
-

s 
-ОСТАННІ ВІСТІ -

Четвер, SO березня, 1967 

В АМЕРИЦІ 
П Р Е З И Д Е Н Т ДЖАНСОН, ПРОМОВЛЯЮЧИ на Кон

ференції у Вашингтоні в справі поборювання злочиннос
те, сказав, що це жахливе явище, що в ЗДА збільшуєть
ся число злочинів, і що від убивств гине більше людей, 
я к на фронті у В'єтнамі. Президент сказав, що правду 
сказала ця бруклннська мати, сина якої вбили злочинці, 
що вона легше переживала б смерть свосї дитини, коли б 
ця дитина згинула на фронті у В'єтнамі, ніж тоді, коли її 
сина вбили злочинці на вулиці у Бруклині. Президент 
заявив, що треба поборювати злочини всіми можливими 
.засобами, бо демократичне суспільство зовсім не виклю
чає того, щоб був порядок в цій країні, і щоб всі шанували 
закони ЗДА. 

' АСИСТЕНТ СЕКРЕТАРЯ ТОРГІВЛІ в економічних 
справах Вілліям Г. Шо, промовляючи на семінарі Амери
канського Товариства в справах'торгівлі, заявив, що еко
номіка цієї країни збільшується малощо в зменшеному 
темпі, як передбачали на початку цього року. Ш о прига
дав ті всі урядові заходи, які вже зроблено в тій цілі, щоб 
збільшити темп розвитку економіки: привернення подат
кових полегш промисловцям, влегшеняя кредитів за допо
могою зменшення відсотків та звільнення зі ,,заморожен
а я " тих сум, які були призначені на будову автострад та 
нових мешканевих будинків Ш о не передбачає зменшен
ня темпу екоомічного розвитку. 

, . АРГЕНТИНА ДІСТАЄ З 400-МІЛЬНОНОВУ по
зичку на те, щоб підтримати стабільність аргентинського 
пеза. Цю позичку дають Аргентині Міжнародний Моне
тарний Фонд, Департамент Скарбу ЗДА, та приватні аме
риканські й європейські байки. Новий уряд і Аргентини 
президента Хуана Карльоса Онганії обіцяє в найближчо
му часі дати нові нафтові концесії. Під час урядування 
президента Артура Ілії скасували нафтові концесії для 
чужинців. Уряд президента Онганії заповідав нову еконо
мічну політику на основі вільної конкуренції. 

В МІСТІ ОМАГА, НЕБРАСКА, ЗААРЕШТОВАНО ще 
одного свідка в справі змови на життя президента Кенне– 
ді. Цим свідком є пані Ліллі - Me МекМейнс, яка мас до
казовим свідком на те, що існувала змова вбити Кеннеді. 
Вона звільнена з а кавцією 1,000 д о л , і має явитися в бюрі 
окружого прокуратора Джіма ґаррісона у Ню Орліні, Луї
зіана, Щоб свідчити про змову на життя Кеннеді. Переслу– 
хання її відбудеться 25-го квітня. Свідок Перрі Реймонд 
Руссо зізнав, що пані МекМейнс була присутня під час то
го, я к Оовалд. Ш о і Феррі обговорювали справу вбивства 
президента Кеннеді. 

в Б О Л Ш И У Р Я Д О В І В І Й С Ь К А В ЧИСЛІ 2,000 воякія 
1 стараються знищити групу комуністичних партг ' -

тропікальВій частині країни. Цих партизанів організус 
кубинський фахівець від партизанки майор ЕрнесТе ; Че 
Ґевара, який перебував на, Кубі я організує парткзантсьйт; 
відділи., в'Грізних де^жагг^'і?т? , ,Ів ,вЧКОЇ Америки. Проти 
партизанів воює й урядове летунство. В одному дні вбили 
23-ох комуністів, але при цьому згинули й сім вояків. Пре
зидент Рене Варрієнтос, вирішив зовсім, знищити комуніс
тичних партизанів, яких має бути крдо 200. Ґевара мав 
двічі таємно приїздити до Болівії; , „– 

ІДЕЯ І ЩДГОТОВА СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ 
ПОЧАЛАСЯ 33 РОКИ ТОМУ 

Саме тепер завершується, 
чи повинна б завершуватись 
практична підготова до Сві
тового Конгресу Вільних Ук
раїнців, що його скликається 
проголошеним уже Маніфес
том на тиждень від 12 до 19-
го листопада цього року. 
Подана тут фотознімка ста
новить наявний документ, 
що ідея і підготова цього 
Конгресу почалася майже 
33 роки тому, як 27-го груд
ня 1934-го року відбулася у 
Львиві, в готелі „Брістоль" 
перша Підготовна Конферен
ція для скликання Всеукра
їнського Конгресу У цій 
Конференції взяли участь 
найвидатніші громадяни і ді
ячі, того часу, як це кожний 
Може переконатись із пода
них дальше підписів осіб на 
фОТОЗНІМЦІ. БІЛЬШОСТІ! з них 
уже немає між живими: де
які загинули від больше– 
випької кулі, інші померли 
на засланні І ще тільки 12-
із названих живуть, як нам 
відомо, в Америці. Канаді 
або Західній Німеччині чи в 
інших країнах світу. Довести 
до успішного завершення їх
ній великий і благородний 
задум — це історична відпо
відальність т є п є р і ш нього 
Підготовного Комітету Пан– 
Американської У к р аїиської 
Конференції для скликання 
Світового Конгресу Вільних 
Українців. Про потреби, 
можливості і труднощі ЦЬОГО 
Конгресу мова в редакційній" 
статті на 2-ій сторінці в цьо
му числі. 

Н а світлині, довкола ..пер
шого, лівого, стола сидять 
зліва (невиразні обличчя).: 
директор' f ,КарлаиГ 'д.-р Іван; 
Ґ и ^ а ; редантоії „Нового .̂ Ea-` 
су^ д -р Мирон Коновалець;! 
ляї-невідомі особи; адвокат 
д-р Лев ,Ганкевич; письмен
ниця М а р і я ^ т р у і і ^ с ь к а ^ 5 9 : 
дактор 'ТДіла ' І , їван ' Кедрин : . 
Рудницький; невідома осо 

У СІ ВІ Ті 

Пеленськнй; адвокат д-р Бо 
гдан БореЗДндоАнвВДемб h^J 
соба;і директор.ic,jMac лосою–, 
зу ' ' інж; (Андрій Палій; Ольга 

давничої Спілки „Діло"1, о. 
кан. Дам'ян Лопатинський. 

Довкола другого, правого, 
стола сидять зліва: редак
торка „Жінки" Олена Шепа– 
рович ( ? ) ; редактор „Нової 
Зорі" д-р Осип Назарук; не
відома особа; директор Реві
зійного Союзу Кооператив 
Іван Филипович; директор 
М и т р о п о л и ч и х д і б р 
інж. п о л к . А н д р і й 

М е л ь н и к ; голова Цен
трального Комітету україн
ських біженців полк. Олек– 
сандер Кузьминський; ску
льптор Сергій Литвиненнко; 
інж. Василь Рижевський;' у– 
рядовець Земельного Банку 
Микола Бонковський; посол 
(УНДО) д-р Любомир Мя|ш-

рушка; редактор „Недйп" 
Роман Голіян; полк. О. До– 
денко;.. пані ' і два муЖчі ни 
-г,невідомі; Інспектор”Рідяої 
Шкоіпи Лев Ясінчук; три. ро– 
відомі, делегати з ЧСР.'рчи 
Карпатської України; ректор 
Духовної Академії о. нітрат 

Ц о с я ф Сліпий -–— тетгернпяМ: 
кардинал і первоісрарх Ук
раїнської Католицької Цер– 

ба( гіесол'ІКНДС!)і ЗіШонУ^кши^тВерховний Архиспис– 
коп: директор ..Дністра" Я– 

`poenaA Костунюк; г о л о в а 
С о ю з у У к р а ї н о к , по– 
солка ПІ (У Н Д О) М і л е – ; 

ПРЕМ'ЄР АФГАНІСТАНУ МОХАММАД ГАЩІМ 
ИАИВАНДВАЛЬ ПЕРЕБУВАЄ Т Е П Е Р у ЗДА.. приїхав
ши сюди на двотижневі відвідини. Його привітали у Ва
шингтоні 19 гарматнімн стрілами, а президент Джансон 
прославляв Афганістан за його нейтральність. Насправді 
ця невтральність виглядає так, що Афганістан тягне до
помогу від Америки, Совстського Союзу та Комуністич
ного Китаю. Названий 48-річний прем'єр, який був аф
ганським амбасадором у Вашингтоні вщ 1958 до 1963 ро
ку й тому добре знас Алерику, використає свою теперіш
ню візиту для перевірки здоров'я у Вашингтонському 
військовому шпиталі. 

СЕНАТСЬКА ПІДГОТОВНА ПІДКОМІСІЯ ЗАКИ
НУЛА в окремому своєму документі Пентагонові, що аме
риканські збройні сили у Південному В'єтнамі відчували, 
весною минулого року недостачу 750-фуігговнх бомб, 20-мм 
стрілен для летунських гармат та іншої зброї. Ц я Підко
місія, головою якої с демократичний сенатор Д ж а н Счген– 
ніс з Міссісіпі, признає, що дії американського летунства 
на тому не потерпіли, але треба було перейначувати пли
не. Секретар оборони Роберт МекНамара заперечує заки
дам Підкомісії. 

Д Е Р Ж А В Н І ВЛАСТІ В САВДІ АРАВІЇ ЗАЯВИЛИ, 
що вони дадуть собі раду з терористами, що їх присилає 
на її територію Єгипет' згідно з політикою єгипетського 
президента Ґамаля Абдель Haccepal Два тижні тому в 
Савді Арабії повісили 17 терористів, єменських арабів. 
Коло 35.000 єменських арабів депортовано в Савді Арабії 
до сусіднього Ємену, де Єгипет втримує коло 70 000 сво
го війська. Савдіарабські власті нарікають, що бритійські 
власті в морській фортеці Адені мають список кругло 
300 терористів і не арештують їх, згідно з надмірно толе
рантною політикою соціялістичного уряду в Британії. 

ДИКТАТОРСЬКИЙ П Р Е З И Д Е Н Т В КОНГО ЖОЗЕФ 
МОБУТУ ЗАПОВІВ проголошення нової конґолійської 
конституції, за якою буде скасований окремий уряд пре
м'єра. Парлямент матиме тільки одну палату, замість Двох 
дотеперішніх. Число провінцій зцменшеяо.з 12 до 8 і та
мошніх губернаторів не вибирається, а призначає їх цент
ральний уряд. Західні кореспонденти в Кіншазі (кол. Ле– 
опольдвілі) передбачують заведення в Конго однопартій
ної системи. Все ж, тамошні відносини поправились, якщо 
ідеться про спокій, безпеку й економічний стан. 

СІНГАПУРСЬКИЙ ПРЕМ'ЄР ЛІ КУАН Ю, КИТА
ЄЦЬ З ВИСОКОЮ АМЕРИКАНСЬКОЮ ОСВІТОЮ, ЗА
ЯВИВ під час своїх відвідин в Японії, що південно-азій
ські країни й народи воліють мати діло з „приявністю 
Америки" в Південній Азії, ані ж вічно жити під загро
зою збоку комуністів. Тому він заявився за політикою 
Америки супроти В'єтнаму, при чому підкреслив, що всі 
азійці шанують Америку за те, що вона дотримала свого 
союзницького зобов'язання супроти Південного В'єтнаму. 

АМЕРИКАНСЬКІ ВОЯКИ В ПІВДЕННОМУ В'ЄТ
НАМІ З Н А Й Ш Л И за милю від ніби-то здемілітаризованої 
зони, що ділить В'єтнам на північну комуністичну й пів
денну вільну чистини, 33 тіла північних в'єтнамців, що 
згинули в тамошньому бою. Деякі з тих північно-в'ст– 
намських вояків були прив'язані до мішків з піском, інші 
до важкої зброї, щоб не могли втікати, ^ , 

k 

Цвлевичева v директор „ЦеИг j ін щ \ іР у д н и ц ь к а ; го -
тросоюзу^'і!'ОресТіїРадловсь-і лова Української Парлямен– 
кий; яевідона– пані; Дарія тарної' Репрезентації, посол 
Д з е р о в и ч ева; директор (УНДО) Василь Мудрий; 
„Центросоюзу" Іван Мар–'Надія Макарушкова; днрек– 
тюк; видавець концерну „У-І тор Земельного Банку д-р 

ЗДА не виключають створення 
європейської атомової потуги 

Бонн. — Американський їх європейськими союзника– 
уряд дав на письмі Гарантію 
Західній Німеччині, що коли 
прийде до політичного з'єд
нання Західньої Европи, то 
Европа зможе мати власну а– 
томову зброю, без уваги на 
плянованнй договір проти 
поширення атомової зброї. 
Ця американська Гарантія 
мас на цілі зневтралізувати 
острах Західньої Німеччини 
й Італії, що договір проти 
поширення атомової зброї 
раз на завжди позбавить ті 
країни змоги осягнути вла
сну атомову зброю, як теж 
спутає їх розвиток атомової 
енергії для мирових цілей. 
Однак теперішнє американ
ське запевнення може знову 
насторожити Совсти, прин
ципово ворожі проти всякої 
можливості!, щоб Західня 
Німеччина дістала доступ 
до атомового озброєння. За
те все ще існує між ЗДА і 

ми конфлікт довкола питан
ня міжнародної контролі, я– 
ка має періодично перевірю– 
вати, чи неатомові держави 
не переводять крадькома а– 
томовнх дослідів. Західня 
Німеччина, Італія й інші 
країни бояться, що коли ту 
контролю п є р є в о дитиме 
Міжнародна Агенція атомо
вої енергії, до якої належать 
і Совєтн^Т)О, Совсти викорис
товуватимуть такі контроль
ні інспекції просто для ве
дення свого шпигунства. Не 
відомо ;те'ж,. j як ЗДА заспо
коять ті Інші вільні країни 
у світі, як Індія і j Японія, 
які вбачають у заплянова– 
ному американсько-совстсь– 
кому договорі проти поши
рення атомової зброї, загро
зу, що світ буде поділений 
на упрнвіленовані і так мо
вити царліоступневі держа
ви і другоетупневт. 

Сенатська Комісія пропонує нагану 
для сенатора 
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країнська Преса" Іван Тик– 
тор; посол (УНДО) д-р Сте
пан Біляк; посол, ген. се
кретар УНДО Володимир 
Целевич; лікар д-р Маркіян 
Дзерович; сеньйор адвока
тів і громадських діячів д-р 
Степан Федак; директор Ви– 

Павло Крнвуцькнй; дирек
тор ,,Центрозоюзу" інж. Ми
кола Творидло; посол (УН
ДО) Дмитро Великаиович; 
посол (УРСП) Михайло 
Матчак; композитор Антін 
Рудницький. 

Президент заборонив ЦРА фінансувати 

Вашингтон 
Джансои 29-го березня ви
дав зарядження, згідно з 
яким Центральна Розвідча 
Агенція не зможе фінансу
вати різні приватні організа
ції, як це було досі. ЦРА ро
била Це секретно довший 
час, але недавно ця справа 
виявилася, і тоді Президент 
найменував був тричленний 
комітет, щоб перевірив цю 
справу. Цей комітет очолю
вав державний підсекретар 
Ніколас де Каценбах, а чле
нами комітету були секретар 
освіти, здоров'я і добродійно– 
сти Д ж а н В. Гарднер та ди
ректор Розвідчої Агенції Рн– 
чард Геллс. Цей комітет 
здав звіт Президентові зі 
свосї праці, рекомендуючи 

приватні організації 
— Президент таке зарядження: жадна Фе

деральна Агенція не мас 
права секретно фінансувати, 
посередньо чи безпосередньо, 
виховні або приватні добро
дійні організації. Президент 
Джансон вислав заряджен
ня в цій справі всім урядо
вим агенціям. Комітет ствер
див, що праця ЦРА може 
натрапляти на Деякі трудно
щі за кордоном внаслідок 
цього, що виявлено ті допо
моги, які Розвідча Агенція 
давала різним організаціям 
за кордоном. Комітет реко
мендує Президентові, щоб 
Уряд ЗДА подбав про такий 
„публічно - приватний" ме
ханізм, який дбав би про до
помогу тим організаціям за 
кордоном, які працюють для 
Державних інтересів. 

Джансон найменував Мартина на голову 
Федеральної Резервової Ради 

Вашингтон. — Президент 
Джансон 29-го березня най
менував Вілліяма МекЧесні 
Мартииа на голову Феде
ральної Резервової Ради, на 
якім то становищі Мартин 
буде аж до 1970-го року. Він 
займає цей пост під час пре– 
зндентури чотирьох прези
дентів, від 1951-го року. 
Найменування Мартина на 
ще одну чотирирічну каден
цію цікаве тим, що він проти 
волі Президента вирішив був 
загострити кредит та збіль

шити відсотки від позичок 
із банків Федеральної Резер
ви. Після номінації Мартин 
склав таку заяву: .Мене від
значив Президент тим, що 
просив мене працювати на 
становищі голови Федераль
ної Резервової Ради". Він 
сказав, що буде діяти так. 
щоб якнайкраще виконува
ти свої обов'язки. Деякі де
мократи просили Президен
та, щоб не найменовував 
Мартина на ще одну каден
цію, але він їх не послухав. 

Вашингтон. — Сенатська 
Комісія в справі етичної по
ведінки рекомендує, щоб по
карати сенатора демократа з 
Коннектикату Томаса Дадда, 
не позбавляючи його сена
торського становища. В 
справі сенатора Дадда відбу
лися переслухання на цій 

зЛОвживати) тими і фондами, 
які і були, зібрані на. виборчу 
кампанію. 'Рід:карні мас ви– 
рішити Сенат, який.буде" УаЧ Для X 
радакуватися над звігом' Ко'–" 
місії, що П очолював сенатор 
демократ Д ж а н Стенніс із 
Міссіссіпі. Переслухання 
тривали 5 днів, — закінчи– 

Комісії тому, що він мав лися 17-го березня. 

У Вінніпегу відзначать золотий ювілей 
УНСоюзу 

Джерзі Ситі, Н. Д ж . — 
Головна Канцелярія УНСо
юзу інформує, що у місті 
Вінніпегу, стараннями Ок
ружного ^Комітету Відділів 
УНСоюзу центральної і за
хідньої Канади, вже закін
чуються приготування до 
великого Ювілейного Кон
церту дня 9-го квітня, на 
відзначення 50-ї річниці ді
яльності! Українського На
родного Союзу на території 
Канади. У концерті, що від
будеться в авднторії УНО, 
935 Мсйн вулиця, о 7 г. ЗО 
хв. вечора, візьме участь ви
датний український актор, 
відомий в американському 
театрі і телевізії, зокрема з 
ного шекспірівськнх роль, 
славний рецитатор творів 
Тараса Шевченка маестро 
Василь Шуст. До речі, він, 
починаючи з 2-го квітня і 
впродовж трьох тижнів вис
тупатиме у Вінніпегу, в ,,Ма– 
нітоба Театр Сентер" у го
ловній ролі в п'єсі . .Лаф", в 
постановці ,,Бродвей - Теат
ру". Крім маестра Василя 
Шуста, п концерті візьмуть 
участь: Студентський хор 
при Манітобському універ
ситеті. Танцювальна група 
,.Русалка" Філії УНО. Дитя
чий хор Рідної Школи при 
тій же Філії, а з декляма– 
цілмн виступить від 495-го 
Відділу УНСоюзу п-нна Л. 
Гвоздулнч. Перед концер
том, в офіційній частині, ма
тиме між іншими промовця
ми, слово заступник голов
ного Предсідннка Українсь
кого Народного Союзу п. Во
лодимир Сохан із ЗДА 

Крім офіційної частини і 

Канаді 

3. Онишкевич передав Папі Павлові VI 
його портрет природної величини 

Рим. — У вівторок 28 бе
резня ц. р. відбулась у кабі
неті Папи Павла VI спеці
альна церемонія, під час 
якої відомий американсько-
український артист - маляр | 
Зиновій Онишкевич передав 
Папі його портрет природної 
величини. Папа з „вдячною 
приємністю" прийняв порт
рет і висловив особливу по
дяку українському мистцеві 
за символіку, з якою артист 
пов'язав Папу: Папа стоїть 
у набожній позі на тлі ста
ровинної кам'яної стіни, по– 
репаної та поторощеної бо
йовими поцілами. Таким чи
ном Папа представлений, як 
борець за мир. Зиновій Они
шкевич прийшов до Папи у 
товаристві Верховного Архн– 
спископа Кардинала Иосифа 
Сліпого який раніше умож
ливив був мистцеві прияв– 
ність на шістьох генераль
них авдіенціях, що їх мав 
Папа: мнетець мав таке 
близьке місце, з якого міг 
робити шкіци, на основі яких 
потім малював портрет. Це 
великий олійний образ, на 7 
з половиною стіп висоти. Па
па подарував Зиновієві Они– 
шкевнчеві пропам'ятну кни
жку з часу свого перебуван
ня в Ню Иорку. Онишкевич 
перебуває за останніх вісім 
місяців у Римі де безперерв
но займається малярською 
творчістю. Вістку про цю по
дію принесла Міжнародна 
Інформаційна Агенція, а 

Зиновііі Онишкевич 

широко описали ту подію 
італійські газети й радіо.пе
редачі як теж радіопередачі 
з Ню Иорку. Після авдіенцц 
у Папи 3. Онишкевич дав ін
терв'ю представникам італій
ської і закордонної преси, 
підкресливши, що він укра
їнець, ветеран американської 
армії з Корейської війни і по
стійний мешканець Ню Иор
ку. ,Донґ Айленд Стар 
Джернел" приніс у своєму 
числі з 29 березня обширну 
вістку, підкресливши з гор
дістю, що Зиновій Онишке
вич є мешканцем дільниці 
ВуДсайд на Квінсі в Ню Иор
ку. Представник тієї газети 
зголосився до матерн мист– 
ця, вдови по інженері й ко
лишньому старшині УГА, та 
подав короткий життопис 
мистця. 

Понад 14.000 нім. марок допомоги 
для українців у Европі 

Мюнхен. — Українська, Дахауер Штрассе 9 / І І . З а 
Медично-Харитативна Слу– короткий звітовий час сама 
жба у своєму, звіті з лютого Амбуляторія прийняла 776 
1987 року подає, що за час пацієнтів, з яких більшість 
від жовтня 1966 р. до січня не змогла б оплатити німе– 
1967 р. включно, з рамени цького лікаря. У докладно– 
УПХС (колишнього Україч-!му зразково ,опрацьованому 
-ського Червоного ' Хреста) звіті УМХС, сказано: „Не 
було послано' потребуючим І забувайте про Рідного Бра– 
украпгцям У'Західній Німеч– та, який тиняється на чужи– 
чнні т а ' в ” і н ш й к країнах)ні хворий і безпомічний! . . 
Зах. Европи, а також укра– | Поміч Братові належиться 
їнцям у Польщі допомогу в не лише на Різдво чи Вслик– 
сумі 14.970 нім. і і арок .Допо-` день, але тривало, бо біда й 

оги буди надіслані з фондів недуги тривалі, а каса уста– 
Ч іУваліДів( вдів, ' нЬви -–` Пуста". Головою 

Jj\JLLt-LLL- - ! 1г^г„л—АГ v — ^ „ . , Дітей і сиріт1; розіслано та–' Головної Управи ' 'У^раїнсь– 
кож ліків вартости в понад кої Медично-Харнтатнвної 
І тисячу нім. марок. Багато Служби у Зах. Німеччині с 
ліків з лябораторії УМХС 
було послано для потребую
чих українців у Польщі. Ця 
добродійна установа знахо
диться і далі в Мюнхені, на 

відомий фахівець-лікар та 
громадський діяч д-р Яро
слав Гинилевич, організа
ційним референтом працюс 
інж. Г. Комарннськнй. 

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНІМ СВІТІ 

концерту, того ж вечора ді
ти у віці до 15 років життя 
матимуть нагоду здобути з 
нагоди цього Ювілею 25 за– 
безпеченевих грамот УНС -
кожна на 1.000 дол.; грамо
ти уфондував 445 Відділ 
УНС ім. Т. Шевченка, опла
тивши вкладки за ті грамо
ти на цілий рік. 

Ювілейний Комітет Окру
ги Заходу Канади очолює 
головний контролер УНС 
мґр Іван Геврик. До Почес
ного Комітету ввійшли: 0. 
д-р В. Кушнір, о. Архнман– 
дрит И. Скальськнй. адв. 
Марія Ваврнків, п-і І. Мар
ганець, п-і І. Фуга, сенатор 
П Юзнк, проф. Я. Рудниць– і найкращу мистецьку відзна– 
кий. маестро Л. Молодожа– | ку - значок для тих фестн– 

„ ВІДБУДЕТЬСЯ 
ДОПОВІДЬ ПРО 

ЛИСТУВАННЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ 

Ню Иорк; — Українська 
Вільна Академія Наук у 
ЗДА повідомляє про Науко
ве Засідання Літературної 
секції, на ркому проф. Пет
ро Одарченко прочитає до
повідь „Епістолярна спад
щина Лесі Українки". Буде 
також інформація про підго– 
тову до друку праці Ольги 
Косач - Крнвинюк „Леся 
Українка. Хронологія жит
тя і творчости". Засідання 
відбудеться в неділю 2-го 
квітня о 5-ій год. дня в при
міщенні Академії. 

УКРАЇНЕЦЬ 
ЗАПРОЕКТУВАВ 

ВІДЗНАКУ ФЕСТИВАЛІВ 
100-РІЧЧЯ КАНАДИ 

Торонто. — 3 нагоди свят
кових відзначень 100-річчя 
державності! Канади впро
довж цього року по всій кра
їні відбудеться 100 мистець
ких Фестивалів, в тому і Ук
раїнський Фестиваль. Рада 
Народного Мистецтва Кана
ди проголосила конкурс на 

на український 
пак". 

танець ,,то

нни. 
Вже на основі програми 

Ювілейного Концерту мож
на сказати, що неділя 9-го 
квітня у Вінніпегу пройде 
для української і канадій– 
ської спільноти того міста 
під знаком святкувань 50-ї 
річниці діяльності! УНСою
зу в Канаді. 

валів– 3 15 проектів — пер
ше місце та нагороду в су
мі 100 дол. одержав україн
ський мистець з Едмонтону. 
Павло Сембалюк. Відзнака 
кругла, з емблемою 100-річ
чя Канади і роками 1867-
1967. а в центрі відзнаки — 
пара танцюристів в позах– 
що досить виразно вказують 

ФОІТЕПІЯІІОВИІІ 
РЕЧІТАЛЬ МАРІЇ ЦІСІІК 

Ню Иорк. — У неділю 2 
квітня 1967 р. о год. 6 веч. 
в залі Укр. Інституту Амери
ки. 2 Іст 79 вул. відома вже 
нашій громаді солістка і 
акомпаиіяторка п-нна Марія 
Цісик виступить зі самостій
ним фортепіяновим речіта– 
лем, який буде вже її третім 
з черги. Цього року молода 
піаністка закінчує студії в 
музичній школі Джу.ііярд, 
де вона студіювала протя
гом чотирьох років. У прог
рамі речіталю вона виконає 
твори Баха. Барбока, Бетопс– 
на, Бремса. Шопена і Дс– 
бюсі. 

ДИТЯЧА СТОРІНКА У 
ТИЖНЕВИКУ . .ПРАЦЯ" 
II р у д є нтопіль, Бразилія. 

— Як минулого року, так і в 
цьому, суспільно - громад
ський тижневик „Праця", 
що виходить у Прудентопо– 
лі. містить спеціяльний „Ди
тячий додаток" з творами 
для дітей, заверстаний так, 
що коли його скласти, то 
виходить 8-сторінкова збі
рочка. У 1-му числі „Дитя
чого додатку" за 1967 p. с 
твори Олександра Олеся. В. 
Швеця. Дімн. отця Василя 
Зінька ЧСВВ та ін. Д л я ба
гатьох дітей, родичі яких 
живуть далеко від центрів 
скупчення українства у Бра
зилії це єдина дитяча 
лектура українською мовою. 
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IB ІЗІ'ІІ У к р а ї н и 
Найближчою, найголовнішою і найважливішою "спра

вою на денному порядку української діаспори с справа 
. Світового Конгресу Вільних Українців, який — згідно з 

Проголошеним уже маніфестом - мас відбутися в Ню Иор– 
ку в тижні від 12 до 19-го листопада цього року. 

Жадна інша українська справа — за виїмком самого 
визволення України та віднови самостійної, соборної і на– 
родоправної Української Держави — не мала стільки ува
ги і не велась так довго, як справа цього Конгресу. На
друкована на першій сторінці сьогоднішнього видання 

' „Свободи" оригінальна фотознімка з підготовчої конфе
ренції для скликання Всеукраїнського Конгресу, що відбу
лася у Львові 33 роки тому з участю най видатніших укра– 

.їнських діячів та політиків і яку можна вважати ідей
ним ініціатором заплянованого тепер СКВУ, говорить сво– 
сю проречистою мовою. Не меншу вимогу мають і ті без– 
чнеленні статті, голоси, міркування та подібні вияви пуб
лічної опінії, що їх закумульовано впродовж останніх де
сятьох років. Усе зводиться До одної; безсумнівної й кате
горичної вимоги - імперативу: треба Світового Конгресу 
Вільних Українців! - ” - ' 

Здасться, що з проголошенням цього Конгресу зайво 
говорити чи цнеатн про його потребу. Але це тільки так 
здасться, бо у практиці дехто з нас, навіть з-поміж тпх, 
що займаються практичною підготовок) СКВУ, про це за
бувають, або щонайменше поступають так, ніби з .цього 
Не здають собі справи. Думаомо, що було б великою по
милкою закривати на це очі. А втім, це ж справа очевидна. 
СКВУ мас відбутися в листопаді цього року, отже за сім 
з половиною місяців, і за цей короткий час треба полаго
дити Ще безліч всіляких справ, від дальшого узгіднення 
програмових матеріалів починаючи, а на замовленні і за– 
даткуванні приміщень кінчаючи. Із практичних завдань, 
що їх треба виконати, згадати б ще: переклад на різні мо
ви та публікація узгіднених "програмових матеріалів, під– 
готова та публікація відповідної інформаційної книжки про 
українські поселення в поодиноких країнах вільного сві
ту, устійнення детальної програми Конгресу та зв'язаних 
з НИМ імпрез і маніфестацій, запрошення управненнх до 
участи в Конгресі та почесних гостей, узгіднення із схва
леними ідейними, засадами Конгресу запланованих допо
відей і тисяча та одна інших справ. . :- . .:.., 

Чому цих справ ще й досі не тільки не полагоджено, 
але й не полагоджусться? Відповідальність за це несе Під
готовний Комітет Пан-Амернканської Української Конфе
ренції для СКВУ і всі ті „сили", що досі утруднювали пЬ1 

лагодження цих справ. ' : '' 
Щоб Громада мала загальне уявлення про підготову 

СКВУ. згадаємо тільки, що три коштовні наради Підго
товного Комітету, дві в Торонті і одну в Ню Иорку, витра
чено в головній мірі на узгіднення суперечностей в такій 
другорядній справі, як місце Конгресу, при чому дійсною 
1 головною причиною цих суперечностей аж ніяк не було 
те, що можна б справді назвати'„добром справи", але всі
лякі партійно - групові міркування. Останню не менш кош
товну нараду Підготовного Комітету у Вінніпегу також з 
такі/х сампх причин майже змарновано, бо полагодження 
і вирішення всіх чи майже всіх практичних справ, зв'яза
них із підготовок) та переведенням Конгресу, відложено 
до чергових нарад, що мають відбутися в Торонті в першо
му тижні травня. Підкреслюємо, що головним предметом 
усіх дотеперішніх суперечностей, які гальмують працю 
і навіть можуть знівечити великий задум, були всілякі 
партійно - групові куліси і закуліси, всілякі „технікалії", 
а не суть справи. Такі суттєві проблеми, як текст маніфес
ту, проект резолюцій, проект звернень та закликів, узгід– 
нено в найбільшій згоді і злагоді. 

В таких обставинах виникає питання: чи в такому 
короткому часі можна ще виконати всю підготовку працю 
так, щоб Конгрес відбувся величаво, гідно, достойно і з 
таким результатом, для якого його плянували понад три 
десятки років тому і для якого він заплянованнй сьогодні? 
Думаємо, '-що так. і не втрачаємо віри, що він відбудеться. 
Остаточну відповідь на це мусить дати чергова нарада 
Підготовного Комітету на початку травня в Торонті. Прав
да, попередня нарада в Вінніпегу створила більше Нових 
комплікацій, ніж полагодила існуючі, але ще час, хоч 
і дуже короткий, полагодити їх, і ще існує можливість 
Конгрес підготовити та перевести. Це може статися тіль
ки при максимально добрій волі всіх заінтересованих, пий 
максимальних зусиллях тих, що вестимуть дальшу під
готову. Цілком здаємо собі справу з того, що ми тільки 
люди з усіми своїми не лише позитивними прикметами, 
але й хибами.. Проте, справа нашого першого Світового 
Конгресу така велика, така давня і така важлива, що ми 
повинні бодай спробувати скочити вище себе. Повторює
мо наше переконання, що це можна вчинити при згада
ній уже максимально добрій волі, максимальних зусиллях 
і якщо 1) внелімінусмо одну за одною ті справи, що ста
новлять „камінь преткновенія" та 2) не створюватимемо 
нових комплікацій. Цим головним ..каменем преткнове– 
н іл" с — як це виразно вказує перебіг дотеперішніх напад 
Підготовного Комітету - зв'язані з пляном створення Сві
тового Союзу Вільних Українців одночасні і побажання 
використати СКВУ для своїх групових цілей та амбіцій, 
і побоювання, що це може пощастить іншій грУ”'– Якщо 
виелімінувати причини й потреби таких бажань та побою
вань — не буде комплікацій. До цього може рішально 
причинитися свідомість, що завдання, обов'язки і відпові
дальності, які стоять перед українською діяспорою у віль
ному світі, далеко - далеко переростають силу і спромож
ність будь - якої одної організації чи групи, і що тільки 
спільно їх можна ще бодай до деякої міри задовільно вико
нувати. Очевидно, що треба рахуватися з людськими сла– 
бостями. та ще й такими хронічними, як партійно-групо– 
ві, але й їх можна до деякої міри виелімінувати. якщо на 
першому і головному місці завдань СКВУ стоятиме спра
ва допомоги визвольним змаганням українського народу. 
бо у відношенні до неї ієну: однодушність, хоч і можуть 
бути розходження пюдо тактики. 

Реасумуючн сказане, можемо тільки стзерднтн, що 
СКВУ може, повинен і мусить успішно в!дбутигя. якщо 
його організуватимемо та відбуватимемо в імені України. 
а не груп і партій та всіляких партикулярних амбіцій, я:: 
це демонстровано на дотеперішніх нарадах Підготовного 
Комітету. 

НІМЕЧЧИНА 1 ФРАНЦУЗЬКІ 
ВИБОРИ 

Мюнхен. — Вибори до'.неродних елементів, не MOrj 
французького п ар ля менту,1 л а б створити ділового і ста 
що закінчилися 12 березня, 
притягали до себе велику 
увагу особливо в Західній 
Німеччині. В німецьких по
літичних колах зарозумі
лість де Ґолля в його міжна
родній політиці будила нес
покій і невдоволення. Ад– 
жеж де Голль хотів тракту
вати Західню Німеччину як 
caqro сателіта і ставив нім
цям ультимативні вимоги, 
зокрема щодо відносин з 
Америкою. Декому видава-т 
лося також принадним пока
зати американцям „дулю в 
кишені" на спосіб де Голля, 
який проголошує повну не
залежність французької по
літики, хоч знає, що без, 
американської атомової сили 
вся Західна Бвропа може 
стати провінцією Москви. 

Перед французькими ви
борами в Німеччині сподіва
лись послаблення позиції де 
Голля, внаслідок чого фран
цузький президент мус|в би 
оглядатися на задні колеса, 
не бувши певним, що за ним 
стоїть публічна опінія у 
Франції. 

Однак, у Німеччині побою
вались також повної пораз
ки партії де Голля в парля– 
ляментських виборах. Не 
з симпатії до де Ґолля, а з 
тої причини, що французь
ка опозиція до уряду де 
Ґолля дуже різноманітна. В 
ній є крайні консерватнети, 
ліві ліберали (Міттеран),'лі
беральний центр (Лсканюе), 
соціалісти і комуністи. Не 
таємниця, що комуністична 
партія Франції між усіми 
партіями найліпше зоргані
зована. Тому в Німеччині і 
найбільші анти - ґоллістн 
боялися, що внаслідок пора
зки де Голля у виборах опо
зиція, зложена із таких різ– 

більного уряду 
Тепер, коли голлісти лед– 

Ф. Лукіяновнч 

ГОФФА У ВЯЗНИЦІ 
1 Полагоджено дві справи 

Дощового ранку 7-го бе
резня, в асисті трьох адвока
тів, Дж. Гоффа з'явився у 

го дня до федеральнра.в'яз
ниці у Левісбургу, TlaJ 

' S Передбачаючи таку 'роз
в'язку ще перед своїм, ув'яз
ненням, Гоффа полагодив 

ве - ледве спромоглися з д о - | с у д о в о м у будинку в Вашннґ– 
бути невелику більшість, ут-І^„і я к б у л о й о м у прнзначе 
ратнвши мандати на користь гно Р е п о р т е р а м в і н цинічно 
опозиційних партій, і мусять, ^явив що його „пограбо– 
творити коаліційний уряд, в ^ І Н О ^ елементарних прав 
німецьких політичних колах вмімадянина". Ь столиці 
уважають, що де Голль будб Г ш М п е р е в е з л и ^ г о с а м а . 
поміркованішим у своїй за 
кордонній політиці. 
, Де Ґолль, мабуть, думав 
що вихід Франції із НАТО і 
його загравання з комуніс–. 
тнчннми режимами в Бврош' l""t"""'' ` "̀? - . .„ tt ' - - дві справи. 
й Азії здобудуть дому голо–г 

си комуністів, але помилив
ся. Комуністи голосували за 
свою партію, а деякі некому– 
ністн також Дали голос ко
муністам з простої причини: 
коли де Ґолль може говори
ти компліменти комуністам 
у В'єтнамі, то чого мас боя
тися французький обиватель 
своїх комуністів ? 

Німецька преса нотує як 
знак ' непопулярності! зов– 

Перша — на своє місце 
призначив він Френка Фіс– 
ціммонса свого заступника; 
під час ув'язнення Гоффа 
він виконуватиме всі обов'яз
ки' голови, задержуючи ти
тул заступника. 

Друга - - питання платні. 
Як голова, Гоффа одержу
вав 100.000 долярів на рік 
-f' найвища ставка голови 
будь - якої юнії. Раніше го– 

нішньої політики де Ґолляїворнлося, що Гоффа одер– 
те, що його міністер закор
донних справ Моріс Кув 
де Мюрвіль і міністер вій
ськових справ Месмер про
валилися на виборах. Мов
ляв, це свідчить про те,' що 
велика частина французьких 
виборців не схвалює політич
ної лінії де Ґолля Рроти „ан– 
гло - саксонців". 

Послаблення позиції , ґол– 
лістів у Франції мас вже свій 
відгук: боннський уряд по
годився заплатити значні су
ми Вашингтонові'! Лондоно
ві за постій американських 
та брнтійськнх дивізій у За
хідні:! Німеччині. Перед 
французькими виборами 
Бонн на це не рішився б, 

ясуватиме повну ставку під 
час свого ув'язнення. Тепер 
відомо, що одержуватиме він 
-18.000, а Фіцсіммонс — 45.-
000 долярів. Гоффа подбав і 
про родину: його жінці 
Джозефіні виплачуватимуть 
4.000 долярів на місяць. 

Переговори 
Засуджений на 8 років 

в'язниці! Гоффа мас право 
На т. SB. „паролю" — умов
не дарування решти кари пі
сля иідендженйя 32 місяців, 
а його каденція як голови 
юнії не вигасає скорше як 
1071 року. 
, Хоч юнія шоферів нарахо– 

проти 

„ | в \ с 1,8 мільйона членів, 
щоб де ґолль не назвав ^ ф а к т и ч н и х шоф - щ о п е . 
угоди „низькопоклонством' 
перед англо - саксонцями". 

П. А. 

Марія Стефанів . 

ЗАВЕРШІМО ВЕЛИКИЙ ЗАДУМ , 
! і :нл : ' - -г і':. і -'! г, .– - -,.–. f 

В обличчі незнання.зага– дивних і громадських колах, 
лом: американського , народу,Про,нього,пишеться в,цресі. 
українцької проблематики, в Але як. відбувається його реї 

алізація, про пе.аж– страшно 
згадувати. . , ,. і ,. 
. Мнаас;десятий рік, а у ве^ 
лишіііі до бідній нашій.гро
маді зібрано на цю високу 
ціль лише дві третини пот
рібного фонду — всього 229 
тисяч. А де,ще одна трети
на? Вихо'днть, ще треба Що– 
най,меніце,'п'ять ( років, щоб 
завершити' збірку, потрібних 

обличчі неприяз^рї, навіть 
ворожої, супроти наших на
ціонально - політичних праг
нень концепції,.деяких аме
риканських, а головно ака
демічних кругів, що її допо
могли створити наші північ
ний і західній сусіди, укра
їнська громада вирішила де
сять років тому зорганізува
ти катедру українознавства заверши: при котромусь ' Із славних на цю ціль 350,0^0 доларів, 
американських університетів. -У .наших -, сусідів десятки 

Наука, як відомо, наимо– подібних, катедр уже роками 
гутніша зброя в боротьбі j діють на повну пару, а ми й 
ідей. Проти неї не встоїться і досі ще не спромоглися на 
на довшу мету ані байду– одну. У зв'язку з цим насу– 
жість, ані фальш, хоч би й; ваеться спогад ще з рідних 
сперта на матеріальних чи земель під Польщею. В чн– 
іншнх ресурсах. Наукою, тальні „Просвіти", в якій 
речником якої буде катедра ще не закінчено було будо– 
українознавства, зможемо j ву однієї внутрішньої стіни, 
домогтися поважних успіхів йшла завзята дискусія над 

причинами програний на
ших визвольних змагань. 
Коли Дискусія загрожувала 
перейти у сварку, встав один 
із присутніх і сказав: „Як 
могли ми збудувати й удер
жати свою державу, коли 
не спроможні докінчити цієї 
маленької стіни"? 

Дискусія увірвалась... . 
Як же нам добиватись 

ціонально - культурні'пози– І державницького признання. 
коли ми у світі, як поневоле
ний, але державницький на
род, мало кому відомі? Як 
же нам входити п ,,коло г.іль– 

,ревозять вантажі, є в ній 
Тільки 450.000. Решта — по– 
слугувачі у магазинах, рес
торанах тощо. Отож для 
фактичних шоферів конт– 
,р,акт BHraqae 31, березня, ,і 
п,'̂ реговорн в тДйсправі вже^ 
Почалися. Це, не знач,нть, ЩО; 
,підп рисмці споді Даються,! лег–, 
кого; чи дешевшого КСМЩ)аКт. 
ТУ. аоаті ія 

1 Щ е п е р е д І ТИМ, ЯК ІТИ ДО' 
в'язниці, Гос )̂фа заявив, щб 
ВямагатнмеІ ' 7Я6 ' підвншки 
платні Для 'членів юнії– і по– 
крЬіцаЯМя" різного роду удЬ– 
ріднень. Неприсутній за сто– 
лом– переговорів,: він із в'яз
ниці, яю сіра: еміненція; кс-t 
руватнме– переговорами. .А 
юнія тримає твердий і атут у 
своїх руках; і заряджений 
нею страйк посгавнтьеконог 
міху держави на коліна, і бо 

так у подаванні знань про 
Україну і український народ, 
як і в поборюванні неправ
ди, що її ширять про нас де
які наші „брати" слов'янсь
кого роду. 

Задум' про створення клі
тини української науки пос– 
став. Його здійснення, безпе
речно, допоможе нам відво
йовувати втрачені нами на

ції на американському кон
тиненті. Наша громада цей 
задум прийняла, його широ
ко дискутується в наших ро– 

ігих народів", коли ворожа 
дія заступає нам дорогу? 
Ми мусимо збудувати висо
ку споруду . дзвіницю з мо
гутнім дзвоном, що голосив 
би– світові правду про нас. 
Частиною цієї високої спору
ди мас бути катедра україно
знавства в Америці. 
1 Допоможімо ж уфундува– 
тп цю катедру! Хай у п'ят
десяту річницю відродження 
української держави, за яку 
найкращі сини України кла
ли спої буйні голови, поста
не на землі Вашингтона свя
тиня української науки. 

Всі 'українські жіночі ор
ганізації в ЗДА, як світські, 
так і церковні, повинні ста
ти членами - фундаторами 
цього шляхетного почину і 
приєднатись до активної пра
ці для ного завершення. 

відповідного закону 
страйку ще немає. 

Надзвичайно здібний 
Немає сумніву, що 54-річ– 

ний Гоффа це людина над
звичайних здібностей. Та на 
чолі такої динамічної, вели
кої юнії і не могла стати лю
дина хитка. Він рішучий, 
упертий, добрий організа– 
,тор, стратег, знавець людсь
кої душі. Він почав як по
мічник шофера і молодим 
^включився у юнійннй рух, 
беручи активну" участь у 
всяких заворушеннях, страй
к а х ^ і мабуть, у бійках. Від 
1930 року не раз був він 
ув'язнений на короткі речен
ці та засуджений на грошо
ві кари. 'З молодих років мав 
зв'язки із злочинним світом 
і на злочинному елементі 
сперся у своїй юнійній кар'є
рі. Тому став наче символом 
перекупства, шантажів і на
сильства в юнійному русі. 

У Дітройті Гоффа стає 
організатором ЮНІЙНОЇ ста
ниці, потім заступником її 
голови, а згодом і головою. 
Коли голову юнії Бека пос
тавлено за ґрати, її справа
ми до часу виборів завідува
ла комісія. 

На конвенції вибрано Гоф– 
фу на голову. Але спокуса 
керувати мільйонами була 
надто велика. За ним вирос
ла тінь головного прокура
тора Р. Кеннеді, якого Гоф
фа вже не зве „Малим Боб– 
бі". Мабуть, наступних вісім, 
а то й 13 років він перебуде 
у в'язниці, бо є всі дані,'що 
Найвищий Суд затвердить 
вирок на 5 років, виданий 
у Шикаґо. 

Про Дж. Гоффу написано 
книжку в пе дуже то при
хильному ДЛЯ нього тоні. Ті, 
що знають Гоффу, кажуть, 
що він зайшов би дуже дале
ко у кожній галузі завдяки 
своїм здібностям та наполе
гливості, за виїмком хіба ді
лянки науки. 

А всюдисущий гуморист 
нарйсувагі' такдИ !ка,рй^а,г9ру: 
на подвгр''і' гі'я^иці, вдягне
ний 'у cstyracTHlft!,ЬднострУй, 
Гоффа внЬкбчнв' на бочку І 
nposroBJinc до ; своїх співв'язі 
нів: '„Анумо;' хлопці,'`створі
мо юнІю'! Я ' голбвото',' а! ви' 
членами"' ' 

Леся Лнсак 

ВЕСВІА ВДВзг -г^жгіт–^,. 

ФАЛЬШУЮТЬ 
ЛІ. ЛІІСКІІКЛ ш д 

,ДНТЕРНАадО)ЇАЛ!СТА,\, 

У звязку ,з 125-рІччям 
IHJJH І - - і " ПЧ і. лiTj.Tl.rTfj 
кляскка. української музики 
Миколи ' Лисе^ка, „Культу
ра і Життя" ' з ІІЗ' березня, 
У. - 1.1 . .і і. - . п-'–.. . 
не згадуючи, що більшість 
творів М. Лисенка не вико
нуються в УССР, твердить: 
. . ...Саме за радянських ча

сів . . . повного розвитку діс
тали заповіти Лисенка сто
совно розвитку музичної 
культури України в найшир– 
шому розумінні... Його ви
моги народности, реалістич
ної спрямованості!, доступнос 
ти музики при глибокій ідей
ній наснаженості — все це 
якнайкраще в і д п овідало 
завданням, що постали пе
ред молодими радянськими 
митцями з перших пожов– 
тневих років, все це допома
гало їм в подальшому пере
борювати прояви ворожої, 
антинародної ідеології в мис
тецтві, викорінювати форма
лістичні, декадентські тен
денції і служило надійною 
зброєю в боротьбі за тор
жество методу соціалістич
ного реалізму" . . . 

Здасться, тепер приходні ь 
не така ;Весна, як ^колись 
приходила. Хтось змінився 
— вона чи ми? До міста, в 
якому ви живете, Весна не 
спішиться. Багато райків 
виглядаєте ви у вікно, вижи
даєте. А як врешті котрогось 
ранку вона являється, то ні
би якась скупа... Не пахне 
якось. От у парку жмут зе
леної трави кине, кілька чер
воних туліпанів розмалює, 
букет жовтого квіття кущеві 
форситії принесе. 

Пригаду'сте',– як сніги у по
лі починали танути ? Як ку– 
чугурн– в полі' меншали та й 
меншали, а від них межами 
потічки починали плисти ? 
Потічки із стопленого снігу, 
каламутні, але луже веселі. 
Чи вам ще причувається, як 
вони дзюркотіли? Вони ма
ли зовсім інакший голос, як 
ті звичайні потічки, що пли
вуть цілий рік. Вони ніби 
сміялися до сонця і казали 
вам, що до перехрестя доріг 
уже зближається Весна... 

Відколи ви живете в місті 
— ви про них забули. На 
міських вулицях вони були б 
тільки неприємними калю
жами. У них не було 6` нічо
го радісного, весняного. 

Ви дивитеся на клаптики 
трави у парку - і бачите 
зовсім щось іНше: ту яснозе– 
лену траву там, де колись 
зустрічали Весну. Чи це Вам 
здавалося,' чи справді та 
свіжа трайа теж усміхалася 
і до сонця і до вас? Тоді, 
вдома, коли ви вибігали бо
сими ноженятами надвір,' во
на пестпла ваші пбгп. Від 
пф йшло щось м'яке, лнеку– 
ле, ясне аж до грудей. До 
неї хотілося промовити, але 
мовчанка була краща. Вго
рі - сонце, внизу — трава 
і ви. Це вже прийшла Вес
на.. 

По траві котилися жовті, 
пухнасті кульки. Гусенята. 
Жовті та смішні. Пласкі 
дзьобики й розчепірені роже
ві ніжни. Вони скубли стеб
линки jcpaBH Й ЩОСЬ МІЖ CQ-
боЮ жебоніли. Зел єна j трава 
1-:-'ЖОВТІ КУЛЬКИ . гусе '^ЯТ — 
і ваше дитинство... Була Вес
на...- '. ,, . . , '. 

Ви ходили.над ріку врива
ти вербові галузки в базями 

- подовгастими цяцьками із 
сріблистого оксамиту. У,тор–' 
щику з водою на вікні.вони 
приготовляли вам несподі
ванку': розкручувалися у 
Дрібні зелені листочки.-

У селі ходили тоді.не до– 
рогамиу а поза, городами. Це 
тому, що поза городами вже 
були протоптані, сухі стеж
ки. Дороги висихали поволі, 
а вози, що грузлн по– осі — 
їхали ще поволіше. Але ні
кого це не турбувало: над
ходила Весна... 

Коли ви ГіШлп поза торо
їдами, то, крім трави, зелені
ли ще тільки кущики напів
дикого аґресту, що росли 
при межах та при тинах. їх
ні листочки були зовсім ку
черяві. Вони немов запро– 

| шувалн, щоб ви їх зірвали 
так, як галузки верби, але 
їх ніхто це зривав. Вони ма
ли колючки. Аж уліті діти 
збирали з них терпкі ягоди. 

Стежками йшли на поле, 
щоб сказати орачеві: „Дай 
Боже щастя!" І щоб почути, 
як вітер несе від запашних 
скиб: „Дай Боже й,вам".Щі– 
що і ніколи не пахло так, як 

'поля, що їх навесні оралн.–.. 
Над нивами ,над орачем 

— поміж землею і небом — 
і жайворонки. Вони не перес

тають співати. Кому, вони 
співають? Нивам,'орачеві чи 
Весні ? Це так, ніби дзвонили 
срібні дзвіночки. 1' Багато 
дзвінких, тендітних дзвіноч
ків. Вам здасться, ,-щр жай– ( 
воронок — це кинена' вгору -
грудка землі, яка обернулась 
у пісню. Вам так здається, 
бо вн чули легенду, що пос– 
став він із грудки аемді, яку ` 
підніс у своїх руках Господь. 
Тоді, коли першомугораяе– 
ві було так важко i`epK cj)K-
но краяти тверді cjifrtSij... 

На сусідній ннвГ вже смі– vǹ. 
еться до сонця озимина. Жи– `` 
то таке свіже, так^ црекуче", -
зелене.' І Дивно, що навесні 
все виблискує. Все. покрите 
ясністю... 
. Озиминою легкд. крлидпе. v 
вітер. Вона хилиться то в 
один, то в другий бік, немов 
пливе. Вн пам'ятаєте, як на
весні зеленіли поля?т.-

Пахло тоді все: пах вітер, 
пахла зелень, пахли ниви 
під плугом. Сонцем пахли. 
Радістю пахли. Це. була ус
мішка Весни... ,, 

Всміхніться ж і ви., Весна 
вже перед містом. Вона тіль
ки на перехресті доріг зупи
нилася, дороги до вас питає. 
Вона знає, що ви її'ждете, 
ждете з ще більшою нетер
пеливістю, як колись.' Бо те
пер у вас 'гостює Туга. За 
ясними, колишніми днями. 
За полями, нивами, жайво
ронком і землею. ' ,-

Вранці скаже вам ' сонце, 
що Весна вже прийшла. У 
парку зелені травники це 
повторять. Перед ' хатою -
хтось кущ форситії жовтим 
букетом замаїть. Червоні т'у– 
ліпаюі при огорожі попро
сять, щоб ви їм кинули ус
мішку. -– І 

За вікном, на гілці, відіз
веться якийсь птах. Радісно 

відізветься, і в тій хвилині 
вам теж стане радісно. 

ГОЛОС ЧИТАЧА 
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(1) 
Нові факти джують існування цих „роз

кольників". Цього вже про
від якогось часу доходили мовчати не вдасться. Без– 

3 України приглушені вістки' божницький журнал „Людн– 
про загострену боротьбу час
тини євангельських христи– 
ян-баптнетів і віроісповідно 
посвоячених з ними течій 
за повну релігійну свободу. 
Вони не визнають насильно 

І 

накиненого їм владою прово
ду, т. зв. Всесоюзної Ради 
Є в а н г ельськнх Християн– 
Баптистів (ВРЄХБ). 18-19 
вересня 1965 р. на своєму, 
очевидно, нелегальному з'їз
ді в Москві вони створили 
Раду Церков Євангельських 
Християн-Баптистіп. 

Тепер наспівають цілком 
певні інформації, які підтвер– 

на і Світ", який виходить у j 
Києві, за листопад 1966 p., і 
досить докладно оповідає 
про цей рух, але робить це, j 
як звичайно, дуже тенденцій
но, а місцями виразно фаль– j 
шнво, перекручуючи факти . 
і промовчуючи, якими інкві– І 
зиційними способами пере–. 
слідусться цих людей. По
даємо найваисливіші місця. І 

Що пише безбожиицькнй 
журна.! з Кнсиа? 

У статті Ф. Гаркавенка 
„Куди ведуть прихильники 

„очищення", на ст. 32 чи
таємо : 
,. „Хоча внутрішня боротьба 
в ЄХБ триває з самого утво
рення цієї організації (ВРЄ
ХБ — В. Б.), перші серйоз
ні прояви її спостерігалися 
тільки з 1953-1954 pp. У цой 
час групи невдоволених де
далі частіше виходять з гро
мад ЄХБ, бо їхні вимоги про 
розгортання релігійної про
паганди, про релігійне вихо
вання й хрнщення молоді до 
18 років, заборону шлюбів з 
невіруючими, п р о в едення 
„вечорів любови" і т. д. не 
знаходили підтримки ні в 
керівництві громад, ні серед 
більшости рядових вірую
чих. 

„Датою виникнення своєї 
групи самі прокоф'евці (тоб
то „розкольники" — В. Б.) 
називають 13-го серпня 1961 
року, як початок „внутрі– 
церковного руху за з'їзд, за 
відродження й освячення 
євангельсько - баптистського 
братства". У цей день т. зв. 
ініціятпвна група випустила 

першу відозву, підписану 
Прокоф'свим і Крючковим. 

„Прокоф'св, засуджений в 
минулому за антирадянську 
пропаганду, після звільнен
ня знову береться за старе, 
активно розвиває підпільну 
місіонерську діяльність: їз
дить по країні, розсилає в 
усі кінці СССР свої пропо
віді, послання, листи, спов
нені злісних наклепів па на
шу дійсність. Віц закликає 
радянських людей відмовля
тися від земних благ, „по
каятися в гріхах" і т. п. 

„Ініціятори розколу, праг
нучи відвернути віруючих 
від участи в громадському 
житті, ` всіляко послабити 
вплив на них радянської дій
сності! введенням найсуворі– 
ших правил, і заборон, на
звали ВРЄХБ „лаодикійця– 
ми, які втратили ревність, 
яким до всього байдуже", і 
зажадали замінити керівни
цтво, скликати надзвичай
ний з'їзд з метою „відновлен
ня божественних принципів 
життя і служіння Церкві". 

На чолі цих елементів і ста
ли р . Прокоф'св та Г. Крю– 
чков, які оголосили себе „ІНІ
ЦІАТИВНОЮ групою для скли
кання з'їзду". 

„Ті, що відкололися, під
пільно на гектографі випус
кають кілька видань. Який 
зміст цієї літератури? 

„Прокоф'евці на перше мі
сце ставлять релігійно-пра
вові проблеми — як внутрі– 
церковні, так і ті, що нале
жать виключно до відання 
держави, здійснення свобо
ди сов'стн. Вони багато пи
шуть про „самопожертву в 
ім'я Хрнста", про необхід
ність „постраждати за віру". 
„Страдників в ім'я Хрнста" 
вони вихваляють як таких, 
що „прийняли хрнщення 
від духа святого". 

„Прокоф'св висунув три 
вимоги до віруючих: відо
кремлення, освячення і пос
вячення, які слід розуміти 
як самопожертву в ім'я Хри– 

ПРО о. МИКОЛУ ГЛАВАЧА 
З приємністю прочитав я 

в "„Свободі" ,(ч.,,4S) вістку, , 
про .внсвяч(щня в..Іфонхені 
72-літньрго Миколи Главача 
на .священика. ,,.– '. V. 

Прізвище, M.̀  Главача вби– ,, 
лося в мою пам'ять-тому, що, ,, 
під кінець 1018-го і на по,чатг 
^у.І919 року був вінчповіто-, , 
вНм командантом у місті 
Прилуці на Полтавщині. Пр– 
рядку в місті доглядала сот– . 
ня, зложена переважно з га : 
лнчан. Комацдантом сотні 
був Теофіль Богасць з Коло
миї, а чотовими старшинами 
Снвак, Зіма, ще ,один, пріз
вище якого призабулось, і я. 

Одної ночі Прилуку нес
подівано зайняли большеви– 
кн, виарештували всіх на
ших старшин, та козаків і 
замкнули у в'язниці. Аж пе
ред самим Різдвом визволив 
нас український курінь, від
бивши місто від большеви– 
ків. М. Главач у в'язницю не 
попав, бо напередодні ареш– 
тувань виїхав куднсь в 
службових справах. Прига
дую, як М. Главач промов
ляв під час Святої Вечері, 
яку підготовили нам прилу
чання. Про це написав я 
спомин „Різдво в Прилуці", 
який надруковано в „Свобо
ді" 9 січня 1952 р. 

М. Главач мав тоді яких .., 
25 років. Він був поважної 
вдачі і до кожної справи під
ходив серйозно. 

Отець Микола Главач мо
же забув моє прізвище, але 
певно не забув прізвища Т. 
Богайця, з яким я товаришу
вав, разом мешкав і нас 
обох, перебраних у-цивіль
ний одяг, арештували боль– 
шевики, коли вранці .вийшли 
ми на вулицю. -; 

Своєму колишньому війсь
ковому зверхникові, а– тепер 
священикові Миколі - Глава– 
чеві, бажаю від щирого сер
ця багато літ прожити і на
шим людям добрим прикла
дом j Божою наукою служи
ти. . , --. , 

Франц Липецький 
Дітронт, Миш. . . , 

органів влади, вимагаючи 
для себе нічим не обмеженої 
релігійної пропаганди й ді
яльносте, залякуючи віру
ючих. 

„В той же час оргкомітет 
розсилає свій проект „Поло
ження про раду ЄХБ,в СС– 
СР”І в якому вимагає орга– -
візованого навчання., - дітей 
релігії, безконтрольного ви
давання й розповсюдження 

ста. Організаційний Комітет І релігійної літератури, тзрий– 
під такими лозунгами деда– мання в члени секти– без об– 
лі різкіше виступає проти меження віку. 



ЗА ТРИ РОКИ, У ЇШМУ РОЦІ, ПРИПАДАС 7 5 - И Ч Ч Я СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ! НАЗУ
СТРІЧ ЦЬОМУ ЮЙІЛЕЄВГБЖЕ ПОЧАВСЯ ТРИРІЧНИЙ ПОХІД ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧЛЕНСТВА ЦІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗА
МОРСЬКОЇ ІШРДЙНЇ ДО 100,000. СТАВАЙТЕ ДО ПРАЩ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЄЇ МЕТИ, БО ВОНА ЗАБЕЗПЕЧИТЬ 

СВІТЛЕ МАЙБУтаЄ УКРАЇНЦІВ В АМЕРИЦІ І КАНАДІ! 

Рік XIV Берез 1967 Ч. 3. fl2S) 

Степан Куропась 

ПЕРШИЙ РІК НАЙВАЖНІШИЙ 
У проголошенній великій 

кампанії УНСоюзу, що роз– 
ложена на три роки, перший 
рік с найважніший. Звичай
но так буває, що як колесо 
зачне обертатися, то воно на
бирає розгону і якийсь час 
навіть само крутиться. Але 
треба його добре розігнати, 
це перше правило фізики.' 
Те саме з кампанією УН
Союзу. 

Початок першого р о к у , 
всього Два місяці, виглядає 
зле, бо колесо ще не розіг
налося. Ще не всі відділи 
відбули свої річні збори, не 
всі відділи зачали роботу. 
Навіть ті активні великі від
діли ще не оправдали себе, 
не виказала своєї сили на
віть Канада, першун 1966 ро
ку. Два місяці 1967 року ще 
не можуть бути м і р и л о м 
кампанії, але йде весна і не 
можна вже буде нарікати на 
погоду чи вибори. Які є ре
альні вигляди великої кам
панії в першому році? Че є в 
нас по великих скупченнях, 
досить будуючого союзового 
матеріалу ? Чи маємо ми цей 
новий союзовий матер і я л 
змобілізуватн, зареєструвати 
і вписати'в книги УНСоюзу? 
Треба ствердити, що є в Аме
риці досить українців, яких 
можна вписати до УНСоюзу. 
Неточні статистичні дані ка
жуть, що в Шйкаґо є 60 ти
сяч українців, в Дітройті і 
Клівленді по 20 тисяч, у Фі– 
лядельфії ЗО тисяч, в Ню 
Иорку Не знати, бо це вели
кий Сфінкс— але там біль
ше українців, як денебудь 
інде. Це великі громади, а є 
ще середні, як Сейнт-Пол– 
Міннеаполіс, Боффало, Пітс– 
бург, Сейнт Луїс, Рочестер, 
Сиракюзи, Бостон, Валтімор, 
Ионґставн, Ню Джерзі. Є 
багато7 малих громад, є ці
лий ряд малих, громад стей– 
ту Пенсильвенії, Нової Анг
лії і Ню Иорку. В Шйкаґо 
на 60 тисяч українців, є. 10 
тисяч союзовців. Є ще 20 ти
сяч людей, яких можна для 
УНСоюзу дістати. Решта, — 
це вже старші люди, індефе– 
рентні, ті що мають великі 
забезпечення. На підставі 
статистики братські органі
зації католиків, протестан
тів і квейкрів працюють в 
громадах своїх віровизнань і 

твердять, що їх границя бу
дучих членів сягає до 509fc 
населення. Коли таку норму 
прийняти і для УНСоюзу, і 
старатися обхопии лише бО”/ї– 
громади, то в Дітройті і Клів
ленді є ще по 5 тисяч нових 
членів, а у Філадельфії 8 ти
сяч. В середніх громадах УН– 
Союз може подвоїти с в о є 
членство, а в малих може 
мати 257г зросту. Це не 
числа взяті з повітря. Мала 
організація у Мілвокі Кето– 
лік Фемілн Лайф 4 роки то
му перейшла зі системи від
ділів до системи канцелярій 
і за цей час, як мене Інфор
мував її президент, зросла з 
14 до 47 тисяч членів. Отже 
є у нас реальні вигляди, є 
потенційний матеріял в чле
ни. Але тут доходимо до тре
тього питання, на яке, на 
жаль, ми не готові відповісти 
позитивно! Нема у нас ким 
перевести цей новий реєстр! 
Нема організаторів, сталих 
людей, вишколених в асеку– 
раційному бизнесі, т а к и х , 
щоб не лише потрапили впи
сати нових членів, але таких, 
щоб потрапили добре заро
бити на життя. Треба нам 
агентів, бо часи патріотизму 
минають. Ще якийсь час, ми 
ще когось з патріотизму на
мовимо в члени Союзу, але 
на дальшу мету цей спосіб 
приєднування членів себе не 
виправдає. 

Одинокими, покищо, потен
ційними агентами (крім кі
лькох сталих) є у нас від
діли і секретарі. І від них 
УНСоюз мусить вимагати 
праці і успіхів, зокрема в 
громадах, де є великі мож
ливості, і де є люди, якими 
можна обсадити неактивні 
відділи. В першому році кам
панії відділи мусять виказа
ти успіх! Виправдання бути 
не може. Бо яке? Як не ма
ють часу, чи вік або здоров'я 
не дописує, хай резиґнують 
в користь тих, що мають час 
і здоров'я. Хай не гнівають
ся на УНСоюз чи обласних 
організаторів як що їх за
мінять іншими! Союз мусить 
рости і не сміє стати, бо це 
був би відворот. Не може 
так бути, щоб секретарі ро
ками не скликали річних 
зборів і не мали в себе на
віть членських аплікацій. 
Перший рік рішає! 

Батько Союз пошанував свого піонера 
Івана Грйцика 

Далеко віддалений наш 
Стейтен-Айленд від Ню Иор–' 
ку, тому. наш найстарший 
член, союзовий піонер Іван 
Грицнк, якому вже, Богу дя
кувати, 81 років життя, не 
міг прибути до Ню Иорку, 
щоб там із іншими піонера
ми дістати пам'ятковий го
динник, яким УНСоюз поша
нував своїх найстарших чле
нів. Тому ми, місцева союзо– 
ва громада, на зборах, які 
відбулися 11 лютого 1967 p., 
пошанували в і сімдесятиріч
чя нашого найстаршого чле
на й громадянина й його піо
нерський труд для своєї гро
мади, а зокрема для УНСо
юзу, та передали йому, з гар
ними побажаннями, присла
ний золотий годинник УН
Союзу. 

Про нашого почесного чле
на треба сказати, що він на
родився 1886 р. в селі Мих– 

навець, коло Літовиськ, і на 
початку 1905 р. прибув до 
Америки, де відразу вступив 
в місцеві українські органі
зації, яких тоді не було ба
гато, а передовсім дуже щи
ро працював для УНСоюзу, 
якого членом став у 1907 р. 
Він організував багато чле
нів для свого 211-го Відді
лу УНСоюзу. Все життя п. І. 
Грицик відзначається скром
ністю, працьовитістю і вели
кою жертвенністю для своєї 
громади. Такого як він гро
мадянина варто було вшану
вати, і добре зробив УНСоюз, 
що йому дав на пам'ятку зо
лотий годинник, яким наш 
піонер дуже втішився і яким 
заслужено пишається. Щоб 
таких як він було поміж на
ми більше! 

Теодор Соколовський 
секретар 211 Відділу УНС 

Ще не всі Відділи відбули свої річні збори 
Хоч кінчається місяць бе

резень, ще не всі Відділи 
УНСоюзу відбули свої річні 
збори та вибір нового уря
ду. Раніше статут вимагав 
переведення виборів нового 
уряду в місяці грудні. На 
останній конвенції продов
жено цей реченець до кінця 

березня. Та все ж хоч і бе
резень проходить, є ще чи
мало Відділів, які не відбу
ли річних зборів. Слід їм 
можливо с к о р о скликати 
аборй та перевести вибір но
вого уряду і про його склад 
негайно повідомити головну 
канцелярію УНСоюзу. 

Ярослав Падох 

ЗА ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО 
ЖИТТЬОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Розумні батьки - заснов-і 
ники Українського Народно
го Союзу — широко наміти
ли його службу для своєї гро 
мадн. Вона мала охоплюва
ти забезпечення добробуту 
українських родин, шляхом 
життьового забезпечення і 
рівночасно допомагати укра
їнській громаді в Америці 
стати на свої власні ноги й 
під власним іменем працю
вати для свого національно
го добра. Отож, сполучено 
господарську, можна сказа
ти бизнесову мету, із загаль
но - національною. Сімдесят 
три роки історії УНСоюзу н 
нашої американської грома
ди, історії їх господарського 
й національного росту пот
верджують, що зроблено 
правильно. 

Нашою національною хи
бою є нахил до пересади. 
Грішимо нею часто також у 
відношенні до УНСоюзу і 
його завдань. Як часто чу
ємо завваги, що УНСоюз по
винен займатися ще більше 
громадськими, культурно– 
освГтніми та іншими справа
ми і вжити всі свої фонди на 
ці цілі. З другого ж боку 
скільки є таких громадян, 
які з переконання, а то й без 
переконань твердять, що 
УНСоюз повинен присвяти
тися виключно асекурацій– 
ному ділу й не займатися 
іншими ділянками націо
нальної праці. Обидва твер
дження помилкові. І статуто– 
во й традиційно УНСоюз 
займається одними й други
ми справами, знаючи, як їх 
розмежувати та як 'до них 
підходити– 

До ділянки життьового 
забезпечення УНСоюз підхо–. 
дить бнзнесово і професійно, і 
Є це ділянка, яка вимагає 
професійного знання, досві
ду та слідкування за постій
ним розвитком асекурації в 
світі, тому підходити до неї 
із загально - національного, 
а не професійного погляду 
було б помилкою. Головним 
завданням забезпеченевої ус
танови є дбати про найкра–І 
ще забезпечення своїх чле
нів та заспокоєння їх потреб 
у зв'язку із забезпеченням у 
можливо корисний ДЛЯ них 
спосіб. Амбіцією УНСоюзу є 
дати своїй громаді найкращі І 
роди забезпечення за найде
шевшу ціну і дбати про 
своїх членів краще, як інші 
з а б є з п еченеві організації, 
включно з великими асеку– 
рацінними компаніями. 

В цьому напрямі УНСоюз 
вживає постійно заходів. 
Він має для своїх членів ве
лику кількість забезпечене– 
вих плянів. які можуть зас
покоїти всі забезпеченеві 
потреби членів, від новона
роджених дітей до людей, 
що, покінчивши 65 років 
життя, йдуть на пенсію. 
Час від часу, слідкуючи за 
розвитком а с є к у раційного 
бнзнесу та потребами нашої 
суспільносте, УНСоюз вво
дить нові роди забезпечення, 
згадати б останні: акциден– 
тову та термінову грамоти. 
УНСоюз дбає не тільки про 
найкращий „товар" на аме
риканському асекураційно– 
му ринку, але також про йо
го ціну. Спираючись на сво
єму доброму господарському 
положенні. УНСоюз гіе тіль
ки дуже помітно підвищив 
дивіденду, яку рік-річно 
виплачує членам, але й об– 
низив висоту вкладок, зок
рема забезпечення На суми 
від S3000 вгору дуже значно 
обннжено. 

На ЦЬОМУ не обмежується 
заходи УНСоюзу, щоб бути 
безконкуренційним у забез– 
печеневій ділянці. Навіть 
найкращий товар не кожно
му підходить. Його треба від

повідно підібрати щоб він від 
повідав потребам покупця і 
служив йому якнайкраще. 
Тому УНСоюз докладає ве
ликих зусиль, щоб мати як
найкращих „продавців" сво
го ..товару", та якнайкращих 
фахівців асекураційного ді– 
ла– 

Тому, що УНСоюз це гро
мадська, братська установа, 
її виконний апарат спира
ється передусім на виборних 
урядовцях, як централі, так 
і Відділів, до яких належать 
всі забезпечені в УНСоюзі. 
Самі члени УНСоюзу виби
рають собі тих людей, які 
згодом мають дбати про їх 
справи. Зате УНСоюз дбає 
про те, щоб ці вибрані уря
довці здобули якнайбільше 
професійного знання з ді
лянки життьового забезпе
чення. Пляново переводить
ся курси, центральний на 
Союзівці і окружні по ок
ружних центрах, в яких бе
руть участь передусім ті, які 
забезпечують членів та їх 
згодом обслуговують. На 
курсах викладається питан
ня, j зв'язані з теорією й 
практикою життьового за
безпечення, і на прикладах 
із життя союзові діячі наби
рають потрібного професій
ного знання асекурації. Ос
новою цих курсів є знання 
союзового „товару", тобто 
всіх родів забезпечення, яке 
УНСоюз пропонує тим. що 
в ньому забезпечуються, 
знання, як ті роди забезпе
чення добирати відповідно 
до потреб забезпечених осіб 
та їх родин. Комбінація де
кількох родів забезпечене– 
вих грамот та уложення від
повідного пляну забезпечен
ня не тільки на даний час, 
але й на все життя, є також 
важливою частиною цього 
вишколу. Бо жигтьове забез
печення — жива акція, яку 
слід пристосовувати до кож– 
ночасних потреб і засобів за
безпеченої особи та її роди
ни. Тому не раз потрібно 
змінити чи доповнити своє 
забезпечення, при чому дос
відчений і як слід вишколе
ний у ділянці забезпечення 
відділовий секретар чи орга
нізатор, може дати добру по
раду. 

Маючи на увазі якнайкра
щу професійну службу в ді
лянці забезпечення. УНСоюз 
встановлює на поодинокі об
ласті своїх професійних об
ласних урядовців, які об'їз
дять свої терени, дбають про 
вишкіл місцевих союзових 
діячів і постійно стоять до 
помочі також членам УНСо
юзу й тим. які бажають у 
ньому забезпечитися. Низка 
місцевих та окружних, пос
тійних, також професійно 
вишколених о р г а н ізаторів 
мас теж завдання підносити 
до висоти професійних ви
мог забезпеченеву службу 
УНСоюзу та всіх його Від
ділів. 

Знаряддям у цій важливій 
праці с ряд публікацій УН
Союзу, які в пшіступннй. 
але фаховий спосіб, подають 
зміст, значення та призна
чення поодиноких родів за
безпечення, як з них корис– 
тати й ДЛя кого вони приз
начені. Численні статті на 
сторінках „Свободи" та 
внутрішні письмові й особис
ті зв'язки з усім союзовим 
апаратом у краю доповню
ють цю безперервну акцію 
вишколу союзових діячів на 
якщо не вповні професійних, 
то бодай на півппофесійних. 
знавців асекураційного діла, 
до яких наш" громадянство 
може в кожній забезпечене– 
вій потребі з повним дові
р'ям звертатися. 

Не відмовляючись від 
дальшого виконування ряду 

Володимир Сохли 

Т Р И Б У Н А С Е К Р Е Т А Р І В 
ЧОМУ НЕ МАС УНС 

БІЛЬШЕ РІЗНИХ КЛЯС 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ? 

Наші організатори та се
кретарі, які приєднують но– 
зих членів, часто зустріча -
ються із запитами: чому 
УНСоюз не мас ще якоїсь 
іншої кляси забезпечення, 
про яку вони чули від аген
тів різних комерційних ком
паній. Тому питання, ч и 
справді УНСоюз потребує 
вводити ще якісь інші кля
си забезпечення? 

В дану пору УНСоюз ви
дає своїм членам грамоти де– 

j в'яти різних кіяс у департа
менті дорослих членів Тії 
шести КЛЯС для молоді. Ці 
кляси репрезентують усі го

ловні роди забезпечення, по
чинаючи від найдешевшого 
термінового забезпечення і 
кінчаючи на вивінувальних 
грамотах. В життьовому за
безпеченні є чотири голов
ні роди забезпечення: термі
нове — із важністю забез -
печення і платністю вкладок 
до визначеного часу та без 

! зворотних вартостей; на ціле 
; життя - - з вкладками, плат
ними впродовж цілого жит
тя, і виплатою повної суми 
по смерті; на життя тобто 
платне по смерті, але з обме
женим часом плачення вкла– 

'док; та вивінувальне забез
печення — з обмеженим пла– 
ченням вкладок і виплатою 
повної суми за життя. 

УНСоюз має, грамоти усіх 
цих основних "родів забезпе
чення: термінового — Т-5 і 
Т-10, на ціле життя — W, на 
життя з обмеженим часом 
плачення вкладок — Р-20 та 
Р-65. та вивінувального — 
Е-20 та Е-65 в деп. дорослих, 
як-.і Е-18 для молоді. Мас 
УНСоюз також грамоти тер
мінового забезпечення до 
16-го року життя– для моло
ді — клясу Т-16. 

В додатку до цих грамот 
основних груп впровадив 
УНСоюз теж комбіновану 
грамоту двох різних родів — 
термінового та на ціле жит
тя, яким є кляса DP-65. ' В 
цій клясі половина суми за
безпечення є терміновим за
безпеченням, яке кінчиться 
на 65-му році життя, а дру
га половина остається важ
ною на ціле життя. 

Вкінці треба теж згадати, 
що УНСоюз має грамоту 
акцндентового забезпечення, 
яка покриває забезпечення 
на життя та каліцтво (втра
ту частини тіла чи зору) вна
слідок нещасливих випадків. 

Н а ринку життьового за
безпечення є ще багато ін
ших кляс забезпечення, як, 
наприклад, родинних, які є 
комбінацією в одній грамоті 
кількох різних родів забез
печення для всіх членів ро
дини та комбінованих грамот 
твох кляс - Р-20 та Е-20 
Для всіх цих комбінованих 
кляс мас УНСоюз відповідні 
поодинокі кляси, які не ли
ше вповні заступають ці ком
бінації, але при аналізі цих 
комбінацій і порівнянні із 
союзовнмн клясами можна 
дійти до переконання, що 
грамоти УНСоюзу, коли 5 
ними забезпечити поодино -
ких членів родини, кошту -
ють дешевше. Такі випадки 
із родинними грамотами (ко
мбінаціями кляс w, Р-20 і 
термінового забезпечення) 
доказали, що відповідні гра
моти кожному членові роди
ни зокрема в УНСоюзі дають 
таке ж саме забезпечення по 
нижчих цінах. Замість комбі
нованої грамоти двох кляс 
Р-20 та Е-20 на більшу су
му, можна взяти для цієї са
мої особи в УНСоюзі дві гра
моти : одну Р-20 на відповід
ну суму і другу Е-20 на дру
гу половину цієї комбінації", 
що вповні дасть забезпечен -

важливих загально - націо
нальних завдань, УНСоюз 
рішений свою забезпеченеву 
працю чимраз більше спира
ти на професійних основах, 
яких вимагає складне діло 
ж и ттьового забезпечення. 

j щоб запевнити своєму гро
мадянству якнайкращу про
фесійну обслугу 

ня комбінованої грамоти і 
то навіть за нижчу ціну. 

С ще на забезпеченевому 
ринку короткотермінові внвї– 
нувальні грамоти, як, напри
клад, Е-18. Таку грамоту 
найкраще заступити грамо - J 
тою УНСоюзу кляси Е-20. 
взявши п на подвійну, а то й і 
вищу суму за ту саму ціну, 
що й короткотермінова. Тоді 
член матиме забезпечення на 
подвійну, а то й ще більшу 
суму, а після десяти років 
він зможе вибрати собі, коли 
забажає грошовий зворот, 
який відповідатиме цій мен
шій сумі короткотермінової 
Е-10 грамоти. 

Про тс, що грамоти УНСо
юзу надаються так само до
бре на замезпечення мор -
ґеджів, хоч вони не назива
ються моргеджоаими грамо
тами, писали ми у поперед
ньому числі „Трибуни Секре
тарів". Забезпечення морґе -
джу, це в дійсності забезпе -
чення життя особи, яка взя
ла на себе обов'язок сплачу
вати морґеджову позичку, 
отже цю особу можна забез
печити кожною із дев'яти 
кляс грамот УНСоюзу. 

ПЕРЕХІД ЧЛЕНА ДО 
ДРУГОГО ВІДДІЛУ 

З ПЕРЕХІДНИМ ЛИСТКОМ 

Кожний член мас право 
вибрати собі Відділ, в якому 
хоче бути членом, і перенес
тися з одного Відділу до 
другого. Такий перехід з ОД' 
ного Відділу До другого вхо
дить всилу, коли член одер
жить з Відділу, який поки
дає, перехідного листа і з 
ним зголоситься у ВІДДІЛІ, до 
якого рішив перенестися 

Для одержання перехідно 
го листа член мусить спов 
нити дві передумови: вирів 
няти у Відділі, який поки 
дає, всі вкладки, бо довгую– 
чнм членам секретар може 
відмовити видачу перехідно 
го листа, і звернутися до се
кретаря листовно чи особне 
то за цим перехідним листом. 
Цей перехідний лист член 
повинен негайно передати 
секретареві Відділу, до яко 
го бажає перенести своє 
членство. Секретар, який ви
дав членові перехідного ЛИ' 
та, повинен в кінці даного 
місяця подати на місячному 
звіті, що він видав членові 
перехідного листа, щоб Го -
ловна Канцелярія на наступ
ний місяць не обтяжувала 
його рахунків дальшими 
вкладками цього члена. А 
так може статися, якщо Го -
ловна Канцелярія не дістане 
повідомленн про видачу пе
рехідного листа, а член не 
зголоситься відразу до дру
гого Відділу з - перехідним 
листом, бо тоді Головна Кан
целярія не матиме жодного 
повідомлення про відхід чле
на з даного Відділу. 

Остання Конвенція затвер
дила додаток до постанов у 
справі пергхідннх листів і пе
реходу членів з одного Від
ділу до другого. У цьому до
датку наложено на Головну 
Канцелярію обов'язок видати 
з централі перехідного листа 
членові, коли б секретар Від
ділу на прохання члена не 
видав йому перехідного лис
та впродовж 60 днів. 

ЧИ МОЖНА ШЕ 
ПРИСППІІИТІІ ВИСИЛКУ 
МІСЯЧНИХ РАХУНКІВ? 
Упродовж останніх шести 

місяців старається Головна 
Канцелярія виготовити як
найскоріше місячні викази 
та рахунки для всіх Відділів, 
щоб вислати їх Відділам не 
пізніше, як 12-го дня даного 
місяця, та щоб вони поспіли 
до Відділів перед місячними 
зборами, які часто відбува
ються в другу неділю міся
ця. Досвід цих шести місяців 
показує, що така вчасна ви
силка місячних виказіь та 
рахунків можлива і що во
на корисна для секретарів 
Відділів та для праці Голов
ної Канцелярії. Але все ще 
досить часто трапляють с я 
випадки, коли Відділи при
силають свої розчнелення не 
на останній день .місяця, але 
на два - три дні пізніше. Ко
ли ж таких сиізненнх Від– 

-V ІЗ: і v f̂c̀  І. ^ . іттаї 
З Бенкету УНСоюзу в Шикш'о: Микола Олен підписує 
чек иа дотацію для Фонду Катедрн Українознавства. По
руч стоїть д-р Вол. Помірно, місцевий голова Відділу Фон– 
,гу Катедрн Українознавства. За мікрофоном — п. Юліяп 

Куляс. 

ВЕЛИНЕ ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНЦІВ 
ЛОНДОНУ, ОНТАРІО 

Минулого року під час ор– тя Канади. Велика модерна 
ганізаційної праці у відділі і направду чудова заля, яка 
УНС ч. 460 в Лондоні, Онта– 'цілком добре може помістити 
ріо, я був свідком закладен– понад 500 осіб! Модерна кух
ня фундаментів під будову | ня. балкон, канцеля рі й н і 
Українського Дому (Клюбу), 
який нині вже майже закін
чено. Той дім став гордістю 
українців Лондону і околиці. 
Вже тоді, хоча й небагато 
ентузіястів, як: Макаран, Ко
зак. Тацюк. Сахаревич, Спі
вак, Оренчук, Бубело і інші, 
докладали всіх старань, а 

приміщення, приміщення для 
організацій, для Рідної Шко
ли, окрема спортова заля, 
приміщення дл”я окремого 
буфету — все це цікава, гар
на і гармонійна цілість. І 
очам своїм не вірю, що це 
дійсність! Але так воно є, і 
велике признання і подяка 

при тому праці й гроша, щоб належиться вам, лондонці, за 
діло довести до належного ваш труд і працю! 
закінчення, щоб усі українці | Дійсно збудувати такий чи 
Лондону мали свій власний інший будинок, хоч часом не 
гарний і репрезентативний легко, але все можна! Нато– 
Дім. Вже тоді вони допома– мість важним є його удержа– 
гали приєднувати членів до | ти, його оживити і виповнк– 
ВІДДІлу УНС (а згодом нас
тала таким чином з м о г а 
одержати позичку у висоті 
60-т тисяч дол.). Чергз різ
ні обов'язки і працю, прямо 
не було змоги поцікавитись, 
як іде і розвивається розпо
чате діло. Не писав мені ба
гато про ці справи і секре
тар відділу п. Сахаревич, я– 
кий врешті признався, що 
хотів зробити несподіванку! 

Праця йшла без затримки. 
В члени Клюбу вступали ок– 

тн конкретним життям. І це 
власне роблять наші лондон
ці. Відвідуючи Дім, здається 
трн-чотирн рази, я завжди 
заставав у ньому людей, там 
все кипіло життя. Але коли 
зайшов я туди в суботу, то 
направду був мило -здивова
ний. Студентський Клюб під
готовлявсь до своєї забави. 
Цілий гурт студентів-ток у– 
декоровували залю, приго
товляли все на вечір. Як чу
дово все це вони робили! 

ремі громадяни і організації, Жалую, що не луг бодай з 
не Дивлячись на релігійні чи балькону подивитись як на– 
політичні переконання. Пра– повно гарно і приємно вони 
цю активізували члени ЛВУ тоді забавлялись' Словом: 
і СУМ, а до них долучува–, плани сталися реальністю! 
лись і члени УНО. правос–! Управа відділу УНС докла– 
лавні й католики. Хотять ко– ла всіх старань, щоб до його 
ристатн з Дому всі, хотять рядів включити поважне чне– 
його мати для себе, хотять ло членів, щоб вони також 
його мати як Український активізувалися своєю пра– 
Дім (Клюб), що мас репре– ,цею та спільними силами 
зентувати нас всіх разом ие–' змагали до кращого. Досяг– 
ред нашими співгорожанамн. нуте діло щораз то більше 
Добрий початок має і добре притягає людей до праці, 
закінчення.. І був я д у ж е щораз більше вписуються 
здивований ,колн, приїхавши вони у члени Дому, та біль– 
на початку місяця березня ше активізуються в громад– 
ц. р. до Лондону, немов вко– J ській і церковній праці. Хоч 
паний у землю, став перед, праця в Домі розпочалася, 
направду гарним, великим і 
репрезентативним Домом, на 
якому видніє: „Лондон -
Українсько - Канадійськ н й 
Клюб". а під тим ще і „сен– 
тенял прежект" — у століт– 

то ще потрібно дещо докін
чувати, а при тім громада 
готується до величного від
криття Дому десь у червні 
ц. р. 

В. ДІдюк 

ділів є більше в даному мі
сяці, тоді фінансовий відділ 
примушений прийняти ці ра
хунки ще на конто минуло
го місяця, щоб все таки вис
лати цим Відділам скоро їх
ні наступні рахунки. Такі ж 
самі випадки бувають із ап
лікаціями нових членів і мі
сячними звітами про зміни 
в стані членства. 

Через ці спізнені Відділи 
спиняється праця Головної 
Канцелярії н а д Відділами, 
які вспівають на час із сво
їми розчнеленнямн, звітами 
та новими членами. Тоді по
кривдженими є ВІДДІЛИ, які 
сповняють совісно свої обо
в'язки, бо чергові місячні 
рахунки одержують вони не 
так вчасно, як це мало б 
бути. 

У наступних місяцях Го
ловна Канцелярія буде ро
бити ще більший натиск на 
Відділи, які не розчисляють
ся на час, і буде змушена за
кінчувати приймання роз– 
числень. звітів та аплікацій 
нових членів точно останньо
го дня місяця, щоб не крив
дити цим продовжував н я м 
реченців усі ТОЧНІ ВІДДІЛИ, 
які хочуть мати якнайшвид
ше свої чергові викази, ра
хунки та грамоти нових чле
нів. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ВІДДІЛУ УНС В л и ш и ш 

Л9-го лютого, о год. 11-ій 
перед полуднем, відбулися 
Загальні Річні Збори УНСо
юзу. відділу ім. Івана Фран
ка ч. 465. в залі під церквою, 
при вул. Провост, Ляшнн, 
Квебек. 

Збори відкрив довголітній 
працівник УНС п. Осип Дя– 
чишнн. який удокоментував 
свою довголітню, щиру і від
дану працю відчитай а я м 
протоколів від початку існу
вання нашого відділу, іобто 
від лютого 19-12 року. Відтак 
звітували: секретарка відді
лу Текля Мороз, голова кон– 

ітрольної комісії, п. npoqiecop 
Степан Ґеба, який потвердив 

j сумлінну працю управи на
шого відділу. 

На зборах був присутній 
головний радний нашої ок– 

! руги, п. Дмитро Попадинець, 
який пояснив членам значін
ня УНСоюзу. 

Всі присутні члени одно– 
I голосно перевнбралн нову 
; управу. 

З огляду на це. що якраз 
і в цьому році припадає юві– 
j лей 25-ліття існування нашо
го відділу, в. найближчому 

! часі відбудеться святоч н а 
'Академія з цієї нагоди. 

Текля .Мороз 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 31-го Б Е Р Е З Н Я 1967 
'- ' v - F 

Ярослав Падох 

КЛЮБ ЗАСЛУЖЕНИХ СОЮЗОВЦІВ -
Започаткований у 1961 ро– нізаторів. Розмірно невелике 

Ці наш Клюб Заслужених 
Союзівців, який відповідає 
Клюбам Мільйонерів вели
ких асекураційних компаній, 
проіснував повних шість ро
ків. За той час він виявився 
повноцінним чинником у роз
будові Українського Народ
ного Союзу, гуртуючи в 
своїх рядах найкращих орга– 

число членів цього Клюбу 
організувало рік за роком 
членів, число яких інколи 
переходило половину в с і х 
членів, що їх придбали п'ят
сот Відділів нашої установи. 
Заслуги і значення цього 
Клюбу та його членів най
краще ілюструє нижче пода
на таблиця. 

РІК 

1961 

ЗДОБУВШІ ЧЛБНІВ КЛЮБУ ЗАСЛУЖЕНИХ 
СОЮЗОВЦІВ 

Число 

1963 
1964 
1965 
1966 

членів 
Кллюбу 

. 5 6 „ 
42 
49 
47 
58 
57 

Число здобут. Відсоток усіх 
ними членів нових членів 

2,894 
1.842 
2,281 
2.170 
2.359 
2.516 

60 
45 
50 
50 
48 
50 

За ввесь час число членів та ширшій національній гро– 
цього Клюбу було 124. З то 
го числа 13 зберегли своє по
чесне членство безперервно 
повних шість років, а 7 в 
цьому році покінчили своє 
п'ятиріччя в Клюбі. Цих ду– 

. же заслужених союзових ді
ячів і організаторів належить 

малі и скласти їм в е л и к е , 
заслужене признання не ті
льки за їх працю та успіхи, 
але також за те, що таке 
рідке поміж нами, а саме за 
їх витривалість. Шість років 
це великий час, а вони його 
провели на безперервній, не– 

СОЮЗОВІ ОКРУГИ! 
Допоможіть досягнути трирічну, ювілейну 
мету УНСоюзу: 100,000 членів. В и можете 
це виконати, якщо: 
1. Допильнуєте , щоб всі Відділи Округи 

придбали КОЖНОГО місяця бодай ОД
НОГО Ч Л Е Н А . 

2. Подбаєте, щ о б ВСІ Відділи виконували 
свої місячні квоти нових членів. ' ? " 

3. Подбаєте про це, щоб Ваша Округа і всі 
ц Відділи збільшили бодай на bjo число 

.своїх членів. 
4. Будете старатися здобути першенство по

між Округами, а з ним одну з трьох по
чесних плякет УНСоюзу за 1967 рік. і , 

І!: 

ВІДДІЛОВІ СЕКРЕТАРІ,. УРЯДОВЦІ 
ОРГАНІЗАТОРИ И ДЕЛЕГАТИ! \-

Допоможіть досягнути трирічну,– ювілеййу 
мету УНСоюзу: . 100,000 членів. В в моЖете 
це виконати, як що: 
1. Придбаєте КОЖНОГО місяця б о д а І од 

ного члена УНСоюзові; 
2. Виконаєте свою місячну квоту нових чле

нів; 
3. Н а місце кожного втраченого члена, при

дбаєте нового; 
4. Подбаєте, щ о б члени Вашого В ідд ілу під

вищили своє забезпечення; 
5. Поширите наші нові грамоти, акцнденто– 

ву і термінову; 
6. Не допустите до зайвих втрат членів. 

МІСЯЧНІ ЧЕМПІОНИ ЧЛЕНСЬКОЇ КАМПАНІЇ 
ЯКІ ПРИДБАЛИ В ЛЮТІМ 1967 р. 10 АБО БІЛЬШЕ 

ЧЛЕНІВ 

L Одежинський 
В. Дідкж 

27 3. 
1314. 

І. Геврик 
И. Ярема 

ет 

iw \к 
; ' ї ї 

г.ЛО 
м 
м 

НАЙКРАЩІ ВІДДІЛИ УНСоюзу, ЯЩ ПРИЄДНАЛИ 
ЦЬОГО РОКУ 10 АБО БІЛЬШЕ -Ч^ІЕШВ ^ 

Ц. Чад. Мкще– Прнед. П. Чнс. Міаце– Прнед. 
Ч. Від. вість Членів Ч Від. . вШ^–; , членів 

6. 42 Пасейк, Н Д ж . „ Л 0 
в. 114 П І И Й І Ґ ^ 0 І Л . j а о 
б. 371 Нюарк,НДЖ. к і ю 
в. 372 Плейнфілд, Н.Дж; 10 
в. (11) 440" Торонто, баті. 1 0 

і о 
. ЇЙ 

1. 153 Філлдельфія, Па. 51 
2. 428 Шнкаґо, Ілл. ї в 
3. І55 ПертАбмой,Н,Дж. 11 
3. 445 Вінніпег, Мав. 11 
3. 473 Монтреаль, КвкЗ. 11 
в. 5 Асторія, Н.И. 10 

ПІОНЕРАМ УНС 
(Промова н. Петра Головачука, виголошена на 50-ти– 
літньому Ювілею 42-го Відділу УНСоюзу в Пасссйку 

в дні 4-го грудня 1966 року) 

представити нашій союзовій | легкій роботі. 

ЧЛЕНИ - ЗАСНОВНИКИ КЛЮБУ, ЯКІ НИМИ 
О ШІСТЬ РОКІВ 

-
1. Володимир Гавриллк 

! 2. Стерая Гавраш 

t Петро ГоловаЧук 
Сидрів Д)йула 

5. Володимир Запаранюк 
6. Богдан Зарнч 

7. Іван Одежинський 
8. Олена Олен, 
9. Михайло Семків 

10. Микола Ткачук 
11. Михайло Федишнн 
12. Роман Чучкевич 
13. Тарас Шпікула 

ЧЛЕНИ КЛЮБУ, ЯКІ ЗАВЕРШИЛИ СВОС П'ЯТИРІЧЧЯ 

1 Євстахій Гомотюк 
2. Іван Зазворський 
3. Ярослав Карп'як 
4. Д-р Василь Палідвор 
в. Василь Попович 
в. Андрій Стецяк 

матичну працю для нього. 
Якщо когось .можна назвати 
будівничими нашої установи, 
то з повним прапом ця назва 
належиться членам цього 
Клюбу. 

Як, ,згЦдано, а . 1966. ряді' 

f 

що квартальних сходин 
J^jmm, B I K I i t t ^ U l E М Ц П Щ І И ДО КДЮБУ в 1 9 6 6 р . ^ а д е н і в Товариства, чи всіля 

1 Лина Бурій 
2. УЯків Бурій 
3. Іван Ващук 
4. Д-р Роман Голіят 
5. Леон Чардінк 
6. Гелена Маґер 

7. Михайло Німчук 
8. Михайло Ннч 
9. Софія Оріхівська 

10. Дмитро Попадинець 
11 Петро Сахаревич 
12. Карло Сачко 

П'ятдесять років у 
одної людини — це ненадто 
великий ще шлях. Але п'ят
десять років життя якоїсь 
організованої спільноти, л– 
коїсь громади — це вже сто
рінка історії' 

Щож і говорити про 50-
літне життя Товариства, 
створеного далеко від рідно
го краю, в чужих, невідрад– 
ннх умовах! Якщо таке То
вариство, засноване серед 
чужого оточення, святкує 
п'ятидесятиліття свого існу
вання, то свідчить це тільки 
про те, що таке Товариство 
вже в заложеннях свого іс
нування було сперте на!них 
тривких ідеях, які не дозво
ляли йому зникнути з по
верхні землі, які задержали 
його прн існуванні, вели до 
дальшого р о звнтку, до 
творчих дій, до безупинної 

Збори Товариства „Дністер" в Ню Йорку 

житті своїх сил основний етап 
важкої і відповідальнії еміг
рантської праці, вони не 
розплилися безслідної, в чу 
жому морі, задержали" гідно 
своє національне українське 
обличчя, пропагандою ук
раїнських надбань здобули 
українському народові як
найбільше прихильників 

В п'ятдесятому році існу
вання нашого Товариства, 
мусимо усвідомити вагу на
шої організації, в дальшому1 

розвитку ідея попераАшкІв! 
у ще більшому поширенні 
їхньої праці. Важливим це 
с зокрема тепер, коли ми є 
свідками загибелі питомен– 

українській культурі 
пам'яток, понад тнеячріч– 
них надбань і традивфР ук
раїнського народу. ^Мусимо 
здавати собі справуАі того, 
що на нас спадас обов'язок 
збереження не одної.^ликої 

праці для добра громади, цінности, що її знифодо чи 
для добра українського на– знищать на рідних йЬЛляац 
іроду. ' а впарі з тим готовиШв^ми 
і'1; В^ід^ічуючн цей Крвілей До, змагань на всіхітй!Мпї-' 
нашого 'Товариства, мусимо ' ках сучасного життя, 
ствердити, що саме журба | Нашим завданням попин– 
про добро громади, журба но бути не тільки пошнрен– 
про добро українського, на– і ня, продовження і пропаґу 
роду. nbbt постійний !рбзви– вання українства, але i i f t o ^ ^ ^ ? - r a - ` j ^ e иридбаЖ^пн 
- - . 2 Л і н Т - - - - - - - - - - – ш . – J C ^ K A ^ . - - - . - і ' - - - - А . L ` V k t ^ f t V tftAWrtn М W A t f t n f І л Л л п ' п 

ток українських 
нихх надбань —| була од
ним з важливих мотивів 
заснування нашого. Това
риства на базі допомогової, 
братської організації. 

С ь огодні, коли наше 
культурне життя с зрізнич– 
коване,' ледви чи можна як 
слід зрозуміти і оцінити 
вартість тих щомісячних чи 

культур– борення повних npaBWKpa 
їнській ідеї. Щ05 ми змогли 

Приблизно п'ятдесят чле - ці і приклад членів Клюбу 
нів Клюбу впродовж шести вплинуть на тих. які досі не 
років організують майже по– включилися в п о с т і й н У 0Р ” 

. - .. . .: . ганізаціину працю для роз– 
ловняу. всіх наших нових б у д о а и „ а ш о ї установи. Осо– 
членів. Тільки подукати, ко– блнво тепер, на порозі нашої 

^лк б кругло д'ятсот Відділів трирічної іовіл(Йноі кампанії, 
УНСоюзу зі своїми 500-ма з великою метою довести 
секретарями та тисячами ,УНСоюз до. стотисячного 

Я^ВІдац^рх урядовців узялн– |хтенства. потреба нових чле– 

щ 
яку величезну 
можна було б 

ої праці, яку вико– СЯ до? 
1 йують ` i a u f Г а л е н я . , Клюбу, 

будучність 
запевнити 

дів' Клюбу с необхідною для 
успіху наших планів. А вод
ночас невідхильним обов'яз
ком усіх теперішніх і колнш– 

УНСоюзові. а з ним і всій! ніх членів Клюбу с відноаи– 
зорганізованій українській ти в ньому свос членство в 

громаді, у вільному світі! цьому, 1967 році, й то як-
Сподіваймося, що ці табли -1 найскоріше. 

ких імпрез, що– їх улашто
вувало Товариство. Це був 
терен, на якому відбувала
ся не тільки виміна думок, 
не тільки зроджувалися но
ві ідеї, але тут творилося 
щось більше: тут цементу
валися розпорошені ОДИНИ
ЦІ в єдину спільноту, яка в 
культурних надбаннях ук
раїнського народу знаходи
ла спільну основу свого іс
нування і свого дальшого 
розвитку. Цей спільний ду
ховий корм, цементував їх у 
свідому громаду, забезпечу
вав тяглість і спопність То
вариства в його існуванні. 

стати як рівні між рівними 
в колі вільних народів. 

Відзначаючи п'ятидесл\-
ліття Товариства ім. Tft^ica 
Шевченка, 42-го Відділу 
Укра^ського Н(фодногІ^Со– 
лозу, ми гордимося тим, що 
ми с його членами. . 

З глибокою вдячністю 
згадуємо наших членів-зас– 
новників, які відійшля(ЯВ)ке 
у вічність, і з пошаноіфкло
нимо голови перед тими, які 
залишилися ще між нами– 

Нашу вдячність і пошану 
виявім не тільки словами, 
але і ділом. Залевнім.Дж, що 
не зійдемо зі шляху-,щр во
ни його нам вказали^,ІЦо 
ми і далі будемо гуртувати 
наші сили для допомоги 
потребуючим і не залиши
мося глухими на голос на
шої Батьківщини, - алеі Зро
бимо все, щоб допомогли їй 
r?nnfivTH n n n u v АВ 

25-го лютого у власній до
мівці Товариства „Дністер" 
відбулися спеціальні збори, 
єдиним предметом яких бу
ло обговорення пляну праці 
Товариства на 1967 рік. То
вариство належить до най
більших Відділів УНСоюзу 
та щороку організує поваж
не число нових членів, то 
втрати його членства є такі 
високі, що воно замість рос
ти, падає. Бувають роки, що 
вмирає по двадцять і більше 
старих членів, ще більше ді
стають виплату д о з р і л и х 
грамот. Тому для піднесення 
терариства потрібно особли
вих заходів та постійної пра
ці більшої кількосте осіб. 

Над, цим питанням розви
нув дискусію на зборах го
лова Товариства д-р Василь 
Вишиваний. Він з признан
ням підніс заслуги для То
вариства секретаря Відділу 
б. гол. контролера Петра 
Кучми, касира Івана Приго
ди й інших, які постійно ста
раються здобути для Відділу 
нових членів. Також самий-

голова/залежить до тих, які 
постійну здобувають Товари
ству нових членів". Окремо 
привітав голова– п. Степана 
Чуму, який активно вклю
чився в організаційну акцію 

яких нових членів і зобов'я 
зався далі в цьому напрямі 
працювати. Він з а к л и к а в 
прнявних, зокрема членів у– 
ряду Відділу, щоб вони самі 
організували членів, л коли.' 
-ЬІ це^йрнходитьсл Щ^трудо^ 
ЯмрнЗдофї д^зіьоґогабо пУ 
ших досвідчених організато
рів, які радо їм' допоможуть 
вписати кандидата на члена 
до УНСоюзу. 

Допов^ь-дро завдання УН– 
СЬюзузд заходягякимя мож
на ці завдання здійснити, ви
голосив прнявний на них го
ловний секретар Ярослав Па
дох. Він поділився з прияв– 
нимн досвідом з організацій
них заходів, які стосує го
ловна канцелярія та ряд ус
пішних організаторів, і за
пропонував утворити органі
заційну комісію з осіб, які 
б постійно мали обов'язок 
дати бодай одного ч л е н а 

кожного, без винятку, міся
ця. Така комісія сходилася 
б раз в тижні й обговорюва
ла свої труднощі Л успіхи 
та обмінювалася б своїм дос
відом. В такій комісії повинні 
бути бодай Десять членів, 
щоб тягар праці розложнти 
на більше осіб. Тоді вони не 
так скоро втомляться пра
цею і довго зможуть працю
вати для УНСоюзу. 

До ще! комісії повинні на
лежати дотеперішні органі
затори членів, а саме Д-р Ви
шиваний, П, Кучма, І Йрн– 
года, С. Чума і ще Содай 
шість окремо й дбайливо під
шуканих членів Товариства. 
Якщо утвориться така-комі
сія, гол. секретар Я. Падох 
зобов'язався прибути до до
мівки Товариства на декіль
ка вечерів, щоб з ними про
йти практичний курс орга
нізування членів. Велика ме
та, яку поставив собі УН– 
Согоз на найближчих три ро
ки, а саме довести членства. 
до ста тисяч членів, вимагач 
нових і дуже інтенсивних за
собів активносгн. Перед В цій 
акції повинен;' рести ,-Дкіс–' 
тер , як це' вже не раз було 
в його минулому.'”' \!!”' \ ^ г 

Приявні првняли радо ці 

Фонду і запропонувати на 
найближчих Зборах нові арр– 
позицїї, .^ : зр1ІнЬ |ЙжиМ ? і ^ 
-приході з "^датками. Н а 
цьому збори, які проходили 
в діловому настрої, закінчи
лися, при чому голова д-р 
Вишиваний подякував голов
ному секретареві Я. Падохові 
за його відвідини та корисні 
поради. Він же висловив на
дію, що відтепер праця в 
„Дністер" піде жвавіше та 
що це славне Товарист в о 
знову стане передовим у ці
лому Ню Иорку. 

ЗДОБУТКИ КАМПАНІЇ ЗА ПРИЄДНУВАННЯ 
НОВИХ ЧЛЕНІВ У ЛЮТІМ 19Є7 р. 

Ч. прнєд разом 
Від. Організатор у лютім 1867 

^U-

3 Аняа Забава 1 
5 М.Хомаяьчук 6 

A. Малан 1 
9 КСаляк 1 

13 П. Шевчук 2 
21 І. Бара ник 2 
22 М, Ткачук 1 
25 Квітка Стецюк 1 
27 Ярослава г 

` Олеснйцька 1 
33 Софія Оріх 1 
35 П. Пуцило 4 

B. Гірняк З 
36 Софія Гунька . І 
42 П. Головачук 2 
43 В. Снваннк З 
47 Анна Гарас ` 1 
48 С. Іванечко 1 
49 Н. Юзгічків ' 1 
5? 'В,Жму^ '” 6 
от М. Галькевич \ X 
83 М-Турко ' 5 
88 І Шило 1 
75 Б,Верещинськнй 2 
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1 
1 
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8 
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10 
4 
1 
1 
1 
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1 
7 
1 
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4 
1 
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1 
1 
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Ч. прнєд разом 
Від. Організатор у лютім 1967 

1 
1 
2 
2 
1 
4 

78 L Петрунцьо 
83 С. Гавриш 
85 П. Панько 
88 В. Квас 
90 О.Сидор 

94 Н. Кончак 
102 Н. Бобечко 
106 М. Попелі, 
113 О Куземчак 
127 І. Була І 4 

128 М. Ґлова 2 З 

15? В. Матичак .. Z 2 -

173 П.Щерба- 1 
174 А. Слюсарчук 2 
178 П. Ковальчик 1 

79 НХСтефанншнн 4 
83 В,Діднк, 1 

184 В. Ластовецький 1 

:w 

Загальні збори Відділу 418 в Горонті 

Річні Збори 245 Відділу УНС 
в Трентоні, Н. Дж. 

Річні збори 245-го Відділу запити і дискусія. На внесок 
УНС відбулися, 2 січня. Збо
ри відкрив уступаючий голо
ва п. Иоснф Сабат та попро
сив присутніх встати з місць 
для вшанування хвилинною 
мовчанкою померлих членів. 
Зборами проводила Президія 
в складі: д-р В. Коропей — 
предсідник, п. Осип Гоянюк 
— секретар, пп. Иоснф Сабат 
і Михайло Мартнненко — 
члени Президії. По прочи
танні протоколу з минуло
річних загальних зборів і за
твердження протоколу, при
сутні вислухали звітів усту
паючої управи. Найобширні– 
ше за цілість Відділу звіту
вав скарбник і заразом сек
ретар Відділу пан Михайло 
Мартнненко. Зі звітів можна 
було довідатися, що приєд
нування нових членів у про
голошеній кампанії Голов
ним Урядом УНС було міні
мальне. За контрольну комі
сію звітував п. Стефан Гуц– 
иан як голова, який підтвер
див, що під час контролі 
знайдено все в найкращому 
порядку. По звітах б у л и 

голови контрольної КОМІСІЇ 
уступаючій управі уділено 
абсолюторій. 

До складу нової управи на 
1967 рік обрані: п. Йосиф Са
бат - голова, п. Осип Гоя
нюк -– заступник голови, п. 
Михайло Мартнненко - скар
бник і секретар, п. Михайло 
Дзюбас - рекордовнй сек
ретар і заразом помічник 
скарбника, п. Стефан Білик 
- член управи. До Контро
льної Комісії обрані: д-р Во
лодимир Коропей — голова, 
пп. Стефан Гуцман і Іван 
Панчншнн члени. Прн внес
ках і запитах обрано п. Осн– 
па Ґоянюка як представника 
до місцевого Відділу УККА. 
який буде заступати у с і 
справи 245-го Відділу протя
гом 1967 р. По закінченні 
зборів уступаючий голова 
контрольної комісії п. Стефан 
Гуцман попросив присутніх 
на перекуску, яку уступаюча 
управа приготовила. Під час 
перекуски всі присутні про
вели дружню гутірку. 

О. ҐОИИЮК 

здобути волю. 
Але до цих думок про на

ших засновників і їх нас– 
лідннків дол у чуються'думки 

був невичерпним джерелом і сумні. Чому нас так^иіало? 
для постійного підіймання і Чому сотки тисяч українців 
на висоти ідеалу свідомого в Америці і Канаді W o 6 ' - | 
і пожиточного громадянина! єдналися в Українському ницького ч. 418 запросив 
- українця. І Народному Союзі? Ч а с , | с в о ї х членів 26-го лютого о 

Збудований у їхніх сер-,щоб вони зрозуміли, що, ГОД 2-ій по пол. до обшнрно– 
цях спільний фундамент по– труд наших піонерів требаI го приміщення Бойко Ріле– 
чувань. думок і стремлінь продовжувати і що тільки у стейт на загальні збори. Хоч 
дозволив краще пізнати і великій громаді можемо чисельно і не дуже велике 

--

Відділ УНС ім. Б. 

зрозуміти один одного, кра– мати великі досягнення, 
ще співдіяти тоді, коли цьо–.П'ятдесятиліття Товариства 
го вимагало добро Громади,' ім. Тараса Шевченка, ^й-го 
добро української спільно–. Відділу Українського "̂Згіа– 
ти, а заразом не дозволив. родного Союзу, повинно 
зійти Товариству і його сві–! стати прикладом для'тих, 
домим членам на манівці. які не доцікюють ваги гро– 

Членство нашого Това– мадської організованости і 
рнства розуміло, що грома– стоять від неї осторонь. Кли– 
да, яка утратила спільну! чемо до них у наше п'ятде– 
культурну онову, що пов'я-,сятиріччя: ходіть до нашої 
зус і зобов'язує всіх її чле– Союзової громади! Станьте 
нів, мусіла б утратити внут– ювілейними членами її при– 
рішну спаяність і мусілаб, кладного Відділу — Това– 
розпастися на атоми риства ім– Тараса Шевченка 

Засновники нашого Това– в Пассейку. В гурті зробимо 
ркства і їхні наслідннки пе– і більше діла, скорше дійдемо 
рейшли чесно і позмозі до мети! 

ВП. СЕКРЕТАРЮ! 

ЩОБ У 75-РГЧНИИ ЮВІЛЕЙ УНСОЮЗУ В 1969 РОЦІ 
ОСЯГНУТИ НАШУ ВЕЛИКУ МЕТУ: 100,000 ЧЛЕНШ, 
МУСИМО ПРИДБАТИ В ЦІМ РОЦІ БОДАИ 7,000 ЧЛЕ
НІВ. ЦЕ ОСЯГНЕМО ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ВСІ НАШІ 
ВІДДІЛИ ЩО МІСЯЦЯ ПРИШЛЮТЬ НАМ БОДАИ 
ОДНУ ЧЛЕНСЬКУ АПЛІКАЦІЮ. ВИКОНАЙТЕ СВІЙ 
ОБОВ'ЯЗОК. ПРИШЛІТЬ У ЦІМ І В КОЖНІМ НА
СТУПНІМ МІСЯЦІ БОДАИ ОДНУ АПЛІКАЦІЮ. БУ
ДЕМО ЧЕКАТИ НА НЕП 

число присутніх членів, та 
це вибрані не тільки громад
ські діячі, але також і сою– 
зівці. 

Зборами проводила Прези
дія в складі: проф. д-р Я. 
Пастернак — голова, А. Рад– 
кевнч - секретар. Збори в 
заступстві перешкоджено г о 
голови д-ра Й. Бойка, від
крив секретар п. І. Мельник, 
привітав присутніх, а зокре
ма головного радного і голо
ву округи п. В. Дідюка, який 
опісля виголосив дуже рече– 
ву доповідь в якій порушив 
і підкреслив цілий ряд справ, 
що вимагають від нас обста
вини у розбудові УНС, яко
го, на жаль, довголітня і гро
мадська праця так мало в 
нас відома. Всі ми спільно 
можемо зробити дуже бага
то. Ми мусимо зрозуміти, що 
УНС — це наша гордість, 
це наша національна фінан
сова твердиня, це довголітнє 
мозольне надбання наших 
піонерів в Америці і Канаді. 
Далеко більше можна б зро
бити, якби щодругий-третій 
стали членами УНС. 

По звітах управи, і конт
рольної комісії одноголосно 
обрано нову управу в скла
ді: д-р Осип Бойко — голо– 

- "” . 

Хмсль– ва, Іван Мельник — секре
тар, А. Радкевич — касир. 
Контрольна Комісія: проф. 
д-р Я. Пастернак — голова, 
І. Попович, В. Зубик — чле
ни. У намічених даль ш и х 
плянах праці взято під ува
гу дальший ріст відділу. Сис
тема прееднування членів 
мусить стати традицією. Рі
шено прн найближчій нагоді 
скликати ширші сходи н и 
членів, на яких треба обго
ворити завдання в розбудові 
УНСоюзу. 

В кінцевому слові секретар 
відділу п. І. Мельник дяку
вав усім за співпрацю, подав 
деякі цікаві думки про про
роблену і намічену працю. 
З нагоди 75-річчя уродия і 
50-річчя наукової праці го
лови наших зборів проф Д-ра 
Я. Пастернака, головний рад
ний і голова округи п. В. Ді
док зложив йому щирі по
бажання для праці і росту 
відділу. Привітання від від
ділу 440 зложила зборам та
кож секретарка і постійна 
організаторка n-i С. Куца. 
- По довшій виміні ЦІННИХ 
думок, предсідник закрив за
гальні збори щирою ПОДЯКОЮ 
для всіх, а зокрема для пред
ставника УНС. Ми не сум
ніваємося, що так голова від
ділу, як і його секретар, а 
при тім і всі члени управи, 
зможуть напевно дуже лег
ко завдання це виконати. 
Бажаємо успіху! 

М. І. 

191 Р. Колодій 
194 І. Василишин 
204 Д-р В. Палідвор 
206 Л. Гардінк 
221 Т. Шпікула 
223 І Грицишин 
230 П. Ліщак 
233 Гелена Маґер 
235 М. Бобер 
245 М. Мартнненко 
254 Б Романишин 
25І^ЇТ. Снльчак 
25йл^лія.Ґуґлнк 
265'В. В а р 
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Д. Олійник 
268 Б. Б а р ф к а 
277 Е. Гомегюк 
283 П. Пнрфаннч 
286 Ольга;.? 

Бал ютафська 
П а в л н т 
Балута^ська 
М. Барва 
А. Барна 

289 В. Гузар 
292 П Федик 
293 І. Ткачук ” 
294 Ольга Татари нів 1 
304 Н. Гнатик 
309 П. Кобас 
312 Юлія Шарик 
316 В. Гаврнлях 
320 ЬМалІЦ 
321 Д. Ч у к ^ 
323 M.Btaffe 
325 В. Цгопа. 
331 А. Романюк 
333 В Боберський 
346 Р. Чучкевич 
348 Марія Макар 
350 Т. Фінів 
356 О. ПроДввус 
361 П. Кучма 

І. Пригода 
С. Чума 

364- В. Данієлс 
371 Ю. Барайюк 

379 М Семків 
383 О.Хома 
394 М. Ромаяик 
407 В. Дідкж 

іЖЩфІя 
410 АделяПоргота 
412 П. Дякїр 
41Т І. Цибрівський 
4^8 .В . 'Лід ій 
423 й ж . С; Куропась 2 

Т Носієвич 8 
432-В.Зорич 1 

О.Максимів 1, 
433 Джеш зквируха 1 
436 М. Вербовецький 1 
437 М. Малинівсбкнй 2 
440 Софія Куций 

В. ІИдкж 
445 L Геарнк 
449 В. Дідюк 
455 Д-р О Со– 

колншин 
460 П.СахЙр|внч 
464 М.Хомин 
468 П. Дякїв–: 
473 Ю. Дзян)і 
478 В. Дідюк 

П. Остапяк 
485 Д-р Сидор– 

Чарторивький 
487 -М. ДенВвЬк 
489 М. Шпетно 
506 А. Маеняр 
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АПІ ОКРУГАМИ ЙЇСоюзу в 1987 р. 

лШ Кількість Придбано членів у разом 
П.Ч. Округа (осідок) Відд. січні лютім у 1967 р. 

1. Philadelphia, Pa. 38 
2. New York, N.Y. 38 
3. Chicago, 111. 33 
4. Toronto, Ont. 32 
5. Detroit, Mich. 18 
6. Perth Amboy, N.J. 13 
7. Troy, N.Y. 8 
8. New Hawen, Conn. 15 
8. Newark, N.J. 22 

10. Jersey,City, N.J. 11 
11. Pittsburgh, Pa. 35 
12. Winnipeg, Man. 13 
13. Rochester, N.Y. 8 
14. Cleveland, Ohio 17 
14. Montreal, Que. 10 
16. Passaic, N.J. 6 
17. Baltimore, Md. 8 
17. Frackville, Pa. 21 
17. Screnton, Pa. 13 
20. S t Louis, Mo. 7 
21. Buffalo. N.Y. 11 
21. Utica, N.Y. 11 
23. Allentown, Pa. 10 
23. Wilkes Barre. Pa. 9 
24. Woonsocket, R.I. 8 
23. Youngstown, Ohio 10 
27. Boston, Mass. 5 
28. Ludlow, Mass. 5 
29. Необ'єднані Відділи 39 
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28 
34 
16 
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11 
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ВІДНОВІТЬ СВОЄ З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я ЇЙ 

якщо воно кінчається у цім та Щртутшія р о ц і 
Н е залшпастеся без забезпеченняя ані о д н о г о 
дня. Зверніться до Секретаря свого Відділу а б о 
прямо д о 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ. ^ 



БУДВНИЧІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ В1966 РОЦІ 
Український Народний Союз з гордістю представляє українському громадянству своїх найкращих діячів, будівничих цієї заморської української твердині, а водночас бу– 
дфйичих зорганізованої української громади в ЗДА і Канаді, які завдяки свому знанню забезпеченевого діла, працьовитості та відданості УНСоюзові, в минулому 1966 
ШМ допомогли його розбудувати та досягти 87,000 його членства. Цим вони допомогли новим тисячам українців придбати конечне життєве забезпечення - основу 
тривалости родин та їх добробуту.;Складаючи їм добре заслужене признання та подяку, УНСоюз сподівається, що приклад цих заслужених громадян стане заохотою 

^/(ля інших до такої ж відданої праці для дальшої розбудови УНСоюзу, а з нимі всієї української зорганізованої спільноти поза межами України. Тільки'у великій, 
зорганізованій громаді наша сила і наша майбутність! ' ' 
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МІЖ СОЮЗІВЦЯМИ В БОСТОНІ, МАСС. 
Немас і не може бути часу 

на перерву, відпочинок або 
хочби і сповільнення праці, 
для працівників УНС, без 
огляду на час, місце і навіть 
обставини. Все й всюди вони 
мусять пам'ятати, що стоять 
на стійці його росту й даль
шої розбудови, та нічого не 
може стати цьому на переш
коді. Завдяки ;цій гарній й 
високій прикметі, що лягла 
в ОСНОВУ від перших днів ор
ганізації УНС, починаючи 
від перших піонерів - осно
воположників, УНС ріс, рос
те і рости буде, бо в гру вхо
дять не особисті, чи групові 
інтереси, а інтереси цілого 
українського суспільства 

Навіть дивно не раз може 
виглядати, коли читаєте, що 
такий чи інший член Голов
ної Управи, з такої чи іншої 
нагоди, громадського чи на
віть особистого порядку, тут 
і там, посвячує багато часу 
і праці справам УНС. Особис
то думаю, що такий підхід і 
наставлення є правильне, бо 
ріст кожної організації за
лежить в першу чергу від дії 
її активу. Керуючись цісю за
садою, я також не міг від
мовити собі великої приєм
ності!, коли, перебуваючи у 
Бостоні, під час моїх різдвя
них родинних відвідин, щоб 
не зустрітися 3 СОЮЗІВЦЯМИ, 
поцікавитися їхнього працею, 
яку вони проводять у трьох 
відділах УНС в Бостоні із 
поважним і числом членів. 
Добру нагоду до цього дала 
мені Головна Радна адвокат, 
пані Анна Чопик, довголітня 
так союзова, як і загально -
суспільно - громадська діяч -
ка, запрошуючи мене і секре
тарів відділів до своєї гостин
ної хати, щоб там спільно 
обміркувати справи УНС, які 
лежать її так дуже на серці. 

Виміною думок, досвідом у 
праці, в Канаді і в Америці, 
можливості росту УНС, та 
багато іншим, наради ^ул^ 
направду щи,роіо–, ,зустріччю 
союзівців, яка".-її кінчилася) 
тим, що разом '9 секретарем 
відділу ч. 374, п. В. Федоро– 

вим, ми відвідали доми дея
ких наших родин, яких ста
ралися переконати у доціль
ності належати до своєї рідг 
ної української установи. 2-го 
січня 1967 р. в домівці СУМА, 
о год. 4-ій по пол. відбулися 
чергові річні Загальні збори 
відділу ч. 374 їм. М. Грушев– 
ського, на яких я виголосив 
принагідну промову на тему 
УНС. Зборами проводила 
президія в складі: В. Скоп-
рівський — голова, В. Гет -
манський — секретар і я. Го
ловна Радна пані А. Чопик, 
виїхала в той час на „Союзів– 
ку". Збори вислухали добре 
опрацьованих звітів пп.: В. 
Федорова, В. Скопрівського, 
В. Гетманського, та голови 
контрольної комісії п. І. Во– 
лощука, перевели дискусію, 
уділили абсолюторію усту -
паючій управі, та обрали но
ву в складі: В. Скопрівський 
— голова, О. Шимонович — 
місто-голова, В. Гетманський 
касир, В. Федорів — фінан
совий секретар, М. Даша -
вець — рекорд, секретар, В. 
Гончар — організаційний 
реф. Контрольна Комісія: І. 
Волощук, І. Назар, MV Чай– 
ківськші. Від імені осередку 
СУМА в Бостоні, збори вітав 
його голова — Григорій Ма– 
кух. В постановах зборів 
впершу чергу наголошено на 
посилення організаційної 
праці у прнєдтованні нових 
членів.' ,Ще довгою і .щирою 
виміною, думок,і вже по фор
мальному закінченні зборів, 
продовжувались моя мила 
зустріч з союзівцямн Босто
ну, яка продовжувалась че
рез кілька днів мого там пе
ребування. Може час між 
святами не був, аж так ду
же відповідний на організа
ційні справи, то все ж таки 
на мою скромну думку, наші 
заходи і праця будуть мати 
певні конкретні успіхи. Про
щаючись, я обіцяв Шанов
ним Союзівцям Бостону, все 
коли тільки, буду мати з^огу,, 
радо ,З; ними, стрінутися.. Аі 
тим ічасом у Новому Році ба
жаю їм найкращих yqihxb 
у праці. ” ' ' В.' Дідюк' ' 

Степан Куропась 

ШНКАҐОВСЬКА ХРОНІКА 

Роковини Самостійності! і головням містопредсідником. 
Соборносте відзначено в нас Стейт Іллнной, другий най– 
аж у неділю 19 лютого. Це більший чисельно стейт в 

На світлині: Управі 170-Го ЦШлу JKttC в ДітрОЙті на 
1967 рік і репрезентанти Головного Уряду УНС. Від ліва 
до праві перший ряд: д-р Іван Смерека, — фін. CBKR., 
д-р Денис Квітковський — гол. Контр. Ком., Володимир 
Гірняк — Обласний Організатор УНС, Іван Ваіцук — 
Гол. Контролер УНС, Ярослав Базюк — голова Відділу, 
Володимир Соя — містоголова. Другий ряд: Теодор Гри– 
цай, Михайло Скальський, Ева Копач, Василь Папіж — 
прес, реф., Марія Шупер, Михайло Ярема -— касир, Гри

горій Гал а мушка. Відсутні: Роман Грицям і 
Михайло Ніньовський. 

У Братстві св. Стефана - 221 Відділ 
УНС в Шикаю 

Не зважаючи на заверю– вив внесок уділити абсолю– 

Усщцщі!Загальж Збори Відділу УНС 
м .ч/ 436 в Кїчйнер, Онт. 

Хоч холодна! алЬ гарна'н: коли ані один українець-ка 
— - 'fc.?"-̀  неділя 12-го Н е будуть поза рямцямн УН– 

ЇЇІЇ ` un \ Й И СтЛозу. tntr вже С Б Щ Щ Г б 
соняшна була 

Л МВЯИП 
березням ц. p., коли на год. 
2-у по лфл. були заповіджені 
загальнії збори відділу УНС 
ч. 436 іде. Митрополита Шеп– 
тицького. Секретар відділу1 

найбільшою нашою фінансо
вою силою у вільному світі. 
Доповідач цікаво навів ряд 
прикладів з праці між наши
ми ,лгодьмі( в ділянці'асек/ 

п. Вербовецькнй поробив всі рації,,розцовів про її вартість 
старанні для відбуття збо– і потребу в нещастях та чвс– 
рів, і Bcfc ж я зауважив його і те несовісне внкористовуван– 
побоювання: ануж люди не'ня наших людей чужими. 
прийдуть!.. На щастя, ста– (На ряд питань, поставлених 
лося цілком інакше, і вже доповідачеві, він дав повну 
точно в заповідженому часі 
зібралося у церковній залі, 
чимало членства, як також 
зацікавлених справами УНС, 
бо понад 60 осіб. 

Збори відкрив голова від
ділу І. Шурко, вітаючи при
сутніх, в тому й головного 
радного і голову округи — 
В. Дідюка Зборами провади
ла президія в складі: В. Ді– 
Дюк — голова, П. Білобаба 
— секретар. Перебираючи 
керівництво зборами, пред
сідннк подякував за довір'я, 
попросив присутнього паро– 
ха і декана Всеч. о. Я. Чижа 
провести молитву, і до почес
ної президії. Короткі ділові 
звіти з праці склали: І. Шур
ко — голова, В. Вербовець– 
кий — секретар, Б. Чудийо– 
вич — касир та голова конт
рольної комісії М. Атаманюк. 
По уділенню абсо.чіоторії ус
тупаючій управі, слово заб
рав В. Дідюк, який нав'язу
ючи до деяких порушених 
справ у звітах, інформував 
про працю, цілі і завдання 
УНС в загальному, ілюстру
ючи прикладами з нашого 

і вичерпну відповідь. 
До окладу нової управи 

відділу обрано: Іван Шурко 
— почесний голрва, Степан 
Пасічник — голова, Василь 
Вербовецький — секр., Гри
горій Вербовецькнй — поміч
ник секретаря. Володимир 
Ковалич — організатор, Бог
дан Чуднйович — касир, Пав 
ло Білобаба— рек. секретар. 
Контрольна Комісія: Михай
ло Атаманюк — голова, Ва
силь Товарницький і Михай
ло Олійник —пчлени. 

В наміченому пляні праці 
нова управа, з двома моло
дими організаторами, поста
вила собі завдання зрушити 
організаційну працю у при
єднуванні нових членів у 
Кітченер і околиці. З щирим 
привітом і закликом до учас
ників зборів і своїх добрих 
парохіян звернувся о. декан 
Я. Чиж, підкреслюючи, що 
він прямо захоплений збора
ми та тим, що почув про 
працю УНС. На зборах були 
представники інших органі
зацій. Спільною молитвою та 
Фотозннмкою закінчено ці 

громадського і церковно г о J вдалі збори Відділу. Новій 
життя, в якому таку визнач
ну ролю завжди займав УН– 
Союз. Наша сила буде тоді, 

Управі бажаємо успіху в 
праці'– 

Н.М. 

Вечір пам'яті Юхима Михайлова 
у Дітройті 

Вечір, присвячений пам'яті 
мистця Юхима Михайлова. 
відбувся у Дітройті заходом 
Інституту Української Куль
тури 18 березня ц. р. Юрій 
Тис подав загальні біогра
фічні дані про мистця. звер
нувши увагу на те, що Ми
хайлів належав до культур
них діячів, з гурта мистець
кої еліти, яка гуртувалася в 
домі Ю. Нарбута. Це була 
відома „дев'ятка", яка дава– 

характеристнку мистця, як 
символіста. Михайло Дми 
тренко розповів про свої зу
стрічі з Ю. Михайловнм. як 
професором, у якого М. Дми– 
тренко слухав лекції з мис
тецтва. Опісля прнявні мали 
нагоду бачити твори мистця. 
репродуковані у діапозити
вах. 

Прнявні висловили думку, 
т о Інститут Української 
Культури повинен заявити 

ху, що засипала в січні Ши– 
каґо, члени Братства Св. Сте
фана на заклик своєї управи 
зібралися 29 січня 1967 р. в 
такій кількості, що змбглн 
відбути, згідно із статутом, 
свої законні Річні Загальні 
Збори, щоб заслухати звіти 
З діяльности свого т-ва за 
1966 рік та вибрати керівні 
ррганн на рік 1967-й. Збора
ми провадила обрана прези
дія в складі: предсідннк Д. 
Німнлопич і секретар Ант. 
Кущинськнй. Після полаго
дження вступних точок по
рядку денного, ми заслухали 
звіти уступаючих завідую
чих органів, з яких подаємо 
головніші моменти. 

Голова Управи П. Куліш 
звітував, що протягом мину
лого року управа.'відбула 5 

торію уступаючим органам. 
Цей внесок і було одноголос
но прийнято після короткого 
обговорення заслуханих зві
тів. Всі звіти, в тому і Конт
рольної Комісії, збори прий
мали рясними оплесками. 

При такому загальному на
становленню зборів і вияв
ленню довір'я та задоволен
ня з діяльности керівних і 
виконавчих ррганів Братст
ва, не було дивним, що збо
ри одноголосно перебрали їх 
та довірили їм урядувати і в 
цьому році. Тільки на інди
відуальне прохання рекордо– 
вого секретаря Антона Ку– 
щинського, мотивоване пере
вантаженням різними гро
мадськими обов'язками, було 
прийнято його днмісію. На 
1967 рік було обрано склад 
урядовців цього найбільшого 

засідань. Birf брав'уч^стї/як^вЙМілу УНС - - д о Управи 
делегат віддлу, д 26,-,ій ,НОр '̂ ввійшли: голова П. Куліш,1 

венції УНС та подав ,харак– міедоголова М. Ременюк, фҐ– 
тер дискусій, що на ній від– 'нннссвий^ секретар Taj)ac 
бувалися. Оглядаючись", ,'Йа' 
стан свого відділу,' вщ під
креслив конечну , необхід
ність мати організатора для 
приєднання нових членів до 

іатотаа. Фінансодий секре– 
'р т. ІІІпікула доповів, що 

за минулий рік Братство ма
ло понад 56.000 дол. при
бутків і понад 54.000 видат
ків, з, сальдрм на,дочаток но
вого року коло 2.000 долярів. 
Власний капітал. Братства 
збільшився, 'членів НОВИХ 
прибуло 39 осіб, і тепер в 
його списку нараховується 
1.889 членів. Скарбник їв. 
Михальцевнч, крім цифро
вих звітів, докладно поін
формував про перебіг кон
венції УККА, в якій він брав 
участь з рамени Братства, та 
з'ясував і проаналізував ті 
розбіжності!, що виявились 
тепер у суспільстві відносно 
проводу УККА. 

Після коротких звітів ін
ших урядовців, взяв слово 
голова Контрольної Комісії 
Дг Німилович. Він прочитав 
акт ревізії, який стверджував 
точність фінансових записів 
та відповідність грошев и х 
операцій, підкреслив загаль
не поліпшення у веДен н і 
Братства та висловив приз
нання за те управі і поста– 

) Ч у б а і В Ку– ' Я?^пУ^"' нгмшштвМіШімшштюг+ЯафИСПА у ЛЬВОВІ, ЄКСПОНВ-
ІНСЬ 'КН^ЧЄОРШЛЇМ лЛиї" . ^ Д Л Ю З О Н І ніі^^дад^уМ^ді^-і^родн^гочМистецтва зі 

ЇЙВДкула, заступник.фін сек
ретаря Марія Шпікула, ре– 
кордовий секретар К. 'Край– 
йнк. До Контрольної Комі
сії:'Д. Німилович, Р. Марти
шок і М. Цісовський. Трос– 
тисти: С. Кочій і їв. Карпа.( 
Відвідувачі хворих,: М. Ррш– 
ко 
шн 
шивсЛ 1J. Банах, впорядни
ком Ц– jfi. Д У И Я Н . . , -

Обравши керівні органи, 
збори іваявнли жваву увагу 
до питання про уділення з 
каси Братства дотацій різ
ним церковним та громадсь
ким організаціям. Можна бу
ло спостерегти похвальну то– 
леранцію з боку більшості! 
промовців до установ, що різ
нились своїми віросповідни
ми приналежностями та гру
повими забарвленнями. На
приклад, по ухвалі дотації 
на будову домів української 
католицької єпархії св. о. 
Миколая, збори також ухва
лили, і то без жодного голо
су „проти", дотацію і на роз
будову парафіяльного примі
щення катедрн св. Володи
мира Української Автокефа
льної Православної Церкви 
для її Школи Українознав
ства. 

Антін Кущинськнй 

Загальні Збори 388 Відділу УНС 
в Честері, Па. 

Річні Загальні Збори Відді
лу УНС ч. 388 „Запорозька 
Січ" у Честер, Па., відбулися 
у неділю, 15-го січня 1967 р. 
при участі більшого числа 
присутніх членів та Окруж
ного Організатора п. Гаврн– 
щака С., як представника 
УНС. Збори відкрив молитво– 
ю гелова Відділу Митр. 
Прот. о. О. Мицик. Секретар
ка Відділу п-і Е. Воловняк, 
подала річний звіт з діяль
ності Відділу з тим, що на 
чековім конті в банку є су
ма 548.67 дол. Контрольна 
Комісія, за відсутністю, пода 

Після цього були переве
дені інж. С. Шевченком ви -
бори нової управи Відділу, 
в склад якої на 1967 рік ,у– 
війшли: Митр. Прот. о. О. 
Мицик — голова, Ярослав 
Захарків — заст. голови, інж. 
Сергій Шевченко — секре -
тар, Катерина Туринська, — 
заст. секретаря, Михайло Ве– 
соловський — скарбник, п– 
на Гелена Михальцевнч, Пе
тро Паньків та Микола Ці– 
хановський — Контрольна 
Комісія. Представники до 
УККА: Митр. Прот. о. О. Ми
цик і Ярослав Захарків. 
Представники до УНДому 

р^рший раз у нашій'грома
ді сталося таке спізнення. 
Думавбн дехто, що погода і 
великий сніг завинив. Та 
ррнчнною була незгода в 
громаді з приводу приїзду до 
нас трупи Павла Вірського. 
І хоч мейор міста, ще Ї8 СІЧ' 
ня проголосив день 22 січ
ня Українським Днем і не? 
діля 22 січня аж просилася 
на імпрезу, бо снігу не було, 
наша громада спізнилася! 
Є у нас власні концертові си
ли, є промовці, с ще багато 
учасників тих історичних по
дій, але концерт відбувся 

системі братських' організа
ції!, мас більшість членів, що 
працюють системою канце
лярій, які мають ще відділи 
на те, щоб бути звільненим 
від федерального податку. 
Н а й кращих організаторів 
н а г о р о джено трофеями. 
Один з них приєднав одного 
місяця сім мільйонів асеку– 
рації і належить до організа
ції Форестгрс. 

По звітах і виборах були 
доповіді на тему, як здобу
вати членів. Доповіді зводи– 
дилися до того, що братські 
організації є сталим щадни– 

переважно силами Дітройту., чим банком і домом забезпе– 
Треба признати, що Дітройт, чення, і найважнішою спра– 
який с столицею бандурис
тів, мас чим похвалитися бо 
й Капеля Бандуристок СУ
МА, що взяла участь у кон– 
цертовій програмі, слави Ді– 
тройтові не вкоротила, а 
придбала. Треба признати, 
що молоді дівчата Капелі на 
чолі з !дир. Потапенком є 
вже зіграна група ентузіа
стів бандури, яка не знає 
Перешкод і їде туди, куди її 
просять. 
, Другу половину концерту 

,виповнила шнкаговська гру
па СУМА своєю духовою ор– 
кестраю під днр. Голіяна. 
ДершнЙ раз у рашій історії 
не прочитано 4-го Універса
лу, якого роковини відзна– 
чувано. 

Святочну промову виголо
сив Василь Щербій з Діт
ройту. Ми привикли до про
мов, на жаль це був рефе
рат, який більше говорив 
рро ЗО червня 1941 p., як 
про 22 січня. Коли приго
товляється Світовий Конґресі 
не треба поглиблювати дво– 
поділу, а треба про наші 
роковини говорити ; у . СВІЙ 
нас і на свойому місті. 

Річні Збори Окружного 
Комітету УНСоюзу 2̂5 лю
того вибрали 'А^іу^З^преяу, 
яку очолили проф. І. Мн– 
-хальцевич — як голова і 
Степан і Касія^-п ч^еадифр., 
Норий уряд, нові плани ,,І 
праця. Збори рішили здобу
ти", ,давііо славу округи і 
"забратйї цього року втраче
на ! перше місце. На зборах 
пакуваУ союзовнй ентузіязм 
і' дискусія Й(МИДь п .оптимізм 

ла на письмі свій звіт, що п-на Гелена Михальцевнч і 
стверджує ведення Відділу і Микола Найда. 

ла ініціативу ло створення і пошану дружині мистця пані 
багатьох інституцій і дер– | Анні Михайловій, за той пц;-
жавних центрів за часів у– і тнзм до творчости мистця, з 
країнської державності!. Опі-| яким вона зуміла переховати 
сля доповідач дав коротку його твори. 

книговодства у порядку. Се
кретарка Е. Воловняк зая -
вила, що вона вже 20 років, 
як є секретаркою, і через 
хворобу далі не може ВИКО; 
нувати цих обов'язків. Ок -
ружинй Організатор С. Гап– 
рнш висловив признання п-і 
Е. Воловняк за її працю 5 
вручив їй грамоту УНС. Го
лова Відділу Митр. Прот. о 
О. Мицик подав справоздан -
ня з відбутої Конвенції УНС 
у Шикаго, на яку він був ви
сланий, як делегат. 

Секретар Відділу інж. С. 
Шевченко заявив, що впла– 
чення вкладок офіційно від -
будеться у третю неділю у 
місяці і щодня у помешканні 
секретаря при 2425 Вест 4-та 
вулиця, Честер, Па, — бо 
з огляду безпечності! секре
тар не буде колектуватн 
вкладки ходженням по ха
тах. Збори закінчилися мо -
лнтвою, яку перевів Митр 
Прот. о. О. Мицик. 

Інж. Сергій Шевченко 
секретар 

лоді, Жіночі Дні мають за
повнити головну програму 
округи. На Катедру Україно
знавства .округа ! далд; 400 
дол. з каси. ' .'. ' 
! воорн Дому відділів УН
Союзу відбулися 24 лютого. 
ДІМ переходить ремонт і мо
дернізацію, але головна заля 
щцЬ не мала, огріття, як ми 
мерзли в плащах на зборах. 
УНСоюз уділив 36 тисяч по
зички на ремонт дому, який 
є важливою станицею кіль
кох відділів УНСоюзу. Ви
брано майже ту саму упра
ву, що складається з 22 лю
дей на всіх 26 присутніх, от
же' не було з кого вибирати, 
бо на зборах були присутні 
4 головні урядовці і обл. орг– 
В.. Гірняк. Роботи по грома
дах прибуває, а охочих до 
праці убуває. Дім виказав 
19.00 дол. чистого доходу, 
мало, коли зважити, що вар
тість інвестиції переходить 
100 тисяч дол. Але не все 
сила в грошах! Організація, 
подібно як і людина, не все 
Живе самим хлібом. 

Олександер Юрченко, ос
танній з могиканів капелі 
Кошиця, відійшов у вічність 
на 71-му році життя. Ціле 
своє життя в Америці при
святив музиці і співозі. Під 
час Світової Виставки в Шн– 
уфф виступав в квартеті У– 
країнського Павільйону. Ди
ригував хорами церковними 
і' оттськимн. Свого часу зор
ганізував і проводив хором 
Молодих Українських На
ціоналістів. Був дуже скром
ний, чемний і веселий. На 

^стдновищі диригента не за
робляв багато, але дітей сво– 
їх^внвів у люди. Родом ку
банець, українець, але мрі
яв все про ближче неокрес
лену державу Козакію, за
певняючи мене, що війни 
між' Україною і Козакісю не 
буде. До його найбільших 
виступів належить Карнеґі 
Гол в Ню Норку, де Україн
ський Мужеський Хор Ши– 
каґа виступив під час Дня 
Праці 1950 року. 

Братський Конгрес стейту 
Іллшюй відбувся 6-7 берез
ня в готелі Ла Сел. З брат
ських українських організа
цій одинокий УНСоюз був 
заступлений гол. контр. П. 
Пуцплом і Ст. Куропасем, 

вою здобуття бизнесу є плян, 
як їх дістати. Плян полягає 
в оптимізмі, охоті, та здіб
ності здобути охочих слу
хати переконливих аргу
ментів, і умінню переконати 
людей, щоб вони мали дові
р'я до асекурації. Треба ви
грати перший бій в поході 
за членами, а відтак видно
круг нових зв'язків скоро 
пошириться. 

По бенкеті учасники кон
гресу, а було їх 57 делегатів 
з 43-ох організацій, взяли 
участь в одноактівці опери 
Кавалерія, Рустікана в міні– 
ятурній постановці. 

Д-р Мирослав Сімнновнч 
(Сіменс) довголітній шика– 
гівець помер на 82-ому ро
ці життя. Він брав участь в 
у к р а їнському народному 
життю, довгі роки очолював 
Гетьманську Організацію. Та 
найважнішим його ділом 
була Українська Світова Ви
ставка, якою Покійний по
ставив собі тривалий пам'ят– 
,ник. В 1933 році була велика 
біда в . українській громаді. 
Міську допомогу діставали 
тоді не лише робітники, але 
й' професійні люди, як адво
кати і лікарі. Були пацієнти, 
a'AVH'e' мали грошей. Була 
депресія — і лише впертість 
дра Сіминовича діпняла сво– 
ĵpf - аовставг Український 
Павільйон на площі Світо
вої Виставки Поступу. Паві
льйон заповнили експонати 
нашого скульртора Архіпен– 
ка, матеріялн і діяграмн У– 
країнського Технічного То– 

Львова і різний виставко
вий матеріал з цілого світу, 
щ^'предсгавляр Україну,, як 
дбрйтву,– ігоапорЦпсої пові
вав разом з іншими прапора
ми на Буднику Адміністра
ції Виставки. Дирекція Ук
раїнської Корпорації, голо
вою якої був д-р Сімнновнч, 
а я секретарем, сходилася 
щотижня в канцелярії док
тора, а я своїм малим фор
дом возив директорів з пів
ночі до канцелярії на полуд
неву частину міста, де меш
кали інші директори. 

Не можливо всього тут 
описати. Тих кілька слів пи
шу на те, щоб представити 
Заслугу Покійного. Внвтавка 
притягла мільйони людей, 
Україна дістала розголос! 
Нині такого чуда не могла– 
бн втяти навіть політична 
еміграція. Мітингам і свар
кам не булоб кінця. Одні 
одних хотіли б змайорнзува– 
ти, перехитрити, і боротьба 
була би подібна до двох оле
нів, що сплелися своїми ро
гами і не могли розійтися, 
щоб жити. Світову Виставку 
фінансово підтримали тоді 
УНСоюз і УРСоюз. Зі Льво
ва приїхала як мистецький 
керівник Української Вис
тавки панна Стефа Чижо– 
внч, тепер пані Пушкар і 
голова СУА. Зі Швайцарії 
приїхав пресовий референт 
Степанківськнй. який прова
див там Українське Пресове 
Бюро. З Філадельфії прибу
ла пані Олена Лотоцька, 
яка мала нагляд над павіль
йоном і його експонатами. 

Протоколи нарад Україн
ської Корпорації я передав 
давно вже до Осередку Куль
тури і Освіти у Вінніпегу. 

Нехай тих кілька рядків 
буде некрологом великого 
українця Шикаґа, на похо
роні якого я, на жаль, не 
міг бути, бо був в Канаді. 

З приводу смертн д-р Хри
стиян Сушко виринає пос
тать її чоловіка полк. Рома
на Сушка. В 1938 році він 
жив в Шйкаґо у мойому домі 
і помагав будувати запілля 
воюючій Україні. З розпа
дом Чехо-Словаччнни ходи
ли ми до чеського консула 
в Шйкаґо Сметанки, щоб 
дістати візу на в'їзд до Чехо-
Словаччнни, точніше на 

З ПАПҐИХ БУДНІВ 

ЩОЖИЩАМОЧИ ЮВІЛЕЮ 
Цікаву пропозицію вису

нув нс,тщо мій добрий сусід 
і земляк з Бібрецького пові
ту, пан Татух. 

— Слухай, синашу, — 
сказав, — ти сам часто кру
тишся в Джерзі Ситі коло 
самого престолу, маєш наго
ду особисто говорити з ці– 
сарнми з' Головного Уряду, 
— чи не піддав би ти ш, при 
оказії, такої ідеї, щоб ep/tuj 
трошки приспішили всли– t 
навий ювілей Батька - Сою-\ 
зу... В моїх літах, розумієш, 
риковна річ вичікувати ще 
три роки на ювілейні тор
жества, а так хотілося б ба
чити й почути саюзову опе
ру та всі концерти! 

— То він, чусш, мій ста
рий, вже наперед турбується, 
що не дочекае ювілею в 
1969-му році, — перебила 
чоловіка пані Татушиха. т– 
А я йому кажу: „Тебе й дов
бнею не діб'єш! Подивись 
тільки до люстра, який ти 
рум'яний, як великодня пас
ка, а який спуст маєш, нів
року: ще не оглянемкя, а 
вже миску вареників спо– 
ровТ' 

— Ех, —,зідхнув сумовц– 
то пан Татух, - минаються 
один по одному наші отарі 
піонери, навіть на медікер 
не чекаючи... Колись, прига
дую, коли ще головним ка
сиром був пан Роман Слобо
дян, наші союзовці довше 
жили. То вони, розумієш, 
робили йому такий особис
тий фейвер, або ласку, щоб 
Батько - Союз не виплачу
вав забагато посмертних пре
мій, бо то не с для нього жа– 
двн бизнес. Не раз, прига
дую собі, на Союзівці, бере 
містер Слободзян під руку 
того чи іншого камерада з 
старої гвардії, саджає його 
коло бари та й говорить: 
„Слухай, Майку, — каже, — 
я тобі, ось, зараз два скані 
зафундую, тільки fu нв-му– 
фуйся яр Яреми, бо я того 
дуже не–'люблю!" І старички 
йшли йому 'на руку. А'цьо

го нового касира, мигтера 
Кокольського, народ так до
бре ще не знає... 

— Він мені з фотографії 
дуже фййновцгпядае/–'за
явила пані Татушиха. — Та 
й се вчений чоловік, високі 
школи скінчив! Так само 
сподобався мені другий го
ловний урядник, що його ви
брали на конвенції в Шйка
ґо, пан Оохй,н з Дщйрзі Сцті. 
То правда, що він на голову 
менший від містера Коколь
ського... Невеличкого, ска
зати б, росту... 

— Ге - ге! Малий — але 
важний! — озвався пан Та
тух. — То ж наш сусід з 
Ходорова, його тато робив на 
офісі в цукроварні. Це голо
ва! Не тільки тримає в по
рядку всі рекорди, але й 
шпортом займається! 

В цьому місці дозволив со
бі і я сказати кілька слів, до
кинув, tan би мовити, свої 
три гроші до розмови. 

— Слухайте, сусідо, — 
кажу панбві Татухові, -г– як 
виходить зтого,щопан Со– 
хан пише у спортовій хроні
ці, то ювілей Батька - Союза 
починається вже в цьору ро
ці, в місяці травні.;Вії tut, хі
ба, читали у „Свободі", на 
першій сторінці, що'їсірди, до 
нас, приїжджає IQ-?o трав
ня з Англії якась знамени
та футбольна команда, яка 
зміряє свої сили з нашими, 
українськими футболістами, 
з Америки і Канади. Цю ім
презу сспонзорус наш юві– 
лят, Український Народний 
Союз. А що, -якби ми так 
скочили удвійку на тбй фут
бол і ще в цьому році вша
нували ювілей Батька - Со
юзу, не чекаючи 1969-го ро– 
nyf 

Мушу сказати, що моя 
пропозиція надзвичайно при
пала до вподоби пану Тату
хові, але боюся, чи не буде
мо мати деяких трудногців– 
переіикод збоку пані Тату– 
шихи. 

Ікер 

"Загальні збори Відділу ч. 402 
в Етобіко, Онтаріо, Канада 

Велике число членів авід– 
ділу УНС ім. Т. Чупринки 
ч. 402 р Етобіко, біля TopoH-` 
та, заповнило простору заліо 
До'мУ імі Т. Шевченка 26-го 
лютого, щоб відбути річні за
гальні збори. Зборами прово
дила Президія в складі: п. 
Лев Курилвць — голова, П. 
І. Суржик — .секретар. До 
президії був запрошений го
ловний раДннй і голова ок
руги п. В. Дідюк. Ка поряд
ку нарад були: звіти управи, 
контрольної комісії, дискусія 
над звітами, вибір нової уп
рави, слово голови округи, 
дискусія, питання і відпові
ді, постанови. 

По звітах слово забрав го
ловний радний і голова окру 
ги п. В. Дідюк, який вказав 
на гарні досягнення відділу 
в цьому році, на наші даль
ші спільні завдання в рості 
УНС в Канаді. Він підкрес
лив всі позитиви і негативи, 
відповів на ряд актуальних 
питань, заохотив до дальшої 
праці, бо не „в ряди годи", 
але безперебійно Відділ му
сить щомісяця приєднувати 
нових членів. Це можемо і 
мусимо робити ми всі. Кож
ний член управи, кожний 
рядовий член мусить бути 
помічником. По активній ди
скусії збори одноголосно об
рали нову управу Відділу в 
складі: Лев Курнлець - го
лова, Яків Бурій — секре
тар, П. Працінь — касир. 
Контрольна Комісія: п-і Сте– 
панія Фенцер і п. Дембо– 
рннський. 

В дальшому'Обговорюванні 
еоюзовнх справ слово заби
рала ' делегатка на 2в, Кон
венцію УНС в Шйкаґо — 
пані А. Бурій, яка предста
вила перебіг конвенції, як ве 
лнкого вільного парламенту 
вільних українців. 

Порушено оправу -деяких 
дописів, помішуваних у`,,CBO-
боді", що нібито не все по
зитивно вона ставиться до 
поодиноких організацій ? Цю 
справу додатково вияснено, 
і в результаті таки на ,зага– 
льних зборах „Свободу" за– 
пренумерували два нові чи
тачі. 

Привіт від Відділу 440 зло
жила зборам також, секре
тарка і постійна організатор
ка п-і Софія Куца. В друж
ній атмосфері з запалом при
сутні на зборах обіцяли спі
льно доложити всіх старань, 
щоб і в слідуючому році, 
Відділ вийшов першуном. 

Дім ім. Шевченка, в яко
му мають своє приміщення 
організації В и з в о л ь н о г о 
Фронту, гарно розвивається 
завдядн фінансовій допомозі 
УНС — у формі позики. Да
льший ріст організацій, а го
ловно Рідної Школи і СУМ, 
будуть вимагати розбудови. 
Члени цих організацій, які 
поголовно є членами УНС, 
та тісно співпрацюють з від
ділом, надіються ще на до
даткову позику від УНС. Спі
льними силами, вирозумін– 
ням і працею ми напевно до
сягнемо намічених цілей. 

Р. Н. 

Карпатську Україну. Візи не 
дістали. Я належав до Клю– 
бу Чеських Інженерів і че
рез інж. Веселого ми діста
ли побачення з послом Вой– 
тою Бенешом, братом прези
дента, який тоді приїхав до 
Америки. Через нього полк. 
Сушко дістав візу і виїхав. 

П'ятниця 17 березня була 
святом Павла Дуди, б. голов
ного радного і головного 
представника УНСоюзу на 
Канаду. Він був теж тим ка– 
надійським провідником, що 
почав там похід УНСоюзу і 
маршуе далі, хоч йому 17 
березня минуло 70 років. 
І мене запросили на таку 
важливу імпрезу, на якій за 
заслуги я передав золотий 
годинник. Імпрезою прово
див Б. Зелений, товариш по
ходу. Промовляли панове: б. 
гол. рад. Дідик, орг. Гірняк, 

брати Косіковські, д-р Квіт
ковський, д-р Росоха, З^рін, 
пані Левкут, Черві к, сини і 
дочки Ювілята. На бенкеті 
було 300 осіб, багато як на 
громаду Віндзор. Промовляв 
теж сам Павло Дуда і його 
дружина, що теж с його 
однолітком. — Не знаю, як 
це сталося, що у Віндзорі 
нема нової еміграції, .тому 
теж на імпрезі були самі 
старі емігранти і їх діти, на
роджені в Канаді. Одиноки
ми репрезентантами політич
ної еміграції були В. Папіж 
з дружиною і секр. 183 відді
лу Залуга та предсідннк 195 
відділу п. Базюк, всі вони з 
Дітройту. 

Пан Павло Дуда, як видно 
було на імпрезі, не мас воро
гів. Кажуть^ що чим довше 
людина живе, тим менше 
мас. ворогів, бо вони вими
рають. 
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ЗАКЛИК У ЯКА 
ЯЬМФ,Л.' шг– . - . - ;у . і : Л - Г Т : - Г ' ; - - - -

ь справі Фонду ЇТубллішдп Історії Національно-визвольної 
Боротьби Українського Нц,ро,о, у 50-річчл Української 

Національної Революції і підновлення Сувереішо 
^ \ Соборної Державностн. 

Згідно з постановою Екзе– річчя цієї державотворчої до– 
кутивн УККД 27 травня 1966 би українського народу Ук– 
року створено при Централі раїнський Конгресовий Ко– 
Українськогр К о н гресового мітет Америки постановив 
Комітету Америки окремий видати багатотомову ісго– 
Фонд Публікації Історії На–j рію, щоб відзначити трив– 
ціон.ільно - Визвольної Бо– ким способом зизвольну бо
ротьби Українського Наро– ротьбу і державотворчу пря
ду. (, і , І цю українського народу іі 

Призначення цього фонді' поширити правду про зма -
с видати ijoBHy всебічну іс– гання України бути рівно -
торію Української Націо– правннм членом міжнародої 
вальної Революції, яка в бе– спільноти самостійних дер -
резяі 1917 ррку оформилася жавних націй, 
утворенням Української Цен– Цей фонд мас завдання 
тральної Ради'і яка по різ– уможливити видання збірної 
них етапах боротьби довела , праці різних авторів в укра– 
до проголошення суверен-і їнській, англійській та по 
яости Української Народної змозі в інших мовах. Згідно 
Республіки. J22 січня 1918 з плином, Публікація мас 
року та пройшла через пе-| охопити час ідейного й чин– 
ріод Гетьманату Української ного підготування цієї рево– 
Держави ї проголошення люції за віднову української 
Акту Соборности 22 січня! державности, а потім цілий 
1919 року. І процес її впродовж 1917-

Саме з нагоди ювілею 50- ' 1920 років, представляючи 

і всі етапи державного будіз– ної соборности, втраченої 
нчцтва відповідною ^ількісг' часово з причини ворожої не
тто томів: добу Української реваги. Фонд підлягає кон– 
Центральної Ради, добу тролі Контрольної Комісії 

І Гетьманату і добу Дирекго– УККА і перед громадою пуб– 
I рії УНР. а також хід держа– лічно. 
! вотворчого процесу в Захід– Публікація залежить вик– 
і ній Україні (Галичина, За– лючяо від жертвениости 
| карпаття і Буковина). Пуб–'всієї нашої громиди в міру 
і лікація охоплюватиме та– спроможносгн кожного. Пра– 
кож визвольну боротьбу, ці будуть друковані в міру 
проти московсько - больше– напливу пожертв на "цей 

і внцької окупації 1920-1939 і і Фонд. 

Відвезено на вічний спочинок 
інж. Евгена Лициняна 

Ню Порк. — 29-го бер-'З– | ховшікн. Від Товариства У– 
ня ц. р. відбулася в церкві j країнських Інженерів пре
святого Юра у Ню Иорку мовляв голова Нюйорського 
похоронна Вогослужба, яку І Відділу архітокт Іван Заяць. 
відправив о. д-р Василь Ко–; Принагідний хор під орудою 
валик, ЧСВВ, в аскеті о. Я. 
Кекіша, після чого відвезено 
домовину на український 
цвинтар у Савт Бавнд Бруку. 

Оснпа Стецури співав до Па
нахиди. Бл. нам. інженер Ев– 
гон Лнциняк помер 26 бере
зня після довгої і важкої не– 

визпольну боротьбу на За– І Важливість появи цісї Попереднього дня відбулася дуги на 66 році життя, ви– 
хідніх і Північно - Західніх Публікації мас зокрема вн-!Паяахида в похоронному за– кликавши смуток в шпроко– 
Землях u 1921-1939 p., істо– мовне значення у світлі фак- | ведені Петра Яреми, яку від– j ^ 
рію України в періоді Дру– ту, 

"жзйиагзязраавзте^ 
ПІД ПРОТЕКТОРАТОМ КРАЙОВОЇ У П Р А В И В-ВА й 

КОЛ. ВОЯКІВ І УД У НА І В-ВА , .БРОДИ-ЛЕВ" 
„ТЕАТР У П'ЯТНИЦЮ" з ФІЛЯДЕЛЬФИ, Па. Я 

Чіід мерів. В. IHAIUAPOBCbKOrO Я 
- ставить — S 

КОМЕДІИНО-МУЗИЧНИИ МОНТАЖ й 

„О ПШ ДО ДРУГОЇ ГОДИНИ" І 
в неділю, 2-го квітня 1967 року 

о год. 5:30 по пол. в JUNIOR HIGH SCHOOL | 
AVenue "В", між 5 І в пул. в Н ю Иорку. 

Квитки ` можна набути в крамницях АРКА, ЕКО, 8 
СУРМА, B`Ulrtl J3.00. 52.50 і J1.50. 

Дох ід призначений на Український Ііатолицький 8 
Університет1 в Римі та видання історії І У Д УНА. 

ssssmaKKSKssarassss^^ 

Осередок СУМА в Нюарку, Н. Дж. 
` запрошус на 

ЦЬОГОРІЧНІ 

ТРАВНЕВІ ВЕЧІРНИЦІ 
що відбудуться 

п залі GREEK CHURCH HALL 
510 Linden Place, Orange, X J . 

в суботу, 13-го травня 1967 року 
ОРКЕСТР А: „АМОР" 

`^SHI``^"?^BH^` `TI^Mb ̀  

)рфФ+ФФФФФФФФФФФ+ФФ+ффффффф ФФфФ Ф+ЧМ^ЇФФФФФФФ+ФФФФ+ФФФФФФФФФФ 
В Н Ю И О Р К У ! - - ' w ^ ` ' В НІО ИОРКУ! 

СЬОГОДНІ а-НАСТУТТНІ Д Н І / а ж до відклику) 
в !Й”Л)Д! 12^1 ШЮПУДНІ)О,, | ..г;,. . , / 

CINEMA VILLAGE, 12-та вул, і 5гта Евеню 
b^feE/'frA 4-ЗЗвЗ -̀ ' '̀  

Нпдавичайннй український доларовий-фільм, 
, , . з англійськими написами 

ПНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ 
Продукції Студії Довженка за ЛІ. Коцюбинським 

-,,. ,,,– і, ..-ш - Д о д а т о к :, 

Унршнські Танцюристи 
' В КОЛЬОРАХ 

' ^ H W f w ^ o w K W i n w H w a w o H o w w o w w x w w w w w 

гої Світової Війни, як теж 
визвольну боротьбу від кін
ця Другої Світової війни по 
останній час. 

Фонд призначений виключ
но на ювілейне, відзначення 
величних Актів Сувереннос– 
Ти і Соборности та боротьби 
в обороні відновленої Укра
їнської Держави проти чу
жих імперіялізмів, а потім 
на пошану всіх борців даль
шої революційної і збройної 
дії за відзнекання суверен– 

що партія і уряд СССР,ПР114"1"7"1 обидва названі ду– 
поставили на службу підго–' , - „ 
товн відзначення 50-тих ро
ковин т. зв. Жовтневої Рево– І Університетах вільного світу, 
люції цілий свій апарат Уже j Р а з о м і з -.науковими" тво– 
почали появлятися публіка– | Р8^11' ^ Q появилися да: п 
ції. в яких — в оперті на 
пофальшовані й неповні іс
торичні дані - українська 
проблема трактована воро
жим для нас способом. Ці 
,,історичні" матеріяли неза
баром заллють цілий світ і 
напевне опиняться також в 
наукових інентитуціях та 

уі^тшсьі(іш^ірі^ратшш) 
J^pnaitkyA З^иро 

З Літературно - мнетець 
ше, московсько - совстські і к о г о Клюбу в Ню Иорку по– 

му колі приятелів і знано– Еаснліянок у Львові. Стар– 
мих,,як.. людина „ осо,Злцво^ ІЛДЙ брат Покійного Евгена, 
культури. Він був сином о. 
д-ра Василя Ліщиника, ди
ректора жіночої гімназії СС 

адвокат Володимир, помер у 
Львові зараз у першому мі
сяці другої світової війни. 

Замість квітів на могилу 
бл. п. д-р МИКОЛИ ГОЛОВЕЦЬКОГО 

в річницю Його ('.мерти, члени Батьківського Кружка 
прн Світличці УЗХ у Філадельфії 

складають 45.00 доля рів 
на фонд ШІДІИШП казок п. Олепн Цегельеької ігри 

Об'єднали! Працішіиків Дитячої Літератури в Тороиті. 

новий ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ 
продукції ЯРОСЛАВА КУЛИНИЧА 

T T p l ` U і ґл Т) А 

СЛІДАМИ КОБЗАРЕВОЇ 
СЛАВИ 

о Житття Тараса Шевченка в його власних мистець
ких образах; 

т Його ілюстрації до власних творів; 
т Шевченківські пам'ятники в Україні; 
т Відкриття пам'ятника Т. Шевченкові у Вінніпегу; 
о Тріюмф українського національного генія у Вашинг

тоні. 
Диктори: ІГОР Ш У Г А Н і ОЛЬГА КИРИЧЕНКО 

Фільм буде висвітлення 22-го і 23-го КВІТНЯ 1907 року 
в У Н Д О Ш в НЮ ИОРКУ. 142 2-га Евеню 

СУБОТА в год.' 6-ій та 8-ій вечора 
НЕДІЛЯ в год. 4-ій, 6-ій і 8-ій. 

Д-р ГРИГОРІЙ ЯВНИЙ 
,; хіавідамляе пв,а.м„ „, 

перенесення лікарської канцелярії 
- на -

3209 K e n n e d y B o u l e v a r d 
J e r s e y Ci ty , N . J . 

(поміж Manhattan Avenue ft Beach Street) 

Телефон 653-2030 

публікаці ї стануть д ж е р е л ь 
ним матеріялом д л я студій 
ниуковціи вільного світу В 
на них виховуватимуться 
цілі покоління науковців та 
громадсько - політичних і 
д е р ж а в н и х діячів вільного 
світу. 

Н а ш и м обов'язком с не 
тільки протидіяти новій, ши– 
рокозакросній московській 
пропаґандпвнін акції ф а л ь 
шування історії, але іі дати 
в рукц вільного світу таку 
д ж е р е л ь н у працю, яка вірно 
й всебічно висвітлювала б 
полю українського народу в 
революційних р у х а х 20-го 
століття. П р о п а г а н д у м о ж е 
мо опрокннути тільки прав
д о ю . 

Н а ш а громада ж и в е в кра
їні найвищого життєвого ма– 
теріяльного рівня в свігі. Ми 
певні, що з цього достатку 
попливуть найобильніші п о 
жертви. Вони мусять бути 
скорі, я к щ о скоро м а л а б 
голосно заговорити історич
на Правда України в світі. 

Відкликаємося д о випро
буваної жертвенности нашої 
Громади і прохаємо вс іх: 
Д о п о м о ж і т ь гідно в трива
л и й спосіб вшанувати Юві
л е й 50-річчя Української Су
веренної Соборної Д е р ж а в и ! 

Р а д а Директорів 
У ї ф а ш с ь к о г о Конгресового , 

' Комітету Америки , , 
і ч ” - , , 

1 ' ( , Н ю Йорк, Н. И. 
"' ' Березень ДХ?7 | ' , , 

К Н И Ж К И 

КНИЖКИ ЗА 51.00 
ВИснласмо всім за 1 дол. 2-3 
кннжі(и та л^т, Ілюстр. бюле– 
тоцй іЗолосожпо" ( 4 . 1 . 19G7). 
Адреса ОУП „ВОЛОСОЖАР": 

І, Manylo. P.O. Box 472 
VUMitandl N!J. 08360. ТГ.Ч.А. 

відомляють, щ о в п'ятницю 
31 березня ц. р. відбудеться 
гам Вечір, присвячений ос
танньому творові Галини 
Ж у р б и „Тодір Сокір". Іван 
Коров!щький із Філадель
фії промовлятиме про пись
менницю і ц ю її нову велику 
повість, а уривки з неї чи
татимуть Валя К а л и н і Сте
пан Магмет. Г а л и н а Ж у р б а 
— найстарша, мабуть, із жи
вучих у вільному свігі укра
їнських письменників, живе 
постійно у Філядельфії . 
Початок о год. 8 псч. 

ЗАВДАННЯ 
НАУКОВОГО ФОНДУ 

АССОЩЯЦП 
УКРАЇНСЬКИХ 

ПРОФЕСОРІВ ТАКІ: 
1. Фінансувати уже підгото

вані англомовні праці з украї
нознавства 1 переклади праць 
українських письменників і 
науковців. 

2. Давати стипендії досвід
ченим ішуковцям на опрацю
вання тем із українознавства. 

3. Давати стипендії докто
рантам, що спеціялізуються в 
якійсь ділянці українознав
ства. 

4. У дальшій будучності за
початкувати створення Укра
їнського Наукового Інституту 
в Америці. 

Допоможіть нам у тій праці. 
Вона буде кориснії і для Ук
раїнської Визвольної Бороть
би і для нас тут в Америці. 

Виписуйте чеки на: ; 

The, Parma Savings Co. 
КеяеитсЬ Endowment of 
Г.А.А:П.Р. 

1 Account No. M-7548 ' , 
ВисиляютУ чек'дд:1 

і ( Thn P"urma Savings Co. ` . 
Г)Н,ЧЗ Kld?e Road 
Parnin,, Ohio. 44129 
Зя інформаціямн пишіть до ' 
Prof. M. Melnyk 
П60 Meloy Rd. 
Kent. Ohio . ,, . 

ЗТСРАІНСЬКИП HАЦЮНАЛЬНО-ДЕМОКРАТІІЧНИИ 
СОЮЗ в К А Н А Д І 

ГОЛОВНА УПРАВА 
з ве.іиким сумом повідомляє 

всо Українське Громадянство про нввіджалувапу 
втрату довголітнього члена УНДС в Канаді 

бл. П. інж. 
АРСЕНА ШУМОВСЬНОГО 

який відійшов у ВІЧНІСТЬ 
дня 26-го березня 1067 р. в Тороиті. Канади. , 

т 
В(!льмншанопній Дружині та ВСІЙ Родині Покійного, 

внеловлюс глибоке співчуття. 

ПОДЯКА 
В дні ?4-Го лютого 1967 р. о 9-ій год. вечора 

Всевишній покликав до Вічного Життя 
нашу Найдорожчу і Невід жалувану 

бл. п. Любов Ірину Петрии 
з Гузарів 

хрустальпого характеру Дружину, Маму то Бабуню. Все– 
могучнй Вог. покликав до Себе, щоб нагородити Покійну, 
нка вірною була упродовж свойого пране.того ЖИТТЯ Бо
жому Заповіту, бож жнттп П виповнене було вщерть шля
хетністю, рідкісною чеснотою та безмежною любов'ю Бо
га, Рідні, Церкви, прадідньої віри і ближнього, в котрому 
бачили тільки брата чи сестру й їм спішили все з потріб
ною поміччю. 

В чиєї Нашого беамежного болю Й горя, лагшили ми 
під організацій, Приятелів 1 Знайомих так багато дока
зів щирого співчуття, поміхи І розради, що ми не в cii.il 
їм віддячитися. 

Тому, нехай вільно буде нам отією дорогою зложити 
їм усім прилюдну подяку. 

Виділові 78-го Відділу СУА за поінчччп труди в при
готуванні у власному заряді поминок (під кермою Вп. 
Пань Сл. Скш'КІв, Ґелета, Внтковицька, І^ібак, Дячок), 
Виділові OOtIC`.`', ЛСІночІй "ОекцЯ прн ОО'сднанні Україн
ців у ВІШІИНҐТОНІ, Нлпст-Приятові. 

Дякусмо Впр. о. канонікові В. ПнлжпцевІ, Неч. оо.Кір– 
жецькому. о. Гузарові і парохові Дапу'гярові за участь у 
Богослуженних. Ниристагах та Паиахидах 1 у відврова– 
дженні Покійної на, місце Вічного Спочинку. 

Дякуємо Впр. о. канонікові за иращальие славо в Цер
кві, д-рові Ю. Старосольському, п. ШарковІГі І о. Гузаре– 
ві за прощальні слова над гробом — слова повні прия
тельської любови, жо-тю та пошани. 

Дякуємо Вп. п. С. Кушнір за статтю і спомин у „Сво
боді" з правдивою чочиною І любов'ю до бл. п. Бабуні Лю
би. 

Сердечна дяка для усіх Вп. Співаків, що свосю уча
стю причинилися до звеличання сумного обряду. 

Дякуємо ближчій І дальшій Родниі, ус:м Приятелям 
I Знайомим, що внекалалн нам свос співчуття усію чн 
письмово чи участю в похоронах. 

Дякуємо за пвітн, пожертая па Українських Інвалідів, 
на ИТІИ в Сарсель І на Український Університет в Римі 
на доказ глибокої пошани й останньої прислуги Покійній. 

Дякуємо вкінці за пожертая па Служби Божі за Спо
кій ііеаіджалуваиої Люби — Дружніш, Мами І Бабуні. 

Нехай Всивяпшій відплатить Вам усім сторицею та 
охоронить Вас від подібних ударів. 

Муж - ПЕТРО 
Донька - ІРИНА .1 МИКОЛА СТАВНИЧІ 
СНн -+-І ШЖ, Л Р О Ґ Д Л І Ї І ІРИНА ВОЄВІДКА 
Внуки: ЯРОСЛАВ, ПЕТРО і ТАМАРА 

СТАВННЧІ 
ЛЮБОВ І БОГДАН ВОЄВІДКИ '–--̂ –------------

Уєагаї Увага? 

ВІННІПЕГ і ОКОЛИЦЯ! 
ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ ВІДДІЛЮ УНСОЮЗУ 

ЦЕНТРУ І ЗАХОДУ КАНАДИ З ОСІДКОМ 
У ВІННІПЕГУ 

— влаштовує -

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
У 50-РІЧЧЯ 

Українського Народного Союзу 
в Канаді 

- ” . який відбудеться 

в неділю, дня 9-го квітня 1967 року 
в АВДИТОРП УНО, 935 Мейи ст. у ВШ1ШІЕГУ 

о год. 7:30 увечорі 
З концерті візьме участь Студентський хор прн Ма– 

пітобському 5'ніверснтеті під управою Ю. Гиатюка, тан
цювальна група „Русалка" грілії УНО. дитячий хор Рід
ної Школи при Філії УНО під проводом д-ра Б. Валька, 
деклямація ,панни Л. Гвоздулмч, деклямицін Відділу 195. 
Гості з Америки: Відомий мнетець слова артист ..Брод– 
вей Театру" мяестро Василь Шуст, та заступник голов
ного предс. Українського Народного Союзу В. Сохан. 

На концерті буде вильосоваио з нагоди Ювілею 25 
грамот (поліс) для дітей у віці 0-15 років включно кож
на на 51.000.00 уфундопаних Відділом 145 ім. Т. Шевчен
ка з оплаченими вкладками на цілий рік. 

Окружний Комітет прохає всі установи і Організації 
міста Вінніпегу і околиці взяти до уваги дату 9-го квіт
ня 1967 р. і не влаштовувати в цьому дні окремих імпрез, 
а присвятнтн і його Золотому Ювілеєві УНО в Канаді, 
найстаршої української установи у вільному світі. 

За Ювілейний Комітет Округи Заходу Канади: 
Мгр І. Геврик (голова і ІО. Гпоздулнч (секретар) 
о. С. їжик, д-р Б. Балько, д-р р. Романович, І. Шкварчук, 
В. Климків, Ю. Гнатюк. II. Гладун, С. Янківський, інж. 

А. Качор, II. Стогуй, М. Коваль І Д. Ріпак. 
За Почесний Комітет: 

о. д-р В. Кушнір, о. Архимаидрит И. Скакольськия, адв. 
Марія Ваврнков, шіні І. Мартинець, папі О. ФуГа, сен. П. 
ІОзнк, проф. Я, І'удннцький. маестро Л. Мо.іодожянин. 

z ,.',.̀ . Увага! 
В КОЖНУ УКРАЇНСЬКУ ХАТУ -
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

ДМИТРА ДОРОШЕНКА 

Н А Р И С " І С Т О Р І Ї 
У К Р А Ї Н И 

в двох томах 
Обидва томн перевидано однісю книгою, разом 
600 crop., формат 7" х Ю", Ціна в полотняній 
оправі з золотодруком амер. 10 00 дол.,. канад. 
11.00 дол.; брошуровано амер. 8.50 дол.. каиа– 
дійських 9.00 долярів. 
Замовлення і гроші слати на адресу в Европі: 

"Dnlprowa Chwyla", 8 Muenchcn 2, 
Dachauerstr. 9; Postscheckkonto 
Muenchen Nr. 2J322 (Zahlkarte); 

в США та Канаді: 
Dr. R. Kllrakevich. 578 N. K. 102nd Street 
ЛВаяіІ Shorts, Fla., 83138. C.S.A. 

Ділимося 'сумною вісткою я Радішого. Прпятелпмн І :інайомнмн, 
'" ' що діш 29-го Гіс.резПЯ 1W1 року упокоїлась в Ко:-1 

. по довгій недУзІ, на 5ч-му році життч 
, „ ,нашаНайдоіюжча Д Р У Ж И Н А , .МАМА І СЕСТРА 

бл. П. 

Марія /Іехицька Сете 
ПОХОРОН Відбудеться в суботу. 1-го КВІТНЯ 19С7 р. о год. 9 їй ранку з 

похоронного заведення Литвина, 801 Sprinirficld Avenue. IrvlnPton. N..I. до 
Циркам в Иеппіт, Н. Дж„ а опісля на Український Цвинтар в Г.авщ Бруку 
Н. Д;к. ' r ' 

15 глибокому смутку: 
муж - ВОЛОДИМИР 
син - ВОЛОДИМИР, мол. 
донька — ВІРА 
брат - ВОЛОДИМИР 

С. Бабій, голова 
Д . Продай, голопа 

За Відділи: 
44Г) (' Костивши, секретар 
4^5 1 ІЬІ!ІЬІ.ІВ. секретар 
494 пані С. Ватюк, секретар 

^ 

ШЖ І 
ЯК Н А С О Ю З І В Ц І ! 

Балетна Школа Роми Прийми-Богачевської в Ню Йорку 

Другий раз в Мйю Норку 
Під мист. люрівнпцтвом Роми Прийми 

КАЗКА-БАЛЕТ В 3-Х ДІЯХ 

ПОПЕЛЮШКА 
Музика: ІГОРЯ СОНЕВИЦЬКОГО 

Декорації: Т. ГІРНЯК, О. БОГАЧЕВСЬКА 

Н е д і л я , 9 - г о в; ні т л я . 1967 ф. , г о д . .3:30 п о п о л . 
F a e h . l u s t , of T e c h n l g y - 2ЖГ W . 27 S t^ N . Y . C 

Квитки: АРКА, ЕКО, СУРМА. В І Д 2-ої ГОД. ПРИ КАСІ 

^ Д - С – --ЛТТГ ЗЛЕ ч g ^ g ^'g"1 ! Д е– Д И 

Це найкраще міеце для: 
J новоодружених перевести свої медові 

МІСЯЦІ (ГОНІ Мун); 
на весіпьні прийняття; 
працюючих жінок влаштувати прий
няття, урОДИНИ, ІМЯНИНИ, ЮВІПЄЇ; 

Z товариств і організацій зустрічі і 
беннеТИ; 

1 для моподі спортові гри, товариські за
бави в українському середовищі. 

Тому заздалегїть замовте собі місце на 
ДЕНЬ, ТИЖДЕНЬ, ВШЕНДИ -

пишучи на адресу: 
UKRAINIAN NATIONAL' ASSOCIATION ESTATE 

Kerhonkson, N.Y. 12446 Tel.: 914 626-5641 
Ті'"v : ' r m T r - ` - 5 T v ; - ; - ? T ; , - ` ' - ' 

Ню Йорк, H. Й. 

НЕДІЛЯ, 23-го КВІТНЯ 1967 Р. 
ГОДИНА 5:00 ВЕЧОРА 

JUNIOR HIGH SCHOOL AUDITORIUM 
71 Avenue " В " 

з творів 
композитора 

СОЛІСТИ, ОБ'ЄДНАНІ ХОРИ, 
СИМФОНІЧНА ОРНЕСТРА 

УКРАЇНСЬКОГО м у з и ч н о г о ІНСТИТУТУ 
у ФЗЛЯДЕЛЬФН. На. 

Диригент: ЮРІЙ ОРАНСЬКИЙ 



Щ Праця BS 
Ф HELP WANTED MAUB 9 

С У П Е Р Ш Т Е Н Д Е Н Т 
Люксусовий 107 род. дім в 
Бруклині. добра платня, 3 кім
нати, комфорт, досвід main
tenance, повний комплет при
ладдя. 2-га поміч, .ф 6 олива, 

вимагас А-і рекомендацій. 
ТеІ.: (212) TR 5-6387 

DAIRYMAN 
Experienced for modern dairy. 

Good wages. References. 
Ask f o r , - Andrew Babineky 

(516) 537-0331 

SEWING MACHINE 
OPERATOR A SORTER 
Also embrodier to work on 
lettering. Apply in person. 

Empire Overall ! 
Route 46 A Blvd. 

East Pateraon, N'.I. 

Е Л Е К Т Р И К 
Доспідчсннй до викінчуваная 
домів. Мусить мати досвід на 
кожного рода праці. S 130.00 
тижнево для відповідного. До

сконала нагода. 
Forest ПИК Electric Inc. 

BO 3-9494 

В Праця 19 
9 HELP WANTED MALE 9 

FILM TECHNICIAN 
TRAINEES 

High School або рівнорядна 
школа. Анг. мова конечна. До
сконала нагода. Приємні умо

вний праці. 
Powers Chemco 

Charles St. Glenc.ovo, L.I. 
Tel.: (516) OR 6-4000 

MACHINIST 
We are hiring experienced lathe 
and Bridgeport men to help cut 
through our 2 year back log of 

work. Contact Mr. Tevald. 
Dynamic Controls Corp. 

- ` 8 Nutmeg Rd. 
Seuth Windsor/Conn. 
Phone (203) 289-6808 

WAREHOUSEMEN, WRAPPERS, SAMPLE MAN 
До фабрики в Картереті. 

Добра платня 1 бенефіти. 
Тел. Mr. Mullcr 636-1650 

або писати Box 100 
Carteret, NJ. 07008 

ptgiryi I . С О Х A H 

LEAD MAN 
Set-up man for aluminum. Tube 
Forming and Piercing Machines. 

Steady work with overtime^ . 
Many Company benefits, t. 

Call 772-7700 - Mr. Goodman 
Garfield, N.J. 

М Е Х А Н І К 
Досвід при антах і вантажних 
автах. Постійна праця. Добрі 
бенефіти, приємні у м о вини 

праці. 5 днів в тижні, 
t опертаймн. 

КпірЦії(г Leasing 
Hlcksville, LI. (516) 822-2270 

КЕРІВНИК КУРЯЧИХ 
НШУБАТОРІВ 

для праці на курячій Фармі, 
при машинах - сортувальнях 
марки Paige Detroit, А ,– 
ра нагода на підпнцши. Пії–' 

сати до: І 
Gibbers Poultry Farm 

Box 177. Klamesha, N.Y. 
(914) 794-4784, вечорами або 

(914) 434-7560, в день. 

BOILER OPERATOR 
Black Seal required. 
Will train for blue 

Stepan Chemical Company 
Maywood Division 

100 West Hunter Avenue 
Maywood, NJ. 

`b TRAINEES 
Learn',printing operating Poly 
- Paper - Cello - Bag Ma
chines,. Денна і нічна праця. 
Приємні умовний праці. Фаб
рика "в Вронксі. Мусить вміти 

порозуміватися по-англ. 
An Equal Opportunity 

-̀f Employer 
' : ! , Тел. 882-3300, N.I . 
і і І-Д 9 AM.,до 5 P.Mi' 

п П Р Е С М А Н ` 
ДосвіЛ'прй Vertical and Heidel
berg. ' Постійна праця, добрі 

умовний праці. 
CAMEO PRINTING 

222 Main Avenue, Pasealc, NJ. 
473-7467 

MAINTENANCE MAN 
SUPERMARKET 

Повний час, конечне деяке 
знаний механічного пльомбе,р– 
ства,і елекричнргб'пдіидаддя. 
Побажаний л дослідом супер
маркету. 'Досконала платня з 
іЬйпалИняМ GeltorbitaMft/. СЙЬ– 
отійна праця для амбітного і 
, сумлінного. Телефонувати^. 
Staff/Oood Do її Supermarket 
201 EL 4-6600 :іа домовлепням 

CUTTERS ' ' ч 

FOR MACHINES . ' 
NIJLTEPLE SPINDLE 

На к/лька тонни! 'rttsb ''повний 
час. Постійна. Праця, добра 

платня. Прнсмні умовний 
;„ , і ! .Праці. .. ^ М.1' 
І.І і 46.18 - 11th Street ' . г ч 

L.I. City, N.Y. ..786-406.5 

PRESSMAN 
KLUGE - EXPERIENCED 

Heavy Die Cutting 
5140 PER WEEK 

Call 201 469-2100, Ext 38 
440 Lincoln Blvd. 
Middlesex, NJ. 

В Праця В 
HELP WANTED FEMALE 

МУЖЧЦНИ ДО ЇЕРАВД 
':\'` : ВКУХЩ! 

505.00 па . 6 денний тиждень, 
плюс кімната і харч. Піішіть 

або телефонуйте: 
Gurney's Inn 

Montauk. L.I., New York 
N.Y.C. Phone (212) UL 8-0200 

SWIMMING POOL 
MECHANICS 

Coping men and reland mason
ry work. Steel men. Also gene-

nil helo. 
Telephone Mr. DOUGHERTY 

Lar-Roy Pools 
303 Highway No. 18. 
Eajtt BrufiKWlrk, `SJ. 

(201) 254-2500 

ЛІНОТИПІСТ 
Досвідчений оперейтор, праця 
також при книжках. Денна 
шифта, бл. дому, постійна пра^ 
ця, прнсмні умовний, за повг, 
ними інформаціями телеф. або 

зайти до 
United Printing Service Inc. 

263 Chapel Street 
Now Haven, C(inn. 203 562-3101 

-tv rfrefcfr 
(Олерейторни 
Висока платня 

Секційна праця на' 'машинах 

36 шиття. Досконала' платня 
а-штуки, всі кніійні бенефіти. 

Постійна праця для відпові– 
Мальної, сумлінної особи.' По
бажані з досвідом. Модерна 
^'`','.air cond." фабрика. 

Й ^ е ^ Р М А ^ І ' ^ Е Ї Н ^ 
D N E A R A L I N A S T R E E T 
(^ t^pwfcsbmt 

ELIZABETH, NJ. 
I 'Bused 11 A 12 at door. 

-^Г i . - H ; 1-.-

OPERATORS 
Experienced oti Sports wear. 

Union Shop. Steady work. 
All year — good pay. 
Call (201) UN 7-8101 

NURSES' AIDES 
A ORDERLY 

Програма науки, досконала 
платня і бенефіти. Нова лікар

ня, всі шнфтн. 
Тгоу НІН Ноияе 

200 Reynaldfl Avenue 
Parxlppany, `SJ. 

887-8080. Mfrn. Magfclo. 

КАЛЕНДАРЕЦЬ ЗМАГАНЬ 
УКРАЇНСЬКИХ КЛЮБШ 

„Тризуб", Філадельфія — 
„Ст. Джерард", Балтімор, 
міжстейтові футбольні зма
гання з циклу гор за Чашу 
ЗДА 1967 року відбудуться 
в неділю, 2-го квітня, о год. 
2.30 по полудні на грищі 
Едісон при 29-ій і Клірфілд 
вулицях у Філадельфії, Па. 

УСК Ню Порк - „Н. П. 
Гунґарія", мистецькі змаган– 
,.Великої Десятки" Німець– 
ко-Амернканського Футболь
ного Союзу відбудуться в 
неділю, 2-го квітня, о год. 
3.30 по полудні на грищі 
Шіценішрку в Норт Берген, 
II. Дж. 

Шаховий турнір за Інди
відуальну першість СУАСТ– 
Схід відбудеться в суботу і 
неділю. 15-го і 16-го квітня 
у приміщеннях „Української 
Централі" в Пяссейку. Ці 
шахові першості українців 
на Сході ЗДА, що їх влаш
товуй „Українська Центра– 
ля" як господар, та якими 
кермуватиме ланковий шахів 
СУАСТ-Схід д-р Орест Попо
вич, будуть пров?дені швай– 
царською системою у 5 або 
6 рундах. Початок змагань 
в суботу, 15-го квітня о год. 
9.30 ранком. 

Турнір відбивання жіно
чих І чоловічих дружин за 
першість СУАСТ-Схід відбу
деться в суботу, 15-го квітня, 
починаючи від год. 10 ран
ку, в залях УМСА при 42 
Howe St. в Ню Гейвен, Конн. 
Зголошення до участи в тур
нірі відбиванкових дружин 
Українських Спортових То
вариств і молодечих органі
зацій, які с членами СУАСТ-
Схід, разом із оплатою по 
S 10 від дружини приймає 
до 8-го квітня ланковий від– 
ванки С У А С Т-Схід на 
адрес 

ДГОЧАТА-МОДЕЛЬКИ 
у віці 18-23 р. Пересічний ви
гляд. Досвід' ііеконечний. На 
повнив ч;іс або кілька годин. 

Тел. Mr. HALL 
684-8878 - N.Y.C. 

Між 1 і 10 P.M. ,' 

9 HELP WANTED MALE є 

ВИРІБНЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ Л Я М П 
ФАХІВЕЦЬ ПОТРІБНИЙ ДОСВІД В ПОЛІРУВАННІ 

СОРТУВАННІ. ВИДУВАННІ, ЗАСКЛЕПЛЮВАН– 
НІ. ТОЧЕННІ ШКЛА. ПЕРЕВІРЮВЛННІ, AJIIMI-

НІЗУВАННІ. ПАКУВАННІ И ВАНТАЖЕННІ. 
Добра винагорода, знамениті бенефіти, 

Шпитальна забезпека. 
NORLEN INDUSTRY, INC. 

1225 W. St. George Avenue Linden, N.J. 
Tel.: 486-1076 

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

„КОВБАСНЮК АГЕНЦІЯ" 
HOT АРІЯЛЬНЕ' БЮРО 

286 E. 10th Street New York, N.Y. 10009 

9 БІЛЕТИ НА КОРАВШ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 

9 ВСЯКІ ІМГГРАЩИНІ СПРАВИ; 
9 ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
9 ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
о ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ І АЗП; 
Ш МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

ФЕДЕРАЛЬНІ І СЛЕНГОВІ ПОДАТКОВІ ЗВІТИ 

(Income Таж) 
Віра КОВБАСНЮК-ШУМЕИКО Антін ШУМЕИКО 

ВІДКРИТО: в кожний день: 9:30 — 7:00 веч. 
в ПОНЕДІЛОК до 8:00 веч. 
в СУБОТИ від 9:80 до 3:00 по пол. 

Евген Чижович с керівни
ком футбольної дружини 
Збірної Українців ЗДА і Ка
нади, яка зустрінеться із ві
домою ШОТЛАНДСЬКОЮ дру
жиною „Данді" у великих 
міжнародних ф у т больннх 
змаганнях, що їх спонзорус 
Український Народний Со
юз. Ці 1-і того розміру між
народні футбольні змагання 
у к раїнської репрезентації 
відбудуться в середу, 10-го 
травня 1967, о год. 8.30 ве
чором на стадіоні ім. Дж. Ф. 
Кеннеді в Гаррісоні. Н. Дж. 
Евген Чижович докладас 
всіх старань, щоб скласти 
якнайсильнішу Збірну Укра
їнців із кращих українських 
футболістів з терену Аме
рики і Канади. Вже вкоротці 
почнемо подавати у наших 
спортових вістках дані про 
вибраних змагунів — репре
зентантів. 

Сьогодні представляєм о 
читачам керівника Збірно: 
Українців, Евгена Чнжови– 
ча: Запізнався Евген Чнжо– 

й Праця S 
HELP WANTED FEMALE 

Потрібно досвідченого 
ROUTEMAN 

Постійна праця. Прнсмні 
умовний. 

Empire Overall 
Route 4в Л Blvd. 

East Pateraon, NJ. 
Голоентнеь особисто. 

П Р О Д А В Е Ц Ь 
ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ. 

Повний час досвід при гар
ній біжутерії конечний. Наго
да на підвншкн. Досконале 
окруження й умовний праці у 

ювелірні в Ню Джерзі. 
Ruth SatHky Jewelry Inc. 

South Orange, N..T. 
Тім.: ГИ)І) 763-5511 

вич із футболем ще малим 
хлопцем у таборі скнталь– 
ців в Німеччині. По приїзді 
до ЗДА він грав в дружині 
юнаків „Тризуба", яку тре
нували досвідчені футболіс
ти Володимир Гарасим і д-р 
Іван Павлічка. Рівночасно 
грав Е. Чижович в дружині 
середньої школи і завдяки 
тому одержав стипендію на 
вищі студії в Темпел Універ
ситеті. Як студент-футболі– 
ліст він був вибраний до ви– 
сокошкільної збірної цілих 
ЗДА, як також був кандида
том до збірної ЗДА, на Олім– 
піяду та Панамериканські 

| ігрища. - : ' 
Як'змагун першої дружи

ни „Тризуба" брав участь у 
змаганнях за Чашу ЗДА, як 
теж у турне „Тризуба" на 
Бермуди. Також грав у ро
ках 1959-60 в ..Січі" Елізя– 
бет. а в роках 1981-62 в дру
жині УСК Ню Иорк. Після 
15 років участи в українсь
ких футбольних дружинах 
Америки і Канади („Украї
на" — Торонто і ..Україна'' 
— Монтреал) закінчив ка-` 
р'еру активного футболіста 
внаслідок поважної контузії 
ноги. 

З того часу присвячує Е. 
Чижович більше уваги праці 
тренера і спортового керів
ника, як теж інструктора, в 
середній школі „Колюмбія" 
і в „Чорноморській Січі" в 
Нюарку. За цю працю одер
жав він признання від упра
ви Американської Футболь
ної Ліги і був номінований 
керівником Збірної АФЛіґи. 
Евген Чижович теж продов– 

1 ЖУС студії в ділянці педаго
гії, здобувши вже ступінь 
бакавляра. Тепер він підго
товляє наукову працю для 
здобуття ступеня магістра у 
ділянці Адміністрування і 
Нагляду над Середнім-Шкі
льництвом, !ч . -,і і ' . 
н: Прийнявши обов!язкн ке
рівника;' Збірної Українців, 
стоязорованої УНСоюзом;'Е. 
Чижович покладає великі 
надії на(Шльр2и^і УиігЧпЬрту 
серед української молоді, я– 
ка знаходить потрібну під
держку від україневннхі!у– 
станов та ширших кругів 
українського громадянства. 

, І Т И З У Б " - ” "', ' 

";.̂  ,догічун̂ АРН" ,eift 
'.І Філядольфія, 26-го берез
ня.'+Н-'Перед цими змаган
нями за Чашу ЗДА' заявив 
капітан „Тризуба" Роберт 
Вотсон в інтерв'ю, поміще
ному в „Івнінґ Бюлетен'\ що 
дружина „Тризуба" — це 
„павергавз", в якому немає 
слабого місця. Хід і внелід 
змагань із першуном З'сди– 
нсної (Незалежної) Німець
кої Ліґн — „Дойчунґарц" 
вповні потвердив заяву Вот– 
сона. Суперники „Тризуба", 
які саме вернулися з турне 
по Бермудах, отже з добро– 
ю заправою, виглядали на 
дві клясн слабшими та без
силими проти „Тризуба". 
Ворота для „Тризуба.' здо
були; Полета -̀'– 4-тя' хв., 
Макаріон -— 14^та хв., ФЄ' 
ренра - 38-ма хв. Бенітез 
— 40-ва хв., Полета — 49-
та хв. та Бенітоз — 62-га 
хв. . :і 

Після цих других змагань 
можна вже ствердити, шо всі 
новонабуті змагунн: Болес, 
Трік та Полета є вартісними 
набутками. Болес буде-ско
ро другим Вотсоном! ,Трік 
визначається знаменнт)лл о– 
пануванням м'яча і холодо– 
ку)овністю, а Полета вміє по
єднувати сильні стріли ІЗ 
прецнзністю. 

Глядачів, в тому багато 
молоді, було близько 1.500. 
Слід із приємністю стверди
ти, що на змагання „Тризу
ба" приходить чим раї біль
ше глядачів і вони перетво
рюються в українське „дєг,– 
бі", що ного пнкорнетогус 
гарний пол для показу .сво
їх весняних строїв та Зачі
сок. Від числа глядачів за
лежать без сумнізу дальчл 
успіхи ..Тризуба", якьй по
кладає великі надії на позна
ки зросту зацікавл є н н я 
..Тризубом" української гро
мади. Я. Татиянр 

— о — 
СІМКОВНИ ТУРНІР 

В ШИКАЮ 

„Леви" - „Грін Вайт" 0:0 
„Крила" — „Вікінґи" 2:0 

Шнкаґо, 19 березня. — 
— У восьмих змаганнях тур
ніру зустрілись „Леви" зі 
швидкою дружиною, німців 

, – .^ fri t.U 
гЯВяЛТі.г– 

і поділялися з ними точками, 
як дехто передбачав. В пер
ших хвилинах почали насту
пи німці, після чого „Леви" 
також- часто загрожували 
ворогам суперників. В кінце
вих хвилинах німці знов 
натискали „Левів", але най
кращий змагун „Левів" Ба
нях боронив прекрасно своїх 
воріт. Склад ,Левів": Банах, 
Іваннк, Бульба, Еліяшевсь– и ч . с іч" 
кий, Гевара, Бравн, Полю– „Тризуб" 
ховвч, Руїз і Шлапак. Бостон 

Сумівські „Крила”,,лкі ПО" р 0 ма СК 
чали грати щораз краще, пе– іцТЄр Н. И. 
ремоглн шведів 2:0 зі стрілів Гартфорд 
Курпіти на 6-ІЙ хвилині та 
Петраша на 19-ін хвилині. 
До цісї перемоги^ ` ,ДСрил" 
причинився у значній .мірі 
воротар Боднар, який "обо
ронив декілька грізних стрі– 
лів. -

П. Головатий 
— о — 

УСК - НСК ПРУ КЛИН 3:2 
Цією скромною перемого– 

ю над німцями висунувся 
УСК на перше місце „Вели
кої Десятки". До цієї зустрі
чі виступив УСК у зміцнено
му складі з новим центром 
нападу Гібсоном, який вміло 
розділював м'ячі. В обороні 
місце контуженого Н. Янгв 
зайняв молодий Смага, який 
дуже добре вив'язувався з 
цього завдання. Ворота для 

гУСК-у здобули: Вілсон наї 
15-ій хв., Фульчик на 35-ій 
хв., та знову Фульчик на 47-

ступить „Ч. Січ" в найкра
щому складі з новими на
бутками та із визначним у– 
краіиським футболістом з 
Парагваю — Володимиром 
Басвлюком. На бажання чи
сленних читачів „Свободи" 
подаємо стан табелі АФЛіґи. 

Група Північ (1 квітня 1967) 

точки 
22: 4 
18: 4 
10:10 
7: 7 
5:1Г 
5:15 

ворота 
43:17 
39:8 
31.25 
15:16 
14:22 
19:33 

„ЕЛЬ КОЛЮМБШНО" 

ПРО УСТ „ч. сиг 
„Ель Футбол Ен Льос ЕЕ. 

УУ" - Се Хуеґа Ель Есті– 
льо Европео" (Футбол в ЗДА 
грається в європейському 
стилі). Під таким наголов
ком газетя „Ель Колюмбія– 
но", що виходить в Боготі, 
Колюмбія помістила 26 січ
ня знимку і обширне інтер
в'ю свого спортового корес
пондента Карльоса Е. Сер
на із Ернестом Льоперою 
про американський футбол. 
Між іншими, з цього інтер
в'ю колюмбійські читачі ма
ли можливість довідатися, 
що „Юкрейнісн де Нюарк" 
тобто „Ч. Січ" є найкращою 
дружиною в АФЛізі. Між 10-
иа обширними,,.відпов|дями 

' в п'яти є згадуване '' ім'я 
„Юкрейнісн де Нюарк", в 

ш хвилині. Після втрати Я К И Х і я к заявив Льопера, я 
трьох .воріт німці застосува
ли гбстру; часто брутальну 
гру, чого не хотів бачити! 
'суддя^'.'Йва )іай^ращі нагіас– 
Яики УСК-у були змушені! 
через ІонтузіїізіЙти з гри 
ща. Крім згаданих вже ви
значилися в УСК-у Кова
ленко, Е. Кравець та Кіляр, 
який у війську зміцнів, але 
мусить поправити тренінґа– 
мн кондицію та техніку. 
Склад УСК-у:: Герлі, Дж. 
Янґ, Смага, Кравець, Бредлі, 
МекКуллі, Волянов, Фуль
чик, Гібсон, Вільсон, Кова
ленко (Кіляр і Шеферс). 

L. .^^Jfewk 

`̀  :і ДЦВДИНМЬІГ ^ : 

І „HaPHoMOPCbKA"^cfq'' 
-̀  пінам 'ч'г.і?. і ...:.КІЬНІ:Н 

(і WBDIPMWCHNhrJGIH" /JICTT" 
Інті'р' Нін Иорк; асгакиі–' ірі– 
піальні11 вмагайїя" 'сезону '̂ зА 

ьагйті!иті Л^ніт/Шрнпн 
Північ) відбудуться "9 "квіт
ня вЦнЬоШ Аій^ііговівнд;^? 
Нюарку. Д о цих-змагаші, вй– 

маю честь грати. 

2 ОЛІМШИСЬКА ЗВПРЇІА 
ЗДА - ЗБІРНА МАЯМІ 

ФЛОРИДА , 

"дщ.ц.'Ці am 
Щ До вийойму ' В 
З-КШН. МЩЦКАЦНЯо 

в ivy'"hni 'в оЧШшц)ЧпШін-Т 
йррішніяв. iDAYfii ХрвеештеЛя. 
Чинш і ЛХЮЛОиа'йпал^,^ужїи 

ванням ґазу і електрики. 
По І ійфариЛцІІ .гйяКфЬнуЬітм 
373-789 '̂, Ййкр^Й. Дж. 

Business В 
В Opportunity 

Д Е Л Ш А Т Е С С Е Н 
Добре поставлений бизнес то
му 17 років. Ідеал, для под
ружжя. Приносить 51,800 до 
52,000, в горішньому Менгете– 
ні. Доскон. нагода, ціна на 
скорий продаж. Огляньте, щоб 
оцінити. Без посередництва. 

569-0600, N.Y.C. 

19 березня в Маямі, Фло
рида, Олімпійська Збірна 
ЗДА здобула 5-ту перемогу 
за порядком, цим разом зі 
Збірною Маямі. В складі О– 
лімпійської Збірної успішно 
виступає вихованець „Ч. Сі
чі" правий оборонець Мнрон 
Воробець. 

Б. Ч^ІІЛЯ НА 
ВІДВІДИНАХ В АНГЛП 

Б. Чапля, член Управи 
УСТ „Ч. Січ, виїхав на одно– 
тнжневу візиту до Англії, де 
між іншими, відбуде перего
вори з кількома визначними 
футболістами, українськими 
змагунами з Югославії, що 
мали б в наступному сезоні 
підсилити^ . склад „Ч. Січі". 

О. Твардовськмй 

В Real Estate В 
в німії., зимовий дім, ґараж, 2 

милі від Соїозівки, 58,500.00. 
400 акрів ліса в околиці Кер– 

гонксону, 100.00 дол. за акр. 
в акрів, річка, 1000 фронту, ці

на 59.000.00. 
8TEPHAN OLEK8IW 

P.O. Box 348 
KERHONKSON, N.Y. 

Новий тел.: 914 6X6-7692 

ДОМИ на ПРОДАЖ 
На 1, 2 та більше родин, 
Astoria, Woodsldc, Jackson 

Hghs, Flushing, Bayside, 
Whltestone. 

ДМИТРО ГОРВАИ 
Телеф. 357-5400 

PENNINOTON AGENCY 
192-12 Northern Blvd. 
Flushing, New York 

Branch Office 
286 East 10th Street 

New York. N.Y. 
Tel.: AL, 4-8717 

^ 
Woodhaveh, L.I. 
2-род. мур. дім. викінчена 

пивниця. 2 гаражі, 5 модер. 
кімн, для купця або влас
ника. 531,000. 

2-род. осібняк, по 5 кімнат, Га
раж, 529,500. 

3-род. мур. осібняк, 6. 7 1 '4 
модерні кімнати, 2 Гаражі, 

.533,500.,, 
Є багато інших. 

RICH-HILL REALTY 
86-18 Jamaica Avenue 

441-8150 п. Мороз 

МИХ. КОЦЮБИНСЬКИМ 

Тіні забутих 
предків 

Ціпа — 5П пантів 

і Г Р О С Е Р Н Я 
В добрий дільниці Бруклнну, 
на екбрнй продаж зі стратою, 
З причини хвороби власника. 

їсл.і EV 3-9063, N.Y. 
від 10-5 по пол. 

"INQUIRIES 
Invest In Scotch Whisky for 
grouth of Capital. Past А рге– 
ficnt trends. Indicate large pro
fit potential. Tax advantages. 

Write for free report X-l. 
Scotch Whhky Representlve 

Ltd. 
56 Pine St. N. Y.. N.Y. 10005 

Phone 344-5010 

ICE CREAM ЛАНЧОНЕТА 
на продаж в Hackensack, N.J. 
Air conditioned. Площа для 

паркування. 
Телефонувати: 

(212) BE 2-9321 

yee?fltoHJOHCPHIJI i f f (bA^ e a 2 a ' 
O"biuiTOPflHTft.4. ОКОЛИЦЯ! 
яьШШШЯЇЇЯЯШіЬс 

повідомляє, що 

в суботу Wro квітня 1967 року 
і.КЬітіНШШЖ^ і!Ч ИШ 

в залі 
У К Р А Ш С ^ К О Г а Ц А Д І Р Н А Л Ь Н О Г О 

О Б ' Є Д Й А Н Н Я 
З СА00ІЮ7 ІсЛпздУс OrpJ fr-^op^p \ П0КА 

- відбудуться -"9^mmmvxmw`` 
OKpyH^^Qii?PSriTe^TiBiHnSpB YHC 
, m ТОРОНТОНСЬКОЇ ОКРУГИ 

в яких участь беруть такі відділи УНС: 
Торонто чч: 49 402, 407, 408, 415, 418, 432, 440, 
453, 469, 470, 478; Ошава 464; Судбури 439, 
Кіркленд Лейк 446; Тимминс 456; Су Сен Марі 
426; Форд Віллєм 441; Гамилтон 458, 462; Лон
дон 460; Ватерфорд 449; Бреддфорд 466; Кітче– 

нер 486; Ґвелф 410 
в яких повинні взяти обов'язкову участь представники 

всіх Відділів Округи. 
Д І Л О В А П Р О Г Р А М А : 

1. Відкриття зборів. 
2. Вибір Президії зборів. 
3. Відчитаная І прийняття протоколу минулорічних збо– 

1чІВ" і 
4. Звіти з діяльності! Окружного Комітету. 
5. Дискусія над звітами Та уділений абсолюторіі окруж

ній управі. :. . 
в. Програмово-організаційна доповідь. 
7. Вибір нової управи. 
8. Різне. 
9. Закриття зборів. 

СВЯТОЧНА П Р О Г Р А М А : 
1. Вручення почесної пллкетн Окрузі за першенство в 

1966 році. -
2. Вручення плякет нопнм членам Клюбу Заслужених 

Союзовців та зірок давніш членам Клюбу. 
3. Вручення інших нагород УНСоюзу. 
Участь у зборах візьме заступник гол. прсдсідннка УНС 

п. Б О Г Д А Н ЗОРИЧ 
До участи у загальних зборах запрошені: найменше двох 
членів управи Відділу (секретарі обов'язково), конвен– , 
ційні делегати та союзові і громадські діячі, яким лс– | 

жить на серці розбудова і ріст УНС. 
За Окружний Комітет: 

В. Дідки;, голова О. Максимів, секретар 




