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: 

З ДЖЕТОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В КАЛІФОРНП звіту 
ють. що Марінер 7 після ?ІГО квітня летітиме в напрямі 
до Марса своїм власним „розумом". 7-го квітня буде мала 
коректура напрямку лету Марінера 7. зроблена з Землі. 
Досі були три неправильності в леті Марінера 7 від часу 
його випущення в Дні 27-го березня. Дві з них не вдалося 
направити, бо інженери не знали ЇХНЬОЇ причини. Але ці 
неправильності самі..направилися", зробивши несподіван-
ку інженерам. Марінер 7 надаватиме телевізійні фота на 
Землею, коли зближиться до Марса в перших днях серпня. 
Ціль дослідів M a p c ^ - – чи с там в повітрі стільки води, 
щоб могло там існувати життя. 

СЕКРЕТАГЧгОРГІВЛІ МОРІС Г. СТЕНС передбачає, 
що ЗСА в цьому році матимуть великий дефіцит в торгів-
лі з закордоном, який винесе більйони долярів. Стене не 
хотів сказати, який високий буде торговельний дефіцит, 
але боїться, що експорт буде на багато більйонів менший 
від імпорту. Тому,-^хавав секретар торгівлі, треба і надалі 
контролі над тим, скільки американських долярів познча-
сться за кордони ЗСА і скільки американські фірми інвес-
тують своїх капіталів в закордонні бизнеси. Контролі до-
магався Уряд президента Джансона. Республіканський 
Уряд мусить затримати цю контролю, щоб не допускати 
до великої втечі долярів із цісї країни. 

СТЕПТОВА ЛЕПСЛЯТУРА В ОЛБАНІ СХВАЛИЛА 
БЮДЖЕТ у висоті 6.4 більйона дол. на фінансовий рік, 
який починається 1-го квітня ц. р. Найбільше дискусії 
було вад проектом про зменшення фондів на добродійні 
цілі в місті Ню Иорк. На цю ціль зменшено фонди на 
128 мільйонів дол. Легіслатура ухвалила деякі обмеження 
для тих, які бажають користати з добродійности. В місті 
Ню Иорку виплачують високі допомоги для тих, що на 
них заслуговують, тому численні люди з південних СТЄЙ-
тів переселюються до цього метрополітального міста. Хоч 
ЗМеНШеНО ФОНДИ Н а ДОПОМОГИ І Н а М е Д І К е р , ТО ЦІЛИЙ СТЄЙТО-
вяй бюджет збільшено на один більйон долярів в порівнян-
ні з минулим фінансовим роком. 

ЄГИПЕТСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГАМАЛЬ АБДЕЛЬ 
НАССЕР ЗАЯВИВ у своїй промові на конгресі його пар-
тії, Арабської Соціалістичної Унії, що єдина надія на від-
знекання арабських земель, окупованих в червні 1967 ро-
ку Ізраїлем — збройна сила арабів. Не відомо, чи Нассер 
зробив ту заяву з уваги на радикальні настрої а арабсь-
ких масах, особливо в терористичних організаціях, чи для 
того, щоб зм'ягшити спротив Ізраїлю і спонукати його до 
поступок. 

БРИТІПСЬКНИ ПРЕМ'ЄР ГАіЮЛД ВЬІЬСОИ ВІДВ1-
Д А В Нігерію й перевів довгі наради з її диктаторськвш 
президентом, генералом Якубу ГовономТВін їздив теж на 
частішу зайнятої нігерськнм центральним військом тери-
торії Біяфри, себто збунтованої колишньої ніґерської Схід^ 
ньої провінції, й офіційно запросив лідера Біяфри, полдов-
ннка Одумегву Оюкву на зустріч в одній із сусідніх афри^ 
канських країн. Ґовон иогоджуиться на переговори з Оюк-
ву на цривцнповій базі територіяльної едности цілої Hire– 
рії, з Віяфрою включно, але Оюкву не хоче виректися 
принципового права Біяфри до самостійності, на базі пра-
ва самовизначення і волі народу. 

КОМУНІСТИ ЗБІЛЬШИЛИ свої впливи серед фран-
цузьких університетських студентів, дармащо комуністи-
чний відлаи в Національній студентській Унії Франції діс-і 
тав тільки 259г всіх голосів. Однак у Франції такі днво-
глядні відносини, що комуністи с там „правіші" від тих ра-
дикальнпх „лівих", які керували минулорічними велики-
ми студентськими атантурами В заворушеннями. Всі то-
дішкІ лідери втратили свої впливи. 

ІРЛЯНДСЬКІ САМОСТІЙНИКИ ЗНАЧНО ПОИІКО-
ДНЛИ динамітовим вибухом велику електрівню біля сто-
ляці Північної Ірландії. Бельфасту. Власті переконані, що 
зробили це ірляндські націоналісти, противники поділу 
Ірландії на південну, суверенну Республіку, та північну, 
підпорядковану зверхній владі брнтійського уряду. 

НОВА ВІЙСЬКОВА ВЛАДА У ПАКІСТАНІ ЗАВО-
ДИТЬ спокій у тій державі, що їй грозили повний хаос 
й анархія від страйків, заворушень і кривавих розправ юр-
би над державними урядовцями. У Східньому Пакістані, 
що був тереном найбільш жорстоких подій, відкрито уні-
верситети й школи, що були закриті від тижнів, а то й 
місяців. ЗО арештованих осіб будуть відповідати перед вій-
ськовим трибуналам. 

ВСЯ СОВЄТСЬКА ПРЕСА ПОМІСТИЛА на своїх пер-
ших сторінках повний текст совстської ноти до Комун!с-
тнчного Китаю з пропозицією перевести переговори для 
уточнення кордонів і наладнання взаємних відносин. Вод-
ночас советські державно - партійні службовнки мобілізу-
ють ,.громадську думку" з підтримкою та прославлюван-
ням „поміркованої, мудрої, спокійної і миролюбної" поста-
ви совстського уряду супроти китайських комуністів. За 
західніми колентарями — це московська тактика задля 
приєднання собі комуністичних партій Західньої Европи. 

АМЕРИКА І СВІТ З ЖАЛЕМ І СМУТКОМ 
СУПРОВОДЯТЬ ДВАйТА Д. АЙЗЕНГАВЕРА 

в ОСТАННЮ ДОРОГУ 
Вашингтон. — В понеді-

лок 31-го березня відбувся 
похорон 34-го Преандента 
Двайта Д. Айзенгавера, в 
якому взяли участь пред-
ставникн 89-ох держав та 
найвищі достойники ціоі 
країни. Після і похоронних 
Богослужень тлінні останки 
Покійного відвезли на залі-
зничну стацію Юніон, звід-
ки гіоЬд ввечері рушив до 
Абілен в Кензасі. Похоронні 
відправи відбулися в Про-
тестантській Національній 
Катедрі, куди тіло Покійяо-
го привезли з Ротунди, де 
воно Лежало від неділі. 
Тлінні останки Анзенгавера, 
якого президент Ніксон на-
звав „дійсним геросм", спо-
чнли у звичайній металевій 
труні, що коштує S80, в я-
кнх хоронять членів зброй-
них сил ЗСА, бо так бажав 
собі Покійних. В Катедрі 
присутні були члени родини 
Покійного: його дружина 
пані Айвангавер, сил Джан 
і невістка Барбара та внуки 
Покійного. Діти Джана Ай-
зенгавера. Зараз за родиною 
сидів президент Ніксон із 
дружиною. Попередній пре-
зидент Линдон Б. Джаясон 
сидів в дальшій лавці із 
дружиною. .Колишній пре-
зидеят -Гаррі С. Труман не 
міг прибути на похорон з 
огляду на свос здоров'я, і 
пані Труман просила виба-
чення в ' najri Айзенгавер. 
Президент" Франції де Голль 
очолював поважив! число 
(18) wrnriqm'" Закордоннях 
держав. В похороні взяли у-
часть Представники 89-ох 
країн. Між. представниками 
чужих держав були королі, 
князі, прем'єри міністрів та 
високої ранги військовики. 
Богослужба відбувалися за 
обрядом Е п н с копальної 
Церкви, до якої Покійник 
належав при кінці свого 
життя. В Катедрі були при-
сутні 2,000 осіб, а на сусід-
ніх вулицях і площах етоя-
ли коло 60.000 осіб. Boro– 
служби складалися з чита-
ннх молитов та пісень, які 
разом із хором співали й 
присутні. Пані Айзенгавер 
почала була співати та не 
могла довго брати участи в 
спільному співі, бо зі звору-
шення почала плакати. Бо-
гослужби відправляли три 
с в я щ е н и к и о. Франсіс В. 
Сейр — декан Катедри і 
внук президента Вудро 
Вільсона, о. Едвард Л. Р. 
Елсоя священик Національ-
ної Пресвітерської Церкви, в 
якій Айзенгавер бував при-
сутніЙ на Богослуженнях 
під час свос! президентури 
та єпископальний Єпископ у 
Вашингтоні — Преосв. Віл-
ліям Ф. Крейтон, ЯКИЙ ВІД-
читав кінцеву молитву за 
душу Двайта Д. Айзенгаве-
ра. Після відправ у Катедрі 

Американський прапор, Іртущений до йоло вини машту, повівас перед будинком бібл1-
отеке їм. Айзенгавера в А білоні, Кен.піс, недалеко від того місце, де буде похороне-

1 ний генерал ДваЙт Д. Айзенгавер. 

тіло Покійного винесли і 
святині під час того, як Ьр-
кестра фльоти відогра.і:і 
композицію „Армі блу". !Г-
ло Покійного завезли авфом 
на стацію Юніон, де на pf и-
ках ч. 16 чекав окремий fco– 
їзд. Цим поїздом від'їхав jno– 
кійнпй Президент до МІСт:і 
Абілен в Кензасі, де він лро-
вів свос юнацтво, і де ся -
чине на віки біля свого трн-
літнього сина, який поКер 
в 1921-му році. Цим поїздом 
поїхала і найближча родина 
Покійного та найближчі 
Приятелі Президент Hisdbu 
полетить на похорон до Абі-
лей аж в середу перед по-
луднем, бо він зайнятий у 
Вашингтоні. Поїзд прибуде 
До Абілен вночі з вівтірка на 
середу. 

Шарлем де Ґоллем, який 
прибув на похорон Д. 
зенгавера, як також прня-
няв багато інших чужиисць-
кнх достойників. З одніми 
з них він розмовляв тільки 
коротко, обмінявшись курту-

нямн, з іншими нараджував' 
ся по суті справ. Для всіх 
чужинецьких д о с тойникіа 
відбулося у Білому Домі ве-
чером прийняття, що його 
господарями були Президент 

89 держав були репрезентовані 
на похоронах Д. Д. Айзенгавера 

Вашингтон. — 89 держав 
були репрезентовані на по-
хоронах Двайта Д. Айзснга-
вера у Вашингтоні, прн чо-
му 66 різних високих дос-
тойннків, між ними монархи, 
президенти й прем'єри. пря-
були спеціяльно з закордо-
ну, а 26 країн репрезентува-
ли акредитовані у Вашйвт? 
тоні амбасадори. Крім дер-
жав — Об'єднані Нації Пули 
репрезентовіні їх генераль-
мим секретарем У Тактом і 
його заступником РалфОМ 
Ванчом, Европейські Спіль-
иоти репрезентував діючий 
голова ради міністріп 0-ох 
західньо-евпопейськії.ч член-
ських держав, голландський! сера в закордонних справах 
міністер закордонних enpaaj д-ра Махмуда Фавзі й іншо-
Жозеф Люнс. а т. за. CFHTOl го високого урядовця мініс-
— Центральну азійську обо-j терства закордонних справ, 
ровну організацію penpfe– Мохаимеда Раіда. Югосла-
зентував її генеральнії і; сек- вія делегувала колишнього 
ретар Тургут МеяеменчіоГ- міністра закордонних справ 
лю. Деякі високі лакордон-І Коцу Поповіча. 

Ніксон конферує з де Ґоллем й іншими 
чужими достойниками 

Вашингтон. — Президенті і його дружина. Воно трн-
Ніксон конферував в мину-.вало ДВІ години. До поваж-
лий понеділок 31 березня них ділових нарад, що їх 
ц. р. крутло одну годину л Президент перевів у тому 
французьким президентом J дні, належали його розмови 

з американським ачбасадо-
в Південному В'єтнамі 

ЕІясвортом Ванкером і та-
мошнім заступником зброй-
них сил ЗСА генералом Ен-
дрю Гудпастером. 'Окремо 
Президент прийняв голову 

ааійиими виічлншішг речан- ініериКаїміМ^ ^івлегиціі на 
Паризькій конференції, ам 
басадора Генрі Кебота Лад-
жа, який - до рЛчІ — був 
тим. який Тадив був весною 
1052 рокл; до Парижу nepe– 
кояувати Д . Д . Айзенгаве-
ра, тодішнього головного ко-
манданта збройних с и л НА-
ТО. щоб вія каядидуван на 
президента ЗСА від Pecny– 
бліканської партії. Генрі Ке-
бот Ладж був за президеи-
турн Д. Д . Айзенгавера ам-
басадором в Об'єднаних На-
ціях. Президент Ніксон на-
раджувався також коротко 
з бельгійський королем Бо-
дуеном. На вівторок 1 квітня 
д. р. були передбачені нара-
ДИ П р е з и д е н т а '3 ПІВДЄННО-
в'стнамськиьі віце - ггоези-
дентом HrvcuoM Као Кі, -
з австралійським прем'єром 
ДжаИом Гортоном, — з фі-
ліппінським п р е з идентом 
Фернандом Маркосом та пів-
денно - корейським прем'г.-
ром Чунг Іль Квоном. Він 
прийме західньо - ніиецько-
го канцлера Kvpra Георґа 
Кізінгеоа, італійського пре-
м'сра Маріяно Румора, пор-
тугальського прем'єра Map– 
сельо Каетанп, турецького 
прем'єра О-пеймана Деміое-
ля і голляндського міністоа 
закордон них справ Жозефа 
Люнса. 

ні гості прибули несподіва-
но. як ось туніський презн-
дент Габіб Бургіба, грецький 
король Константин, який пе-
ребупас в Італії на тнмчасо-
вому добровільному вигнан-
ні (він прибув разом з за-
сту:іннком грецького пре-
м'сра. Стнліяносом Патако-
сом, їмо вказує на покраща-
ні відносини між королем і 
ГреЦЬКНМ У Р Я Д О М ) , КОНҐОЛІЙ-
ськип міністер закордонних 
справ Жастен Бомбоко, і ба-
гато піших. Єгипет, який не 
мас з ЗСА дипломатичних 
взаємин, все ж прислав на 
похорон Д. Д. Анзенгавера 
дорадника президента Hac– 

ВЛАДИКА ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ЖИВЕ, 
ПЕРЕВЕЗЕНИЙ ДО МОСКВИ 

Преосв. Кир Василь В мичковськяй зі своєю матірію АЦ-
ною. Фото з 1057-го року 

Газета „Вашингтон Пост" 
з 17-го березня ц.р., як та-
кож інші газети та пресоиі 
агенції в тому часі подали 
вістку, що заарештований 
на початку цього року ор-
ганами совстської поліції у 
Львові український като-
лнцький епискогі Преосв. 
Кир Василь Величковськнй 
помер у совстському ув'яз-
иениі. Тепер з авторитетних 
і добре поінформованих дже-
рел заперечують цю вістку 
та інформують, що Владика 
Кир Василь Величковськнй 
живе, але в невідомих блв-
жче цілях був перевезений 
до „столиці", себто до Моск-
ви. Владика Василь (мона-

ше ім'я: Всеволод) та йото 
мати Анна з Теодоровнчів 
походять з давніх свящсни-
чнх родин у Західній Укра-
іні. Серед священиків, мона-
хів і монахинь є Сестра Мо-
ніка, тепер на Сибіру, та Се-
стра Иосафата, яка започат-
кувала будову Дівочо! Ака-
демії у Факс Чейсі біля Фі-
лядельфії. Брат Владики Ва-
силя-Всеволода, о. 'Павло, 
ЧСВВ, був у Чнкагр, а дру-
гай брат живе і душластн-
рюс в Трой, Н.И. Першу Свя-
ту Літургію тоді о. Василь-
Всеволод відслужив в о м і 
Шупарці і і - го листопада 
1926-го року. Деякий час вві 
місійну працю на Білорусі. 

З України одержано нові інформації про 
самоспалення Василя Макуха і причини 

засуду Кукси й Москаленка 

тисяч американців прощалися 
з президентом Айзенгавером 

Вашингтон. — Тлінні ос-
танки покійного президента 
Д. Д. Айзенгавера в суботу, 
неділю й понеділок спочива-
ло в Крановій Протестантсь-
кій Катедрі та в Ротунді. 
Сотки тисяч американців 
прощалися з Покійним. про-
ходячи попри його труну. 
Впродовж деяких ГОДИН по-
при труну Президента про-
ходили по 1.500 осіб. Перед 
входом стояли черги довгі 
на кілька бльоків. Проходи-
ли військовики, які колись 
служили під генералом Д. 
Д. Айзенгавером. робітники, 
особи ОДІТІ в шовки і В ДЄШЄ-
ві одіяня, ішли королі й пре-
зиденти держав та голови у-
рядів, автоводії та домашні 
робітниці. Були військові ве-

теранн різних родів зброї, 
йшли молоді люди нижче 20 
років, стояли в черзі молоді 
ПОДРУЖЖЯ З ДІТЬМИ. СВЯЩЄ-
никн й черниці, урядовці, я-
кі давніше тільки здалека 
могли бачити генерала -
президента А й з енгавера. 
Були й такі в черзі, які не 
вміли говорити по англійсь-
кн, але вони прийшли вша-
нувати Покійного бо його 
любили. Довгота черги не 
зменшувалася, хоч падав 
час від часу дощ і докучав 
холод. Старша негритянська 
жінка, одіта дуже скромно, 
сказала журналістові, що 
вона стоїть в черзі, щоб по-
прощатися з Айзенгавером, 
бо вона „американська во-
енва мати", а Айзенгавер 
змагав до миру. 

ГОЛОВНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ ПЕРЕВОДИТЬ ПЕРЕВІРКУ ДІЛОВОДСТВА 
І МАЙНА У Н С 

Ню Иорк (Пресова Служ 
ба ЗП УТВР). Згідно з 
одержаними востаянс док-
ладпішими і н ф ормаціямн 
про події в Україні. самоспа-
лення Василя Макуха відбу-
лося на Хрещатику в Києві, 
біля Стереокіно дня 5 листо-
пада 1968 року. Безпосеред-
ньо перед,тим, заки Макух 
обілляв себе бензнною й за-
палнв, він виголосив корот-
ке слово, в якому сказав, що 
він щойно повернувся з зас-
лання, на якому перебував 
за свою діяльність в ОУН і 
в УІІА. Повернувшися на У-
країну, Макух застав там 
таку жахливу русифікацію 
й поневолення свого народу, 
що їх тяжко взагалі й уявн-
тн. Щоб запротестувати про-
тн такого беззаконня, вир!-
ПШВ з розпачу спалити себе. 
Запаливши себе із окликом 
,.Хай живе вільна Україна", 
Василь Макух почав бігти в 
напрямі до пам'ятника Лені-
нові. Там схопили його ка-
ґебісти. вкинули у машину 
першої допомоги й відвезли 

ідр^Лічилці. Йно'й,л .5 ва в 
j листопада 1968 року Василь 
Макух помер, Залишивши 
дружину і двоє дітей. 

Водночас із цим одержало 
ближчі інформації про фак-
ти, що про них була мова в 
повідомленнях про вироки у 
зв'язку із діяльністю Укра-
їяського Н а ц і о н альиого 
Фронту. Заарештовані 1967 
року студент інституту ка-
родного господарства Юрій 
Москаленко і робітник оДно-
го з київських заводів 29-рі-
чний Віктор Кукса були за-
суджені перший на три І 
другий на два роки ув'яз-
нення суворого режиму за 
те, що дня 29 квітня 1966 ро-
ку підняли були на будинку 
названого інституту синьо-
жовтий прапор з тризу-
бом і написом на ньому 
,.ІЦе не вмерла Україна, ще 
її не вбито!" В січні 1969 р. 
Віктора Куксу, після відбут-
тя ним його вироку, ЗВІЛЬНЄТ 
но. Перебував В. Кукса в 
11-му виправно-трудовому 
таборі в Мордовській АРСР. 

Українці взяли участь у з'їзді молодіжних 
організацій ЧССР 

Джерзі Ситі, Н. Дж. - У 
понеділок, 1-го березня, тут 
у приміщення Головної Кая-
целярії Українського Народ-
ного Союзу почалася зви-
чанна річна перевірка діло-
водства, майна та організа-
ційного стану цієї великої 
установи, що в цьому році 
відзначне своє 75-річчя. Пе 
ревірку переводить обрана 
Конвенцією Головна Конт 
рольна Комісія УНСоюзу в 
складі: д-р Володимир Га-
лан — голова, Іван Гев-
рнк — заступник голови, 
Іван Ващук й Іван В. Іван-
чук — секретарі та Володн-
мир Гірняк — контролер. 
Перевірка, яка триватиме 
впродовж тижня та яка 
включає діловодство Кана-
дійської Канцелярії УНС, 
„Свободи" і „Союзівки", по-
переджас звичайні річні на-
ради Головного Уряду УНС, 

Прага (ЯК). - В Чехо-
Словаччині відбуття перед 
двома тижнями установчий 
з'їзд молодіжних організа-
цій, в якому взяли участь і 
представники українців. Ра-
да української молоді на 
Словаччині одержала в цен-
тральному правлінні ціої ор-
ганізації 2 місця. До секре-
та,рїяту для зв'язків із за-
кордоном запропоновано ук-
раїнського науковця інж. В. 
Михайлишиня. Перед ство-
ренням чехо-словацької фе-
дераціі були всі українці 
об'єднані в т. зв. Культурно-

і.му Союзі Українських TpJ^ 
дящих (КСУТ). Тепер укра-

,їнці, що живуть в Чеській 
.Соціалістичній Р с с п убліпі 
створили окрему організація 
ю, так звану Українську 
Культурно-Освітню Спілку 
(УКОС), статут якої чекаЗ 
на затвердження. На цент^ 
ральній базі, в рамках феде-
рації, постійно утримується 
тісне співробітництво всіх у-
країнських угрупувань. По-
чалася також підготовна ро-
бота для побудування па-
м'ятника на могилі 0 . Оле-
ся в Празі. 

Українські журналісти зустрілися 
з прем'єром Канади 

які цього року відбудуться, травня. 

Головна Контрольна Комісія УНС при праці в Головній Канцелярії УНС в Джерзі 
Ситі. Сидять (зліва) контролери: інж. Іван Ващук. мір. Іван Геврик, д-р Володимир Га-

лая, Іван В, І канчук і Володимир Гірняк. 

як і в попередніх роках, на і звичайні річні наради тепе-
Союзівці в тижні від 26-го рішнього Головного Уряду 

Це будуть останнії УНС, бо в наступному 1970-

му році вже відбудеться 27-
ма з черги Конвенція цісї у 
станови. 

Оттава. - Представники 
Федерації Етнічної Преси в 
Канаді, на чолі з Д. Кірш-

Ібавмом, редактором газети 
і ,,Канадскі Словак", віДвіда-
! ли Оттаву, де мали довші 
зустрічі з прем'єром П. Tpy– 

і до. міністром закордонних 
І справ М. Шарпом та ін. 
представниками федерально" 
го уряду. До складу делеґа-

ІціІ входили віл українців: 
Іред. І. Бойко від „Гомону У-

країнн", ред. Б. Трач від 
..Поступу", ред. Ч. Доячек 
від „Канадійського Фарме-
ра". Делегація передала ме-
моріял відносно проблем ет-
нічної преси в Канаді, а в 
розмовах вияснила свої по-
гляди на внутрішні справи 
Канади та події в світі. Ре-
дакторн прохали не підвн-
щувати поштових оплат, бо 
це може привести до великої 
кризи в різномовній пресі 
Канади, 
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Присмерк комунізму 
Маючи на оці сучасну мілітарну силу Совстського 

Союзу, наявність атомової зброї в комуністичному Китаї 
та безоглядну агресивність цих обох держав, багато-хто 
у світі, зокрема в українській вільній громаді, дуже песн-
містично оцінюють міжнародну ситуацію. До такого пе-
симізму у чималій мірі причиняється народження у, ві-
льнях країнах „нової лівиці" та угодівськнй той міжнарод-
ної ліберальної преси. 

Однак, образ міняється, коли поглянути на нього з 
іншої сторони. Фактом с, що на 55 нових держав, які пос-
тали після другої світової війни, ані одна добровільно 
не прийняла комуністичного устрою. Фактом с, що надії 
Леніна на „чорний континент", який — вважав він — 
стане розсадником комунізму на ввесь світ, не здійсни-
лися навіть настільки, щоб бодай одна африканська дер-
жава стала комуністичною. Навпаки навіть ті африкан-
ські країни, які користуються совстськими доставами 
зброї й економічною допомогою, ставляться до комуяіс-
тів з найбільшим, недовір'ям. Совстські військовики Й ТЄХ-
нікн це знають, і тому в усіх таких країнах, зокрема в 
Єгипті, живуть власним гетто, тримаючись осторонь від 
автохтонів, а місцеві комуністи сидять у в'язницях. 

Як ствердив недавно один знаменитий знавець азій-
ських справ, b зростом освіти й Державницької свідомос-
ти в країнах Азії, недавніх колоніях західніх держав, зрос-
тяе водночас націоналізм, як забезпека проти загрози ко-
мунізму. ТериторіяльннЙ і чисельний, колос — комуніс-
тпчний Китаї — стоїть далеко позаду Японії, яка після 
свого розгрому, в 1945 році піднеслась до висот другого, 
поруч із Західньою Німеччиною, не рахуючи Америки, 
найбільшого продуцента фабричних виробів для мирно-
го вжитку. Південній Кореії не ворожили, що вона „жи-
тнме" — нині вона економічно самовистачальна. Індо-
незія, замість стати комуністичною, -винищила півмільй-
она своїх комуністів. У різних азійських державах иаз-
верх „засуджують" В'єтнамську війну, але „приватно" 
вдячні Америці за її збройну інтервенцію. 

З всесвітньої історії можна навести чимало прикла-
дів, коли назверхня могутність не йшла впарі з дійсною 
силою і гарантією тривкости, В Европі, Азії і всередині 
Совстського Союзу множаться познаки присмерку ко-
мунізму. 

Молода Україна 

М. Чнровськнй 

НА ГОСПОДАРСЬКІ ТЕМИ 

В, Україні живе тепер понад 46 мільйонів людей. Не 
зважаючи на постійну московську політику переміні уван-
ня націй, тотальна більшість людей на українській землі 
— українці. За совстською статистикою відомо, що майже 
60^5 усієї людности в сучасній Україні — це молодь, до 
того ж ця цифра далі зростає. Окупаційний режим здас 
собі справу з того, що яка сьогодні молодь — така завтра 
може бути влада. Іншими словами: від сучасної молоді за-
лежить завтршгнс чи позавтрішнс становища-У країни, як 
і кожної поневоленої націй 

Українська молодь На Батьківщині у своїй передовій 
великій частині це студенти середніх і високих шкіл, а 
понад 400 тисяч студіює ще й заочно, не маючи змоги по-
кннути працю. На майже 400 тисяч зареєстрованих хо-
ристівв Україні 7596 це молодь. На сотні тисяч театраль-
ннх аматорів таке ж саме велике число припадає на мо-
лодь. Молоді поети очолили рух за пробудження України 
з післясталінської летаргії. Молоді образотворчі мнотці 
взялися відновляти зліквідовану окупантом школу Бой-
чука — монументальне мистецтво, всупереч домаганням 
партії, щоб в Україні творили „мистецтво" лубково - про-
пагандивного типу. Раз-по-раз у совстській пресі можна 
зустріти здивовані або й розлючені вигуки різних „партаЙ-
манів", стурбованих тим, що не лише старші, а й дехто 
з молоді ходять до церкви чи молитовного дому. В „Моло-
ді України" був навіть запит, що робити з такими KOMCO– 
мольцямн, які два роки тому мали „комсомольське весіл-
ля", а цісї зими понесли свою першу дитину христити до 
церкви. 

Московський гавляйтер в Україні П. Шелест стурбо-
ваний станом молоді в дорученій йому „республіці". Внс-
тупаючи в лютому ц. р. на т. зв. республіканському сту-
дентському злеті, що відбувся в Кисві, він намагався за-
туїпувати зростання національної свідомостн серед моло-
ді України, звертаючи все на імперіалістичні сили". 
Ті сили, мовляв, стараються „затруїти свідомість молоді", 
„підірвати єдність поколінь". Про те, що насправді турбус 
П. Шелеста і йому подібних - вони не скажуть. Але де-
далі виразніше говорить молода Україна. 

В останніх тижнях декіль-
ка питань зосереджували на 
собі увагу економістів, фі-
нанснстів та політиків. Ідеть-
ся тут про такі питання, як 
сповільнення господарсько-
рияколого розгону, протидія 
інфляції, 'розгін у. будівель-
нін промисловості, занепад 
дисципліни в робітничих 
спілках та підвищення по-
датків у стейтовому і льо-
кальному маштабах. 

Зокрема д и с к утусться 
проблему п е р енаселення 
землі, яке може вже в неда-
лекій майбутності привести 
до голодової катастрофи, пе-
редусім у деяких країнах 
Азії та Африки. 

Завважується вже, хоч 
в сповільненому темпі, npo– 
холоджсння перегрітого npo– 
спернтету, який властиво 
триває вже дев'ятий рік, від 
часу перебраная влади в 3-
СА .президентом - демокра-
том Кеннеді. 

Хоч ринкові операції пе-
реводяться ще на велику 
скалю, хоч авта продаються 
краще, як рік тому, хоч роз-
гін в будівельній промнсло-
восгі на 59 9о вищий від рів-
ня 1968 року, хоч споживач 
і далі користується широким 
кредитом і купус багато, хоч 
великі підприємства розлля-
новують свої інвестиції май-
же на 6,5 більйона доларів. 
більше як будь-коли за ос-
танніх 16 років, і хоч волю-
мен трансакцій торговельно-
го характеру у лютому 1969 
року був на 14 То більший, 
як у лютому 1968 року — 
все ж таки сповільнення на 
ринку наявне. 

Нові" фабричні замовлення 
від грудня минулого року 
обнизалися на 200,мільйонів 
доларів. Це ще не багато, 
але тенденція існує. Біржові 
ціни поважно спали, кредит 
зменшується. 

Але найважливішим пока-
зннком ринкового темпу є 
сповільнення в рості брут-
тового народного продукту 
на 12 або 13 більйонів доля-
рів в обчисленні на річній 
базі. 

Цього ЧАСТИННОГО рийко -
вого сповільнення бажали 
провідні господарсько - фі-
нансово - банкові кола, спо-
діваючнсь, що воно буде од-
ннм із засобів отримання 
довготривалої т а - доволі 
сильної і небезпечної інфля-
цй долара. 

Ці кола, так би мовити, „із 
затамованим віддихом" че-
кають на вислід ринкової 
прохолоди та її вплив на 
стійкість долара, тобто змен-
шення інфляційної пресії. 
Вже в 50-нх роках бували 
різні господарські „чуда", 
такі як падіння купівельної 
сили доляра навіть під час 
ринкової рецесії, тобто за-
гальної ринкової знижка во-
дночас із ростом цін.. 

Уряд президента Ніксона, 
більше консервативної орісн-
тації, як попередній уряд 
президента Джансона, по-
важно призадумується над 
методами поборювання ін-
фляції, тим більша, що дав-
ній засіб контролі кредиту 
виявляється нині мало, ycni– 
шним. 

Зокрема споживач майже 
не звертас уваги., на кошти 
коне ум п цінних позик: чи 
відсоток високий, чи низь-
кнй. Він заінтересований. пс-

редусЬі у висоті тижневих 
або місячних рат, байдуже, 
скільки з1 ТИХ рат іде на 
сплачення боргу, а скільки 
на відсотки. А продавець мо-
же рати і їх сплачування 
розтягати на доволі довгий 
час, даючи ним принуку 
консументові не обмежува-
тнея у своїх закупівельних 
планах. А це ж було і є, 
враз із воєнними видатками 
Уряду, враз із підвищенням 
цій великими підприємства^ 
ми та підбиванням платень 
профспілками, г о л овною 
причиною інфляції. 

Кілька днів тому Пол 
МекКрекен, ГОЛОВНИЙ ЄКОН0-
мічний дорадник президента 
Ніксона, остерігав підприсм-
ців та провідників профспі-
лок, що новий Уряд не буде 
толерувати їхньої цінової та 
заробітно - платничої полі' 
тики, яка п і д е ичуватиме 
інфляцію. Вія закликав ці 
дві групи ввести добровільну 
самоконтролю і самообме-
ження, щоб не провокувати 
Уряду на якісь примусові за-
ходи. При цьому він залев-
вяв, що Уряд напевно не 
вдасться до драконівських 
протиінфляційних заходів, 
які могли б пошкодити на-
родиому господарству і ви-
ісликатн велике безробіття 
та рецесію. 

Але МекКрекен не ВИКЛЮ-
чав ступневого застосовуй 
вання інфляційних протнза-
ХОДІВ, ЯКІ МОЖУТЬ СПОВІЛЬНИ' 
ти ринковий темп і навіть де-
що піднести відсоток безро-
бітиих. Він заповів продов-
ження податкової підвишки 
з часів Джансона, продов-
ження кредитових протиін' 
фляційннх заходів, скоро-
чення федеральних видатків 
та стремління до федераль-
ної бюджетової надвишки. 

В цьому напрямі працю-
ватимуть і поодинокі стейто-
в уряди, які розпочали нову 
„рунду" податкових підвн-
шок, хоч їхня мотивація ін-
ша. Цим урядам ідеться не 
так про спинення інфляції, 
як про збільшення їхніх 
прибутків в умовинах нарос-
таквя коштів, зв'язаних з 
виконуванням їхніх урядо-
вих завдань. 

І так, у двох стейтах вво-
дять особистий прибутковий 
податок, а у дванадцятьох 
стейтах його підносять; кор-
поративний прибутковий по-
даток впроваджують в одно-
му стейті, а підвищують йо-
го в одинадцятьох; оборото-
вий податок вводиться у 
двох, а підвищується у чо-
тирнадцятьох стейтах. Вво-
дять або підвищують пода-
ток на тютюн, бензину та Іи. 

Одначе, стабільність доля-
ра слабшає в наявності, нової 
світової грошової кризи, 30-
крема у франції, у зв'язку Із 
недавнім генеральним страй-
ком робітників, які домага-
лнея від де Голля збільшен-
ня платень. Фінансові екс-
пертн вважають, що поваж-
не підвищення заробітних 
платень підміновус франк 
і навіть моне довести до йо-
го девальвації. А це сильно 
потрясло б і доляром. Швай-
царські фінансисти назагал 
внключаюті д є в альвацію 
франка, але допускають за-
хитания його позиції, як і 
позиції доляра. 

З другого боку, заходи У-
ряду ЗСА для скріплення 

РЕЗОЛЮЦІЙ ШОВШЛЕШПОГО 
3'МЗЩУ СФУЖО 

1. Зібрані на Ювілейному Святі 20-річчя Світової 
Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) 
у дні 22 березня 1969 р. Управа СФУЖО і пред-
ставніщі українських жіночих організацій у вільному 
світі вітають і заявляють свою пошану та відданість 
їх Блаженству Верховному Архнспнскопові Кардинало-
ві Поснфові Сліпому, як ісповідннкові віри і символові 
української переслідуваної Церкви і страдаючого, але 

.нескореного українського народу на Рідних Землях, та 
закликають всі українські жіночі організації і їх член-
ство — підтримати всі зусилля у заходах для завершея-
нл Українського Католицького Патріярхату. 

2. Вітають Єрархів Українських Церков та все ду-
мовенство, свідомі великого значення ролі Церкви для 
українського релігійного і національного життя. 

3. Вітають Президента й Управу СКВУ, як пред-
ставннків і виразників української об'єднаної зоргані-
зоваяо! спільноти у вільному світі, та заявляють їм свою 
співпрацю і піддержку. 

4. Вітають українські жіночі організації, їхні Уnpa– 
іш і членство у вільному світі та дякують їм за підтрим-
ку і громадську співпрацю упродовж 20-ти років нашої 
СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!. 

5. Вітають українську жінку на Рідних Землях, яка 
в умовах найважчого лихоліття не заламалася, а є на-
далі основою родини, внховницею молодого покоління, 
носієм релігійних і національних вартостей і — не зва-
и:аючн на жорстокий гніт окупанта — виховує поколін-
ия молодих борців за волю українського народу. 

6. Заявляють, що українське зорганізоване жіноц-
тво у вільному світі докладає і буде докладати всіх зу-
силь, щоб облегшитн її важку долю та наблизити хви-
лину її визволення.' 

купівельної сили доляра 
комилікуються ускладнен-
няин на ринку праці. Остан-
нім часом завважується' пос-
лаб.іення дисципліни у ря-
дах зорганізованого робіт-
ництва: робітники не хочуть 
більше слухати своїх проф-
СЦІЛКОВИХ ПРОВІДНИКІВ, ВІД' 
кидають їхні пропозиції КО-
ле-кінвннх договорів праці, 
влаштовують „дикі страй-
ки" Таке захитаная дисцип-
ліни в профспілках може 
серйозно завадити Урядові в 
його заходах спинити ріст 
платень, які зростають ско-
рІше, як продуктивність пра-
ці, і тим самим стають дуже 
небезпечним промотором ін-
фляції. 

th-акі то короткометражеві 
ТеНДеНЦІЇ І проблеми ЄКОНО-
МІЧІПІХ процесЬ в Америці. 

У далекометражевому 8ІД-
ношенні довший час іде дис-
к”усія над загрозою перена-
селеяня землі і з цим" нарос^ 
таючої небезпеки голодової 
катастрофи. 

Внаслідок поступу меди-
цини І гігієни людство зррс-
тає у дуже скорому темпі. В 
час" народження Христа на 
нашій плянеті жило біля 
250 мільйонів людей. В 476 
році; в добу занепаду Захід-
ньО . Римської Імперії, НЯСЄ-
лення землі зросло тільки 
на 40 мільйонів, тобто вино-
енло 290 мільйонів. 700 років 
пізніше, - в час - прийняття 
Великої Хартії Свободи в 
Англії, у 12І5-му році, люд-
ство начисляло 350 мільио-
нів. В році 1492, тобто в 
рік відкриття Америки, на-
селення землі досягло 400 
мільйонів. Значить, за май-
же'1500 років людство збіль-
шилося тільки на 150 міль-
ионів. 

Але від того часу темп йо-
го Зростання у великій мірі 
прискорився. Під кінець 
ХУШ сторіччя було вже на 
землі 850 мільйонів людей, 
тобто за не повних три сто-
річчя населення подвоїлося. 
В час вибуху першої світової 
війни, у 1914 році, було вже 

людей 17 більйона. З вибу-
хом другої світової війни, в 
1939 році, тобто тільки че-
рез 25 років, число їх дося-
гло 2.2 більйона, на 600 
мільйонів більше. За двад-
цять п'ять років населення 
землі зросло майже настіль-
кн, наскільки зросло воно 
від часу народження Христа 
по 1700 рік. 

Сьогодні всіх людей на 
землі с 3.5 більйона, з чого 
830 мільйонів живе в Китаї, 
а 500 — в Індії, де проблема 
харчів найгостріша. В 2000-
му році земля матиме прав-
доподібно 6.1 більйона ме-
шканців. 

Дослідники проблеми пе-
реиаселевяя погоджуються, 
що при сприятливих умовн-
нах наша земля, може внжи-
вити 6 і більше більйонів 
людей. Але політичні напру-
ження, воєнні перегони і 
війни не дають людству мо-
Жливости створити цих умо-
вин. 

І цікаво, що на Заході, де 
загроза голоду найменша, 
найширше з а стосовусться 
ПІД моральним оглядом про-
блематичну контролю наро-
джень, як засіб для спинен-
ня перенаселення. Зокр-Ліа 
протестантський світ прий-
няв усі способи контролі на-
роджень. Католицька Церк-
ва їх відкидає, додержую-
чись засади Христа: „шу-
кайте царства Божого, а ре-
шта буде вам додана". Поді-
бне становище Православної 
Церкви і ортодоксального 
жидівства. 

На Сході пропаганда кон-
тролі народжень успіху ман-
же не мас, а комуністичні 
країни навіть матеріально 
заохочують радний мати як-
найбільше число потомства. 
Вони ж бо приготовлаються 
до підбою „гнилого капіта-
лістичного світу". 

Учені Заходу гаряче пра-
цюють, шукаючи способів 
добування харчів з дна мо-
ря, у т. зв. соняшних фаб-
рнках і т. д. 

Голоси читачів -ХЛ 
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Відповідаю на статтю „Ще 

про Дистопадівців", підпнса-
ну вісьмома громадянами і 
вміщену в „Свободі" з 5 бе-
резня ц. р. в рубриці „Голо-
си читачів". З підписаних 
знайомі мені тільки панове 
М. Хронов'ят, М. Топорович 
та д-р Жвтмонт В. Олекснн. 

Осмілююсь ствердити, що 
.день 1 листопада 1918-го р. 
є найсвітлішим днем у но-
вітній історіГ' не тільки За-
хідньо - Українських Зе-
мель. але й всієї Соборної У-
країии. День 22 січня 1918 
року, хоч прийшов на Схід-
иіх Землях України, і то ра-
дше дорогою еволюції, бо 
треба було чекати майже 10 
місяців, щоб Центральна Ра-
да проголосила i v універ-
сал, вважають всі українці 
в світі, за малими виїмками, 
найбільшим днем в новій іс-
тарії і святкують його щорі-
чно величаво. 

День 22 січня 1919 року 
найвидатніший, і українці 
всіх земель давно чекали на 
нього, але не будь Листопа-
дового Чину не було б свя-
та Соборностн. І дуже грубу 
помилку роблять ТІ npOMOB– 
ці, які на святкуваннях Со-
борностн не згадують Пер-
шого Листопада та віднов-
лення держави князів Данн-
ла і Льва. 

Листопадовий Зрив 1918 
року автори згаданої статті 
порівнюють з Чортківською 
офензивою, переходом за 
Збруч та здобуттям Києва. 
Безумовно, це світлі МОМЄН-
ти в нашій історії, крім мо-
менту переходу за Збруч, 
але вони були можливі тіль-
ки завдяки Листопадовому 
Чинрві та героїчній УГА. 

Листопадовий Зрив завдя-
чусмо в першу чергу органі-
заторам Центрального Війсь-
кового Комітету, nop. І. Руд-
ницькому з 15 полку піхоти, 
чет. Караванові з 19 п. 
стрільців, хорунжим Bapa– 
ннкові і Ватранові з пресово-
го відділу військової коман-
дя та чет. Л. Огоновському з 
ВІЙСЬКОВОЇ поліції (всі з авс-
трійської армії) і тим війсь-
ковим та цивільним, яких 
вони безпосередньо ЧИ ПОСЄ-
редньо вспіли потаємно втя-
гнути в змову названого Ко-
мітету. 

Звільнення від майже 600-
літнього панування наших 
ворогів західніх українсь-
кях земель відбулося в ос-
танній можливій хвилині 
„ризнковної л и с топадової 
ночі та безмежно радісного 
ранку 1-го листопада, колн 
переворот удався і на вежі 
ратуша понад Львовом, з 
населенням 250 тисяч, в 
більшості польським, замаяв 
синьо - жовтий прапор Ук-
раїші. Це було справжнє чу-
до в українській визвольній 
боротьбі, яке виконали тіль-
ки 1400 вояків - українців із 
роззброєної у Львові австрій-
ської армії, під проводом 
тільки 66 старшин", — як 
пише проф. М. Чубатий. 

Тут треба ще згадати, що 
Листопадовий Чин відбувся 
виключно завдяки твердій 
поставі проводу Центрально-
го Військового Комітету на 
чолі, в той час, з сот. Д. Ві-
товським, подекуди всупе--
реч нашим цивільним полі-
тикам з д-ром Е. Петруше-
вичем у проводі, які все ще 
вірили, що австрійський у-
ряд добровільно передасть 

владу на західній украІнсь-
ких землях. її: і-

Не хочу твердити, ..що ці 
змовники в а в с трійських 
мундурах були ліпші, відаа-
жніші або більше вишколе-
ні від ваших УСС або від тих 
українських старшин, під-
старшни і стрільців, що'були 
в різних австрійських 'адЬти-
нах. Ні, але вони мали щас-
тя, що їм, а не тим іншим. 
Боже Провидіння дозволило 
піднести кріс і визволити 
нашу вужчу Батьківщину. 
Цей зрив горстки змовників 
був удатним, але це не зна-
чнть, що він мусів бутнгудат-
ним. 

Творці Листопадового Зри-
ву дали почни і змору для 
організації Галицької Армії, 
яка в свою чергу no -– repou– 
ськи обороняла здобутки 
листопадівців. Коли ж під 
примусом УГА п є р ейшла 
Збруч, вона там була май-
кращою бойовою одиницею, 
бо армії УНР, розбнті,.й ЗДЄІ" 
моралізовані, начислювали 
всього кількадесят тисяч. 

Щождо Комітету Внконав-
ців Листопадового Зряду, бо 
така його незмінена назва, 
то він фактично є продов-
женням Центрального Війсь-
кового Комітету а-перед 50-
ох років, до якого майже, всі 
ми належали, бо нас туди 
ВТЯГНУЛИ, ЯК ЗМОВНИКІВ'його 
організатори. 

За час нашої 50-літньої 
мовчанки появилася ..слина 
поважна праця про Листо-
падовин Чин Олекси Кузь-
мн: „Листопадові дні 1918 
р." Частину розкиданих по 
часописах і журналах стат-
тей та спогадів зібрав кол. 
ХОр. Д . МИКИТЮК З ВІННІП6-
гу в своїх чотирьох томах 
історії УГА. Дуже багато 
цінних історичних даних 
про Листопадовий Чин про-
пало враз із смертю його 
творців, а ветеранські opra– 
нізації не подбали досі про 
їх зібрання. Також досі не-
мас списків тих, що відважи-
лися 1918 р. взяти в рукм 
кріс. 

Отже відновлений Комітет 
ВЛЗ поставив собі за ціль 
зібрати всі ті, які ще можна, 
історичні дані та спогади, і 
написати історію Лнстопадо-
вого Зриву, яка б усунула 
всі дотеперішні неточності, а 
також зібрати прізвища лис-
топадівців, які ще можна зі-
братн. Ніколи й ніде ми не 
заявляли, що маємо . намір 
організувати членів. "УГАр-
мії, хоч більшість з нас. бу-
ла в її рядах. Тому дивним 
стає, звідки автори статті 
взяли таку думку. .'Також 
дивно нам, чому наш Комі-
тет, який бере свій початок 
з першої самостійної україн-
СЬКОЇ військової організації 
на західніх землях4 нашої 
Батьківщини в нових часах, 
став червоною плахтою іДля 
деяких осіб на американсь-
кому континенті. . 

Свято віримо, що поклика-
ний До життя Комітет ВЛЗ 
не принесе розбиття, а, нав-
паки, пожвавить працю ін-
шнх ветеранських організа-
цій. головно тих, які мають 
претенсії на монополь. Ми 
бажаємо об'єднання всіх ук-
раїнських ветеранських' ор-
ганізацій на світовій базі, 
але з певною автономією 
для об'єднаних, бо вважас-
мо, що Братство Усусусів, 

(Закінчення на crop. 3-ІЙ) 

(10) 

їду оглядати найбільшу у 
світі катедру св. Петра, Ви-
ходжу з автобуса перед са-
мою площею св. Петра. На 
перший погляд це славне 
місце не справляє враження 
колосальностц. Колони свід-
чать про вплив Греції та її 
архітектури. 

Перейшовши багато exo– 
дів, нарешті я в катедрі. 
Т ^ багато людей. її відві-
дують тепер так чисельно, 
як ще недавно гріб прези-
дента Кеннеді біля Вашинг-
тону. Щойно тепер завважу-
ю. яка величезна ця катед-
ра.. Дужо оригінально ви-
кінчені бані. По правій сто-
роиі під вівтарем св. Васи-
лія Великого мощі св. Иоса-
фата. Скляна труна Bcepe– 
Дині дещо освітлена. Можна 
пізнати лице, очі, зуба, нр-. 

ги. Питаю одного священи-
' ка, з якої країни цей свя-
тнй? (Латина знову стала 
мені в пригоді). Каже, що зі 
Слов'янії. Колн зазначаЮі 
що такої країни нема, каже, 
що з Чехо-Словаччини. Ін-
формую ного, що цей СВЯ-
тнй з України. Він дякує. 
Провідниця зазначає, що 
цей святий з ХІІ століття і 
що ніби ще не знати, звід-
ки він Отці Василіянн за-
певннлн мене, що незабаром 
вийде брошура про нашого 
святого, щоб нею могли ко-
рнстуватиоь туристи. 

Іду па головну копулу, з 
якої видно цілий Рим, на,че 
на долоні. її висота з xpec– 
том 132 метри. Незабутнє 
враження, від якого людина 
немов п'яніє. Дивлюсь на па-
нора.чу Риму і роздумую 

над долею імперій, людства, 
християнства... В щоден-
нику я записав: „Добре, 
щоб колись мої сини поба-
чнли цей вид і катедру св, 
Петра". 

Сходжу до підземелля і 
оглядаю гробшщкпал. Біля, 
гробниць Пія ХЦ і' Івана 
ХХШ стояли свіжі квіти і 
горіли лямпадн. 

У катедрі пам'ятники^ мис-
тецтва підкреслюють ролю 
та значення пал в. історії 
Церкви. Ролі Єпископів, ду-
ховенства. та. мирян, не від-
значено. Сторожі катедрн, 
крім італійської мови, не 
знають майже, ніякої іншої. 
Лише деякі сестрв^монахині 
знають чужі мови. А шкода, 
бо в центрі християнства ко-
жний християнин повияен 
мати можливість розмовнти-
ся своєю мовою. 

Коли я переповідав вра-
ження з оглядин катедри 
своїм знайомими, то внрнну-
ла цпіава дискусія на тему: 
чл- Апостольська Століщя і 
катедра св. Петра" мали б 
більшу повагу і значення, 
якби були в гапгій державі ? 
На це питання відповідали, 
що італійці більші увівврг 

салістн, ніж інші народи, і 
Ватикая в іншій державі 
міг бн мати більше клопо-
тів, ніж в Італії. Зрештою 
Адостольська Століщя як 
щентр Католицько! Церкви 
відмежувалась від італІйсь-
кої столиці і по довгій бо-
ротьбі створила незалежну 
Чітта дель Ватікане 

Одного дня о годині 9 
ранку я вже під ватнкансь-
ким музеєм, щоб стати в 
чергу й дістати квиток до 
одного з найцінніших і най-
славнішнх у світі музеїв мн-
стецтва. День, як звичайно 
тут, соняшник. Вліті взага-
лі не буває дощу. 

Ватикаяський музей відо-
мий своїми збірками уніка-
льних високомистецьких ек-
спонатів. Збірки приміщені 
у прекрасному 5-поверхово-
му будинку. Наперед огля-
нув я зразки примітивного 
релігійного мистецтва — 
твори малярів Анджеліко 
та інших, між ними твори 
.Форді, що малював дороги-
ми платиновими фарбами, 
далі шедеври Рафаеля, Ті-
пДяна, славний образ ,,Фор-
,туни," Рані, різьбу .,Мцслц. 

теля" Родена, образи Гре-
ко . . . 

Перед входом до CHKCTHH– 
ської каплиці вражає свої-
мн розмірами образ польсь-
кого маляра ,,Собсський під 
Віднем", де в долині зобра-
жено також чубатого запо-
різького козака. З українсь-
кого мистецтва я не заува-
жив нічого. Хтось згадував 
мені, що є українські ікони. 
Я бачив ці ікони, але вони 
були позначені як російські. 

Незабутнє враження за-
л ішіас Сикстинська капли-
ця. „Страшний Суд"неперс-
вершеного Мікель Андже-
льо "на фронтовій стіні вра-
жає своїм незвичайним дра-
матйзмом. Заразом цей об-
раз' є відбиткою доби рене-
сансу, в якій жив і творив 
генні. Мистецьких скарбів 
цієї каплиці не можна nepe– 
датв в короткому репорта-
жі.- -

На естетичну насолоду ек-
спонатами В а т и панського 
музею треба було, б щоаай-
меяшо тиждень. Тут хочу 
підтвердити факт, що мис-
тецтво таки перероджує лю-
днну. І так, оглянувши цей 
МуЗвА, Я ВІДЧУВ ПвресИХ Т80-

рамн класики. Тому хоч і 
люблю її та дорожу нею, 
відчув потребу модерного 
мистецтва. І, вернувшись з 
музею, я так і заявив своїм 
знайомим: „Знаєте — від-
сьогодні я стаю прихнльнн-
ком модерного мистецтва. 
Заразом розумію, що воно 
мусіло з'явитись, як початок 
нової епохи". 

Отець доктор Патрн-
ло взяв мене разом з донь-
кою професора Вертипоро-
ха та Ji чоловіком показати 
українські осередки Риму. 

Насамперед оглянули ми 
Велику Семінарію. В ЗСА 
припадає один священик на 
800 осіб, а серед української 
громади у вільному світі — 
один священик аж на 2,000 
осіб. З Великої Семінарії 
ВИДНО Обведену муром COBCT-
ську амбасаду, що займає 
великий простір з горбом. 
Це — колишня царська ам-
басада. 

Звідтам поїхали мя огля-
нутя Малу Семінарію. Най-
більше тут учнів з Англії. 
Це гарний будинок майже 
за містом. Побіч нього за 
ініціативою кардинала Слі-
иогота завдяки жортвениос-

ті української еміграції пос-
тав новий осередок — Ук-
раїнський Богословський У-

1 ніверентет. З черги ВІДВІДД-
ли ми Сестер Служебниць. 

І„ Колись довкруги нас, — 
оповідала сестра настоятель-
ка, — були розлогі поля, а 
тепер усе довкруги забудо-
ване. Отже, не тільки ваші 

І американські міста, але їй 
наші європейські міста шви-
дко розбудовуються". 

П'ятий осередок — це Се-
стри Василіянки і шостий — 

(Колегія св. Иосафата, де 
живуть оо. василіянн, нау-
ковці і братчики. На кори-
дорах завважив я багату 
збірку світлин українських 

'церков. Було б добре зроби-
ти з них коггії і примістити 
їх по українських школах і 
прнходствах у вільному сві-
ті. 

Українська світська rpo– 
мадка нараховує в Римі ко-

)ло 10 осіб. Це велика шкода, 
бо, як я чув, польська гро-
мада нараховує коло 2.000 
осіб, а російська — коло 
3.000. 

і В Римі збігаються ннт-
ки з цілого світу. Тому тут 
.повинен бути, хтось, хтоі 

протидіяв би зловорожим 
затіям проти українського 
народу. Невгнутий характер 
кардинала Сліпого, широка 
Діяльність архнепнекопа Ву-
чка, шляхетна постать о. 
д-ра Великого сповнюють 
нас вірою і надією на краще 
майбутнє. Хочеться сказати 
словами одного нашого xpo– 
нікаря: „Якщо б навіть не 
було Української Католиць-
кої Церкви, то треба.було б 
п створити, бо це — украія^ 
ське вікно в широкий'світ". 

Годі переповідати всі роз-
мови, що я їх відбув у Ри-
мі. В тих розмовах я з глв-
боким зворушенням наново 
відкрив істину, що Вселен-
ська Християнська Церква 
— велика духова сила. Тн-
хо, уважно, без полщТйної 
асистн пола год жується w 
конгрегаціях з а п л у т ані 
оправи з цілого світу. Пола-
годжусться з любов'ю для 
спасіння людських душ І до-
бра Церкви. Прекрасно, в"ід-
творнла це Софія ПІвАткцв-
ка, мати Великого^ С?лугя 
Вожого Митрополита, У с80" 
їх споминах ,ДЛолоДість і 60-
клнкаяня о. Ромаяа". 



Згадка про Великий ГКст в Рідному Краю... 
Я хапв "Це згадати дещо 

про Рідянйс ДСрай та порівня-
7ІІ з теперішніми часами 
тут в Америці. Ми дорослі, 
добре пам'ятаємо Сиропуст-
ну неділю, .яку називали 
Великим лущенням. 

Колись в ХУ неділю рано 
на Службі ,.БожмІ не було 
жадної зміни в церкві, все 
стояло Щ щещ. Але як лю-
діі прийшли на Вечірню, то 
церква, як не та була. 

Побожні жінки окинули 
всі прикраси. Престоли були 
накриті фіолетовим темним 
оксамитом. Свічники прнб-
;кіні темними стяжками. Не 
чути веселих церковних ПІ-
аісень. 

На закінчення Вечірні 
сяящеиюг зворушливо заспі-
вав; „Лретерлівші за нас 
страсті". Яка це була зво-
рушлнва хвиля для кожно-
го, деякі люди плакали . . . 

Цілий піст два рази в ти-
.кні сходилися до одної ха-
ти та відмовляли ,,Хресну 
дорогу". Не" чути було, щоб 
сільська молодь співала на 
селі. Не було шлюбів, СПІ-
шв. музики,' танців. Навіть 
дівчата, як вишивали, або 
як пряли, то не реготалися, 
а співали страсних пісень. 

Мої бл. п: мама цілий піст 
кожного дня вечором, слізь-
ми заливалися, як відмовля-
ЛІІ „Хресну дорогу". Вони 

виховували нас, своїх дітей, 
в релігійному дус і 

Мн годинами молилися 
вранці и вечором перед спа-
нням. Нам було заборонено 
їстн й пити будь-що перед 
ранішньою молитвою. 

Ось так ми зберігали піст 
на Рідній Землі золотого 
Поділля. 

А нині на вільній землі 
Вашингтона все змінилося. 
Вже того посту нема. 

Латиииики третього дня 
посту мають „попелсц". А 
мн українці католики „ново-
го стилю" робимо запусти з 
музикою й танцями nepuio– 
го тижня Великого Посту. 

Нарікаємо на вашу мо-
лодь, що не така, якби по-
винна бути. Ні! Панство! 
Ми українці маємо дуже до-
бру молодь. Але батьки са-
мі псують своїх дітей. 

На рідних землях Украї-
ни вороги руйнують релігію, 
а ми тут в добрі самі не дба-
ємо про релігійне виховання 
наших дітей. 

Пригляньмося, скільки ко-
жної п'ятниці, як відбува-
сться Хресна дорога, при-
ходять старших молитися? 
Мало! Сама молодь, народ-
жена в Америці, а старші 
сидять вдома, або деінде, то-
ді, коли в церкві люди йдуть 
слідом, дороги, якою вели 
холись Христа на розп'ят-
тя . . і Теодор Федоришин 

40-річчя бібліотеки ім. Симона Петлюри 
в Парижі 

Париж.. - У новому вн-
пуску інформаційного бюле-
теню Української Бібліотеки 
їм Симона Петлюри, в чис-
п з січня 1969 p., поміще-

ні різні матеріяли стосовно 

другої світової війни Бібліо-
тека зазнала великих пош-
коджень від німецького оку-
панта, однак по війні укра-
їнці відновили її, хоча в ма-
лому, тісному і ніяк уже не 

?.!ОЖЛИВОСТЄЙ П О Ш ИреННЯ І ВІДПОВІДНОМУ П р K М ПЦРіННД. 
раці бібліотеки, списки j Тепер провадиться збірка на 

придбання більш придатно-ксртЕодавців та ін. Ми-
нулого року сповнилось 40-
ліття з часу заснування Бі-
б.потеки ім. С. Петлюри в 
Парижі. К заснували спів-
робітники і приятелі Голов-
н г 0 Отамана Військ УНРе-
слублікн, і від того часу Бі-
бліотека стала одним b цен-
трів культурно - наукового 
:кігггл українців у Парижі 
та й у цілій Франції Під час 

го будинку під Бібліотеку, 
що мас унікальні листи Сн-
мона Петлюри та ін. україн-
ських діячів, численний фо-
тографічний фонд, рідкісні 
документи з часів Визволь-
них Змагань. Д о Бібліотеки 
постійно надходять різні до-
кументи й видання, а також 
пожертви на її утримання і 
купівлю нового дому. 

Український Народний Союз 
— влаштовує — 

ЧЕТВЕРТІ КРАЙОВІ 
КРУГОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
в суботу, 26-го квітня 1969- року 

в DERRY, Ра. 
'і І 

є В турнірі можуть брати учисть .тншс члени УНОоюзу. 
є Турнір с під зарядам ABC and W1BC Moral Sanction. 

UNCOL14 LANES, Rt. 30 EAST, LATROBE, Pa. 
(412) 539-1991 

о Вс4 розгри дружнії в суботу. 26-го квітня, 12.30 по 
пал. — а по пал. 

в Доблі і сінґлі: 
п'ятниця, 25-го квітня. 9 веч. — 11:30 веч. 
субота, 26-го квітяя. 8:30 - 10:30 веч. 
ГАРАНТОВАНІ НАГОРОДИ НА РОЗГРИ 

ЧОЛОВІЧИХ І ЖШОЧНХ ДРУЖИН 
Чоловіча вужина: J500 - 1-шв місце. J300 - 2-ге місце 
Жіноча Пружина.: J200 - 1-ше місце, J1O0 - 2-гв місце 
в Передбачується щонайменше одна нагорода на всіх 

10 зголошених. в кожній грі — дружила — доблі — 
ЙНГЛІз 

в Реченець оголошень до 12-го квітня 1969 року. 
Щ Нагороди будуть роздані під час БЕНКЕТУ, 
є Шліть скоро свої замовлення на бенкет. 

Б Е Н К Е Т 
DERRY UKRAINIAN SOCIETY 

J q p . 7-ма веч. 9 55.00 від особи 
ЗАЛРОІІІУЄТЬСЯ ДО УЧАСТИ ВСІ СОЮЗОВІ 

ВІДДІЛИ в ЗСА і КАНАДІ 
Bowlere Headquarter'e 

Mission Motor inn. Route SO. Latrobe, Pa 530-1606 
За дальшими інформацзямипишіть: 

Andy Krinock, 927 Main St.. Latrobe, P a 15660. Phone 
(413) 580-7598 або: National Bowltnjr Tournament 
Committee: 

John Evanchuk. Supreme Auditor, 9S12 Shermer Kd., 
Morton Grove, ill. 6005S - (312) 9664247 

Helen B. Olek. Supreme Advtnor, 2151 S. Lorel Avenue. 
Chicago, П1. 60639 - (312) 237-9662 

Andrew .Tula. Supreme Advisor. 15 Sands Avenue, 
Ambrldjr.'. Pa. 15003 - (412) 266-2686 

Ukrainian National Association, 81-83 Grand Street, 
Jersey City. N-Л. 07303 - (201) 435-8740 

t УвагаІ НЮАРК-П?ВІНГГОН й ОКОЛИЦЯ! 

ПоеідолшляєтьеЯц 
ЩО КРАМНИЦЯ 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й БАЗАР" 
І ВИСИЛКОВА СТАНИЦЯ 

„Коемое" 
І Г В Р И І Е Є Л А СВОЇ НРИЛвВДБННЯ НА 

ШШштяШ0Ь0фшщщ UL Дими 
ВЕЛИЧНИЙ ЮВІЛЕЙ В ІОО-РІЧЧЯ МАТЕРІ 

„ПРОСВІТИ" 
У неділю 15 грудня 194J8 

в Укр. Централі прн Гоаа 
Аве, заходом Української 
Централі, Рідної Школи, 
Пластової Станиці та Oce– 
редку СУМА, під протекто-
ратом УККА відбувся велн-
чавий Ювілей, щоб належно 
вшанувати в 100-річчя Ма-
тірне Т-во „Просвіта". Про-
грама була добірна та ва-
баглива. 

Відкрила Ювілей голова 
місц. Відділу УККА Марія 
Стефанів, згадавши теплими 
словами про те світло, що 
його понесла „Просвіта" в 
наші затуркані села та прн-
вітала присутніх просвітян, 
як колись трудилися на про-
світлкському ґрунті. Хор 
„Боян" під дир. Я. Костиши-
на виконав 0 . Кошнця „От-
че наш", Верьовки „Схова-
лось сонце за горою" та Гай-
воронського „Живи, Украі-
но". Хор „Боян" вже нр по-
требус похвал — він с горді-
стю нашої громади, може ви-
ступатн на найкращих сцо-
нах. 

Святково-ювілейну ДОПО-
відь виголосила ред. Ірина 
Пеленська-Пасіка з Філя-
дельфії. Прелеґентка яскра 
во змалювала тло, на якому 
постала наша „Просвіта", на 
затурканому й безпросвіт-
ньому галицькому терсні 
Які колоди ставили їй поля-
кн, і як молоді люди таки 
допняли свого, збудивши із 
глибокого сну велетня укра-
їнського духа! І цього духа 
вже не спинила ніяка воро-
жа навала Згадала першого 
голову „Просвіти", і як вона 
покрила цілою сіткою Га-
лицьку землю, так, що мимо 
польських перепон — „Про-
світа" в 1030 р. вже начне 
ляла 1.6ЧЮ.000 членів. Це за^ 
вдяки „Просвіті" постали та 
кі наші інституції як Hay– 
кове Т-во ім. Шевченка та 
низка економічних інститу 
цій. Завдяки ,Дросвіті" під-

нялись мн на Визвольні Зма-
гааня. „Просвіта" пошяро.-
лась всюди — на Закарпат-
ті, Буковині, Зеленому Клн-
ні та врешті й на теренах 
Америки, Канади, Бразилії, 
Аргентини і т.д. Прелеґент-
ка звернула увагу, що. в 
1963 р. на терені Філядель-
фії постала „Молода Просві-
та", яка відігравала коло-
сальну ролю в житті нашої 
молоді, а тепер необхідно по-
силити її працю. 

Скрипковий Ансамбль Ук-
раінського Музичного Інстн.-
туту під кер. проф. Вол. Ці" 
сяка, в супроводі фортепіяг 
но Б. Покори, виконав. Мо-
лнтву із „Запоражця з а Ду-
наєм" Гулака-Артемовсько-
го та М Фоменка „Спогад 
про Рідний Край". Радіо ду 
ша, коли дивитися на таку 
нашу молодь. Артист і елі -
вак української сцени Іван 
Самокіш у супроводі п-ні Лі' 
дн Сухенко виконав пісні В 
Третяха і Кос-Анатольсько-
го. Присутні тепло qpnfjHH 
ли цей виступ. Наступною 
точкою була інсценізація 
„Привіт Просвіті" — вільно-
ручні вправи у виконанні мо-
лоді „Рідної Школи", Плас-
ту та СУМА до слів „Як з 
Бережан до кадри" в cynpo– 
воді фортепіява. Петрусь 
Гаатюк деклямував вірша. 
Наприкінці В. Мочула рецн-
тував вірша „Просвіті" М. 
Матієва-Мелькнка, а на сцс-
иі гуртком із книжками в 
руках дівчатка сиділи й ні-
бя читали із книжок, а ті, 
що стояли по боках, трнма-
ли книжки вгору. Діти ви-
ступалн в чудових народних 
строях. Сцену вдало удеко-
рував Д. Мерсна, Свято за-
кінчено співом українського 
національного гимну.. 

В цей Ювілейний вечір 
вложив велику працю Вол. 
Бакалець і за його заходами 
відбулася гарна виставка 
книжок. 

(пяк) 

Нюйорксіда Пластр^ ІЇЩШ^ ^значила 
20-літта свого існування 

Дітройт відзначає 40 років боротьби 
Організації Українських Націоналістів 

за Українську Державність 
Заходом Організації Укра-

інського Визвольного Фрон-
ту в Дітройті, 31 січня i960 
року відбулась ініціятивяа 
нарада представників opra– 
нізацій і установ Метрополії 
Дітройту для відзначення 
сорокрічної боротьби Opraei– 
зації Українських Націона-
лістів за Українську Дер-
жавність. На цій нараді виб-
рано Діловий Комітет в та-
кому складі: д-р Микола 
Клнмишнн — голова, Ми-
ханло Дужнй — заст. голо-
ви. Антін Кобнлянський — 
заст. голови і голова npeco– 
во-проп. ком., Михайло Бе-
резовський — заст. голови і 
голова фінале, комісії, інж. 
Володимир Тустанівський — 
заст. голови, Дмитро Сули-
ма — секретар, Володимир 
Каськів — фінанс. референт. 
Богдан Федорак — референт 
зовн. зв'язків, мґр Василь 
Щербій — голова програмо-
вої комісії, Роман Качмар — 
голова техн. комісії, Іванка 
Цісик, інж. Юрій Тис-Крох-
малюк. Ярослав Березовсь-
кий, Іван Терлецький і Map– 

тин Новаківський — члени. 
Діловий Комітет на пер-

шім засіданні 21-го лютого 
i960 р. рішив відзначити 
40-річчя боротьби Організа-
ції Українських Націоналіс-
тів Ювілейним Бенкетом з 
мистецькою програмою 11 
травня 1900 р. 

На головного промовця 
запрошено п. Ярослава Сте-
цька, бувшого Голову Дер-
жавиого Правління з 1011 
року, Голову Проводу Opra– 
иізаці; Українських Націо-
налістів і Голову ЦК Анти-
большевнцького Бльоку На-
родів. 

В мистецькій частині вис-
туплать: співак - бандурист 
Володимир Луців з Англії та 
Капеля Бандуристок Осеред-
ку СУМА ім. Пилипа Орли-
ка з Дітройту під мистець-
ким керівництвам Петра По-
тапенка. Подробиці nporpa– 
ми в дальших повідомленнях 

Проситься всі Організації 
Дітройту ft окофиці не влаш-
товувати іямпіез в цьому 
часі. 

Діловий Комітет 

Вечори СУЖА у Вашингтоні і Балтиморі 
Перші Вечори Сдхілка У-

країнських Журналістів А-
мерики у' Вашингтоні — в 
суботу 22 лютого і в Бал-
тяморі в неділю 23 лютого 
ц. р. мали форму; діялогу 
між двома членами Голов-
ної Управи СУЖА-та були 
присвячені „контроверсій-
ням проблемам". У першому 
випадку обговорено тему: 
„Чи існус і що це таке віль-
на та незалежна преса", а 
у другому: „Чи ми все ще 
с емігрантами". Численна 
публіка на обох вечорах з 
великим зацікавленням сте-
жила ходом вечора та взя-
ла живу участь в дискусії. 

Учасники діялогу М. В. 
Дольницькнй з Вашингтону 
(голова СУЖА) і д-р Ро-
ман Крнштальськнй з Нюар-
ку (секретар СУЖА) займа-
ли протилежні становища, 
однак дискутували в куль-
турний. і товариський спо-
сіб. 

Модератором у Вашннгто-
ні був проф. д-р Юрій СТЯг 
росольськнй. Він уміло про-
водив діялогом і яахінець 
зробив ВИСНОВОК, З ЯКИМ МОЙ-

же всі погодилися ЩО ПСВ-
ної точної дефініції, що та-
ке незалежна і вільна преса, 
не знайдено, і тому варто, 1 цілий перебіг 
щоб наші газети відкрили 
дискусію на цю тему, бо в 
нашій громаді панус дезорі-
ентація в цій справі 

Другий Вечір у Балтиморі 
відкрила мґр. Лідія Леміш-
ка, заст. голови СУА, віта 
ючи обох прелегентів, як та-
кож вітав член Управи д-р 
Я. Шавяк. при чому, обог. 
висловили острах, чи при-
падком контровероійна тема: 
„Чи мн все ще с емігранта-
ми" не пошкодить громаді. 
Модератором Вечора був 
інж. Осип Зінкевнч. Одна 
Одна частина публіки під-
трнмала ред. Дольницького. 
а друга стояла на становищі 
д-ра Р. Крнштальського, що 
нова еміграція залнгаитм:я 
емігрантами й емігрант-
мн в їхн^ діти, 

Дискусія була ие менш 
гаряча як і діялог, але закін-
чилася мило і приємно прн 
чайку і солодкому що 
його подали пані із Союзу 
Українок, Я. И. 

МОЛИТВОЮ подяки і про-
ханням, щоб Всевишній бла-
гословнв і на майбутнє npa– 
цю Пласту — Пластова ста-
нюія в Ню Норку розпоча-
лв святкування свого 20-літ-
НЬОГО ювілею. 

В суботу 8 березня в цер-
кві св. Юра відправлено 
Службу Божу в иаміренні 
Нласгу. На ній було прн-
сутиіх 288 юнаків, юначок 
і старшого яовацтва, понад 
ЮО сеніорів і старших плас-
тун,в та близько 100 бать-
ків Всі пластуин приступн-
лн до С а Прнчастія. Після 
Служби Божої в авдиторії 
школи св. Юра відбувся свя-
точннй Апель, а згодом спі-
льне снідання, приготоване 
Управою Пластприяту. Про 
20-.іітню працю Станиці го-
ворнв станичний пл. сен. П. 
Доіх)жинський. За жертаен-
ну працю Станиці призна-
но відзначення різних сту-
пенш 27 юнакам і юначкам, 
18 старшим пластунам і 
йЛастункам і 14 сеніорам. 
і' Група юначок з 18 куре-
ня відспівала кілька пісень, 
а юначки Марта Зєлнк, Ізя 
Па в.тюк і Славко Щуль про-
д є к л ямувалн „Юнацький 
вірш" Лесі Хралливої, на-
пясаний на 20-ліття Станн-
Ці. 

15-16 березня пластова 
Н^лодь продовжувала юві-
лейні святкування Пласто-
вокі виставкою. Кожний ку-
рІНь мав свою окрему внс-
тввку. Тут треба сказати, 
ШО юначки приготовили 
свої виставки багато старан-
нініе, як юнаки, а може во-
йн краще зберігають свої 
хроніки, фото, відзнаки як 
також експонати виконані 
для різних нагод на пласто-
ві змаги тощо. Зокрема 2-ий 
курінь юначок, який існує 
20 років, як і наша станиця, 
зберіг дуже багато матерія-
лів від самого початку сво-
го існування. Виставка 2-го 
кореня ім Лесі Українки да-
ла добру ілюстрацію не 
тільки 20-літньої праці ку-
рінл. але і Станиці. Жаль, 
що не можна того сказати 
про виставку 3-го куріня ім. 
Гетьмана І. Мазепи, який с 
також однолітком Станиці. 

На новацькій виставці 
найцікавіші мабуть були 
знімки з костюмівок. Дума-
ю, між відвідувачами, не од-
на, сьогодні вже сама мама, 
переглядаючи ці альбоми, 
побачила в них себе і на ко-
ротку мить пережила ще 
раз чарівну казку новаць-
ких днів. 

В суботу 15 березня на 
бенкет для відзначення 20-
ліття станиці прибули чис-
ленні представники наших 
г р о м а д с ь к и х організацій, 
пластуни та батьки, діти я-
ких виховались і вихову-
ються у пластових рядах. 
Разом в бенкеті взяло у-
часть 300 осіб. 
і Зала Українського Народ-

ного Дому, як усім відомо, 
не визначається спсціяльно-
ю елегантністю, але докора-
ції, виконані за проектом 
молодого пл. сен. Тараса 
Гірняка ЗМІНИЛИ П досте-
менно. Ширші кола Ню-
норкської громади пам'ята-
ють Тараса Гірняка, як 
оформлювана казки „Летю-
чяй корабель" і балету ,,По-
пелюшка" Його декорації 
з,алД Народного Дому ство-
рйли атмосферу ІНТИМНОС-
ти,, казковости, легкої еле-
гантности і виразної стиле-
вости в пластовому дусі. 

Такими самими словами 
можна схарактеризувати і 

бенкету. На 

шштшщкяшшшшттшщшт 
днршноьниіг ^пкар ^Оцть значний пооїуц 

у вивченні артеріоежлерозм 

- : 

ньому не було довгих про-
мов, безконечних привітів й 
описувань, в найрожевіших 
красках змальованих ося-
гів, що с таке притаманне 
більшості наших святочних 
бенкетів. І тут незаперечний 
успіх пластової імпрези. 

Після відкриття nporpa– 
мк теперішнім станичним 
пл. сен. П. Дорожинським, в 
Імені всіх станичних, які 
працювали впродовж 20-ти 
роказ промовляв пл. сен, 
Вуна Раковськнй, перший 
станичний нюйоркської ста-
ІШЦІ. Вія сказав, що зробле-
но в”мннулому І ЯКИМИ ШЛЯ-
хами, на його думку, по-
винна піти праця в манбут-
ньому. Від Пластприяту го-
ворнв перший І довголітній 
голова — інж. Б. Соболта; 
він? коротко розповів, яку 
працю вложили і батьки 
пластової молоді в розквіт 
нашої станиці. Від всіх гро-
мадських установ Ню Иорку 
промовляв мґр Роман Гу-

глевич. В своїй дуже корот-
кій промові вів підкреслив, 
що українське суспільство з 
признанням даваться і на-
лежно оцінює тін^, мурав-
лину, без реклам, працю 
Шщсту. ' 

Одною з перших мистець-
ких точок програми був 
вірш „20 років", написаний 
і виголашений пластункою 
юначкою У.' Бдизнак. Чн-
тачі ,ДОнакв." і „Свободи" 
мала вже нагоду зустріча-
тися, правда ще невеликим, 
але. заповідаючи^ талантом, 
поетичним доробком У. Блн-
знак. Далі ст. пластуни Вол. 
Лонко і Ю. Шевчук внконал 
ли дві пісні в супроводі гі-
тарн. Осип Стецура, який 
своїм співом чарував не од-
ну a)Kf авдиторію - відспі-
вав, ян звичайно чудово, три 
пісні Для загалу українсь' 
кого громадянства 0 , Сте-
цура — добрий співах, для 
пластової братії він ще і до-
брий пластун. Акокланью-
вала 0 . Стецурі молода пія-
ністка юначка Ю. Осіичук. 
її талант в музичному світі 
не підлягає дискусії. Дуже 
вдалою був виступ співочо-
го гуртка юначок 30-го ку-
нуроня. Ця група, яка склада 
сться з 11 дівчат, постала са 
мочннно півтора року тому. 
СЕ елів.є повний свіжости, НІ-
жности і розушнця музнч-
ної культури. Керує групою 
Квітка Цісик. 

Івась Кернгадькігй-Ікер, — 
який виступив з гумореско-
ю, був дійсно, за словами 
ведучого програмою, Піка 
П'ясецького, кращий від 
найсмачнішого щампану, я-
кнй езвнчайно подають на ю-
вілеях, а якого на пластово-
му святі не було. 

І на сам кінець про пл. 
сен. Піка П'ясецького, який 
провадив програму цілого 
вечора Він був головною 
особою, яка надавала тон 
цілій hepeai . ї^рго легкий 
гумор, надзвичайно спосте-
реглйвий дотеп спричинилн-
ся до того, що цей бенкет 
дістав свос власне нештан-
дартне обличчя. Навіть та-
ка точка всіх бенкетів, як 
пред(ггавлеііид .рйВсутнй ді-
ячів організації, яке звячай-
но закуджуе публіку до не-
можливосте, у Піка П'ясець-
кого перетворилася в незви-
чайно цікаву гумореску. Без 
злоби, а з дотепом схарак-
теризував вія і представив 
всіх колишніх станичних до 
теперішнього включно. Крн-
ві дзеркала мають різні кути. 
Такі, які викликають сміх 
тому, що вони лише трохи 
підчеркують певні марканТ' 
ні риси і такі, які ті риси 
цілком спотворюють і тоді 
перестають бути смішними. 
Криве дцеркало Піка ІГясс-
цького мало цей перший 
кут. І тому його сатира бу-
ла дружнім шаржем. Завдя^ 
кн йому про пластовий бен-
кет можна сміло сказати, що 
він не був лище звичайним 
відзначенням ювілею, але 
приємною товариською зу-
стріччю. 

І ше кілька слів про тих, 
яких не було видно на чіль-
ннх місцях за лрезцдіяль-
НКМ СТОЛОМ, ЯКІ НЄ ПрОМОВ" 
ляли і не виступали. Це про 
Діловий комітет, який по-
святив багато тижнів, праці. 
щоб ПІДГОТОВИТИ ЦЮ ЮВІЛЄЙ-
ну зустріч з громадянство^. 
Успішне переведення її с 
безперечно, заслугою Діло-
вого комітету на чолі з його 
головою, пл. сен. Ігорем Де-
кайлом. 

Треба також згадати, що 
крім морального успіху був 
також успіх матеріяльний. 
Цим останнім всі радіють 
зогляду на перебудову Пла-
стового Дому. Пластовий 
Дім це найбільша турбота 
пластової братії. Це нсдос-
пані ночі станичних керів-
ннків. Він для них не с ли-
uiq дЬі, мертва річ. Вія Для 
них майбутнє нюйоркської 
станиці. Тому дохід з бенке-
ту призначений на перебу-
дову Пластового Дому. 

Н. І. 

Вінніпеґ. - Понад ІОО-ти 
сячвяа; , д р ^ ' . п р д і р у и о н 
Медичної Дяїлі^прі Канаг 
дійсьхої Ради й інших фун-
дацІЙ- уможливив докторові 
Ярославові Барвіисьхому,' 
який вяхладае як асястеят-
професор з хірургії на МЄДВУ 
чяому факультеті Манітоб-
ського універентеау, зробн-
ти 'значний поступ у' роз-
критті ІЧЕГМЛНЦЬ окладної 
хвороби артеріосклерози і 
спорідяенмх а нею хворіб. 
Тепер одна з кавадійських 
фірм працює над вИпроду-
куваняям, коштом 1 28.000, 
машини, ЩО П винайшов ук-
раїнськиЙ науковець Ярос-
лав Берлінський. З допомо-
гою тієї машини, підключе-
ноі до хворого паціонта, мо-
жяа буде, вні^рювахв cry,– 
лінь захворювання серця Й 
ін. частин t ine НА aprepio– 
склерозу. У приладі будуть 
використовуватись радіоак-
тивні ізотопи, які абсорбує 
серце, але хворе серце абсор-
бус їх значно менше, що й 
буде першим сигналом, про 
хворобу паціонта. Газета 
„Трібюн" ще минулого ро-
ку в числі з 27, червня ін-
формувала. що з допомогою 
машини можна буде ие тіль-
ки встановитн хворобу, а Й 

визначити. МРЖЛЗДХ актив-
шеть для хворого та яких 
заходів і ліків треба вжнва-
ти, щоб досягти найкращих 
наслідків у лікуванні' naqj– 
ента. Д-р Я. Варвівськнй є 
відомим в уураіясьмій, гро-
маді своєю велігкою актнв: 
ністю. віц є ЧЗЩЩО^І УНСоіЬ-
зу. 

.І'ІІ„.,І'.'; 

ПРОДОВЖЕНО 
СЬКК ВИСТАВІ^ „ в і д . 

ДЗЕРКЛЛЕШЩ. ? ' 
У Н Ю П О Р І ^ 

Ню Иорк. — 3 увагц на 
великий успіх мистецької 
виставки ..Віддзеркалення 
Г', в якій беруть участь 25 
молодих мнетців, 
продовжено. Як І 
вона буде вікрнта в залі Лі-
тературио-Мистецького Клю-
бу на 2-ій евкю, 4, 5 і 6-го 
квітяя та ще в неділю ІЗгГО. 
квітня. Виставку „Зіддзер-
калення І" зорганізувала 
культурно-освітня реферея-
тура СУСТА. Шістдесят тво-. 
рів молодих українських tf"– 
стців очікують зацікавле. 
них, особливо, ж старше гро-
мадяяство, яке не раз запн-
тус; „до наша молодь". 

п ЩЕ ПРО ЛІІСТОПЛДІВЦШм 

(Закінчення зі crop. 2^А) 

Братство Дивізійників, Об' 
єднання б. Вояків УПАрмії 
та інші краще зуміли зібра-
ти і написати історію своїх 
формацій, як загальна opm– 
нізація. Це найкраще ілюст-
рує історія Листопадового 
Чину, яка втратила багато 
цінного матерія л у через 
брак своєї організації. Opra– 
нізовані земляцтва Терно-

пільщдни. К о ломдйп^Ннн, 
Гуцульщини та інші не роз-
бішають українського ларо-
ду написанням історії своїх 
земель та плеканням своєї 
культури. 

Сподіваємося, що наои^О' 
ні тут думки розвіють всякі 
сумніви відносно, нашого 
Комітету. 

Ванкувер, Канада 

Поправка про „Різдвяний подарунок м 

ДОБРЕ ЧИТАТИ 
ДЛЯ ДІТКИ І молоді 

СОИКА-
ШТУКАРКА 

РОМАНА З АВАДОВИЧА 

Ціна - 1 доляр. 

У дописі „РЬдвяняй поДа-
рунок" з 12-го березня; 1969 
р. п. 0 . Муаячевко зробив 
помилку щодо автора, ком? 
позиції пісні „Бабине літо" 
- автором якої не є А. Гна-
тишнн, а Д. Січинський. 

На обгортці платівки npb– 
п уїдено дані про диригента. 
Хочу сказати, що диригент 
Жорж Кашас народився в 
Будапешті, там дістав муз. 

освіту, там працював ян ДН.-
рнґент у місцевій опері, а в 
часи останньої війни виїхав 
до Бразилії, де диригує Скм-
фонічною оркестрою і Є П0С-
тійним диригентом раде-Т-В, 
оркестранти, які оутфоводй-
лн нам на цій платівці, — 
це члени Симф, оркестри мі-
ста Сан Павльо в Бразилії. 

Ія Мацюк 

ГОЛОВНА РАДА БРАТСТВА УОС 
повідомляв Членів В-ва ft Українське Громадяиргвет 

що а неділю, 30-го березня 19в9 р. відійшов у Відають 

4t 

МИНОЛА ЗАХАРНІВ 
6. учасник Визаольиих Змагань у рядах УСО. 

ПАНАХИДА - а понеділок. Я 1-го бере:шя 1MB р. 
о год. 7:30 веч. в иохорошірму завсдеюіі 11. Ярема в Ню 
Otopuy. 

ІІОХОІЮІІ - у вівторок, 1-го квітня 19Є8 р. о год. 
8-ій рамку з церкви са. Юра а Ню Иорку на УкраІнзсьняД 
Цравослцаиіій Цвимхар а Вааад Вруку. Н. Дж. 

ЩЧЦА Ор,ЧУ НАМ'ЯТЬ.' 

П О Д Я К А 
Нолі'іо hoiui.fi-и ІІрошідІїїіиі ііі-іііідіГіїїіі віДІАшов у Ш'ОіїсТь 

Xtut 10.-го Оере:нія 1MB року 
мій Найдорожчий 

МУЖ. БРАТ, ШВАІ ЕР та ВУЯКО 

бл. п. АНТІН ЗБОРИК 
колнїіінІГі хорунжий Української Ги.імцькоІ Армії, кол. 
Начцльииь Скарбового Уряду, діяльний член українських 
церковних і громадгькнх організацій на емЧґрацІІ в Н1-

,нячпіиіі 1 в Чикаго. 
Похорони Покійного відбулися в суботу, 15-го берез-

ия i960 р, л похоронного :шаеденім .Чу:тки 1 Сина до Кв-
тодрн св. о. Николил. а аідтак на цвинтар са. Николая а 
Чикаго. 

У тяжкону горю ті̂  смутку складам) іциру подяку PU-
нни, Ириятр.тям, та Знайомим, які від перших хвилин ви-
явили мені 1 Годині, свос співчуття, прийшли а моральною 
допомогою у тпжкнх хшілинах, Тим. що чисельною учас-
тю а НашілндікЧ 1 похоронах та своїми пожертвами на 
Служби Вожі 1 квіталіи віддаля остмшю прислугу Покіи-
нону. 

Зокреми сердечно дякую ІІарохові Катедрн ся. о. Ни-
колял. о. цралитоаі Петрові Леськові, о. моїІсаіьЛорові Яро-
сіавові СвишукоаІ. о. Володимирові Климчухоаі за від-
правлення Парастасу, Панахид, .Заупокійної Стужби Бо-
жої з похорошиош. відправами та відпроваджешія ИокІй-
иого на ВІчиий Спочинок, Дикую хорові „Славута" за 
прегарне відспіваній! Панахиди, а пайові ІНкіцдрові за 
відповідні церковні співи. 

Дякую о. крялощаянмові Васаісві Саіовія, о. кра-
лошлнннпві Василеві Танчак, о. д-рові Володимирові Гав-
лічеві, о. Степанові Городецькому та п. Зобніву за nepe– 
слані стпвч '̂ття. 

Дякую Президентові Каси „Самопоміч" п. Романові 
Мнцякові і п. Інж. Павлові Клинкові :ta праишльиі слова 
в каплиці, а мґр. Володимирові НнчасвІ над свіжою моги-
лою на цпннтарі. 

В киті дякую л. Богданові Музиці — співвпясішкові 
похоронного заведеюш. Музика І Син за приготуваяяя І 

переведення noxopoHjla Покійного та взага-в І 
що в який небудь спосіб при чини.тися до 

ия оам'аті Иоківарго, за вві вви?видн оИвчцкл та молитва 
- ЩИРЕ СПАСИВИГ. 

Дружина — ПАЯНА 
Родина в Чикаго та в Краю 



-4SS! 
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ft Праця 
HELP WANTED MALE Ц 

ПОРТЕРИ 
Північна шнфта, Kennedy Air-
port, добра платня г ком. бе-
ііефітн. англ. мова. Тел. від 
пон. до п'ят. 10 р. - 4 по пол. 

Call (212) m-Se00 

МЕХАНІКИ 
І ПОМІЧНИКИ 

Досконала платня 1 бенефітн. 
Large interstate carrier. 

Anchor Motor Freight 
Tarrytown, N.Y. 

(914) e.Sl-ir,Ol 
Ask for MR PRATTE 

DELIVERY DRIVERS 
Rapidly expanding light pack-
aging delivery service has lm– 
mediate l need for men With 
good driving records and good 
physical conditions. S t e ady 

work A fringe benefits. 
Apply to 

Retail Delivery Service 
185 Foundry Street 

Building 19 Kem Realty 
- (Opposite Newark Drive-in 

Theater і 
Neifrark, N.J. t . 

D I E C U T T I N G 
F E E D E R F O R M 1 E H L E 

C Y L I N D E R PRESS 
Постійна праця, юнійна фаб-
рика, на 2-гу шифту. всі бе-

нефітн, приємні уМОЯИНИ 
праці. 

Graphic Finishers 
ST 8-1230 

Mt - 3rd Ave., Brooklyn, N.Y. 

M E C H A N I C 
A m C O N D I T I O N E D 

Private car supplied. Year' 
'round employment. Union всі 
health plan. Minimum 2' 

'years experience with Thru-i 
l.The-Wall room units. Excel–' 
І lertt opportunity for right І 
man. Call EX 8-8668' 

Route Drivers 
Large laundry. Established 
Route. 5 days. Union. Bene– 
' flta. Good starting salary. 

(Security). 
E v 8-3500 

Sprayers 
-Experienced on furniture 8c 

picture frames. Good pay. 
І Steady. Brooklyn location. 

Ml 7-3400 
ж—: 

ФАБРИЧНІ 
РОБІТНИКИ 

He треба досвіду. Постійна 
праця в день, 7 р. — 3:30 по 
пол. Платні саята і інші вел. 
бенефітн. Почат. платня J2.65 

ва годину. Голос. 
U.8. Plywood 

Whltehead Avenue 
South River, N..1. 

гдага ta tagaawt t SURFACE 
G R I N D E R 

tHUly experienced all phases. 
'Also need Optical Bench-
men. Exp. man phases ad– 
yanced, . apprentices con– 
eldered. Good salary. Brook– 

lyn location. 
Call Mr. Johnson. 522-5303. 

Sterling Optical 
160 Jay St , Brooklyn. N.Y. 

R Праця )l 
HELP WANTED MALE 11 

e MACHINE OPERATORS 
9 WARE HOUSE MEN 
^ PA1NT SPRAYERS 
- MATERIAL HANDLERS 

Atlas дає правдиве аабезпе-
чешш праці. Жадних авіль-
нень (lay off) череп 20 років! 
Досконалі, великі бенефітн. 

Голоснтнсь особисто: 
Personnel Dept. 

ATLAS SOUND 
10 Pomeroy Rood 

PARS1PPANY. N.J. 
- (North of Parslppany Rd. 

on 28" Service Rd.) 

Рівні права працюючого. 

BLOW HOLDING 
S - PLAST1C OPERATORjS 

Вимагається досвіду, але ft 
навчимо. Добра нагода, нова 
компанія, ДОСІ, б є н є (рітн. 

Знаття анл. мови конечне. 
Тел. Mr. Garraway 

383-2500 

WANTED 

Tool такого 
REQC1RED for automotive 
parts supplier located 75 miles 
northwest of Toronto in the 
heart of the skiing and vaca– 
tion. area. Experience on air-
operated machines is desirable. 
All benebits paid lOOTv– by com. 
pany. Apply in writing to Mr. 
S. Coe Plant Superintendent. 

T R I M T R E N D S C A N . L T D . 

victoria Street 
Dundalk, Ont. Canada 

Ж ВИКІНЧУІШШЛ 
МЕБЛІВ 

Досвід, праця ннутрі. Анг. 
мова, також досвідчені 
"sanders". Наші робітники 
мають добру платто, по-

1 стінну працю, приємні 
і умовили. 

М. Jofe A Иопя 
290 -lunius Street 

Brooklyn. N.Y. Dl 6-2404 
т и н м и и и н и м 

ОПЕРЕПТОРІІ 
Спеціялізація при мегалю. 

U праця при залізі 1 бронзі. 
Також орнаментальна. Доб-. 
ра платня, бенефітн. Тел. 

Jofwph Вінмо 
Rambiwch Decorating 

Company 
(212) 675-0400 

FOREMAN - PARTS 
Large interstate Carrier. 
Excellent Pay 8c Benefits. 

Anchor Motor Freight 
Tarrytown, N.Y. 

(914) 631-4501 
Ask for Mr. PRATTE 

PR0DUCT10N WORKERS 
Second shift 4 PM tp 12:30 PM. 
Start fj 52.10 an hour. Sleady 

work. Near home. 
Metal improvement Co. 

472 Barell Ave.. Carlstadt, NJ 
(201) 935-1800 

ПОШУКУЄТЬСЯ 
^ 1 

П О М І Ч Н И К А 
ДО ДРУКАРНІ „СВОБОДИ" 

ДОСВІД НЕ ПОТРІБНИЙ 
S 

Т е л . : 434-0237 

Mil l Operator 
(Key^ wording). Attention. Exp. machine or equipment 
maintenance men. Opening calls for a man who la mecha– 
nlcaly inclined, and і.ч familiar with micrometer. Simple 

blue print and able to work comparative. 
We will train median!caly inclined applicants 

for this opening. 
Apply in person or phone for appointment. 

(2Щ 271-4008, ext. 350 

Cole National Corp. 
5777 GRANT AvENUE CLEVELAND, Ohio 

An equal opportunity employer. 

ЗАКЛИК ПРЕЗИДІЇ КУК 

? З С з а с з г -zxxz ^asz 2 S 

11 СОЮЗІВКА 
ОСЕЛЯ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО С О Ю З У 
в КЕРГОНКСОНІ, Н. И. 

приймас вписи д і тей 
у віці від 7 до 11 років 

— на — 

ДИТЯЧУ ОСЕЛЮ 
яка триватиме 

МШ Д Ш Ч А Т -
під 21-го червня — 12-го липня 1969 року 

д л я Х Л О П Ц І В -
від 13-го липня — 3 серпня 1969 року 

П о ближчі інформації та за аплікаціями до вн-
повнення, прошу зголошуватись на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Ketfionkson, N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641 

jjapgg gape д rT ^nr 155555 555 a S c 

Українська Мамо, 
Український Батьку ! 

Дев'ятий Конгрес Уіфаїн-
ців Канади, що відбувся в 
жовтні минулого року в ВІН" 
ніпегу прн участі 553-ох де-
легатів, які репрезентували 
29 складових організацій та 
18 Відділів КУК від 33-ох 
осередків українських скуп-
чень в б-ох провінціях Кана-
ди, ствердив, що: 

„засвоєння української 
культури й духовостн с 
залежне в найбільшій мі-
рі від збереження україн-
ської мови в наших домах, 
церквах, школах та opra– 
нізаціях". 

Збереження української 
мови - це наш святий обо-
в'язок, і сповнення того ве-
ликого обов'язку залежить 
всеціло від нас, українських 
батьків і матерів, бо лише 
ми масмо силу зберегти ук-
раїнську мову в наших до-
мах, організаціях та церк-
вах. 

Українська Мамо. Україн-
ськнй Батьку, пам'ятаймо, 
що знання нашої рідної мо-
ви: 

J скріпить наше почуття 
приналежности до великої у-
країнської культури; 

J збереже назавжди вар-
тість українського вкладу в 
багатокультурну скарбницю 
Канади; 

J збільшить шансн у ви-
конуванні наших професій 
та веденні наших підпри-
емств серед українців та ін-
ших слов'ян Канади; 

J українським студентам 

Праця Ц 
Н HELP WANTED MALE 11 

CUSTODIAN А 
MAINTENANCE MAN 

8:30-5. 5 days a week. No Sun– 
daya. Salary f 125.00 , a week 

pluK bcnefiU. 
Temple Sinai 

1 Engle St., Tenally, NJ. 
Coll (201) 568-3035 

i' Праце 
HELP WANTED FEMALE І 

КЕЛЬНЕРКИ 
Денні і нічні шнфти. Досвід 
неконечний. Дасться уніфор-
ми. Голоситись особисто або 

тел. (516) 932-9850 

HOWARD JOHNSON 
6281 No. Hempstead Tpke. 

East Norwich, N.Y. 
(Рівні права працюючого) 

CLERK TYP1ST 
Pleasant medium size office -

Air conditioned. Upper 
Manhattan Location. 

Salary S80.00. 
Hours - Ь to 4:30. 

Call Mr. Welch, 534-3778 

Праця 
MALE Si FEMALE 11 

ДО ВИКІНЧУВАННЯ 
БЮРОВИХ МЕБЛІВ 

Мусить мати досвід, аиг. мова 
конечна. Також потрібно доб-
рих помічників до магагнжу. 
Добра платня, пост, праця, 
приємні умовкни. Також по-
мічник відновлювання, зми-

аання і т. д. Голоситись: 
Braum Я Rutherford inc. 
164 Wllllanw St.. N.Y.C. 
or Call (212) Dl 9-2370 

UN1BRAZE 
CORPORATION 

Manufacturers of w e l ding, 
brazing, soldering alloys and 

accessories. 
NEEDS Men Si Women 

SPOOLERS e PACKERS 
8H1PPERS 

Apply in Person 
4S5 Knoflwood Avenue 

White Plains, N.Y. 
(on Rt. 110-A. Take Exit 4 on 

Cross Westchcster Expw.) 
or Telephone (914) 428-3441 

Ask for Mr. Horowitz. 

РУЧНІ МОДЕЛІ 
шляфроків 1 негліже. Праця з 
нашими ,,дізайнерами". Доск. 
великі бенефітн і платня. На-
ша компанія с найбільша і 
найвизначніша в цьому ділі. 
Гарантія постійної праці. Му-
сять говорити "і читати по-аігг. 

Call Yanlty Fair Mills 
Ji: 2-6767 (Ext.) 747 

9 East 45th St. off 5th Ave. 
New York City 

Excellent location. 

відкриє доступ до наукових і 
мистецьких джерел усіх 
слов'янських народів; 

У поширить наші успіхи 
на полі міжнародної торгін-
лі, міжнародної науки та в 
дипломатичній службі Ка-
нади; 

J серед не-українських 
співгромадян Канади збіль-
шить пошану до нас як до 
громади, а тим самим до ко-
жного з нас зокрема. 

У публічних школах npo– 
вінцій Альберти, Манітобн та 
Саскачевану тисячі україн-
ських дітей вже вивчають 
українську мову в клясдх 
від 7-ої до 12-ої. Подбаймо, 
щоб у школи цих провінція 
перед кінцем цього шкільно 
го року 1968-69 вписалось 
на українську мову десятки 
тисяч українських дітей, 

В усіх інших провінціях 
Канади поробім негайно за-
ходи перед шкільною вла-
дою, щоб відкрити кллен у-
країнської мови там, де с 

відповідне число українсь-
ких дітей. 

Зберігаючи всі дотеперіш-
ні осяги здобуті для україн-
ської мови в публічних ШКО-
,іах та університетах Кана-
ди. по всіх українських oce– 
редках зачнім негаіжу акцію 
за поширення навчання ук-
раїнської мови, почавши від 
першої кляси народних 
шкіл Канади. 

Я 

прич украінсь-і Рівночасно 
ких церквах та установах 
підтримаймо всіми засобами 
наші приватні дитячі садки, 
рідні школи н курси укра-
їнознавства, в яких збере-
жеться ДІ?С української 
культури, без засвоєння якої 
українська дитина не буде 
почуватись повновартісним 
членом нашої української 
громади, а тим самим і Ка-
надн. 

Українська Мамо. Україн-
ськнн Батьку, збережім ук-
раїнську мову в наших до-
мах для добра наших Укра-
інськнх дітей! 

Президія Комітету 
Українців Канади 

Загальні Збори Т-ва Українських 
Студентів їм. М. Міхновського 

FLOOR G1RLS or MEN 
To do General Factory 
Workers. Good pay. Steady. 
Nice working conditions. 

Excellent opportunity for 
right workers. 

Exeell Home Furnishing 
900 Dean St., Brooklyn, NY 

Tel.: (212) 857-2028 

Ц Н М М И М Н І М І М Ц 

Цьогорічні Загальні Збо-
ри Осередку Діяльності ТУ-
СМ в Дітройті відрізнялись 
„чимось" додатнім від того 
типу імпрез, що їх зправн-
ла ціху с формалізм: ,,стіль-
ки грошей прибуло", „тільнн 
то вибуло", таку^то ,зелику 
роботу пророблено" І X. д. В 
цьогорічних Зборах ТУСМ. 
Осередок Дітройту; які від-
булнея 9 листопада 1968 р -. 
начувалась застано ва: де і 
яке місце українського 'сту-
дента серед сотень тисяч за-
пархізованого американсьіо 
го студенства, керованого 
відомою „невидимою силою" 
з-під стягу кривавої кремлів-
ської „червоної" зірки, або 
серед тисячних мас того ;к 
студенства, що займас позк-
цію „моя хата зкраю". . . 

Звіти з цілорічної дія ліво-
сти ТУСЗМ-Дітройт показали, 
що українські студенти Ді?-
ройтської метрополії, зорга-
нізовані в ТУСМ, обррали о-
КреМИЙ ШЛЯХ ВІД ДВОХ OCHO-
вних грур американського 
студенства. Вони на бага-
тьох своїх сходинах вивчали 
жахливу систему і тактику 
червоних „лібералів", інак-
ше доктрину жахливого ко-
мунізму, заучували способи 
протидії цій системі н так.-
тиці, а їх можна знайти тіль-
кн в діючому, націоналізмі, 
І з такою підготовою брали 
активну участь, разом :І стар 
шнм громадянством, у про-
тестних акціях, демонстрацї-
ях і т. п. 

Відрадним явищем в само-
освітній діяльності Дітройт-
ського Осередку ТУСМ бу-
ло те, що на дискусійні імп-
рези Осередку запрошували 
чільних представників стар-
шої нашої громади з корот-
кими доповідями на різні те-
ми, як українська культура, 
суспільно - політичні проб-
лемн і т. п. Вож гармонійна 
снятеза того, що досі створе-
но, с фундамент для будови 
нового, до чого покликані ми 
нова генерація. 

Після звітів та ділової дис-
кусії схвалено діяльність уС-
тупаючої Управи і обрано 
нову Управу на діловий 19-
69 рік.. 

Нову Управу, Осередку о-
чолив д-р Ярослав Березов-
ський'з членами: Яросл. Ду'-
ткевич - заступник голови. 
Г. Дуткевич — скарбник, се-
кретар Марійка Чепурна, 
реф. зовнішніх зв'язків, Ю-
рій Вонсз'ль орг. реф. Hec– 
тор А. Щербій, прес. реф. 
(укр. мовою), Роман Савчук 
— прес реф. (англ. мовою). 
Контрольну, Комісію обрано 
у складі: М. Хрін, Богдан 
Савка і Надія Лнпецька. 

Хоч понад п'ятдесят сту-
дентів - учасників Зборів — 
це показне число однак Діт-
ройтська метрополія а тнся-
чамн українських студентів 
могла б показатись краще. 

Після обговорення плинів 
праці на наступний діловий 
рік Збори закінчено. 

Нестор А. ІЦерПій 

Аплікація на прийняття 
— на — 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

ио СОЮЗІВЦІ 
КЕРГОНКСОН, Н. И. 

від 3-27 СЕРПНЯ 1969 року 

Ім'я і прізвище: J 
Адреса: 
Вік: : Член УНС, Відділ: 

Знання украпіської мови: 
СЛАБО П ЗАДОВІЛЬНО П ДОБРЕ Q 

Залучую на рахунок оплати S 
(Повна оплата курсів — S120.00. Половину на-

лежности треба вплатити із аплікацісю). 
Аплікації висилати на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kcrhonkson, N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641 

ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ВІДКРИТТЯ 
КРАМНИЦІ 

MATT'S MEAT MARKET 
726 St. George Avenue, West Linden, N.J. 

Власник: M. Мундзякевич 
Власного виробу м'ясиво, українські і польські 

ковбаси і інше. 
Гросерня — всі імпортовані харчі з Німеччи-

ни і Польщі. 
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З Д О Р О В І Т Ь я а В Е Л И К Д Е Н Ь 
ПРИЯТЕЛІВ і ЗНАЙОМИХ 

ПРЕГАРНИМИ КАРТКАМИ 
в кольорах, з гарними українськими 

святочними побажаннями. 

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР У КНИГАРНІ 
„СВОБОДИ" 

Ціна — 10 центів за штуку. 
" S V O B O D A " 

P.O. Box 346 Jersey City, N.J. 07303 t 
illi^llll^llll^llll^llll^Hll^llll^llllbllllhllllbllll 
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ДВІ БОЙКІВСЬКІ ІМПРЕЗИ 
НА ВЕЛИКДЕНЬ 

ns? ОПКРЕИТОРИ 
Машини до шиття, і т. д. 
Гарантія цілий рік nocrift– 
ноі праці, модер "air cond.". 

Всі бенесріти. 
Exeell Horae Furnishing 

900 Dean St., Brooklyn, NY 
Tel.: Wt'WtB ê 

М И Н М Н Н І І Н І М Н Ф 

" У ФІЛЯДЕЛЬФИ 15-ГО 
березня ц.р., в парохіяльніЙ 
школі прн 24-ій і Паплер ву-
лнцях, відбувся вже другий 
з черги Бойківський Вечір. 
Відкрив ного, вступним СЛО-
вом голова Комітету Боііків-
іцннн о. Сг. ДІшо, а прово-
дила ним п-ні Осипа Грабо-
венськп. Деклямацію „Наша 
вітчинонька" Із. Пасічннсь,-
кого виголоенл і маленька X. 
Головчак, а мснолог бонків-
ськни говором !п. з. ,,Часи сі 
змінили" — п-ні їв. Климов-
ська. Показ бойківської но-
ші, власність п-ні І. Кмстик 
З Ню Иорку, пояснювала 
проф. Оксана Генгало. До 
новостей Вечора треба зачи-
слити танки „Бойківська ко-
лоннйка", „Дует" і ,.Млн-
нок" у виконанні танцю-
вальної групи „Теопснхора" 
з Джерзі Ситі під керівннцт-
вом п. Романа Петріни, як 
також „Бойківське сватан-
ня", виконане театральною 
групою під керівництвом ре-
жисера Вол. Шашаровсько-
го. Збірні виступи виконали 
члени СУМА з Філадельфії 
і Джерзі Ситі. Рівночасно 
відбувалася також внетавка, 
Вечір закінчився гостиною: 

в В БОФФАЛО, Н.П. 23-
го березня ц.р. відбулася 
в Українському Домі ,,Дніп-
ро" — „Жива газетка Бой-
ківщннн", якою проводив S 
редактор, проф. Олександвр 
Бережницький. У вступній 
статті були подані основні 
питоменності Бойківщннн, а 
в дальших уривки із споми 
нів старого бойка про бо^ 
ротьбу з татарами, скарби О. 
Довбуша, і сучасний стан Я заведу тебе, професоре. 
знищеної Бойківщннн над на летовище, де ти зможеш 
горішним Сяном. Лист до дістати літак до Америки 
старенької матері, який пн- Мусимо з небезпекою злазн-
сав командир УПА Хрін, від- ти по скелях вділ до джун 
читала п-на О. Кульчицька^ глів 
а цікавий спомин про Дррго' 

бич виголосив п. Ігор Чмола. 
Сучасні бойківські коломнн-
ки із Скільщннн, вірші М. 
Тарчанина про Карпати й 
Бойківщину та бойківські 
жарти відчитай п. М. Пінкас. 
Прнявні оплесками зложили 
подяку маестрові М. Борач-
кові за мистецьке оформлен-
ня виставки, яку прнявні з 
увагою оглядали, п. П. Ва-
енлншннові, який розпочав 
друк першого числа ,,Літо-
пису Бойківщннн" і п. Ф. Іс-
калові за намелювання rep– 
бу Бойківщннн на основі 
проекту і зауваг д-ра Романа 
О. Клнмкепнча. Неоподіван-
кою для всіх був виступ ар-
тистів з Торонта, пп. Валька 
і Р. Лібера та п-ні Наді п.з. 
„Бойківська гумористика 
Сергія Карбовича й Івана 
Шила", яку прийняли учас-
ннки газетки гучними опле-
скамн. Між прнявннмн були 
гості з Торонта і Гамільтону. 

(О.Б.) 
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ПРИВІТАТИ СВОЇХ 

Ріщних Jptf;tia і Знайомих 
СВЯТОЧНИМ ПОБАЖАННЯМ 

у „СВОБОДІ" 
iLLLLfeLLi.L2ulk^LLlfo8uLLSu2uL2 

48B.7tbWB, 
TeL: OK 8-8Л6С. New York Otty 
В Арці роапоч:ші'Я вже Вели-
кодиій rc.mil. ІІН4'ані:іі, i.ap– 
точкн, ио.шрки, нові видання 

- у великому виборі. 

11 Різне 11 
Українське Виделкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERY1CE 
141 2nd Ave., New York City 

Tel.: URR 5-7430 
з нагоди 

Воскресення Христового 
Оажис Всім 

Веселих Свят! 
В неділі,'' дня в 1 ІЗ КВІТНЯ 

- БЮРО ЗАКРИТЕ. 
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УКРАШСЯЬКОГО 
НАРОДНОГО 
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мої ДНІ 
БОРИС ОЛЕКСАНДРІВ 

Ц Funeral Directors Ц 
Theodore WOUNNlN,lna 

Директор 
Похоронного Заведенпя 

123 East 7th Street 
NEW YORK. N.Y. (9) 

Tel.: GR 5-1437. 
СОЛІДНА ОБСЛУГ-А 

LYTWYN Іь LYTWYH 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK̂  N.J. 
ESsex 5-5555 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 
4221 PARK AvENUE 

BRONX, N.Y. 10457 
(near E. Tremont Avenue) 

Tel.: 863-2475 
Д и р е к т о р 

ПОСНФ СЕНКОВСЬКІШ 
Завідує влаштуванням по. 
хором in в каплицях, ноло-
жеяях в кожній районі м!с-
ти. Похорони по мЬакаяь-

ннх пінах. 

11 550,000 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА S 14.75 МІСЯЧНО 

Ц МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ ДЛЯ СЕБЕ И СВОЇХ 

(І БЛИЗЬКИХ. ЗАКЛАДАЮЧИ РОДИНУ 

ц НЕГАЙНО З А Б Е З П Е Ч Г Г Ь С Я 

Ц в УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ СОЮЗІ! 

мМііїгіЬ”і Sravt іьчмч КЧ'М^ІІІ Ч is -і іхчіп iw iv ( iw iw iW ftv ivfa 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Займасться Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу-
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER 1AREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

ТАРЗАН, 4 . 6159. Тарзан хоче поговорити з хлопцем. 

"1 

Це не так небезпечно, 
Тарзане, як тортури, на які 
я наражався, якщо б лихі 
вчені виявили були мою го-
товість розкрити їх і втекти 
з їхніми тайнами! Покищо 
небо захороннло мос життя. . . : -

Хочу спокійно поговори-
ти з хлопцем. Йому не буде 

, подобатись відійти з відсіль. 
Зробім собі, Тарзане, бен-

кет з великих жаб'ячих ні-
жок! ^ 

. - і ^ ї - - . : . 


