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В А М Е Р И Ц І 
ПРИЗНАЧЕНІ ДО ЗАЛОГИ „АПОЛЛО-Ю" три аме-

рикаяські астронавти відбувають тепер кінцеві пробні кос-
мічні „лети", готуючись до восьмиденного лету ДО МІСЯ-
ця і в його орбіті. Мас початися цей лет в неділю 18 черв-
ня ц. р. Лет ,,Аполло-10" буде найбільш скомллікованнй 
з усіх .Дотеперішніх і його завданням має бути підготова 
для висадження двох астронавтів із трьохчленної залоги 
„Аполло-1І" на Місяць в липні 1969 року. В склад залоги 
космічного корабля ,,Аполло-10" входять астронавти полк. 
Томас П. Стеффорд. комодоре Джан В. Янг і комодоре А. 
Сернан. В середу 13 травня вони мали перейти останню 
медичну перевірку. ; 

ПРОВІДНИК СЕНАТСЬКОЇ БІЛЬНЮСТИ сенатор 
Майк Менсфілд з Монтанн виступив у Сенаті з вимогою, 
щоб З'єднані Стейти Америки започаткували разом із Со-
встським Союзом мораторію в.справі застосування страте-
гічяої зброї, зокрема в оборонній ракетній системі. Щодо 
цього Менсфілд запропонував негайне започаткування ро-
змов між ЗСА й СССР про контролю зброснь. Пропози-
цію Менофілда підтримав республіканський сенатор Джан 
Шерман з Кентакі. який ставиться опозиційно до оборон-
ної ракетно! системи Сейфгард, що її обстоює уряд презн-
дента Ніксона. 

ГУБЕРНАТОР РОКЕФЕЛЛЕР разом із своїми дорад-
никами відбув у другому дні своїх відвідин в Мехіко зуст-
річ із представниками мехіканської Ради Закордонної Top– 
гівлі в справі покращання торговельних взаємин між Ме-
хіко і ЗСА. З Мехіко Рокефеллер виїхав до Гватемалі. 

В МІСТЕЧКУ ДЖЕКООН В СТЕПТІ МІССІСИШІ, 
в якому білі мали досі перевагу у виборах до міських та 
інших урядів, на посадника обрано провідника негритян-
ського руху за цивільні права Чарльза Еверса. Протягом 
останніх двадцяти років посадником у цьому місті був бі-
лий Р. Дж. Аллен. 

В ПАРАГВАЇ почалася широка кампанія в справі 
політичних в'язнів, які перебувають в тюрмах вже по де-
сять або й більше років без суду. Організатори цієї кампа-
нії, в якій беруть участь студентські, політичні і церковні 
діячі, вимагають негайного звільнення політичних в'язнів, 
або ж переведення судових процесів над ними. Обрахову-
ють, що тепер перебувас в парагвайських тюрмах від 50 
до 100 політичних в'язнів. 

УРЯД КУБИНСЬКОГО ДИКТАТОРА ФІДЕЛЯ КАСТ-
РА започаткував широку пропагандивну кампанію за 
збільшення членства кубинської комуністичної партії 
Згідно з опублікованими у Східній Евролі даними, кубин-
ська компартія нараховувала з початком цього року 70000 
членів у країні із понад 8 мільйонами населення. Ця кіль-
кість є найнижчою з усіх країн з комуністичними режи-
мамн. Протягом останніх чотирьох років вона залишасть-
ся незкіненою. Режим Кастра хоче здобути між робітни-
ками десять тисяч членів для збільшення партійних рядів. 

У С В І Т І 
ІЗ ЗАХІДНЬОЇ НІМЕЧЧИНИ ПОЧАЛИ відпливати 

чужі валюти, які масово наплнли туди внаслідку спеку-
ляції на звишку німецької марки. Як тільки зрікся фран-
цузькнй президент де Ґолль, поширились вперті ПОГОЛОС-
кн, що французький франк буде здсвальвованнй, зате бу-
де підвищена офіційна вартість німецької марки, яка тепер 
становить 3.97 марки за 1 доляра. Внаслідку до Західньої 
Німеччини приплило 4 до 5 більйонів долярів в доларах 
і різних інших валютах. Коли ж німецький уряд ствердив, 
що ревалюації марки не буде, в одному дні 12 травня 
відпляло з Західньої Німеччини до швейцарських. гол-
ляндськях і інших банків 600 мільйонів дол. Спекулянти 
втратили багато грошей. 

В ЛЮКСЕМБУРГУ ВІДБУЛАСЯ в минулий понеді-
лок нарада міністрів закордонних справ шістьох держав 
Європейської Економічної Спільноти, себто Франції, За-
хідньої Німеччини, Італії. Бельгії, Голляндії, і Люксембур-
гу про можливості приступлення Британії до тієї великої 
західяьо - європейської економічної організації та пов'я-
заяі з такою можливістю проблеми. Всі міністри прийшли 
до переконання, що з уваги на вибори нового президента 
Франції, які відбудуться 1 червня цього року, та парля-
меитарві вибори в Західній Німеччині, які відбудуться У 
вересні, наради в цій справі треба відкласти до осенн. 

В ІНДІЇ БУЛИ ДОТЕПЕР дві комуністичні партії: 
одна „ленінська" й друга ,.троцькістів". Тепер йдуть там 
заходи, створити комуністичну партію, зорієнтовану на Ко-
муністнчний Китай і її ..вождя" Мао Тсе-тунга. В індійсь-
кому парляменті зголошено внески не так на заборону 
спеціяльно комуністичних партій', як заборону взагалі всіх 
організацій, які .хочуть насильно змінити існуючий устрій. 
Однак усіх комуністів в Індії мінімально: найвище 20.000 
на 500.000.000 мешканців. 

12 ТРАВНЯ МИНУВ один рік. як зійшлась вперше 
Паризька конференція про В'стнам. Вона відбувається 
в „Мажестік-готелі" недалеко Тріюмфального Луку. 
Впродовж того року нібн-то мирових переговорів, які на-
справді обмежувались до виголошування декларацій, 
продовжувалась у Південному В'єтнамі війна, в якій, у 
тому році, згинуло 11.700 американців, 13.340 південних 
в'єтнамців і 150.000 комуністів. 

БРИТІПСЬКИИ ПРЕМ'ЄР ГАРОЛД ВІЛЬСОН ПОГО-
ДИВСИ припинити покищо свої старання за переведення 
зголошеного в палаті громад законопроекту про обмсжен-
ня права робітників виходити на страйк. Робігничі спілки 
були принципово проти того проекту. Вільсон заявив, що 
він чекатиме до 5 червня ц. p.. коли-то відбудеться кон-
грес робітничих спілок, на якому він боронитиме свій 
проект. 

У ЗАХІДНЬОМУ БЕРЛІНІ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧУ-
ВАНО в минулий понеділок 20-тиріччя так званого летун-
ського коридору, яким західні альянти, головно амери-
канці, проламали комуністичну бльокаду Західнього Бер-
ліну. Спеціяльно відзначено смерть 39-ох бритійських і 
31 американського летунів та трьох німецьких цивільних 
осіб, які згинули в ході летів у тому „коридорі". На те 
свято спеціяльно прилетів до Західнього Берліну емерито-
ваний американський генерал Франк Ф. Говлі, колишній 
головний командант тієї акції, що примусила Москву до 
відкликання бойкоту Західнього Берліну. 

През. Ніксон пропонує покликування до 
війська з допомогою льосування 

Вашингтон. — В окремому 
зверненні до Конгресу пре-
зидент Ніксон запропонував 
реформу дотеперішньої CHC-
теми покликування до віясь-
ка в тому напрямку, щоб по-
кликувакі до війська молоді 
громадяни ЗСА були внбн-
рані жеребом — з - ДОООМО-
гою льосузаннд, Згідно з 
пропозицією през. Ніксона 
найперше будуть поклнкува-
иі 19-лггні, а не так як до-
сі( що були рекрутовані на-
йстарпл із вікової групи від 
19 до 26 років. Буде зміне-
ннй також реченець, в яко-
му молодий громадянин мав 
би бути покликаний до вій-
ськової служби. Досі грома-
дякин міг бути покликаний 
до війська протягом семи 
років. Тепер, його повинні 
покликати в періоді до 12 
місяців, починаючи від 19 
років до 20-ого року, з дня 
народження. Ті, що одержу-
ють відкладення обов'язку 
військово! служби з огляду 
на студії, мали б бути по-
кликуваяі в періоді до 12 мі-

сяціа після ґрадуації або ви-
ходу л коледжу. Головною 
ціллю в цій останній рефор-
мі мало б 6JTH зменшення 
періоду непевности для МО-
лодої людини із семи ро-
ків до одного. Пропонована 
тепер през. Ніксоном рефор-
ма рекрутації запляноваяа, 
згідно із заявою представ-

ший крок до скасування прн 

війська і заступлення його 
добровільним зголошуван-
ням. Водночас із цим през. 
Ніксон висловив своє перг-
конання, що в майбутньому 
принцип обов'язкової ВІЙСЬ-
кової слу?кбн в мирний час 
буде елемінований. Провідні 
сенатори Й конгресмени, між 
ними також і сен Едвард 
Кеннеді і голова палатної 
комісії військової служби Л. 
Мендел Ріверс, прийняли 
прихильно пропозицію през. 
Ніксона. В політичних колах 
сподіваються, що прихильніш 
ше поставиться до цієї npo– 
позиції Сенат як Палата Ре-
презентаятів. 

Ладж прибув для нарад з Президентом 
про Паризьку конференцію 

. Вашингтон. — Президент 
Ніксон викликав із Парижу 
Генрі Кебота Ладжа, голо-
ву американської делегації 
на Паризькій конференції, 
для нарад про дальшу так-
тнку Америки в справі вій-
ни-миру у В'єтнамі. Два дні 
тому у Вашингтоні перебу-

ннка Білого Дому, як пер^ Внв головний командант а-
мериканських збройних сил 

мусового покликування то у В'стнамі. ген. Крейтон Аб-

Велан і Ганджемі змагатимуться за 
вибір на посадника Джерзі Ситі 

рамс. який негайно після 
конференції у Білому Домі 
відлетів назад до Південного 
В'єтнаму і прибув до Сай-
гону за кілька годин перед 
прилетом туди деризавного 
секретаря Вілліяма Роджер-
са. Всі ці наради преса по-
в'язус з заповідженою Ця 
середу Н травня ц. р. 10-ту 
годину вечором промову пре-
зидента Ніксона через радіо-
телевізію про В'єтнам. Це 
мала бути перша промова до 
народу президента Ніксона і 
перший його прилюдний ви-
СТуп, ПрИСВЯЧеНИЙ ВНКЛЮЧ-

Но справі В'єтнаму та шая-
сів закінчення тамошньої 
війни. За пресовими комен-
тарями — президент Ніксон 
рішишся виголосити промо-
ву до народу в цій справі 
головно з двох причин: 1) 
внаслідку посиленого на-
тнеку на нього збоку сенат-
ських „голубів", в тому ЧИС-
лі також кількох видатних 
республіканських сенаторів, 
щоб він, Президент, ВІДКЛИ-
кав бодай частину амерн-
канськнх збройних сил з 
В'єтнаму без уваги на ста-
новнще комуністів і 2) зго-
лошеного ь минулому тижні 
комуністами на Паризькій 
конференції так званого ми-
рового проекту у 10-ох ТОЧ-
ках, який вніс деякі нові 
елементи в однорічну і ДОТЄ-
пер безплідну Паризьку кон-
ференцію. Пресовий речник 
Президента Роналд Зіґлер, 
на запит, чи він виключає 
якийсь драматичний зворот 
у ситуації, відповів: „Ні. я 
цього не сказав би". 

Ізраїль відкинув американський плян 
Єрусалим. - Член 5зра- меркку, яка и 1951 році під-

писала з Японією мировий 

Джерзі Ситі. — У ВІВТО-
рок, 13-го травня, в цьому 
надгудсонському місті, що є 
головним осідком Українсь-
кого Народного Союзу та 
в-ва „Свобода" і нараховує 
271,000 мешканців, відбули -
ся вибори на посадника міс-
та, в яких за цей пост зма-
галося шість кандидатів, 
між ними теперішній ПОС8Д-
ник Томас Велан та none– 
редній посадник Томас Ган-
джеміг-Жадем- із кандидатів 

не здобув більшостн бодай 
одного голосу понад 54) від-
сотків усіх віддчлих голосів 
і тому 17-го червня відбу-
буться кінцеві вибори, в я-
ких за пост посадника міста, 
змагатимуться вже 
два кандидати, які в тепе-
рішніх виборах одержали 
найбільшу кількість голосів: 
Томас Велан. який одержав 
45.8' ; голосів, та Томас Ган-
джемі, на якого голосували 

їльського уряду Менагем 
Вегін виявив, що Ізраїль від-
кннув сугестію Америки, 
щоб перевести замирення на 
Близькому Сході без ПІДПИ-
сання з арабськими держа-
вами формального мирового 
договору. Американський У-
ряд покликався при цьому 

тільки 1 на прецедент з подібним за-
миреиням між Японією і Со-
встським Союзом безпосере-
дньо після другої світової 
війни, коли вони проголоси-
ЛИ були ВІДПОВІДНІ ОДНОСТО-
ронні деклярації. Лиш в 19-

22.6'г. Інші кандидати одер- ;56 році Срвсти і Японія під 
жали малі відсотки голосів. 

Сенатор Тайдінґс вимагає резиґнації 
судді Найвищого Суду Фортаса 

ступив в окремій редакцій' Вашингтон. — Сенатор 
Джозеф Д, Тайдінґс. якнй в 
літі минулого року відіграв 
головну ролю в заходах за 
затведоження Вйба Фортаса 
на становище голови Най-
вищого Суду ЗСА, виступив 
13 травня ц.р. з вимогою, 
щоб Фортас негайно зрезиг-
нував із свого посту, щоб 
таким чином відновити зно-
ву довір'я усього громвдян-
ства до федерального судів-
ництва. В політичних колах 
сподіваються, що в цій си-
туації Фортас подасть свою 
резиґнацію вже найближ-
чими днями. Сам Фортас до-
сі не склав ніякої заяви ні 
виправдання в справі пос-
тавлених йому закидів, зо-
крема щодо одержування 
ним 120.000 від засуджено-
го індустріяліста Луїса Вол-
феона. В справі Фортаса ви-

ній статті також щоденник 
„Ню Иорк Тайме". заявля-
ючи. що кампанія проти Кй-
ба Фортаса не завжди була 
доречною, але ж ввмагаю-
чи водночас, щоб Фортас о-
публікував докладне вняс-
нення в справі своїх грошо-
вих контактів з Волфсоном, 
бо мовчанка Фортаса шко-
дить і загальній справі і fio– 
му самому, як судді Найвн-
щого Суду. Інші американ-
ські коментатори, як напіци-
клад Джеймс Рестон у цьо-
МУ ж .Ню Иорк Тайм”-і вва-
жають, що справа Фортаса, 
який використовував свос 
високе статновище для oco– 
бистої користи, і її наслідки 
є одним із виявів все глиб-
шої кризи довір'я в амери-
канськім суспільстві. 

ПЕРЕД ВЕЛИКИМИ ІОВІЛЕПІШМИ 
СВЯТКУВАННЯМИ У н е в РАЙОНІ 

ТВЕРДОГО ВУГІЛЛЯ 

До ювілейних святкувань з нагоді' 75-річчя Українського 
Народного Союзу, крім прем'єри опери Антона Рудницько-
го до лібретта Леоніда Полтави ,,Анна Ярос.іанна" в Kap– 
неґі Гол в Ню Норку 24-го травня і в Тавн Гол у Філядель-
фіі 25-іХ) травня, долучаться великі врочистості „там, де 
УНСоюз народився" — в Шамокіиі та районі твердого ву-
гілля в Пепсяльвенії 31-го травня і 1-го червня. В нрогрвмі 
тих урочнетостей, що включатимуть церковні виправи та 
відкриття пам'ятника українським піонерам в Шамокіиі 
31-го раяня І всенародний фестиваль в сусідньому Лейвуд 
Парку 1-го червня, виступить, між іншими, ставний Ліган-
вельськяй Хор, що скла,дається майже виключно s наро-
джених в Америці нащадків основоположників УНСоюзу 
та виконус українські пісні. На фото: Лігайв^льськиц Хор 

від час одного із багатьох своїх виступів. 

писали формальний акт, я-
ким закінчено воєнний стан 
між тими двома державами. 
Ізраїльський уряд заявив, 
що він воліє наслідувати А-

договір. Арабські держави 
відмовляються п є реводитн 
безпосередні переговори з 
Ьраїлем за спільним столом 
і те їх становище підтрнму-
ють Совстн. Проте COBCTCb– 
кий амбасадор в Об'єднаних 
Націях бере учисть в нара-
дах американського, бритій-
ського і французького амба-
садорів вид можливостями 
замирення між Ізраїлем і 
арабами. Про ті паради існу-
ють суперечні газетні віст-
кя: за одними — амбасадо-
рн „чотирьох великих" по-
годял^сЯТШГ^бЯо' яайваж-
ливіших пунктій, - за ія-
шими — вони ие вийшли 
поза обміркування прннцн-
пів. 

Совєти хотіли мати Василя Біляка на 
керівному пості на Словаччині 

Москва. - Наступник А-
лександра Дубчека на ста-
новшці першого секретаря 
комуністичної партії Чехо-
Словаччини. д-р Густав Гу-
сак. також спротивився со-
встській вимозі, щоб на го-
лову компартії на Словаччи-
ні поставити Василя Біля-
ка, яскравого русофіла, що 
внявнп був себе, як прихй-
льник совєтської інвазії до 
Чохо-Словаччини. Щоб не 
допустити Біляка на те ста-
новище, Гусак вирікся не-
спрнйнятлнвого для Москви 
свого кандидата, B t v t p a 
Павленду. після чого Прага 
й Москва погодились на ком-
промісову кандидатуру Сте-
фана Садовского. Він прий-
шов на місце Гусака, який, 
користуючись п і д трнмкою 
Москви, зайняв місце зне-
навидженого Москвою Але-
ксандра Дубчека. Проте між 
новим чесько - словацьким 
проводом і кремлінськимн 
володарями все ще нема пов-

ної гармонії. Вказує на це 
заява голови чесько-слова-
цької делегації „для сприян-
ня чесько -словацько- совєт-
ськоі приязяи", Юзеф Ле-
нарт. яка прибула до Moc– 
кви на нові наради з ЛеонІ-
лом Брежнєвим та іншими 
с о встськими проводирями. 
Ото ж Ленарт заявив, що 
він певний, що чесько-сло-
вацька компартія „переборе 
існуючі труднощі" і що 
прийде до „повної нормал!-
зації відносин". Таким чи-
ном прилюдно стверджено, 
що в ЧССР існують все ще 
„труднощі"джерелом яких є 
совстська окупація. Коман-
дант совстськях військ, що 
окупують Чехо-Словаччину, 
генерал А, М. Майоров, 
оприлюднив в „Совстській 
РосІГ' статтю, в якій ствер-
днв, що „совотеькі війська 
бережуть передові позиції 
соціялістичної с п 1 л ь ноти 
проти вилазок Америки й 
німецьких імперіялістів". 

„Ми живемо як у 
пишуть з 

Честер, Па. Журнал-
двомісячник ,.П і с л анець 
Правди", орган Украінсько-
го Місійно - Біблійного То-
варнства. Українського Об'-
єднання Євангельсько - Бап-
тистських Церков у ЗСА, в 
числі з квітня 1969 р. надру-
кував вістку „Лист з Москви 
і наша відповідь". Журнал 
інформує, що до редакції 
,Ліслаяця Правди" надій-
шов із Москви лист, писаний 
по-росінськону та з україн-
ським зросійщеним перекла-
дом при тому, підписаний 
лише 6-ми баптистами з Ук-
раїни, але висланий із „го-
ловної управи ВСХЕБ -
„Всесоюзного совста Єван-
ґельськіх Христіян Баптис-
тов". Лист „переконує" ре-
дакцію „Післанця Правди" в 
ЗСА. що в СССР, зокрема в 
Україні, панує свобода релі-
гії, цитується Із Св. Письма 
слова .Нехай кожна людина 

великій тюрмі" -
України 

кориться вищій владі", себто 
UK КПСС, „бо нема влади, 
яка не від Бога". В листі на-
віть означення Бог написане 
з малої літери. Редакція ,Jli– 
сланця Правди" відкидає то-
го листа, вимагає припинити 
переслідування і російщення 
українців - сваятелистів в 
Україні та наводить уривок 
з листа із УССР, переданого 
за кордон, в якому згадано 
про той, сфабрикований У 
Москві лист: „І про цього 
листа носяться в нас тільки 
невиразні чутки., про нього 
довідалися з самого ж „Піс-
ланця Правди", якого одер-
жали з... від брата... ото в 
усе. Про все рішають у Moc– 
кві, і то не самі баптисти, а 
що їм скаже влада... бо ми 
живемо як у великій тюрмі... 
у нас є тільки одна свобода: 
виїхати „добровольно" на 
„цілинні" землі в Казахстані 
або на Сибір..." 

Владика Іов і Владика Андрій посвятили 
наріжний камінь під пам'ятник Тарасові 

Шевченкові 
Буенос Айрес. - Гарного 

соняшного дня 27 квітня ц. 
р. кілька тисяч українців, у 
тому й аргентинців та поль-
ська делегація, взяли участь 
у посвяченні наріжного ка-
меня-плити під пам'ятник Т. 
Шевченкоаій в цій столиці 
Республіки Аргентини. Уро-
чистість розпочав промовою, 
спершу по-есланському, а 
потім по-українськи голова 
Комітету будови Пам'ятника 
д-р Василь Іваницькнй, прс-
зндеят Української Центра-
льної Репрезентації в Арген-
тині, член Екзекутиви СК-
ВУ. Повідомивши, що вже 
надійшло багато проект в 
пам'ятника і закликавши у 

люційного підпілля в рядах 
Дивізії Галичина і У НА та 
УПА, або мучились і кара-
лнсь в московсько-больше-
внцьких тюрмах, концлиге^ 
pax і на засланні. Також і 
сьогодні під впливом nepe– 
конлнвнх слів цього велико^ 
го Пророка України борять-
ся і працюють на рідних 
землях і на чужині сотки 
тисяч найкращих синів цал 
шого народу за краще зав-
тра нашої поневоленої Вать-
ківщнни!" 

Акт посвячення наріжног 
го каменя серед великої пло-
щі „Палермо" в місті Буе-
нос Айрссі розпочни у аси-
сті священиків єпископ Ук-

країнців Аргентини, всіх якіраінської А в т о к е ф а л ь н о ї 
один, внести свою лепту в Православної Церкви на-
будову пам'ятника, д-р Ва- Південну Америку Владика 
силь Іваницькнй сказав про Іов, а довершив виту посвя-
Тараса Шевченка: „З Ім'ям 
Поета на устах виростали 
сотки тисяч гарячих украІн-
ських патріотів на протязі 
цього довгого століття! Над-
хненні вогненним словом Т. 
Шевченка жертвували своє 
життя за волю України най-
кращі сини нашого народу в 
рядах визвольних Армій під 
час і після першої світової 
війни, опісля як члени рево-

ченяя каменя Екзарх для у-
країнців-католнків у Арген-
тииі Владика Андрій. Від ді-
лової комісії будови пам'ят-
ннка промовляй генерал 
бригади Бартольоме Е. Гал-
льо. Генерал прославляй ге-
ніяльного українського пое-
та, як борця за свободу всіх 
поневолених народів, та про-
вів паралелю мий змагай-

(Закінчення ви crop. 4-їй і 

Градуанти Української Середньої Школи 
в Дітройті відвідали УНС і „Свободу" 

Джерзі СнтЬ — Минулої 
п'ятниці, 9 травня, цьогоріч-
ні випускники Української 
Середньої Школи Непороч-
ногр Зачаття в Дітройті -
18 дівчат і 20 хлопців - під 
проводом своїх опікунів о. 
Штриха Пащяка, ЧСВВ, та 
асистевта директора школи 
проф. Петра Стасіва, відвіда-
лн приміщення Головної 
Канцелярії Українського На-
родяого Союзу та в-ва „Cao– 
бода", знайомлючнсь з устат-
уванням, історією і працею 
цих установ. Своєрідні „кра-
езнавчі" прогулянки вшіуск-
ииків Цієї школи на схід А-
мернки та відвідини украІи-
ських установ належать у-
же до традиції школи. Цьо-
го року вони відвідали сто-
лицю країни, Вашингтон, по. 

буваючи біля пам'ятника Та;, 
расові Шевченкові. В п'яг-
ницю і суботу знайомились 
з Ню Иорком, а неділю про-
вели на Союзівці. Огляиув-
ши - під проводом рад. Зе-
нона Сннлнка приміщення 
редакції, адміністрації, дру. 
карні ft еійяядяції „Свободи" 
та познайомившись з ЇЇ пра-
цівникамн, юних відвідува-
чів прийняв у своїй какце-
лярії головний предсідннк 
Йосип Лисогір, який, разом 
із заступником головного 
предсідника Володимиром 
Сохаиом та головним секре. 
тарем Д-р Ярослав Падохом, 
знайомив відвідувачів корот-
ко з історією УНСоюзз; ба-
гатьома ділянками його пра-
ці і досягнень та плякамн на 
майбутнє. 

ІЛІ-І-Х: 

УКРАЇНЦІ у ВІЛЬНІЙ СВІТІ 
УКРАЇНЦІ ПАРИЖУ 

ВШАНОВУЮТЬ ПАМ'ЯТЬ 
СИМОНА ПЕТЛЮРИ 

Париж. — 3 ініціативи у-
прави бібліотеки ім. Симона 
Петлюри, у неділю 25 трав-
ня, о 3-ій г. дня, має відбу-
тись вшанування пам'яті Го-
ловного Отамана Армії УН-
Республіки. на його могилі 
на кладовищі Монпарнас. 
Будуть покладені вінки й 
відслужена Панахида за 
спокій душі сл. п. Симона 
Петлюри, саме в день його 
трагічної смертн від куль 
Шварцбарта. 

ВЕЧІР ПАМ'ЯТІ ЄВГЕНА 
МАЛАНЮКА В АНГЛІЇ 

Лондон. — Польський лі-
тературний тижневик „Вя-
доиосьці", що ВИХОДИТЬ в 
Лондоні, подав у числі з 2 
лютого ц. р. таку новинку: 
„14 грудня 1968 року відбу-
лося в Товаристві Польсь-
ких Техніків у Лондоні з!б-
раяня, присвячене пам'яті 
визначного українського по-
ета й письменника Євгена 
Маланюка, який помер 16 
лютого в Америці. На зіб-
ранні. що було влаштоване 
старанням Польсько-Україн-
ського Т-ва, відчитано спо-
гади, присвячені Покійному, 
а також його твори україн-
ською і польською мовами". 

СРІБНА МЕДАЛЯ ДЛЯ 
Т. ВИРСТИ, МАЛЯРА 

У ФРАІЩП 
Париж. - Маляр-модер-

ніст Темістокль Вирста, я-
КІІЙ малюс. відповідно до 
найновіших манер абстракт-
но-нефіґуратнвного мнстец-
тва, одержав почесну грамо-

ту і срібну медалю від То-
варяотва Письменства й На-
уки. Він також дістав титул 
,,офісьс" між дуже заслу-
жеяимн для французької 
культури, про що повідомив 
тижневик „Українське Сло-
во" з 4 травня. 

„ТЕЛЕГРАМ" ПРО 
ПРЕМ'ЄРА ТРУДО 

І УКРАЇНСЬКУ ПРОБЛЕМУ 
Торонто. — Щоденник 

„Телеграм" з 3-го травня 
публікував вістку про роз-
мову свого кореспондента З 
головою Ліги Визволення 
України д-ром Р. Малащу-
ком. Він сказав, що окремий 
відпоручннк прем'єра Кана-
ди ПОВІДОМИВ про небажання 
прем'єра Трудо взяти участь 
у відзначуваннях 20-ліття 
ЛВУ, бо „політика Канади 
йде в напрямі покращання 
взаємин з СССР". Тому пре-
м'ср Трудо не погодився, 
щоб його ім'я пов'язувалось 
Із протисовстською організа-
цісю. 

ДОПОВІДЬ 
ПРОФ. П. КОВАЛЕВА ПРО 
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

Ню Иорк. — Мовознавча 
Комісія НТШ влаштовує в 
суботу. 17 травня ц. р. в год. 
5-ій вечером, в залі НТШ, 
302 Вест 13 вулиця в Ню 
Иорку — чергову Наукову 
Конференцію. В програмі 
Конференції директор Мово-
знавчої Комісії проф. д-р П. 
Ковалів виголосить дс-пезідь 
на тему „Деякі спірні пн-
тання з української снитак-
си словосполучень". Допо-
відь є призначена для чле-
нів НТШ і ширшого грома-
дянства. 
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Рішають сила І значення 
Додаткові вибори в Америці посадників різних міст, 

конгресменів і інших виборчих членів федеральних чи 
стейтовнх закоаодатннх установ, місцевої адміністрації й 
судового апарату доказують ще раз, що американсько-ук-
раїнська громада могла б мата поважний вплив на ті вн-
бори, якби виявляла на місцях активність Гзвертала на 
себе увагу американських чинників, зокрема своєю зорга-
иізованістю. Американські політичні партії і кандидати на 
будь-які виборні становища рахуються з силою окремих 
груп суспільства і стараються здобути собі їх прихиль-
ність. Це стосується не тільки прерізних американських 
організацій із поважним числом членства, але й націо'-
нальннх та расових груп. 

Український Народний Союз, його Головну Канцеля-
рію і редакцію „Свободи" відвідали в останніх тижнях 
кілька кандидатів на видатні виборні становища, цікавл? 
чнсь цими установами і зі свого боку виявляючи обізна-
ність з українськими справами. Подібні відвідини відбули-
ся в різних містах до українських Народних Домів і таких 
українських установ, які відомі американським колам. Ко-
жні американські вибори є доброю нагодою активізувати 
себе і водночас популяризувати українські справи, але 
с вони також барометром сили й значення всієї нашої на-
ціональної громади та ЇЇ місцевих клітин. 

В Америці, як і в Цілому світі, рахуються тільки з 
тами, які зорганізовані, активні і творчі - скрізь рахують-
ся тільки з тими, які зорганізовані та виявляють інінціяти-
ву. Для прикладу можна б назвати греків, ще мають по-
важні впливи завдяки , своїй підприємливості та іні-
ціятнвності, з поміччю яких різні а м е р и к а н с ько-
грецькі громадяни дійшли до екзекутивних становищ у 
приватному промислі та адміністрації. І це було одною 
з причин, чому Рнчард Нїксон обрав собі на віце - прези-
дента Спіро Еґню, губернатора Мернленду, сина грецько-
го іжігранта Аяагностопульоса. Не треба легковажно enpo– 
ш,увати проблему, мовляв, „кандидати пригадують собі 
нас тільки під час виборів". Добре, що пригадують, і тре-
ба, щоб не забували й після виборів. І вони не забудуть, 
якщо ми справді будемо розпоряджатн тією силою, яку 
дають зорганізованість, єдність і праця. 

НЕВЕСЕЛИЙ ЮВІЛЕЙ 
(З приводу 50-их роковин Комінтерну) 

Непевні висліди 
В кіпці квітня у Москві закінчилась 23-тя особлива 

сесія Ради Економічної Взаємодопомоги. РЕВ, зорг-ЛииіЗО-
ваної для „економічної співпраці" з країнами - сателітами: 
Болгарією, Східньою Німеччиною, Угорщиною, Монголі-
сю, Польщею, Румунією і Чехо - Словаччиною. Представ-
никя названих сателітинх країн взяли участь в однотиж-
невій сесії РЕВ. У ній не взяли участи такі комуністичні 
країни, як Югославія та Альбанія в Европі і червоний Кн-
тай з його сателітами в Азії РЕВ була задумана ще за 
Сталіна, як імперський центр для економічного визиску 
вихоплених совстською Росією під час другої СВІТОВОЇ ВІЙг 
ни європейських країн, з проекцією fi далі у світ — включ -
но з Китаєм. Ще за Сталіна Югославія збунтувалась про-
ти московських „указів", як господарювати, куди дівати 
прибутки, скільки платити данини Москві тощо. Потік те 
саме сталось із Альбавією. За Сталіна, а особливо за Xpy– 
щова — Румунія гостро виступила проти економічного 
понижування та вимог Москви відмовитись від своїх вла-
сних пляяів розбудови індустрії, розвитку судноплавства 
на Дунаї тощо. Також лунали голоси з Польщі й ЧССР 
про те, що московська Рада Економічної Взасмодо-
помогн не сприяє розвиткові їх економіки, а грабус їх: 
підвищує ціни на советські товари і знижує Ціни на поль-
ську та чехословацьку експортовану продукцію. 

На сесії РЕВ виявилось, що країни - сателіти неохоче 
йдуть на невигідну їм економічну „співпрацю" з СССР. 
Навіть „Правда" з 28 квітня визнала, що всі партнери 
РЕВ підкреслювали, що „єдність СОЦІАЛІСТИЧНИХ країн тре-
ба кріпити на основі суверенних, вільних і рівноправних 
держав". „Сесія висловилась за розвиток взаємновнгід-
них зв'язків" — і наголосила на бажанні торгувати з 
Заходом. 

Для Москви ця сесія Ради Економічної Взаємодопомо-
ги не дала таких наслідків, яких сподівався ЦК КПСС, 
виразник московського імперіялізму. 

Комуністичний Інтернаці-
онал і— Комінтерн - nporo– 
лошеио в Москві на з'їзді ко-
муністичних делегатів з різ-
них країн і березня lftLd ро-
ку. Більшість тих ,делеґа-
тів" були на з'їзді випадко-
во, як емігранти в Росії, і не 
мала від своїх партій упов-
новажевня рішати справу 
заснування Комінтерну. Oeo– 
бляво противився цьому де-
легат німецької компартії 
Гуго Еберляня, бо його дар-
тія не була згідна з плином 
московських б о Л ьшеяиків 
творити Комінтерн. Але 4 
березня 1919 р. Комінтерн 
проголошено одноголосно. 

Цікавий факт: в цьому 
„першому конгресі Коиінтер-
ну" був делегат швайцарсь-
КОЇ компартії Карг Моор. 
Тільки недавно історики До-
велн документально, що 
Моор був ще перед першою 
світовою війною довголітнім 
агентом німецької розвідки, 
і він виковував цю функцію 
також на установчому з'їзді 
Комінтерну. 

На цьому з'їзді напрям 
Комінтернові дали російські 
комуністи: Лев Трвцький 
написав „Маніфест Комін-
терну", В. Ленін — теоретн-
чяу розправу „Тези про бур-
жуазиу демократію і проле-
тарську диктатуру", а Н. 
Бухарін — .Директиви між-
народного к о муністичного 
конгресу". 

Учасники з'їзду, особливо 
Ленін, висловлювали надію 
на близьку перемогу боль-
шевнзму в Европі та в ціло-
му світі. Відкриваючи з'їзд, 
Ленін проголосив: „Радянсь-
ка система перемогла не 
тільки у відсталій Росії, але 
й в найбільш';' розвиненій 
країні Евроли — в Німеччн-
ні, а також у найстаршій ка-
піталістичній країні — Ан-
глії" (Сочннения, т. 24, 
1936 p.). 

У затверджених з'їздом 
„Тезах" Леніна написано, 
що' „пролетарська демокра-
тія" притягає до участи в 
керуванні державою масові 
організації трудящих і ,.nc– 
чинас негайно підготовляти 
повне скасування всякої дер-
жави" (том 24). В промові, 
закриваючи конгрес Комін-
терну 6 березня 1919 p., Ле-
нін заявив: ,Дїеремога npo– 
летарської революції в усьо-
му світі забезпечена. Гряде 
створення міжнародної ра-
дянської республіки". 

Москва мала досить гро-
шей і людей, щоб опаиува-
тн комуністичні партії всьо-
го світу. Щоб забезпечити 
свою контролю над міжна-
родяим комун істнчянм ру-
хом, Ленін написав 21 умо-
ву для партій Комінтерну. 
Ці умови затверджено на 2-
му конгресі Комінтерну 1920 
р. в Москві. 12-та умова ви-
магала, щоб кожна компар-
тія була з о р г а візована 
„найбільш централістичним 
способом". 14-та умова дик-
тувала компартіям „давати 
віддану допомогу кожній ра-
дянській республіці"(єдиною 
совєтською республікою бу-
ла тоді Росія). Згідно а 16-
ою умовою, програму кожної 
компартії мав затверджува-
тя конгрес Комінтерну або 
його Виконавчий Комітет. 

Першим головою КОМІН-
теряу був Г. Зінов'єв. „пра-
аа рука" Леніна, та й даль-

ші провідники Комінтерну 
були члени російської боль-
шевицьхої партії, і вони за-
велн там „залізну днсциплі-
Ну, рІВЯу ВІЙСЬКОВІЙ ДИСЦИП-
ліні", — як писав Ленін у 
12-ій умові правил, обов'яз-
кових для партій Комінтер-
ну. 

Таким чином Комінтерн 
став знаряддям політики Мо-
скви. Компартії різних країв 
вели шпигунську роботу в 
своїх державах на користь 
Москви, влаштовували сабо-
тажі і повстання, щоб захо-
пнтн владу. Вони проголо-
шували, що їхня батьківщи-
на — це Російська комуніс-
тична держава. 

Комінтерн намагався зруй-
вувати с о ц і я л і с тнчні 
партії в різних країнах і 
проголосив соціял - демокра-
тію за „головного ворога". 
Для опанування трейд-юніо-
нів у вільних країнах Моск-
ва створила свій Професій' 
ний Інтернаціонал (Профіп-
терн) і руйнувала робітничі 
організації через своїх аген-
тів, що витрачали величезні 
суми грошей на пропаганду 
і агітацію проти „жовтих 
профспілок". 

Комінтерн був зліквідова-
нмй в 1943 році. Цього вима-
галн інтереси російського у-
ряду. що був у союзі з за-
хідніми державами в війні 
проти Німеччини. Сталін цу-
сів задовольнити прохання 
президента Рузвелта. який 
хотів, щоб Комінтерн прнпн-
нав свою пропаганду в Аме-
риці та в інших країнах. 

Само собою, ліквідація Ко-
мінтерну не спинила впливу 
Москви на комуністичні пар-
тії в цілому світі: для того 
діяли спеціальні відділи в 
совстських посольствах і 
консулятах, що були в зв'яз-
ку з тими партіями. 

Можна було б сподіватися, 
що Москва і комуністи на 
всій землі урочисто ВІДЗНЯ-
чать ювілей 50-ліття Комін-
терну. Але не так воно ста-
лось. Компартія Совєтського 
Союзу влаштувала 25 і 26 
березня 1969 р. тільки „на-
укову сесію, присвячену 50-
літтю створення Комінтер-
ну". В Москві на цій „науко-
вііі сесії" промовляли члени 
ЦК компартії Суслов і Поно-
марьов та диктатор Східньої 
Німеччини Ульбрихт. 

Компартії всього світу бу-
ли запрошені на цю ювілей-
ну сесію, але тільки мен-
шість тих партій вислала 
своїх делегатів. Не було на 
„науковій сесії" навіть деле-
гатів деяких партій, що на-
лежать до „соціалістичної 
спілки" (Польща, Чехо-Сло-
ваччина, Румунія). Не було 
делегатів червоного Китаю, 
Югославії, Куби, Північної 
Кореї, Монголії. Президент 
Північного В'єтнаму Го Чі 
Мінь, якому Москва поста-
час зброю, прислав телегра-
му, що не може приїхати, бо 
веде війну в своїй країні. З 
Великих компартій тільки 
італійська та французька 
прислали своїх делегатів. 

Тож довелося випускати 
на трибуну представників 
таких дрібних компартій, як 
бельгійська, люксембурзька, 
аргентинська і ія. На ,.нау-
кову сесію" в Москву не при-
слали своїх делегатів ком-
партй шведська, англійська, 
голландська, даяська. Ці 
шяшяштшшшшштшшяаш—шшшяшшяшш. 

партії протестували проти 
агресії на Чехо - Словаччи-
ну, і їх неприсутність у Moc– 
кві можна зрозуміти. 

У багатьох компартіях 
згадка' про Комінтерн вик-
ликає гіркі почування. Ад-
жеж за влади Сталіна зни-
щено тисячі комуністичних 
діячів, що належали до Ко-
м інтерну. Відомо, що заснов-
ники Комінтерну — Троць-
кий, Бухарін, Зінов'єв — 
впали жертвами помсти Ста-
ліна. Також і делегат ком-
партії України, учасник nep– 
шого й дальших конгресів 
Комінтерну, Микола Скрип-
ник, кінчив самогубством 
1933 p., щоб не попасти па 
показовий процес, як „ворог 
Народу". 

В 1938 р. Сталій звелів 
розв'язати польську компар-
тію, і всіх провідників цієї 
партії, що були в Росії як 
емігранти, знищено. Tenepi– 
шшй диктатор Польщі Ґо-
мулка врятувався ВІД смер-
ти ляше тому, що в той час 
сплів у в'язниці в Польщі. 
Всі комуністи Югославії, що 
пробували, перед другою світ 
товою війною в СССР, були 
винищені. Уцілів тільки ТІ-
то. що жив тоді у Франції. 
Тисячі німецьких комуністів, 
що повтікали від режиму 
Гітлера на „батьківщину 
всіх трудящих" — в СССР, 
також були знищені маши-
ною терору, як „агенти ні-
мецького фашизму". Загн-
нув у Москві і Г. Еберляйн, 
учасник першого конґреоу 
Комінтерну. В Москві заму-
чено Белу Куна, що в 1919 
р був диктатором в угорсь-
киї комуністичній республі-
Ці. 

Однак, ці криваві чистки 
не похитнули багатьох ко-
муністів у їх вірності Сталі-
нові. Вони вірно служили 
йому й тоді, коли Сталін був 
союзником Гітлера (1939-
1941 p.). Згаданий Ульбрихт 
і французькі комуністи вели 
пропаганду проти Англії, 
:цо не хотіла йти на мирові 
переговори з н і м е цьким 
,.фюрером", який захопив У 
1940 р. половину Европи. 

В доповідях на „науковій 
сесії" тільки одним словом 
згадано про „культ особи 
Сталіна". Промовці заклика-
ли комуністів усього світу 
обеднатися: навколо Моск-
БЦ. 

Організатори „наукової се-
с ії" доручили промовцям мв-
лих партій затаврувати кя-
тайських комуністів, які не 
хочуть коритИся Москві. Де-
легат Люксембургу Урбані 
казав, що „кліка Мао від-
ступила від марксизму - ле-
нінізму" і попала „в болото 
націоналізму та шовінізму". 
(,Лравда", 27 березня 1969). 
Делегат аргентинських ко-
муністів говорив „з гнівом" 
про конфлікти на китайсько-
російськім кордоні і докоряв 
китайцям за „великодержав-
ний шовінізм". 

Не забули промовці на 
„науковій сесіГ' згадати про 
Чехо - Словаччину, хоч пе 
називали іменн цієї країни. 
Делегат Сирії Баґдаш казав 
що „угодівці" роблять peei– 
зію марксизму - ленінізму і, 
замість диктатури пролета-
ріяту, підсувають щось поді-
бне до буржуазної демокра-
тії. 

Всі промовці кликали до 
миру і згоди між народами, 
але в тій самій „Правди' бу-
ла надрукована стаття з за-

СЛОВО ЗА 
НАУКОВЦЯМИ 

У газеті „Беларус" ч. 143 
з ц. p., органі Білорусько-
Амернканського Об'єднання, 
був н а д р у к о в а н и й 
в і д к р и т и й ЛИСТ ВІД „СМОЛОС-
квпу" з підписом О. Зшкеви-
ча, як головного секретаря 
Українського Олімпійського 
Руху, з виясненням, що 
спортовку з СССР Ларису 
Петрнк „Смолоскип" ніколи 
не подавав за українку і що 
відомий борець Олехсандер 
Медвідь сам заявляв у киів-
ській с п о р т о вій газеті 
„Старт" з червня 1967 p., що 
вія „ніколи не вибуде своєї 
рідної України, де народився 
і ріс". О. Зінкевич прохає по-
дати це до відома білорусь-
кнм читачам, щоб „направи-
ти моральну кривду''. 

Редакція газетн ,Зеларус" 
поруч надрукувала замітку 
У вадказ УІС „Смолоскьт", 

в якій сказано, шр це укра-
їнська сторона завдала крив-
ди білорусам, які якмайкра-
ще відносяться до України. 
„Беларус" цитує з совєтської 
газети „Література і Мастац-
тво" ч. 83 з 1908 р. вістку 
„еро видатного білоруського 
спортовця О. Мадзьведзя, і з 
газети ,,Маладосць" ч. 1 з 
1969 р. з Мснську. де сам пе-
реможець у світовій спарта-
кіяді О. Медвідь пише про 
Білорусь, як „про свою краї-
ву", де вій заявляв: „я з 
Білоруси" і.т. п. 

Крім того, газета ,.Бсла-
рус" зазначає, що українсь-
кі видання нібито хибно 
твердять, що „Литовський 
Статут" був написаний ук-
раїнською тогочасною мо-
вою — білоруси вважають, 
що вій був написаний того-
часною білоруською МОВОЮ, 
^оса була тоді урядовою мо-
вою Великого К н я зівства 
Литовського". Очевидно, ці 
твердження — Це справа 
науковців, як українських, 
так і білоруських. Газета за-
значас також, що за її nepe– 
конанням св. Євфросинія 
Полоцька — це білоруська 
свята, а не як сказано в 
..Українському Праяославяо-
му Слові" ч. 5 з 1968 р. -
„українська монахиня... ро-
дом з України - Русн". Газе-
та виступає проти „подібних 
присвоювань іншими чужо-
го". 

Газета „Беларус" закінчує 
статтю такою заявою: ,Ла-
шим щирим бажанням є, 
щоб українсько - білоруські 
зв'язки... були якяайкращи-
ми". 

Приєднуємось до думки, 
Що невняснені справи сто-
совно історичного минулого 
Обох братніх народів мають 
бути вирішувані на відповід-
них наукових ф о р у мах. 
Щождо пресової „супереч-
ки" про Ол. Мед в ід я - Мадзь-
ведзя, то шкода часу на exo– 
лястнку фізкультурного ти-
пу: він виступав у команді 
СССР і, як переможець на 
світовій Олімпіаді, прислу-
жквея у першу чергу для 
збільшення престижу Моск-
Ви та ЦК КПСС 

(л. п.) 

грозами „китайським прово-
каторам". 

„Наукова сесія" На честь 
Комінтерну не віщує успіху 
для світового з'їзду компар-
тій, що має відбутися в Moc– 
кві на початку червня 1969 

(Закінчення на crop. 4-ій) 

Леєм Лисак 

ТРІШКИ СІІІЗНЕІ1А ВЕСНА 
Минулими роками, щоб 

побачити лоташ і ,^озичи-
ти" собі у незяайомого,влас-

Не насправді, а тільки, ко-
ли йдеться про відчуття. Про 
таї Щоб Весну - з великої 
літери — привітати. І го-
диться, і приємно було б. 
Tax що ж — чомусь щораз 
більше всяких справ, праці, 
а навіть, як дехто каже, 
,,проблем". У висліді — що-
раз менше часу. (Коли б 
Признатися одверто, то... й 
енергії якось трохи менше, 
агі!). Ні, ні, коли як коли, 
але з весною не можна при-
гадуватя собі, що ми „не мо-
лоднішаємо". Коли вітаємо 
весну, тоді не думаймо про 
наші роки, згода? 

Але про цей „хронічний 
брак часу" таки треба згада-
тн, бо ану ж ще хтось із до-
рогих читачів має той самий 
клопіт? Завжди легше, коли 
ще хтось подумає: „точні-
сіиько, як У мене!" Бо й 
справді, хто врвнці не nocni– 
шає до.праці? Хто не п'є на-
швидку вже прохололу ка-
ву, дивлячись на годинник, 
не полагоджус тих „найко-
иечиішнх" хатніх справ? 
Якраз мусіло щось попсува-
тися у водопроводі! Де те-
лефоя того чоловіка, що вже 
раз його направляв? Ні, з 
праці буде неможливо до 
нього подзвонити. Треба те-
пер, негайно! 

З десятнхвнлинним запіз-' 
ненням людина вскакує до 
авта. Не дуже то вскакує, бо 
вчора — на біду - звихнула 
ногу. Ще один клопіт. Отже, 
так-сяк сідає до авта, пробує 
Ще глянути на зелений трав-
ник біля хати. Бо вже весна, 
вже все відмолоджується, ЯС-
ніе, приманює свіжістю. 

Хтось нетерпляче затру-
бів: чи ти їдеш, чи иригля-
дасшея? Отже, нема часу 
захоплюватися весною. Зре-
штою — десять ХВИЛИН ОПІЗ-
нення до праці... 

Ще можна було б погля-
нути, як виглядає весна у 
міському парку, коли б не 
зруйнували його частини 
Для побудови ще одної авто-
стради - експресу... Можна 
було б бодай глянути, чи за-
ляшили хоч ті чудові. роман-
тичні кущі форситії, яка то-
питься щовесни у повені 
жовтого квіття. Очі з-понад 
керівниці звертаються убік, 
де росли — і ще ростуть! -
розсміяні кущі, але... нагло 
щось починає скреготіти в 
моторі! 

Новий клопіт! Здалека ве-
сняні форситії, зблизька -
скрегіт мотора. Бодай те до-
бре, що заїхала людина до 
праці! 

У крамниці, звичайно, ні-
якбї весни. Електричне СВІТ-
ло увесь день. Щохвилини 
телефон, покупець, нова 
справа... Думати про весну? 
Неможливо. Там, де працю-
ють мої милі читачі, мабуть, 
так само. Хібащо хтось пра-
цюс біля вікна, яке якимсь 
чудом виходить на город, 
або бодай крізь яке видно 
якесь дерево... 

У крамниці теж с вікна, 
але вони заслонені. В обід-
ню пору підходжу до одного 
з вікон, навіть не знаю, чо-
му. Що я можу крізь нього 
побачити ? Вулицю Мейн ? 

Але, на превелике диво, 
бачу щось, у що трудно по-
вірити. Хіба привиджується? 

На хіднику, перед крамнн-
цею індіянка продає китич-
ки автентичного, справжньо-
го лоташу! 

Т Н Я И М І Н І І Ш І І Ч Н І І Н П І П І И І И І І И П І 
Степан Шах. 

ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ 
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
НАВЧАННЯ В ПЕРЕМИШЛІ 

(Історичний нарис — у 80-літгя) 
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(7) 
Дворічна нa^rкa в ліцеї (між іншим навчання прак-

кінчнлася іспитом зрілости 1 тичних ручних робіт. Дир С. 
(натурою), який давав ма-)Шах розвинув цей предмет 
туристам право на вищі сту-Іу трьох напрямах: зоргаві-
діі в університетах. політех-! зував у шкільному будинку 
ніках, господарських акаде 
міях, торговельних високих 

три робітні -- столярську, 
слюсарсько - моделярську і 

школах і т. п. Перший іспит переплетничу (інтролігатор-
зрілостн в обох відділах лі-'ську) та висднав у Курато-
цею в перемиській гімназії і рії двох фахових учителів 
відбувся під проводом днр. поза учителем рисунків. 
Ст. Шаха у травні 1939 p.. І 3 цих робітнях зорганізо-
8 піддалося цьому істпггові вано м. ін. будову каяків 
бб абітурієнтів і всі склали (човнів) для плавби по Сяні 
його, з чого 10 з відзначея- та безмоторових літаків, так 
иям. званих ,.ширяків". якими 

З реформою гімназій Й учні української гімназії 
(творенням ліцеїв прийшла 
також і зміна програми нав-
чання, зміна підручників, 
пря чому введено нові пред-
Метя. Як новий предмет і в 
гишазіях і в ліцеях уведено 

конкурували при кінці кож-
ного шкі.тьного року з уч-
нями обох польських дер-
жавних гімназій і жндівсь-
кої приватної гімназії. В 19-
36 р. здобув першу saropo– 

ду своїм летом у висоту шн-
ряк учня української гімяа-
зії Юліяяа Подлуського. В 
1937 р. впровадив дир. С. 
Шах також нау?'.у їздиллв-
том під проводом квалі4йко-
ваного вчителя шоферства. 
ПерШИМИ уЧНЯМи. ЩО ЗЯО-
були „урядовий" дозвіл на 
ведення авта, були Юрій 
Рибак (ниві доктор торго-
вельних наук в Америці) і 
Роман Федевич (нині інже-
нер в Австралії). При нав-
чанні „ рисунків поставив 
дир. Шах вимогу навчання 
малярства-живопнеу. а зо-
крема малювання на склі 
— вітражі ft іконопису. 

З кінцем кожного шкіль-
ного року укрвїнська гіМна-
зія влаштовувала виставки 
ручних робіт із дерева, за-
ліза та скла і виставки ма-
лярства, на які запрошувано 
батьків, громадянство та уч-
нів і учениць ттеремиськях 
шкіл. В 1938 р. приїхала на-
віть окрема комісія зі Льво-
ва оглянути експонати няс-
тавкн, з делетатож Львівсь-
кої Шкічьної КураторЯ. Фо-
тознімкн експонатів цих ви-
ставок були вміщувані в рі-
чяях ,,Звідомлевнях" гімна-

зії. У ,,Звідомленні" за 19-
35^36 рік є таких фотозяі-
мок 7. Учителями рисунків 
за час від 1932 до 1939 р. 
.були: Йосиф Вільк. відтак 
Олена Кульчицька і Софія 
Чеховнч. а ручних робіт По-
енф Пснтка і Маврикій 
Кяоблявх. 

Музичне життя в Перемн-
ській Гімназії, головне хор, 
стояло завжди на висоті -
від дир. Гр. Цеглинського 
почавши. Гімназійний міша-
ннй хор — під - управою 
проф. Павла Волинського -
не мав у Перемишлі конку-
рента, навіть у Т-ві ,,Боян". 
Для вжитку хору закупила 
дирекція гімназії — при фі-
нансовій допомозі Кружка 
Родичів — у 1935 р. форте-
піяно, яке поставлено на 
сцені шкільної концертовоі 
залі. А маючи, власне форте-
піяно ( перед тим була лише 
стара, ще з часів дир. Це-
глішського ф і с г а рмонія) 
розпочали у гімназії також 
і науку гри на фОртепіяні. 
Кваліфікованою учителько-
ю музики була Володимира 
Вожейко, концертова піяніст-
ка. 

Рівночасно зорганізував 

дир. Шах інструментальну 
оркестру — при фінансовій 
допомозі Кружка Родичів, у 
проводі якого стояли від 19-
32 р. почавши такі прияте 
лі молоді як згадані вже 
суддя Окружного Суду Во-
лоднмнр Сас Подлуський, 
співак-адвокат д-р Микола 
Рибак о. декан Петро Boft– 
товИч, учителька Марія Зу-
брей (заступниця голови) і 
проф. Стефаяія Федевич (се-
кретарка Кружка). Дяри-
геитом оркестри від 1936 р. 
був учнтель-фахівець Л. Хи-
ляк, кол. учень Перемиської 
Гімназії. Крім цього зоргані-
зоваяо ще ft оркестру ман-
доліністів. яку безплатно вів 
о. Мапько, ЧСВВ із Засяяня. 

Духовною опікою огортав 
молодь катехит гімназй — 
о. проф. Петро Голияський, 
опікун діяльної на терені 
гімназії Марійської Дружи-
ни учнів і редактор релігій-
його змісту книжечок для 
молоді, що їх видавала „Пе-
ремяська Єпархіялька tto– 
міч", та автор „Історії Во-
Жого Об'явлення ОтароП) й 
нового Завіту". 

Марійська Яружтгна ортв-
нізувйла рік-річяо, від 1938 

р. почавши, величавий кон-
церт ушесть небесного Пат-
рова свог.ї гімназії — св. 
Иосафата, на який приходи-
ли обидва Владики — Иоса-
фат Коцнловський. ЧСВВ, і 
оп. помічник Григорій Лако-
та, іфилошани, члени Кон-
енсторії, оо. Василіяни під 
проводом свого ігумена о. 
Иоснфа Чепіля, батьки уч-
нів. запрошені громадяни і 
учениці УкраїиськотЧ) Діво-
чого Інституту під проводом 
своїх учителів. З 1934 р. був 
на такому концерті папсь-
кий делвгав' — р. Іван Гуде-
чек. генерал вітай консуль-
тор Чижу оо. ї^дежпторвстів 
у Римі. Вія склав .опісля зві-
до^леяяя" із пвстіа свята Па-
пі Римському Пієві ХІ. 
(Опис цього свята і спомин, 
чому 1933 р. замінено патро-
на гімназії св. Кирила 0лек-
сандрійського особою св. Йо-
сафмй Кунцевича, подав 
днр. С. Шах у своєму споми-
ні .,ГїВм'яті перемнського 
Иосафата КопиЛовськогЬ", 
Мюнхен, 1996, вид. ,,Хрйетк-
яяського Голосу", а про жо-
ну св. иосафата, намалво 
ВЯЯУ Я В ЦС еВЛ'Ш ВЧНТ^ЛЬ" 
кою Оленою Куяьчіщвною 

— див. книжку Ст. Шаха 
„Святий йосефат — дорого-
вказ". — „у 100-річчя канс-
нізації", Мюнхен, 1968, вид. 
„Християнського Голосу", 
накладом Алост. Екзархії у 
Німеччині, де с фотознімка 
цісї ікони з Перемиської Гім-
назії). А в „Звідомленні" 
гімназії за рік 1935^36 є 
опис „Иосафатового Свята" 
з листопада 1935 p., під час 
якого виведено інсценізацію 
п. н. „Поворот св. Иосафа-
та", пера й укладу учня УПІ 
кляси Теодосія Крупи і вмі-
щено при цьому клішу КО-
льорової панорами міста Пе-
ремишля, що ЇЇ для цього 
свята намалювали учень 
vtO кл. P. Макар і учень 
vt i кл. Мир. Гурко (crop. 
8 і 9). 

Особливою опікою дир. С. 
Шаха втішалося ..тілесне 
виховання" молоді в Пере-
миській Гімназії. Зокрема 
заопікувався він заснованим 
Ще за днр. Г. Цеглинського 
— проф. Іваном Мануляком 
в 1909 р. спортовйм круж-
ком учиш „Синова Чайка", 
який від початку війни вже 
не мав ні одної своєї ,.чай-
KBJ" для ярогулялок по Ся-

-

ника пола кілька, галузок 
лоташу, треба будр^ їхати 
двадцять п'ять миль за міс-
то! А ось примандрував він 
сам на вулицю Мейн! 

Хіба ця індіянка вяЧитал а 
у „Свободі" за минулий рік, 
що хтось туисить за лота-
шем? Сумніваюся, але хто 
його знає? Може таки вичн-
тала. 

Прошу продавчияю Йм1-
лію, щоб пішла на вулицю й 
купила китичку. БО з тією 
ногою, що болить, тяжко 
йти. Зрештою — кожний ПН-
тає: ,Д чому ви шкутильга-
сте на ногу?" Вже njOBOtna– 
ся відцовідати на те саме 
питання. .'. '„ 

Емілія приносить'букетик 
лоташу, але — невдоврлена: 
,3а таку обсмикану хопту 
мусіла заплатити сімдесят 
п'ять центів. За п̂ 'ят̂ ввят 
центів можна купвя^Цілу 
в'язанку хризантем!"! Смію-
ся: „Тепер усі ціни Пішли 
вгору". — Вона не зВДоволі-
няється цим жартом,, твж по 
хвилі тихо кажу: „Ці квіти 
нагадують мені мою батьків-
щину". 

Мабуть, уже краще розу-
міс мене, бо обережно ста-
вить лоташ у посудину в во-
дою. Дивлюся на нього. Те-
пер уже знаю: весна хуг, ве-
сна там, у нашій країні... 

Біля шостої вечора cynpo– 
водять мене до хати все ще 
не полагоджені справи — і 
втома. Шкутильгаючи, ще 
вспіваю доглянути, що бар-
вінок перед хатою вже зац-
вів... Синій барвінок -н? зов-
сім так, як вдома... 

В кухні мати, на столі га-
зета. Треба бодай перегляну-
ти вістки. Але мати каже: 
..Глянь у вікно. Вишенька 
зацвіла". 

Бренчить телефон. Нема 
часу дивитися на вишеньку. 

Щойно пізніше таки див-
люся на неї. Знову, таке са-
ме „чудо", як той лоташ на 
вулиці Мейн! Таке мале де-
ревце, а таке стало пишне! 
Зовсім ніякого листя, саме 
біле квіття! Ніяк ного не 
вмістиш у слова... Таке воно 
чудове, таке привабливе, що 
хочеться... ех, мабуть такн 
весна діє на думки! 

Дивлюся на малу вишню. 
Бнедовзі прийде з України 
лист. У ньому напишуть, як 
цього року цвітуть ' сади в 
Україні. Напишуть, бо "зна-
ють, що ми хочемо про це 
почути, хочемо ЇХ - ' у дум-
ках — побачити. 

... Під вікном нашої хати 
Весна навішала квіття на 
мале деревце. 
Вдома, на нашій землі теж 

цвітуть тепер сади... 

„КРАЄЗНАВЦІ" в м; ПОЛ-
ТАВІ НЕ ЗНАЛИ ПРО 

КАТАКОМБИ 
П.сля другої світоз І ВІЙ-

нн були заорані й ^а^пвці 
землею великі KBTaHou'tif– 
печерн під містом Пбят"АЯОЮ. 
У тих печерах переховувз-
лись жителі ще під час на-
падів степовиків-половців і 
гатаро-монголів. Під час 
другої світової війни там хо-
вялпсь люди з)д прймусово-
го виьозу на працю у.,;Вели-
конімеччину". Полтавчани 
були не мало здивовані пові-
домленням київської „Мояо-
ді України" з 7 травня, щб 
на Івановій горі, де тепер 
„площа Червона" ч-Ц „еска-
ваторннки рили котлован, і 
раптом, знявши шар землі, 
побачи величезний отвір. 
Вони розчистили його і увій-
шли у великий підземний 
хід." . . . Так були „вдруге 
відкриті'' давно відомі ката-
і.омби під Полтавою. ,. 
. і ї ї - і - i-t-гт m 

ні. Щоб обновити n!eft'cMop– 
товнй кружок, Влаштував 
дир. С. Шах у 1934 р. В Пе-
ремишлі у 2б^гу річницю 
заснування „Сянової v ЧЙІЙ-
ки" - Олімпійські Ігрища, 
а на почесного президента 
ігрищ запросив засновника 
„Сянової Чайки" проф. І. 
Мануляка та першогб гоЛО-
ву цього кружка д-ра мед. 
Андрія Кокодяясвкого, лі-
каря в Коломиї, абітуркита 
гімназії з 1911 р. Ігрища ці, 
одначе, відбулися яа снор-
товій площі жидівського 
Т-ва „Гасмояеа", бо ' Пере-
мшпль не мав української 
с портової Я ДОЩІ. 

( Д а л і б у З в Г - ^ ^ ; 
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СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 15-го ТРАВНЯ 1969 
шввяшшшшвшкщвятввяв-яшшашка 

УєагаІ 
Украшді окалпдь Ню-Браінжнік. Бавнд Впуж, Порт Лм-
бой, Картерет. Метачеп, Сомерсет. Мешгіл, Плеяяфільдів, 

'”—птввпВ! 
ВІДДІЛ УККА в Ню Брансвік-Баанд Брук, R. Дж. 

заярошус всіх на дуже важні 

ГРОМАДСЬКІ ЗБОРИ 
які відбудуться 

в неділю, 18-го травня 1969 року 
в залі Української Католицької Церква 

Гілдеи Стріт в Ніо ТТрмпдІц Н. Дж. 
Початок о годящі 5-ій по пол. 

Редактор ВАСИЛЬ КАЧМАР Голова Централі Toaa– 
риства з а Патріархальний Устрій Української Кятолиць-
кої Церкви виголосить доповідь про: „Сушене положен-
ня Української Католицької Церкви, про справу Украін. 
оького Католицького Патріархату, про тЛЯЩШШ Симо-

д у Українських Католицьких Владик". 
Прийдім всі на Збори, щоб боронити справу встановлен-
ня Патріархату Української Католицько! Церкви і до-
магаймось прав признаних нам останнім Вселенським 

Собором. 

g УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНІ АКАДЕМІЇ І Ш ! t i l 
МИСТЕЦЬКА К У Р А Т О Р Ш 

З А С І Д А Н Н Я З НАГОДИ 

Виставки Карпатських Пейсажів 
маляра Омеляна Ліщинського 

У Доповідь Проф. ПЕТРО ЧКГИК: ,.Л крашці-студентн 
її Варшавської Академії Мистецтв". 

Після доповіді - дискусія та обмін враженнями. 
Засідання відбудеться в суботу. 17-го травин 1969 року 
о 6-ІЙ год. веч. в приміщанні Академії. 206 В 100 ьул., 

Ню Иорк, Н. И. 
З О Ї ' Д О С 

З ЛЕМКІВСЬКИЙ РЕСОРТ-ПАРН S 
И т Лемжівський Парк містяться в дуже гарних Кецкил- М 

ськЯХ горах, тільки 50 миль від Ню Иорку. коло міс- П 
точкд МОНРО, Н. И.. прн доро:іі 208, яка лучитьел в И 
дорогою ч. 17, і тільки три милі від Н И. Тоувей 
Вихід ч. 16. у з 

В Лемківському Парку с :ювовнбудования басейн 
(свимінґ пул) до купання, о:іеро для риболовлі, як 
також чистенькі кімнати. 
Вигляд і атмосфера наших Карпатських гір 

j є Ціни на все дуже приступні 
И є П Р И Ї Ж Д Ж А Й Т Е НА ВАКАЦІЇ. 
н За інформаціями. пишіть .вбо телефонуйте на адресу:-
Й LEMKO RESORT 
Я P.O. Box 567 Monroe, N.Y. 10950 
Н Tel.: Cede (914) 7HS-ieS3 
Я Михайло ПОРАДА, меннджер 
Т Т Т Т Ї Ж Д К Д Т С Т Х Т Х Т Т Т Х Х І Т Д Д Д Х І І Х І І Т Х І І Т Д В Е Р Е Д І 

ю с l O E S C аосзої а о і 

о 
о 
о па о 

^1-ий ВІДДІЛ СУ А і Т-ВО „РІДНА ШКОЛА" 
в ДЖЕРЗІ СИТІ, н. Дж. 

запрошують Шановне Громадянство на 

ДЕНЬ МАТЕРІ 
що відбудеться 

в неділю, 18 травня i960 р. 
о год. 2:30 по пол. 

у ВЕЛИКІЇ! ЗАЛІ УНДОМУ 
при М фліт вул Джерзі Ситі, Н Дж 

ПГОГРААІА У ВИКОНАННІ УЧНІВ ШКОЛИ УКРА-
ІНОЗНАВСТВА ПІД КЛИЧЕМ .ДІТИ МАТЕРЯМ". 

осзо 

Наукове Т-во ім. Шевченка в ЗСА 
МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ 

Наукова Конференція 
відбудеться в суботу, 17 травня 1969 р. о год. 5-ій веч. 
в залі НТШ, 302 Вест 13 вул. в Ню Порку. 11. И. 

ПРОГРАМА: 
1. Відкриття. 
2. Нроф. д-р 11. КОВАЛІВ: доповідь на тему .Деякі 

спірні питання а української сннтякеи словослолу-
чеиь". 

Вхід вільний! Управа Мовознавчої Комісії Н Т Ш 

жіаьн голод 
8ШШ 
УКРАЇНСЬКИЙ Н А ? О А Н И И 
AIM s ftbrouvof̂ y 
СУБОТ Ь 1ZtMWW ffly. РОКУ 
ГиА.Х.БЕЧОРК С 
Kfenn:uMPKrv і w cymh 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
Стейту Ровд Айлвнд 

— влаштовує — 

в неділю, 18-го травня 1969 рову 
о год. 2-ій по пол.' 

в далі НАРОДНОГО ДОМУ 
в Cumberland. Mass., Manville Rd 

i f ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
На порядку нарад важні оправи: 

1 Відсвяткування 75-річного ювілею УНСоюзу, 
2 Організаційна праця в ювілейнім році. 
У зборах повинні узяти обов'язкову участь уря-

довці й членство та конвенційні делегати 
наступних Відділів: 

Вунсакет - 206, 241; Менвнл - 191; 
Провіденс - 73,177; Сентрад Фодс - 9 8 ; 

Тавнтон — 122. 
За Окружну Управу: 

Д. Василик От. Бардачевеький Д. Лободяк 
голова секретар касир 

Д Р А М А Т И Ч Н І Ш ГУРТОК ПРН ООЧСУ^СУМА 
в БРУКЛИНІ. Н. И. 

під мистецьким керівництвом АЛЛИ Д А В И Д ВИКО 
нідіграс — 

в неділю, 18-го травня 1969 року 
п'єсу А. ЮГШІЯКА на б дій з життя скитальдін 

..НА ДАЛЕКИХ ШЛЯХАХ" 
в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ ДОМІ 

216 Grand Street. Brooklyn, N.Y. 
Початок о год. 5-ій по йол. Вступ S2.00 

T H E UKRAINIAN A C A D E M Y O F A R T S A N D 
S C I E N C E S IN THE U.S. 

SEVENTH ANNUAL CONFERENCE 
O F HISTORIANS AND SOCIAL 

SCIENTISTS 

May 24 and 25, 1969 
STUDIES OF THE UKRAINIAN ETHNIC GROUP 
IN THE UNITED STATES AND THE HISTORY OF 

AMERICAN-UKRAINIAN RELATIONS 
Saturday, May 24. 1969 
1 :SO P.M. 

Profwwor OUEXANDBR O H 1 . O B 1 . V N (Chairman of Hts– 
torica! Section of Academy і Opening address. 

Flmt Звміва: 2:00 P.M. 
Ргоіеамог PH1L1P К. M O S F J . V (Columbia University) 

Chairman 
Mr. CON STAN ТІ NK ЧУАКЛ АКІЛ (U.S. Department of 

S t a t e ) : "Americn and the Ukrainian National Cause. 
191 7-1920' 

Profepeor JOHN T. YON ПЕК НЕГОЕ (Drew Univer– 
sUyj : Commentator 

Second Session: 4:00 P.M. 
Profeiwor TARAS HUNCZAK (Rutgers University) 

01 "L"' і ТТТ^йП 
Profeeaor WA8YL НАІЛСН (Wisconsin State College 

dt Superior, emiritus) "The Ukrainian Americans: 
Barly Strug-glee, Personal and institutional (1885 

Mr. P A U L MAOOCS1 (Princeton University): Commen– 
tator 

m 
The Conference will be held at 

The Ukrainian Academy of Artis and Sciences in the U.S. 
206 Went 100th Street New York. N.Y. 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 
у США 

СЬОМА 
РІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІСТОРИКІВ 

ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ 
24-го і 25-го травня 1969 

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІМВҐРАІЦЇ У 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ТА ІСТОРІЯ АМЕ 

РИКАНСЬКО-УКРАІНСЬКИХ СТОСУНКІВ 
Неділя. 2S травня 1969 
Перша сесій: 2:00 дня 

Професор ОМЕЛЯН П Р І Ц А К (Гарвардський універ-
ситет): Голови 

Професор ВАСИЛЬ МАРКУСЬ (Лойольськия уиівер-
ситет. Чикаго): ,,Огляд праць та проблеми дое-
лідження історії української іміграції в Америці" 

Професор ЛЮВОМІІР Ш П І А Р (ВоулінГ Грін, Унь 
верентет Штату Огайо): Ііоментатор 

Друга сесія: 8:80 дня 
Професор МАРТА ВОГАЧЕВСЬКА-ХОМЯК (Мап-

гаттаїгнил КоМвврк): Голова. 
Професор ВСЕВОЛОД К'АІВ (Віндсорський Уцівер-

ситет. Канада) : ,,Украінсько-амсряканське суспіль-
(ггво з соціологічної точки погляду". 

Професор ВОЛОДИМИР Н А П Р Н И Н (Гаїггер Ко-
л е д ж ) : Коментатор. 

Третя сесія: 5КЮ дня 
Професор Ш Л И Л. РУДНИЦЬКІЕП (Американський 

Університет): Голова: 
Доктор БОГДАН ЦИМБАЛІСТИН: ,,На перехресті 

двох культур". 
Мір. ВОЛОДИМИР О Д А П Н И К (Колюмбійськгій У ні 

верситет): Коментатор. 
Ділова napu.ui: 7:80 веч. 

Ділова нарада істориків та сустгільетво.чнавців. 
Доповідатимуть професори - ОМЕЛЯН ПРІЦАК, 

ЛЮБОМИР В І Ш А Р та ІВАН Л. Р У Д Н І Щ Ь К И И . 
в 

Конференція відбудеться в приміщенні Академії: 
206 Вест ІОО-тв вул.. Н ю Иорк, Н. И. 

УєагаІ Уепгаї 
З'ЇЗД ЯВОРІВЩИНИ 

ННЦІЯТИВННП КОМІТЕТ ЯВОРІВЩИНИ 
мас шану аапроенти всіх колишніх Жителів Яворівшніт 
і 6V-HOJHX Учіггелів і Учиів всіх шкіл міста Яворова на 

, :п:ід ЯВОРІВЩНШІ 
в СУБОТУ І НЕДІЛЮ, 

11-го і 15-го чорвпя 1969 р. 
на Оселі У НІ' .Д оіозівка"' 

КЕРГОНКСОН, Н. и . 
як також Земляків суміжних повітів і Посливія. 

З'їзд відмітить 600-ліття Яворова, 350-літтл монас-
Tiqm Василигнох. 60-ліття української приватної гіхна-
:ч 11 УПТ ім Осяла Маковея і 60-ліття відроджеття Укра-
іксисоі Держави багатою внсггавкоіо світліш, мистець-
КНХ hUlpTH!l і вишивок 

ПРОГРАМА З'ЇЗДУ 
Субота, 14-го червня Ш59 р. 
Реєстрація від год. 10 рано 
Ділоиа частина год. 2-6 по пол 
і Відкриття 
.' Зніт Ініціативного Комітету 
:І Bilftlp К о м і т е т у Я!Ю))ІНЩН)!І1 
4 Вибір Редакційної Колегії Лльманалу. 
5 Доповідь - Середньовічний Яворів. 
БЕНКЕТ лід год. 7-9 вечора (Усні І ннеьмокні при-

; ПІТИ '. . . . . . . . . 
Тостмайгтер адвокат Роман Гуглевк^і. 

М И СТ ЕЦІ. К А П РОГРАМ А : 
1 Деіклнмація учениці Оленкн ІНумилович. 
2. Скрипкове сольо Алріян Вритаи. 
3. Виступ иужеського квартету „Кв(М)лаіш". 

Мистецький керівник Богдан Бемко. 
Фортепіяновий провід Марійка Гечц. 
Конферансіс і арамясер на :іабаві Мятниі Геїггнш. 
По бенкет! ЗАБАВА і ТАНЦЯМИ. 

Неділя, 15го червня 19С9 р. 
1. 8-9 год Оніданок 
2 9-10 год Читана Служби Ііожа і Панахида за по-

ляглнх і усолших 
Відправить о. s Вагвлії Орредовкч 1 о. сов. В Да-
ниліп. 

3. Ю:ЛО ("цільні ІІСІМКН 
4. П-2 год Стіїльння обід і лакритгя З'їзду. 

Гіроснми прине.ітн н сивом на виставку світлини і 
вишивки 

Нічліги ILM !і.!нгн в Управі Союзівки на адресу 
sovrzivKA" 

UKRAINIAN NATIONAL A.SSOC IATIONN ESTATE 
Kerhonkaon. N Y 12446 

Приїжджайте всі з дітьми 1 внуками 
:ІА ІНЩІЯТИВЯИИ КОМІТЕТ: 

Інж. От. Кульчицьииґі От. Матюк - Іяж. їв. Карамбура 
Дальші зголошення на З'їзд проситься присилати на 

адресу секретаря: 
П2 Brown St.. Philadelphia, Pu. 19130 Ірена Вшічннькі 

Володимир Цісик 
Явище ,,іокмцьккх ро-

дкн" відоме у ппгрокому 0ВІ-
ті, відоме ft у нашій амерн-
кансько-^раїнськіЙ грома-
ді. Заномані в якомусь роді 
мистецтва батьки стврають-
ся передати Toft рентямент 
дітям, на яких мусить діяти 
відповідна хатня атмосфера, 
- діти одідачують ио ба,ть-
ках таланти. — задцеп лене 
дітям змалку початкове 
знання даного мнетецтва 
облегшуе їм дальшу фахову 
освіту, - пішовши по лінії 
батьківських мистецьких аа-
інтересувань, діти знаходять 
велику допомогу від батьків, 
а спільна мистецька праця 
тісніше пов'язую родину. І 
це стосусться різних родів 
мнетецтва. В амернкансько-
украінській громаді існують 
такі Мнетецькі родини в ді-
лянках малярства, музики і 
співу. 

В неділю 18 травня в кету-
пить в Українському Інсти-
туті Америки в Ню ЇІорку 
ціла мистецька родина Цісн-
ків. Це, властиво, вечір бать-
ка. скрнпаля'Віртуаоза й 
педагога Володимире, Ціси-
ка, який ЗО років тому давав 
свій перший ціловечгрний 
концерт у Львові. Але аком-
паяіюс йому дочка Марій-
ка, яка вже с самостійним 
мистцем, бо вже рік тому ді-
стала ступінь магістра у вя-
сокій музичній школі Джу-
ліярда в Ню Иорку й тепер 
пиготонляетьен до доктора-
ту з музики в Карнель-уні-
верситеті в Ітаці, де вже ета-
ла асистенткою фортепіяно-
воі кляси. А в першій точці 
програми, у Концерті д-
моль Ваха. ттртію тДругої 
скрипки виконує молодша 
донька мнетця, 'Квітка Ц1-
енк, яка дивувала глядачів 
..Попелюшки", твору Роми 
П р и й м и , своїм т а в є ч-
ннм хистом і на недавньому 
виступі скрипкової оркестри 

і його дві дочка 
Володимира Цісаяа на Riib– 
ратуряо - мжетацьятрігу Яр-
марку в Ню Норку пишно 
займала перше місце — кон-
церї майстра. 

Всі українські муввкзі.м^-
сять поеднювати дММРИМтІ1 

евовму інструмевгнвіі Ш М-
робітковою п є д а РолФШМб 
працею. За кожним ІКоту-
пом згаданої скрипкової ор-
кестрн слухачі мусять по-
дивляти величезну ЇІ̂ ВЦЮ, 
хист і терпеливість того му-
зики-педагога, який вмів з 
малят і молодих жШф Л 
дівчат створити такий ая-
самбль, що здвтт.-ий прати 
твори Римського-Коїлакова і 
Вагнера. І треба цо̂ йинляти 
та глибоко шакунітк того 
музику, який вив ще мас 
настрій і знаходить час -
сам вглиблюватиеь, вправ-
ляти І ПІДГОТОВЛЯТИЙВ до 
власного і н д в відуальмого 
концерту. На прЧ)ГрвЖу JW' 
дільного концерту cxflKAyrs– 
ся твори, крім згаданого Ба-
ха, Сен-Сена, Варвіяовкого. 
Коса-Анатольського, Реву-
цького, Л ят о ш й н ськрго, 
Шиманського і Крайолера. 
Спонзором концерту є Літе-
ратурно-мистецький Клюб в 
Ню Порку. 

Скрипка — надзвичайно 
ніжний, делікатний струн-
НИЙ інструмент, вона й ви-
магяс відповідної атмосфери. 
Вол. Цісик виступає виклю-
чно для української пубяі-
ки, здебільша з українською 
програмою, і току обрав Дай 
свого концерту камерні рим-
ці. Недільний концерт Воло-
дииира Цісика в УкраЬісь-
кому Інституті Америки бу-
де й культурно-товаріїською 
імпрезою: українська грома-
да дістане нагоду вшанува-
ти його самого з його 30-
річннм ювілеєм мистецької 
праці - та всю його мкс-
тецьку родину. 

L к-К. 

Померла відома громадянка 
сл. п. Анастасія Сімків-Кочан 

Грснт Гейвен, Мич. — У 
міському шпиталі після дов-
гоі і важкої недуга померла 
12 травня відома громадян-
ка сл. п. Анастасія Кочан, з 
дому Сімків, народжена 18-
97 р. в Калуші, в Україні. 
До ЗСА прибула у 1930 р. з 
мужем Осипом Кочаном. пк-
тивнии громадським діячем, 

1 який помер в 1964 р. Обос 
були захоплені українським 
мистецтвом та зібрали вели-
ку бібліотеку, картинну ґа-
лерію, пам'ятки української 
культури тошо По смерті 
мужа сл. п. Анастасія СІМ-
ків-Кочан жнла з доньками. 
Осиротила Наталку Морісон 
з двома донечками з Грент 
Гейвен, Мич. та Софію Гом-
тнч з чоловіком і трьома 
дітьми у Парижі, у Франції. 
Панахида відбудеться 15-го 
травня о 8-Й г. вечора в по-

н ш н а м и н м ш н ^ м в і к 

хоронному заведені С Йрс-
ми, похорон у п'ятницю 16 
о 10 год. з того ж заяедев-
ня до Вавяд Бруку. ДО п. 

Ь 3 ЛІтеватуриоиівК?Гець-
кого ІСтюбу в Ню Иорку по-
відомляють, що в п'ятницю 
16 травня ц. р. відбудеться 
там вечір, в першій частині 
якого виступлять Світляна 
Тонкошкур, сопрано, в су-
проводі Евгекії Вольц, та 
Юрій Стицина - піяйіст. В 
другій частині вечрра Hec– 
тор Пікковський доповідатй-
ме про ..Країну старинвої 
цивілізації Інків" з чнслсн-
ними ілккгтрап.1Йиимй про-
зіркамн. Початок о год. 8-
Ій веч. 

Замість квггіп на свіжу могилу 
пта Головно! Ра,гн Наукових Т( 

їм. Шевченка і Голови Н Т Ш в ЗСА 
Президента Головно! Ради Наукових Товариств 

сл. п. 
проф. д-ра РОМАНА ОМАЛЬ-СТОЦЬКОГО 

ек.тадас 100.00 (сто) долярія 
на щлі Н Т Ш в ЗСА 

Ню Порк, Н. П. Дороге КУЛЬЧІІІП,КА 
п і і і - ніГі 

книжки Читайте у кримські 

і газети, Сю часте читання 

вгде до простти. а просвіто 

— це сила! 

0П2О 

ЛГГЕРАТУРНО-МІІСТЕПЬКИИ К Л Ю Б в НЮ ПОРК.У 
ЗАІЕЯ УКРАЇНСЬКОГО ШСТИТУТУ AMt^HKH в НЮ ИОРКУ, Н. И. 

2 Схід 79-та вулиця 
НЕДІЛЯ 18-го ТРАВНЯ 1969 Р. ГОД. 7-иа ВЕЧ. 

Н О Н Ц Е Р Т 
ВОЛОДИМИР ЦІСИК - скрипка 
МАРІЯ ЦІСИК - акомпаніямент 

В програмі Бах. Сен Сян. Бараінськнй. Кос-Авахольськкй, Ревуцьккя. 
ЛятошВнсьіоій. ШвмаяовскІ, Крайслер 

В концерті Баха, партію 2-ої скрипки виконає КВІТКА ЦІСИК. 
оеаоі 

і 

Неділя, 18-го травня 1969 року 

На стадіоні Темпел Університету 
2800 Cheltenham Avenue, Philadelphia. Pa. 

Год. 3-тя по пол. 

Т Р И З У Б 
Філядс.тьфія 

- , ІНТЕР 
Ню Иорк 

ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ ЗА МИСТЕЦТВО А. Ф. ЛІГИ 

j ХІХІХХІХХХХХІХХХІГХХХХХХХХІХХІХХХХІІІГХХХХХХ 
83-ий ВІДДІЛ СУА в НЮ ПОРКУ 11. П. 

заіфошус псе Українське Громадянство на долоніль Ц 

д-ра Богдана Цимбалістого Я 
„УКРАЇНСЬКА МОЛОДІ ПІД ВИ ПІКОМ Н 

ДВОХ КУЛЬТУР" 
чі.і відбудеться н 

й у вівторок, 20-го травня 1969 року В 
Н 0 год. ":ЗО вечора ;і 
м в Українському Народному Домі в Ню Порку П 
Д кім. ч. 22 Н 
гуггтттітіххгххтіххххххххххххххххххххххххххх W 
м TirxxxxXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Українська Православна Федеральна В 
Кредитівка 

ітовідомля'' Украіясадее Рромадянство що 

з днем 15-го травня 1969 року 
В І Д Ч И Н И Л А С В О Ю 

допоміжну канцелярію 
під ч. 77 Сант Маркс Плейс (8 вул.) 

в Ню Йорку 
н приміщенні адв жата п. Романа Олесігицььпго 

Телефон l^Z) fco4--7-Wn 
Урядові години: 

поведі-іок і субвтн від 10-ої до 8-ої по йол.; 
п'ятниця від 6 до 8 веч. 

ДИРЕКЦІЯ КРЇ:ДІГПВКП 
(ТТроенмо яНрІяатя і заховати) 

гхтттлх^ххт^ххтхххіххххтл: і^хххххтххіххіх і іх ій 

Ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями і Знайомими, 
що в понеділок, 12-го травня 1909 р. по довгій і важкій недузі 

упокоїлась в Возі, в Грент Геішен, Міш., 
наша Найдорожча WAMA І "ВАБУїМІ 

БЛ. П. 

АНАСТАЗІЯ КОЧАН 
з дому СІМНІВ ^ 

вироджена 1897 р. в Калугаі, Україна. 

ПАНАХИДА в четвер, 15-то травня 1969 р. о год. 7:80 веч. в noxo– 
ронному заведенні її . Яреми прп 129 Схід 7-ма вул. в Ню Hopxj'. 

ПОХОРОН в п'ятницю, 16-тч) травня 1969 р. о год. 9-ій ранку з го-
го ж похоронного заведення на Український Православний Цвинтар 
в Ьавнд Бруку, Н. Дис. 

В глибокому смутку: 
доньки: НАТАЛІЯ МОРІСОН а донькою і сином 

СОФІЯ ГОМТИЧ з чоловіком і 3-ма дітьми 
в 

3 X ^ t o з волею Покійної, ирбеятьеа :іамість квЖВ. сісладатн пожертви 
на народні цілі 



шат шшш шшшеш 
СВОБОДА, ЧБГСВЕР, 15-го ТРАВНЯ 

ssseaamamBemumsssaesssssssssssssi 
1969 Ч. 90. 1 
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Праця 
W A N T K D M A U 

MEN 
fccpanding surfboard mlg. neda 
Щеп. Experienced auto polish– 
er, ffiairglafw, hand lay-up men. 
cabinet makers and carpenters 
Sot abaping. Top craftsmen re-
quired. Will train. Liberal bene– 

flts. Good opportunity for 
advancement– 

SURF-JET MFG.. 1NC. 
' 235 West industry Court 

Deer Park, L.L, N.Y. 

t i l i t y W o r k e r s 
Досконалі великі бенефіти. 
Дофра платня, навчимо для 

можливостей підвкшок. 

SKY SHEF. ENC. 
Hangar tf З 

LaGuardia Airport 
Flushmfc, b.L, N.Y. 

. 
a Elevator MechaniCN 
a Conversion Mechanics 
a Repair Mechanics 
О Maintenance Mechanics 
Тіостійнн праця. досконала 
нагода для відповідних, нелн. 
. кі оенефіти. 

ТІВІГегваІ Elevator Co., inc. 
100 Went End Ave. N.Y.C. 
'" Call (212) 90 7-1557 

-TOOL ї 5ІЕ MAKERS 
,1jL:. A MACHINIST 

expanding dompany is 
f^T men who are ex– 

ІЛ Maintaining Де 
Dies. A minimum of б 

experience ія necessary and 
дЬШІу to work with a mini– 

o f ouperviidon. These 
ЗП5 offerq steady year 
overtime work. Top rates 

v 'be paid for qualified per– 
4onnAl along with excellent 
-frijoge benefits. Call or write 

K її 

THE BUNTTNG 
COMPANY 

18 ft Allegheny Avenue 
Phltodehplua, Fa. 19132 

equal opportunity employer 

vCHEMlCAL OPERATOR 
TRAINEE 

4 - p.m. t o midnight 
work on ьргау drying 

,фтеїЦ.'. Must have high 
09І chemistry, interesting 

ЩШІІЇ Job can lead into several 
otjprt в п ш of company depend– 
tak,^W irtfereat and ability. Call 
^ 5 ^ . Л л п к , ' (201) 725-3232 
. v " f W W t Engineering inc. 

4 . :. Xortb Branch. NJ. 
З о ї - - - 1 - - -

І Праця 41 
HELP WANTED M A L E 11 

FENCE MEN 

Steady work all year round 
Must have drivers lie. Ссичі 

^lury. 
United Fence 

173 Ridge Street 
Newark. N.J. (201) 434-5816 

AUTOMATIC ZINC 
Die Casting Machine Operators. 
Will train. 2nd A 3rd shifts. 
Free insurance, hospitalization. 
Uniforms A safety shoes sup-

piled. 1 0 3 2nd A 3rd S h i f t 
bonus. 

CaMtrira Corp. 
Great Meadov Lane 

Hanover, N J . (S01) 887-7771 

GUARDS - ОХОРОНА 
Повний час, 52.50 на гадину. 
праця від оар.чз, багато 6ене-
фітів.. Чисто мик)'лс, вимага-
сться акта і тч-лефону. Знання 
анг. мови конечне. Телефон. 

(212) WH 4-1470 ог 
(201) 798-1171 

Mon. thru Friday 
9 AM З РМ. 

ФАБРИЧНА Ї Ю Ш Ч 
ГІочат. платня S100.00 на тиж-
день (^2.50 на годину) , під-
ИКШКИ 10f- кожного місяця до 
J3. l l на год. Внмаг. знання 
акт. мови. Нагода, вел. бене-
фітн, пенс. фонд. Телефонуй. 
(914) 668-1300, або гол. між 

1-Д у нівт. і сер. до 
І. Stern A Co.. inc. 

920 WiiKhington Street 
M t Yernon, N.Y. 

li Праця її 
І HELP W A N T E D F E M A L E g 

EXP. FLOOR LADY" 
Must be able to make a com– 
plete dress A instruct opera-
tors for semi section work. 

Steady, nice working condl– 
ГЗопя. 

Fair Alaid Mfg., Co. 
6 Church St.. Bound Brook, NJ 

Слії (201) 356-9030 

ГОСПОДИНЯ 
і КУХАРКА 

з мешканням або без, добра 
платня, тільки жінка в зріло-
му віці, доск. умовкни праці. 
Park Ridge Rest Home, .13 
Broadway, Parkridge, N..T. Го-
лосятись особисто або тел. по 
2-ій по пал. (201) 391-7040. 

UTtUTY WORKERS 
Доск. великі бенефітя, добра 
цлатня, навчимо, для маябут-

ности. 

ІЇ І S k y Shaf, inc. 
Hangar tf 5, La Guardla І Airport 

Flushing. N.Y. 

CHAMBER MA1DS 

Full time, steady job. good 
salary, excellent working con– 

ditlons. 
Master's School 

Dubbd Ferry, N.Y. 
Call (914) OW 3-1400 

(2) CUSTODIANS 
Night sh i f t Full time. Steady 
job, good salary. Excellent 

working conditions. 
Master's School 

DobbM Ferry, N.Y. 
Call (914) OW 3-1400 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У H CO ЮЗУ! 

i f HELP W A N T E D MALE Ц 

Г 

P R O D U C T I O N І О І І К Л И : V 
(2) 

FRICTION MANUFACTURING DEPARTMENT 
A-immcdiate need for an individual who has experience in 
Supervising personnel in ail pha-ses of fraction material 
manufacturing. 

Shift work. 
LAMINATES D E P A R T M E N T 

An individual with a minimum of 2 years supervisoiy ex– 
perience phis additional experience in the manufacturing of 

. laminates. 
' Shift work. 

" interested applicants may submit resume including salary 
i– 'requirements to: 

PERSONNEL M A N A G E R 

T h i o k o l t h e m i e a l C o r p o r a t i o n 
CHEMICAL DIVISION 

7W PL. Clinton Avenue Trenton, N.J. 08638 J 
An equal opportunity employer 

т і ї ж х х а х х і х і х х і і і х і х х т і х х х х і х і х х х х х х х г х х т ' 

P Праця 
HELP W A N T E D FEMALE І 

НА КІЛЬКА ГОДИН 

понг:д.-ігят. -
10 рано — 'Л:'АО по йол. 

Погрібно персоналу ДО Праці в 
нашій кафетерії, 1ИИІЕРЕД-
НІП ДОСВІД Н Е К О Н Е Ч І Ш П , 
але здібність слідкувати в 
анг. моні конечна. Праця 
ВКШОЧаб прибиранії)! і чніцен. 
ня столів парою, і т. д. Мін. 
висота Г)'П" мін вік 18. 
Платня 548 25 тюк. на поча-
ток - інші беЯвфІТН. Багато 
свят і вакацій. Т.и:иж до вн-
бору холодні або гарячі nepe– 

кускн, також уніформи. 
Інтерв'ю між лон до п'ят. 

8:30 11 AM. 
Employment Office, 7 Floor 
NteTROPOUTAN 
LIFE INSURANCE CO. 

11 Madison Ave. (24th St). 
NEW YORK C1TY 

An equal opportunity employer 

L Праця 
MALE A F E M A L E Ц 

OFFICE 
Openings in our New 

Maspeth Office 

CONSOLIDATED 
MERCHANDISING 

- Needs -
- SECRETARIES 
^ BOOKEEPERS 
- CLERICALS 

Apply in Person or Call 
59-50 Queens Midtown 

Expressway 
MASPETH, N.Y. 

894-5150 

Владика Іов і Владика Андрій посвятили 
наріжний камінь під пам'ятник Тарасові 

Шевченкові 
(Закінчення зі стор. 1-ої.) 

нями України :т свою casio– митник Тарасові ШЄВЧЄДК0-
етійність і незалежність ізіві. Закон 17. 380. Роки 1814-
такнми ж змаганнями ар- і 1861. Посвячення Наріжно-1 Тривав і її треСа прнспішити, 
ґентннськогс народу, доки го Каменя. Буенос Айрес. j ще перед внгасненням уря-
в.ін став господарем у влас- Ті. 4. 1969". З нагоди свята ідового реченця воздвигнен-
ній хаті — у власній держа- учасники жертвували на па-!ня монументу. Тому Комітет 
ВІ. Д и р е к т о р КУЛЬТУРИ МІСЬ- j МЯТНИК. В ТО.Му ЧИСЛІ Й ГОС-
кого уряду Буенос Айресу іті-аргентинці, а один із не-
П. Р. Т. Фрейкси підкреслив відомих добродіїв, який не 
у промові високі мистецькі 1 забажав назвати свого пріз-
вартості творів Т. Шевчеи- вниш, передав на тій же 
ка та його універсальність j площі 100.000 арґ пезів на 
для всього людства, у тому;будову пам'ятника Кобзаре-
й для аргенаинськогт) наро- ні. 
ду. Свято, розпочате арген- Увечорі н залі колегії j 
пінським й українським Сан Хозе відбулась ІІІевчеп-іц 

кий. Відбулась успішна мн-
стецька програма. Пам'ят-
ник Тарасові Шевченкові в 
Буенос Анресі, зокрема по-
евяченн.ч наріжного каменя 
В парку П а л е р м о , було 
об'єктом уваги ('толнчноі 
преси, радіо й телевізії. Збір-
ка на будову пам'ятника 

нам ятннка Т. Шевченкові в 
ряяаодої додос 

Аргентині сподівасться ак-
тивиішої фінансової допомо-
ги від українців з країн із 
високим життьовим рівнем. 
Українці в Аргентині і з ін-
ших країн Південної Амери-
кн жертвують щиро, але мі-
сцена валюта мас дуже об-
межену вартість. Місцевий 
тижневик „Наш Клич" з 8 
травня помістив репортаж з 
посвячення наріжного каме-
ня, ілюстрований багатьма 
фотознімками. 

З О Ї 

ііаеейну Твердого Вугілля! 
В н е д і л ю , 18-го т р а в н я 1969 р. 

в год. 2:00 по полудні 

гнмнами, що їх співали всі ківська академія, на якін, 
зібрані, закінчилось могут- між іншими, виступав з яс-1 
пім співом „Заповіту". Учас- кравою промовою член Ap– j 
никн свята мали на грудях : ґентинської Академії Літе-! 
синьо-жовті стяжки 3 порт- j ратури проф. д-р Анхель И. j 
ретом Т. Шевченка і написа- j Батістесса. українською мо- j 

2 

в залі 
Ж Р А Ї Н С Ь К О І КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

при 303 N. Shamokin SLf Shamokui, P i . 
- відбу-дуться 

НЛДЗВІІЧАГІНІ ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УІІСОЮЗУ 

- D 
о 

ми еспанською мовою: ,.ІГа-Івою промовляв І. Чарнець-,jj в я к н х п о в и н н і В З Яти участь Урядовці, Конвен-

НЕВЕСЕЛИИ ЮВІЛЕЙ 
(Закінченая зі crop. 2-ій) 

P a c k e r s 
То Work in Bevcntgc Room. 
Excellent Fringe Benefits. Good 

Salary. Apply 

HKY SHEF. 1NC. 
Hangur H 5 

LaQuardlu Airport 
Flanhlnic, L.1., N .v . 

p.: багато партій не no– 
шлють своїх делегатів на це 
віче. -

,,Український Історичний 
Журнал" (Київ, березень. 
1969 p.) згадус, що заснова-

доходнть до зороиного enpo– 
тиву, як це сталося на Угор-
щнні в 1956 році. 

В цих обставинах не диво, 
що 50-ліття створення Ко-
мінтерну зустрінули в бага-

ннй у Москві Комінтерн пос- ІТЬОХ компартіях з повною і о 
лав „перші слова привіту" ;байдужістю: Комінтерн був j Р 
комуністам України, де, як п історії комуністичного py– j 

PHAILMACIST 
40 hours. г) days 

Major Medical 
Paid vacat ion 
Profit sharing 
Paid Holidays 
WALGREEN 

DRUG STORES 
Menlo Park Shopping 

Center 
EDLSON, N. J. 

See Mr. Heissenbuttel 

З А Г А Л . Ф А Б Р И Ч Н А 
П О М І Ч 

Денна 1 пічна шнфтн, постін-
на праця, прнг,мні умовкни 

праці. 
Авін”ка Machinery Corp. 
2324 McDonald Avenue 

B'klyn, Coney island Area 
Call 440-Л700 

сказано в тому привіті, ,,po– 
бітникн й найбідніші селяни 
борються до переможного 
кінця за радянську республі-
ку". 

Причину такої уваги Ко-
мінтерну до України легко 
зрозуміти: Москва хотіла 

,тоді перекинути збаламучені 
комуністичною пропагандою 
війська отаманів Григоріева 
і Махна через Румунію на 
Угорщину, де комуністи за-
хопили владу. Окрім того, 
Україна була до зарізу пот-
рібна Москві як джерело п0-
стачання. Тоді писав Ленін 
до комісара Шліхтера, пос-
ланого грабувати українсь-
кнх селян: „Коли не довеос-
те до 1 травня або найдалі 
до 1 червня 50 мільйонів пу-
ДІВ ЗбІЖЖЯ, ТО МИ ВСІ ВНЗДН-
хасмо" („околосм"). 

Однак, надії запалити в 
Европі пожежу большевинь-
кої революції українськими 
силами не здійснились. Гри-
горіїв і Махно не пішли на 
Угорщину, а підняли пов-
стання проти московських 
окупантів. Отже, лише гра; 
буванням українського ре-
лянства уряд Леніна міг за-
довольнити потреби MOCKOH– 

ху великою невдачею. 
П. А. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

ДОСВІДЧЕНІ 
ОПБРЕПТОРИ, -КИ 

при с.портонім одязі, секційна 
праця і цілість. Постійна п р а - ) щ и н н . В Росії скасовано тоді 

.комітети бідноти", що збн-ця, Приємні умовкни. Також 
лосв. Hoffman Presser. 

Talnuulge Mfg. Co. 
324 Tulmadge Avenue 

Bound Brook, N.4. 
(201) 469-S1H 

ЗАГАЛ. ФАБРИЧНА 
ПОМІЧ 

Навчимо, денна і нічна шиф-
тн. Досвід неконечиий. 

Kobl Poly Bag Mfg. Co. 
747 Evergreen Avenue 

Brooklyn, N.Y. H i 8-8400 

МОЇ ДНІ 
БОРНО ОЛЕКСАНДРІВ 

Ш м - Z5 

рали харчові з а п а с и з селян, 
але в Україні большешіки 
з а в е л и „комітети незамож-
ннх селян", щ о мали збира-
тн харчові п р о д а т и для вн-
возу в Московщину. 

Ч е р е з 50 років бачимо як 
розв іялися мрії засновників 
Комінтерну про світову KO-
муністнчну революцію і про 
створення світової пролетар' 
ської д е р ж а в и . Замість миру 
між , ,братськими партіями", 
комуністичні уряди Китаю і 
Росії брязкають зброєю і за-
г р о ж у ю т ь взаємно ЗНШЦЄН-
ням. Між народами, що по-
пали п ід опіку Москви, росте 
ненависть до гнобителів, що 

тжішттішшйпв^шш 
ТАМ, ЩЕ НАРОДИВСЯ УНСОЮЗ 

Український Народний Союз з нагоди 75-річчя 
ггрелеігтус 

СУБОТА, 31-го ТРАВНЯ 1969 
S-тя мо пол. 

Служба Вожа 1 Панахида за Ук-
раїнсьюос Піонерів і померлих 
'ІІлеиів УНСоюзу. 

І Укр. Кат. Церква Преображешіл 
f Рвсподиього 

)01 N. Shamokin Street 

Йідкряття Пам'ятяжка Укра!я-
ьких Піонерам, які заснували 

в Anthracite va l ley в 
кльвенії. і 

ДВО-ДЕННУ ПРОГРАМУ СВЯТКУВАНЬ 
в Шамокіні, Па. - серці Округи Твердого Вугілля 

і місці народин УНСоюзу 
П Р О Г Р А М А 

БЕНКЕТ 19G9 

І^НВОВОЛ. 
, П Р И Й Н Я Т Т Я : 

Церковна :і.-іля 
- Уираінськи-й Ютюб Б-ва 

З а л я Америзсанського Леґіону 
. ротель James Madison 
в-та яв яол. 

З а л я Америклтгського ЛеГіотгу 
^dependence Street 

О Х О Т А , 31-го ТРАВНЯ 19G9 
Гнмнн: Американський КанодІЛ. 

ськігЛ. Український — 
Марія Лнсогір сопрано 

Можгтвя - о. ІОрІй Дубпнький, па-
рох Уіф K;IT. Церкви. 

В!діфіггтя ; представлення майстра 
церемшііі Посюі Лиеогір, го-
лонінгй предсідннк УНСоюеу 

Майстер церемонії 
Петро ІІУНИЛО, головний касир 
УНСоюзу 

Правіти - - Майор міста Шамокін 
Обід 
Представлення почесних гостей 
Українські танцюристи 
Чоловічий Х'ф Л:гай Валлей 
Голонна промова в анг. мові -

Михайло Кічок 
Марія Лнсогір - сольостгів 
Головна промова в укр. мові 

Степші Куроіінгь. заступник го-
ловного гфчздепдника УЙС 

Програма святкувань буде цередаааиа ,,живо" л Лейквуд Парк через 
станцію WMBT Shenandoah, Гл 

НЕДІЛЯ, 1-го ЧЕРВНЯ 
Lakewood Park. Pa. 
Stnte HiRhway No. 54 
(блна. Мапшой Ситі) 
1 -ше чсрвіш — проголошення ry– 
Кериатором Шейфером, Днем Укра-

іяеького Народного Союзу 
в Пенсяльвекії. 

Перед полуднем 
Церковні Богослужби 
В Католицькій і Православній 
Церквах 

2:30 по пол. 
КОНЦЕРТ 
Дівочий хор з Торонта 
,Зеснівка" 
Чоловічий хор Лігай Веллі 
Українські народігі танки під ке”р. 
Ооененка 
Ювілейна промова — заступник 
губернатора стейту Пенснльвенія 
дог. РеГімонд Г,р:ідерік 

5 до 9 веч. 
ЗАБАВА 
Оркестре Біллі Урбан 

СУБОТА, 
17-го ТРАВНЯ 1969 р. 

ІІЛАПНФІЛД, Н. Дж. М1сяч-
НІ збори Т-ва І. Франті 
372 о год. 7:30 веч. при 210 
Чорч стр. в Іґол Гал. Про-
ситься чл. прибути. Со-
фія Лонишнн 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, На. Місячи 
збори В-ва св, Юрія 239 
Відд . від год. 3:30 до 4:30 
по пол. в Укр Амер. Горож. 
Домі прн 847 N. Franklin St. 

Д-р в Галан, ггредс, М. 
Ковальчук, секр. 

НЕДІЛЯ, 
18-го ТРАВНЯ 1909 р. 

ЧНКАї”О. ІЛ.І. Річні загальні 
збори 423-го Відд. о год. 12 
дня в приміщенні домівки 
Відділу П7̂ н 2435 В Чика-
і'о вул. Проситься членство 
прибути. Управа 

ВВТЛЕГБМ, Па. Зннчайігі мі-
сячні збори В-ва са Днмит-
рія 2SS Відд.. о год 12 ЗО 
по пол. в Укр. Амер 
Клюбі. .417 Лини Аве 
ентьс-я ЧЛ. прибути і н 
НЯТИ ЗаЛеГЛІ НКЛ.іДКИ 
Мушастнй. секр. 

ПАСЧКПК. Н. Дж. Мі 
збори 42-го Відділу і 
Шевченка о год. 2 по пол. 
в УНДомі мри 237 Поре Ave. 
Проситься чл, вплачувати 
чл. вкладки на чаг В 
Марунчак, реі:р. секр. 

КАРТКРКТ, Н. Дж. Місячні 
збори Т-ма Запор. СЧч ;;і2 
Відд. о год. 1:30 по П”.і н 
клясі ч. 2 прн церкві сн Дн-
мнтрія. Просимо чл внрів-
нятн свою заборгованість 

Секреуар. 

цінні Делегати та Представники наступних Від-
ділів УНСоюзу: 

Вервик 164, 333; Цеитралія 90; Коддейл 201; 
Фреквнл 242, 382; Фріленд 429; Гезлетон 85; 
314; Магоной Ситі 305; Магоной Плейн 365; Мек 
А;гу 7; Майнеревил 78, 265; Мт. Кармел 2; Hopr– 

гумберленд 357; Шамокін 1; Шенаадоаг 98; 
Ст. Клер 9, 31, 228. 

В ПРОГРАМІ: 
Завершення плянів святкування 75-ліття УНС: 
1. Шамокін — субота 31-го травня 1969 р. 

З по пол. — Відкриття Пам'ятника Піонерам 
6 по пол. — Ювілейний Бенкет. 

2. Лейквуд Парк, Варнесвіл, Па. 
Неділя, 1-го червня 1969 р. 
Цілоденний Фестиваль. 
Ювілейна промова: Дост. Реймонд Бродерік, 

заст. губернатора Пенсильвенії 
У Зборах візьме участь: 

Йосип Лиеогір 
головний предсідннк УНСоюзу 

До участи в Зборах запрошені також всі Члени 
УНСоюзу та широкий загал Українського Гро-

мадянства цілої околиці. 
Г. СЛОВІК М. ГЕНТОШ С. МАЗУТ 
секретар голова ОК мкйгоголова 

а о с 

й ^Real Estate S 
НА ПРОДАЖ 

2-РОД. МУР. ДІМ 
З гаражем, газ. огрівання, 

,фронт, город, в Ridgewood, N-
Y.. вулиця з деревами. Помір. 

ціна. 
Тел.: (212) 477-1726 

Г 

ВРИДЖПОРТ. їй 
Т-на Укр СІЧ 
год. 2-ій по йол. 
прн 500 Галлет 

ції. Збори 
59 Відд. о 
в УНДомі 
пул. Про-

енться чл, вирівняти залег 
лі вкладки. Управк: 

книжкою 

ПОВСТАНСЬКИЙ 
ЗАПИСНИК 

Щ Автор 
Ш 

МИХАЙЛО 
Д А Н И Л Ю Б 

— лікар, журналіст, гро-
Щ мадський діяч — пред-
1 сташ'чс визрівання націо-
1 опальної свідомости ня 
І Волині, прихід окупантів 
Щ — совстських і німецьких 

. . .la - і боротьбу проти них. 
Для багатьох розкривао незнану панораму героїчних дій 
українських повстанців на Крем'янеччині в рока" 1942-43. 

288 сторін друку. Ціна 53.50 в м'якій оправі. 

"SvOBODA" 
81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

i r L j a r - . „ . ^ а г . 

5АП1ІІСН1И1!С 

z m ЗГЕГ 

і 
.1. K E N N E D Y Я Т А П П М І 
Dey St. A Harrison Aw. J 

І HARRISON, N.I . 
i w w w 4 i w w w w w w 4 ' 

ФЛ ТТ.ОЛІЛП ЗМАГАННЯ 
ЗА .МИСТЕЦТВО 

АМЕРИКАНСЬКОЇ 
ФУТБОЛЬНОЇ ЛІГИ 

kMAflkAA4v 
НЕДІЛЯ, 

18-го ТРАВНЯ 1969 
Год. 2:80 по пол. 

і ' і и ш т і н н и м і ї ї і 
УСТ . .Чориом. Січ" — Д а р т с 

Нюарк Вашингтон 
Передзмаг год. 1-ша по пол. 

УСТ ,,Чорном. Січ" виступить до цих змагань в скріпленому складі. 
Дартс, Вашингтон не програли ще досі жадних змагань 

11 Різне 11 
Українське Виснлкове Бюро 

ROMAN р ж а SERVICE 
141 2nd Ave.. New York City 
TeJ.: f!B 5-1430. - Висилаємо 
ПАЧКИ з О Д Я Г О М І - Х А Р Ч А . 
МІІ в УКРАЇНІ' 1 До ОССР. 
Приготовлено великий вибір 
матеріалів і різник товарів на 
висилку для рідних по д у ж е 

дешевих цінах. 
У рад. гвд.: від иове'д. до суб. 
8:30-6, неділя в ід 10-2 DO пол 

Business ЙЗ 
1S Opportunity 

одинокий 
ГОТКЛЬ-РїХЮРТ 

в Sl'LL!Y'AN COUNTY, N.Y. 
Українська околиця з україн-
ською церквою. Приміщення 
понад 100 осіб Приват. озеро, 
100 сидячих місць в .,”коктейл", 
ааснов. тому 28 р. Доскон. 
клінстеля. 100 :^кр. з 3-ма по-
токами, пов. влапгг.Ування 1 
тепер в обороті, лаійсенс на 
лікер, добр. дохід, за детайля-

ми Frank Hainxl 
Barryville, N.Y. 

SULLIVAN COUNTY 
COUNTRY 8t L A K E 

P R O P E R T I E S 
Call: Gibson McKean 

DAVIS R. CHANT 
REALTORS 

Eldred, N.Y. (914) 956-7682 

SCHOOL GU1DE Ш 9 

SACRED HEART 
SCHOOL 

R E S l D E N T SCHOOL FOR 
BOYS. , 

GRADES t THROUGH 8 
APPLY 

BROTHERS OF THE 
SACRED HEART 
ANDOVER, MASS. 

ДОБРЕ ЧИТАТИ 
д л я Д І Т Е Й І МОЛОДІ 

СОЙКА. 
ШТУКАРКА 

РОМАНА ЗАВАДОВИЧА 

Ціна - 1 доояр. 

11 Funeral Directors Ц 
Theodore WOLlNNlN,lnc 

Директор 
Похоронного Заведення 

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

Tel.: GR 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 
4221 PARK A v E N U i : 

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

Tel.: 863-2475 
Д и р е к т о р 

ПОСИФ СЕНКОВСЬКИИ 
Завідує влаштуванням oo– 
хороніп в каплицях, поло-
жених в кожнім районі міс-
та. Похороїш по мінімаль. 

mix ціпах. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИХ 

Займасться Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу-
ра. Модерна каплиця д о 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

ТАРЗАН, 4 . 6182. Тарз ан розглядає незнайомих. 

Я нарахував шістьох чо-
ловіків там адолнві. Ти кра-
ще ходи й подивись' 

Ходім подивитись: 

Бачу чотирьох великих 
автохтонів — двох інших 
мужчин в шеломах. які по-
добають на чужинців ” - . 

.. '- і -


