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В АМЕРИЦІ 
ПРЕЗИДЕНТ ДЖАНСОН БРАТИМЕ УЧАСТЬ разом 

Js дані Джан Ф. Кеннеді та її донькою Кароліною в cny– 
щенні на воду літаконосця „Джан Ф. Кеннеді", що відбу-
деться 27-го травня в Нюпорті у Вірджінії. Кароліна Кен-
неді буде хресною мамою літаконосця, який носить ім'я її 
батька. .Вона розіб'с пляшку шамлана д о носа корабля. 
Це буде найбільший неатомовий літакояосець американ-
ської фльоти. Літаконосець „Джан Ф. Кеннеді", 1,051 стіп 
довжини, має тоннаж 64,000 тонн. Залога цього корабля 
становить разом із летунами 5,000 моряків. Його почали 
будувати 22-го жовтня 1964-го року. Пані Джекліи Кен-
яеді призначена на почесну матрону під час церемонії 
спущення на воду цього літаконосця. 

СЕКРЕТАР РІЛЬНИЦТВА ОРВІЛЛ ФРІМЕН плянуе 
зорганізувати Крайову Фармерську Раду, яка дбала б про 
те, щоб фармери мали кращі ціни на свої продукти та 
щоб мали кращі ринки, збуту для своїх продуктів. Ця Фар-
мерська Рада мала б бути зорганізована на язір Крайової 
Ради Робітничих Взаомнн, яка постійно дбає про відпо-
відні заробітні платні для членів робітничих спілок. Фрімен 
впав яа думку зорганізувати цю Фармерську Раду під час 
недавньої поїздки по фермерських стейтах, де він постій-
но чув голоси про потребу запевнити фармерам гідні їх-
ньої праці прибутки. Секретар рільництва доповідав на 
цю тему,в Національнім Пресовім Клюбі у Вашингтоні. 
Справу Фермерської Ради вивчають у Департаменті Ріль-
ннцтва. 

ЕКОНОМІСТ ҐЕИНС ЗАЯВИВ, ЩО ЗБІЛЬШЕННЯ 
прибуткових податків конечне, і то якнайшвидше. Віце-
директор Першого Національного Банку в Шикаґо і ко-
лишній працівник Федеральної Резерви Тілфорд С. Ґейнс, 
промовляючи на річній Конференції Фінансових Аналістів, 
домагався якнайшвидше схвалити закон про збільшення 
на 6 відсотків прибуткові особисті податки і податки від 
корпорацій, бо федеральна заборгованість збільшується 
внаслідок війни у В'єтнамі. Запотребуваяня на капітал є 
велике, хоч економіка країни перебуває не в стані 
рецесії, то в свані .стагнації. 

МИШИГЕНСЬКИИ ГУБЕРНАТОР ДЖОРДЖ РОМНІ 
певний в тому, що він має право бути президентом ЗДА, 
хоч народився в Мехіко, а не у ЗДА. Ромяі трохи жартів-
ливо говорив про те, що він є „природно народженим" аме-
рвканським громадянином. Він казав, що недавно під час 
подорожі до західніх стейтів зустрінув сина тієї повитухи, 
яка була при його народженні. „Це дає мені право кази-
вати себе природно народженим американцем, чого дома-
гасться від кандидата на президента Конституція цієї кра-
їни". Недавно голова Палатної Правничої Комісії конгрес -
мен Емерюел Селлер радив республіканцям", щоб окрема 
правнича комісія ствердила, чи РбмяГ можег каядндувати 
на-президеята ЗДА, бо ж він не народився в цій країні, 
тільки В'Мехіко. Ніксон заявив, що Найвищий Суд ЗДА' 
напевно вирішить, що Ромні має право бути президентом 
Америки. 

У СВІТІ 
ЗДА ^ПРИПИНИЛИ ДОСТАВИ ДО ГРЕЦП частини 

важкої зброї, роблячи таким чином натиск на неї, щоб 
вона вернулася до конституційного ладу. ЗДА дали від 
1950 року Греції к. 1,300.000.000 дол. військової допомоги, 
а остання річна допомога становила 78, 700.000 дол. у 
зброї і впряді. Грецькі військові кола, які прийшли до 
влади в перевороті з 21 квітня ц. p., признають, що вони 
не можуть сподіватися будь-якого іншого джерела допо-
моги, як тільки ЗДА. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 
У ТАНТ СТВЕРДЖУВАВ у своїй промові на бенкеті Азій-
ського Товариства у Ню Иорку, з нагоди 10-річчя існу-
вання тієї організації, що Схід і Захід щораз віддаляють-
ся і що та прірва може довести до трагічного зудару. У 
Тант поручав Об'єднані Органіцації, як форум, де крайові 
націоналізми можуть притуплювати своє вістря в користь 
міжнародної співпраці. 

У ПОРТІ АДЕНУ НА АРАБСЬКОМУ ПІВОСТРОВІ 
ВИПАДКОВО ВИЯВЛЕНО 22 великі скрині із зброєю, 
що їх перепачковано, як „помпи" і „частини моторів". У 
тих скринях було 756 німецьких крісів з багнетами і 200 
чеських машинових пістоль. Цей транспорт зброї перепач-
ковано для одної з двох суперницьких терористичних 
арабських організацій, які діють на терені Адену. 

В ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЯХ ТАКИ НЕ ПРИЙШЛО 
ДО ПОРОЗУМІННЯ в справі фінансування так званих 
мирних військових місій, себто висилання міжнародного 
війська ОН в загрожені місця. СССР, ного сателіти і Фран-
ція відмовились були від вплати належних від них пайків 
на мирові місії до Конґа й Середній Схід, внаслідку чого 
постав величезний дифіцит в касі ОН. Тихе порозуміння, 
щоб довжники ОН вплачували „добровільні контрибуції" 
практично не мало значення, бо ті Довжники все одно 
нічого не вплатили і платити не хочуть. 

КОМЕНДАНТ ЄГИПЕТСЬКОЇ АРМІЇ В ЄМЕНІ ПРИ-
ЗНАВ, що єгипетські літаки бомбардували наприкінці 
минулого тижня два арабські села на кордоні Ємену і 
Савді Арабії. Єгипет і насправді підлеглий йому республі-
канськиЙ Ємен твердять, що ті села були базами вивозу 
зброї з Савді Араби єменським монархістам, противникам 
теперішнього режиму в Ємені. Речник Державного Депар-
таменту натаврував ті налети на безборонні села й за-
кликав До спокою розсварених арабських сусідів на Се-
редньому Сході. 

В УНІВЕРСИТЕТІ МАДРИДУ, СТОЛИЦІ ЕСПАНП, 
600 СТУДЕНТІВ ПЕРЕВОДИЛИ „сидючий страйк", до-
магаючись звільнення трьох лідерів нелегальної стуДент-
ської організації, існуючої в противагу до організації, конт-
рольованої, урядом. За порозумінням між студентами і 
професорами — припинено виклади, щоб не допустити до 
інтервенції збоку поліції. У Барсельоні тимчасово закрито 
університет, щоб не допустити до демонстрації лівих сту-
дентів проти американської політики супроти В'єтнаму. 
За участь в одній такій демонстрації групи американських 
студентів в Еспанії — видалено їх з Еспанії. 

ПРОКУРАТОР У ФРАНКФУРТІ, ЗАХІДНЯ НІМЕЧ-
ЧИНА, ПОВІДОМИВ, що арештований у Гватемалі 68-літ-
ній робітник Хуан Фалеро Мартінез не с тотожний з на-
цястським лідером Мартіном Борманом, щодо якого круж-
ляс версія Що він живий і мешкає під прибраним прізви-
Щем в Південній Америці. Поліція у Франкфурті зберігла 
відтиски пальціь Бормана від 1924 року, коли-то він був 
караний за участь в терористичному замаху. Перевірено 
тепер, Що відтиски пальців Мартінеза інші, як Бормана. 

ГОЛОВА УГОРСЬКОЇ АМБАСАДИ В ЗДА 
ВИБРАВ СВОБОДУ 1 ПРОСИТЬ АЗИЛЮ 
Вашингтон. — Голова 

угорської амбасади в ЗДА 
шарже д'аффер Янош Рад-
вані 17-го травня повідомив 
Державний Департамент, 
що він вибирає свободу і 
просить азилю в цій країні. 
Представник Державного 
Департаменту повідомив, що 
45-річний мадярський дип-
ломат, який має рангу шар-
же д'аффер і тимчасово очо-
люс угорську амбасаду, згід-
во з традицією цієї країни, 
дістане право азилю. Радаа-
ні — це перший голова ам-
басади комуністичної краї-
ни, що вибрав свободу і не 
хоче вертатися до своєї дер-
жави. Представник Держав-
ного Департаменту Роберт 
МекКлоски заявив, що yrop– 
ськнй дипломат бажає пос-
тійно жити у ЗДА та про-
ситиме про американське 
громадянство. Радвані вже 
повідомив комуністичний 
уряд у Будапешті, що резиґ-
нус зі свого становища. Рад-
вані очолював мадярську мі-
сію від лютого 1962 року. В 
листопаді 1966 р. цю місію 
піднесено до ранги амбаса-

очолював, бо досі Будапешт 
не найменував був амбасадо-
ра. Радвані народжений 
в 1922 p., між двома війнами 
він став членом підпільної 
Комуністичної партії, і після 
другої світової ВІЙНИ він пе-
рейшов до дипломатичної 
служби, коли в Угорщині за-
панували комуністи. Радва-
ні працював в дипломатня-
ній службі в Анкарі, ПарЯ^ 
жі, Берні і Дамаску поки 
прибув до ЗДА. Він одруже-
ний і має двоїх дітей. Його 
донька студіювала в 
Джорджтавнському універ-
ситеті у Вашингтоні, а в 
1966 році вернулася до Бу-
дапешту, де вийшла заміж. 
Його син вчиться в гай-ску-
лі у Вашингтоні. Він як ди-
пломат, їздив до комуніс-
тичного Китаю, де від Мао 
Теє - тунґа навчився їсти 
риж патичками. Він невдо-
волений був із політики ко-
муністичного уряду в Буда-
пешті після того, як там кри-
ваво здушено повстання в 
1956 році. Він був за затіс-
нення зв'язків Угорщини Із 
ЗДА і часто про це говорив 
із американськими диплома-

ди, але Радвані і надалі її тами. 

Палата відкинула урядовий проект про 
допомогу на плачення комірного 

Вашингтон. — Палата Ре- 213-ох мільйонів, призначену 
презентантів 17-го травня 
більшістю 232-ох до 171-го 
голосу відкинула урядовий 
проект про схвалення S10 
мільйонів на допомогу тим 
незаможним особам, які са-
мі не можуть заплатити ко-
мірне у винаймуваннх меш-
каннях. Це рішенню Палати 
уважають за-поважну іюраз-
ку Уряду президента Джан-
сона. Голосування відбулося 
на внесок республіканських 
конгресменів, щоб скреслити 
фонди в сумі S10 мільйонів 
на поширення програми, щоб 
незаможні особи могли ді-
ставати допомогу на запла-
чення оренди в мешканевнх 
проектах. Але Палата біль-
пгістю 213-ох до 193-ох голо-
сів відкинула республікан-
ський проект, щоб скреслити 
з урядового проекту суму 

на програму так званих MICT– 
моделів. Палата зменшила 
суму в урядовому проекті 
тільки на 512 мільйонів. Пе-
ред голосуванням в цих двох 
справах відбулася гостра ди-
скусія, яка не могла вряту-
вати проекту про допомогу 
на мешкання для незамож-
них. Але Палата схвалила 55 
мільйонів на допомогу для 
тих, які вже в минулому ро-
ці користали з неї. Вони і на-
далі будуть її діставати. Па-
лата відкинула плян про по-
ширення цієї допомоги на 
дальші особи. Уряд сподіва-
сться, що ще можна буде 
змінити рішення Палати, ко-
ли Сенат вирішуватиме enpa– 
ву допомоги на мешкання і 
схвалить її та признасть 
фонди на цю ціль. Тоді і Па-
лата зможе змінити своє те-
перішне рішення. 

Од ин поліи,ист вбитий і два поранені під час 
студентських заворушень у Гюстоні 

Гюстон, Тексас. — Під час сторін. Заарештовано 488 
студентських заворушень в 
Тексаському Південному У-
ніверситеті вбито одного по-
ліцнета і Двох ранено, коли 
вони старалися дістатися до 
університетського будинку, 
в якому забарикадувалися 
студенти, в більшості негри-
тянського походження. По-
ранений був і один студент. 
Студенти почали стріляти до 
поліцнетів, які зближалися 
до універснтетг.ького будин-
ку. Заворушення тривали 5 
годин, і під час них відбува-
лася стрілянина з обидвох 

студентів. П'ять студентів ос-
каржені в підбурюванні до 
заворушень, що в Тексасі с 
тяжким злочином, за який 
карається тюрмою 40 років. 
Ці заворушення викликані 
тим, що в джюньйор гай ску-
лі в сусідньому Норвуді бу-
ли заворушення між учнями, 
внаслідок чого виключили 
зі школи білих і негрнтянсь-
ких учнів за те, що билися. 
Білих учнів виключили зі 
школи тільки на три дні, а 
негритянських до кінця ПІВ-
рІЧЧЯ. 

Під час пресової конференції в Парижі французький пре-
зидент де Гол.ть висловився проти участи Великої Британії 

в Европейській Економічній Спільноті. 

Йдуть завзяті бої здовж невтральної зони 
поділеного В'єтнаму 

Сайґон. — Північно-в'ст 
камські комуністи острілю-
ють ракетами і далекосяж-
ною артилерією американсь-
кі військові станиці, розсія-
ні зараз на південь від зде-
мілітаризованої смуги, що 
ДІЛИТЬ ПІВНІЧНИЙ І ПІВДЄН-
ний В'єтнам по 17-ій парале-
лі. Та смуга широка на 4 
милі, але північно - в'стнам-
ське військо нераз nopytuy– 
вало зДемілітарнзованнй ха-
рактер тієї смуги, роблячи 
собі з неї або випадну базу 
для своїх операцій у Півден-
ному В'єтнамі, або будуючи 
там свої законспіровані фор-
ти. Американське летунство 
бомбардувало власне в пів-
нічній частині тієї невтраль-

.гної смуги два.північно - в'єт-
намські становища протиле-

но - в стнамських вояків ок-
ружили ізольоване станови-
ще американської морської 
піхоти в селі Контісн за дві 
милі на південь від невтраль-
ної смуги, Дальший курінь 
морської піходи скинено на 
те становище з парашутів. 
Воєнні кореспонденти амери-
канських газет твердять, що 
північно - в'єтнамські кому-
ністи, за всяку ціну намага-
ютВ і̂ЗІЙЙЙЙИЙІ''якийсь пова-
жнішнй воєнний успіх задля 
піднесення моралі у своєму 
війську та пропаґанДнвних 
цілей. Однак американське 
командування рішене боро-
нитй'внеунв'ні на північ пів-
денно - в'єтнамські провінції, 
ЩОб НЄ ДОЗВОЛИТИ ПІВНІЧНО-
му В'єтнамові запанувати в 
тих пропінціяхЛ. перетворити 
їх в пляцдарм для дальшого 

тунських ракет. 1.000 північ- наступу на" південь. 

16 сенаторів перестерігають Ганой проти 
фальшивої оцінки настроїв в ЗДА 

В'єтнам до мирових nepero– Вашингтон. — 16 амери 
канськнх сенаторів, най-
більш відомих критиків по-
літики президента Джансо-
на супроти В'єтнаму, опрн-
люднили звернення, внсла-
не до уряд^' комуністично-
го Північного Ганою, в яко-
му вони перестерігають пів-
нічно-в'єтнамеькнх комуні-
стів, щоб вони фальшиво 
не розуміли теперішніх нас-
строїв в Америці. Вони прн-
знають, що при різних наго-
дах індивідуально крнтнку-
вали політику Уряду та вн-
магалн замирення, але вод-
ночас стверджують, що біль-
шість американського наро-
ду підтримує президента Л. 
.Б Джансона та т о є багато 
таких, які вимагають посн-
лення воєнних заходів. Во-
ни стверджують також, що 
вони солідаризуються з yci– 
ма іншими американцями, 
що не можна односторонньо 
відкликати американських 
військ з В'єтнаму. Ото ж во-
ни закликають Північний 

ворів, бо їхньою альтернати-
вою є тільки посилення вій-
ни. Те звернення підписали 
14 демократичних сенаторів 
і два республіканські, а саме 
— демократи: Дж. В. Фул-
брайт. Роберт Ф. Кеннеді, 
Франк Черч, Дж. МекГоверн, 
Франк Е. Мосс, Е. Л. Бар-
летт, Лі Меткаф, Ване Гар-
тке, Гатлорд Нелсон, Квен-
тін Бардік, Джозеф Кларк, 
Стівен Янґ, Вейн Морз і 
Клейборн. Пелл. З республі-
канськнх сенаторів підпнса-
лн ту заяву Джан Шерман 
Купер і Марк Гатфілд. Іні-
ціятор тієї акції, демокра-
тичний, сенатор Франк Черч 
з Айдаго, виголосив в цій 
справі в Сенаті коротку про-
мову. в якій висловив надію, 
що однаково уряд в Північ-
ному В'єтнамі, як всі інші 
уряди й чинники, що діють 
в користь замирення у В'ст-
намі, візьмуть під поважну 
увагу ту їхню спільну де-
клярацію. 

УКРАЇНСЬКІ ФУТБОЛІСТИ В МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 

Проф. д-р Володимир Кубійович виступить 
на Сесії ОУПК в Торонті 

Торонто. — У суботу 20 
травня тут відбудеться в за-
лі св. о. Миколая заходами 
Об'єднання Українських ile– 
дагогів Канади, Юнілей,іе 
святкування з нагоди 60-
річчя скликання 1-го з'їзду 
українських учителів у Ка-
наді, в якому між іншими, 
візьме участь голова КУК о. 
Прелат Василь Кушнір. 
Того ж дня в авдиторіі Рід 
ної Школи св. о. Миколая, 
на вулиці Белвудс і, Комі -
сія для виготовлення проск-
ту української виховної сис-
теми у вільному світі роз-
почне свою Сесію У справах 
рідного шкільництва, з у -
частю гостя з Европи, проф. 
д-ра Володимира Кубійови -
ча, як почесного голови Се-
сії. Комісією керує 3. Зеле-
ний, який і відкриє ДВОДЄН-
ну Сесію. Після промови 
проф. д-ра Вол. Кубійовича, 
учасники заслухають низку 
доповідей, в тому дир. І. Сн-
очанського з Дітройту, 

проф. М. Семчишина з Шн-

каґо. мгр. І. Ісасва з Філя-
дельфії, проф. д-ра Е. Жар-
ського з Ню Иорку. Наступ-
ного дня, у неділю 21-го 
травня, на Сесії ВИСТУПЛЯТЬ 
з доповідями: проф. д-р Я. 
Рудннцький з Вінніпегу, д-р 
А. Фіґоль із Німеччини, п-ні 
Ю. Назаревич, голова Цен-
тралі ОУПА, з Шикаґо, піс-
ля того головні проблеми 
будуть продискутовані. На 
висновках Сесії Української 
Рідної Школи буде базува-
тнсь шкільне питання в про-
екті Української Виховної 
Системи у вільному світі, що 
буде обговорений на BHXOB– 
ній Сесії з нагоди Світового 
Конгресу Вільних Україн-
ців. Проф. д-р Володимир 
Кубійович відлетить на цю 
конференцію з Ню ИоркУ, 
де він у приміщеннях Цей -
тралі УНСоюзу продовжує 
працю над редакційним за-
вершенням матеріялів до 
другого тому англомовної 
Енциклопедії Українознав-
ства. 

Портрет і стаття про Івана Франка 
в ювілейній публікації „Карнеґі Гол" 

Ню Иорк. — У виданні - країни проти політичної 1 
програмі з середини травня 
1967 р. „Карнегі Голл - дія-
мантовий ювілей, 75-й сезон 
1966-67", крім докладної 
програми спонзорованого 
УККА Ювілейного Франків-
ського концерту в тій веле -
тенській залі, надруковано 
також змістовну довідку про 
Івана Франка і його nop -
трет. У довідці, крім біогра-
фічних даних, зазначено, що 
Іван Франко боровся проти 
російських намагань. заду -
шити українську мову та на-
ціошільиі аспірації у країн -
ців, і що він підняв народні 
маси в західній частині У -

економічної тирани. „Іван 
Франко підкреслив своєю 
творчістю, — сказано в ан -
гломовномУ виданні - прог-
рамі, виданій накладом у 
5,000 примірників, — від -
рубність і окремішність у -
країнської мови, культури, 
традиції й історії від моско -
витів . росіян"... Багато з 
українських слухачів кон-
церту взяли це видання на 
спогад, а кілька тисяч про-
грам потрапили до амери -
канськнх рук, розповідаючи 
англомовним. ..читачам . про 
життя і творчий подвиг'на -
шого Каменяра. 

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНІМ СВІТІ 

Церемонія привітання обох 
дружин перед міжнародними 
футбольними змаганнями 
,,Данді", Шотляндія — Збір-
на Українців ЗДА і Канади, 
які відбулися 10-го травня у 
Гаррісоні, Н. Дж., спозорова-
ні Українським Народним 
Союзом. В церемонії взяли 
участь представники УНСо-
юзу і Української Спортової 
Централі Америки і Канади 
(УСЦАК). На світлині (злі-
ва): Євген Чижович — ке-
рівннк Збірної, Б. Какс — 
капітан „Данді", Марія Душ-
ник — заст. гол. предсідника 
УНС, Рома Романюк — ,,Міс 
Союзівка", Зенон Снилйк — 
капітан Збірної, Аркадія Ко-
лодій — дружка ,,Міс Сою-
зівки", Йосип Лисогір — гол. 
предсідник УНС, Анна Ду-
бас - гол. радка УНС, д-р 
Михайло Снігурович — го-
лова УСЦАК, Іван Коколь-
ськнй - гол. касир УНС. В 
цій церемонії взяв також 
участь д-р Едвард Жарський 
від СУАСТ-Схід, якого немає 
на світлині. 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ 
НТШ ВШАНОВУЄ 

50-РІЧЧЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ 

Ню Иорк. - Український 
ВЇЙСЬКОВО-ІСТОрИЧННЙ ІНСТИ-
тут при НТШ влаштовує 
цикль Наукових Конферен-
цій для вшанування Зброй-
них Сил України. Перша 
Конференція відбудеться в 
суботу, 20 травня, о годині 
6-ій вечора, в залі Українсь-
кого Інситуту Америки, 2 
Схід 79 вулиця в Ню Иорку. 
Доповіді виголосять: проф. 
д-р Р. Смаль-Стоцький на 
тему ,,Політичне тло почат-
ку боротьби за українську 
державність" і полк. В. Ке-
дро'вськнй — „Початий у-
країнізації в російській ар-
мії 1917 р". Конференція 
призначена для ширшого 
загалу громадянства, вхід 
вільний. 

Д-Р А. ФІҐОЛЬ У ТОРОНТІ 
Торонто. — У середу 24-го 

травня, о 8-ій годині вечора, 
в залі Українського Націо -
нального Об'єднання (УНО) 
— 297 Колледж вулиця в 
Торонто відбудеться зустріч 
українського громадянства 
з Головою Виконавчого 0р-
гану Української Національ-
ної Ради, п. Д-ром Атанасом 
Фіголем, котрий прибув ” 
Европи, як інформує п. І. 
ДУбилко, голова представ -
ництва ВО УНРади на Ка -
над^'. 

ПРОФ. ВОЛОДИМИР 
ПЕТРИШИН ДОПОВІЛА -
ЧЕМ НА МІЖНАРОДНІЙ 

КОНФЕРЕНЦП 
МАТЕМАТИКІВ 

Інтернаціональний Мате-
матичний Центр для літніх 
викладів запросив д-ра Во -
лодимира Петришина, про-
фесора математики в універ-
ентеті Шикаґо. виголосити 
три доповіді із ділянки за -
стосування вичислювального 
аналізу до частинних днфе-
ренціяльннх рівнань. Конфе-
ренція відбудеться від 3-го 
до 11-го липня 1967 р. в Іс-
пра (північна Італія) під го-
ловуванням проф. Жака 
Ліон із Паризького універси-
тсту. Проф. Петрншин буде 

доповідати з рамени „Інсті -
тут фор Компютер Рісерч", 
про свої досягнення В ДІЛЯН-
ці ітеративних метод". 

ЗРАЗКИ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА 

В АВСТРАЛІЙСЬКОМУ 
МУЗЕЇ 

Сідней, Австралія. — Захо-
дами стейтової Управи Сою-
зу Українок Австралії, як 
повідомив журнал СУА „На-
ше Життя" з квітня ц.р., у 
великому МУзеї Мистецтва і 
Науки в Сиднеї відкрито від-
діл . габльотку з різними ви-
робами українського народ -
ного мистецтва та відповід -
ними підписами . пояснення. 
ми. Найбільше праці докла-
лн до цього доброго діла ре-
ферентки мистецтва та зов-
нішніх зв'язків п-і 1. Барчин-
ська і п-і Т. Бабій. 

ОВАЦІЇ ПРОФ. РОМАНОВІ 
рудницькому теля 

КОНЦЕРТУ 
В БЛУМІНГДЕИЛІ 

Блумінгдейл, Інд. — Після 
концерту - речіталю піяніс -
та - віртуоза і наймолодшого 
члена факультету високої 
музичної школи Університе-
ту Індіяна Романа Рудннць-
кого, — у виданні того ун-ту 
,,Іядіяна Дейлі Стюдент" 
з'явилася велика стаття му-
зичного критика Кеті Гріф-
фі, У якій авторка зазначає: 
,.Стихійна енергія, сила пев-
ність і чутливість — харак -
теристичні риси цілого його 
концерту" та ,,Проф. Р. Руд-
ницький виявив себе майс -
тром фортепіяна і твору". 

У ШІКАГО ПОМЕР НАГЛО 
Д-Р О. ДОРОЖИНСЬКІШ 

Шікаґо. — В середу 17-го 
травня помер нагло на вулн-
ці внаслідку серцевої атаки 
на 4б-му році життя лікар 
д-р Олег Дорожинськин, ак-
тнвняй громадський Діяч. 
Д-р О. Дорожинський нале-
жаа до т. зв. Похідних груп 
ОУН в 1941 році, які йшли в 
Україну. Похорон відбудеть-
ся в суботу 20-го Ц. м., о год. 
9-ій ранку з церкви св. Ми-
хаїла на цвинтар св. Мико-
лая. 
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Ворог не спить 
Українські поселенці у вільному світі завжди здавали 

б здають собі справу з того, що в кожночасній міжнарод-
нін ситуації вони були і є предметом зацікавлення як збо-
ку своїх приятелів, так, зокрема, і збоку ворогів українсь-
кого народу та ного волі. Очевидно, що це зацікавлення 
ними та їхнього діяльністю диктується питомою вагою ук-
раїнського народу в міжнародному укладі політичних сил 
і політичним потенціялом української самостійницької 
еміграції. Ми це знаємо, але, на жаль, часто про це забу-
ваємо, і не робимо з цього належних висновків. Ясно бо, 
що зацікавлення, про яке мова, не диктується самою тіль-
кн цікавістю, але й супроводиться активними намагання-
мн нас використати чи унешкідливнтн. І також ясно, що 
в таких цілях нам — як висловився один із діячів на ос-
танній сесії УНРадн — підсувається прерізні „домашні за-
дачі". які нас до такої міри абсорбують, що ми зупиняе-
мось на половині дороги, забуваємо за ввесь світ і, як ті 
вершники в „Чотирьох шаблях" Яновського. злазимо з 
коней, сідаємо в траву і „ломимо собі голову", відгадую-
чи якусь дурну загадку. 

А ворог не спить і навіть не чекає, аж ми за підсу-
неі:у ним загадку так посперечаємось, що самі себе шаб-
л.чми порубаємо. Очевидно, що не всі, далеко не всі воро-
жі супроти нас затії виходять на світло денне. Але часом 
таки дещо вийде, як це сталося, наприклад, з новим про-
вокаційним наклепом совстських „дипломатів" при Об'сд-
наних Націях в Ню Иорку. Згідно з пресовими повідомлен-
нямл, згадана совєтська місія в Ню Иорку зверталася До 
Державного Департаменту в Вашингтоні за „охороною" 
піютн „українських сепаратистів", які, мовляв, безнастан-
но погрожують їй та її „тероризують". А тепер ще й enpo– 
влджено з Москви каґебівського спеца, мовляв, для opra– 
нізації власної охорони проти „диких українців". 

Кожний, хто більше чи менше ознайомлений із зор-
ганізованою українською громадою в ЗДА чи Канаді, знає, 
що все це грубими нитками шита брехня і провокація. За 
цілі десятиріччя існування української громади в цих кра-
їнах та ЇЇ навіть найрішучіших виступів проти окупантів 
України і в обороні українського народу, не занотовано 
ані одного беззаконного вчинку, навіть у відповідь на най-
грубші провокації.4 Без перебільшення можна ствердити, 
що жадна інша з етнічних груп у ЗДА чи Канаді не мас 
такої пошани до законів цих країн, як її мають україн-
ці, бо вони на власній шкірі зазнали всіх страхіть воро-
жого беззаконня. Не дивно, що в статутах всіх наших 
установ і організацій, в усіх наших резолюціях і постано-
вах завжди в якійсь формі стверджується цю пошану до 
закону, в рямках якого відбувається вся наша діяльність. 

„ Сьогодні совстські „дипломати" допускаються ще тіль-
ки словесних провокацій, але яка Гарантія, що завтра во-
нн не перейдуть до акції? Яка гарантія, що емГебіста Сан-
ка не спроваджено з Москви „шоферувати" власне якусь 
провокацію під плащиком „охорони проти українських 
сепаратистів"? 

Це одна відома із безлічі невідомих публіці загроз 
для нас від емґебівських провокаторів і терористів в днп-
ломатнчних фраках. Ці загрози чигають на нас з усіх 
боків, від явних намагань всіляких „бригад" порізнити 
нас починаючи, а на „дипломатичних" провокаціях кінча-
ючн. Чим краще ми будемо зорганізовані, чим більше впо-
рядковані будуть наші внутрішні відносини, тим більше 
ми будемо відпорні на ворожі затії. Пам'ятаймо: ворог 
не спить! 

ВУЛНДП ПЕРЕДНЬОГО СХОДУ 

..Старшобратське плече" 
По всьому СССР, а вже особливо в УССР, на честь 

совстських вояків, які полягли в боях проти німців, вста-
новлюють меморіяльні таблиці та обеліски, комсомольські 
групи мандрують тими .місцями, Де відбувалися найбільш 
кровопролитні битви під час останньої війни. Щ о можна 
мати проти вшанування пам'яті тих, які загинули в бо-
ротьбі з гітлерівськими ,,юберменшами"? Але комунІстич-
на партія навіть таку людську пошану підпрягає до своєї 
ідеології, намагаючись при тому очорнюватн український 
самостійницький рух та його діячів. Одна за другою вн-
хоДять книжки і брошури проти отих ненависних націо-
налістів, які хочуть бачити Україну незалежною держа-
вою, а не московською маріонеткою. Мусить дуже кипіти в 
гущах народних мас, коли й „Комуніст України" за квітень 
1967 року знову виступив з нападами на тих же „україн-
сі.кнх буржуазних націоналістів" та „політично незрілих 
людей", Дехто з яких - як пише цей орган ЦК КПУ, — 
поширює провокаційні чутки, плітки і вигадки ворожої 
пропаганди" . . . У статті „В. І. Ленін та ідеологічна бороть-
ба на сучасному етапі" в тому органі стверджується, що 
..ідеологи імперіялізму" підняли, мовляв, наклепницький 
галас „про нібито існуюче в Радянському Союзі иригноб-
лення всіх неруськнх народів". При цьому „Комуніст Ук-
раїнн" повчає, що „не було в історії України такого важ-
лігвого повороту, коли б український народ не відчував 
могутнього плеча вірного брата й друга - російського 
народу". 

Занадто довго вже віДчувас український народ оте 
плече. І, як видко з усіх пропаґанднвннх вшанувань та 
святкувань, з повторних судів над колишніми упівцями, з 
підкреслено - галасливих походів комсомольців по місцях 
боїв, — в гущах нашого народу дедалі частіше поговорю-
ють про ,,старшобратське плече", іншими словами — про 
те. що час уже н Україні, а не лише африканським та азій-
СЬКИМ народам, мати власне місце під Божим сонцем. Чер-
воні едннонеділнмці відчувають, т о смертельним для них 
привид націоналізму, в його найкращому людському по-
нятті — бродить по Европі. Вже не примара комунізму, 
отієї вигадки - фікції, а реальні почуття і вимоги реаль-
ннх націй! 

Нещодавно в „Театрі націй" у Парижі один а україн-
ських журналістів 'запитав директора того театру, славно-
го французького актора Жана Люї Паро, чому майже ЩО-
веснн бере участі, там російський совстський театр, але 
ніколи ще не взяла участи Україна? На те Ваго відповів, 
що театри СССР вибирає совєтська амбасада, а не він. Ін-
шими словами - Баро не відповідає на те, ЩО Москва 
практикує і закордоном дискримінацію України та її 
мистецтва. 

Так в самому СССР - боротьба проти національних 
прагнень не - російських народів, п за кордоном - бо-
ротьба проти їх вияву перед світом. Вже ці факти визяа-
чають нашу позицію, як вільних і відповідальних людей. 

В'єтнамська війна — це не 
єдине джерело глибокої жур-
би американської дипломатії. 
Середньосхідня загроза тим 
більша, що вона існує у від-
но синах у двох тамошніх 
країнах: Ємені та Ізраї-
лі. В обох тих запал ь-
них пунктах ключ до ситуа-
ції знаходиться в руках єги-
петського президента Гама-
ля Абдель Нассера, а нас-
правді — в руках його про-
тектора й опікуна — COBCT– 
ського Союзу. 

Ємен, маленька арабська 
чраїна з площею на 75.000 
кв. миль, з 5-мільйоновим 
населенням, від 26 вересня 
1962 року стала сателітом 
Єгипту, коли ліві змовники 
перевели державний перево-
рот проти „імама", себто мо-
нарха, Мохаммеда аль-Бад-
ра і проголосили республіку 
із ставленцем Єгипту АбДул-
лахом аль-Салялем, як пре-
зидентом. 

Коли виявилось, що нові 
республіканські правителі не 
мають послуху в єменському 
лароді, Нассер вислав до ті-
сї країни 70.000 свого війсь-
ка. Вже п'ять років іде там 
громадянська війна, при чо-
му єменські монархісти ко-
ристуються допомогою ВІД 
Савді Арабії, а республікан-
ці від Єгипту. Всі спроби 
порозуміння єменських пат-
ріотів, які однаково ненави-
дять єгипетських окупантів, 
зводились нанівець, бо Hac– 
сер, приобіцявшк Відклйка-
ти єгипетське військо, тієї 
обіцянки не здійснив, а, нав-
паки, використовував летун-
ську перевагу єгипетського 
військр в Ємені для бомбар-
дування непокірливих сіл і 
оаз. 

Ситуація загострилась, ко-
ли Британія проголосила рі-
шення відкликати в наступ-
ному році свої війська з т. зв. 
Федерації Південної Афри-
ки, включно з морською 
фортецею Аденом, коли ця 
Федерація мав стати неза-
лежною державою. Цю 
„пустку", яка тоді BHTBO– 
риться на Середньому Cxo– 
ді, над затокою Адену й 
Арабським морем, хоче ви-
повннти Єгипет Нассера. 
Формально Ємен зголосив 
претенсію до Федерації Пів-
денної Арабії, як ніби своєї 
складової частини, й повів 
терористичну акцію на тере-
ні Адену й Федерації під га-
слом з'єднання тих земель з 
Єменом.' 

Ясно, що за Єгиптом і йо-
го єменським сателітом сто-
їть Совстський Союз, який 
розбудував єгипетську 
збройну силу, включно з ле-
тунством і морською фльо-
тою. Ціль СССР очевидна: 
дістатися за посередництвом 
Єгипту - Ємену над Арабсь-
ке море. Недарма советсь-
ський прем'єр Алекссй Ко-
енгїн „зажадав" недавно від-
кликання із східньої части-
ни Середземного моря Шос-
тої американської фльоти, 
яка бльокус доступ Совстам 
до заволодіння Середнім 
Сходом. 

Король Савді Арабії Фей-
сал 11, який здає собі enpa– 
ву з тієї загрози, перебуває 
саме тепер у Лондоні, де ста-
расться переконати брнтійсь-
ких лідерів, щоб вони зали-
шнли ще своє військо на 
арабському півострові, як 
гаранта миру. За останніми 
газетними вістками — ті 
його заходи у соціялістично-

ентованого тепер на тісну 
співпрацю з 6-ма західньо-
европейськимн країнами 
Спільного Господарського 
Ринку та на „коекзистен-
цію" з Москвою — не мали 
успіху. 

Д л я Америки ця ситуація 
дуже немила й складна, бо 
при всьому співіснувальному. 
курсі своєї закордонної по-
літики американський Ур я д 
напевно свідомий загрози, 
коли б Єгипет, як форпост 
Москви, заволодів кнніш-
ньою Федерацією Південної 
Арабії і таким чином ступив 
значно вперед на шляху д о 
опанування всіх арабських 
країн Середнього Сходу -— 
разом з його нафтовими 
джерелами. 

Агресивна політика єгн-
петського президента Hacce– 
ра звертається проти Ізраї-
лю, при чому в даному ви-
падку він діє руками — Си-
рії. Конфлікт між Ізраїлем 

його арабськими сусідами 
існує фактично від 15 трав-
ня 1948 року, з Дня проголо-
шення самостійності! ізраїль-
ської республіки. Арабсько-
ізраїльська війна закінчн-
лась за рік після того пере4 

мпр'ям, але фактично війна 
по.нинішній день триває „де 
юре", бо ні одна арабська 
країна не визнала Ізраїлю, 
не підписала з ним мирового 
договору, і всі вони ту краї-
ну бойкотують. ,. 
' Протягом останніх 18 рр-

к:в до Ради Безпеки подано, 
безліч скарг з ізраїльського 
та арабського боку за прово-
каційні менші її більші сабо-
тажні, терористичні та восн-
ні дії одної і другої сторони. 

Правда, не всі арабські 
країни ставляться супроти 
Ізраїлю однаково: напрнк-
лад, Лігван і Йорданія, сві-
Домі верховодницьккх амбі-
цій Нассера, не хочуть за-
вогнюватп ситуації, а ще 
менше бажають ізраїльсько-
арабської війни північноаф-
рігканські арабські держави 
— Тунісія, Лібія, Марокко і 
Альжир, які, зрештою, теж 
не мають одностайного 
фронту. 

Останнім часом знову за-
гострилась ситуація на CHJ 

рійсько 
доні 
в Об'єднаних Націях nepec– 
терігас проти повторення' 
„Суезької авантюри" з !95б 
року, коли Ізраїль заатаку-– 
вав Єгипет з активною допог 
могою Британії і Франції. 
Гостра реакція збоку СССР 
і ЗДА врятувала тоді режим 
Нассера і спричинила від-
клнкання ізраїльських 
військ з єгипетської тернто-
рії. Однак, від того часу во-
енний потенціял арабських 
країн, особливо Єгипту, Си^ 
рії й Іраку, значно зріс, і но-
ва проба сил між Ізраїлем'та 
його арабськими сусідами 
може закінчитись трагічно 
для Ізраїлю, що має тернто-
рію меншу за стейт Mec^ajj'' 
чузетс, з населенням неспов-
на 3 мільйони Душ. Алеж до 
ліквідації ізраїльської Дор-
жави, якою раз-у-раз norpo– 
жус єгипетсько - сирійська 
пропаганда, не допустять 
ЗДА. Якщо у відновленій 
арабсько - ізраїльській війні 
СССР заявився б виразно uq 
стороні арабів проти ,ІзрнЗ-
лю. тоді витворилася б си-
туація подібна до нинішньої 
у В'єтнамі. 

Забагато ,,невизнаних" і 
„бойкотованих" держав -у 

Богдан Галайчук 

ІІРОТІШАРТІІ:ІЛІІСЬВІИІЇ 
AJlbllMfC 

(1) 
Буенос Айрес. — Завдан-

ня партизанки, принаймні у 
початковій фазі , поки вона 
не закорениться і не здобуде 
підтримки місцевого aace– 
лення - по волі чи, здебЕль-
ша, терором — більше полі-
тично - пропаґандивні, ніж 
оперативні. Тому не диво, що 
місцевий уряд намагається 
якнайдовше коли не промов-
чуватн її, то хоч би позірно 
не прив'язувати до неї ваги. 

Так само поводився й бо-
лівійський президент гене-
рал Барріентос, мовляв: 
шапками накриємо партиза-
нів. Менш оптимістичні нот-
кн пробивалися з деяких за-
яв вождя болівійської армії, 
і це навіть дало було привід 
до поголосок про розходжен-
ня в урядовій верхівці Ля 
Пасу. В аргентинських вій-
ськовнх колах можна було 
чути навіть, що між мініст-
рамн Болівії є два криптоко-
муністн, яких президент при-
крнває, викликаючи новдо-
волення в армії. Ці комента-
рі, на щастя, не потверджу-
іоться. Барріснтосів оптимізм 
можна пояснити небажан-
ням звертати воДу на млин 
кастрівської пропаганди, як 
теж турботою за національ-
нпй престиж, за уявлення 
про стабільність режиму у 
крайовій та світовій опінії. 

Тому годі дивуватися, що 
Баррієнтос до останніх днів 
відкладав усяку зовнішню 
поміч у поборюванні „рідної" 
партизанки, і аж тепер ви-
лізло шило з мішка. 

Почалося від того, що 
французький офіціоз „Ле 
Монд" з 5 квітня вмістив 
каблеграму від свого співро-
бітника Марселя Нідерґан-
ґа (він перебуває тепер у 
Ріо де Жанейро) з деякими 
думками, що їх, мовляв, ви-
словнв аргентинський мініс-
тер закордонних справ, Ні-
,капор Коста Мендез. Цей ос-
танній, продовжуючи лінію 
свого попередника, Ілісвого 
міністра Завалі Ортіза, нас-
тоював на відомій тезі, яку 
намагався профорсувати в 
лютому на 3-ій Надзвичай-о - ізраїльському кор-1 ,ч ж,: .м „ r, .- - Jr Si -ній Міжамериканській Кон-Сирійськин амбасадор- , L- , -',чЬеренци: на необхідності 
військової співпраці проти 
партизанки в рамах ОАС. 

При цій нагоді він натяк-
цув на труднощі, що їх на-
сувас співпраця у поборю-
ванні партизанки в двобіч-
ній площині, згідно з ко-
люмбійсько - венесуельською 
концепцією, яку ми піддали 
критиці у „Свободі" з 23 бе-
резня ц. p., Аргентина, мов-
ляв, заінтересована у скорій 
ліквідації болівійського пар-
тнзанського вогнища, що, 
як відомо, є недалеко арґен-
тинського кордону. Але нез-
pj-чно допомагати Болівії у 
двобічній площині, тобто на 
основі договору між двома 
державами, бо таким чином 
можна викликати недовір'я 
в Чіле, яке мас з Болівією 
гострий територіальний спір. 
Єдина практична розв 'язка: 
військова допомога для Бо-

го брнтійського уряду, зорі- нинішньому світі; 

штучно поділених країн і 
народів; забагато договорів 
про перемир'я, замість трнв-
кого миру. У такій ситуації 
мусять тут і там спалахнути 
конфлікти, з яких кожний 

-погрожує перетворитись у 
забагато нову велику війну. 

лівії, координована й пля-
нована в многобічній пло-
щині, тобто в рамах ОАС. 

У відповідь на запити мі-
сцевої преси аргентинське 
міністерство закордонних 
справ видало того самого 
дня офіційний комунікат. 
Підкреслюючи, що опублі-
кованнії у ,,Ле Монд" текст 
йому ще не відомий, міністер 
ствердив: „Аргентина Допо-
магас Болівії вже здавна, в 
рамах програми, прийнятої у 
договорі між обома країна-
ми. Та допомога полягає го-
ловно у висиланні арГентин-
ськігх старшин, що служать 
у болівійських збройних си-
лах як дорадники". Цю зая-
ву повторив він усно 9 трав-
ня. 

Нічого більше? Щоправда, 
поняття „дорадників" тепер 
досить еластичне. Адже відо-
мо, що перед тим, як ЗДА 
— у відповідь на напад про-
ти американського корабля 
у Тонкінській затоці — по-
чали у Північному В'єтнамі 
воєнні операції, вони мали у 
Південному В'єтнамі лише 
військових дорадників... у 
силі кількох дивізій. 

'Можливо, що арґентиись-
кнй міністер хотів лігше ОМИ-
нути пропаґанднвного розд-
мухування болівійської пар-
тнзанки, яка, мовляв, розро-
слася до таких розмірів, що 
вимагає співпраці між двома 
державами. Можливо, що 
справді боявся труднощів з 
Чіле або не хотів наражува-
ти болівійського престижу. 
Ці дві останні небезпеки, як 
побачимо, зовсім реальні. 
Так чи інакше, у його запе-
реченнях чимало недосказа-
ного, — що доповнила дру-
га сторона. 

Командувач болівійсько-
го летунства, Хорхе Бель-
монте Арділес вияснив, що 
американські й аргентинські 
техніки та інструктори nepe– 
бувають у Болівії на основі 
укладених з тими двома дер-
жавамн договорів. ,,Амери-
канські старшини й сержан-
тн переб^ають у мігті Сан-
та Круз, столиці департа-
MeHTj', що є місцем дії парти-
занкн, вишколюючи відділ 
, ,Ранджер" та частини Цсн-
тру Вишколу Спсціяльннх 
Військ". 

Аргентинська участь об-
межусться співпрацею з бо-
лівійською фльотою, на рі-
ках зі сточнща Амазонки, 
що перетинають східню час-
тнну краю, та співдіею з 
болівійським летунством у 
боротьбі проти партизанів в 
околиці Камірі. 

Це вияснення доповнила 
телеграма агенції „Асошісй-
тед Прес" з 8 травня: на ос-
нові інформації! з урядових 
кол виявляється, що справді 
Болівія звернулася за війсь-
ковою допомогою проти пар-
тизанки до аргентинського 
уряду, який тепер розглядає 
цю справу. Йдеться головно 
про постачання зброї, яке 
мало б форму закупу по 
низькій, символічній ціні. 
Всупереч запевненням ар-
ґентинеького міністра та бо-
лівійського генерала, допо-
мога проти партизанів внхо-
днть далеко поза рами доте-
перішніх договорів. 

(Закінчення буде) 

Д-р Михайла Дапнлюк 

ЛИМАРЯМ СКАЛЬПЕЛЯ 
І СТЕТОСКОПА 

(ЯГд Уїзд Українського Лікарського Т-ва) 

(2) 
Сторонні люди частенько 

видумують різнорідні речі 
про лікарів. Одні, наприк-
лад, думають, що наші ліка-
рі „запаніли" і цураються 
своєї громади. А так воно не 
є. Глянувши по широких 
громадах, ви знайдете там 
чимало лікарів - діячів, на-
віть, якщо вони там недавно 
появились. Знайдете чимало 
„ветеранів" громадського 
життя, відданих і думаючих. 
Всі знаки на небі показують, 
що навіть при природньому 
відсіянні в користь денаціо-
налізації — все ж треба спо-
діватись припливу нових ка-
дрів до праці. 

Нові кадри приходитимуть 
не тому, що „лікарі мають 
час і гроші". Бо вони часто 
мають часу менше, як інші 
професіоналісти, а крім то-
го ще не було ні одного лі-
каря, що зі своєї професії 
став мільйонером. Вони 
прийдуть до конструктивної 
роботи або будуть її продов-
жувати, бо такий закон hrre– 
ліґентної людини, що відчу-
вас на собі частину відпові-
дальпостн за цілість нашого 
життя. 

Є ще й інший закон. Це — 
закон природнього добору, 
згідно з яким люди з ІТЄЛЄК-
том і освітою кінець - кінцем 
таки мусять мати вплив на 
життя. Колись і МИ Д0ЖИВЄ-
мось таких часів, коли інте-
лект і наука, а не припадко-
вий „чільний член" такої-то 
партії, рішатимуть про полі-
тичну філософію. Лікар, 
професор, інженер і т. д. не 
є вишколеними політиками 
також, але вони хоч мають 
основну освіту... 

І це накладає певний обо-
в'язок. Те, що можна кому-
будь, а зокрема прнпадково-
му — либонь, не випадає 
людині інтелекту. Різні су-
перечки в громадському 
житті, навіть сумнівного рів-
ня — це майже нормальне 
явище в кожному народі. У 
нас це було б так само, як-
би і в нас сперечались за 
„щось". Біда лише в тому, 
що в нас сперечаються за 
„ніщо"... 

Інші гостроязикі люди ка-
жуть, що і наша інтелігенція 
робить те саме, що й „смерт-
ні" люди. Люди бачать цей 
обов'язок інтелігентних каД-
рів, і сподіваються прикла-
ду. Зокрема, чекають, що ба-
гато такого кадру, побрав-
шнсь за руки, виведуть деякі 
сторінки нашого життя під 
соняшні промені. Ви розумі-
сте, люди спрагнені свіжого 
повітря. Хто ж їм його 
дасть ? 

Спроб внести таке повітря 
останніми роками серед на-
ших кадрів було чимало. Бу-
ли вони й серед лікарського 
активу. Останнім прикладом 
був Конгрес УККА. І він та-
кнм залишився б, коли б не 
темна сторінка в цій темі. 
Це — криза з головним ре-
дактором „Лікарського Bic– 
ннка". Не мається тут на 
увазі боронити або ганити 
попереднього редактора, що 
відступив із свого посту, бо 
це — інша тема. Справа в 
тому, що вся криза була за-
початкована не критикою ре-
даґування „Лікарського Bic– 
ника", а критикою політич-
них поглядів редактора. Що 

З Ольга Приходько v 
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Найперше він переконав 
дружину, що ця смерть не 
могла бути карою ні для 
Жсні, ні для них, бо якби 
вони були навіть розбійни-
ками з битого шляху, то й 
тоді Бог, котрий бачить ко-
жну душу і котрий простив 
розбійника на хресті, не по-
слав би їм такої страшної 
кари, такої муки. Потім пе-
реконав Прісю. що вони му-
сять думати не про свій 
біль, бо їхнє життя вже йде 
згори, а не на гору, бо вони 
вже зазнали досить радощів 
та щастя. — а про Женю: 
чому це з нею таке сталося, 
і то тоді, коли мало почати-

вонн чекали для неї най^ 
більшого щастя. 

— Звичайно, ми не зн"а-
смо, яка доля чекала Же-
ню, — казав о. Василь.' -
Можливо, що була вона за-
надто добра для цього світу, 
— і пригадав, як старі, до-
свідчені люди на балю пи-
тали їх, шо вони думають 
з Женею робити. 

Пам'ятаєш, Прісю. як пгі-
ні БІлннська, розумна, пра-
ктична жінка, радила тобі, 
на другий рік везти Жецю 
до Кам'янця. А раніше во-
на дивилася на Женю інши-
ми очима, ти цс напевно за-
уважила, що вона любила 
Женю не тільки як свою 

бажала мати її в своїй роди-
ні, як невістку свого друго-
го сина, який незабаром кін-

J час семінарію. Але коли по-
бачила Женю на балю, то 
зрозуміла, що Женя не го-
днться на сільську попадю, 
не там для неї місце, не мо-
же вона вести господарство, 
дбати за худобу, їздити по 
ярмарках і робити ясі ті нуд-
ні дрібниці, які робить і ria– 
ні Білннська, і ти, і всі ін-
ші попаді. 

— А то чому? — питала 
Пріся. — Женя могла б бути 
доброю господинею. Вона 
вміла все зробити, я ЇЇ нав-
чила всьому, що треба в го-
сподарстві. 

— Правда, вона вміла все 
добре зробити і робила б, 
але господарства не любила, 
не лежало то їй на серці. 

— Що ще за вигадки! — 
обурювалась Пріся. — Ко-
лн треба, то кожна людина, 
яка мас розум, може бути 
господарною. 

— Ану скажи сама, чи я 
господарний? 

— Ну, ти дійсно того не 
ся п особисте життя, коли 1 хрнщешщю, але десь певно 

то дбав би за все. 
— Я просто того не: можу, 

не вмію. Я навіть не уявляю, 
як можна одночасно думати 
і дбати про всякі дрібниці. 
Ти не знаєш, що я часто 
тобі дивуюсь, як ти не вго-
млюешся, як тобі не обрнд-
не, а головно, як ти можеш 
то все пам'ятати, помічати 
й комбінувати. І якби не ти, 
не твоє господарювання, то 
ми жили б зовсім бідно. 

А Женя була, як я. Звн-
чайно, вона б усе робила, 
старалась, але цього мало. 
Господарннм треба родити-
ся. Це так само, як із спі-
вом. Чи можна тебе навчити 
співати? Звичайно, якось би 
ти співала, але ти того не 
любиш, не маєш в тому по-
треби, і з твого співу ніхто 
не мав би радостн. 

Ні. господарство було не 
для Жоні, воно б її заїло. 

Але як би ти повейла Же-
ню до Кам'янця? За кого 
могла б вона там віддатися? 
За шляхтича? Але шляхта 
тут польська і католицька. І 
якби навіть який заможний 

'любиш, але якби було треба, 1 дідич задля Жениної краси 

захотів -з нею одружитися, 
ми не могли б на те згоди-
тись. Є тепер у Кам'янці ба-
гато московського війська, 
але ми також не могли б 
припустити, щоб якийсь „ба-
рін" завіз нам донечку до 
чужої, холодної Московії на 
невідому долю. 

Залишаються урядовці. 
Мій батько був урядовцем і 
мав досить порядну платню. 
А як бідно ми жили! В мі-
сті за кожну дрібницю тре-
ба платити готівкою, там ку-
пусться кожну склянку MO-
лока, кожний кавалок хлі-
ба, кожну в'язанку дров. 
Моїй бідній мамі не ставало 
тих грошей, що заробляв 
батько, навіть на те, щоб 
прогодувати родину. Як ма-
мі часами бувало гірко! Ба-
тько дуже любив вареники з 
вишнями. Принесе бувало 
мама ті вишні з базару, пі-
де передягнутись, а дітла-
хн тим часом обступлять 
той кошик та й поїдять усі 
вишні. Вийде мама до кухні, 
а вареників уже немає з чим 
ліпити. Робить тоді варени-
ки з картоплею або з ква-

гірше — криза була започат-
кована не УЛТПА, а сторои-
німн людьми; Це нв ' важно, 
що хтось „мав рацію". Важ-
ливо те, що професійна yera– 
нова підпала під сторонні 
впливи, сама цій справі ра-
дн не дала і пішла по інер-
ції інших кругів. Престиж 
товариства на цьому тільки 
втратив. А завтра — можна 
буде таким самим-шляхом, 
заходами інших людей, по-
збутися теперішнього редак-
тора „ЛВ", під осінь, я к буде 
Світовий Конгрес, позбутися 
третього і т. д. А 'ми ж поли 
врізали і втікали від „вплн-
вів", пригадуєте?' , -

Заломання одного прияци-
пу може вести до заломання 
другого. А тут громада чекас 
на приклад... 

и 
Пригадується співомовка 

нашого колеги - лікаря, Сте-
пана Руданського. Це він пи-
сав про того, що, обдираючи 
церкву, поліз у вівтар в 
брудних постолах. Коли йо-
му товариш звернув увагу, 
що це „святе місце", він від-
повів, обдираючн- престол: 
„Аби душа була чиста, пос-
толи нічого"... 

Цей З'їзд не буДе науко-
вим, а тому професійний 
скальпель тут буде не на йі-
сці. На це УЛТГІА мав нау-
кові конференції. Але цей 
З'їзд — це діловий, організа-
ційний, що має визначити 
лінію нашої діяльности. Ра-
зом із рішучістю,свого вкла-
ду в загальну українську ду-
ховість, разом із ясністю 
плянів і шляхетних впливів 
на нашу громаду, разом тво-
рячи зцементовану профе-
сійну одиницю, що знає, чо-
го вона хоче. Тому — гро-
мадського роду скальпель у 
діловій нараді цілком під-
ходить... Зокрема, коли взя-
ти до уваги успіхи і поразки 
в минулому. Одне'' 'і Друге 
вчить. 

Українська громада чекас 
на приклад. Але, видасться, 
що кожний приклад буде за-
писуватися з увагою, добрий 
і поганий. Навіть, якщо в 
ряді добрих рішень ми зро-
бимо один засадннчий про-
мах — це буде -всім видно. 
Стара французька 'приказка 
каже, що „шляхетство зобо-
в'язус". Тож хай зобов'язує 
до кінця. Іншого виходу не-
ма. 

Останніми роками, а зок-
рема в останній каденції Уп-
рави УЛТПА можна завва-
жити поважний розріст гро-
мадського первня в роботі 
лікарських кадрів. Є цілий 
ряд досягнень і успіхів. їх 
громада бачить і доцінюс. 

Ми, безперечно, йдемо у 
часи, коли люди інтелекту й 
освіти мусять братись до 
керми національного кораб-
ля. Лікарське товариство, в 
ряді інших професійних 
груп, не втече від свого обо-
в'язку, але, видасться, воно 
й не думає від цього втікати. 

Період перегрупування ка-
Дрів і переоцінки певних 
вартостей вже ось - ось поза 
нами. Ми щось винні нашій 
громаді - і нам треба це 
спільно їй принести. Ми вин-
ні передусім щось нашій 
Батьківщині — і про це тре-
ба у великому гурті еміґра-
ційного кадру подбати. 

На З'їзді, поки ще прик-
ладемо свій стетоскоп до 
серця громади, варто було б 
вислухати і свій віддих. А 
там, крім деяких хрипів, є 
ще чимало чистого й дзвін-
кого повітря. З'їзд — це най-
краща нагода зібрати ввесь 
здоровий віддих і зробити з 
нього великий і ЧИСТИЙ ПО-
ДУВ для „тут" і для „там". 

... Мрії, мрії - а де ж вас 
подіти ? 

(Кінець) 

шеною капустою. А смета-
на ? Ось ти наливаєш Петру-
ші повну мнщнну сігетани, 
а він мачас собі вареники та 
й промовляє: — „Дивіться, 
як вареники люблять купа-
тися в сметані!" А моя бідна 
мама принесе, бувало, неве-
личке горнятко з базару та 
й розділить кожному ПО ЛО-
жці. „Чом не купила біль-
ше?" - питає батько. — 
..Не було", - каже. Не хо-
тіла смутити батька, не хо-
тіла казати, що не стає rpo– 
шей, жалувала його, знала, 
що не мас він більше нічого, 
що все віддає для родини. 
Дуже делікатна була мама. 
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З ТЕАТРАЛЬНОЇ ЗАЛІ 

СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, ф г о ТРАВНЯ 1967 

„О irtle д е другої години щ 

в Ншо Норку 
Ню Иорк гостив оце знову 

у себе ,,Театр у П'ятницю" з 
Філадельфії, яким керує ві-
домий актор і режисер Воло-
димнр Шашаровський і який 
мав вже серед,широкіх кру-
гів любителів театрального 
мнстЬцтва своє ім'я і славу, 
та в складі якого знаходимо 
чи не найкращих акторів к о 

лишнього львівського теат-
РУ-

Театр працює безперебійно 
вже П'ЯТИЙ рік і тішиться у 
глядачів заслуженим ycni– 
хом. 

Останяьо театр виставив 
дві музичні речі з дивізійною 
тематикою, обі авторства 
Олега ЛисяквА Вистави ці за-

іі з з с 3 3 Z З Е ZXXZ зле з х : 

fowoit Українок Америки 
Цім 72 в Hwo Шорку 

— влаштовує — 

З НАГОДИ 5-РІЧЧЯ ІСНУВАННЯ 

БЕНКЕТ.ЗАБАВУ 
в суботу, 27-го травпя 1967 р. 

год. 7:30 веч. 

в STATLER H1LT0N (SKYTOP BALLROOM) 

Thi r ty - th i rd S t ree t and Seventh Avenue, N.Y.C. 
Стрій візнтовий. Оркестра J O H N N Y GAY. Вступ Я 0 . 0 0 
Д о х і д на СТНЛенДІЯННЯ Фонд Українського Інституту. 

З а білетами і замовленнями телефонувати : 
R. Folche - Н І 6-8043 or S. Buska - A S 8-3466 

rxc: з г :аезе: З З Е :аж: " З Т Г З Е К С 

7-ма ЗУСТРІЧ унрлтцт-лжмкт 
Америки і Канащи 
відбудеться в С У Б О Т У і Н Е Д І Л Ю 

27-і о і 28-го травпя 1967 раку 
в л и т і Лллеяггапн, Па. 

в приміщенню 

ST. FRANCES HALL, at 501 North 4tti Street 
П Р О Г Р А М А : 

Субота - год. 12-та в пол. - Реєстрація , год. 3-тя по 
пол. - - Зас ідання Гол. Управи, год. 6-та — Відкриття 

Зустрічі і Спільна Вечеря, год. 9:30 веч. — 
ТОВАРИСЬКА ЗАБАВА з ТАНЦЯМИ 

Н е д і л я : год. 10-та рано - Служби Божі в українських 
Церквах . Год. 2-га по пол. — Початок мистецької про-
грамн. В програмі - доповідь, пісні, деклямаці ї . Вн-

ступнть Укр. Чоловічий Хор з Л і н і й Валей, Па , 

ОЩАДЖУЄ НАЙМЕНШЕ 559.60 ВІДСОТКІВ 
НА КОЖНІЙ ТИСЯЧІ ДОЛЯРІВ 

ХТО П О З И Ч А Є НА АВТО У 

Федеральній Кредитовій 
Кооперативі 

„САМОПОМІЧ" 
в Ню Норку 

Сума 
позички 

31,000.00 

Я .500.00 

52,000.00 

S3,000.00 

До сплати 
міс. ратах 

(включно а 

S31.21 

S46.K1 

562.41 

593.61 

п 36 
по: 
9о7с) 

В тому відсотки 
з а 3 роки 

5123.5в 

5185.16 

52-16.76 

5369.96 

І 

Відсотки за 1 рік S4.12 від сто долярів. 
Позички забезпечені на життя без жодної доплати. 

А д р е с а : 

S E L F R i : i І A X E (^ЛГ.) 
Federal Credit Union 

98 SECOND AvENUE NEW YORK, N.Y. 10003 
Tel.: GR 3-7310 

t 

!j Уперше о історії 
слов'янських літератур ^^^ 

1 СТО ПОЕТІВ - С Т О ПІСЕНЬ 

ззЬвг з п 3 ^ :асс: ZS2Z 3 X Z ч 

Збірник стародавньої японської поезії ж а н р у танки в 
повному українському перекладі І горя Шанковського , 
з примітками про авторів і трансл ітерац ією оригіналь-
них японських текстів. 

СТО П О Е Т І В СТО П І С Е Н Ь небуденна поява на укра-
їиському книжковому ринку. Це перший повний nepe– 
к л а д збірника взагал і будьякою слов 'янською мовою. 
Придбання цього видання справить неабияку насолоду 
любителеві доброї книжки. 

Якісна колірова обкладинка зображус одного із безсмер. 
тннх поетів старої Японії Акагіто. 

Ціна : S5.50 канад. з пересилкою. 

Книгарням відповідна знижка . 

Книгу можна набути т ільки: 

Ukrainian Book Store 
P.O. Box 2414 - 10205 - 97 Street 

EDMONTON, ALBERTA. CANADA 

К У П О Н К У П О Н К У П О Н 

Ім'я і прізвище 

Адреса 

Витніт'ь купон, примліть з замовленням, а отримаєте 
10' і знижки. 

:zxz з к з с Z3JZ. з з е Z X E Z 

мовила і спонзорус Крайова 
Управа Братства кол. Вояків 
Г. УД У НА і вони у виконан-
ні „Театру у П'ятницю" ма-
ли просто небувалий успіх 
не тільки у Філадельфії, де 
театр перебуває постійно, але 
н у всіх містах, які театр у 
своному турне відвідав. 

Ню Иорк мав вже нагоду 
бачити „Найкращих хлопців 
з Дивізії" в поставі Богдана 
Паздрія, а рецензент на цю 
нюйоркську виставу писав 
був слушно у „Свободі", що 
„Дивізія завою в а л а Ню 
Иорк". 

Оце ми побачи другу з 
черги виставу того ж автора 
„О пів до другої години", 
тим разом в поставі Володи-
мира Шашаровського. Це 
пов'язаний тоненькою ннт-
кою нескладної фабули мон-
таж пісень, настроєвих сце-
нок, дуетів, монологів, куп-
летів та скечів у двох частн-
нах, що показує нам бувших 
дивізійннків вже на терені 
Америки, у кривому дзерка-
лі сатири. 

У першій частині дія від-
бувасться в помешканні по-
своячених зі собою бувших 
днвізійників, що прнготовля-
ються їхати на відкриття літ-
ньої Станиці Братства на 
оселю в Ставайтоні. Вже са-
ма обстановка сцени при 
піднесенні завіси показує 
нам людей, що далі живуть 
на валізах, збираючись ку-
днсь мандрувати. Ті пороз-

киданї частини гардероби, ті 
порозкидані валізи, та, зда-
валось би в першій хвилині^ 
непотрібна драбина на сценЦ 
яка потім так знаменито бу-
ла обіграна акторами, — все 
робить враження тнмчасовог 
сти. 

І на тому тлі, перед очима 
глядача, пересуваються у 
швидкому темпі картини ве-
селі і настроєві, інколи по-
просту капітальні своєю ді-
єю і виконанням. Згадати б 
тільки скеч „Традиція" чи 
куплети „Не маю супокою", 
або „Скапцанів". 

З акції довідуємося, що всі 
вибираються на відкриття 
літньої станиці Братства Днг 
візійннків на оселю в Ста-
вайтоні. У другій частині дія 
відбувається вже на оселі, де 
героїв, що відпочивають на 
„пляжі" — раз-по-раз nepe– 
кидають з помешкання на 
помешкання. Це викликує 
замішання, рух, з якого зко-
ву випливає на перший плян 
пісонька, настроєва сценка, 
веселий монолог з духами, 
а навіть оперні пісні. Bee це 
пересувається на тлі дотепг 
них діялогів-конферансу у 
виконанні усіх виконавців 
перед очима глядача, ніби на 
фільмовій ленті. 

Вкінці всі перипетії добі-
гають до щасливого кінця, 
нескладна фабула розв'язу-
ється несподівано просто і 
для всіх щасливо. Ще остан-
ні куплети, що їх, співає 

В І Д Д І Л У К К А Н Ю БРАНСВГО - Б Д В Н Д Б Р У К , Н . Дис. 
запрошує Українську Громаду на 

КОНЦЕРТ 
присвячений 

50-ЛПТЮ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
в неділю, 21-го травня Т967 року 

SCOTT H A L L R U T G E R S TTSTvUttSTTY 
College Avenue, Ne-.v Brunswick , N.J . 

Година 4:30 по поли 
В програмі виступ місцевого хору В Е Р Х О В И Н А 

Святочну доповідь виголосить 
ред. І в а н К Е Д Р И Н - Р У Д Н І Щ Ь К Ш І 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й З О Л О Т И Й Х Р Е С Т Ш И К А Г О 

Д л я в ідзначення 50-ліття С В Я Щ Е Н С Т В А і в ш а н у в а н н я 
75-ліття творчого ж и т т я ЇХ Е М І Н Е Н Ц І Ї К А Р Д И Н А Л А 

КИР ЙОСИФА СПІПОГО 
Верховного Архивпископа Української Католицької Цер-
кви в Україні і на чужині , а т е ж д л я вияву признання 
розбудови української науки — Український Золотий 
Хрест в Ш и к а ґ о , переслав на руки їх Еміненції скромну 
і малу цеголку 50 доляр ів на розбудову Українського 

Католицького Університету в Римі. 
У П Р А В А УЗХ 

—J 

ввесь ансамбль, і в яких роз-
казуетьсея на весело історію 
Дивізії з рефреном, що його 
співають теж і захоплені 
глядачі, закінчують цю при-
ємну і погідну, часом зі 
сльозою в очах, а часом з 
гострою, але дружньою са-
тнрою виставу. 
1 А виконавці ? Про двох на-
ших визначних акторів, Бог-
дана Паздрія і Володимира 
Шашаровського не буду го-
воритн. Оба вони мають вже 
устдйнену марку акторів ви-
сокої клясн. Просто насоло-
да дивитися, з якою маиотер-
ністю і один і другий BHKO-
нують свої ролі. Виявились 
вони і неабиякими майстра-
мн' у виконанні куплетів. 
ЧИТКІСТЬ ВИСЛОВУ, ПЛЯСТНЧ-
ність і скондензованість об-
разу, що в таких коротких 
речах необхідне, — це при-
таманні риси тих двох на-
правду великих акторів. 

Марія Лисяк, — це теж ві-
дома широким кругам люби-
телів театру виконавчії ця пі-
соньок легкого жанру, особ-
лнво з настроєвою закрас-
кою. її пісоньки викликають 
не тількн захоплення в ста-
рих, але і в молодих, і BHTHC– 
кають в неодного з них едьо 
зу в очах. 

Володимир Карпяк, ко-
лишній тенор оперети у 
львівському театрі, створив 
капітальний тип бувшого ди-
візийннка, а тепер гохштап-
лера-невдахи, який думав 
зробити гроші на своїх по-
братнмах при відкриттю літ-
ньої оселі, але, як личить 
невдасі, це йому не вдалося. 
Цю рису характеру створено 
го ним образу Карпяк внтрн-
мав, - як личить для акто-
ра з таким стажем — ,,repo– 
їчао" від початку до кінця 
вистави. 

Серед цього зіграного ан-
самблю чітко вибивалась 
Юлія Шашаровська. її умін-
ия перевтілюватись з образу 
в образ, просто феноменаль-
не. Згадати б тільки монолог 
підлітка ,,Що таке мужчи-
на", а особливо створений 
нею образ тут народженої 
дівчини-українки, що на свій 
спосіб розказує публиці про 
пригоди дивізійннків під час 
війни у скечі ,,Традиція". -
це просто сценічний шедевр. 
Обдарована вона теж пре-
красним голосом. У викону-
ваних нею поважних аріях 
відчувалося добре школений 
голос, з закраскою драма-

J1 

У справі 
„чудодійної корм 

иау-де-арсо' 
(Повідомлення редакції) 
У „Свободі" з 11-го травна 

ц. р. надруковано статтю на-
шого кореспондента Мих. Кк-
лнмного з Бразилії про „чу-
додійну кору" дерева пау-де-
арсо, що нібито виліковує 
майже вс,і недуги, включно 
з пістряком. Стаття написана 
на підставі повідомлень бра-. 
зилійськоз преси і надруко-
вана виключно в інформа-
ційному порядку. 

У відповідь на цю статтю 
,.Свобода" одержує численні, 
листи, запити і прохання про 
дальші інформації, а то й; 
прохання бути посередником, 
у придбанні тої кори. 

Не маючи мржливости від-
повідати на всі листи інднві-
дуально, ми звернулись до. 
нашого кореспондента, щоб 
у черговій своїй, статті він 
дав загальну відповідь на по-
рушені в листах справи. Рів-
ночасно інформуємо, що ані 
ми, ані — як виходить з лис,-
та - наш кореспондент у 
Бразилії не знавмо про. ,,чу-
додінну кору" нічого більше, 
як написано в газетній статг 
ті, і не можемо посереднича-
ти в придбанні тієї кори. То-
му прохаємо в. цих справах 
до нас не звертатись і, зок-
рема, не висилати на ту ціль 
жадних грошей. 

Додамо, що в історії вже 
не раз траплялися всілякі 
,.чудодійнЬ ліки", що — як 
опісля виявлялося — не ма-
ли жадної лікувальної влас-
тивости. Тільки перевірка 
кваліфікованими лікарями і 
лікарськими установами мо-
же потвердити або заперечнг 
ти лікувальні властивооті я.-
коїсь рослини, і. якщо газет-
ні вістки про кору пау-де-ар-
со мають якусь підставу, то 
на кваліфіковану лікарську 
опіиію напевно не доведеться 
довго ждати. А хто з нас мас 
будь-яке недомагання в здо-
ров'ї, повинен у першу чергу 
звернутися за порадою та 
опікою до свого лікаря. 

НАЇХСТАРЩИП ЧІМ!РА.І XXX 
вини з дня народження. В Коромаді. Каліфорнія. 
тованнй адмірал фльоти Рмчард Гарри-оя ЩШШШЩ 
чнв 101-річчя з дня народження прийняттям, т о амяшто-
вано в його честь в місцевому готелі Адмірал Дшпссоя 
народився 1866 р. В 1887 р. закінчмш Морсмдг аяадгаію. 
Брав участь в еопансько - американській війті. На початку 
1900-их років командував кораблями коло китайського 
узбережжя на Тихому океані. В роках 1926 до 1930 буя 
шефом фльоти на Пацнфіку. 

З ̂ ^жяаяяяай38йй8ягвя5гз8ї^^ яваиаяжяегяаеявахяеж^^ 
УКРАЇНСЬКИЙ М У З И Ч Н И Й ІНСТИТУТ АМЕРИКИ, ш к . 

Неділя, 21-го травня 1967 р. 
о год. 5-ій по пол. 

і КОНЦЕРТ ВИЗНАЧНИХ УЧНІВ УМІ 
І Заля УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ АМЕРИКИ 
Nt 2 Схід 79-та вулиця , Н ю Иорк, Н. П . 

; 

і 

Z3JZC 

ввоввваов 
Головна Управа 

Українського Лікарського Товариства 
Північної Америки 

повідомляє, щ о 

З'ЇЗД ДЕЛЕГАТІВ УЛТПА 
(12-ті Загальні Збори) 

— відбудуться — 

в днях 27-го і 28-го травня 1967 року 
(в суботу і неділю) 

на „СоїОзівиі", Оеелі УНГоюзу 
в КЕРГОНКСОШ, Н. П. 

ПРОГРАМА З'ЇЗДУ 
П'нт іпщя, 2в-го т р а в н я 1967 

Год. 7:00-11:00 веч. 
ннків З ' ї зду . 

Реєстрація учас-

Субота, 27-го травня 1967 

Год. 8-ма ранку Реєстрація учасників 
З ' ї зду. 

Год. 9-та ранку 

Й 1. Відкриття З ' їзду. 
2. Вибір Президії З ' ї зду 
3. Затвердження порядку нарад . 
1. Затвердження протоколу поггеред-

нього З ' ї зду 
5. Затвердження новоприйнятих чле-

нів У Л Т П А 
6. Пнбір Комісій 
7. Зв ітування Керівних Орган ів 

У Л Т П А 
8. Звіт Головного Р е д а к т о р а ,,Л1кар-

ського Вісника" 
Р. Зв іт Контрольної Комісії 

10 Звіт Товариського Супу. 
11. Дискус ія над зв ітами 
12. У ділення абсолготорП уступаючим 

13. Вибір Керівних Органів У Л Т П А 
Год. 1-ша по пол. — Перерва . Спільний 

обід. 
Год. 2-га по пол. 

14. Дискус ія над проектом нового ста-
туту У Л Т П А і його затвердження . 

15. Дискус ія над поправками до Пра-
кнльника Стипендійного Фонду і 
їх з атвердження . 

16 Внески ft запити. 
17. Програмова промова новообраного 

Голови У Л Т П А 
18. З а к р и т т я н а р я д З ' ї зду 

Год. 8-ма веч. 

Бенкет і Рант 
В мистецькій частині виступлять : 

І. КЕРНИЦЬКИИ-ІКЕР, 
МИКОЛА ПОНЕДІЛОК 

І квартет КАРАВАНА 
Неділя , 28-го травня 1967 
Год. 9:30 ранку — Вогослуження 
Год. 10:30 ранку — Д і л о в а Конференція . 

наради Секцій і Комісій У Л Т П А 
Год. 1-ша по пол. - Спільний обід 
Год. 2-га по пол. Продовжування пе-

редполудневих н а р а д 

тичного сопрана. який свосю 
силою і вокальною глад-
кістю належить вже до onep– 
ного театру. 

Дискретні еволюції Ольги 
Ковальчук-Івасівкн та аком-
паніяиент проф. Зої Марко-
вігч доповнювали цей добре 
зіграний ансамбль. 

Вистава цікава теж і з бо-
ку режисерського і варта то-
го, щоб її побачити. 

На закінчення не можу 
опертися думці, що тнснеть-
ся під перо, і висказати за-
душевне бажання побачити 
тих визначних наших акто-
рів ще і в якійсь поважній 
драматичній виставі. 

И. Івасівка 

ЛИСТИ ДО РЕДАКПП 

Керівним Органам У Л Т П А 
СПТШЬНЕ З А С І Д А Н Н Я представниць С Е К Ц І Й Д Р У Ж І Г Н Л Ш А Р І В при Відд ілах 
У Л Т П А відбудеться в суботу, дня 27-го травня 1967 року о год. 3-ій по полудні . 
Кімнати проситься замовляти завчасу безпосередньо н Адміністрації , ,Союзівкн": 

T W E L F T H CONvEKTTON OK T H E l ' .MANA 
U K R A I N I A N N A T I O N A L A S S O C I A T I O N E S T A T E , K E R H O N K S O N , N . Y . 1244a 

Tel . : (911) 626-5641 
Управа , ,Союзівки" запевнить транспорт від автобусової зупинки у New Pal tz , 

N.Y , якщо одержить повідомлення про годину прибуття. 
З А Г О Л О В Н У У П Р А В У У Л Т П А : 

Д-р Богдан ОІГЕСНЇНТЬКИП, голова Д-р Тарас Ш Е Г Е Д И Н , секретар 

1 
: 

шмтятятщш 

Друкарський чортик 
Дякую за вміщення статті 

про сл.п. І. Крип'якевича. 
Дозвольте при цьому поаі -
домити Вас, що внаслідок 
втручання „ друкарського 
чортика", що „Свободі" до -
сить частенько трапляється, 
прийшло до майже трагічно-
го ,,кві про кво'. В статті 
надруковано чорним по бі-
лому, що під час семінарів 
Секції студентів - істориків 
..викладачами були: Адам 
Антонович,. Олександер Бе-
режницькин. Омелян Прі -
цак". Тям часом вище на-
звані особи були студента-
мн - істориками. А виклада-
ча.мн були: І. Крип'якевнч, 
М. Андрусяк, 0. Терлецькнй 
і Т. Коструба. 
Ню Иойрк 

Олександер Домбровськин 

ГОЛОВНА УПРАВА 

Комітету Пам'ятника Шевченкові 
залроа іув Членів на 

ЧЕТВЕРТІ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НПЩ 

які в ідбудеться в приміщенні 
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ АМЕРИКИ 

прн 2 Б . 79-та пул. в Ню, Парку , Н. П. 

у п'ятницю, 9-го червня 1967 року 
від 7-ої годішн. вечора почішаючи 

П Р О Г Р А М А 
L Відкриття 
2. Вибір Президі ї 
3. Звідомлення членів 

Президії К Л Ш 
і. Зв ідомлення Контроль . 

ноі Комісії 
5. Дискусія над ЗВІД0Ц-

леннями 
6. У ділення а б с олюторіі 

керівним органам КПІХІ 

З Б О Р І В : 
7. Ухвалення зміни стату-

ту 
8. Вибір членів Головної 

Управи та Контрольної 
Комісії 

9. Ухвалення напрямних 
праці на майбутнє 

0. Різне 
З а к р и т т я 

Кожний член К Л Ш мас право вислати на Збори 
двох делегат ів . 

ЗА Г О Л О В Н У У П Р А В У : 
Р О М Д Н ( MA-Lb-CTOUbKHfl , голова 

П О С И П Л Н С О Г І Р Я Р О С Л А В НА ДОХ 
екз . директор секретар 

Увага! Амстердам, Трон,і шделии,я 
В неділю, 28-го травня ШТ ррну 

о год. 4-ій по пол. 
в домі УКРАХНСЬКОГО АМЕРИКАНСЬКОГО 

ГОРОЖАНСЬКОГО КЛКЩУ 
прн 402 - 25th S t ree t , W a t e r A u r t . N.Y. 

відбудуться -

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ. ЗБОРИ 
Онрушного Комі̂ ґвту Відділів УНС 

міст: Трой, Амстердам, Гадсон, Коговз, 
Вотервлії, Бродальбів і Щхсфідя, Wta^c. 

та окрлиївь, 
п яких розміняні Відділи чч.: 

13, 57, 7ft, 191, 2G6v 476, 4774 150 
В цих Зборах повинні взяти участь Урядовці . Конвен-

ційні Делегати і Представники з г а д а н и х Відділів . 
П О Р Я Д О К З Б О Р І В : 

1. Відкриття і вибір Президі ї ; 
2. Справоздання з діяльности Окруви і її Відділів : 
3. Дискусія та у ділення абсолюторії уступаючій Управі ; 
4. Вибір Окружної Управи і Контрольної Комісії; 
5. Слово головного радного В. З а л а р а н м ж а про стан У Н -

Союзу і його з а в д а н н я ; 
в. Плян праці на біжучнй рік; 
7. Закриття Зборів. 

В Зборах візьме участь 

ВОЛОДИМИР ЗАЦАРАЮОК 
головний радішА УНСои)зу 

На Збори запрошені також всі члени УНСоюзу та 
з а г а л Українського Громадянства цілої околиці. 

О К Р У Ж Н А У П Р А В А 

if 
Замість квітів на свіжу могилу Дорогого Ш в ш ' р а 

св. п. ПЕТРА ЗА;ЛОРКЦЬКОГО 
с к л а д а с 25.Ш) доляр ів 

нд Український Католицький Університет, у. Римі 

Роман Ф Е Н Ч И Н С Ь К И И , з Родинонх 

Заміси , квітів на могилу, 

д-ра ШАНА ЛАЗОРА 
с к л а д а ю т ь суму 2о.ОО долярір 

на Український Університет у Римі 

Іван І Стефв Р А К О Ч І 

В неділю, 21-го травня 196? року 
в Українській Православній Церкві ВСІХ СВЯТИХ 

206 Схід 11-ти вул . в Н ю Порку, Н. П. 
о год. 11:30 перед полуднем 

буде в ідправлена 

ПАНАХИДА 
ЗА С П О К В І Д У Ш І Г Е Т Ь М А Н А 

ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 
До участи п Панахиді запрошує 

Українсько Громадянство 
Г Р О М А Д С Ь К И Й К О М І Т Е Т О Р Г А Н І З А Ц І Й 

м. Н Ю П О Р К У 
під протекторатом 

О К У А О - Відділ У К К А в Н ю Норку 
9 

А К А Д Е М І Я , 
залов іджена на, цей донь П Е Р Е Н О С И Т Ь С Я на пізніше 

а причин незалежних від Комітетуї 

УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ Т-ВО ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 
ВІДДІЛ ІЛЛИНОП 

з жалем повідомляв, що 
17-го травня 1967 р. ненадійно відійшов від іше 

t 
Д-р О м Дорожинський 

на 46-му році життя. 

ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відбудуться в суботу дня 20-го 
травня 1967 року з похоронного заведення Орут, 1st East Street, 
Chicago, ill., о 9-ій год. ранку. 

Покійний залишив у смутку 
дружину МАРНО і трос дітей 

-- ' 
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ЄВ П р а ц я ЕВ 
9 HELP WAJNTED MALE 0 

Потрібно досвідчених 
(2) WAREHOUSE 

SUPERVISORS 
Public Warehousing. Постійна 

праця, прнсмні умовний. 
Тел.: (201) 621-83S8 

БУЧЕРІІ - М'ЯСАРІ 
до вибирання костей для гур-
тового і роздрібного краяння. 

Голосйтись: 
Jefferson Packing Co. 

502 Obwerver Hway 
Hoboken, N J . 859-8992 

LAB TECHN1CLAN 
Work in Pilot Lab of process 
and product development de– 
partment. High School grad– 
uate. Some mechanical aptitude. 
Previous lab experience desired, 
but not required. Excellent be– 
nefits, pleasant working con– 
dltlons. Apply or send quallflca– 
tions to 

Staufier Chemical Co. 
(Toscony) 

2 Paollson Ave., Paeaalc, N.J. 
An equal opportunity employer 

19 Праця BB 
9 HELP WANTED MALE 9 

AUTO BODY SHOP 
volkawagen exp. painters (2). 
Постійна праця, прнсмні умо-
винн праці. Добра платня для 

відповідного. 
Handy Motors inc. 
314 Handy Street 

New Brunswick, N'J. 
Call 201 545-7117 

Питати за Mr. Mangilson 

W I R E DRAWERS 
Braiders, Tinners, Ware-
housemen. Початківці, або 
фахові. Платні вакації, свя-
та, хворобове, гЬспггаліза-
ція, щедрі бенефіти. Овер-
таямн. Голоситись особисто. 

N'esor Alloy 
ввв Paeaalc Avenue 
West Caldwell, N J . 

TOOL A D1EMAKER 
Tool background in diversified 
operations. Steady work. Apply 

in person. Write or call 
Stop-Fire inc. 

U.S. Hwy 1 
South Brunswick, N J . 

(201) 297-3600 

КШОМАТОГРАФІЯ 
Дябораторійні техніки. Над-
звігчайна нагода працювати в 
нових кольорах. Кінова лябо-
раторія. Тількищо влаштова-
на. Треба мати досвід у кольо-
ровому друку, процесі Й ХЄМІЧ-
ннх аналізах. Напишіть про 
СРІй дотичний досвід і бажану. 

платню. 
S. С. Holland 

Holland Wegman 
Laboratories inc. 

207 Delaware Avenue 
Buffalo, New York 

МЕХАНІКИ 
ВАНТАЖНИХ АВТ 

прн Heavy Diesel A Gas 
Machines. 

Постійна праця. Добра 
платня. 

General Lumber 
37 Commercial Street 

Brooklyn, N.Y. 895-7212 
Питати за Max. 

РОБІТНИКИ ДО 
ЦІВАЛЬНИХ МАШИН! 

Досвід у робленні вітрил. 
Нема звільнювань від пра-
пД, Постійна праця, гарні 
умовкни. Праця також для 

жінок. 
Тоггоу Huntlngton Shaw 

inc. 
180 South Street 
Oyster Bay, N.Y. 
(516) WA 2-3855 

МашнвовІ механіки 
ПОШИРЮЄМОСЬ 

Одна з найстарших і найпо-
важнішнх промислових фірм 
Потребує людей для добірних 
машин, щоб відповісти збіль-
шеням вимогам продукції. 

Потребуємо: 
Foil Mill Operators 

Metal Slitters 
Machine Tenders 

Коли хто здібний — nepese– 
демо вишкіл. 

„Веиефіти" включають: щедре 
вакаційне, плян окремих вн-
Вагород („бонус"). 9 платних 
овяг. Компанія платить пен-
еШний життевнй і шпитальний 
цлян 4- major medical plan. 
Висока початкова платня з 
швидкою підвишкою для фа-
ховнх людей. З г о лоситнсь 

письменно або особисто 
Revere Copper Si Brass, inc. 

toe Diamond St., B'klyn, N.Y. 
ЕУ 9-51Я0 

Підземка 1ND 'GG" ДО стації 
Greenpoint. 

Мусить бути громадянин ЗДА. 
An equal opportunity employer 

FOLDING MACHINE 
OPERATORS 

потрібні до фабрики карток 
з побажаннями, постійна 
праця цілий рік, досконалі 
умовили праці. Пишіть або 

телефонуйте Rose Sposl 
Hawthorne Summerfleld inc. 
46 Jackson St. Freehold, N.J. 

(201) 462-8500 

MECHANICS 
METAL FABRICATORS 

LAYOUT MEN 
WELDER ASSEMBLERS 

Excellent fringe benefits. 8 paid 
hollidays, paid vacation, hospi– 
taiization. Major m e d i c a l . 

Steady work and overtime. 
Apply in Person 

FALLS METAL WORKS 
409 Main St., Little Falls, N J . 

(201) 256-1300 

ЗАГАЛЬНА КУХОННА 
поміч цілий РІК 
Приготування і т. д. 

(201) 872-1351, піс. 6 веч. 
Питати за Mr Webb 

ELECTRONIC 
ENGINEERS 

Tired of Bananas. Want your 
old Job. Back without mlli– 
tary strings. Call or write 

Tom Ette.– Research 
Rockland State Hospital 

Orangeburg, N.Y. 
014 EL 9-1000, E x t 613 

WANTED EXP. 
WINDOW CLEANER 

Steady Work. Nice working con– 
dltlons. Drivers lie. required. 
Hospitallzation ft b e n e fits. 

Work near hornet 
Rutherford Window Cleaning 

ft Maintenance Co. 
12 Ames Ave., Rutherford, N J . 

Тел. 201 438-6542 
BACKHOE OPERATOR 

Two hand laborers. 
Transportation required 

727-3130, 222-4709 
Area Code (201) 

Troplcana Pool and 
Excavating Co. 

AUTO BODY ft FENDER 
MAN 

Досвідчений, повний час або 
на кілька годин, побажані на 
повний час, добра нагода для 

відповідного. 
Тел.: (201) 721-2245 

LATHE HANDS 
and 

BENCH ASSEMBLER 
On rebuilding machinery. Must 

speak English. 
MOREY 

MACHINERY CO. INC. 
4-57 26th Avenue 
Astoria, L.L, N.Y. 

(212) 274-7373 

A YOUNG MAN 
Reliable, with car for exterml– 
nating work. Must have refe– 
rences. Will be bonded. Will 
train. Hospitallzation. Medical 
and Life insurance, car allow– 

ance, liability insurance. 
Permanent position. 

(201) 756-4911 

ЮВЕЛІР 
Posalux operators. Д о с в і д 
платні соята, вакації, госліта-
лізація і пенсийний плян. До-
сконала нагода для відповід-
ннх. Приємні умовний праці. 

Тел.: (201) МА 4-2561 
Питати за Mr. Holgren. 

PRESSER 
Досвідчений І відповідальний. 
Доброї якости чоловічий одяг. 
Платиться J125. Постійна пра-

ця, прнсмні умовний. 
vic's Cleaners 

128 Midland Ave., Ke.irny, N J . 
Tel.: (201) 991-0715 

E Праця Ш 
HELP WANTED FEMALE 

or LPN 
for: 

MONTH OF JULY 
OR SEPTEMBER 

Shift starts: 
11 P.M. to 7 A.M 

Call for appointment 

MO 2-2930 
MRS. НЕІКЕ 

Saint Lake's 
HOME for AGED 

2914 Broadway, NY, NY 10025 
О П Е Р Е И Т О Р К И 

С О Р О Ч О К 
Досвід, всі ювійні бенефіти. 
Досконала нагода, приємні 

умовкни праці. Голоситись 
тільки особисто. 
Beatus Cleaners 

500 Summit Avenue 
Jersey City, N J . 

МЕДСЕСТРИ 
RN's - LPN's 

Денні І пополудневі шифтн. 
8 ранку — 4 по пол. 
4 по пол. - півночі. 

Yonkers, N.Y. 
(914) YO 3-1333 

Бакалійний заробіток для студентів 
З А П Е В Н И Т Ь О Р Г А Н І З У В А Н Н Я Ч Л Е Н І В 2J) 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ. 1) 
С Т У Д Е Н Т И ! ГОЛОСІТЬСЯ НА А Д Р Е С У : ^ 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION і 
81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 Ц 

або телефонуйте на число: HEnderson 5-8740; ^) 

Пряма лінія з Ню Иорку: ВАгсІау 7-5337 g) І 

p l f i r y i 1 . СОХ А Н 

К А Л Е Н Д А Р Е Ц Ь ЗМАГАНЬ 
УКРАЇНСЬКИХ К Л Ю Б Ш 

УСК Ню Яорк - „Донч-
унґарн", Ню Порк, мнетець-
кі змагання „Великої Десят-
ки" Німецько-Амернкансь-
кого Футбольного Союзу 
відбудуться в неділю, 2110 
травня, о год. 3-ій по лолу-
дні на грищі Українського 
Спортового Майдану при 
124-ій вулиці і 31-ій евню у 
Коледж Пойнті, Н. И. 

Ольдбої „України", То-
ронто — Ольдбої Січей, Ню-
арк і Елизабет, великі фут-
больні змагання дружин се-
ньйорів, відомих футбольних 
зірок відбудуться в неділю, 
21-го травня, о год. 3.30 по 
полудні на грищі Мейлел 
Крест Парку при Спрінґфілд 
евню і Овкленд вулиці у 
Мейпелвуді, Н. Д ж . Перед-
змаг: зустріч юнаків та зма-
гання аматорських дружин 
,,Ч. Січі", Нюарк і „Дніпра", 
Балтимор. 

Теннісові змагання КЛК 
Ню Порк — „Чорноморська 
Січ", Нюарк, відбудуться в 
суботу, 20-го травня, почн-
наючи від год. 9-ої рано на 
кортах АЙві Гіл у Нюарку, 
Н. Д ж . 

— о — 

ТУРНІР ВІДБИВАННЯ ЗА 
ПЕРШІСТЬ СУАСТ - СХІД 

Ню Гейвен, 15-го квітня. 
— У відбиванковому турнірі 
за першість СУАСТ-Схід 
взяло участь 5 жіночих і З 
чоловічі дружини. Проводив 
ним голова УСЦАК і ланко-
вий відбиваний СУАСТ д-р 
М. Снігурович, який відкрив 
змагання, що відбувалися 
на двох кортах в залях міс-
цевої УМСА. Від господарів 
— УАСТ „Довбуш" приві-
тав учасників член Управи 
К. Креховецький. Змагання 
проведено системою зустрі-
чей кожний з кожним по два 
сети в конкуренції жінок та 
по три сети в конкуренції 
чоловіків. 

Висліди змагань жінок: 
Ч. Січ І - Ч. Січ П 2:0 
Довбуш - СУМА Гартф. 2:0 
Ч. Січ П - СУМА Пассейк 

2:0 
СУМА Гартф. - Ч. Січ П 

2:0 
Довбуш — СУМА Пассейк 

2:0 
Ч. Січ І - СУМА Гартф. 

2:0 
Довбуш - Ч. Січ П 2:0 
Ч. Січ І - СУМА Пассейк 

2:0 
СУМА Гартф. - СУМА Пас. 

1:1 
Довбуш - Ч. Січ І 1:1 

Н Праця S 
ш MALE Л FEMALES я 

GARMENT PEESSERS 
on the Rough. 

S H I R T PRESSERS 
COUNTER G1RLS 

Good pay. Steady. Nice 
working conditions. 

Daisy Freeh Cleaners 
Commack (516) 543-6979 

a 
HELP 

Праця S 
WANTED FEMALE 
Потрібно до 

СКЛАДАННЯ 
МАТЕРІАЛІВ 

Постійна праця, приємні умо-
винн. Приймаємо недосвідче-

них — навчимо. Досконала 
нагода. 

Friendly Textiles 
18 Jersey 8t. Paterson, N J . 

Голоситись особисто. 

УРЯДНИЧКА — 
МАШШНСТКА 

Добра в математиці, до ма-
лого шпиталю в Бруклині. 

Тел. TR 5-9200 

ЖІНКУ 
до праці нід 19-го червня до 
4-го вересня ц. p.. з практикою 
варення й печення для біль-
шоі скількостн осіб (около 

100) в літнім сезоні, шукає 
Twin Bay village 

Bolton Landing, N.Y. 12814 

ДІВЧАТА 
Packing ft assembling. 
Бенефіти. Домовлення 

8 p. — 4 по пол. 
Hartz Mountain Prodaocta 

192 Bloomfleld Avenoe 
Bloomileld, N J . 

NURSES 
RN'S or LPN'S 

For small Nursing Home in 
South Salem. 3-11 shift. 
Must have N.Y. State Li-

cense. Also Nurse's Aid 
needed. 

СаП 768-3049 
for information or 

appointment. 
mm m 

При рівній спільності ТО-
чок Довбуш і Ч. Січ розігра-
л а фінальні змагання за 
перше місце, які закійчнли-
ся перемогою Д о в б у ш а ' 2 : 0 
(15:6, 15:10). Трете місце 
припало дружині С У М А 
Гартфорд, четверте — Ч. Сі-
чі 11, а п'яте — СУМА Пас-
сейк. 

Висліди змагань чоловіків: 
СУМА Гартф. - СУМА 

Ионкерс ' 2:1 
Пласт, Н. И. - СУМА 

Йонкерс 3:0 
Пласт, Н. И. - СУМА 

Гартф. З :О 

Перше місце серед ЧОЛО-
віків здобула дружина Пла-
сту з Ню Иорку перед дру-
жинами СУМА Гартфорд і 
СУМА Ионкерс. 

Дружина „Довбуша", яка 
здобула шостий раз пер-
шість СУАСТ-Схід, одержа-
ла чашу СУАСТ-Схід з рун 
голови УСЦАК, та мандрів-
ну чашу від 66-го відділ? 
СУА в Ню Гейвені з рук па-
ні Ростислави Яхницько'1 

Дружина Пласту одержала 
за перше місце серед чоло-
віків чаші СУАСТ і від УН-
Дому в Ню Гейвені з рук 
члена Управи УНДому п. Б. 
Антонишина. 

Чашу за друге місце для 
жінок уфундувала станиця 1 
Дивізії УНА в Ню Гейвені 
Гї вручив жіночій дружин: 
„Чорноморська Січ" 1,- п. 
Корнель Креховецький, ка-
сир станиці. Чашу за друге 
місце для чолов. команди 
СУМА — Гартфорд, уфун-
довану СУАСТ-Схід, вручив 
цій дружині провідник typ– 
ніру. Змагуни переможних 
команд дістали теж іядиві-
дуальні нагороди (чаші) . 
Чашу найкращої змагунки 
турніру признано Олені Бой-
ко, змагунці Довбуша, а ча-
шу найкращого" змагуна 
турніру — Ігореві Соханові, 
змагунові Пласту Н ю Иорк. 
Обі чаші уфундував , дирек-
тор парків при управі міста 
Ню Гейвену. -. ' 

Склад мистецької команди 
„Довбуша": Зірка Снігуро-
вич (капітан), Марійка Ан-
тонишин, Олена Бойко, Віра 
Вальницька, Марісн Міков-
ска і Валя Ширай. 

Склад мистецької команди 
Пласту Ню Иорк: Ігор Со-
хан (капітан), Андрій Ви-
твицький, Петро Дармопрай, 
Юрій Деннсенко, Т. Леб, Ро-
ман Літепло, Олесь Попович. 
Суддювали: інж. Адріян Ла-
пичак (головний суддя), д-р 
Михайло Снігурович, - Ігор 
Сохан і Омелян Лодинський. 

м. а. 
- - о — 

„ТРИЗУБ" - „ Д А Н Д І " 0:1 
Філядельфія, 14-го травня. 

— В перших десяти ХВИЛИ-
нах провели „Данді" кілька 
небезпечних наступів на во-
рота, і тоді Тарнавський обо-
ронив декілька далеких, але 
сильних бомб. Опісля знаме-
ннта оборона і поміч „Три-
зуба" відсунула протианнка 
на середпілля, і .тоді поча-
лась рівнорядна гра. Наступу 
„Тризуба" на 30-ій хвилині 
закінчився здобутими воро-
тамн, бо оборонець „Данді" 
викопнув м'яча принаймен-
ше півметра з-поза лінії, але 
суддя Крафт цього не бачив, 
або й не хотів бачити, тому 
і не признав воріт. В перших 
15 хвилинах другої півгри 
перевів „Тризуб" кілька бра-
вурннх атак на ворота 
„Данді", що викликало го-
лосний ентузіязм глядачів. 
Тричі , ,ґоль" висів на волос-
ку, але добрий воротар 
„Данді" вирятував свою 
дружину від втрати воріт. В 
тому часі зійшов з грища 
контужений Трік, найкра-
щнй помічник „Тризуба". 
На 69-ій хвилині прорвався 
лівий лучник ,.Данді" крізь 
послаблену оборону і здобув 
одинокі ворота змагань. 

В загальному „Тризуб" 
був зовсім рівнорядною, або 
й кращою дружиною в полі, 
але напасники ,.Данді" пе-
ревнщали ,,тризубівців" си-
льннмн і прецнзннми стрі-
ламн. Найкраще заграли в 
„Тризубі": В. Тарнавський, 
Трік, Вотсон, Луна і Болес. 
Кращими, як звичайно, бу-
ли Ваґнер та Яковина. Най-
слабше заграв ці змагання 
Каранца. 

Перебіг цих міжнародних 
змагань може послужити за 
підставу для таких завва-

жень: наші громадяни, яка 
терплять на комплекс знеці-
нювання всього, що своє, по-
винні вкінці усвідомити собі, 
щ о „ Т р и з у б " Є ВИСОКОЯКІС-
ною дружиною і дорівнює 
першодивізійним дружинам 
Англії. Місцеві змагуни, такі 
як Вотсон і Болес, є не тіль-
кн добрими змагунамн, але 
і кращими, як більшість 
„зірок" імпортованих із Ні-
меччини чи Південної Аме-
рики, і тому провід „Тризу-
ба" повинен доповнювати 
дружину такими місцевими 
змагунамн. У порівнянні з 
числом відвідувачів змагань 
в Европі і Південній Амери-
ці змагання „Тризуба" від-
відус пересічно по 1.000,гля-
дачів, тому не якість зма-
нів, але мале число гляда-
чів робить нас меншими. 
При умовинах загостреної 
конкуренції у футболі ЗДА 
наше громадянство зможе 
вдержати нашу дружину 
„Юкрейнісн Нешенелс" ті-

ЛЬКИ ЧИСЛеННІШНМ ВІДВІДУ-
ванням змагань „Тризуба". 

Під час прийняття для 
змагунів обох дружин у до-
мівці „Тризуба" менеджер 
„Данді" Ансель сказав, що 
він і його змагуни не споді-

"валися зустрінути в Америці 
таку сильну дружину, як 
„Тризуб". 

Склад „Тризуба": Тарнав-
ськнй, Болес, Трік, Луна, 
Каранца, Мендез (Яковина), 
Мілляр, Бенітез, Полета, Ва-
ґнер (Волш). Дощ, який по-
чав падати годину перед 
змаганнями, був причиною 
малого числа глядачів, яких 
було лише 1.500. У зв'язку 
з цим „Тризуб" має поважну 
фінансову втрату. 

Я. Татомнр 

ВЕЛИКА ФУТБОЛЬНА 
ІМПРЕЗА В НЮАРКУ 
Вже в наступну неділю, 

21 травня відбудеться небу-
денна імпреза, в якій візьме 
участь 120 футболістів трьох 
Генерацій, чотирьох Україн-
ських Спортових Товариств 
ЗДА і Канади. В цьму дні 
наша молода футбольна ґе-
нерація, народжена поза ме-
жамн України, зустрінеться 
з кол. українськими футбо-
льними „зірками", що знай-
шлися по довшій мандрів-
ці в ЗДА і Канаді. Знову ж 
наші славні колись футбо-
лістн, запізнаються з майбу-
тніми українськими футбо-
льнимн талантами, які вихо-
вуються в Нюарку, Ню Иор-
ку і Балтиморі. Очевидно, 
що ця зустріч матиме теж 
і виховних характер. Наші 
ветерани докажуть молодо-
му українському нарибкові, 
що футбольна гра, це не 
тільки змаг сил, але рівно-
часно гра культурна і cnop– 
това. Ось що пише про цю 
зустріч відомий спортовий 
діяч В. Рибак в торонтонсь-
кому „Вільному Слові" : „Ця 
імпреза залишить в серцях 
нашої молоді МИЛИЙ спогад 
і буде вписана в аналн істо-
рії спортового змагу. Молодь 
мусить знати історію свого 
спорту, започаткованого ще 
на Рідних Землях і продов-
жувати ту шлахетну тради-
цію, яка ніколи не виходила 
поза рами культурних і дру-
жніх виступів. Сеньйори пе-
редають молодому поколін-
ню не лише теорію спорту, 
але також і практичні жести 
мистецької гри враз з тим 
ентузіязмом, з яким вони са-
мі колись ставили перші 
кроки на зеленій мураві у 
футбольних змаганнях . , .” 

Сподіваємось, що україн-
ське громадянство прибуде 
чисельно на цю гарну cnop– 
тову зустріч. 

В перших змаганнях дня 
зустрінуться наймолодші 
футболісти: Ч. Січ (юнаки) 
—УСК Ню Иорк (юнаки) . 
До других змагань виступ-
лять : Ч. Січ (аматори) — 
„Дніпро" Балтимор, фіна-

ліст за Чашу стейту Mepi– 
ленд. В головних змаганнях 
дня за Чашу, уфундовану 
2,14 Відділом УНСоюзу, ві-
зьмуть участь Ч. Січ, Січ 
Елізабет (Ольдбої) — „У-
країна" Торонто (Ольдбої). 

ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ 
(АМАТОРИ) -

- Г А К Е Н С А К 1:1 
Нюарк 14 травня. — Чер-

гові першенські змагання 
Шейфер Ліги, цим разом з 
лідером Прем'єр Дивізії Га-
кенсаком, закінчилися для 
аматорів Ч. Січі ремісовим 
вислідом 1:1. Одинокого ґо-
ля і ведення для Ч. Січі здо-
був Лев Гура. Гакенсак ви-
рївняв вислід з карного в 
кінцевій фазі зустрічі. Після 
цих змагань аматори Ч. Січі 
займають в показнику та-
белі 4-те місце. 

Ч. Січ (юнаки) — С к а т о 
Амерікенс (юнаки) 1:3 
Юнацька дружина Ч. Січі 

зазнала поразки в своїх лі-
ґових змаганнях на виїзді в 
Карні з місцевою шкотською 
дружиною — лідером показ-
ника табелі. Одинокого ґо-
ля для „січовиків" здобув 
Савицький. 

Ч. Січ гратиме на стадіоні 
Блюмфілд в Нюарку 

.Арнольд М. Гес, секретар 
Заряду Нюаркських Шкіл, 
повідомив листовно члена 
управи УСТ Ч. Січ п. Є. Чи-
жовича про рішення заряду 
дати до диспозиції 1-ої дру-
жйни Ч. Січі величавий 
стадіон „Біпюмфілд", який 
міститься при Блюмфілд 
Евеню в Нюарку. Таким чи-
ном, згідно з вимогами peop– 
ганізованої Американської 
Футбольної Ліги, І-ша дру-
жнна Ч. Січі відбуватиме 
свої ліґові змагання на 
справжньому стадіоні, виві-
нованому в усі потрібні 
спортові влаштування. 

Збірна шкотів — „Данді" 
Шотландія 1:15 

Гаррісон 12 травня. —-
Після успішних міжнарод-
них змагань Збірної Україн-
ців ЗДА і Канади відбулися 
міжнародні змагання „Дан-
ді", цим разом із збірною 
„земляків" шкотів стейтів: 
Ню Джерзі і Ню Иорк. До 
збірної ввійшли, МІЖ ІНШИ-
ми, змагуни Інтеру — Міл-
ляр, Баз, УСК-у Н. И. -
Пбсон і ряд футболістів з 
інших клюбів — НАФСоюзу 
та футбольної Ліги Шейфе-
ра. Варто відмітити, що цим 
змаганням приглядалося 
всього 350 глядачів. Ось так 
виглядають „великі" фут-
больні імпрези в Ню Джерзі 
без участи українського фу-
тбольного активу. Це й від-
мітили приявні голова АФ-
Ліґи Курт Лям та його за-
ступник Е. Маґноцці разом 
з представником ЮССФА на 
Ню Джерзі В. Перрі. 

О. Твардовськнй 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

НЕДІЛЯ, 
21-го ТРАВНЯ 1967 р. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Па, Місячні 
сходини В-ва св. Василія — 
339 Відд. о год. 4-ій по пол. 
в домі Укр. Громади, 3322 
П. Лавренц вул. Проситься 
всіх членів прибути та ви-
рівиятн членські вкладки. — 
С. Лупацій, секр. 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. Місячні 
збори Т-ва ім. І. Франка — 
83 Відд. від год. 12-1 по пол. 
в Укр. Горож. Клюбі прн 847 
Н. Френклін вул. Проситься 
вирівняти свої залеглості. 
Під час зборів, будемо прий-
мати зголошення до участи 
в Союзовому Дні на Союзів-
ці. — Р. Карбівник, голова 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Па, Побір 
вкладок Т-ва Дністер — 430 
Відд. відбудеться: в неділю, 
21 травня в „Тризубі" в год. 
1:30-3:30 по пол.; в неділю, 
21 травня в Укр. Клюбі при 
Френклін вул. в год. 11-1 по 
пол.; в суботу, 20 травня, в 
Укр. Клюбі прн 23 і Бравн 
вул. в год. 7-9 веч. — О. Ба-
кай, секр. 

ГЕМТРЕМК, Мнш. Збори Т-ва 
Згода — 20 Відд. о год. 1-ій 
по пол. в залі під церквою, 
11700 McDougall. Проситься 
чл. прибути на збори та вн-
рівняти свої залеглості. Чл. 
які не заплатять вкладок, 
будуть суспендовані. - И. 
Косій, рек. секр. 

S Real Estate S 
97 акрів, 2000 фронту до озера, 

чудовий красвид, прекрасне 
на розбудову. 

185 акрів, наріжна парцел я, 
близько каледжу, 2 милі від 
,,гайвею", ставок на рнбу. 

STEPHAN OLEKS1W 
P.O. Box 348 

KERHONTtSON, N.Y. 
Новий тел. (914) 628-7892 

Flushing 
Мур.. 2-род. дім, 4 роки, 

мас 5, 5 і 2у2 кімнат та 
гараж. Тільки J38.990. 

ДМИТРО ГОРВАИ 
Тел еф. 357-5400 

192-12 Northern Blvd. 
Flushing, New York 

Branch Office 
286 East 10th St., N.Y.C. 

Riverdale, Bronx, New York 
З спальні, 2 лазннчки, модер. 
кухня, віконниці і сітки, блнз. 

укр. церкви і школи 
в Ионкерсі, Н. И. 
Tel.: КІ 9-3468 

На ПРОДАЖ або 
ВИНАИМ 

9 акрів, 12 відокрем, будинків, 
повністю умебльованих і гото-
внх до провадження. Вел. від-
поч. кімната з коминком і сце-
ною, філ. басейн, 20 кімн. в 
гол. будинку і 11 приватних, 
приміщення - 2 спалмЦ і кух-
ні. Довільні сплати, близько 

Kerhonkson. 
Тел.: D1 2-2582 

алїлаяіїйл^Яйї^й^^^^ й НАРЕШТІ ПОЯВИЛАСЯ В ПРОДАЖУ 
ДАВНО-ОЧІКУВАНА КНИЖКА -

ДРУГА ЧАСТИНА ТРИЛОГП 
ЛЮДМИЛИ КОВАЛЕНКО 

ПРОРІСТЬ 
ЦІНА: 

в твердій оправі 54.00 — в м'якій оправі 52.75 
Замовлення слати: 

SvOBODA, Box 346, Jersey City, N.J. 07303 
fiS^SOOfSiSfS^SfSari^K 

„КОВБАСНИК АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 p. Тел.: 

НОТАРШЛЬНЕ 
286 Е. 10th Street 

AL 4-8779; AL 4-8717 
БЮРО 

New York, N.Y. 10009 

9 БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО BCDC 
ЧАСТИН СВІТУ; 

О ВСЯКІ ГМТҐРАЩИНІ СПРАВИ; 
в ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; ^ ^ ^ 
9 ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЯГН; 
9 ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ І АЗП; 
9 МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

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

в КОЖНИЙ ДЕНЬ: 9:30 - 8:00 веч. 
в СУБОТИ від 9:30 ДО 12 дня 

TeLi GB 8-SfiW.tirew Ycark City 
НАЙДЕШЕВШЕ 

ПЛАТІВКИ - і різних 
довгограйні. 

ш Різне в 
Українське Внсвлкове Бюро 

ROMAN PURGE SERYlGE 
141 2nd Avenue, New Yor City 
Tel.: GR 5-7430.'-^- Висилаємо 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ І ХАР-
ЧАМИ до ОООР. НОВІСТЬ! 
ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ. НЕ 
БЕРЕМО ЖАДНОЇ ДОДАТ. 
ОПЛАТИ. Уряд, год.: пон.-
ц'ят. 8:80-7 веЧ^,Л:ув. 8:80-8:00 

веч., неДіЛО-8 по пол. . 

S РОЗШУКИ ш 
ПОШУКУЮ 

о. Ярему ГАВРЙЛЮКА, який 
під час війни ІЙ40-4І pp. був 

в Бресля в, Німеччина та 
священика, що був парохом у 

ФрайбурЛ? 1946 р. та 
Степана БЛЛАНДЮКА, який 
також в 1945 р. був у Фрай-
бургу. Хто знав би про них, 
або вони самі, дуже 'прошу 
написати до: 

Wasyl PaszCzok 
28 Chapman W 
Ігліп^оп, N^r, 0 7 m 

в Праця під час вакацій т 
СТАРШИЙ МУЖЧИНА 

українець, мас можливість в 
заміну за поміч на фармі. д1-
статн комфортові прн,міщення 
з харчами 1 ",гіоїптв подорожі 

К. Sweeney 
392 Central Park West 
New York. N,Y. 10025 

Business :– BB 
S Opportunity 
Woodhaven, Qneens 

Продасться^ дуже добра 
БАРА 1 ЗАЛЯ, 

гарантується тижневий оборот 
від 51.400.00 до Я.500.00. 
R1CH-H1LC REALTY 
88-18 Jamaica Avenue 
WoodhaveB,"L.L, N.Y. 

n. MOPd3 ' .r 441-8160 

S Вакації Ш 
ГАНТЕР, H. И. ? 

5-КПИМЙЇШ 
горяча вода, Влнз. ріки, 10 хв. 
ходу до містам площа для ді-

тей. J350.00 На сезон. 
Прошу телефонувати 

Ню Иорк (21?) 884-6734 

Купуйте в підприємством 
що оголошуються 

в Лерб?дГ 

Funeral^ ЕЯ 

Theodore WdUNNlfiMoc 
Днревтор 

Похороплвтго Заведеяжв 
123 EaMtTtb Street 

WCW YOteaTN.Y. ( И 
Tel.: GB 6-1487 

СОЛІДНА ОЩШЗТА 

LYTWYN k LYTWYK 
UKRAINIAN 

FUNERAL DlRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЮСЙА, 
Our Servlcee Are Avaflablfl 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

.NEWARK, NJ. 
DMNGTON, 

6-6558 

mnvm 
УКР. . 0ГРЕБННЖ 

ш BRONX, вжооплга, 
New ТОВЖ 4 ОЖОЯШЦЖХ 
Ковтроліювмв тевшврвту 
pa. модеряя Капявцв щр 

увштку ДАРОМ. 

PETER JARENU 
129 EAST ttn STREET 

NEW гони, HX. 
ORegoB 4^5068 

ТАРЗАН, 4 . 5811. „Земля"! 

THEM, A SlNfiLE CHRASf 
SHATTERE7 TH6 TENS10N" 
KKLANPHO ' 

-— Один дослідник npe– 
тендував на відкриття існу-
вання надбережних скакун-
ців, - заключав Тсйт, — 
Але він помер, поки здав 
докладний звіт . . . , 

. . . Минали дні, і неспо-
кійні очі докладно розгля-
далн обрій, коли яхта зблн-
жалася до цілі . , . 




