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В АМЕРИЦІ 
ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ СХВАЛИЛА більшіс-

тіо 37у до 29-ох голосів законопроект про охорону автор-
ськнх праа. Цей новий проект має змінити дотеперішній 
9акоя, який без 'більших змін обов'язус 58 років, бо його 
прийняв" був Конгрес в 1909-му році Прийнятий Палатою 
законопроект охороняє авторські права не тільки пнсьмен-
няків, драматургів, композиторів, авторів лібретт і текстів 
пісеньок, що їх передають в радіо і телевізії, та рекордів і 
тих шаф, на яких грають в ресторанах і барах. Новий 
Законопроект продовжує авторські права ще на 50 років 
після смертн авторів. Власники „граючих" ш а ф мають 
платати річно по 8 дол. до Реєстрації авторських прав. 
Ц и х ш а ф є у ЗДА коло 500,000 і вони заплатять річно 
4 мільйони дол. Неясно, як ці гроші будуть розділені. 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т ПРАЦІ ПОВІДОМЛЯЄ, що число 
безробітних з березні цього року становило 3.6 відсотка 
всіх робітніос сил країни. Воно не змінилося в порівнянні з 
ЛЮТИМ Цр. , ХОЧ СПОВІЛЬНИВСЯ ТЄМП ЗбІЛЬШуваНИЯ ЄКОНОМІ-
кж. Впродовж 12 місяців 1966-го року число затруднеиих 
щомісяця пересічно збільшувалося на 240,000. Від 1-го січ-
ня 1967-го року воно збільшується по 50,000 місячно. Але 
з цьому році не збільшується в більшому темпі число тих, 
ЯКІ шукають праці, тому і не збільшилося і число безро-
бітннх. В березні ц.р. число затруднених вш:оенло 73,347,-
000. Число тижневих годин праці в березні виносило 40.4 
а в лютому — 40.3. 

П Р И В Е З Е Н А З В'ЄТНАМУ НЕДУГА МАЛЯРП п о -
пінрюється у ЗДА. Це ствердив шеф відділу для поборю-
вання малярії при Центрі заразливих недуг д-р Ганс О. 
Лабел. В перших трьох місяцях цього року занотовано в 
З Д А 700 випадків занедужань на малярію, найбільше цих 
випадків було між колишніми вояками, що були у B'er– 
вамі. В цілому 1966-му році випадків малярії було тільки 
670, і то також найбільше між вояками, що були у B'cr– 
яамі. Три вояки померли від цієї недуги. Перед війною у 
В'єтнамі число занедужань на малярію становило від 100 
до 150. Недуга малярії проявляється а ж місяць після за-
раження. 'Деколи вона може виявитися 4кж рік після за-
раження, Вояки у В'єтнамі дістають протнмаляричні таб-
леткн. Це вони мають робити і тут впродовж 8-ох тижнів. 
Видко, що деякі вояки не заживали цих таблеток, 

ПОСУХА В Р ІЛЬНИЧИХ СТЕИТАХ пошкодила засі-
вам озимої пшениці. Департамент Рільництва в грудні 
минулого року оцінював, що цьогорічний врожай цієї пше-
ннці винесе 1,282,860,000 бушлів, а тепер передбачає, що 
вбір пшениці дасть тільки 1,162,238,000 бушлів. Найбіль-
ше від зимової ft весняної посухи потерпіли такі стен -
т и : Тексас, Оклатома і Колорадо. В Кевзасі засіяно пше-
яицето^ІЗ' мільйонів акрів, в О^щрц^^ 6.6 мільйона, а в 
Колорадо 3 мільйони, а в Тексасі 5.5 мільйона акрш. Де-
партамент Рільництва не має надії, щоб цьогорічний збір 
пшаянці був рекордовнм, як це було в 1958 році, коли 
зібрано 1,173,533,000 бушлів цієї культура. Секретар ріль-
ннцтва Орвілл Фрімен перестерігає проти зменшення ре-
зера пшениці. 

Президент Джансон обіцяє збільшити 
допомогу Латинській Дмериці 

У СВІТІ 
БРИТАНІЯ З Б І Р І Г А Т И М Е , Т В Е Г Д У ЕКОНОМГЧ-

НУ ПОЛІТИКУ, оперту на замороженні цін і платень та 
утрудненні кредитів — заявив в палаті громад канцлер 
екарбу (міністер фінансів) Джеме Каллаґен. Він признав, 
що така політика спричинює „невигоди"' для бритійсь-
ких громадян, але водночас підносить престиж Британії 
за кордоном і сануе її фінанси. Внаслідку різних еконо-
мічних обмежень, прийнятих у зв'язку з кризою В ЛИПНІ 
мик. року, Британія зможе звернути в грудні ц. р. 818 
мільйонів дол. Міжнародному Монетарному Фондові й 78 
мільйонів Швайцарії, що їх дістала, я к короткотерміно-
ву позичку. 

П г а Д Б Н Н О - В ' Є Т Н А М С Ь К і т ПРЕМ'ЄР Н Ґ У Є Н К А О 
К І ЗАПЕВНИВ прем'єра Цейлону Дудлі Сеиаиаяке, що 
коли Північний В'єтнам прихильно відгукнеться на про-
познцію Цейлону — перевести на терені Цейлону — роз-
яовн про можливості мирного закінчення В'єтнамськкої 
війни, то на ту зустріч негайно з'явиться також представ-
няк Південного В'єтнаму. Цейлон запропонував, щ о б 
обидва уряди поділеного В'єтнаму поладнали конфлікт 
„;без стороннього втручання". 

„ К О Н Т Ш Е Н Т А Л Ь " - ГОТЕЛЬ У ПАРИЖІ УНЕВАЖ-
НИВ замовлені в ньому приміщення, в яких 22 квітня 
Ц. р. мала, відбутися перша сесія „суду" над президентом 
Джансоном, як „воєнним злочинцем": ці приміщення за-
мовив був створений британським комунофільським фі-
лософом Бертрандом Расселем комітет. Директор „Кон-
тіненталь-готелю" заявив, що він є приятелем Америки. 

ІНДІЙСЬКИЙ МІНІСТЕР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 
М. С. ЧАГЛЯ ЗАЯВИВ у парламенті, що до Комуністич-
ного Китаю виїхала нелегально делегація від протиін-
дійських партизанів з провінції Наґа — старатись за до-
помогу грішми і зброєю від Пейпінґу. Найменша з 16-ох 
індійських провінцій Наґа з 400.000 мешканців на пів-
ночі Індії, у сусідстві Тибету, старається віддавна діста-
ти повну незалежність і вів навіть партизанську війну. 
У переговорах з представниками Наґі індійський уряд 
погоджувався на широку автономію тієї провінції, але 
в межах індійської держави. Переговори стали на мерт-
вій точці. 

МІЩСТЕР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ТАЇ (СІЯМУ) 
ТАИАТ ХОМАН ВИСЛОВИВ переконання, що Південна 
Азія збереже повну свою незалежність від трьох велико-
держав — ЗДА, СССР і Комуністичного Китаю, коли 
існуватиме тісна співпраця всіх її країн: Філіппін, Пів-
денного В'єтнаму, Таї, Камбоджі, Ляосу, Маляйзіі, Сінґа-
пуру, Індонезії й Бірми. За передумову для такої повної 
самостійности й розвитку південно-азійських країн Та-
нат Хоман уважає конечність, щоб Північний В'єтнам 
програв у своїй агресивній війні проти Південного В'ст-
наму. 

ЕМЕРИТОВАНИИ ФРАНЦУЗЬКИЙ Г Е Н Е Р А Л П'ЄРР 
ГАЛЛЬОА ТВЕРДИТЬ, що навіть невеличкий арсенал 
атомової зброї Франції є чинником миру, бо коли одна 
бомба всилі вбити кругло 10 мільйонів людей — в атаці 
чи в реакції на атаку - то ніхто не хоче ризикувати та-
ку катастрофу. Хоч названий генерал працює тепер у 
летунському концерні Марселя Дассоль — він дуже впли-
вовнй, як колишній близький співробітник головного KO-
мандаята НАТО генерала Лориса Норстеда і один з най-
ближчих військових .дорадників президента де Голля. 

Пунта дель Есте, Урагвай. 
— Президент Джансон зая-
вив в першій промові на пер-
шій неофіційній сесії Кон-
ференції Президентів, що 
с т а ратиметься підтримати 
проект економічного об'сд-
нання латинських американ-
ських держав та створення 
спільного ринку для цілої 
Західньої Півкулі в її пів-
денній і середущій частині. 
Президент Джансон обіцяв 
також збільшити економіч-
ну допомогу країнам Латин-
ської Америки. Ц я ДОПОМО-
га мала б бути в цій.формі, 
що американські держави не 
мусіли б ті всі фонди, які 
вони дістають із ЗДА, вида-
вати на закуп товарів у 3-
ДА. Президент. З Д А обіцяв 
вп^лнватиіка Шіїї-багаті кра-
їни в тому дусі, щоб вони 
полегшили Імпорт до своїх 
країн товарів Із американсь-
ких держав. Програма еко-
номічнрго об'єднання та спі-
льного ринку підготована на 
Конференції міністрів закор-
Донних справ,' яка відбулася 
перед Конференцією Прези-
дентів, і в якій брав участь 
і державний секретар ЗДА 
Дін Раск. Представники ла-
тннських держав заявляли, 
що їхні країни бажають са-
мі перейняти провід над по-
літичним і економічним ЖИТ-

Президент Лнндон Б. Джансон (з правого боку) розмов-
ляє з мехіканським президентом Ґ у ставом Дія з Ордазом 
(зліва) в перерві між офіційними нарадами конференції 

американських держав у Пунта дель Есте. 

тям в Західсій Півкулі, бо 
здійснення пляну ЄКОИОМІЧ-
ного об'єднання та створен-

,ня спільного торговельного 
ринку залежне від постави 
самих латинських країн до 
цієї проблеми. Справа спіль-
ного ринку є довготерміно-
внм пляном, який мав би 
початися вже в 1970 році, і 
завершитися в 1985 році. Цю 
справу з 'ясував президент 
Чілійської Республіки Еду-
ардо Фрей Монтальва. Він 
сказав, що жадна закордов-
на допомога нічого не вдіс, 
коли самі латинські країни 
не будуть згідно співпрацкь 
вати .над поліпшенням своїх 
економік. В Конференції 
Президентів беруть участь 
такі держави: Аргентина, 

І Москва. — 63-літній мар-
Ніал Андрій Гречко призна-
ченнй на військового мініс-
тра СССР на місце недавно 
померлого маршала Родіона 
(Маліновського. Гречко був 
Заступником Маліновського і 
виконував його обов'язки 
jjbm часу, коли осінню мину-

t
tfioro року Маліновський пі-
щов до шпиталю, хворий на 

істряка. Призначення Гре-
ка закінчує пресові мірку-

вання на тему можливого 
призначення на нового со-

Гвстського міністра військо-
^внх справ якоїсь цивільної 
особи, партійця, згідно з о-
прнлюдненою вже після 

^смерти Маліновського стат-
тею в „Красній Звсзді", що 
совстські збройні СИЛИ ПО-
винні стояти ПІД ТІСНОЮ КОН-
тролею компартії. Одночас-
но з призначенням Гречка 
на міністра військових справ, 
підвищено генерала Івана 
Соколовського до ступня 
маршала, а генерала-пол-
ковника Сергія Соколова до 

ЗДА „штучно створили в 
Бразилія^ Колюмбїя, - К о с Ш О Н так звану, фінансову крн 
Ріка, Чіле, Домініканська 
Республіка, Еквадор, Ґвате-
маля, Гондурас, Мехіко, Ні-
караґва, Панама, Парагвай, 
Перу, Сальвадор, Трінідад, 
ЗДА, Ураґвай і Венесуели. 
З президентами повищих 
держав прибули і штаби їх-
ніх співробітників. Куба не 
бере участи в цій Конферен-
ції, бо її виключили 3 ЧЛЄН-
ства в Організації Амери-
канських Держав ще в 1962 
p.. Болівія бойкотує цю Кон-
ференцію, бо на порядку на-
рад немає справи її допу-
шення до моря. 

Крайова продукція в першій чверті цього 
року не збільшилася 

Вашингтон. — Департа- те 
Торгівлі опублікував мент 

дані про ріст економіки в 
першій чверті цього року, з 
якого виходить, ідо крайова 
продукція в перших трьох 
місяцях цього року не збіль-
шнлася, що сталося вперше 
від шістьох років. Вартість 
крайової продукції в першій 
чверті в долярах збільшила-
ся на Іббільйонів і становн-
ла в річному відн )шенні 
S764 більйони. Але в дійсно-
сті це збільшення сталося 
внаслідок цього, що збідь-
шилися ціни на товари і за 
працю, а не сама продукція. 

Дійсне збільшення крайо-
вої продукції є таке саме, як 
в останній чверті минулого 
року. Але потішаючим фак-
тором є те, що автомобільні 
корпорації повідомили про 

що в останніх десятьох 
днях квітня число проданих 
авт перевищує число з цієї 
самої декади в тому самому 
часі минулого року. Звіт Де-
партаменту Торгівлі не є 
для нікого несподіванкою, 
бо Уряд передбачав на по-
чатку цього року, що в пер-
ших місяцях цього року 
темп збільшення економіки 
буде повільніший, як в мину-
лому році. Але зменшення 
темпу збільшення економіки 
с дещо повільніше, як Уряд 
передбачав в січні цього ро-
ку. На сповільнення ЄКОНО-
МІЧНОГО розвитку мали пилив 
завеликі інвестиції в мннуло-
му році. Тепер фірми ЗМЄИ-
шують інвестиції і внпроду" 
ють забагато випродуковп-
ннх товарів п дотеперішньо-
му часі, і це спричинює змсн-
шення крайової продукції. 

Республіканські конгресмени домагаються 
скасувати Уряд Економічної Можливости 

Вашингтон. — Республі-
канські члени Палатної Ко-
місії в справах виховання і 
праці предложили свій влас-
ний плян, який мав би кош-
тувати J1.7 більйона, і згідно 
з яким мали б здійснювати 
програму боротьби проти у-
бозтва. Вони домагаються 
скасувати Уряд Економічної 
Можливости, який здійснює 
програму поборювання вбо-
гости. Вони плянують, щоб 
цією справою займався Де-
партамент Здоров'я, Вихо-
вання і Добродійносте. Кон-
Гресмен республіканець із 
Ню Иорку Чарлз Е. Гуделл 
заявив, що вбоге населення 

не вдоволене з тісї плутани-
ии, з якою працює Уряд 
Економічної Можливости, і 
тому треба цей Уряд злікві-
дуватн. Уряд президента 
Джансонр бачить ті трудно-
ЩІ, Перед ЯКИМИ СТОЇТЬ nptv 
грама поборювання вбогости 
і тому проектує деякі зміни в 
дотеперішній програмі. Ма-
ють видати заборону праців-
никам, затрудненим в про-
грамі поборювання вбогости. 
брати участь в політичній 
партійній активності. Мають 
видати зарядження, щоб не 
можна було вживати урядо-
внх фондів на незаконно пі-
кетування або демонстрації. 

Гречко призначений на міністра 
військових справ СССР 

ступня просто генерала. Ге-
нерал Іван Павловський став 
віце - міністром військових 
справ, а шеф штабу, маршал 
Матвій Захаров, залишився 
надалі також віце-міністром 
— впоряд із 8 іншими ВІЦЄ-
міністрамн. Андрій Гречко 
був головням командантом 
збройних сил держав т. зв. 
Варшавського пакту, себто 
СССР і його сателітів. Тепер, 
мубуть, він зречеться цього 
становища, В американській 
пресі появилась вістка, на-
че б таким командантом Bap– 
шавського пакту мав стати 
польський генерал Маріян 
Спнхальський, але водночас 
висловлено сумнів, чи Со-
вєтн виречуться мати під 
своєю безпосередньою КОН-
тролею війська своїх сателі-
тів. Андрій Гречко — укра-
їнського роду, але під час 
української визвольної вій-
ни й революції приєднався 
як доброволець до больше-
внцької кінноти Будьояного. 
Після того скінчив у Москві 
військову академію. 

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНІМ СВІТІ 

СССР заповів вплату до каси ОН 
„добровільної контрибуції" 

Об'єднані Нації. — Амба-
садор СССР в Об'єднаних 
Націях Микола Федоренко 
заявив на Спеціальній KOMJ– 
сії ОН для мирових onepa– 
цій, що СССР вплатить не-
бавком до каси ОН „добро-
вільну контрибуцію", щоб 
облегшити фінансову снтуа-
цію тієї світової організації. 
Водночас Федоренко вжив 
напастливого на адресу ЗДА 
звороту, що — мовляв — 

зу" та що ЗДА не вплатнлн 
до цього часу ніякої „добро-
вільної контрибуції" до ОН. 
Представник ЗДА у тій Ко-
місії, Сеймур Фінджер, не-
гайно заареагував, прига-
давши, що ЗДА не тільки 
вплатили всі суми, які вони 
мали заплатити для втриму-
вання міжнародного війська 
ОН в різних мирових місіях, 

але й заплатили 25 разів 
більше, аніж СССР, до Ди-
тячого „Фонду;, ОН і фонду 
розбудови Речник ЗДА при-
гадав, що Фінансова Комісія 
ОН, в якій, членом с також 
СССР, ствердила, що'Об'єд-
наяі Нації мали 75 мільйонів 
дол. дефіциту, який все ще 
загається мрк 334 53 мільйо-
ни -^'ІгТййі'"-'"вилити „добро-
вільннх контрибуцій". Цей 
дефіцит постав внаслідку 
відмови Совєтамн і Франціс-
н і платнтн. на мирові місії 
ОН, дарнатцХ^'ЯЇвІТ ухвалн-
ла Генеральна Асамблея. Ц я 
справа спричинила була ва-
жку кризу в ОН, яку полад-
нано к о м п ромісово що 
Франція Й СССР зобов'яза-
лись вплатнти „добровіль-
вільні контрибуції", які на-
справді є тільки зворотом 
частини свого заборження 
до каси ОН. 

ЗДА признали азиль видатному скрипалеві 
з Комуністичного Китаю 

Ню Иорк. — Американські 
власті признали політичний 
азиль видатному скрипалеві 
й композиторові Ма Шу-
тсунґові, який ще осінню ми-
нулого року втік з КомунІс-
тнчного Китаю разом з дру-
жиною І двома синами. Ио-
му вможливили переїзд до 
Ню Иорку, до свого брата, 
також музики Ма Шу-тсунґ 
був президентом Централь-
ної Музичної Академії в Пей-
пінгу і віцепрезидентом про-
фесійної організації китай -
ських музик. В червні мину -
лого року його і 500 інших 
китайських інтелектуалів та 
діячів культури перевели на 
50-денннй ..ідеологічний пе-
'ревишкіл" До „Академії со -
ціялізму", а від серпня по -
чались для нього шикани, 

переслідування , принижу -
вання і фізичні знущання 
збоку „червоногвардійців" у 
ході ,,культурної революції". 
Остаточно, його запроторили 
до кацету для примусового 
виконування важких фпич-
них робіт. Він перебув 103 
дні в приміщенні „ДЛЯ ДІЯВО-
лів і демонів". ВІН ВІДМОВНВ-
ся виявити спосіб. ЯКИМ ЙО-
му і його родині вдалося 
втекти, при чому він звернув 
увагу, що виявлення шляхів 
його втечі могло наразити на 
важкі переслідування тнея -
чів його земляків в Китаї. Ма 
Шу-тсунґ виявив усе це на 
пресовій конференції, на якій 
заявив, що внаслідку nepe– 
живань в другій половині 
минулого року він усе ще не 
всилі музикувати. 

Директор НАСА Вебб твердить, що 
вдасться лет на Місяць д о г Ш 0 р. 

Вашингтон. — 10 квітня 
Палатна Підкомісія в справі 
космічної програми почала 
переслуханий в справі по-
жежі космічного корабля 
Аполло 27-го січня, і як пер-
шнй зізнавав директор На-
ціональної Аеронавтнчної і 
Космічної Адміністрації 
Джеймс Е. Вебб. Він заявив, 
що можна буде направити 
всі недостачі в програмі А-
полло. і американські астро-
навтн до 1970-го року змо-
Жуть дістатися на Місяць. 
..Які не були б наші помил-
ки, казав директор Вебб, то 
все таки ми є в цілості здіб-
ною дружиною". Численні 
члени Палатної Підкомісії 
вказували на ті недостачі, 
про які говориться у звіті ок-
ремої урядової Комісії, яка 
досліджувала справу катас-
трофи космічного корабля 
Аполло. в якій згинули три 
американські астронавти. 

Директор Вебб твердив, що 
ці недостачі о. перебільшені в 
цьому звіті, Г вдасться ЗДІЙ-
еннти програму Аполло у 
призначеному лЛяні. Ця про-
грама мас коштувати коло 
23 більйонів Дол. Один екс-
перт заявив, що астронавти 
могли б були втекти з кабі-
нн, коли внбухла пожежа, 
якщо б вони мс-Глй були ВІД-
крити дверЦята впродовж 
двох - трьби секунд. Але ка-
біна була так збудована, що 
до відкриття дверцят треба 
було аж 60- секунд. Інший 
знавець зізнав, що була не-
достатня інсталяція елек-
тричних дротів, і це спрнчи-
нило пожежу, яка внбухла 
внаслідок короткого зам-
кнення. Директор Вебб за-
певняв Підкомісію, що в ко-
роткому часі можна буде на-
правнти всі недостачі, і тоді 
можна буде почати дальші 
пробні лети. 

ДЕЛЕГАТСЬКИЙ З ' ЇЗД 
ОбВУА 

Філадельфія. - 3 і 4 черв-
ц. р. відбудеться тут у примі-
щениі Бенджамін Френклін-
готелю, о год. 9-ій зранку, 
9 з черги Делегатський З'їзд 
Об'єднання бувших вояків у-
країнців в Америці. ОбВУА 
було засноване осінню 1949 
року з одночасною ліквіда-
цісю єдиної тоді в Америці 
організації Стрілецьа Грома-
да. Хоч від того часу ство-
рились і інші комбатантські 
організації — ОбВУА зали-
шилось центральною, з фі-
зичними й правними чле-
нами, бо належать туди Бра-
тство ьол. Українських Січо-
вих Стрільців та Об'єднання 
кол. вояків УПА — на авто-
номних засадах, а з Братс-
твом кол. вояків І УД УНА 
ОбВУА найтісніше опівпра-
цюс. 3-го червня відбудеться 
в названому готелі також 
Ювілейний З' їзд колишніх 
українських вояків. 

ДИТЯЧИЙ ХОР У Ш 
ВИСТУПИТЬ У 

ФІЛЯД ЕЛЬФИ 
Філядельфія. — Як ПОВІ-

домнв телефоном мястець-
кий керівник і дириґент Ди-
тячого Хору УМІ Юрій 0 -
ранський, цей Хор висту-
пить тут. із самостійним кон-
цертом 16-го квітня в Школі 
св. Василія, якій і передасть 
прибуток з концерту Penep– 
туар складається з творів у-
країнськнх композиторів-
клясиків і сучасних компо-
зиторів. З Хором працюють, 
крім диригента Ю. Орансько-
го, вокалістка Антоніна Ли-
сенко і акомпаніяторка Га-
ля Сагата-Порнтко. В кон-
церті візьме участь також 
Смичкова Група оркестри У-
МІ та кілька наймолодших 
солістів! У висліді кількарЬ 
чної праці з дітьми і молод-
дю, досягнено таких успіхів, 
що Дитячий Хор УМІ вже 
готується до фонозапису — 
для видання окремої довго-
грайної платівки. 

ГЕТЬМАНСЬКА 
„ЮВІЛЕЙНА КНИГА" 
Філядельфія. - Книга на 

яких 800 стор.. із близько 
150 фотознімками та ілюс-
траціями, присвячена 50-річ-
чю проголошення Гетьман" 
ської Держави в 1918 році, 
мас вийти наступного року. 
Про це нове видання пові-
домнла Управа Гетьмансько-
го Руху. що її очолюють 
Дмитро Левчук і Віктор Ва-
куловський. 

ІНИКАПВСЬКІ ЛІКАРІ 
ФУНДУЮТЬ БІБЛІОТЕКИ 

УКРАШОЗНАВСТВА 
Шикаґо . Ілл. - Д-р Те-

офіль Демус уфутідував 6І-
бліотеку українознавста (106 
томів) лля Католицького У-
ніверентету Лойола в Ши-
каґо, а д-р Роман Смик С92 
томи) для Університету Но-
тр Дейм в Індіяні. Даровані 
книжки, старанно підібрані, 
обхоплюють ділянки ТЄОЛО-
гії, мистецтва, історії, reorpa– 
фії, архітектури, археології 
політичної думки. Окремо 
подаровано кляснків україн-
ської літератури в англійсь-
кому перекладі. Правління 
бібліотек прийняли ці дарун-

ки з великою вдячністю, бо 
цей крок є початком розбу-
дови відділу українознавчих 
дисциплін двох найбільших 
католицьких університетів 
Середньої Америки. 

ОПУБЛІКОВАНО 
РІДКІСНУ ФОТОЗНІМКУ 

МИТРОПОЛИТА УАПЦ 
ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО 

Шикаґо. — У 5-му берез-
невому числі журналу ,.llpa– 
вославний Українець", opra– 
ні УАПЦ (Соборноправної), 
на першій сторінці о п ^ л і к о -
вано рідкісну фотознімку 
Митрополита Василя Лнп-
ківського: старшого віку Мн-
трополнт читає книгу „До-
бротолюбіс". Цю фотознімку 
зробив у березні 1935 року 
в Києві брат Митрополита, 
Іван Гриценко (тепер свя-
щеннк УАПЦ у ЗДА) , і во-
на, як можна припускати, 
є останньою перед арештом 
Митрополита В. Липківсь-
кого в 1937 році і його му-
ченицькою кончиною. 

Д-Р МИХАЙЛО 
ГОЛОВАТИЙ ОДЕРЖИТЬ 
НАГОРОДУ ВІД АСТМЕ 
Шнкаґо. — Як повідом-

лено у виданні ,,Інланд 
Сгілмейкер" з лютого 1967 
p., що виходить в Іст Ш н -
каґо, Індіяна, д-р Михайло 
Головатий одержить на річ-
ному з'їзді АСТМЕ (Амери-
канська Інженерна Асоція-
ція) нагороду-відзначення 
„Міжпрофесійної Співпраці" 
за 1967 рік. Д-р М. Голова-
тнй с керівником Дослідно-
го відділу сирих иатерія-
лів. заліза і криці. Пого бу-
це відзначено за „наукові 
досягнення у справі вироб-
ничої інженерії" та і інші 
успіхи Церемонія naropo– 
дження відбудеться в Ши-
каґо 24 квітня. 

НЕВ'ЯНУЧІ „БАГРЯНІ 
РОЖІ" - ЗНОВУ 

В НЮ ИОРКУ 
Н ю Иорк. - З ІНІЦІАТИВИ 

ЛМКлюбу, Театр у П'ятницю 
під керівництвом Волод. Ша-
шаровського покаже тут у 
суботу 15-го квітня, о год. 
7.30, у Юніор Гайскул на 
Авеню „Б" знамениту коме-
дію Бенедетті ,,Багряні ро-
жі", в постановці Богдана 
Паздрія. Це буде останній 
виступ ТуП у Ню Иорку в 
цьому сезоні. 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРЕМ'ЄРА 
ФІЛЬМУ . .ШЕВЧЕНКО У 

ВАШИНГТОНІ" 
Мюнхен. Вперше п Ев-

ропі було показано докумен-
тальний повнометражний кі-
нофільм ..Шевченко у Ва-
шинґтоні" режисера Юрія 
Тамарського ще 18 лютого ц. 

Мюнхені, З ІНІЦІЯТИВИ 
Г. Прокопчука. ІІрсм'с-

ра відбулася в присутності 
представників баварського у-
ряду, членів Міської Управи 
Мюнхену, німецьких та ін. 
журналістів. Голова НІмсць-
ко-Українського Товарнст-
ва д-р Редер привітав гостей 
та розповів про історію від-
криття пам'ятника Т. Шев-
ченкові у Вашингтоні, про 
працю КПШ і коротко 
про значення творчості! Та-
раса Шевченка. 

Д-ра 

У Лондоні вийшла книжка про 
українських комбатантів у Британії 

Лондон. — Саме появи-
лась тут книжка на 152 сто-
рінкн друку ,.чвірки", ха-
рактеру альбомного видан-
ня. ,,Альманах ОбВУ" „1949-
1964". Це 15-тирічна історія 
Об'єднання бувших вояків 
українців у Великій Брита-
нії. Книжка багато ілюстро-
вана з мистецькою обкла-
динкою графіка Роберта Лі-
совського, дас докладний 
образ тісї комбатантської ор-
ганізації, заснованої колнш-
німн вояками І Української 
Дивізії, яких збірно переве-
зено з Ріміні до Британії. Ця 
організація нараховує тепер 
23 відділи й 3 гуртки. У кни-
жці подано історію і діяль-
ність кожного з отих ВІДДІ-
лів, а такі подробиці, як та-

белі членства, рахункові :;ni– 
ти докладний зміст журналу 
тої організації ..Сурмач" за 
pp. 1935-63. звідомлення з 
спортовнх і розвагових ім-
през. з розписуваних кон-
курсів краси (із світлинами 
всіх нагороджених красунь) 
і багато інших подробиць 
свідчать про пістнзм. з яким 
та українська комбатантсь-
ка організація ставиться до 
свосї праці. На жаль, на те-
рені Британії існують ще 5 
інших українських КОМба-
тантськнх організацій, які 
все ще не зуміли чи не захо-
тілн з'єднатися. Як поваж-
ний успіх своїх заходів ОбВУ 
зараховує створення Україн-
ської Комбатантської Ради з 
участю представників усін 
тих організацій комбатантів. 
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Д;каін'0іі у 11 in денні її Америці 
П зв'язку з конферепісю ..на вершинах", що відбува-

сться н Пупта дель Есте, в Уругваї, з участю президента 
Джансона і 18-ох південноамериканських президентів, по-
:п:м ІНІ і, -різноманітні коментарі: одні не прикладають до 
тісі конференції велико! ваги і перестерігають, що від неї 
не треба сподіватись будь - яких ,,чудес", інші навпаки 

вбачають у ній історичну подію. Ціль цієї конференції 
покласти основи лід Спільний Господарський Ринок в 

Західній гемісфері етапами, спершу в Центральній Аме-
рпці та окремо в Південній, опісля в усіх латнноамернкан-

'СЬКИХ країнах, і в останній стадії спільно з Північною 
Америкою, - ідо с. ще музикою майбутности. Однак, гос-
ПОДарські справи Латинської Америки так тісно пов'язані 
з політичними, що конференція в Пунта дель Есте мас 
безумовно куди глибше значення, як указував би її фор-
мальний денний порядок 

Латинська Америка все ще соціяльно - економічно 
відстала; Бідність, голод, пошеснГ недуги, низький рівень 
рільництва і шкільно - виховної системи, анахронічні яс-
краві кастові й класові різниці — все це створює в її краї-
JI.::–: хронічний настрій неспокою та невдоволення із загро-
зою заворушень та переворотів. Цо — сприятливий ґрунт 
для комуністичних підривних елементів, які знайшли собі 
головну квартиру па Кубі Кастра, з якнайбільшою допомо-
гою Москви. 

Найбільшою, мабуть, трудністю в оздоровленні тієї си-
туацїї с нехіть заможних верств латиноамериканських кра-
їи погодитися на реформи, які обмежили б їхні непропор-
ційні прибутки та їх значення в державних системах. Труд-
но закріпитись там демократії, яку безоглядно викорнсто-
вують комуністи. А що кожна латиноамериканська країна 
мас відрубні господарські умовний, кожна з них вразлива 
на пункті споої суверенности, і всі вони разом насторожені 
сурроти ,,енкі - імперінлізму", від якого хочуть тільки гро-
піеи. З'сдннені Держави стоять перед надзвичайно склад-
ннм завданням — причинитися до оздоровлення тамошньо-
го незавидного стану. Якщо внаслідок подорожі презнден-
та Джансона до Уругваю лідери латиноамериканських 
коаїн краще зрозуміють засаду З Д А : „допоможу тому, 
хто сам собі помагає", то це вийде у користь Латинській 
Америці і всьому вільному світові. 

Московська нарада 
Як повідомила совстська преса, в Москві відбулась 

7-го квітня „нарада ідеологічних працівників", на якій 
обговорювано питання „ідеологічної роботи" у зв'язку з 
роковинами большевнцького перевороту. У ній взяли 
участь секретарі всіх республіканських компартій, в тому 
числі секретар ЦК КПУкраїнн А. Скаба, міністер культури 
СССР К, Фурцева, голова Комітету для культурних зв'яз-
ків із закордонними країнами при Раді Міністрів СССР С. 
Романовськнй та ін. — вибрані з вибраних діячі комуніс-
тнчної партії, пропагандисти, від літератури до музики. В 
кінці з довгою промовою виступив секретар ЦК КПСС П. 
Демічев, але її змісту не опубліковано. 

Скупі повідомлення совстської преси про ту нараду 
вказують на те, що на ній порушувано важливі питання 
ідеологічно - пропаґанднвної роботи, визначено основні 
напрямні, за що і проти чого боротись, як діяти ,,на да-
ному етапі" в самому СССР і за кордоном. Характерно, що 
в нараді брали участь і голова Комітету для культурних 
ЗВ'ЯЗКІВ з закордоном, і підлеглі йому республіканські дія-
чі. Засекречені промови та вказівки дають підставу думати, 
що на нараді йшла мова не лише про влаштування в СССР 
святкувань „із барабанним босм" з нагоди 50-річчя боль-
шевшдької контрреволюції в колишній царській Росії. Са-
мі святкування можуть лише підкреслювати якісь ідеоло-
гічні рішення та партійні завдання і вказівки. 

Можна припускати, що, у висліді тісї наради в Москві, 
ще більше зактнвізус свою закордонну діяльність Комітет 
для культурних з'язків із закордонними країнами, зокре-
ма так зв. республіканське Українське Товариство для 
культурних зв 'язків із українцями за кордоном. Вже й те-
пер оте Товариство не лише посилає час від часу поетів-
,.дипломатів" за кордон, але й пропонує різні кінофільми, 
виставки, книжки, пісні - ноти; хто забажас — зможе діс-
тати і твори Тараса Шевченка (щоправда, з тонко проду-
маннмн, аитншевченківськнмн примітками та пропусками), 
і твори Леніна, з вказівками, що він був найбільшим .,дру-
гом" українського народу. . . 

Не знаємо рішень, винесених на згаданій нараді в Moc– 
кві, але можемо твердити, що там була заплянована чер-
гова ідеологічно - психологічна атака на Захід, в тому 
числі на українську політичну еміграцію. -

ї ї МОСТКАХ' 
Так газета Катерини Коло-. 

сової „Вісті з України" з лю-
того 1967 року назвала еврю 
чергову статтю, скеровану 
проти УкраїнськоїПовстансь-
кої Армії. До речі, в coBCT– 
ськін пресі не згадується, що 
створена вона була 25 років 
тому. Але, замовчуючи юві-
лейну дату, значно частіше, 
ніж у попередніх роках, зга-
дусться про УТІА, а київська чоть порятункові Бг 
„Молодь України" аж у ви. Але цим допі 
трьох числах писала цього 
року про боротьбу проти 
УПА в 1947 році на Станис-
лавівщині. 

нах, мусить промовити зброя. 
Ви самі винуваті в цьому. 
Смерть зрадникам, смерть 
ОУН і УПА!" 

В іншій листівці, З.ПІДПИ-
сом того .ж Баха, сказано: 
,,... Повстанці сидять по лі-
сах, терплять голод і' холод. 
Нападають на німецьких во-
яків, думаючи в своєму зас-
ліпленні, що вони допомага-

Батьківщн" 
допома гають 

тільки червоній Москві"... 
Збереглися для історії й 

інші документи. Ось уривок 
з одного із закликів УПА: 

53 К Н И Ж К А З 
(2) ” 

.гі 

Про що розповідається чи- „Грузини! Не будемо вмнра-
тачеві - емігрантові в найно- ти за німецький грабіж, не 
вішому фальсифікаті про будемо вмирати за московсь-
УПА, її бійців і командирів? кий і.мперіялістичннй роз-
Чому така назва „На хнт- бій. Український народ зак 
ких підмостках : 

Автор тієї статті у „Вістях 
з України", Ілля Сухій, ніби 
зустрівся десь в СССР з М. 
Сливкою, колишнім вояком 
третьої сотні Ворона. „Я — 
нібито сказав йому Сливка, 
— потрапив у курінь УПА, 
так звану українську повс-
танську армію, загони якої 
формувались в Берегово" 
(дивна „послідовність": аб-
ревіятура великими літера-
ми, а розшифрування — вже 
малими!) . Не знаємо; чи”нець" ч. 5-6 за квітень-тра-
Сливка взагалі живий, чи 
складав свої „ревеляції" під 
наганом, чи, може, І. Сухін 
сам його видумав. 

Далі Сливка нібито розпо-
відає, що одним куренем 
„керували 7 німецьких офі-
церів"; що „фашисти пок-
ладали якусь надію на УПА, 
і що вона вірно служила їм, 
а не українському народові". 
Лише з „одного німецького 
літака" біля села Рожанкн 
скинули гітлерівці для упів-
ців, крім медикаментів, „200 
комплектів обмундирування 
(якого? німецького?), три 
скрині набоїв для гвинтівок, 
і 6 І— для автоматів... Ні-
мецький генерал заявив, що 
німці — союзники УПА... 

Перед наступом На Сколе^ 
— пише І. Сухін, - гітлерів-
ці дали, куреневі УПА 3 ваЖ-
ких міномети, 40 кулеметів, 
150 автоматів і т . д. 

З статті виходило б, що 
відбувалося все це а 1944 
році. „Багато років минуло 
відтоді, а українські буржу-
азні націоналісти, що знай-
шли пристановище за океа-
ном, продовжують вити про 
„знедолену Україну", — за-
кінчус Сухін. 

Яке завдання ставлять со-
бі автори такого роду стат-
тей з „Товариства культур-
ннх зв'язків з українцями за 
рубежем"? Те саме, що й 
преса в УССР: обернути 
правду коміть - головою, за-
терти пам'ять в народі про 
УПА, очорнити тисячі й тн-
сячі, що вмерли в боротьбі 
за незалежну Україну. 

Переглядаючи списки ні-
мецьких генералів, які діяли 
на Волині й Холмщині в 
1943-44 pp., легко можна 
знайти там прізвище фон 
Баха — „уповноваженого 
райхсфюрера для боротьби 
проти банд", СС-оберґруп-
пенфюрера ' і генерала полі-
ції. У підписаній цим катом 
українського народу лнстів-
ці українською мовою сказа-
но: ,Теть з ОУН і УПА!.. 
Німці остерігали Вас перед 
тими безсумлінннмн ЄЛЄМЄН-
тами, а тепер тому, що бага-
YO з Вас помагали бунтарям 
та бандитам в ганебних чн-

ликас Вас до спільної бо-
,ютьби з нашими спільними 
аорогамн.' Йдіть разом з ук-
раїнськимн повстанцями; 
формуйте свої національні 
відділи".. 

Подібні звернення ПІДКИ-
дали упівці воякам різних 
національних відділів при 
німецькій армії, бо в УПА 
були не самі українці, а й 
сини та дочки інших ПОНЄВО-
лених Москвою народів. 

А ось з журналу „ПоВста-

вень 1945 року, що виходив 
в Україні вже тоді, коли 
один окупант змінив друго-
го. звернення Головного Ко-
манднра УПА Тараса Чуп-
ринкн, дане в травні 1945 ро-
ку. Воно звучить так : 

„Гітлерівська Німеччина 
остаточно розгромлена й 
розбита. Не боятися вже 
більше українському наро;ю-
ві ні винищування у газових 
камерах, ні масових розстрі-
лів цілих десятків сіл озвірі-
лнмн гестапівцями... Ваша 
караюча рука гідно відпла-
чувала за розстріли і пален-
НЯ СІЛ. У боротьбі 3 НІМЄЧ-
чиною наша Українська 
Повстанська Армія зоргані-
зувалася і пройшла першу 
(бЬйову школу. Т а з розва-
лом Німеччини вернувся і 
розгосподарнвея на Україні 
ще гірший окупант — Росія. 
Від віків поневолюючи Укра-
їну, вона не зрезнґнус з'-неї 
ніколи, незалежно, чи в неї 
царський режим, чи „найде-
мократичніша в світі реегіуб-
ліка". І саме оця „соціяліс-
тнчна республіка" рішила 
остаточно покласти край ук-
раїнським самостійницьким 
змаганням"... 
І Це звернення Головного 
Командира УПА закінчусть-
ся закликом: „З незламною 
вірою, вперед! Хай живе 
Українська Самостійна Со-
борна Держава!" . . 

У цьому заклику — вся 
суть боротьби Української 
Повстанської Армії. бороть-
бн на два фронти, а також 
окреслення головного зав-
Дання українського пароду 
на майбутнє. 

Тому Москва з допомогою 
своїх „культурних" товат 
рнств і намагається зобрази-
тн тепер УПА „німецькою 
служкою", загонами бунта-
рів та бандитів — так само, 
як представляли її свого, ча-
су уповноважені райхсфгаре-
ра на українських землях. 

Такі психологічні атаки 
для людей на „хитких під-
мостках" не минають без на-
слідків. але, виходить, вони 
заслабі, якщо Москва мобілі' 
зус всі засоби, щоб і . цю 

Приятелі полетіли далі. 
Присівши на стежку, ка 
краю дороги, вони завважи-
ли дві довгі людські тіні. Це 
були селяни - ангели. 

— Сайквель, — говорив 
один, — коби бодай нас не 
приловили. Гарно тоді ми 
виглядали би! Поперше — 
буки, подруге — сором і 
біль. 

— Емелех, не думаймо 
про те, — говорив другий, — 
і маймо надію, що нам по-
щастить. Далебі, вже годі 
терпіти все це на Давидово-
му фільварку. Гарусш увесь 
день, а навіть не можеш наїс-
тися. Відважився сказати 
якесь слівце — вже .буки. 
Поводяться з нами, наче з 
худобиною, а не з ангелами. 

— Правду кажеш, та як 
подумаю про своїх діток, то', 
наче б хто у серце вколов. 

— Зо мною те саме, але 
тепер уже запізно. 

Якось Шмуль, зайшовши 
до свого шкільного товариша 
побачив, що на леваду, де 
пасся „месіанський" бик, 
вийшла молодиця - ангел 
Хася, в червоній запасці. 
Вона була вагітна на дев'я-
тому місяці. Приятелі стали 
крізь вікно давати Хасі зна-
кн, щоб завернула, бо черво-
ною запаскою роз'юшить 
бика. Хася не зрозуміла їх 
знаків, а пастухи того всьо-
го не завважили, бо були 
зайняті грою в карти. Хася 
спокійно підходила чимраз 
ближче. 

„Месієш" - бик побачив 
червону запаску, але стояв 
спокійно. Певно подумав, що 
він не звичайний бик, то й 
не випадало йому починати 
бій з якоюсь червоною ган-
чіркою. Хася приступила до 
бика і почала гладити його 
по шиї. Нараз нахилилася 
до його вуха і промовила: 
„Месія йде!" 

Бик задрижав, бо знаві що 
тепер прийде йому кінець: 
ного заріжуть, спечуть і ца-
дики будуть їсти його м'ясо, 
облизуватися і приповідати: 
„Ай - ай - ай — то це раз 
райський смак!" Так поду-
мавшп, він похилив голову, 

'схопив Хасю на роги й пог-
нав у напрямі християнсько-
го раю. 

Зчинився страшний крик. 
Пастухи стали свистати, щоб 
завернути бика. Всі, хто мав 
крила, пустилися в погоню. 
Летіли й молоді ангели, бо-
родаті й небородаті жиди-
ангели. Бик з усісГ сили 
гнав вперед. 

Вже стало темніти. Чути 
було лише шелест ангель-
ських крил. Заблимали зеле-
ні світла. Це була границя 
християнського раю. Там 
видніла православна церква. 
Почулися звуки дзвонів. За-
піненин бик перебіг грани-
цю до християнського раю, 
з Хасею на рогах. 

На самій границі стояли 
синьоокі, ясноволосі ангели 
у високих чоботах, поспн-
равшись на списи. Деякі 
християнські ангели хотіли 
були зупинити бика, але це 
їм не вдалося. Жидівські ан-
гелн зупинилися на границі 

',ДЕ СР2БНОЛЕНТИИ СЯН ГОШВЕ, 
Тільки ота крилата, внку- нік. Потім дошгиваЬ до Кра 

історії сфальшувати, перепи-
сатн наново. 

. Д-р П. Мірчук, Україн-
ська Повстанська Армія, 

славну сторінку української 1942-1952, Мюнхен, 1953. 

і посідали на землю сумгіі, 
засоромлені. 

— Може вони зловили 
його! — завважив один ан-
гел. 

— А коли й зловили, що 
нам із того? 

— Вони, сохрань Боже, 
можуть зарізати його на 
„трефне" спосіб. У ладять 
бенкет, а наші цадики будуть 
Дивитися на те, висолопив-
ши язики. 

— Реб Гензель, дайте 
якусь раду. 

Реб Гензель не відповів 
нічого. Підійшов до хрнсти-
янської пограничної сторо-
жі і заговорив трохи їдиш, 
трохи ломаною „гоїш"-мо-
вою: 

— Наші месіяш-бик гіні-
бер, він зробив вайрах до 
ваші рай. 

— Щ о ? — епктав „цугс-
фюрер" з християнської пог-
граничної сторожі. 

— Наші месіяш - бик ін 
ваші рай, і— .говорив Ген-
зель, представляючи руками 
втечу бика. 

Християнські погранични-
кн розсміялися: 

- Пашол вон, жид пар-
хатий! — гукнув Василь 
Ангелюс. ' 

З християнського раю по-
чулися викрики „ура!" Ви-
ходило, що там нарешті зло-
вили бика. 

Жиди почали докоряти 
пастухам, що, замість пан-
трувати бика, грали в карти. 

Віддалеки зібралися рабі-
ни, радячи раду, що їм далі 
діяти. Посередині стояв ра-
бін - чудотворець із Садогу-
ри: „Де ті драбн пастухи? 
їм треба дати добру науч-
ку!" 

Надбіг задиханий рабін 
із Городенки. В бігу загубив 
десь патинок. „Таке нещас-
тя, - заводив він, — Щ о ж 
мені тепер робити з золотим 
ножем і виделкою, які я ку-
пив собі для бенкету?!" -
„То мусів чорт вмішатися в 
цю справу, — сказав люб-
линський рабін, бо відкіля у 
худобини взялося б стільки 
розуму?" — „Треба сконтро-
лювати всі мезузив, — кри-
чав залнцнцький рабін, — 
може котрась мезуза вже не-
вальорна, тож скоїлося це 
нещастя". 

— Ходімо! — сказав Пі-
серль Шмулеві. — Хай собі 
галїціянн сперечаються за 
мезузи, а ми підемо на Алею 
Патріархів, послухаємо, що 
там говорять. 

Там застали цаднків із 
Шполн й Кішннць. Вони та-
кож сперечалися. Цадик із 
Шполи бився у груди і крн-
чав: „Ґевалт, євреї! Ґевалт! 
Ану ж нині з'явиться Ме-
с ія? !" 

На вулиці Баль-Тов, де 
жили самі бідаки - ангели, 
був спокій. Тут кожна родн-
на мала лише однісіньку па-
ру крил. Коли хтось кудись 
відлітав, решта членів роди-
ни мусілн сидіти вдома. 

На вулиці Ставей - Ізраель 
жили багаті цадики. Рабін 
Леві Ісаак із Бердичева, зо-
дягнений наче на шабас, сто-
ячн серед дороги, підніс ру-
кн до неба і жалівся Госпо-
деві мовою їдиш, бо гебрей-
ської не знав. Благав, щоб 
Господь учинив чудо: щоб 
бик вернувся у жидівський 
рай. Рабін із Дубна хотів був 
щось сказати, але його пе-
ребилн, бо він кожну свою 

та поетом, фраза залишила 
ся з колись ба:гатої історії 
річки Сяну, заселеної ще не-
давно в середньому бігу су-
цільною українською масою, 
обважнілої пам'ятками укра-
їнської старовини ще з кня-
жих часів. 

Ставши в 1939 році кор-
дониою лінією, наїжилася 
вона лініями дротяних засік 
і обсерваційних „вишок" 
прикордонних військ НКВД. 
Спорожніли ЇЇ береги, внсе-
лено місцеве t населення, 
тільки вершники на конях і 
вівчури гасали по запуще-
них полях, по гайках і лісах, 
і полоскала рвучка гірська 
вода труп не одного смільча-
ка, що пробував вирватися 
через кордон на Захід. 

А потім, по війні, по крн-
вавих боях з УПА, прийшли 
ще дальші виселення, даль-
ші виправлення кордону 
між СССР і „народною" 
Польщею. Тепер і Сян пов-
яістю на польській території, 

і ось виписують цій річці 
нову метрику і плянують да-
ти їй нове обличчя. 

У „Трибуні Люду" з 14 
березня ц. р . в статті „З бі-
гом Сяну" Р. Шидловський 
порівнює Сян з французь-
кою Люарою із рядом гар-
них замків уздовж її бігу та 
багатьма туристичними ат-
ракціями: 

„Випливаючи з гір, минає 
Сян старе місто Лісько і Ся-

промову починав алегорією: 
„Був собі король і мав він 
трьох..." 

Скликали загальні збори 
до головної синагоги. Закра-
лися туди Шмуль з Пісерлем 
і сховалися під лавою. При-
їхав цар Соломон і сповістив, 
що вислав до християнських 
цадиків листа. 

- У листі, — сказав Со-
ломоя, — я написав, що ми 
готові переговорювати з ни-
ми, скільки схочуть вони 
взяти за звільнення бика, 
хоч нам правду сказавши, не 
Дуже то й треба його. Я ви-
слав того листа голубом". 

- Як то нам не залежить 
на месіяш - бикові?! Як це 
— нам його не треба?! - -
зняли крик усі присутні. 

СОЛОМОН СПОКІЙНО ВСМІХ-
нувся і мовив: — Я так 
тільки сказав, бо ми не по-
виниі дати їм пізнати, що 
нам так дуже залежить на 
бикові. Це — дипломатія! 
Треба розумітися на дипло-
матії! 

т Мезуза, склеєна рурочка, 
яку жиди прибивають на од-
вірку входових дверей. В ній 
зберігається виписана спеці-
яльннм чорнилом частина 
молитви за Ізраїль (із П'ятн-
книжжя) й уривки інших 
молитов. Щодва роки треба 
перевіряти, чи не затерлися 
деякі літери тих молити. Ме-
зуза хоронить хату від не-
щастя. 

(Закінчення буде) 

КІНОФІЛЬМ ПРО 
МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО 

„Літературна Україна" з 
21 березня повідомляє про 
документальний фільм Кн-
ївської Кіностудії під назвою 
,,Наш Рильський", знятий 
оператором О. Даврнком за 
сценарієм О. Островської. У 
фільмі показано М. Рнльсь-
кого переважно вже в стар-
пюму віці, за працею, в Голо-
сіївському Лісі тощо. 

січина, пишної резиденції 
магнатів Красіцькнх. Ця ре-
несансова палата , ' з незрів-
цянною атнкою і ,каплн,цею, 
що витримує порівняння з 
Зиґмунтівською Каплицею 
на Вавелю, могла б стати 
маґнетом для тисяч турнс-
тів. 

Внутрішнє подвір'я п'ала-
тн в Красічині, оточене ар-
кадами, є ідеальним тараном 
для інсценізації масових ви-
довищ. Тут можна б вистав-
ляти твори ШеКспіра чи 
„Відправу грецьких послів" 
Кохановського, а, також „Ма-
зепу" чи „Горштйяського" 
Словацького. ” 

Недалеко К р а с ^ и в н ле-
жнть Дубецько, де стоїть ще 
палата, в якій наводився їг-
натій Красіцький. І цей бу-
динок треба б упорядкувати, 
щоб його могли відвідувати 
туристи... . , 

А потім, — пише Р. Н1ид-
ловськнй, — пропливає Сян 
через одне з найгарнішнх 
польських міст і— Пере-
мишль, старий город, розта-
шований у стіп високих уз-
гір. РозложивсА він мальов-
ннчо над рікокн в кітловнні, 
яка сходить лагідно з гір, 
замкнута їх півколом від за-
ходу, сходу і півдня, а від-
крнта до півночі. Повно тут 
прекрасних пам'яток мину-
лого. Є старий зіамок а кіль-
кома костьолами. Є музей, 
колекції якого івіданачають-
ся високою вартістю, а ста-
рі ікони могли б стати ат-
ракцісю на європейську мі-
ру, подібною, як стали вже 
колекції руських (!) ікон в 
музеї в Сяноці. Мають вони 
свій власний стиль і різнять-
ся так Дуже від російських 
ікон, що зацікавилися ними 
історики мистецтва нанпо-
важніших осередків дослідів 
цього надзвичайного і орнгі-
нального мистецтва. 

Дещо далі ще одне старе 
місто над Сяном: Ярослав. 
Тут міщанські рененсансові 
доми на ринку не.уступають 
під оглядом своєї архітек-
турної вартости і краси ста-
рим домам у Казимирі над 
Внслою чи в Замості. Треба 
їх тільки вміло ,KOHcepByBa– 
тн, бо загрожує їм під дю-по-
ру серйозна небезпека... Йід-
копані численними підзем-
ними коридорами, пивниця-
ми і льохами — ці доми мо-
жуть завалитися, якщо 
дбайлива рука не зміцнить 
їх фундаментів ; не подбає 
про те, щоб не 'запалися во-
ни в ніщо..." 

Пройшовши так. до кінця 
бігу Сяну, закінчує автор: 

„А втім, є ще ,й інші пля-
ни. Повний енергії і задумів 
директор колекцій у Ланцу-
ті, Дуда - Дзсвсж, плянус пе-
ренестн кільканадцять ста-
рнх церковець того району в 
одне місце і уставити їх ка 
узгір'ї над Сяном. їх середи-
на буде прикрашена старими 
іконами й іконостасами, різь-
бами і меблями, що їх позби-
рано з цілого району. І так 
постане знову високої кляси 
туристична рідкість..." 

Нічого, здасться, й додава-
тн до цього. Поплив Сян у 
чуже холодне море, поніс з 
собою і співанки,наших Бес-
кндів, і нашу історію, і нашу 
славу... А наші святощі, що 
ми не зуміли їх оборонити, 
витягає влада католицької 
держави на показ, на базар 
як туристичну атракцію. 

)Гр. Снит 
гі^ 

Нестор Король 

ОЧИМА ЗВИЧАЙНОГО УЧАСНИКА 
(Спогади) 

Г^Ф^^ФФФФФФ^^Фв^ФФФФФ^ФФ^ФФ^0Ф^^Л^Ф^^Ф^^ФФ^Ф4^ФФФ0і^ФФФФ^вФ І 

У ремонтній комісії і 

Революція застала мене в 
Лісках на Вороніжчнні в 
4-ім запаснім кавалериїсь-
кім полку, якому я здавав 
партію коней з ремонтної 
комісії (один з підрозділів і 
Військового Міністерства, що 
заготовляв і розподіляв ко-1 
я'-й серед артилерійських, 
кавалерійських частин і обо-
зу армії). В комісію я потра-
ПИВ завдяки рекомендації 
„генерала для доручень в 
надзвичайно важливих enpa– 
вах" при Ставці Верховного 
Головнокомандувача Pocin– 
СЬКОЇ армії генерала графа 
ГуейДеиа. Інакше не бачити б 
М'еНІ 'ТОЇ КОМІСІЇ ЯК СПОСЇ І1П-
ТИ.ІИЦІ. 

,,Пого сіятсльство генерал 
граф Гейден рекомендував 
нам вас. поручнику, як чес-
ного і сумлінного офіцера, 
- зустрів мене такими сло-
вами начальник комісії ге-
нерал Н. Придивляйтесь 
і запам'ятовуйте кількість 
коней в куплених табунах, 
кількість забракованнх ко-
ной, продажні на них ціни. 
А т?пер ходімо я представ-
лю вас вашому майбутньому 
безпосередньому начальнн-
козі. полковникові Свешні-
кої :у" . 

..Безпосередній началь-
ннк" зустрів мене неприхи-
льпо. „Ви, поручнику, із 
студентів будете"? спитав 
він. ..Так", ведповдаю. 

„З ЯКОГО учбового :;:ікла-

д у ? " — „З університету". 
- „З якого факультету і 
курсу"? - ,,З природничого 
відділу фізико-математично-
го факультету, з четвертого 
курсу". — „То що ж ви ро-
розумісте в конях!" — вн-
крикнув він. — „На конях я 
розуміюсь, — відповідаю. 
— поминаючи те вже, пане 
ПОЛКОВНИКУ, ЩО Я КІННОТ-
чнк, як всі інші ваші офі-
церн, я ще студент сільсько-
господарського інституту, а 
перед вступом до універснте-
ту закінчив не гімназію, а 
середню сільськогосподарсь-
ку школу". 

Справа в тому, що полк. 
Свєшніков перед тим сам со-
бі підбирав усіх підлеглих: 
трьох офіцерів, двох ветери-
нарннх лікарів, чотирьох 
вахмістрів, унтер-офіцерів, 
ветеринарних фельдшерів і 
навіть солдатів. Це була те-
пла компанія, серед якої я 
був білим круком. 

Полк. Свсшніков на віль-
них кінських ярмарках в 
Оренбурзькій і Тобольській 
губерніях та в киргизьких 
степах, у закаспійських тур-

кменів і в Карабаху на Кав-
казі (між Каспійським ^мо-
рем, Персією і Ериванською 
губернією), особливо в кнр-
гнзьких степах закуповував 
коней не поодинці, а тлбуна-
ми, по кількасот, а то н бі-
льше в табуні. Перед купів-
лею ніхто тих коней не- ра-
хував: купували ввесь та.-
бун. А після купівлі почина-
ли вже рахувати і сортува.-
ти коней по категоріях за 
придатністю для армії: в ар-
тнлерію, в кавалерію, в обоз 
і в „брак" (коні з Ґанджем, 
низькорослі. рябі то'що). 
„Брак" та ж комісія po.^npo– 
дувала селянам. 

Більші ціни на коней зав-
ждн були на захід від Вол-
ги: в Центральній Москов; 
щині, в Україні і на Нівніч-
нім Кавказі. Туди Свсшні-
ков і переганяв ..брак" - на 
продаж. Зловживання були 
великі. Один киргизький 
кінь Військовому Міністерс-
тву обходився в 20-35 руб-
лів. В три, чотири рази до'-
рожчі були коні з Карабаху, 
їх було небагато. Але най-
цініїіші, в чотнри-п'ять ра-

зів дорожчі коні були в тур-
кменських степах. Ні у тур-
кменів, ні в Карабаху та-
ких великих табунів, як у 
киргизьких степах, не було. 
Найбільше 20-30 коней. Тут 
їх доводилось купувати по-
одинці. Великих кінських 
ярмарків теж не було, і Свє-
шніков охоче мене брав з 
собою. На ярмарки з велики-
мн табунами мені рідко до-
водилось потрапляти. Най-
часгіше посилали мене на 
приватні і державні кінські 
заводи, бо там самі пильну-
вали, щоб до армії не потра-
пнв неповноцінний кінь. То 
були цікаві мандрівки. При 
одній з таких поїздок до Ка-
рабаху я був дуже здивова-
ний, натрапивши у Ленко-
ранській низині на чисто у-
країнські села Іванівну, Map– 
ківку, Жарівку, Журавку та 
інші з подібними назвами. 
Кінські ярмарки поблизу 
киргизьких степів і в са-
мнх степах були цікаві. 

Уявіть собі за кількаиад-
цять кілометрів від Оренбур-
ґу рівний, як стіл, степ, ПО-
критий густою високою тра-

вою, кілометрів 12 в один 
бік і кілометрів 9 в другий. 
Це „кінська ярмаркова пло-
ща". По ній досить дале-
ченько один від другого, щоб 
не змішались, розкидані бі-
льші й менші табуни коней. 
Довкола кожного табуну 
день і ніч їздять верхівці. 
Увесь ярмарок верхи на ко-
нях. 

По середині площі стоять 
два однокінних вози з підня-
тими догори голоблями і з 
брезентовими над ними бу-
дами. Перед возами дві на 
колесах військові кухні. Пе-
ред ними на високому колі 
висить велика з фанери до-
шка, а на ній червоним о-
лівцем великими буквами 
напис: 

ЛЕСТАРАН 
А Б Е Д ИЗ 2-Х Б Л Ю Д 8 КО: 
І-ОЕ 5 КО 
2-ОЕ З КО 
Х Л Е Б ПА БРЮХУ 

Це мало означати: Ресто-
ран. Обід з 2-ох страв 8 ко-
пійок, І-ша страва 5 коп., 
2-га 3 коп., хліб, скільки вмі-
стнться в черево. Нижче си-
нім олівцем такими ж велн-

кими буквами напис MOCKOB– 
ською і киргизькою мовами 
запевняв, що в обіді свини-
нн нема, і що вона в цих ка-
занах ніколи не варилась. 
Перед кухнями навхрест по-
забивані коли, а на них зби-
ті докупи дві дошки — стіл. 
З обох боків стола дошки на 
колах — лави. Поодалік за-
бнто далеченько один від 
одного два коли і між ними 
протягнуто над землею дріт. 
Це — конов'язь. 

Свешнікова заінтригував 
напис. „Цікаво, що вони да-
ють на обід за „8 коп." — 
каже він. — ходімо пообіда-
смо". Ледве знайшли мкщ я 

за столом. Подають повну 
емальовану миску „щей" 
(густий капусняк) з кавал-
ком баранини завбільшки з 
два кулаки. На друге та-
ку ж миску пшоняної каші 
наполовину з грубо посіче-
ною рараниною, що плаває 
в товщі. Чудовий пухкий бі-
лий пшеничний хліб, накра-
яний скибками через увесь 
буханець, стоїть в решетах 
на окремому столі. Хліб тре-
ба брати самому. „Цього обі-

ду вповні може вистачити на 
шістьох солдатів'і, — каже 
Свсшніков. 

Киргизи, туркмени і ка-
рабахські азербайджанці за 
коней банкнотів не брали, 
їм видавали ордери на одер-
жання грошей в обласних 
і повітових „казначействах" 
(відділи державної скарбни-
ці) . Там на ці ордери вони 
одержували п л а т у срібними 
рублями і піврублями в бре-
зентових запльомбованнх мі-
шках по тисячі рублів в мі-
шку, вагою кожний мішок 
по одному пуду і два фунти. 
Рахунок ішов мішками, а 
частину тисячі відраховува-
лось окремо. В Оренбурзі 
розплату переводив „мсно-
вой двор". 

Це була для мене праця, 
зв 'язана з вічними подоро-
жуваннями до кінських sa– 
водів, на ярмарки і скупчен-
ня коней, до кавалерійських 
і артилерійських' частин, 
розкиданих по всій Російсь-
кій імперії, і до Румунії пе-
ред і після її ветупу ДО ВІЙ-
ни. 'J 

( Д а л і ' б у ^ ) 
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В. Кедровгьинй 

ЛАВГЯТІ ІСААКА БАЗЯКА 
28-го лютого в Ню Иорку 

помер бувший член Цен 
тральної Вади та багатьох 
українських національних 
організацій Ісаак Базяк. До 
праці на українське націо-
вальне поле він прийшов за-
довго ще до революції 1917 
року. Він з дитинства виріс 
на українській ниві й з пер -
ших часів своєї громадської 
свідомостн був українцем, я-
кнм залишився до смерти. 

В п е р ш е Я СТрІНуВ ЙОГО 12 
1917 році в Києві, коли яри-
їхав я к делегат на Другий 
Всеукраїнський З'їзд, хоч ра-
ніше ми херсонці, мали та-
смнян контакт з київською 
групою соціялістів револю -
ціояерів, членом якої був І -
саак Базяк. До 1917 року ми 
не знали членів тієї групи, а 
тримали контакт лише з од -
ним - двома членами київ -
ської групи. Таким контах-
том від нас херсонців був 
фельдшер військового шпи -
талю в Херсоні Іванів. Він 
їздив до Києва й звідти прн-
вознв для росповсюдження 
українську нелегальну газо-
ту „Боротьба", яку видавала 
партіа українських соціял іс-
тів - революціонерів. 

Ми тоді не знали тих кн-
ЇВСьких товаришів, що вида-
валн цю газету'. Та й вони 
всі мали свої партійні прі -
звища, щоб маскувати себе 
перед російськими жандар -
мами, та агентами російської 
влади. Дише по революції 
нам стали відомі імена дел-
кях активніших членів гурт-
ка київських соціялістів-ре -
волктціонерів, а між ними 
дуже активного товариша за 
прізвищем ,,Бахус". Лише за 
деякий час ми від киян ді -
зналися, що під цим прізвн-
щем ховався Ісаак Базяк. 

Я дозволю собі подати ви-
тяг з книжки Миколи Ковл-
левського ,.При джерелах бо-
ротьби", бо в ній на сторінці 
185-ій М. Ковалевський про 
видання газети ..Боротьба" 
говорить: 

„Російський поліційний а-) 
парат був увесь час настав 

але це не вдалося. Ми засто-
сували тактику рухливості!, 
кожне число „Боротьби" дру-
кувалося в іншому .місті, , 
Тут придалися нам наші 
зв'язки . . . Найдовше пере -
ховувалася наша друкарня в 
Олександрівській лікарні під 
опікою нашого внпробувано-
го товариша Ісаака Базяка, 
який працював у цій лікарні 
фельдшером . . . ” 

Про те, як дали прізвище 
L Базякові , ,Бахус" М. Koaa– 
левськнй рос повідає так : „Як 
відомо, з вибухом війни в ці-
лін імперії видано заборону 
продавати горілку. Лише 
принагідно можна було ку -
пити невеличку кількість 
спірту. При наших зв 'язках 
з медичним персоналом най-
більшої київської лікарні і 
видатній організаційній до -
помозі нашого товариша Ба-
зяка, МІІ діставали лікарські 
рецепти На більшу кількість 
спірту й продавали Його. По-
казалось, що це стало досить 
значним джерелом для нашої 
каси. Базяк відограв при 
цьому велику ролю, дістав 
він партійне прізвище „Ба-
хус", хоч сам він не пив за-
багато алькоголю. 

Після того, як виявилося, 
що поліція почала нападати 
на слід друкарні в помеш -
канню І. Базяка, друкарню 
перенесено в інше місце, а 
„Боротьбу" почав друкувати 
у військовому штабі Округи 
штабовий писар Панас Люб-
ченко, що пізніше був ГОЛО-
вою Ради Комісарів України, 
поки сам застрілився. 

Потім друкарня „Бороть -
би" мандрувала в інші місця, 
і поліція до самої революції 
не знайшла її. 

Коли в Києві Рада Това -
рнства Українських Посту -

повців у перші дні революції 
1917 р. рішила утворити за-
гально - український центр 
для культурних справ Укра-
їнн, тоді на вимогу україн -
ськнх соціялістичних opra– 
нізацій, а передовсім гуртка 
українських - соціялістів-ре-
полюціонерів рішено утвори 

Клівленд, Огайо 
ВИБРАНО НОВУ УПРАВУ 004СУ 

(зрв) - 5-го березня від-
булись тут у Домі СУМА 17-
ті Загальні збори Третього 
Відділу Організації Оборони 
Чотирьох Свобід України 
(ООЧСТ). Проводила ними 
президія у складі: Михайло 
Яремко — голова. Володи-
мнр Хома і Микола Поглід 
- члени. Каденція уступаю-
чої Управи тривала три ро-
ки, три місяці й чотири дні. 
В цьому часі доложено всіх 
старань з боку ООЧСУ й 
інших ОУВФронту, щоб за-
безпечити максимальну у-
часть українців, з Огайо у 
вашингтонській м а й іфеста-
ції 27-го червня 1964. Влаш-
товано дуже поважне під по-
літичннм і культурним ОГЛЯ-
дом Свято 18-го жовтня 1964 
для вшанування п'ятих ро-
ковин смерти Провідника 3 4 
ОУН, Степана Баядери, 
який згинув з рук агента 
московського уряду СССР. 
Уступаюча Управа наладна-
ла впродовж минулої каден-
ції ділову співпрацю з Упра-
вою Українських Злучених 
Організацій Клівленду, що 
сповнюють функцію МІСЦЄ-
воі-о Віддділу УККА. 

Нову Управу Відділу 0 0 -
ЧСУ в Клівленді вибрано од-
ноголосно у такому складі: 
Лев Кусяка, голова; д-р Зе 

заступник і керівник зов-
нішніх зв'язків; Микола 
Поглід, другий заступник 
голови і культ. - сусп. реф.; 
Мирослав Гейниш, екзеку-
ТИВНИЙ секретар; Степан Зо-
рій, референт преси н інфор-
мації; Юрій Коцюмбас, ф1-
нансовнй реф. ; Степан Кав-
ка — господарський реф. 
Андрій Стецяк — організа-
цїйннй реф. ; вільні члени: 
Олександер Блашків, Тарас 
Бурий, Роман Возняк, Воло-
димир Корнацький, Семен 
КріслатиЙ, Василь Мудрак, 
і Володимир Шудан. Члена-
ми Контрольної Комісії є 
Роман Почтар, голова, та 
Володимир Хома і Михайло 
Бібик- До Полюбовного Су-
ду ввійшли д-р Іван Подри-
гуля, Михайло Яремко і 
д-р Олександер Клос. Деле-
ґатами на Конвенцію Голав-
ної Управи ООЧСУ вибрано 
Мирослава Гейннша і Рома-
на Почтара. Справу постій-
них делегатів до місцевого 
Від. УККА мають вирішити 
на першому засіданні нової 
Управи. До її найближчих 
завдань належатиме ство-
рення Осередку Жіноцтва 
ООЧСУ. як також належне 
відзначення Срібних Роко-
вин створення УПА, що йо-
го підготовляє тут на 14-го 
жовтня Відділ Товариства б. 

нон Винницький, перший Вояків УПА. (-) 

леннй на те, щоб відкрити т и о р г а н і з а ц і ю . що охопила б 
нашу нелегальну друкарню. 

З А В Д А Н Н Я 
Н А У К О В О Г О Ф О Н Д У 

А С С О Ц Ш ї Ш 
У К Р А Ї Н С Ь К И Х 

П Р О Ф Е С О Р І В Т А К І : 
1. Фінансувати уже ггідгото-

вані англомовні праці з украІ-
иоанавства і переклади праць 
українських письменників і 
науковців. 

2. Давати стипендії досвіД-
чеНИМ науковцям на опрацю-
ванкя тем із українознавства. 

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

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

Допоможіть нам у тій праці. 
Вона буде корисна і для Ук-
раїнськоі Визвольної Бороть-
бн і для нас тут в Америці. 

Виписуйте чеки на: 
The Parma Savings Co. 
Research Endowment of 
U.A.A.U.P. 
Account No. М-754Я 
Виснлаюте чек до: 
The Parma Savings Co. 
5839 Ridge Roed 
Parma. Ohio. 44129 
З а щформаціямн пишіть до: 
Prof. M. Meftryk 
1160 .Meloy Rd. 
Kent, Ohio 

всю українську визвольну 
боротьбу й цю організацію 
названо ,,Українська Цен -
тралмта. Рада". На цьому ор-
ганізаціняому засіданню був 
представником від соціял -
революційного гуртка Ісаак 
Базяк. Таким чином він став 
першим від соціял - револю -
піонерів членом Центральної 
Ради, яким він був до кінця 
її існування. 

Не стану тут переповідати 
про муравлину організацій-
ну працю, яку виконував І. 
Базяк від Центральної Ради 
та Партії Соціялістів Револю-
ціонерів, членом першого 
Центрального Комітету якої 
він був. 

Президія Центральної Ра-
дн доручила Базякові помог-
ти д-рові Д. Левицькому в 
праці Комітету опіки над 
галицько - буковинськими 
втікачами та полоненими, що 
перебували в Кисві. Ісаак 
Базяк також організував 
харчову допомогу їм та До-
помогу різними речами, а та-
кож підшуканням для них 
приміщень. Український Вій-
ськовий Генеральний Комі -
тет доручив йому започатку-
ватн організацію Галицько-

Г"^ 

1. 

До ,їв-ріггп ожщповлепия 
Української Щеряшігноети 

з а м о в л я й т е 
К н и ж к у „ В Е Л И К А У К Р А Ї Н С Ь К А Р Е В О Л Ю - ) 
Ц Ш . К А Л Е Н Д А Р П О Д Г Й З А Л Ю Т И Й 1917 
- Б Е Р Е З Е Н Ь 1918 Р О К І В " з чнел . д е р ж а в -

Ц і н а 2.00 д о л я р н . н и м и а к т а м и . 
2 А Ф І Ш І в орнґ . велич, ( ф о т о с т а т и ) : 1-го, 4-го 

3-го і 4-го : И Н В Е Р С А Л І В укр . мовою і окремо 
3-го Ун іверсалу в укр. , р о с , пол. і жид івськ ій 
мовах . Ціна кожної а ф і ш і 4.00 д о л я р и 

Замоплонпя і гроші надсилати до 
ГНІІПЯТИВНОГО КОМІТЕТУ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 

50-РІЧЧЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
Д Е Р Ж А ВНСКТИ 

на адресу секретаря: 
Mr. К. TURKALO 

ві і West 157th Street. New York, N.Y. 10082 

Буковинського куреня, з 
якого в скорому часі постали 
Січові Стрільці, організацію 
яких перевів і закінчив, ра-
зом з галицькими старшина-
ми Євген Коноваледь, коли 
прибув до Києва. 

На еміграції Ісаак Базяк 
працював у різних украіясь -
ких національних організаць. 
ях, а найбільше у Відні. Він 
був членом Союзу Журна -
лістів та Письменників, чле-
ном Допомогового Комітету 
військово - полонених та вті-
качам, членом Українського 
Товариства Прихильників 

Ліги Націй і членом його 
управи. Це Товариство внз -
нано повноправним членом 
Міжнародного Товариства 
Прихильників Ліги Націй. 

Сподіваючись, що в Аме -
риці можна знайти ширшу 
працю, а головне організува-
тн матеріяльну допомогу ук -
раїнцям - емігрантам в Евро-
пі, він у липні 1923 року ви-
їхав до Ню Йорку. Тут він 
відразу включився в працю 
різних товариств і з'організу-
вав деяку матеріяльну й мо-
ральну допомогу українцям 
в Европі. В Ню Йорку він ра-
зом з малим гуртком ново -
прибулих з'організував укра-
їнські вечірні школи, в одній 
з них сам учителював. За -
сновано п'ять таких шкіл, де 
були вчителями фахівці, але 
ці школи не могли дедаго 
проіснувати, бо проти них 
виступали старі провідники 
українського життя в Ню 
Иорку. 

Сам І. Базяк майже три 
роки працював тяжко в ,різ-
гшх фабриках та на вітаад-
ковнх працях. Був одним із 
засновників У к р а ї н с ь к о ї 
Православної Церкви в Н ю 
Иорку. Стомившись і знеяі -
рившись у можливість шнро-
кої національно - держав -
ницької праці в Америці, він 
повернувся До Европи, де 
пізніше також багато прадю-
вав для матеріальної допомо-
ги українським втікачам по 
другій світовій війні. 

Перебуваючи в Ню Иорку, 
Ісаак Базяк утворив групу 
допомоги Українському Ви -
дявничому Комітетові в Пра-
зі для видання збірника тво-
рів поета Грицька Чупринки. 
За гроші ці появився гарний 
том віршів Грицька Чупрнн-
ки. 

Тут побіжно хочу торкну-
тися болючої справи для Ва-
зяка та інших піонерів укра-
інського визвольного руху, 
які були відсунуті новопри -

булими діячами українсько -
го визвольного руху по рево-
люції 1917 року. Самонай -
меноване представництво sa 
кордоном Української Партії 
Соціялістів - Революціонерів, 
яке в Празі . створив Микита 
Шаповал, виключило з пар-
тії Ісаака Базяка, а також ос-
новоположннка партії Мнко-
л у ' З а л і з н я к а та ще декого, 
які працювали в партії перед 
революцією 1917 року. Ви -
ключен^ їх за те, що вони 
ввесь час лишалися вірними 
ідеям Центральної Ради та 
революції 1917 року. 

Ісаак Базяк працював у 
партії в ті часи, коли кожної 
години над ним висіла загро-
за бути арештованим pocifi– 
ською владою й скараним яз 
смерть, або, в кращому разі, 
засланим на довгі роки в 
каторжні роботи. Ті, що у -
хвалювали виключення й о -
го з партії, стали членами 
партії тоді, коли повалено 
царський уряд і бути рево -
люціонором було ,,почесно й 
модно". Так, наприклад, го -
лова закордонного празько-
го комітету соціялістів - ре -
волюціонерів Микита Шапо-
вал вступив до київської ор -
ганізації цієї партії аж у 
червні 1917 року, щоб роби-
ти ,.революційну кар'єру". 
Ісаак Базяк увесь час лн -
шався на старих партійних 
позиціях демократизму та 
парляментарнзму, а порево -
люціЙні члени партії покоти-
лися вліво аж . до визнання 
совотської влади на Україні. 
Виключення з партії І. Ба-
зяк переносив покірливо, але 
терпів морально, тратячи ві-
ру в ідейність організацій та 
їх проводів. 

В час злочинного вбивства 
С.В. Петлюри Ісаак Базяк 
жив у Парижі й був близь-
ким до Головного Отамана. 
Після вбивства Отамана він 
здивував усіх паризьких у-
країнців умінням зоргаиізу -
вати достойний похорон С-В. 
Петлюри, коли інші були 
спаралізовані цим тяжким у-
даром. 

Десять років тому він по-
ВернуВСЯ ДО АіїерИКЯ, СПОДІ-
ваючись тут стрінути своїх 
давніх приятелів. Але багато 
з них уже померло, а багато 
також, зневірені відійшли віт 
громадської праці й на ста -
рість доживали свого віку. 
Умер він, маюча обмежене 
коло своїх приятелів, яго 
влаштували йому достойний 
похорон. 
Хан-буде йому земля пером! 
—,-t U u а!—'-

Р Е З О Л Ю Ц І Ї 
З А Г А Л Ь Н И Х З Б О Р І В С У Ж А 

Учасники Звичайних Загальних Зборів Спілки Укра-
їнських Журналістів в Америці (СУЖА), які відбулися в 
приміщеннях Українського Народного Дому в Ню Иорку, 
Н. Н. в суботу, 8 квітня 1967, на закінчення своїх нарад 
одноголосно схвалили: 

1) Висловити признання уступившій Управі СУЖА, 
зокрема його голові ред. Іванові Кедрннові-Рудницькому 
та першому секретареві д-рові Р. Крнштальському, за їхню 
активність і працю в користь СУЖА і всіх українських 
журналістів в Америці; 

2)Одобрити напрям праці СУЖА, як станової, понад-
партійної організації, яка востаннє проявляє живішу ді-
яльвість також на громадському відтинку; 

3) Доручити новообраній Управі СУЖА поширити ді-
яльність Організації у всіх секторах українського життя та 
нав'язати взаємини з американським журналістичним 
світом; 

4) Доручити новообраній Удраві СУЖА посилити за-
ходн для організаційного оноплення всіх українських 
журналістів, зокрема наймолодших, які студіюють чи які 
вже покінчили журналістнчні або споріднені студії на вн-
соких школах ЗДА; 

5) Зобов'язати всіх членів СУЖА, щоб вони повністю 
придержувалися точок Кодексу Етику Українського Жур-
наліста, що був схвалений на 11 Зїзді Українсьних Журна-
тістів Америки й Канади, в листопаді 1966 року в Торон-
то, Онт. Канада; 

6) Зобов'язати новообрану Управу СУЖА продовжу-
вати чи наладнати якнайтіснішу співпрацю аі Спілками 
Українських Журналістів в інших країнах вільного світу; 

7) Доручити новообраній Управі СУЖА поробити за-
ходи, щоб між СУЖА і СУЖ Канади продовжувалися 
добросусідсьні взаємини й щоб обі ці Спілки внпрацювалн 
програму й здійснили ідею скликання Конференції Укра-
їнськнх Журналістів у Вільному Світі в рпмкях Світового 
Конгресу Вільних Українців; 

8) Доручити новообраній УправіСУЖА слідкувати 
за рівнем і фррмою полемічних статтей в українській пресі 
та інтервеніюватн й прийняти етатутові рішення у внпад-
ках грубого порушення постанов з 'ясованих в Кодексі Ети-
ки Українського Журналіста й зокрема впливати, щоб при-
пинилнея непристойні, прилюдні атаки в пресі одних чле-
нів СУЖА на других, чи одних пресових органів на інші. 
Виготовити проект окремого Суду чи Дисциплінарної Ко-
місії. яка мали б право вживати санкцій у таких випадках; 

9) Доручити новообраній Управі Сужа, спираючись на 
висловлені думки й дискусію випрацювати плян праці СУ-
ЖА й його послідовно здійснювати; 

10) Доручити новообраній Управі СУЖА оргакізува-
ти дискусійні вечори СУЖА або зустрічі редакційних шта-
бів поодиноких періодичних видань з громадянством в 
різних місцевостях ЗДА. 

В АМВРИЩ І В СВГТІ 
В СЕНАТСЬКІЙ ПІДКОЯІСП в справі адміністратіш 

ної практики і процедури зізнавав шеф розвідки Податко-
вого Уряду в Дітройті Д ж а я Дж. Ольшевскі, який твер-
див, що обманці деколи послуговуються кращими підслу-
ховими апаратами, як це можуть робити агенти Е ф Ві Ай. 
Сенатор дамократ із Мізурі Едвард В. Лонґ заявив, що він 
дуже здивувався, коли довідався, як Податковий Уряд по-
слутовувався підслухами своїх агентів. Але Ольшевскі 
заявив, що підслухів вживається дуже рідко і робиться це 
згідно з реі'улл-міном агенції. Сенатор демократ Філій Гарт 
обороняв розвідчих агентів, які під присягою працюють 
для поборювання злочинів. 

ПОЛІЦІИНИП ЕКСПЕРТ СТВЕРДИВ на розправі 
проти Ричарда Спека, якого оскаржують у вбивстві вісь-
мох медичних сестер в Шикаґо , що відтиски пальців в тій 
кімнаті, де відбувся той злочин, належать до оскарженого 
підсудного Спека. Ці відтиски пальців „зняла" поліція на 
дверях тієї кімнати, в якій Спек вбив свої жертви. Офщер 
поліції заперечує твердження оборони, що ці відтиски' 
пальців були „замазані" і не можуть свідчити про злочин 
Спека. Медична сестра Коразон Амурао пізнала в Спеку 
того злочинця, який вбивав дівчата. 

Внаслідок місцевих страйків, власники 
автомобільних компаній звільнили 

тисячі шоферів 
Вашингтон. — Під час пе-

реговорів про новий кон-
тракт праці між спілками 
шоферів вантажних автомо-
білів і власниками компаній 
вантажних авт деякі місцеві 
спілки шоферів почали були 
страйк. Власники авт відпо-
вілн на це припиненням прж-
ці. і ванслідок цього десятки 
тисяч шоферів втратили пра-
цю. Це спаралізувало авто-
мобільнин транспорт в дея-
ких районах цієї країни. Се-

кр^тар праці Віллард Вірц 
вмішався до цього спору, і 
заіснувала можливість, що 
Уряд змушений буде на ос-
нові закону Тефта-Гартлі 
старитися про судову забо-
рону цього страйку на 90 
днів, щоб був час вирішити 
справу нової умови про пра-
цю. Вїрц займається важлн.-
вою справою можливого 
страйку на залізницях, який 
може початися в середу пно-
чі. це значить 13-го квітня. 

Ділимося сумною пісткою з Друлпямн й Знайомими, 
що 11-го квітни 1067 року після важкої недуги 

відійшов у Гіфикіо:шх у ВІЧНІСТЬ . 

бя. л. проф. МЙНОЛА 
ЄРШКІВСЬКИЙ ТОЧЕРЕТ). 

П А Н А Х И Д А відбудеться в Снрвкюзах 18 1 14 Kakr– 
пя ц. р. в похоронному :шш?д?нні Петра Мацька о год. 
7-ій веч. 

ПОХОРОН в суботу, lft-ro квітня 1907 ,р. о год. 11-ій 
перед пол. на цвинтар церкви ав. Володимира в Ютнці. 

У глибокому смутку: 
дружини — ЕВГЕГОЯ 
син - ОЛЕГ в Родиною 
кудаи -p. МИКОЛА миКИ^ВСЬКИП 

t 

Чі 

В глибокому смутку повідомляємо 
Знайомих, Друз ів та Українське Громадянство, 

що 12. квітни 1987 р. відійшов у Вічність на 84 р. життя, 
корифей українського театру, опоровнй спіти;, 
драматичний ііртнот, режисер укиипюької .опори 

бл. п. СЕМЕН Ю^ИМОІИЧ 
БУТОВСЬКИЙ 

ПАРАСТАС — в неділю, Ів^го квітня ц. р. о гоц. 
4-ій по пол. в похоронному наведенні І. Гае-нми. 4246-48 
Old York Rd., Філяде.'іь(І)ія, Па. 

ПОХОРОН — в понеділок 17-го квітни 1967 р. о год. 
10-ій ринку в Катедральнія Церкві РВ. Володимира прп 
6729 N. 5th St.. а :иіідтам на Український Пшпггар в 
Війнід Бруку, Н. Дж. 

ВІЧНА ПОМУ НАМ'ЯТІ,! 
Горем прибиті: 

дружина - Г А Л И Н А та ДРУЗІ 

Иелш то як на Г4Н0МПЦ1 

ВЕСНОЮ! 

Н А Ч У Д О В І П В А К А Ц Ш Н О - . В І Д П О Ч И Н К О В І П 

ОСЕЛІ У Н С О Ю З У 

біля містечка Кергонксон, н стейті Ню Йорк. 

ГАРНІ ВИГІДНІ КІМНАТИ - ЗНАМЕНИТА КЛ^НЯ 

СПОРТОВІ УДОГІДНЕКНЯ 

Якщо шукаєте на вікенц відпочинку серед присм-
ноі рідної атмосфери, спокою, далеко від гамору мі-
ста, далеко від занечищеного міського повітря 

приїжджайте тепер 
па Сспозіпку 

втішатися свіжим, чистим, гірським, весняним 
повітрям і сонцем. 

Тому заздалегідь замовте собі місце на ДЕНЬ. 
ТИЖДЕНЬ, ВІКЕНДИ пишучи на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 
K E R H O v K S O X . N Y . 12We K^horiknon ff14 626-Я64П 

ПЛИВІТЬ І ВІДПОЧИВАЙТЕ 
M7s BATORY Н А КОРАПЛІ 

POLISH REGISTRY 

Виїжджайте вигідно з Моїітреалу - серця 
КХРО '67, до Копенгаген й І'дииІ - серця 
Енропи. Відпочивайте і втішайте досхочу 
життям - - на цьому славетньому міжнарод-
ному судні, з уважливою службою, з казко-
внмн розвагами й премилим корабельним 
товариством. Все це відбувається на M7S 

BATOR.Y. Зголошуйтесь негайно, щоб Діста-
тн спеціяльні знижки'. 

ДАТП ВІД'ЇЗДУ: 

З Монтреалю: 29 квітші', 23 травня, 29 тернин 

Стпггви”ге m e r e подорояпіого агента 
або напишіть безпосередньо: 

GDYNIA AMERICA LIME 
159 Bay Street. Toronto l ,Oht . Ceaadm 

Phone 366-5484 f416? 

Вступайте в члени УЛСонізуІ 
^ n - H r t ^ ^ - t r - f ^ ^ r i ^ P r i g a g f l r t ^ ^ ^ ^r^r-n-"^r-f^-^--^-^^-^r^r-^--^r^^ 

Нюарк, Ірвінґтон, Мейплвуд і околиця! святочний йонЦіИг 
Т-ВО З А П А Т Р І Я Р Х А Л Ь Н И И У С Т Р І Й 

У К Р А Ї Н С Ь К О Ї К А Т О Л И Ц Ь К О Ї Ц Е Р К В И 

В І Д Д І Л в Ш О А Р К 5 7 , Н . Д ж . 
ПОВІДОМЛЯЄ ГРОМАДЯНСТВО, ЩО 

д л я в ш а н у в а н н я 

7 5 - Л І Т Т Я Н А Р О І Д Н і 
)6-ЛПТТЙ С В Я Щ Е Н С Т В А 

ЇХ БЛАЖЕНСТВА ВЕРХОВНОГО АРХНСПІІГКОПА 

Кард. ЙОСИФА СЛІПОГО 
В І Д Б У Д Е Т Ь С Я 

дня 23 квітня 1967 p., в год. 5-ій по пол. 
в з а л і : T R V T N G T O N H1GH SCHOOL 

1253 Clinton Avenue, irvmgton, N.J. 

УВАГА: Коїщерт відбудеться в залі "lKYlNGTON H l G R l 
SCHOOL", А не в залі Ри.мо-Кот. Церкви в Мейп-твуд, ак : 

було повідомлено в нвршому оголошенні. і 

ia.fc.ii її васзскасзсасзЕасасааі а u.JuJl-д^^J^^^-nJuJ^^^uJLJ^^Lлццi^зcзцl^^^^--lцl-^^-з^L4мммм^^ JU-Jt-H-JtJl^t-^-4 



И Ц І І і ч l . 

Д О С В І Д Ч Е Н І M A U I H H O B I 
ОПЕРЕИТОРН і помічники. 
Також ковалі. Постійна npa– 
ця, приємні умосннн праці, ба-
гато щедрих бенефітів -f овср-

таймн. Праця бл. дому. 
Arlington Drop Forge Co. 

Highway No. 34 Wall, NJ. 
Тел.: (201) 681-5323 

ДО ВИКІНЧУВАННЯ 
МЕБЛІВ. Постійна праця до 
полішувпння і роблений кабі-
йетів. Досвід в подробицях, та 
випалювання і викінчування, 
в гарнім, зростаючім, меблевім 
промислі. Північне Ню Джер-
зі. Всі бенефіти'. Телефонувати 

Mr. Ceglta (201) 684-2400 

pefaryt 1 . Є ОХ Ай 

КАЛЕНДАРЕЦЬ ЗМАГАНЬ 
УКРАЇНСЬКИХ КЛЮБІВ 

Кругольнин Турнір Укра-
їнського Народного Союзу 
відбудеться в суботу 15-го 
квітня в просторих круголь-

МУЖЧИНИ 
NATIONAL 

CORPORATION 
ТЕПЕР ПРИНИМАЄТЬСЯ 
ГРАДУАНТІВ ГАИСКУЛ. 
1Л Р. АБО БІЛЬШЕ. ДОС-
ВІД НЕКОНЕЧНИИ, НА-
УКА НА НАШ КОШТ, 
ГОЛОСИТИСЬ ТІЛЬКИ ТІ, 
ЯКІ МОЖСТЬ ВЖЕ ПО-

ЧИНАТИ ПРАЦЮ. 
CALL (201) 624-0018 

9 A.M. - З P.M. 
S115 ТИЖНЕВО НА ПО-
ЧАТОК. ДЛЯ КВАЛІФІКО-

ВАНИХ ПІСЛЯ 
ІНТЕРВ'Ю. 

CLEANING FOREMAN 
Праця вечорами. Мусить мати 
досвід і говорити слов'янськн-

мн мовами. 
АСЕ C L E ^ l N a 

807 5th Ave, N.Y.C. 
Near 31et St. 13th fL 

interviews 1 P.M. 

МАШИШСТ 
досвідчений, добра платня, no– 
стійка праця. Присмні умови-

нв праці, всі бенефіти. 
Numbering Machine Co. 

Atlantic A. Shepherd Avenue 
Brooklyn, N.Y. AP 7-7100 

MECH. ENGINEER 
Звнамічна молода Компанія в 

вн. Ню Джерзі (ЗО хв. до Ню 
Иорку), спеціялізус т ь с я у 
!hitfd Power Controls, подає 
п е р ш о р я д н і н а г о д и у 
Своєму інженерному відділі 
механічного інженерства що 
дміс поширювати засяг про-
дукції. Треба мати найменше 
І роїш досвіду у накреслю-
вааяі малих монтажних і про-
дукційннх приладів. Знання 
фабричної маши нової праці і 
способів стосування пневмати-
кя та гідравліки. Телефону-

ватн: (201) 228-4000 

ДОСВІДЧЕНІ 
ПРЕСМЕНИ 

на Rotary Pressmen (ротаціа-
унх машинах). Постійна пра-
ця, приємні умовкни, друку-
ааняя формулярів. Праця не-
Далеко вашого дому. Фабрика 
І Dover, N.J. Телефонувати 
Mr. Enmoweller 212 267-2890 
Г або 201 361-2906 

ФАБРИЧНІ РОБІТНИКИ 
Досвід неконечний. Багато бе-
нефітів, платні свята, добра 
платня. Періодичні підвишки. 

Голоснтнсь особисто. 
Wklte Conveyers inc. 

50 Borlght Avenue 
Keny worth, NJ. 

All equal opportunity employer 

2 МЕХАНІКИ 
, ВАНТАЖНИХ ABT 

Праця в Байоні. Добра платня 
і бенефіти. 

Тел. (201) 382-4800 
Mr. A Rugo Matlack 

за інформаціямн 

SPOTTER, MACHINE 
OPERATOR, PRESSER 

Досвід гарної праці, постійна 
позиція, платня за згодою. 
Праця блнз. дому. Голоснтнсь 

тільки особисто. 
Flair Cleaners 

405 Central Avenue 
Orange, NJ. 

К У Х А Р 
ДОСВІДЧЕНИЙ 

Добра платня, добрі умовний 
праці. 5'т2 дкя в тижні. 

Швфта 1 2 - 9 . Досконала 
нагода для відповідного. 

Chef Наш Frauendorf 
HARTFORD CLUB 
48 Prospect Street 

Hartford, Conn. 
Tel.: 203-Й22-1271 

МЕХАНІК 
до різних робіт, цікава праця. 
Машини до фабрикації пакун-
копнх картонів. Мала фабрика. 
з приємною атмосферою пра^ 
ці. Овертайин. Праця близько 

дому. 
Wrap-Ade Marhlne Co., inc. 

Call (201 773-6160 

ffl Праця EB 
m HELP WANTED MAUD 0 

PRODUCTION 
LINEMEN 

ДО ЧИСТОЇ: ЛЕГКОЇ 
ФАБРИКИ АПТЕЧНИХ 

ВИРОБІВ. 
Добра платня, досконалі 

бенефіти, присмні умовний 
праці. 

WTS PHARMACRAFT 
WYCOFFS M1LLS FOAD 

CRANBURY, N.L 

Голоснтнсь особисто, або 
телефонічно: 
609 - 448-1200 

CUTTERS 
Experienced for Steel Ware-
house,. Jersey City, N.J. Good 

pay. Steady, nice working 
conditions. 

Tel.: (201) 833-6260 

11 Праця ffl 
HELP WANTED FEMALU 

ПРАЦЯ ВЛ. ДОМУ 
Досвідчені оперейторки при 
плащах, мусять робити цілість 
одягу. Постійна праця, присм. 

ні умовкни. 
Comadel Coats 

132 Summer St., Patemon, NJ. 
Тел.: (201) 528-9573 

ГОСПОДННЯ-КУХАРКА 
Тільки для одної особи - ЛІ-
карка. 5 днів в тижні. реко-
мендаиії. висока платня. Те-
леф. тільки в пон.. вів., четвер 

між 8-Ю веч. 
799-6102 - Manhattan 

MOTHER'S HELPER 
Reliable. Care for 3 children. 
Light house keeping. Own room 

and T.v. Salary. Pleascnt 
atmosphere. Suffolk 

County Area. 
(516) 667-3373 

НЯНЯ 
Молода європейка. Висока 
платня. Цілковита опіка над 
дівчиною літ Б і хлопцем 4 р. 
Друга поміч, власна кімната з 
Tv, air cond., вимагається oc– 
танніх місцевих рекомендацій. 

Говорити і читати по-анг. 
BO 8-2136, N.Y. 

ОПЕРЕЙТОРКИ 
до шиття суконок. Мусить ПТИ-
тн цілість одягу. Постійна 
праця, присмні умовний. Пра-

ця близько дому. 
Alba Drees Co. 

38 Ann Street Passalc, NJ. 
(201) PR 9-1186 

SOABAR OPERATOR 
Досвідчена. Жіночі плащі. 
Добра платня для відпов!д-

них. Праця бл. дому. 
Supercraft Coats, inc. 
79 Midlland Avenue 

Garflehl, NJ. 478-2868 

ПОТРІБНО до ПРАЩ 
прн роблекні підшивок до жі-
ночнх плащів. Добра платня 

для відповідних. Праця бл. 
дому. 

Supercraft Coats inc. 
79 Midland Avenue 

Garfleld. NJ. Т-ч. 478-2868 

МАШИШСТКА 
Забелпеченеве бюро на долині 
міста Н. Иорку, пошукує жін-
ку, зацікавлену в різнородній 
праці. Повний час або на кіль-
ка годин. Мусить бути обов'яз-
кова. Присмні умовний праці, 
добра платня, багато бенефі-
тів. Тел. BE 3-7000, ext. 887, 

або голоснтнсь 
Trans-American insurance Co. 
110 William St , New York City 

s Праця S 
MALE ft FEMALE 

HE ВІДПОВІДАЙТЕ 
НА ЦЕ ОГОЛОШЕННЯ 
доки ви шукаєте за neptno– 
клясною працею. Кухар, бат-
лер, господар, їзда до станції. 
Мусить мати досконалі реко-
мендаціі. Відповідні платні. 

(914) ТЕ 4-3780 
Westchester County, N.Y. 

„КОВБАСНІМ АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 р. Тел.: AL 4-8779; AL 4-8717 

НОТАРІЯЛЬНЕ БЮРО 
286 Е. 10th Street New York, N.Y. 10009 

0 БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 

0 ВСЯКІ ІМІҐРАЦІИНІ СПРАВИ; 
а ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
0 ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
0 ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ І АЗП; 
0 МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

Віра КОВВАСНЮК-ШУМЕИКО Антін ШУМЕИКО 
ВІДКРИТО: в ПОНЕДІЛОК 9:30 до 7:30 веч. 

в КОЖНИЙ ДЕНЬ: 9:30 6 00 веч. 
ГТ.-V;TT -Т:СГТХЗ -"ВЧ?УТІОТЧ?^МД 9:80 До'12 дня ” 

них алеях North Park Bowl– 
ing Lanes, E. Ridge Rd. St 
Hudson Ave. 

Турнір почнеться о год. 
8.30 рано, а закінчиться бен-
кетом, який заповіджено на 
год. Y.OO вечором в залі У-
країнського Американського 
Клюбу прн 292 Hudson Ave. 
в РочестерІ, Н. Й. 

Турнір Відбиваний за пер-
шість СУАСТ-Сжід чоловічих 
і жіночих дружин відбуде-
ться в суботу, 15-то квітня, 
починаючи аід 10-ої години 
ранку в залях УМСА при 
42 Howe St. New Haven, Conn. 

Шаховий турнір за 1нднві-
дуальну першість СУАСТ-
СхЬ відбудеться в суботу і 
неділю, 15-го і 16-го квітня 
в приміщеннях Української 
Централі в Пассейку, Н. Дж. 
Початок о год. 9.30 ранком 
в суботу, 15-го квітня. 

УСК Ню Норк - „Н. И. 
Гота" мистецькі змагання 
,,Великої Десятки" Німець-
ко-Американського Футболь^ 
ного Союзу відбудуться в 
неділю, 16-го квітня, о год. 
2.30 по полудні на грищі 
Троґ Нек Стадіону у Бронк-
сі, Н. Й. 

ПЕРЕД ЗМАГАННЯМИ 
ІЗ ДАНДІ 

Два міжнародні змагання: 
Української Збірної із Данді 
10-го травня та „Тризуба із 
Данді 14-го травня с подія-
ми, які виходять, поза звн-
чаЙні межі спортових імпрез 
української спільноти у ЗДА 
і заслуговують на увагу на-
шого ширшого громадянс-
тва, а не тільки прихнльнн-
ків наших спортових органі-
зацій. 

Йде про те, що ці міжна-
родні зустрічі відбуваються 
під час незвичайного зросту 
зацікавлення копаним м'я-
чем у ЗДА і с великою на-
годою, для унагляДнення 
цього факту, що саме укра,-
їнські спортові організації с 
тією рушійною силою, яка 
внесла нове життя у ділянку 
копанового м'яча у ЗДА і 
пхнула його до швидкого ро-
сту. 

Факт, що дружина найви-
щої світової кляси футболу 
грас в Америці із двома ук-
раїнськимн дружинами, ство-
рюс небувалу нагоду для 
унагляднення тієї піонерсь-
кої ролі, що її українські 
спортові організації викона-
лн у цій ділянці спорту в 
ЗДА. 

Ми чусмо побоювання: 
„Алеж мн програємо з снль-
ною шотландською дружи-
ною..." Є самозрозумілим, 
що вповні професійна дру-
жнна найвищої світової кля-
се мас більші шанси перемо-
ГИ, ЯК ПІВПрСфеСІЙНІ ДруЖИ-
нн, і тому самозрозуміло, що 
американська спортова oni– 
нія є приготована нд нашу 
про гру. 

Очевидно, мусимо подба-
ти, щоб можливі прогри не 
були занадто високі. 

Та треба ствердити, що 
американська спортова опі-
нія оцінює силу спортових 
дружин не тільки їхніми ВИС-
лідаин у змаганнях, але теж 
скількістю глядачів, яких 
вони притягають на свої зма-
гання. Якщо йде про провід-
ні спортові кола, як, наприк-
лад, провід Світової Федера-
ції Футболу та поодиноких 
клюбів, то для них сНількість 
глядачів на змаганнях даної 
спортово'ї організації с enpa– 
вою важлнвішою, як висліди 
змагань даної дружини, бо 
глядачі - прихильники да-
ної дружини, це ніщо інше, 
як „покупці", які дають змо-
гу цій ділянці спорту розви-
ватйся. 

Скількість глядачів на 
змаганнях, подібно як скіль-
кість покупців якогонебудь 
товару, є остаточною ціллю 
і найважливішим критерієм 
оцінки кожної спортової ор-
ганізації. 

Тому важне, щоб на обох 
вищезгаданих змаганнях ми 
показали справді велике чи-
сло глядачів. Цим незвичан-

но скріпимо позиції наших 
спортових організацій у їх-
ніх зовнішніх зв'язках, як 
зацікавлення нашими cnop– 
товимн організаціями амерн-
канською пресою, телевізі-
сю та радіо, які теж найбіль-
ше рахуються із кількістю 
„покупців ". 

При цій нагоді хочемо з 
признанням повітати рішеИ-
ня УНСоюзу спонзоруватн 
змагання Української Збір-
ної із Данді. Цей факт повн-
нен звернути увагу і цих на-
ших громадян, які дотепер 
мало цікавилися нашими 
футбольннмн дружинами. 
Праця, що її виконують ці 
дружини, виходить далеко 
поза меЖі виключно спорт6-
вбго значення, і цій праці 
треба допомогти принаймні 
участю на змаганнях. 

Дальший розвиток наших 
ф у т б о л ь них клюбів, які 
виконали дотепер незвичай-
но успішно велику пропаґан-
дивну працю, буде залежати 
у найбільшій мірі від цього, 
яку численну публіку ми по-
кажемо на обох вище згада-
них міжнародних змаганнях 
та інших змаганнях наших 
дружин у цьому переломо-
вому році футболу ЗДА. 

Я. Татомігр 

„ТРИЗУБ" - „СТ 
ДЖЕРАРД 6:0 

Філядельфія, 2-го КВІТНЯ. 
- У цих змаганнях з циклу 
гор за Чашу ЗДА ворота 
для „Тризуба" здобули: Бе-
нітез із подачі Ферейрн на 
2-ій хв., Полета із подачі Фе-
рейри на 14-іЙ хв., Ферейра 
на 31-ін, 38-ій хв., Полета 
на 66-ій хв.. та Бенітез на 
88-ій хв. гри. Суперники з 
Балтимору показали добру 
гру на середпіллі, але бра-
кувало їм стрільців. 

Переконливі перемоги 
„Тризуба" (20:0 воріт у 
трьох останніх зустрічах) є 
не лише внелідом гри BHCO-
кої кляси, але і знаменитої 
співпраці та босвого духа 
дружини. В тому заслуга 
керівника дружини В. Зава : 

довнча та тренера Ферейрн. 
Глядачів на цих змаганнях 
було коло 1.500 (більше як 
на минулорічних чвертьфі-
наловнх змаганнях), але в 
цім числі приблизно 250 дї' 
тей нижче 13 років, які не 
платили вступу, 600 студен-
тів та жінок, які платили 
за вступ по одному доларові. 
Тому таке число глядачів не 
є вистачальннм, щоб ,,Три-
зуб" міг покрити кошти 
змагань у Філадельфії та де-
фіцятових змагань на внїз-
дах, а до того ще кошти за-
безпечення і податки. До 
кінця цього сезону остало 
„Тризубові" лише декілька 
змагань. Масовим відвіду-
ванням цих змагань повнн-. 
ні симпатини „Тризуба" з 
Філядельфії та околиці да-
ти футболістам ..Тризуба" 
матеріальну та моральну 
піддержку в його змаганнях 
задержати провідне станови-
ще у футболі ЗДА. Англо-
мовні щоденники Філндель-
фії помістили вже цієї вес-
нн понад двадцять звідом-
лень про перемоги „Трнзу-
ба" та чотири великі зним-
ки змагань. Це доказує, що 
варто пожертвувати 2-3 го-
дннн, щоб побачити змаган-
ня „Тризуба" і так йому до-
помогти у праці. 

Я. Татомнр 
— о —-

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" -
„Н. И. ІНТЕР" 2:1 (0:0) 
Нюарк, 9-го квітня. — Ці 

рішальні мистецькі змаган-
ня за чемпіонат АФЛіґИ. 
притягнули багато гляда-
чів. Змаганнями цікавились 
не тільки в Нюарку і не ли-
ше симпатини ,,Ч. Січі" . , . 
Отже не дивниця, що на 
трибунах ще під час гри 
аматорів ,.Ч. Січі", які nepe– 
моглн в ліґовій грі польсь-
кнй клюб ,.ВІстула" 1 :О, па-
нував нервовий настрій. Вже 
від перших хвилин тісї важ-
лнвої зустрічі на площі вм-
в'язалася гарна гра, повна 
гострих, але чистих і напру-
женнх моментів. Граючи 
проти сильного вітру в пер-
шій половині ,,Ч. Січ" до-
тримувалася радше оборон-

0 HELP WANTED MALE т 

A U T O C E N T E R 
SERVICE MEN 

Повний час, постійна праця. Голоснтнсь: 
Employment Office 

MACY'S BAY SHORE 
Інтерв'ю 10 ранку — 3 по пол. від понеділка до суботи 

1 7-9 понеділки, середи, четверги і п'ятниці. 
Працедавець запевняє всім рівні такси. 

иоі тактикн з розміщенням 
ліній у приблизно такому по-
рядку: 1-4-3-3. Як ВИЯВИВ 
внелід ПОЛОВИНИ (0:0) , ця 
розставка показалася пра-
внльною. Після кожного 
здобуття м'яча СІЧОВИКИ вн-
конувалн в більшості ' дві 
комбінації: або слідував 
рейд по правому крчлі, де 
особливо відзначався Чайка, 
або без зволікань Снилий 
спрямовував м'яч Дімейну-
Вільчакові, які в свою чер-
гу стягали на себе игпрї̂ ера 
і оборонців Інтеру. За цей 
час знаменита оборона „Ч; 
Січі" не допустила до ци-
ферного успіху нападу іта-
лійців, в якому грали відо-
Мі всім; ФуАь,чик, Воляноа і 
Віґ. Образ гри дещо змшнв-
ся в другій половині. Маючи 
за собою сильний тівер, січо-
внки майже без перерви за-
грожували Свичеві у воро-
тах гостей. Особливо „реак-
тивний" Чайка виявився не-
безпечним „бомбардиром" і 
здобув обидва Голі. Ведення 
1:0 для ,.Ч. Січі" здобув 
Чайка в 52-ій хвилині з кар-
ного після цього, як МнреЙ 
задержав руками м'яч по 
стріл,і Чайки з подачі Снн-
лнка. Вирівняння І Д здо-
був Віґ щойно на 82-ій хв. 
У 88-ій хвилині, в облозі во-
ріт Інтеру, Мнрей майже на 
лінії власних воріт відбив 
знову руками стріл Чайки. 
Виконавцем карного був 
знову Чайка, який непомн-
льно здобув свого другого 
ґоля дня і 14-го сезону, та 
цим самим став героєм зу-
стрічі. Крім Чайки на відмі-
чення заслуговували стра-
тег Снилик, швидкі Вільчак 
і Гарвей, а в дефензиві олім-
пісць Воробець і футболіст" 
джентельмен Лялька. Після 
цієї останньої лігової гри ,,Ч. 
Січ" остаточно закріпилася 
на вершку табелі гор, з я-
кого вже не зможе зіпхатн її 
жадний клюб. Одиноку. те-
оретичну можливість, зрів-
нятнея точками мас „Трн-
зуб", коли б він виграв оба 
змагання — з „Олімпією" і 
сильною „Ромою". 

Стан тамелі гоп АФЛІґн 
група Північ) 

точки ворота 
„Ч. Січ" 24: 4 45:18 
„Тризуб" 20: 4 40: 8 
Бостон 10:10 31:25 
Вома СК 9 : 7 18:16 
Інтер Н. И. 7 :ІЗ 20:24 
Гартфорд 5 :17 19:38 

О. Твардовськмй 

БРИДЖОВИП ТУРНІР 
,УАСТ ,ЛЕВИ" 

8-го квітня відбувся В ДО-
МІвці „Левів" бриджовнй 
турнір парами, в якому взя-
ли участь 20 брнджнетів. Пі-
сля закінчення турніру оці 
пари здобули наступні мі-
сця: 

1. Мішкевич — Копач 
2. Шведак — Галелюка 
3. Івассчко — Білас 
4. Кавка — Припхан 
5. Вірщук — Сумнк 
6. Куріца — Модрнцькнй 
7-8. Чопівський — 

Ковальський 
7-8. Красник — Васннчук 
9. Стромецький - Стецько 

10. Печенюк - Косачевнч 
Петро Головатий 

Й До винайму й 
АПАРТАМЕНТ 
ДО ВИНАИМУ 

5 великих кімнат. Williams-
burg, Brooklyn. Парове orpl– 
вання. З род. дім. 1 бл. до ук-

раїнської церкви 1 школи. 
Тел.: ЕУ 4-7049 

Мої дні 
БОРНО ОЛЕКСАНДРІВ 

Шва - ХВ цента 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
Українського Народного Союзу 

w;s 

СУБОТА, 
15-го КВІТНЯ 1967 р. 

ПЛЕИНФІЛД, Н. Дж. Місячні 
збори Т-ва їм. І. "франка -
372 Відд. о год. 7-lflr ве^. в 
Іґл Голл, 210 Черч вуя. 
Проситься чл. прибути на 
збори, бо с важливі справи 
до полагодження. — Софія 
Лонишин, рек. секр. 

НЕДІЛЯ, 
16-го КВІТНЯ 1967 р. 

ІІАТЕРСОН. Н. Дяс Місячні 
зтаря Т-аа Т. ЦІевченка -
64 ВІДД. о год. 2:30 по пол. 
у Вінярського на Меян ву-
лиці у Патерсоні. Просить-
ся чл. прибути. — 1. Бурний, 
секр. 

НОНКБРС, Н. И. Збори Т-ва 
Подільська Січ - 8 Відд., о 
год. 2-ій по пол. в залі цер-
кви св. Михаїла. Проситься 
чл. прибути 1 вирівняти :ш-
леглі вкладки. — В. Козіць-
кнй, П. ГЧрасимів, В. Ман-
дзій. 

ВІЗТЛЕГЕМ, Па. Місячні збо-
рй Б-ва св. Днмнтрія - 288 
Відд. о год. 12:30 по пол. в 
Укр. Аиер. Гор. Клюбі, 817 
Lynn Ave. Проситься членів 
вирівняти вкладки. — А. 
Даннлкж, предс. В. ЗаГвод-
ський, кас., Д. Мушастнй, 
секр. 

КЛІВЛЕНД. Огайо. Збори Се-
стрицтва Преси. Діви Марії 
— 112 Відд. в залі церкви 
св. ап. Петра 1 Павла, по 
другій і третій Сл. Божій. 
— І. Добрянська, рек. секр. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Па. Місячні 
збори В-ва св. Василія — 
339 Відд. о год. 4-ій по пол. 
в домі Укр. Громади прн 
3322 П. Лавренц пул. Про-
енться чл. прибути і вирів-
нятв членські вкладки. — С. 
Лупацій, секр. 

MANY1LLE, NJ. Місячні збо-
ри Т-ва Т. Шевченка 349 
Відд. о год. 2-ій по пол. в 
домі Михайла Габера прн 
Washington Ave. Проситься 
чл. Прибути на збори - М. 
Захарко, секр. 

ЕЛІЗАВЕТ, Н. Дж. Кварталь-
ні збори С-ва Любов - 37 
Відд. о год. 3-ій по пол. в 
УНДомі, 214 Фултон вул. На 
порядку: Звіти за минулих 
три місяці Контр. Комісії і 
інші важні справи. Проснть-
ся чл. прибути. — Аняа Гна-
тюк, секр. 

ПАССЕНК, Н. Дж. Місячні 
збори 42 Відд. ІМ. Т. Шев-
чеяка о год. 2-ій по пол. в 
УНДомі при 237 Говп Еве-
вю., Є важні справи. Про-
ситьсч вплачувати вкладки 
на місячних зборах. З днем 
І9 березня 1967 р. ЗГОЛОШЄН-
пя хворих чл. належить ви-
ключно до секретарів Відді. 
лу: П. Головачук, 211 Union 
Ave.. Clifton, N.J. 07011. тел. 
473-3423 і В. Марущдка. 22 
Е. Russell St., Clifton, N. J. 
070І1, тел. 471-6726. - В. 
Марущак, рек. секр. 

НЮ ГЕНВЕН, Коїш. Місячні 
збори і збирання вкладок 
370-го Відділу точно п год. 
11:45 ранку. Проситься всіх 
члеИів вирівняти свої залег-
лості. Вже другий рік Від-
діл вимагає, щоб члени за-
платили 10 ц. до своїх вкла-
док, щоб заплатити рент за 
залю. пошанувати novep– 
ших членів Парастасом, і т. 

д. Членам, які не заплатять 
своєї залеглості, Відділ бу-
де примушений затримати 
дивідендові :^еки і покрити 
залеглість. — В. Гіна, секр. 

НЮАРК. Н. Дж. Місячні збо-
ри і' збирання вкладок В-ва 
св. І. Хрестителя — 76 Відд. 
о год. 1-ій по пол. в Укр. 
Кат. Школі при Сенфорд 
Аве. і Айві вул. Просимо 
прибути та вибрати свої че-
ки-дивіденди, як рівнож ви-
рівняти свої чл, залеглості. 
— М. Demetschuk, предс, 
Wm. Salabun, секр. 

ТИММННС. Онт. На річних 
зборах 456 Відд., які відбу-
лнея 19 березня ц. р. вибра-
но Управа на 1967 р. в та-
кому складі: М. Михальчи-
шнн, гол., П. Малий, заступ., 
В. Воркевнч, секр., М. Лу-
цншин, поміч, секр., П. Пос-
щин, касир, п-ні Олбія Ги-
паловська і п-ігі Галя Суряк, 
опікуни хворих. Контр. Ко-
місія: Я. Пацак. К. Рознов-
ськнй. Адреса секр. - В. 
Воркевнч, 216 Колюмбус 
аве., Тиммннс, Онт. 

СУБОТА, 
22-го КВІТНЯ 1967 р. 

НЮАРК. Н. Дж. Місячні збо-
ри Т-ва Чорном. Січ - 14-ий 
Відд. о год. 7:30 веч. в до-
мівці Чорном. Січі при 690 
Sanford Ave, cor Underwood 
St. Проситься членів прнбу-
тн на означений час та ви-
рівняти залеглі вкладки. 
Вкладки можна слати на 
адресу секр.: М. П. Отрок, 
Rd. 2, Cranburry. N.J. - В. 
Роговськнй, предс, Ф. Міку. 
лннець, скар. 

Ш Real Estate В 
Соморсет, Н. Дж., біля ,,Укра. 
їнського села" й осередку 

УГОД в Савт Бавнд Брук. 
МУРОВАНИЙ Д І М 

і спальні. 2 лазнички, порч із 
вікнами й сітками, викінчений 
підвал з кухнею й спіжарнею, 
Гараж на 2 авта, разом три д1-
лянкн землі, 50 фруктових дс-

рев. Відразу до зайняття. 
Власник: (201) 545-7567 

(після 7-ої веч.) 

Richmond НІН 
2 род. мур., 6 р. старий, на пів 

злучений, викінчена пивни. 
ця, 2 гаражі, 338,500. 

2 род. мур., 4 і 5 кімнат, Ціна 
323,000. 

12 род. мур., осібняк. 27 р. ста-
рий, пс 4 баксові кімнати, 
надзвичайно в доброму ста-
ні. Ціна S76.0O0. 

Є багато інших. 
RICH-HILL REALTY 
86-18 Jamaica Avenue 

441-8150 п. Мороз 

NEW YORK 
C A M B R I D G E 

Великий колоніальний фар-
мерськнй дім ІООТс віднов-
лений, 3 лазнички, вел. гар-
на кухня, скрізь нове napo– 
ве огрівання і електр. про-
водн. вкл. дім до винайму з 
нов. пар. огріванням, 3 сто-
долн, 2 гаражі, понад 300 
чуд. акрів, поле, ліс, потік, 
мал. став. 10 м. від Ben– 
nington College. Добре для 
полювання, риболовлі, бл. 
лещетарськнх з їздіп. Доск. 
на годівлю худоби, коней, 
фарму або звичайний від-
починок. 365,000. зараз до 
зайняття. 

Власник: 201-327-8400. 

-ЩНИ ОГОЛОШЕНЬ 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 

t Ькч через одну шпальту 
за Культурні імпрези (академії, посмертні згад-
ии, розшуки, подяки) - - - - ^ ^ ^ - 12.001 

і І ts4 через одну шпальту 
ва пряватні кокцертя, бнзпосопі оголошення 
(забава, фестння, пікніки, бенкети, банки, про-
даж домів і т: п.) - - „ - - - „ . JS.OOl 

11 їхч через одну шпаліту 
ва політичні оголошення (виборчі кампанії) - 34.00 j 

'Оголошення через 8 шпальт (ціла сторінка) по ^ - 33.00; 
sa Івч за кожного рода оголошення. 

і Втгготовлсгтл кліше ва одну шпальту 
І ВаготовлошіЯ кліше На дві шпальти „ 

М-75 
56.50 ( 

І Повідомляється всі організації, установи 1 поодинокі особи, І 
jtKl дватують за оголошення, що адміністрація буде змуше-і 
'ва МД,КШЛугШ чергове оголошення, доки не будуть вирівняні: 

попередні рахунки. 

ТАРЗАН, 4 . 57 93. Помилка 

Роздратований Тарзаново-

ю перемогою ,,чорт-людина" 

твердо вхопав за свій бач... 

І завдавав раз по раз без-

мялосерні ударн! 




