстсько - французької співпраці мас стосува-
тнея ..всіх царнн політичної, економічної, наукової та 
культурної, і скріплення французько - совстськнх взас-
мин взагалі". Але на тлі таких словесних заяв дивно вра-
жас повна відсутність будь - яких конкретних стверджень, 
в чому саме під час 9-деннех нарад осягнено тісніше 
порозуміння, лоза отакими загальними фразами. Єдина 
конкретна точка стосується ствердження, що 8 грудня 
ц. р. міністри закордонних справ обох держав підписали 
КОНСулярнин договір, але знову таки не подано ніяких 
ближчих подробиць. Не можна також уважати за великий 
успіх переговорів рішення провести безпосередньо „гаря-
чу лінію" між Парижем і Москвою, за зразком такої без-
поеередньої лінії „на всякий випадок", що існус між Ва-
гпннгтоном і Москвою. Зокрема, нічого не сказано, як І 
практично виявилось таке ніби обопільне жагуче бажан-
ня затісннти торговельні взаємний, коли — за недавніми 
повідомленнями преси — Франція впродовж перших дев'я-
тьох місяців цього року експортувало до СССР товарів 
на яких 48 мільйонів дол., а закупила в СССР товарів І 
на 120 мільйонів дол. Хоч Коснґін заявив, що він готов, 
підписати з Францією торговельний договір на „10, 15 
або й більше років", французи напевно воліли б мати не-
гайну користь із товарообміну з Совстами. 

Очевидно, французам присмно було слухати, як Ко-
снґін лаяв , ,фашизм" в Західній Німеччині і заявляв свою 
солідарність з де Голлем у тавруванні ,,зовнішньої агресії" 
у В'єтнамі. Однак, цим разом французи виявили вже нас-
ті.іькн такту, що. тавруючи ...інтервенцію ззовні" у В'стна-
мі. не назвали на ім'я”нїко”го, так що цей зворот можна 
справедливо віднести не тільки до Америки, але передусім 
до Північного В'єтнаму. 

Найцікавіше в тому французько - совстському комуні-
каті повне замовчання Німеччини і тільки заглльннко-
г.а коротка згадка, що в паризьких розмовах обмірковува-
но плян паневропейської конференції. Ці дві справи — 
Німеччини й паневрогіейської конференції — тісно пов'я-
зані. бо, як твердять американські кореспонденти у Пари-
жі, Косигін старався переконати де Голля, щоб Франція 
визнала Східню Німеччину, або бодай погодилась на 
участь у паневропейеькій конференції Східньої Німеччини, 
без попереднього офіційного визнання її. Де Ґолль уже 
під час своєї візити в Москві рішуче відмовився від такої 
сугестії і те саме зробив у Парижі. Сама така сугестія 
свідчить про жалюгідний стан совстської дипломатії, яка 
не визнається у головних засновках політики західніх 
держав. Адже визнаний Францією Східньої Німеччини бу-
ло б рівнозначне з перекресленням договору ирнязнн 
Франції з Західньою Німеччиною, з підсиленням націона-
лізму серед німців, кризою в Европейській Економічній 
Спільноті з відкликом 70-тнсячного французького війсь-
ка з Західньої Німеччини, кризою у трндержавній західній 
окупаційній адміністрації Західнього Берліну. Задля яких 
користей Франція мала б наражатись на всі ці клопоти, 
визнаючи наставлений Москвою режим Вальтера Ульбріх-
т а ? ! І який глузд мала б панепролейська конференція 
без участи Західньої Німеччини, бо вона напевне відмовн-
лась би засісти за спільний стіл з представниками сопєтсь-
кої зони Німеччини, що її Москва піднесла до стану ,,cy– 
веренної" держави?! 

У паризьких переговорах напевно не було мови про 
ідеологію. Не було про неї згадки також в спільному ко-
мунікаті. Але обидві сторони мали нагоду ще раз переко-
натись, як трудно вести ,,мирне існування" між держава-
ми з ,,різними економічними системами", коли характер 
і основні цілі тих держав взаємносуперечні. 

Буенос Айрес. — Арґен-
тинські рибалки - непри-
мнрні ворога СССР, бо со-
встська рибальська фльоти-
лія систематично винитдус 
рибні багатства, і то безпо-
середньо коло найбільшого 
аргентинського порту, Мар 
дель Плята. „Якщо росіяни 
не заберуться, — сказав вла-
еннк рибальського судна 
,.Нуева Хулія" репортерові 
щоденника „Ля Расон" —-
ми не матимемо що ловити 
впродовж довгих років". 

Почалося з того, що арґен-
тннськин військовий кора-
бель натрапив на совстськнх 
китоловів у територіяльних 
водах біля Ісля де льос Еста-
дос і прогнав їх відтіля. 

Під кінець жовтня арґен-
тинські військові кораблі, 
відбуваючи вправи з летун-
ством та морською поліцією, 
зустріли у затоці Самбором-
бон два совегські рибальські 
кораблі, „Буря" та , ,Ґісґа" 
і східньо - німецький океано-
графічний корабель ,,Ернест 
Бекель", перевели ревізію і 
наказали їм покинути арґен-
тннські територіяльні води. 

Тепер преса постійно пові-
домляс про появу совстської 
рибальської фльотилії, яка, 
хоч і оперус на пристойній 
віддалі, творить поважну за-
грозу для Аргентини з ОГЛЯ-
ду на місце та її високу ри-
бальську техніку. 

Кількість аргентинців, що 
живуть з рибальства, ловлі 
китів та ловів на тюлені, 
розмірно невелика. Арґен-
іннське рибальство практнч-
ио зосереджене в одному МІС-
ті. Мар дель Плята. Там зо-
середжений також рибальсь-
кнй промисл. Аргентинські 
рибальські судна здебіль-
ша малі і старі, тож коли 
застає їх буря на океані, ча-
сто тонуть; ловити рибу мо-
жуть вони лише поблизу ма-
тірнього порту. Навпаки, со-
встські судна ультрамодерні, 
можуть оперувати на віддалі 
тисяч кілометрів від своїх 
матірніх пристаней, але лов-
лять рибу саме в цьому сди-
ному районі, доступному для 
аргентинського рибальства. 

Точніше: не ловлять, а 
винищують рибу. Совстська 
рибальська техніка дуже ін-
тененвна. 20 рибальських су-
ден, працюючи разом з веле-
тенськнми сітями, ,,виміта-
тають" море - досить міл-
ке вздовж аргентинських бе-
регів - - від поверхні до дна. 
А сіті їх такі густі, що ви-
ловлюють також молоденькі, 
дрібні рибки, без комерцій-
ної вартості!, отже внннщу-
ють нарибок. Щ о гірше: со-
встські рибалки кидали глн-
бинні бомби, після чого море 
вкривалося неживою рибою. 
Після того, як аргентинська 
морська поліція почала сте-
житн за совстською фльоти-
лісю, совстські рибалки пе-
рестали вживати бомб. 

У Державному Секретарі-
яті Торгівлі й Промислу 
ідуть гарячкові наради 
спільно з представниками 
Державного Секретаріяту 
Хліборобства й Скотарства 
(до якопо належить рнболов-
л я ) , Фльотн та Міністерства 
Закордонних Справ над зре-
дагуванням рибальського за-
кону та над поширенням те-
риторіяльннх вод. ЗО жовтня 
міністер закордонних справ 
відбув нараді' з президентом, 
а 3 листопада віце - міністер 
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Маццінгі говорив з совстсь-
кнм амбасадором, Юрієм 
Вольськнм. 

Опісля Маццінгі пояснив 
журналістам, що розмова 
йшла в економічній, а не в 
правній площині. Аргентнн-
ський уряд висловив поба-
жання, щоб сопстська фльо-
тилгя забралася, з огляду на 
небезпеку для аргентинської 
еконбміки. Він не робив 
формальної реклямацп, бо 
не мав для того правної під-
стави: аргентинські тернто-
ріяльні води сягають на З 
морські милі, а совстські ри-
балки оперують на віддалі 
понад 10 миль, на вільному 
мирі, на яке кожна держава 
мас право. 

Не від сьогодні вештають-
6я чужі підводні човни 
вздовж аргентинських бере-
гів, зокрема вздовж узбереж-
жя мало залюдненої Пата-
ґонії. 

За яку тисячу кілометрів 
на південь від Буенос Afipe– І 
су вганяється у континент 
Нова Затока - глибока, за - ' 
тишна, сполучена з океаном 
вузенькою протокою. Є' там І 
мала станиця військової' 
фльотн, яка помітила понад 
5 років тому якесь невідоме 
підводне судно, яке заплило 
в затоку, мабуть, щоб напра-1 
вити якийсь Дефект. Арґен-! 
тинська фльота не мала глн- і 
бинних бомб, необхідних, 
щоб досягти судно на дні за- і 
токи; не мала також сітей, 
досить великих, щоб замкпу- і 
ти затоку. Виринула думка 
Звернутися за тими матер1я-
лами до ЗДА. Якби ті мате-
ріяли були доставлені літа- і 
ком, таемннче підводне суд-1 
но було б зловлене або знн- і 
щене. На жаль, аргентинські 
адмірали рішили діяти влас-1 
ними засобами, і... судно-ма-
риво втекло. 

Поява совстськнх кнтоло-
вів цього року викликала, 
як згадано вище, широкі ко-1 
ментарі., Звертали увагу не-1 
помірно великі розміри одно- і 
го зі суден; в тутешніх во- ! 
енно - морських колах внс-
ловлено підозріння, чи не є . 
це плавуча база для під-і 
водних човнів. . і 

Тепер у Мар дель Пляті і 
кружляє поголоска, що со-1 
вєтську рибальську фльоти-
лію супроводять ПІДВОДНІ І 
човни. 

Морські кола ви двигають 
дві гіпотези. Перша: тіідвод-
ні судна висаджують на ар-

ІГентинськнй берег парти-
1 ганських інструкторів та 
спеців в інших, царинах під-
ривної роботи. Друга гіпоте-
За: океанографічні студії, 
навіть якщо не переводять 
їх підводні судна. Крім 20-х 
рибальських суден, в склад 
совстської фльотилії біля 
Мар дель Плити входило не-
величке судно „Нейтром", 
що робило враження науко-
пої лабораторії. Здогадують-
ся, що воно льокалізус в,ід-
повідним приладдям стада 
риб. Але невже „Ернест Бе-
кель" появився і то на ар-
Гентинських територіяльних 
водах - лише на те, щоб 
вказувати скупчення риби 
двом совстським рибальсЬ" 
ким суднам? Насувається 
питання, чи совстські океа-
нографічні зацікавлення ма-
ють ВИКЛЮЧНО іхтіологічні 
об'єктиви, чи може також і 
стратегічні. 

На випадок американгько-

Ця дівчина була першою, 
яка зрозуміла, чому я в не-
ділю хочу йти до церкви. 
Багато з-поміж урядових 
провідників були заскочені 
цим моїм бажанням і все пи-
талися: „Та чого ж у неді-
л ю ? Чи не можна піти в по-
неділок або у вівторок? Це 
було б вигідніше і для вас і 
для нас" . А ця дівчина зро-
зуміла мене і сказала, що 
поведе в неділю до церкви 
св. Миколая. Вона призна-
лась, що й сама заходить до 
тієї церкви двічі на рік, не 
з якоїсь побожности, але за-
для музики TjftjLCjOBy. Музика 
Баха й Чайковського, ском-
понована для церковного 
вжитку, сказала вона, зву-
чить зворушливіше в церкві, 
ніж в оперовому театрі чи 
концертовій залі. 

- f - - - - - - -
Церква була повнісінька 

людей. Дівобіч вони протис-
калнея вперед, щоб охрис-
тнтн немовлят, а правобіч 
обступили чотири оздоблені 
білими лілеями відкриті тру-
ни з небіжчиками. Над ни-
мн саме мала відбутися по-
хоронна відправа. Гурт сво-
яків, головно середнього і 
старшого віку, стояв довкола 
трун. Всі вони плакали, не 
стараючись здержувати 
сльози. 

— Я казала вам, — відіз-
валася дівчина, — що в цер-
кві застанете самих старих 
людей! 

- Ну , а ті всі ИЄМОВЛЯ-
т а ? ! - запротестував я. — 
Крім того я бачив чимало 
молодих пар. 

— Це лише тому, що бать-
кн їх силують. 

Ми вийшли нагору. Тут 
також було багато людей, 
що тиснулися між колонами. 
Все було осяяне світлом 
свічок, живими кольорами, 
мережаних р и з священи-
ків і блиском хрестів. Світло, 
що доходило знадвору крізь 
вікна, було слабе в порів-
нянні з цим внутрішнім СЯЙ-
вом. 

Мені здавалося, що я опи-
нився всередині рембрантів-
ського образу „Зіслання 
Святого Духа '^ у церкві з 
середньовічних часів. Служ-
ба Божа звучала, як згармо-
нізована оркестра, що вико-
нувала бахівську музику. І 
справді, співу такого я ще 
ніколи не чув! Велика, ду-
же велика була різниця між 
цією Службою Божою і без-
душною, без образів протес-
тантською, на яку мене во-
днли ще дитиною. Ніде не 
зворушувала мене так Слу-
жба Божа, як у цій країні, де 
офіційно скасовано Бога. 
Надворі згадав я дівчині про 
цс, але вона рішуче похита-
ла головою: 

— Я атеїстка. Не можу 

ссвстської війни, як кажуть. 
Панамський канал буде 
збомбардований, і для ЗДА 
залишиться як єдина сполу-
ка між двома океанами Ма-
геляиовд протока. Це при-
чнна. чому ЗДА помагають 
у розбудові фльоти Арґенти-
ни і сусідніх держав, і чому 
ті фльоти уладжують, разом 
з американською, спільні ма-
неври. З другого боку це 
причина, чому совстські оке-
анографн так дбайливо об-
слідують той майбутній опе-
ратнвний театр совстської 
підводної фльоти. 

брати участи в таких забобо-
нах. Одначе музика і спів — 
чудові. 

Саме в цій хвилині мужчи-
на в військовому однострої, 
справжній елеґант, пробіг із 
немовлятком на руках через 
церковну браму на подвір'я. 
За ним бігла задихана моло-
да жінка, в черевиках на ви-
соких закаблуках. Це була 
мати дитинки. Обос, певно, 
не мали більше, як по 22 ро-
кн, і свій страх, щоб не спіз-
нитнея на спільне хрищення 
немовлят, не могли вони 
приховати. 

— Чейже не можете наз-
вати цю пару старими людь-
ми, — іронічно завважив я 
своїй провідниці. 

Тепер вона мовчала, але 
дивилася зчудовано на цю 
молоду пару. Потім здвигну-
да плечима:.. 

— Ба, що ж ви можете ви-
магати від стиляґ. 

t.?. 

На спортовому стадіоні у 
Ленінграді читали поему 
Бориса Слуцького^. Присут-
ніх було чотирнадцять ти-
сяч. У поемі сказано: „Якщо 
Рубльов11 ” складав чернечі 
обіти, ледве чи був він без-
вірник. Він упав навколішки 
перед словом, яке було в 
Началі. Щ о за сенс старати-
ся обернути його архангелів 
у мужиків? Його Спас не 
свинопас (символ праці) , а 
попросту Спаситель. Тож 
даймо собі спокій з творен-
ням ще одного атеїста. Дух 
голубиці зносився над ним, 
а він був .спокійний і лагід-
ннй". 

Молоді люди засипали 
Ван дер Повста питаннями 
на різні теми. Зійшла розмо-
ва й на Пастернака та його 
„Доктора Жіваґо" . Найгос-
тріше критикували Пастер-
нака партійці, закидаючи 
йому брак патріотизму: 3го-
дився видати закордоном цю 
свою книжку. А один KOMCO-
молець викрикнув: „Чого ж 
ви можете сподіватися від 
жида!" Пастернака деякі пн-
сьменники в СССР назива-
ють „першим совстським 
святим і мучеником". 

ОЛЕКСАНДЕР ГЛАДИШОВСЬКИЙ 
(Пам'яті громадяннна-джентлмена) 

І з смертю Олександра пати в міністерстві торгу і 

щ Слуцький Борис (наро-
дився в перших роках XX 
століття), дитячі та шкільні 
літа провів у Харкові. Чи-
тацька публіка зацікавилася 
Слуцькпм щойно після дру-
гої світової війни. Перша йо-
го поезія була вндрукована 
1941 р. Перекладав чужих 
і неросійських совстськнх по-
етів на російську мову. У 
своїх поезіях використовує 
якунебудь дрібну подію, щоб 
так представити важливі, 
філософічні й етичні проб-
лемн. Д у ж е популярний се-
ред молодих поетів. В 1962 
р. „Літературная Газета" 
вмістила його „Поезії з різ-
ннх літ", з критикою Сталі-
на (написані перед ,,відли-
гою") і про теперішнє жит-
тя. 

” Рубльов Андрій (1370-
1430) найелавніший російсь-
кий маляр. Найкращий його 
образ із Старого Завіту — 
три янголи гостить Авраам. 
Пізніше Рубльов постригся 
у ченці в монастирі св. Ан-
дроніка у Москві. Образи 
Рубльова прикрашують сті-
ни церков у Владнмирі, Мо-
скві та Звеннгороді. Образ 
Спаснтеля тегер у Третяків-
ській ґалерії. 

(Кінець) 

Гладншовського 23 лнсто-
пада ц.' р. зійшов у могилу 
ще один активний учасник 
східньо - галицької дійснос-
ти між двома світовими вій-
нами. Це був час, коли в 
отій маленькій" країні 
кипіло буйне ЖИТТЯ-4 Був 
свідомий нарід, були числен-
ні кадри фахової інтеліген-
ції. була бунтарська молодь, 
була глибоким патріотнч-
ним духом навіяна Церква, 
були сильні організації пре-
різних родів і була боротьба 
— за збереження українсь-
кого стану посідання, за 
його розвиток, за здійснен-
ня ідеалів. А все діло, як від 
по'чатку світу, а в громадсь-
кому житті після упадку 
абсолютних монархій і олі-
гархій, творили люди. Був 
широкіїй вахляр людей у 
поліхнчдих партіях, у . світ-
лій науковій установі, в гос-
подарськнх і культі'рнпх 
організаціях, на керівних 
становищах і на низах. І бу-
ли між ними справді цікаві 
люди. До них належав і 0 -
лександер Гладишовсь к и й. 

Коли шукати за одним 
словом, яке схарактеризува-
ло б його, то мабуть, най-
ближче правди буде слово 
„джентлмен". О л є к сандер 
Гладишовськнй був дити-
ною епохи: не забуваймо, що 
наприкінці минулого сторіч-
чя, коли він почав ходити 
до гімназії, щойно' створи-
лись перші українські полі-
т:ічні партії і що на тодіш-
ній час вживання гімназнс-
тамп слова „українець" бу-
ло „революційним актом"", 
бо в урядовій термінології 
був ще „русин", і що рево-
люційннми поривами тодіш-
ніх наших середньошкіль-
ників і студентів були завзя-
ті словесні спори й навкз'лач-
ні бійки з „кацапами", себто 
москвофілами, чи пак ,,cra– 
рорусинами". 

Народженого у 1888 році 
в Тернополі, Олександра 
Гладишовськаго в и к инули 
власне за таку ,,революцій-
ну діяльність" з тернопіль-
ської гімназії. Це була вели-
ка прикрість для його бать 
ка, теж 
кий у 1898 
галицького сонму - - проти 
Івана Франка. Наш ,,рево-
люціонер" скінчив гімна-
зію вже у Львові, і там же 
вступив на політехніку, де у 
1912 році дістав диплом ін-
женера - агронома. Ясно, 
що Гладишовськнй був ак-
тивним членом Товариства 
українських студентів - тех-
ніків „Основа", яке було 
завжди сіллю в оці польсь-
кого студентства. Від тих же 
часів був теж членом Націо-
нально - Демократичної, 
за Західньо - Української 
Республіки Трудової партії, 
а від 1925 року - Українсь-
кого Національно - Демок-
ратичного Об'єднання (УН-
Д О ) . Тому, попавши в 1916 
році до російського полону, 
як старшина 35 золочівсько-
го полку ,.ляндверн" (в ЯКО-
му, мимоходом кажучи, слу-
жив і автор цих рядків) — 
Олександер Гладишовськнй 
був уже людиною з міц-
ною політичною і громад-
ською підбудовою. К о л и 
він восени 1917 року дістав-
ся до Києва, куди втікали 
українці, австрійські поло-
нені з таборів полонених, 
розкинених по всій російсь-
кій імперії, він почав працго-

,,староруенна"^ Я-
8 p– кандидував До 

Ол. Марітчак 

„РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ" 

ПІ 

В справі обняття україн-
цями ЛОУ автор спогадів 
наводить дуже коротке зпі-
домлення в лершіїі частині 
спогадів ..Від держави до ко-
мітету", подаючи, що у 
Львові створено обласну У-
праву з ініціативи ОУН-
Дальше цитую: ..На чолі 
о б .і асної управи станув 
адвокат проф. д-р 0.іексан-
дер Марітчак, його заступ-
ником з наказу ОУН буй 
мґр Ярослав Спольський. 
А л е . у Львові обласна ynpa– 
ва не змогла вже розгорну-
ти ширшої ДІЯЛЬНОСТІ!, бо 
німці скоро завели свою ад-
міністрацію, а обласну ynpa– 
ву у Львові і в Станиславові 
зліквідували", І далі : ,.І1Іи-
рокі маси трудно було захо-
пнти прозаїчними справами 
адміністрації й правопоряд-

В другій частині спогадів 
автор майже не згадує про 
обняття українцями адмінЬ 
страції краю. бо. як ВИХО-
днть з його висновків, він не 
прив'язував до цього факту 
ваги і взагалі ставився кри-
тично ДО Акту з 30 червня 
1941 р. 

Про діяння ЛОУ ПОЯВИЛИ-
ся в пресі і в деяких видав-
ництвах докладні звідомлен-
ня, але автор спогадів, як 
він це подає в книжці ..Від 
Держави до Комітету'', В ПО-
ловнні липня 1941 р. виїхав 
ЗІ Львова до Житомира, по-
вернувся ДО Львова щойно 
пізно вночі з 30-го на 31-го 
липня. 1911 р. і з дня виїзду 
НЄ мац НІЯКИХ відомостей 
Про тс. Що ДІЯЛОСЬ У ЛЬВОВІ 
Коли ж з автопсії не міг він 

слідкувати за ходом діяння 
ЛОУ, не можна мати претен-
сії, щоб у його спогадах ці 
справи мали належне насві-
тлення. Слід тільки завва-
жнти. що понад трнтнжнс-
вий період урядування ЛОУ 
був у тодішніх відносинах 
поважним досягненням, а 
деякі неупереджені для нас 
німці признавали, що нала-
днання українцями адміні-
страції було на високому 
рівні. 

Ми подали звідомлення 
про згадані події з причини 
їх важливості! для дальшого 
ходу німецько - совєтської 
війни та на її внелід. Рево-
люційний Акт з 30 червня 
1941 р. про відновлення У-
країнської Держави, а опі-
сля обняття українцями ад-
міністрації Східньої Галичн-
ни, могли дати нагоду нім-
цям до використання тих 
важливих подій при BOGH– 
ній акції. Вони могли дати 
почни до впорядкування 
справ Східньої Европи при 
розумному німецькому про-
воді. Генерал фон Бравхіч 
п і; є п онулів використати 

протнбольшепицьке настап-
1 лення уярмлених Москвою 

народів і переводити полі-
: тику визволення тих наро-
дів, а в першу чергу велико-
го українського народу. Але 

j до такої політичної концеп-
ції не був здібний ..вождь" 

і німецького народу Гітлер 
І разом з його дорадниками. 
' Він усунув ген- Бравхіча з 
і командування і провадив у 
! такий нерозумний спосіб 
j війну, що остаточний njioea-T 
І німецької офензиви був не-
МИНуЧИЙ. Т о м у ТО Н0ДОЦІНЮ-

: ванна Акту з ЗО червня 1941 
і р. слід вважати недостатнім 
охопленням ТОДІШНЬОГО МІЖ-
народнього положення І МО-
жливоетей належного упо-
рядкування справ Сходу Нв-
ропи. 

Виходить З ЦЬОГО, ЩО НІМ-
ці не зрозумілі! поваги СН-
туації та своїх власних мо-
жлнвостей. 

1-го серпня 1941 р. гене-
рал-губеі)натор д-р Г. Франк 
довершив у Львові акту влу, 
чення Галичини до ,,Гене-
ральної Губернії ДЛЯ зайня-
тих польських областей", і 

І тим самим німецький провід 
визнав Галичину як поль-
ську територію всупереч по-
погллдові навіть німецьких 
теоретиків м і ж н а родного 
права, що прилучення Схід-
ньої Галичини конференці-
сіо антантськнх Амбасадо-
рів 15 березня 1923 р. до 
Польщі було нелегальне і 
противне прийнятим держа-
вами Антанти постановам 
міжнародних договорів. 
Так покінчилося під німець-

кою окупацією відновлення 
державного життя і так роз-
в'язав українську проблему 
тодішний певний побідк, 0-
днак політично недоумний 
німецький провід, а властн-
во ,,вождь" Німеччини Гіт-
лер. 

Коли д-р Кость Панківсь-
кий став генеральним секре-
тарем Національної Ради, а 
у вересні 1941 р. головою 
Українського Крайового Ко-
мітету у Львові, він подав у 
своїх спогадах такий стан 
своїх почувань і настроїв: 
„Не раз вже думав я про ті 
часи та про себе в тих днях. 

Аж по роках попав мені в 
руки нюйоркськнй тижневик 
„Тайм" із статтею з нагоди 
п'ятих роковин обняття у-
ряду президентом Труменом. 
Смішно воно порівнюратіг 
галицькі справи з амернкан-
ськими та себе з презнден-
том ЗДА. Але ця стаття так 
пригадала мені, як я почу-
вав себе, і так віддавала мої 
настрої, що я не зумів би 
краще описати. Автор статті 
писав про те, як то 13 квіт-
ня 1945 року. день після 
з л о ж ення президентської 
присяги, Труман на прощан-
ня сказав своїм старим ко-
леґам у Сенаті З Д А : „Ні-
коли в житті я не почував 
себе не на своцму місці так, 
як сьогодні. Не знаю, чи ко-
лись звикну до цього". А 
репортерам на їх запитан-
ня відповів уже вповні в 
своєму стилі: „Не знаю, чи 
на вас колись впав віз пов-
ний сіна. А на мене вчора 
впав місяць і зорі і усі пла-
нетн нараз. Якщо ви, хлоп-
ці. колись молитеся, то по-
моліться за мене!" 

Вправді до такого ката-

клізму за німців не дійшло, 
але справді становище голо-
вн Українського Крайового 
Комітету було нелегке. Вже 
в передмові до книжки ,,Po– 
кн німецької окупації - ' автор 
подас, з якими внсланннка-
мн Гітлера він мав до діла. 
Цитує уривок з віднайдено-
го щоденника генерал-гу-
бернатора Г. Франка з та-
такою сентенцією:-, ,Ряз ми 
закінчимо переможно війну, 
то тоді, наскільки я в тому 
зацікавлений, вони можуть 
зробити з поляків і україн ' 
ців січене м'ясо. Ми можемо 
робити, що нам подобаєть-
ся . . . ” І далі автор спогадів 
подас: „Німці засліплені 
успіхами Гітлера — зреш-
тою талановиті, розумні (? ) 
(мій знак запиту — О. М.) 
та працьовиті - затратили, 
як нація, всякн н здоровий 
глузд- Ішли на війну з доб-
рим гаслом перебудови Ев-
ропи, але не дали своїй ,,Ho– 
вій Европі" такого змісту, 
який відповідав би тим га-
слам. Не стало політичного 
відчуття й уміння погодити 
природні права народів, у 

промислу, але водночас пе-
рейшов консулярций курс у 
Комерційному інституті в 
Києві. Перенесений ДО МІ-
ністерства з а к о р д о н н и х 
справ, виїхав до Швайцарії, 
як перший секретар посоль-
ства УНР. Послом'була там 
людина високої' культури, 
лікар за фахом, д-р Євмен 
Лукасевнч, пізніший вида-
вець щоденника „Українсь-
ка Трибуна" у Варшаві, ре-
дактором якої був Олексан-
дер Саліковський. Через рік, 
у жовтні 1919 року, переве-
дено його на таке саме ста-
новіпце до Копенгагену в 
Данії, де послом був д-р 
Дмитро Левицькни, заснов-
ник і голова Галицько-Бу-
ковинського Комітету у Ки-
еві, що покликав був до 
життя військову - 'формацію 
Січових Стрільців, ПІЗНІ-
ший голова УНДО- Обидва 
оті зверхиики Олександра 
Гладншовського за його 
дипломатичної кар'єри були 
типами людей, охрнщуваних 
словом „пан": шляхтичі за 
геральдикою, люди замож-
ні й тому матеріяльно ні від 
кого незалежні, люди ши-
рокого овнду і розмаху, о-
бидва активні співтворці ук-
раїнської національної рево-
люції та співбудівничі укра-
їнської держави й обидва 
стовідсоткові соборники. 

І таким самим був в усіх 
тих відношеннях Олексан-
дер Гладишовськнй. Він збе-
рігав до кінця свого життя 
глибокий сентимент до дав-
но вже покійних Євмена 
Лукасевича і Дмитра Ле-
внцького. Він сам був „па-
ном" у розумінні -ПОХОДЖЄН-
ня, поведінки ,манер, підхо-
ду до людей, духової куль-
турн. І він не терпів npoc– 
тацтва, розхрістаности, при-
мітивізму, зарозумілости ма-
лих людців. Будучи ЛЮДИ-
НОЮ ВИСОКООСВІЧеНОЮ І ВНСО-
ковартісною він був — я к 
звичайно такі люди, людя-
ннм, готовим до будь-якої 
праці і допомоги "потребую-
чим. Як інженер-агроном — 
він був прагматистом, не 
любив фраз і мрійництва. 
Тому він, вернувшись після 
ліквідації закордонного^ДНП-
ломатичного корпусу У Н Р 
осінню 1921 року до Захід-
ньої України, що вміжчасі 
опинилась під польською о-
купацісю. пішов господарю-
ватн на невеличкому влас-
ному рільному маєтку в Куп-
чннцях тернопільського По-
віту. Він переживав там, я к 
сам казап, „хреот Вожшї" 
від польської аміністрації, 
бо ж Тернопільщина зиахо-
днлась у тій прикордонній 
смузі, що її поляки окрес-
лювали ще вужчим понят-
тям „кресів", як усі україн-
сько - білоруські землі, і їх 
пляново колонізували enpo– 
ваджуваними за фонди з 
Банку Рольного' з заходу 
поляками, здебільша дуже 
поганим елементом, що не 
вмів господарювати та ста-
впвся надзвичайно вороже 
до автохтонного українсько-
го населення. 

Ці нестерпні для Покійно-
го умовкни були причиною, 
що він погодився на npono– 
зицію свого колишнього 
шефа з Копенгагену, д-ра 
Дмитра ЛевнцькоГо, стати 
директором канцелярії УН-
ДО у Львові. Першорядний 
організатор, надзв и ч а й н о 
ввічливий, але й енергійний, 
гарний с о б о ю ; високий, 
стрункий блондин, з пансь-
кими манерами, які бенте-
жили польських урядовців, 
що з ними з конечносте прн-
ходилось матн діло, він був 
ідеальний на тому станови-
щі. Але, одідичнвшн 
земельний маєток в Тискові, 
повіт Лісько, він" виїхав ту-
ди. хоч заздалегідь бідковся, 
здаючи собі справу, що жде 
ного новий „хрест Божий", 
може, ще гірший, як на Tep– 
нопільщині. 

Проте він швидко вжався 
в лемківські відносини й у-
мовини. Він став організато-
ром Ліського ш.,ііту від УН-
ДО, з центром у Львові три-
мав тісний зв'язок і з шибе-
ничним гумором оповідав 
про свої переживання з лем-
ками та польськими влас-
тями. Від 1935 року він став 
членом Центрального Комі-
тету УНДО і в тому ж році 

(Закінчення на стор. 3-ій) 

тому числі й українців, з ін-
тересамц Німеччини й Евро-
пн. Брутальність і злочннс-
тво стали прокляттям для 
німецької нації". 



H. 231. 
І" ' 

СВОБОДА, СЕРЕДА, 14-го ГРУДНЯДЗвв . . 

ОЛЕНСАНДЕР ГЛАДИШОВСЬНИЙ 
(Продовження зі стор. 2-ол) 

каядядував від цісї партії на! 
посла на Лемкішцині. Оче-! 
видно, це була тільки наша 
демонстрація, так само, як) 
у виборах в 1938 p., бо було 
згори відомо, що поляки не 
дозволять, щоб Ломківшина 
мала українського репрезен-
танта у варшавському соймі 

Олександер Г л адишовсь-
кйи залишився вірним своїй 
вдач!, своїм манерам, своєму 
світоглядові і споїм прияте-
лям почерез еміграцію в Ав-
стрії і Німеччині та за ввесь 
час свого перебування в А-
мериці. Він мав сентнмент 
до війська і тому вступив до 
нюйоркського Відділу 06 -
ВУА, він мав сентнмент до 
потребуючих, і тому він 
знайшов собі працю в ,,Ca– 
мопомочі", де м. ін. став 
прибіжищем для всіх, що 
потребували дорадника і по-
мічника, як дістати допомо-
гу від нюйоркської Міської 
Ради, — він був наскрізь 

Степан Куропась 

ШНКЛГОВСЬКЛ ХРОНІКА 

Олександер Гладншовськлй 

громадською людиною. Та 
понад усе — він був джен-
тлменом „старої дати", з я-
кнм була правдива прис.м-
ність стрічатися, одним з 
тих, яких, на превеликий 
жаль, досить мало. 

Іван Кедрнн. 

ГУРТОК ПРИЯТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОГО 
ПЛАСТУ ,ДІЛАСТПРИЯТ" в КЛІВЛЕНДІ 

- запрошує 
Українське Громадянство Клівленду й околиць на 

ЗУСТРІЧ НОВОГО "РОКУ 
що відбудеться 

в суботу, 31-го грудня 1966 року 
в залі "SW1SS HALL", 2710 Walton Avenue 

Початок в год. 9-ій вечора 
БУФЕТ В ЗАРЯДІ ПАНЬ ПЛАСТПРИЯТУ. 

Темний стрій побажаний. 

Десятиріччя парохії СВ. ІТо-
енфа відзначила наша гро-
мада 13 листопада церковнн-
мн церемоніями і бенкетом 
в залі Фонтана - Д - ор. 

В присутності 12 свяшенн" 
ків і Кнр Ярослава бенкето 
ва програма виявила 10-ЛІТ-
ній зріст парохії, яка с без 
боргів і ще мас гроші в бан-

(ку. Провід в парохП мають 
українці, роджені в Америці, 
які доказали, іцо вміють доб-
ре господаритн без шкідли-
внх сварок. Годі внчнелятн 
всіх тих заслужених для па-
рохії громадян, їх забагато. 
Приємно ствердити, що цьо-
горічннн фестиваль приніс 
парохії 34 тисячі чистого до-
ходу. Головою імпрези був 
Мнх. Козак, б. секр. 22-го 
відділу УПСоюзу. Його міс-
це тепер мас гол. радна Ге-
лен Олен. 

Вернон Корчкнськнй в ан-
глінськін промові висказав 
такі золоті слова дороговка-
зу: Живемо в добі сталих 
перемін і нових ідей, змін 
не лише в технічному але й 
культурному секторах. Змі-
ннтися треба і нам. Ми не 
можемо очікувати дозрілос-
тн нашої молоді, ми мусимо 

Увага! Пассейк і околиці! Увага! 
І ОСЕРЕДОК СУМА в ПАССЕПКУ, Н. Дж. 

влаштовує -

!І в дні 18 грудня 1966 р. о год. 5 по пол. 
І І в УКРАПІСЬКІП ЦЕНТРАЛІ, при 240 Гопе Аве. 

І КОНЦЕРТ ПІСНІ і ТАНКУ 
'! В програмі: Хор „Бонн", Бандурист В. Юркевич, Тап-

цювальна Група О М А „Лиман", попне танців всього 
Юиіщтиа, музичний провід Оркестри ,,ДнІпро" і (Загато 

несподіваної;. 
Всіх запрошує місцевий Осередок СУМА. 

Увага! Джерзі Ситі і Байон! Увага! І 
Відомий політичний і еуспі-льно-громадський діяч щ 

РЕД. БОРИС ВГГОШИНСЬКИЙ 
виголосить ДОПОВІДЬ на тему; 

„ПЕРСПЕКТИВИ 
ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ'1 

в четвер, дня 15-го грудня 1966 року 
о год. 7-ій веч. 

в домівці ООЧСУ в Українськім Народнім Домі. 
Доповідь дискусійна. 

Запрошуємо щиро Шановне Громадянство. 
У П Р А В А ООЧСУ 

їі'і Ті дати! Мусимо помогти 
нашій молоді зростати. Та-
ка розумна 7-мінутова про-
мова будус краще, як фра-
зн про тс, що наша молодь 
мусить чи повинна бути та-
кою чи іншою. 

Д-р Павло Турула україн-
ською мовою подав образ но-
вої парохії і її зросту. Добра 
адміністрація пароха о. Ша-
РОГО І ЙОГО СВІТСЬКИХ ПОМІЧ-
ннків дописала. 

Хор на початку мав 15 чле-
нів, що не вміли по україн-
ськи говорити і не було дн-
рнґента, тепер під проводом 
Ю. Познака мас великий ре-
пертуар. Товариство св. Іме-
ни, яке вже три каденції очо-
люе п. Прншляк, с рушісм, 
всіх акцій в парохії. Промов-
ляли тож о. Шарни, і Вла-
днка Кир Ярослав Габро. 
монс. о. Паска мав вступне 
слово. 9Р.щ.ч 

Окружні Збори Відділів 
УПСоюзу з 30-го вересня ви-
япнлн, що Союзопе Шикаґо. 
що вело перед, по конвенції 
заспало. На четвертому місці 
стоїть воно щодо здобування 
нових членів, а виправдання 
на це нема ніякого. Правда, 
Шикаґо мало 7 товстих літ і, 

8 ПЛАСТОВА СТАІПІЦЯ в ІПО ПОРКУ 
КІШ ІІЛАСТУНОК 

влаштовує 
в неділю, 18-ГО грудня 1966 року 

від год. 10-ої до 2-ої по пол. 
у ПЛАСТОВІЙ ДОМІВЦІ 

142, 2-га Евеню п Ніо Порку 

РІЗДВЯНИЙ 
8 І К ЯРМАРОК 

на який запрошуй ВП. Батьків і Шановне Громадянство. 
БУЛАВА КОША 

Наукове Т-во ім. Шевченка в ЗДА 
Український ВІйськово-Історичний Інститут 

Дирекція УВІІнституту запрошус членів і інших 
громадян, зацікавлених працею Інституту на 

ЗБОРИ ІНСТИТУТУ 
що відбудуться 

в п'ятницю, 16-го грудня 1966 р. о год. 6-ій веч. 
в залі НТШ, 302 Веет 13-ти вул. в Ню Иорку. 

На порядку нарад с вибір керівних органів Інсти-
туту та намічення плану праці на найближчий рік діяль-
ностн. 

Дирекція УВІІнституту 
- ^ 

Історична СЄКЦІЯ Української Вільної Академії Наук 
у ( ПІЧ 

Історнчіїо-філософічна секція Наукового 
Товариства їм. Шевченка 

Українське Історичне Товариство 

Урочиста Пленарна Конференція 
присвяче:ія 100-річчю народження 

Михайла Сергійовича Грушевського 
Програма 

Олександер Оглоблин Михайло Грушевський на тлі 
доби. 

Омелян Пріцак Історіософія Михайла Грушевського. 
Ярослав Пелі'ік млій Суспільно-політичні ідеї Мнхай-

ла Грушевського. 
Любомнр Випар Львівський період життя Михайла 

Грушевського. 
Конференція відбудеться 

в НЕДІЛЮ, 18-го ГРУДНЯ 1966 РОКУ 
о 5-ІЙ год. ЗО мі. веч. в будинку Академії 

206 Вест 100 ВУЛ., Ню Ппрк. Н. П. 

УПРАВА НАУКОВОГО Т-ВА П І Ш Е В Ч Е Н К А 
в ЗДА І ДИРЕКЦІЯ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ 

ДРУГА СЕСІЯ 
УРОЧИСТОЇ НАУКОВОЇ К О Н Ф Е Р Е І П Ш 

для вшанування 110-річчя народнії і 50-річчя смерти 
Великого Каменяра, дійсного і почесного члена Науково-

го Товариства ІМ, Шевченка 

ІВАНА ФРАНКА 
відбудеться в суботу, 17-го грудня 1966 року В ГОДИНІ 11 
перед полуднем, н анднторії Українського Інституту 

Америки. 2 ('хід 79-та вулиця В Ню Порку. 
і Ірограма: 

Година 11 перед полуднем: 
1. Проф. д-р В. Лев: Вступне слово. 
2. Рея. В. Верган: ,.Роля Івана Франка н робітничому 

русі". 
3. .Мгр. Я. Гриневнч: ,,РелігійниП світогляд Івана Фран-

ка". 
4. Д-р О. Соколишин: „Забута англомовна а гадка І. 

Франка про Тараса Шевченка". 
6. Проф. д-р В. Романеичук: Деякі питання світогляду 

Івана Франка". 
Година 3 по полудні: 

1. Ред. Л. Курнчнпська: ..Іван Фрпико і Кобиляпська". 
2. Мір. Л. Хриплива: „Іван Франко і діти". 
3. Д-р С. Карпинеька: „Мовні особливості села Harye– 

вичі". 
4. Проф. д-р Я. Fla,iov: „Причинки до популярності! І. 

Франка". 
5. Проф. д-р В. ("тепіок: , їппн Франка як клясичний 

філолог” 
6. Проф. д-р І'. Лужннцьі:нГі: Драматичність поетичних 

образів в творчості І. Франка". 
7. Проф. д-р К. Кнсіленськнй: .Стилістичні і РИТМІЧНІ 

засоби І Франка". 
8. Проф. д-р М. Андрусяк: „Похорон" поема Івана 

Франка" 
9. Проф. Н. Король: „Зустріч п Гняном Франком". 

10. Проф. д-р і'. Кухар: Картина Львова в повісті І. 
Франка 'Лель і Полель' 

11. Закриття Франкіні:ького-Року. 
Вхід вільний. 

ОБ'ЄДНАННЯ 
МИСТЦІВ УКРАЇНЦІВ в АМЕРИЦІ 

- улаштовує — 

в п'ятницю, 16-го грудня 1966 року 
в ЗАЛІ СВОЄЇ ВИСТАВИ 

МИСТЕЦЬКИЙ ВЕЧІР 
з такою програмою: 

1 і Думки про ХШ Виставу ОМУА — мгр. І'ожп ШУЛІ. 
і мнетець Любомнр КУЗЬМА 

2) Показ фільму мистця Михайли Мнропти про мнстець-
кі внетавя Грищенка, Лнтвнненка. Морозової, Неділ-
ка, Пастухова і про творчість Мнроша як скульптора. 

.41 Показ фільму мистця Марка Зубара про його мис-
тецьку творчість як вітражиста" архітекта і маляра. 

Початок точно о год. Н-Ій веч. 
в залі ВЦСТАВИ, 149 2-га евеніо в Ню Порку 

Вистава відкрита щоденно у вечір n п суботи і неділі 
цілий день до 25-го грудин включмо. 

не дай Боже, щоб "дальших 7 
були худнли. Окруждшн Ко-
мітет порушує камінь на ка-
мені, щоб збудити нашу со-
юзову громаду з летаргічно-
го сну. Курси організаторів 
і Союзовнй бенкет в залі 
ЛаЗонс в днях 2 - 4 грудня 
з участю двох членів екзе-
кутиви д-ра Я. Падоха і В. 
Сохана мають прнспішитн 
процес пробудження. 

Українське Вільне Козацт-
во мас в нас свою станицю 
і щорічно відзначус Свято 
Покрови в церкві і поза нею. 
Цього року в залі собору св. 
Володимира Свято Покрови 
відзначила теж станиця Ку-
банських Козаків прийнят-
тям та з оркестрою. Молоді 
хлопці 6 - Ю літ танцювали 
козака, а старші командува-
лн. Таке бачив я нагорі а 
внизу людей ЗО ма нн в( че-
рю з цього приводу. Тост-
манстром і доповідачем був 
проф. Іващук. Імпреза була 
на високому рівні, шкода, що 
так мало людей признається 
До Вільного Козацтва. Гали-
чани вважають, що вони не 
козаки, хоч пані генералова 
Павленко твердить, що й во-
нн козацького роду. Що ко-
зацтво в Америці иереводн-
ться. це правда, а рівночасно 
і шкода, бо співаємо, що ми 
з козацького роду. Та такий 
вже сумний стан еміграції, 
старі козаки вимирають, а 
молоді не знають, хто вони. 

Гуцульський Осередок, — 
це нова в нас організація. 

І Сподіваємося, що повстане 
.ще бойківський і, на диво, 
1 нема в нас досі лемківсько-
Іго, хоч лемки найбільше аг-
Іресивні і до організації здіб-
ні. Гуцульський Осередок 

, вперше мусів чимсь себе ВН-
1 явити і влаштував Вечір гу-
імору і сатири з участю Мн-
Іколи Понеділка, І. Самокі-
шина і пані Чепіль.. Відома 
заля школи Шопена повна. 
вдвоє більше присутніх, як 

jua Святі 1-го Листопада. Лю-
дям бракує гумору, вони 
люблять сатиру, бо в ній ба-

і чуть себе. Такни образ мо-
1 же створити М. Понеділок. 
Понеділок вміє творити і 

івміс віддати те, що написав. 
Гуцульську б у в а л ь щ н ну 
представив добре п. Самокі-
шин з Трентону, а пані Че-
пі.іь чарувала учасників не 
лише своїми костюмами, але 
и голосом! Микола Домо-

1 шевський голова Гуцульсь-
кого Осередку у вступному 

і слові підкреслив, що плека-
ітн гуцульські традиції не бу-
!ло кому, тому нова органі-
Ізація подбає про це. 

„Украдене щастя", драма 
І. Франка, побачило сцену 

І завдяки Новій Сцені, режн-
сером якої є невтомна пані 
Кулик. Вона режигер, учн-
тель, мотор Нової Сцени, ну 
й сама мусіла грати бабу цо-
котуху. бо таланів на сцені 
в нас обмаль! На закінчення 
франкіпського Року, який 
започаткувала Коявен ц і я 
УПСоюзу ..Украдене щас-
тя" — надавалося. Внпробу-
вані вже і знані актори Но-

рої Сцени І. Матулко, Віра 
Денисеико і М. Хамів вня-
внлн себе ще раз нк справж-
ді актори, селянин Задорож-
ннй, його жінка Анна і, не-
має ніде кращого жида арен-
датора, як М. Хамів зі своїм 
,,пане' начальнику ". Сумна 
це драма з життя нашого 
села давніх часів але дуже 
повчаюча й тепер. Не лише 
світла, але й тіні України 
ми повинні знати, але моло-
дих на імпрезі не було! 

Разом 187 осіб з Шикаґо 
відвідали цього року Укра-
їну. Звичайно їх є більше, 
але -про всіх годі мені знати. 
От минулого тижня стрінув 
я сусіду з третьої вулиці від 
мене, союзївця Михайла Го-
роха. 

— Де ви бували, давно 
вас не бачив? 

Ми з жінкою були 3 мі-
сяці в Україні, їздили без пе-
решкод. куди хотіли. - Як 
це можливо, коли в 1963 р. 
мене з сином не пускали!? 
Семен Стефаннк. голова 06-
кому і в нього ми були, і він 
про це постарався! Михайла 
Гороха не можна підозріва-
тн, що він з т. зв. проґресис-
тів. Він гетьманець і б. ок-
ружннй отаман гетьмансь-
кнх Січей в Шикаґо. 

Щаднігча Спілка „Трай-
деит" об'єдналась з іншою 
Шикаґо Сенвінґс. Спілка За-
порожжя, відтак Трайдент. 
перебула щасливо обі світові 
війни і депресію 1930 - 34 ро-
ків а по 52 роках існовання 
в часі т. зв. демократичного 
добробуту мусіла з браку но-
вих ощадностей шукати яко-
гось виходу. Щ е в останніх 
виборах демократи голосн-
л я : ..Нам" ніколи не було так 
добре", - але Трайдентові 
те добро не помогло. 

„Камінний господар" Лесі 
Українки завітав до Шикаґо 
заходом Української Кредн-
тівкн. Спілка Новий Театр 
пробує робити те. чого нам 
найбільше бракує, і тих 14 
членів Нового Театру, що 
приїхали до Шикаґо 27 лис-
топада, доказали, що вони 
можуть цей брак виповнити. 
СереД повені різних малих 
і великих імпрез ,,Камінний 
господар" це зворот в доб--
рому напрямі, потрібному 
нам всім, щоб обтріпатися 
від імпрез, які нікому не 

Ціпе є пропажу 
альбомне 
аищаппп 
„ЧРереоіюї 
Калини" 

РОМАН КУПЧИНСЬКИП 

Йорданія прийме військову допомогу від 
Савді Арабії й Іраку 

Каїро. - 11 грудня ц.р. 
закінчилась бурхлива чотн-
риденна конференція Араб-
еької Ліги, до якої належать 
13 арабських країн Азії й 
Африки. За одною із одного-
лосно прийнятих постанов 
— Порданія погодилась 
прийняти до себе військо з 
Савді Арабії й Іраку задля 
скріплення її оборонної зда-
тности в облісччі загрози 
збоку Ізраїль). Однак Пор-

шкодять, але и не пома-
гають. 

До імпрез, на яких я не 
міг бути, хоч мав куплені 
квитки, належать: Осінні Ве-
черннці Спортовот Т-ва ,,Ле-
ви" 22 жовтня. Конвенція 
Католицької Преси — 29-го 
жовтня, Другий З'їзд Укра-
їнських Журналістів, Баль 
Інженерів — 12 листопада. 
Осіння забава і показ моди 
Пласт Прняту 5 листопа-
да та виставка малярства 
образів і графіки Марії Га-
расовської Дачншнн. На ос-
танню я вислав свою жінку, 
але сказала лише мені, що 
наша малярка дуже лродук-
тивна, бо мала багато обра-
зів. Останню імпрезу спон-
зорупалн Союз Українок і 
12-ий відділ УЗХреста. — 

Данія рішуче спротивилася, 
щоб на її територію встули-
ли будь-які військові части-
ни Сирії або т. зв, Палестян-
ської армії. Водночас Й6рдп-
нін узалежнила прийняття 
до себе іракських і савді-
арабськнх військ від того, 
щоб Єгипет (Об'єднана А-
рабська Республіка) зайігяв 
своїм військом Синайськян 
півострів і частику пустині 
Гази, де тепер стоїть міжна-
родне військо Об'єднаних 
Націй. А щоб Єгипет міг об-
садити ті території — він Ну-
енть відкликати свої війська 
з Ємену, де вони підтриму-
ють республіканський уряд, 
наставлений там Єгиптом. 
Хоча Арабська Ліґа покли-
кала була до життя спіль-
не т. зв. Об'єднане Військове 
Командування, проте між 
членами тієї Ліги існують 
гострі й затяжні спори, бо 
Ліґа ділиться насправді на 
так звані ,.СОЦІАЛІСТИЧНІ" 
держави з орієнтацією на 
Москву а належать туди 
передусім СгИпет і Сирія — 
та монархії з консервативни-
ми режимами, в першу чер-
гу Савді Арабія, Йорданія і 
Марокко з західньою opicn– 
тацісю. 

Замість квітів на могилу нв.чабугнього для нас 

бл. и. МИХАЙЛА РОСЛЯКА 
складасмо' 25.00 доларів 

па Український Вільний Університет в Мюнхені. 
„ . , HLio 1 СжРвИ СТВЦЬКОВИ; 

^ t t m t t m 

„ Н О В И Й Т Е А Т Р " 

.КАМІННИЙ ГОСПОДАР" Лесі Українки 
в дещо зміненій постановці В. ЛІІСНЯКА 

ОСТАННІЙ РАЗ 
в суботу, 17-го ҐРУДНЯ 19fifi p., 8:30 год. веч. 

в залі F.1.T.. 111 West 27th Street 

ДЬінмося болючою пісткшо з нашими "МдяИми, 
ІІрнятеляміг, Знайомими та всенгУкрпіиеькокі Грвяадвіо, 

що з волі і Всевишнього. 
в суботу, 26-го листопада 19вв року, 

по короткій та важкій недузі підійшла у Вічність 
наша Найдорожча ДРУЖИНА, МАМА І БАБУСЯ 

сл. п. МАРІЯ з МИХАИЛЕННІВ 
МУЗИКА 

народжена 19-го квітня 1902 р. в Крехові, пов. Жовхва, 
Україна. 

Панахиди вІДб?лиоя в днях 26, 27 1 2Я листопада, 
а, похорон 29-го листопада i960 р. з церММҐ св. о. Нико-
лая ни цвинтар Проспект у ТоронтІ. 

ВІЧНА Ш НАМ я т ь : 

Важким горем прибиті: 
ПАВЛО — муж 
ІРИНА - дочка, д-р СТЕПАН ІИІЧАП - зять 
Yl'l!CTH і СТЙІІАН мол. — внуки 
'БОГДАН'— син. ДЖІН - невістка 
Г.ОГДАН мол. і ТАРАС - науки 
АНДРІЙ - брат 
Рідгіл в Україні і Польщі 

в Ню Йорну 
Квитки п ЦІНІ 55.00, S4.00 і 53.00 можна набувати в книгарнях „Арка", ..Кі:о" 

і „Сурма" в Ню Порку, „Дніпро" в Нюарку і ,,СІч" п Пассейку. 
Тел. ІНф. (212) LK 2-G484 

р С К О Р О П А Д 
П О Е ЛІ А 

59 ілюстрацій 
ЕДВАРДА КОЗАКА 

Ціна: 55.00 
Замовляйте в книгарнях або 

у В-пі „Червона Калина" 
"CHETRVONA KAI.VNA" 

P. О. Box 507 
Choreh St. Station 

NEW YORK, N.Y. 10008 

ПОДЯКА 
З Волі Всевнтпиього підійшла від нас у ВКнігть у Торонто 

паша Найдорожча Дружина. Мама І Кавуни 

бл. п. Марія з Михайленнів 
Музика 

Похорон відбувся 29-го листопада 1966 року 
Ціі:ю дорогою складаємо нашу птро-сердечиу подяку 

Внеокопреподобннм 1 Вгачоении Отцим: о. щюф. XOMHHO– 
ні. о. Микитннові, о. д-рові Федорову Й о. Хабуреькому 
за відправлення похоронних обрядів. 

Дякусмо Родині, Приятелям 1 Знайомим за їх щирі 
вислови співчуття в нашому безмежному горю. 

Дякусмо за пожертви на Служби Г.ожі, за вінки та 
квіти. 

Хай Господь наділить щирими ласками всіх, що несла 
палі моральну підтримку в нашому важкому горіо та в!д-
да.ін останню пошану нашій Дорогій Покійній. 

В глибокому смутку: 
ПАВЛО - муж 
ІРИНА 1 д-р О. ІПІЧАИ - дочка І зять 
Г.ОГДАН - снії, ДЖІН - невістка 

v–. - - АНДРШ - брат . 

Організації Українського Визвольного Фронту в Ню Йорку 
— влаштовують — 

в неділю, 18-го грудня 1966 р. о год. 5-ій по полудні 
в залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, 140 2-га Аве. в Ню Порку 

ВІЧЕ 
ДОПОВІДЬ ПА ТЕМУ: 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ 

ред. БОРИС ВІТОШИНСЬКИИ 
ДО ЧИСЛЕННОЇ УЧАСТИ ЗАПРОШУЄМО ВСЕ 

УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО. 

З глнґмжим ст-тком" повідомляймо 
Родину, Знайомих та Українське Громадянство, 

що в п'ятницю, дня 9-го грудня 1^66 року упокоївся в Бозі 

о, МИХАІЛ ГОРОДИВШИ 
довголітній порох на Рідних Землях і в Канаді. 

Відійшов у Вічність ревний душпастнр. зразковий громадянина 
та Улюблений і Незабутній Муж, Ватько і Дідуньо. 

Похорон відбувся 12-го грудня 1966 року з катедральної Цгрі.пн 
в ТороНТІ, Канада. 

Опечалені — 
ДРУЖИНА, ДІТИ. ВНУКИ І РОДИНА 
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С У П Е Р І Н Т Е Н Д Е Н Т 
з досвідом для школи і сина-
ґоґи. Знання maintenance і на-
правок. Building Staff. No. 6 
oil, перміт. Добрий дохід 4-
гар. апартамент. Рекомендації. 
Tea.: WA 3-2900 - 9 до 5 P.M. 

FIBER GLASS MOLDER 
Досвідчені 1 недосвідчені. 

F I N I S H C A R P E N T E R 
Компанія платить добрі бене-
фіти. Голос. Mr. Peter Miller. 

Eastern Schokrrete Corp. 
Chimney Rock Rd. 

Bound Brook, N.J. HO 9-1600 

CUTTER GR1NDER 
1st or 2nd class. We will also 
accept another man a trainee 
that we will work with excel–. 

lent opportunity. 
Logan's Tool Si Cutter Co. 

Зв- l t - 47th Ave. L.1.C. 
ST 6-0384 

MACHINISTS 
Floor assembler, with job shop. 
Experience lathe. Experienced 
read Blue Prints. Large cfc small 

lathe. Excellent opportunity. 
Right men. 

Clerraont Machine Co. 
EY 7-7ГЙО 

ASSEMBLERS 
Electricians. M a c h і nist 2nd 
class. Helpers. Porter. Coil 
winders experienced in large 
transformers. New plant. Must 

speak English. 
A B B E Y AUTOMATlON 

1076 Edward Rd. Linden, N.J. 

LATHE HAND 
Мусить мати досвід. Виїмкові 
бенефіти. Платня за згодою. 

Праця в Бруклнві. 

836-4000 

T00LMAKERS 
'Capable of making tools and 
fixtures for welders, punch ( 

І presses and other operations. 
Excellent benefits and op– 

iportunity for advancement. 
-Salary commensurate with^ 

experience and ability. 
Apply in person. 

8HELBTJRNE 
I N D U S T R I E S 

GREENE, ' N.Y. 
Phone 656-4166 

, SERVICE MAN 
Excellent opportunity. To ad– 
juet A maintain commercial gaa 
cooking equipment, w a t e r , 
-heaters etc. Exp. preferred or 
cfualif ied. B e g i n n e r . Good 
Salary k. expenses. National Co. 
' Permanent. Many benefits. 

Call 677-3989 

83 Праця Щ 
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AUTO BODY SHOP 
HELPERS 

Амбітні та охочі навчитися. 
Мусять мати свої власні малі 
знаряддя. Досвід неконечния. 
Досконала нагода. Телеф. ці-
лнй тиждень до : 
Walter Donaldson X. W., inc. 
480 Plalnview Rd., Hlcluville, 
N.Y. (516) W E 8-8888 

Ask for Mr. D. Skog. 

FOUNDRY HELP 
MOLDERS HELPERS 
PATTERN MAKERS 

Trainees. Top wages. All 
benefits. 

Controlled Castings Corp. 
81 Commerlcal Court 

Plalnview, L.1. 516 888-6600 

ВИСИЛКОВИИ 
ВІДДІЛ 

Видавець в горішньому повіті 
Берген. Мусять вміти плавно 
читати й писати по-англійськи. 
Постійна праця в цілому році. 
Не конечний досвід. МИ навчн-
мо вас. Кілька місць для лег-
і:оі висилковоі праці, з1дбнра-
тн замовлення — 

СЛУЖБОВИМИ 
В АРХІВІ 

ПАКУВАЛЬНИКИ 
і т. І. 

Добра початкова платня в 
шансами для підвишки плюс 

ліберальні корнеті. 
40 годин тижневої праці, 8:00 
ранку до 4:30 по пол. Дзво-
ніть, щоб мати розмову міяг 
10 перед пол. до 3:30 по пол. 

Питайте за п. КОНТРШО 

TEJL: 201 768-7200 

S3 Праця 19 
я MALE A F E M A L E т 

MACH1N1STS - HONERS 
Experienced on Sunnen Honing 
Machines. Paid benefits. Excel– 

lent oportunity for right 
workers. 

Nassau, Honing Co. 
160 Florida Street 
Farmlngdale, L L 

516 MY 4-8078 

ФАБРИЧНІ РОБІТНИКИ 
до малої фабр. праці. Добра 
платня, постійна праця, прп-
емні умовнни праці та багато 

овертаамів. Телефонувати 
цілий тиждень 
516 234-1100 

Нема то як на Союзієці 
під Септоений настроєвий 

гасі 
Від 24 грудня 1966 п о ч и н а ю ч и 

РІЗДВЯНЕ 
ДОЗВІЛЛЯ 

на 
СОЮЗІВЦІ! 

В СУБОТУ, 24-го ГРУДНЯ 1966 'РОКУ 

СВЯТА ВЕЧЕРЯ 
З ТРАДИЦІЙНИМИ 12-ма СТРАВАМИ 

1. Просфора 
2. Борщ з ушкамн 
8. Картопляники з грнбо-

внм сосом 
4. Варений карп в ґаля-

реті 
5. Голубці з грибами 

6. Вареники з картоплею 
7. Вареники з капустою 
8. Кнндлі зі сливками 
9. Смажена рнба з хрІно-

вим сосом 
10. Яблучний струдель 
11. Компот з овочів 
12. Кутя з медом і маком 

У Свята - 25-го і 26-го Г Р У Д Н Я 

Т о р ж е с т в е н н І С л у ж б и Б о ж і 
а 

В СУБОТУ, Sl ro ГРУДНЯ 

ЗУСТРИЧ нового РОКУ 
СПЕЦІЯЛЬНА НОВОРІЧНА ПРОГРАМА 

ш 
В СУБОТУ, 6-го СІЧНЯ 1966 РОКУ 

В Н А В Е Ч Е Р Я Р І З Д В А ХРИСТОВОГО 

СВЯТА ВЕЧЕРЯ 
З ТРАДИЦІЙНИМИ 12-ма СТРАВАМИ 

Святочний настрій — Коляди 
Під час Свят - 7-го, 8-го і 9-го СІЧНЯ 

Т о р ж е с т в е н н і С л у ж б и Б о ж і 
ВИМРІЯНА НАГОДА ДЛЯ ГОСПОДИНЬ 

ПРИЙТИ НА ГОТОВЕ! 
Д л я ДІТЕП і МОЛОДІ: 

САНКИ ш СОВГИ а Л Е Щ А Т А 
Для ДОРОСЛИХ: 

ЛОВИ о БРІДЖОВИИ Т У Р Н І Р 
Для ВСІХ: 

Біленький, крайовий СНІЖОК ж Прнгмне ТОВА-
РИСТВО ш Родинна АТМОСФЕРА а Гостинна 
С О Ю З І В К А : 

Замовляйте місця 1 вечерю заздалегідь, виповняючи 
внизу формуляр. 

U K R A I N I A N NATIONAL ASS-N E S T A T E 
Kerhonknon, N.Y. 
TaL: 014 626-3641 

N a m e : „ , „ „ – . , „ – - - – 

Address: 

Enclosed is reservation deposit S „ „ „ . . . . „ „ for ,......... 

dinner for persons - for . . - - - – day „ – 

from to - „ . „ . „ „ „ - , . , . , . - „ . . 

Листопадова Академія у Вашингтоні 
Вашингтон. — 30-го жов-

тня наша грбмада зібралася 
на урочистій Академії у 
честь Листопадового Зриву, 
улаштованій під протекто-
ратом Метрополітального 

Відділу УККА місцевим Гро-
мадським Комітетом, що об'-
еднує всі організації і това-
рнства на терені Вашинхто-
ну. Американський гний зі 
святочно удекорованої сцени 
відспівала пані Ольга Ри -
бак. Привітавши присутніх, 
Академію відкрив д-р Р. Ба-
рановськнй, голова місцево-
го відділу УККА та передав 
слово головному промовцеві 
на святі, генералові Патроні 
Самутннові. У доповіді промо 
вець розгорнув картини ми-
нулого, які привели до чину 
Першого Листопада. Він зга-
дав всіх тих, хто тоді стояв 
у проводі східньо - галиць-
кої вітки українського наро-
ду та створив Перший Лнс-
топад. 

Після промови ген. Саму-
тнн удвкорував, заслужених 
ветеранів „Воєнним Хрес -
том". До удсиороваїшя ста-
ли: отець протоієрей Воло -
димир Пилипець. підхорун-
жий , Володимир Білинськин 
і сот. Валентин Сімянців 
Ген. Самутинові допомагали 
кол. старшини Степан Ма -
ксимюк і Остап Зенюк. Діти 
Ірннка Максимюк і Юрко 
Зенюк тримали Воєнні Xpec– 
тн. їхні батьки і діди -
'Дмитро Максимюк, Сергій 
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TIME STUDY TRAINEE 
Good with figures. Rovico work 
measurements or factory ex– 

perlenco helpful. 
F R E D GBETSCH M A N F . 

Mr. Lakln 
BY 7-5W0 

Ш Праця ffl 
HELP WANTED FEMALE 
THEATRE WORK SHOP 

Директор T.v. пошукує нових 
талантів на сцену і екран. Ко-
мерсійні і покази мод. Тільки 

жінки. Голоситись: 
Theatre and Fashion World 

587 Flatbueh Ave., Bklyn. N.Y. 
Від б P.M. до 8 P.M. 

ДІВЧИНА 
зі знанням кннговодства, як 
асистент книговода, також до 
загально! бюрової праці в Ню-
йоркській фірмі. Мусить ро-
зуміти по-анг. Найвищі реко-

мендації. 
F. М. Binder, inc. 

691 Madison Ave., N.Y.C 
Call EL 5-4287 

Захвалннський і Микола 
Пачовський, брали активну 
участь у визвольній війні, у 
різних військових формаці-
ях. 

Нестор Пилипець, син ве-
терана отця В. Пнлипця, ко-
ротким словом, в англійській 
мові, доповів про події Пер-
шого Листопада. 

В концертовій частині взя-
ли участь Марійка Сербин-
Брездень, сопрано, і Лев Рей-
нарович, баритон. Фортепія-
новий супровід вела проф. 
О. Сушко - Наконечна. 

Всіх трьох виконавців за-
хоплена заля вітала оплес-
ками і домагалася наддатків. 

Марійка Сербнн - Бездень 
виконала пісні: Я. Лопатин-
ського ,,Ні, не співай пісень 
веселих," Я. Степового ,,Дум-
ку", М. Лнсенка „Айстри" і 
О. Бобикевнча ..О, слово рід-
не". Знову ж Л. Рейнарович 
відспівав Н. Ніжанківсько -
го „Засумуй трембіто", М. 
Фоменка „Друзі вперед", К. 
Данкевича ,.Монолог геть -
мана Богдана" з опери ,,Bor– 
дан Хмельницький" і М Ли-
сенка „Гетьмани, гетьма -
ни..." 

Як декляматорн виступали 
Віктор Кулій з віршом ,,І 
прийде день" В. Леснча та 
учень Роман Кармелюк, 
що продекламував „Золоті 
листки" Л. Храплнвої Сце-
ну удекорував інж. Т. Дячок 
прапорами. 

Розпочатий зі сцени ма -
естром Л. Рейнаровнчем 
гимн „Ще не вмерла" підхо-
пнла заля, закінчивши ним 
Академію. 

B.C. 

N U K S E S - Progressive hos– 
pltal in San Joaquln v a l l e y has 
openings for R-N.'s. Located 
between San Francisco and Los 
Angeles near mountain, ocean 
and desert resorts. Paid vaca– 
tion, paid sick leave, voluntary 
retirement plan, paid B l u e 
Cross, Credit Union. Salaries 
determined by experience and 
capabilities. Write: Personnel 

Director. Mercy Hospital, 
Bakerafield, California. 

CLERICAL TRAINEE 
Typing -
Preperred. 

filing H. S. Grad. 
Goocf with figures. 

F R E D GBETSCH M A N F . 
Mr. Lak ia 
EY 7-5200 

господиня 
до подружжя професіоналів. 

Досвід. Спання на місці 5'72 
днів. 4 дітей. Вимагається ре-
комендаців. Побажана жінка 
в зрілому віці Приємна атмо-
сфера. Добра нагода. Мусить 
говорити по-англійськи. 

біб SD 1-1702 
TYPIST-CLERK 

LAW OFF1CB, DOWNTOWN 
NEW YORK 

Knowledge of Ukrainian 
language. 
AL 4-2260 

ЧЕРВОНА МОЛОДІСТЬ 

„Він зупинився біля rpy– 
ші і поклав на її репаннй, 
потрісканий стовбур старечі 
долоні. Долоні вже не паші-
ли силою і теплом, але гру-
Ша стрепенулася, щось зна-
йоме й далеке було в цьому 
дотику. І вона глянула з-під 
кострубатих він униз. На-
супнлася. Простоволосий 
високий чоловік був ЇЙ не-
знайомнй. 

— Ти не впізнаєш мене, 
медова грушо? — спитав 
чоловік, і в його голосі зат 
ремтіла туга. 

Груша мовчала- Ні, вона 
ного не впізнавала. Від ста-
рої людини віяло духом да 
леких доріг, вона була о-
дягнена в чужу одежн-
ну" 

Це малюнок - розповідь 
власного к о р е с п о н дента 
„Молоді України", письмен 
ннка Романа Федорова з 
Івано - Франківського (ча 
сопне з 4 листопада) про те; 
як прибув в Україну до рід 
ного села Небилова біля 
Перегінського старий еміґ-
рант з Канади Василь Пн-
лнпів. 

В діялозі згрушою Ва-
силь Пилипів розповідає з 
трагізмом про свої поневі-
ряння на чужині і, звичай. 
но, захоплюється розбудо-
вою села та всім на вітців-
СЬКІН ЗеМЛІ ПІД МОСКОВСЬКО" 
большевицькою владою, 
прощання с к а з а т и ? — спи-
тала груша, 
спитала груша-

— Щ о волів би тут вмерти 
— Не будь смішний, -

відповіла груша. - А хто 
розкаже землякам у Кана-
ді про другу , червону МОЛО-
ДІСТь української з е м л і ? . . . 

Купуйте 9 підприємства 
що оголошуються 

ш JOeo6oni" 

G 0 S S E R - ПИВО 
Найсмачніше пиво — імпортоване з Австрії. — 
Сцробуфтв — й ніколи не будете пити іншого 
пива. — Прнродньо гірке й високо процентове. 
Спедіяльжо вибраний хміль, ячмінь й найкраща 

в Каропі джерельна вода ,,Gosser". 
Імпортує: Ставскі. — Можна купити в кожній 

українській таверні в Шикаґо . 
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GENERAL HELPERS 
P E R M A N E N T F U L L Т І М Е E M P L O Y E S 

IMMEDIATE OPENINGS 

Grow with 3M. Attractive company benefits designed 
for pleasant living. Apply in person at 

Посмертні згадки 
АННА БІЛОУС, членка Б-ва 

св. Юрія — 160-нн Відд . в 
Джемейка, Н. И., померла З 
грудня 1966 р. о год. 10-ій 
ранку. Ііоіс. нар. в селі Псо-
рах, пов. Рогатин, Зах. Уіс-
раїпа. Покійна, полишила в 
смутку мужа Петра та 2 за -
мужні дочки — Марію 1 Ка-
торнну з внуками 1 дальшу 
родину. Похорон відбувся 7 
грудня 1966 р. на Plnelawn 
Cemetery, Farmlngdale, L.L 

Вічна їй Пам'ять! 
Управа 

МАРІЯ І'У'ЛЬДА, зам. ПсКлуг 
ф е Л Ь Д е р , ДОВГОЛІТНЯ ЧЛЄНКН-
ІІЯ, делегатка на конвенції 1 
секретарка 261 Відд. УНС в 
Віліямставн, Н. Дж., через 
20 літ учителювала, помер-
ла 24 жовтня 1966 р. З днтя-
чнх літ належала до 307-го 
Відділу УНС ,а відтак зор-
гянізувала молодь 1 разом з 
старшими зорганізувала 261 
Відд. Полишила у смутку 
Родичів, .мужа Івана, енна 
Івана, :іомужну сестру Mor– 
далииу, брата Григорія, дві 
тітки. Похорон відбувся 28 
жовтня з церкви св. Івана 
при участи родини, нрнитс-
яів 1 знайомих. 

Вічна їй Пам'ять! 
Управа 

Т Е О Д О Р Т Р Б А Н , б. УСС, учи-
тель та иісто-предсідннк 399 
Відд . „Леви", народжеїшй 9 
вересня 1893 р. в Татарах, б. 
Сомборо, помер 23 листова' 
да 1966 р. в Шякаго, Ілл. 
Похорон відбувся 26-го лнс-
топада 1966 р. на цвинтар 
св. Миколая в Шикаґо, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 
І. Красник, секр. 

ПОСНФ Б А З А Р Щ Ц Ь К И И , 
член Т-ва І. Франка — 266 
Відд. УНС в Амстердамі, HL 
П„ помер 14 жовтня 1966 р. 
Покійний нар. 12-го березня 
1887 р. в м. Білий Камінь, п. 
Золочів, Україна. До УНСо-
юзу вступив 1925 року. За 

-молодих літ був дуже ВКТИВ-
іш.м членом, ні; при церкві 
так 1 при Відділі. Жертву-
вав щиро на народні цілі. 
Похорон відбувся 17 жовтня 
1966 р. з церкви св. о. Ми-
колоя на цвинтар св. о. Ми-
колоя при численній участи 
РОДИНИ, п р и я т е л і в 1 СОЮЗОВ-
ців. 

Вічна Йому Палі'ять! 
В. Труфон, секр. 

З Б О Р И В І Д Д І Л І В 
Українського Народного Союзу 

А П А С Т А З І Я КЛЮЧКА, член-
киня Т-вв їм. Ст. Мельничу-
ка - 331 Відд. УНС в М1л-
віл, Н. Дж., померла по дов-
гій, тяжкій недузі 20 листо-
нііда 1966 року. Покійна на-
роднлося в м. Мости Великі, 
пов, Жовкао, Україно. По-
лишила в смутку мужа Ми-
хайла, 3 синів І 1 дочку та 
внуків. Похорон відбувся 24 
листопада 1966 р. прц учос-
ти родини, пршітсліп 1 чле-
нів Т-ва з церкви св. о. Нн-
колая при Кармгл дорозі. 
Тіло похоронено на україн-
ському цвинтарі св. Нико-
лоя. 

Вічна їй Пам'ять! 
А. Ромашок, секр. 

Д А І Ч Я ” Б О Б Е Р С Ь К XT" ДОВГОЇ 
літня членка 333-го Відділу 
УНСоюзу в Бервнку, Па., 
дружина довголітнього св-
кретаря того ж Відділу, п. 
Вол. Боберського, померла 
після довгої недуги в лікар-
ні у Бервнку, 20 листопада 
1966 р. на 51-му році трудо-
любнвого життя. ПОКІЙНІЇ 
народилася 17 квітня 1916 р. 
у місцевості Лайтстріт, П а 
та зокінчило гай скул. Ос-
танньо праі^ювала догля-
да.іьннцею хворих у лікарні 
в Бервнку. Залишила в смут-
ку чоловіка Володимира з 
яким прожила щасливо 26 
років, 3 доньки: Анастасію, 
Слнсавету і Дебру, 4 синів: 
Ричарда, Степана, Я ким a 1 
Терентія та 3 внуків, як та-
кож сестру О”леігу Мернл І 
вітчима Юрія Феттермена. 
Похорон відбувся на м!сце-
вому укр. кат. цвинтарі. На 
місце Вічного Спочинку су-
проводжалн П численні р1д-
нї, приятелі І знайомі, а пе̂ -
рвдусІМ союзовці. 

Вічна їй Пам'ять! 
Л'права Відділу 

S Р о з ш у к и В 
Аина Трипник з Дсв'ятнр. пов. 
Рава Руська, пошукує свого 

стрийка 
ТЕОДОРА ГЕРУН 

'брат Ксені Паньків). що вн-
їхав у 1929 році до Канади з 
дружиною і дітьми. Його, його 
дітей або хто знав би про ньо-
го або його рідню, проситься 
писати на адресу: 

Anna Trypnyk 
2647 N. Monitor Avenue 
Спіеако, 11L 60639 U.S.A. 

П'ЯТНИЦЯ, 
16-го РГУДНЯ 1966 P . 

Д Ж Е Р З І СИТІ, H. Дж. Місяч-
ні збори Т-ва ,,Укр. Січ" — 
170 Відд. УНС о год. 6-ій 
вечером в домівці Укр. Нар. 
Дому. Проситься членів вн-
рівнятн свої вкладки, щоб 
ми могли замкнути книжки 
до загальних зборів, я к і 
плянусмо відбути 2-го січня 
1967 року. — Управа 

СУБОТА 
17-го ГРУДНЯ Ї966 Р. 

ПРОВІДЕНС, Р. Ай. Загальні 
збори 73-го Відділу Тараса 
Шевченка о год. 5-ій веч. 
в приміщенні Бонефро Клю-
бі ч. 60 Сальмонд вул. На 
порядку дня: Звіти із дія-
льностн уступаючої Управи 
та Контрольної Комісії і ди-
скусії над ними. Вибір Уп-

- равн на 1967 рік. Посилення 
праці для скріплення Відд. 
новими членами та розбу-
дови УНС. Внески та npono– 
знції. Проситься всіх членів 
обов'язково взяти участь в 
цих зборах - Управа Відд. 

НЮ ИОРК, Н. И. Місячні збо-
ри Т-ва Запорозька Січ — 
Відд. 117 УНС відбудуться 
о год. 6.30 веч. в приміщенні 
Укр. Кат. Ветеранів. 33 Е. 
7-ма вул. — Управа 

АСТОРІЯ, — Річні Загальні 
збори Б-ва св. Миколая 
5 Відділ УНС відбудуться 
о , год. 7-ій вечером в залі 
церкви Чесного Хреста. 
Проситься усіх членів Б-ва 
і Відділу прибути на час. 
На порядку: Звіти з діяль-
ностн Відділу за 1966 рік 
і вибір нової Управи на 
1967 рк. - М. Хоманчук 
секретар. 

СТЕМІІЛЕТОН, С - А , Н. Н. 
Річні збори членів Бр-ва св. 
Арх. Михайла — Відд. 211 
УНС відбудуться о год. 7.30 
веч. Просить чл. прибути на 
ті важні збори — буде річ-
не справоздання і вибір но-
вого Уряду на 1967 рік. 
Особливо проситься довгу-
ючнх членів прийти на збо-
рн і вирівняти свої залег-
лостн членських вкладок, 
щоб не переносити довгн з 
року на рік, і платити свої 
вкладки точно що-місяця. 

Т. Соколовський, секретар 

ПЛЕИНФІЛД, Н. Дж. Річні 
збори Т-ва Івана Франка -
Відд. 372 УНС о год. 6.30 
вечером в залі, як звнчай-
но, Іґіл Гол, 210 Чорч Ст. 
Присутність членів обов'яз-
кова. На порядку дня: Ви-
бір нової Управи на 1967-ий 
рік і інші справи. По збо-
ах буде перекуска, яку при-
готовить сестрнцтво Т-ва. 
Відд. УНС. - Петро Шило, 
р. секретар. 

НЕДІЛЯ, 
18-го ГРУДНЯ 1966 Р. 

ГОЛІПОК, Мясс. Річні збори 
Т-ва їм. Т. Шевченка - 52 
Відд. УНС о год. 2-ій по 
пол. в приміщенні під ч. 227 
Ролф Аве. Алденвілле, Mac– 
сачусетс. Просимо всіх чле-
нів прийти на час. На збо-
рах буде звіт Управи і ви-
бір Управи на 1967 рік, та 
інші важні справи до пола-
годження. М. Лончнна 
предс . В. Пиріг касир, Д. 
Хрупалнк секретар 

Ш И К А Ґ О , Ілл. Збори Б-ва св. 
о. Ннколая — 106 Відд. від 
год. 11 до 1:30 по пол. в до-
мі Відділів УНС, 84375 Н. 
Вестерн Аве. Проситься чл. 
вирівняти залеглі вкладки, 
бо 25:ГО грудня, себто в день 
Рождества Христового уря-
дування не буде. Щоб не 
наражуватися на суспенду, 

проситься вирівняти свої чл. 
вкладки до 25-го грудня, ц. 
р. — А. Іванюк, предс , П. 
Дацьків, секр., М. ГІопіль. 
касир. 

СТ. ЛІОПЗ, Мо. Річні збори 
Відд. 179 УНС відбудуться 
в Укр. Нар. Домі при Маґ-
нолія о год. 2-ІЙ по обіді. 
На порядку нарад: Звіти 
уступаючої Управи, диску-
сія та уділення абсолюторіі 
уступаючій Управі. Відтак 
вибір нової Управи на 1967 
рік. Присутність членів о-
бов'язкова, бо будуть внрі-Ц. 
шупитись поважні справи 
що-до Б-ва , щоб пізніше не 
буфо непорозумінь, тому і 
проситься о присутність. 
РІВНОЖ ПРОСИТЬСЯ ВИП0ВНИ-
тн членські внески ПІД КІ-
нець біжучого року та спі-
льно узгіднитн плян праці 
даного Відділу на 1967 рік. 

— Управа Відділу. 

ИОНКЕРС, Н. И. Збори Т-ва 
Подільська Січ — Відд. 8 
УНСоюзу в Ионкерс, Н. И. 
відбудутьсня о год. 2-ій по 
пол. в залі церкви св. Ми-
хаїла, Чеснат вул. Просимо 
явитися і вирівняти свої 
вкладки сего місяця. — В. 
Козіцький предс . П. Гара-
симів, В. Мандзій. 

ВУНСАКЕТ, РОД Ай. Місячні 
збори Т-ва Запорозька Січ, 
Відділ 206 УНС в1дбудуть-
СЯ в годині 1-ій по пол. в 
парафіяльній залі, 74 Гар-
рис Ев. На зборах буде вн-
бір Уряду на 1967 рік. Про-
ситься членів бути присут-
німи на зборах. — Уряд 
Товариства. 

ТАВНТОН. Масс. Річні збори 
Тва ім. Тараса Шевченка — 
122 Відд. УНС в год. 2-ій 
по пол. в Т-кім домі при 
14 Мапле Аве, Проситься 
членів прибути на ці збори, 
бо є важні справи до пола-
годжеі:ня, відчит протоколу, 
та вибір нової Управи на 
1967 р. - G. Васнлик, пред-
сідник, Марія Шура касир, 
М. Попович секретар. 

РОМ. Н. И. Загальні річні-збо-
рн Відділу 121 Братства св. 
Мнхаїла відбудуться о год. 
2-ій по пол. в Українськім 
Домі під ч. 208 Канал ст. 
Проситься усіх членів при-
бутн на окреслений час. На 
порядку дня будуть звіти 
уступаючого Уряду та Кон-
трольної Комісії і дискусія 
над звітами, вибір уряду на 
1967-ий рік. Проситься всіх 
членів взяти обов'язкову у-
часть хоч на річних зборах., 
рівнож пригадується довгу-
ючнм членам вирівняти свої 
вкладки. Василь Губаль 
предс, Василь Чупко касир, 
Олекса Ґ а з д секретар. 

БЕТЛЕГЕМ, Па. Місячні збо-
ри Б-ва св. Днмнтрія 288 

Відділ о год. 12-ій дня 
в Укр. Амер. Горож. Клюбу, 
816 Лини. Аве. Проситься 
членів вирівняти залеглі 
вкладки. - А. Данилюк 
предс . В. Заґвоськнй касир 
Д. Мушастнй секретар. 

ТРОП, Н. П. Річні Загальні 
збори Відділу 191 УНСоюзу 
відбудуться о ГОД. 1.30 по 
полудні в залі УНДому при 
391 Друга епню в Трой Н.П. 

Василь Колодій секрет. 
Панько Джинджиристнй — 

предсідннк. 

ВОТЕРВЛГГ, Н. П. Річні за-
ггьтьні збори В-ва св. о. Нн-
колая 13 Відд УНС. о 
год. 2-ій по пол. в залі Укр. 
Клюбу 402 - 25 ст. Прнсут-
ність членів обов'язкова. На 
порядку нарад звіт уступе? 
ючої Управи та вибір нової 
Управи. По зборах перскус-
ка — Управа Відділу. 

В Rea l Es t a t e Ш 
Maplewood, NJ. 
1 род., 8 кім., гараж, 2 лаз-
нички, газ. огрівання, чу-
дова дільниця, податок око-
ло 5550 річно, вел. город. 
Повна ціна для скор. про-
дажу 520,350. 
irvln^ton, N.J. 
2 род., 6 і 6 кімн.. 2 гаражі, 
2 окр. печі на газ, 8 років 
старий, 2 бл. від укр. кат 
школи. Ціна 533,900. 
valleburg, SJ. 
6 род., мур., 2 по 5 1 4 по 
4 кімн. апартаменти. цен-
тральне оливне огрівання 

добра інвестиція, річний до-
хід 57.440, власник питас 
544,900. 
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