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В А М Е Р И Ц І 
ГУБЕРНАТОР РОКЕФЕЛЛЕР відвідав у вівторок 13 

травня в ранцях своєї поїздки до Середущої і Південної 
Америки республіки Сальвадор і Гватемалю. В Сальвадо-
рі він відбув розмову з президентом. Фіделем Санчезом 
Гернандезом і в Гватемалі з президентом Хуліо Сезаром 
Мендезом Монтенегро. Гватемальська преса заатакувала 
Рокефеллера за те. що його відвідини в цій країні трн-
вали иадто коротко — всього три і пів години, надто мало 
часу, щоб ознайомитися з потребами якоїсь країни. 

ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІЦІЄЮ РЕВІЗІЇ за нар-
котиками в мешканнях студентів Стейтового Університету 
в Стені Брук, Л. Ай., й,ув'язнення 13 студентів на тереяі 
цееї школи почалися у вівторок 13 травня ц. р. студент-
ські заворушення. Студенти підпалювали поліційні авта, 
вибивали вікна й підкладали вогонь в університетських 
будинках. Демонстрантів мусіла втихомирювати поліція. 

ПІД ЧАС СТУДЕНТСЬКИХ ЗАВОРУШЕНЬ В ШВ-
ЛЕННОМУ УНІВЕРСИТЕТІ в Бейтон Руж, стейт Луїзія-
на, в яких брало участь около 1000 студентів із усіх 8 ти-
сяч, студенти обкидували запальними бомбами, камінням 
і пляшками поліцію й урядників університету. Було по-
над 30 поранених. Поліція розігнала демонстрантів з доцо-
могою слізного газу й арештувала кільканадцять учаснЯ-
ків демонстрації. 

ТРОСТІСТИ (ОПІКУНИ) КОЛУМБІЙСЬКОГО УНІ-
В Е Р С Я Т Е Т У вирішили більшістю голосів піти на вимогу 
лівих студентів й вилучити військовий вишкіл, проводже-
ний в рамцях Вишкільного Корпусу Офіцерів Резерви 
(Ар-О-Ті-Сі) із програми шкільного навчання. Має це бу-
ти проведене до 1971 року. Водночас із цим вирішено ство-
рити університетський сенат, в склад якого, крім представ-
ників адміністрації і професури, входили б також пред-
ставниКи студентів. 

ДЕПАРТАМЕНТ СКАРБУ ЗСА подав до відома, що 
він звернеться до Конгресу з дозволом продукувати в 
дальшому півдолярові и оДнодюлярові монети з інших ме-
талів. а не зі срібла і таким чином припинити взагалі 
продую а о срібних монет. Водночас із цим Департамент 
Скарбу скасував заборону перетоплювання й ексиорту-
ваиил за кордон старих срібних монет ЗСА й обмежив про-
даж надвишкового срібла для індустрії з 2 мільйонів до 
півтора мільйона унцій. Водночас із цим вирішено внпу-
ститн у продаж 2.9 мільйона старих і рідкісних срібних 
долярів, які ще досі зберігаються в скарбницях департа-
меяту. 

,І у с а ї х і 
ЗАХІДІІЯ НІМЕЧЧИНА СТОЇТЬ теж перед поваж-

ною загрозою інфляції. Вона, як заявив її міністер народ-
ного господарства Карль Шіллер, „імпортована" з інших 
європейських країн. Найбільшими її причинами в велика 
ваможність людей, які не рахуються з грішми й тому 
масовими закупами підбивають ціни, що сприяє спірилі 
цін і платень, — брак робітничих рук на щораз більше 
місць праці, — тісне пов'язання торгівлі з ..хворими на' ВИ 
фляцію" країнами і г. п. Уряд рішив вжити phaytrtjcaato– 
бів проти інфляції, з яких найважливішим є Зменшення' 
бюджету на пів більйона дол. ( 

У БРНТІИСЬКОМУ УРЯДІ НЕМА гармонії HaJhtpa– 
щим доказом іе, що прем'єр Гаролд ВільсОн зредукував 
значення міністра внутрішніх справ Джеймса Каллегеяа, 
який належав до так званого вужчого кабінету -5-ох чле-
нів уряду: Вільсон запросив До себе Каллегена 1 заявив 
йому просто, щоб той не приходив більше на засідання 
вужчого кабінету. Припускають, що Каллеген' зречеться 
свого міністерського посту. Причина: Каллеген їяіиіати-
зував в внутрішньо - партійною опозицією; -. 

ІЗРАЇЛЬСЬКА АРМІЯ ДІСТАЛА запрошення - вжс-
латн своїх делегатів на показ летунства, що в няйблиЖ-
чому місяці відбудеться в Парижі. Те запрошення привіз 
до Ізраїлю один французький емернтоваянй генерал.'Це 
перший вияв зміни відношення Франції супроти ІзраїДю 
від часу відходу від влади де Голля. Шарль де Ґоллі, від-
ступяв був від традиційної французької проізраїльської 
політики, засудив Ьраїль за „агресію" проти арабських 
держав та разом із СССР підтримував арабів. 

Ш ПОРТУГАЛЬСЬКИХ СОЦІЯЛІСТШ ПІДПИСА-
ЛИ заклик до всіх інших опозиційних партій в Португа-
лії створити „один широкий демократичний фронт", яЦий 
у найближчих виборах, які повинні відбутися осінню 
цього року, виступив би одностайно за сшльНу ціль: пО-
ворот демократичного режиму в Португалії. Цей'заклик 
соціалістів стверджує, що не здійснилися надії, . ідо після 
відходу під влади Олівейрн Салязара, який по-днктатор-
ськн правив впродовж 40-ка років, прийде зворот" в сто-
рону демократії. Теперішній прем'єр д-р Марчеліо Каетаво 
заявив, що він допустить некомуністичну опозицію до уча-
сти у виборах. 

ОПИТИ У ФРАНЦП ВИКАЗАЛИ, що настрої фраяцу-
зів звертаються у користь голови сенату Алена Погера. 
як кандидата на президента, із шкодою для Жоржа ПОм-
піду, довголітнього прем'єра за влади Де Голля. Якщо 
ІІомпіду не виграє виборів зараз у першому голосуванні 
1 червня ц. р-, скориставши з розпорошення голосів м' ж 

кількох кандидатів, тоді він. мабуть, програє в тісніших 
іиборах, бо соціялістн і навіть комуністи можуть кинути 
свої голоси на Погера, вважаючи його таки за ліберальяі-
гього від де-голліста Помп іду. 

КРІШНА МКНОН ВЕРНУВСЯ до індійського парля-
менту, після того, як його Конгресова партія відмовилася 
два роки тому призначити його на свого кандидата в окру-
зі Бомбаю. Тепер він кандндував, як „незалежний", дїс-
тавши підтримку від комуністів. Крішна Менон був за 
прем'єра Джавагарлала Неру міністром військових справ 
і його димісіонувалн, коли наїзд Комуністичного Китаю 
проти Індії виявив великі недостачі індійської" армії. Перед 
тим Менон. як амбасадор Індії в Об'єднаних Націях.; раз-
у-раз демонстрував свою ьсрожість супроти ЗСА і симпа-
тії супроти СССР. 

В ІТАЛІЇ НАБРАВ РОЗГОЛОСУ КРАДІЖ 875.000 Га-
льонів вина, сконфіскованого державою та приміщеного в 
с л о в о запечатаних пивницях'"в минулому році, коли-то 
217 італійських внноробників оскаржено у фальшуванні 
вина. Тепер виявилося, що в більшості отих бочок знахо-
диться або вода, або бочки порожні, ото ж не стало го-
ловного матеріального доказу проти обвинувачених. 

ВІД УСПІХУ ЛЕТУ „АП0ЛЛ0-10" 
ЗАЛЕЖАТИМЕ ДЕСАНТ НА МІСЯЦІ 

Кейп Кениеді. — Тут за-
кінчуються підготовні праці 
до лету космічного кораб-
ля „Аполло-10", який поч-
неться в неділю 18 травня 
ц.р. о год. 12.49 по пол. літ-
нього часу, і Від успішного 
проведення якого залежати-
ме успіх висадження перших 
астронавтів на Місяць. Пере-
вірено всі інсталяції ракет-
ного бустера й самого кос-
мічного корабля, перейшли 
перевірку також астронавти, 
які складатимуть залогу 
„Аполло-10". Крім вишколу 
в керуванні їхньої кабіни во-
кн знайомилися на спеціяль-
ному курсі з топографією 
Місяця, зокрема тих око-
лиць, що в них мав бм від-
бутяся десант двох членів 
залоги з „Адолдо-П" влітку 
цього року. Проводив цей 
курс з астронавтами д-р Гар-
рнсон Г, ЦІмітт, науковець-
астронавт, спеціаліст в гео-
логії Місяця. Водночас із 
цим астронавти одержали 
докладні інструкції, які час-
тинн поверхні Місяця вони 
мають 'фотографувати. Три-
ватяме місія ,,Аполло-10" 
вісім днів, починаючи від 
неділі .18 травня. В середу 
„АполлОтКГ влетить в ор-
біту Шевця1 І почне кружля-
ти навколо нього. В nporpa– 
мі лету'іиГредбачено, що за-
лога корабля „Аполло-10" 
має відбутії протягом 61 і 1^2 

години 31 лет в орбіті Mic:i– 
ця, на 21 раз більше, як за-
лога космічного корабля ,,A– 
гіолло-9", яка відбула в гру д-
ні минулого року тільки де-
сять летів в Місячній орбіті 
Під час одного з таких круж-
лянь два члени залоги пол-
ковннк Стеффорд і коми. 
Серная перейдуть із-евов^ка-
бінн до спеціяльно збудова-
ного і пряспосібленого і̂для 
десанту на Місяці судна;8ід-
ЧІПЛЯТЬ ЙОГО ВІД СВОТЧЙКО-
рабля і полетять ним на віл-
стань яких 50 000 стіп ^ і д 
поверхні Місяця. В TOMJE ж 
часі комм. Янг пілотуватиме 
далі командним кораблем, 
сидячи в його кабіні, і буле 
продовжувати лет навколо 
Місяця на відстані яких 70 
миль від його поверхні, ма-
невруючи ним так, щоб ецо-
лучитнея знову з десантним 
судном, що в ньому будуть 
летіти Стеффорд, і Серная. 
Головним завданням Лету 
„Аполло-10" буде встановя-
ти можливість керування 
двох кораблів в зоні МІ0ЯЧ-
ної гравітації і переходу' з 
одного до другого. Якщо мі-
сія „Аполло-10" буде yeniw– 
ною, то це уможливить за-
початку'вання лету космічні і. 
го корабля ,.Аполло-ІІ" в 
дні 16 липня ц р . І ЗДІЙС-
нення пляну висадження 
перших астронавтів на Мі-
сяць в дві 20'лнння ц.р. 

НІНСОН ПРЕД'ЯВИВ плян 
ЗАМИРЕННЯ У В'ЄТНАМІ 

Вашингтон. — Ярезндент де річчю необхідною „прий-
Ричард Ніксон пред'явив у нятн інші засоби". Америка 
своїй промові до народу, що — ствердна Ніксон - вела в 

Вимагають відбуття конгресового 
першіухання в справі Фортаса 

Вашингтон. — Деякі з 
членів Палати репрезентан-
тів започаткували заходи 
для конгресового проведен-
нд слідства в справі обвняу-
жчейЬ?НіййЬжпеввйс судді 
Найвищого Суду Ебові Фор-
тасові. Республіканськнй 
конгресмен Юіарк Мек-Гре-
гор з Міннесоти запропону-
вав, щоб уже у вівторок 20 
травня' Ц.р. .започаткувати 
переслухаяня і покликати, 
ш перших, для зізнань і са-
мого Вба Фортаса і генвраль-
ного прокуратора Джава Н. 

Мічелла. Мала б провести ці 
переслуханий Палатна Пра-
вна Комісія. У відповідь на 
пропозицію МекГрегора jro– 
лова Комісії к о н г р е с м е н ^ 
Селлер заявив, що вже ус-
тійиено те, що мас бути зроб-
лене в цій справі в найблнж-
чому майбутньому. Сам Фор-
тас далі мовчить, не склада-
ючи ніяких вияснень ЧИ ВИ-
правдання. Дехто сподіва-
сться, що зробить щось В ТІЙ 
справі Найвищий Суд, при-
ватие зібрання членів якого 
має відбутися 16 травня ц.р. 

Совети таврують ЗСА за В'єтнамську 
війну - критикують Ніксона 

MOCKBB– — Московські 
,Давестія" принесли в cepe– 
ду 14 травня велику статтю 
9 ? напастями на амерякан-
ську політику у В'єтнамі та 
з персональними атаками 
проте президента Ніксона, я-
кйй — мовляв — завів на-
дії, що вія вестиме іншу, 
ані ж Джансон, політику. 
Тим часом, твердять боль-
шеанкн, політика Дясансо-
на супроти В'єтнаму зали-
шилась за урядування Нік-
сона ток) самою, тільки хі-

ба висловлюються її іншими 
словами. Стаття ,.Ізвсстій" 
втримана в привичному де-
магогічному тоні і на 100 
вісотків іде по лінії стано-
внща, що його займають 
Північний В'єтнам та B'cr– 
конґ. Америку називається 
далі „агресором", а півден-
но-в'стнамськнй уряд .,поме-
Лом Америки". ...маріонета-
ми" „клікою", яка ніби бо-
їться волі народу і тому не 
хоче погодитися на npono– 
нованнй комуністами коалі-

и виголосив через радіо-те-
левізію в середу 14 травня 
ц. р. плян замирення у В'ст-
намі. базований головно на 
даох пунктах: обопільне 
відкликання з Південного 
В'єтнаму збройних сил Аме-
рнкн та Північного В'стна-
му, за згори устійненими 
термінами і під міжнарод-
ною контролею, та переве-
дення — також під міжна-
родною контролею — вибо-
рів у Південному В'єтнамі. 
Конкретно. Ніксон запропо-
нував, щоб до одного року 
була відкликана з Півден-
ного В'єтнаму більшість а-
мернканських і північно-в'сг-
намськнх військ, а після то-
го, щоб рещтуючі війська 
були зосереджені у ВИЗНВЧЄ-
них місцях і не вели ніяких 
бойових дій. Ніксон ствер-
див. що політична розв'яз-
ка В'єтнамської проблеми це 
внутрішня справа в'стнам-
ців, але висловив готовість 
щодо участи Америки у пе-
рлгопорах на цю тему. Зате 
Ніксон підкреслив, що Аме-
рнка не погодиться ані на 
одностороннє в і дклнкання 
військ b BvnraMy, якщо 
нього самого не зробить Шв-
нічний В'єтнам, ані на та-
кнй мир, який буде „замас-
кованою прогрою" Америки. 
П р е зндент ствердив, ЩО 
„престиж" це не пусте СЛО-
во. коли йдеться про повагу 
держави у світі. Тому він 

Америки, яка завела б надії 
ЇЇ, союзників, була злеман-
НЯМ ПРИЙНЯТИХ СОЮЗНИЦЬ' 
'лю: зобов'язань .та стала 
джерелом наступної подібної 
війни, яку мусіли б вести 
..молодші брати" теперіш-
ніх вояків. Ніксон ствердив, 
що ніхто не хоче, війни -
ані Америка, ані Південний 
В'єтнам і що Це безглуздя 
продовжувати війну та що-
раз збільшувати людські 
жертви. Тут Ніксон, прнві-
тавши зголошення півден-
но-г.' тгяаиськнм підпільним 
, Національним Фронтом Вн-
ЗВОЛенЯЯ" 10-ох мирових 
пунктів — хоч він, Ніксон. 
з деякими з тих пунктів не 
погоджується натаврував 
одночасне посилення кому-
ністнчннх атак. Він пересте-
ріг. шо коли ті атаки бу-
длть продовжуватись і аме-
рпкянські людські втрати 
будуть збільшуватись — бу-

цьому сторіччі вже чотири 
війни, принісши в них кру-
гло один мільйон людських 
жертв. Але Америка не хоче 
ані територіяльннх корис-
тей, ані військових баз, ані 
теж військового союзу З ПІВ-
денним В'єтнамом і радо по-, 
годиться на її нейтральність, 
якщо вона буде дійсною. 
Однак Ніксон зажадав від-
кликання військ Північного 
В'єтнаму не тільки з Шв-
деняого В'єтнаму, але й із 
Ляосу та Камбоджн. щоб бу-
ла гарантія, що ті війська 
не заатакують знову Пів-
денного В'єтнаму з тамош-
ніх баз. Ніксон заявив roro– 
вість переговорювати на ба-
зі кожної пропозиції — 4-
ох пунктів Північного В'єт-
наму й 10-ох пунктів Наці-
онального Фронту Внзво-
леняя та підкреслив, т о ця 
його мирова пропозиція теж 
не є ультимативною, а зго-
лошеиа тільки як база для 
дебатів. Президент Ніксон 
хвалив південно-в'стнамсь-
кого президента Нгуєна Ван 
Tic за зголошену готовість 
переговорювати з комуніс-
тичним революційним ПІД-
піллям та запевнив, що А-
мернка визнає кожний пів-
денно-в'стнамськнй уряд, я-
кий прийде у висліді віль-
них демократичних вибо-
рів. Він запевнив, що знає 
про нетерпеливість амери-
канців, щоб мерщій закін-

Мирон Нуропась очолив Федерацію 
стейтових організацій українських 

республіканців 

Стоять від ліва: Богдан Футея (Огайо), Bag. Попівський 
(Аріз.), Тома В. Дармоград (Пеки) , Марія Душних (Н. 
П.). Тарас Шмагала (ОгвАо), Петро Пушило (Н. Д ж . ) , 
Мирон Леськів (Н. Д ж , ) . Валевтшна Єрмоленко (Міни.), 
Микола Олек (Ілл.), д-р Степан Мамчур (Мнш.), Миром 
Б. Куропась (Ілл.), Володимир Валарко (ОгвАо), Віктор 

Балабан (Тексас), д-р Сергій Єрмоленко (Міни.). 

виключив таку noaef lW^ Чити війну, але — мовляв 

ційнни уряд. Але „Ізвсстія" 
промовчують заяву прези-

-г- однобічне відкликання 
американських військ із 
В'стнаму неррозв'язало б си-
туації, .бо д^спрячипилр б 
тільки масакру у Піаденно-
му В'єтнамі, яка сколнхяуь 
ла б цілим світом. Це буа 
виразний натяк Президента 
на кривавий тарор, що його 
В'сткокг стосус с у п р оти 
мирного населення. Вістки з 
Північного В'стнаму гово-
ряті,, що тамошній провід 
вирікся надії на перемогу 
на бойовищах, але леліє на-
дію, що американський на-
рід втомиться і перестане во-
юватн. Президент ncpecre– 
ріг Північний В'єтнам про-
ти иодібних оман. Ніксон 
покликався на факт, що 
„майже без внйнятків" лі-
дери некимуністичннх дср-
жав Азії вважають односто-
рояиє відкликання амери-
канськнх військ з В'єтнаму 
за загрозу для безпеки тих 
країн. 

Промова Президента, яка 
охоплювала 3.000 слів, була 

Клівленд — З і 4 травня 
ц. р. відбулися тут коИфе-
ренція голів організацій ук-
раїнців - республіканців з 9-

І ох великих стейтів ЗСА з 
і ціллю створити федерацію 
і всіх таких стейтових оргаиі-
зацій. Запрошення на кон-

,ференцію розіслано всім го-
ловам 22-ох українських ре-

' спубліканських організацій: 
вони дістали були прнзна-
чення від професора Лева 

І Добрянського, найвидатні-
1 шого американсько - укрдїа-
ського республіканського ді-
яча, - під час останньої вн-
борчої кампанії, з сугестією 
— розвинути якнайживішу 
діяльність у користь канди-
датурн Ричарда Ніксона' 
Спіро ВГЯЮ. 11 ГОЛІВ СТЄЙТО-
внх організацій ,. прислали 
виправдання, що не можуть 
особисто прибути, разом із 
заявами повної льояльности 
І солідарности з постаяова-
ми, що будуть прийняті на 

Канта Південного В'єтнаму j виголошена спокійним, але 
Нґусна Вана Tic, в якій він (Достойним тоном та зверта-
зголосив готовість noporo– ла увагу передусім своєю 
ворюватн з В'стконґом. і примирливістю. 

ПЕРЕД ЮВІЛЕЙНИМИ СВЯТКУВАННЯМИ YHC В БАСЕЙНІ ТВЕРДОГО 
ВУГІЛЛЯ 

Як у?ке багато разів ін-
формоваяо; з кінцем цього; 
місяця ^ІДб:?гуться великі 
врочистості для відзначення 
75-річчя Українського На-
родного Союзу.'В суботу, 24-
го Травняі з цієї нагоди від-
будегься в Каряегі Голл в 
Ню Иорку прем'єра нової Й 
оригінальної опери Антона 
Р^удницькогО ..Анна Ярос-
лавна", До лібретта Леоніда 
Полтави, а чергового дня, в 
неділю 25-го травня, ця о-
пора буде повторена в Тавн 
Голл у Філадельфії. Тиж-
день пізніше ювілейні СВЯГ-
куваний УНСоюзу відбуді'-
ться там, де він народився: 
в басейні твердого вугілля s 
ПеПсяльвенІЇ. В суботу, 31-
го травня, відб:тїеться вро-
чистість дедикації пам'ятнн-
ка українським піонерам в 
Шамокші, і того самого дня 
там же буде ювілейний бен-
кет. Чергового дня, в НЄДІ-
л ю 1-го червня, відбудеться 
в недалекому Лейквуд Пар-
ку ювілейний фестиваль, під 
час якого, між іншим, вис-
тупить-показаний тут слав-
ний хор „Веснівка" з Торон-
та під дирятентурою Квітки 
Галини Зорнч-Кондратської. 

тій конференції. Між тяма, 
що прислали такі заяви. бу-
лн: Микола Новак (Каліф.). 
Мирослав Кальба (Кольо.), 
Іван Чернига (Коня.), Іван 
Кяегецький (Дел.) , Юлій 
Карпів (Дист. Кол,), д-р Ан-
дрій Турчин (Ьід,), Ореет 
Щудлюк (Месс) , Михайло 
Стефанишин (Мо.), д-р Ан-
тіи Жуковський (Н о р т 
Д а к ) , Вікторія Клос (Ваш.7, 
Богдан Завадівський (Віск.). 

Проф. Л. Добрянськлй вів 
міг особисто прибути, але 
надіслав листа з підкреслен-
ням історичного-значення 
тівї конференції, яка пОвнн-
на започаткуватя актявіза-
цію українських реслублІ-
канців у користь загальних 
республіканських цілей та 
придбати українцям, більше 
значення в TtepiBHHx колах. 
Звернення до конференції 
надіслав такоЛ конгресмен 
Роджерс МортбЯ, г о л о ва 

(Продовження на ст. 7-Ш )̂ 

Столичний аргентинський щоденник про 
пам'ятник Т. Шевченкові 

Буенос Айрес. — Попу-
ЛЯріШЙ СТОЛИЧНИЙ 1ЦОДЄН-
ник "Diario La Ргепва”у чи-
слі з 28 квітня помістив 
ілюстрований с в і т линами 
репортаж свого кореспон-
дента під наг. ..Посвятили 
наріжний камінь під пам'ят-
инк українському і-юрокові 
Тарасові Шевченкові". У 
репортажі, писаному ні мі-
сці події й переданому, оче-
ВИДНО, Т е л е ф о н о м ПОСТІЙНО-
подається помилково прізвн-
ще Т. Шевченка, як Тарас 
„Шевнко". Р о з повідаючи 
про акт посвячення наріж-
ного каменя, ,,Діяріо ля 
Прснса" зазначас, шо ве-

лику участь у тій церемойИ 
взяли не тільки старші, а й 
діти й молодь в українській 
воші та в уніформах своїх 
молодечих організацій. Пе-
реповіджено коротко б1огра-
фію Тараса Шевченка та йо-
го головні ідей В іншому 
репортажі, І л юстроааному 
сценою, коли Владика Іов 
УАГЩерквн в Південній А-
мериці розпочинав церемо-
нію посвячення, названр 
прізвище Тараса Шевченка 
без помилки, згадано також 
про Шевченківську акадр-
мію, пю відбулась увечері 
27 квітня в залі колегії Сан 
Хозе. на пошану Кобзаря 
України. 

Українець найменований президентом 
нафтової корпорації 

Ню Ппок. — Іван Г. Старр, житті та свосю жертвенністЮ 
активний член української на її цілі. На початку цього 
громади та, зокрема, таких року він пожертвував SJJQD 
її опганізацій, як Українські на катедру українських cW– 
Американські Ветерани, Лі- дій в Гарвардському уиівер-
га Української Католицької j ситеті та S300 на закуп j?g– 
Молоці та ін., був наймено-' таткувань для дитячого ваг 
ваний президентом „Стенвуд; бору на Союзівці. Іван Стайр 
Ойл Корпорейшин". що мас одружений з Юлією з Вои-
свій осідок в Ірі, в Пенсиль-І новичів і вони мають Д^К 
венії. Про це високе призна- синів і одну дочку. Всі є чже-
чення для молодого економі'! нами 325-го Відділу УНСр-
ста українського роду пові- юзу. 
домив дотеперішній презн-
дент згаданої корпорації 
Джая А. Кей під час зуст-
річі з представниками преси, и , д „ , . 4 A f ^ „ ДД 
приятелями та іншими уря- 0 - ДКК. ВАСИЛЯ КЛОС А 
довцями тісі корпорації в се-І Ионкерс. - Ювілейний 
реду, 14 травня. Іван Старр, Комітет на чолі з В. Чоліси, 
народжений у Вунсакет.І влаштовує у шкільній залі 
Ровд Айленд. закінчив no-j відзначення 50-ліття свя-
чаткову українську парафі^ щенства Всч. отця декана 
яльну школу в Бруклині, ку- Василя Клоса, пароха укра-
ди перенеслись його батьки, їнської католицької церкви 
іміґрантн з України, опісля св. Михаїла в Ионкерсі. 18-
інженерські студії, але пшіовіго травня з тієї нагоди буде 
за своїм природнім покли-1 ювілейна академія силами 
канням та почав свою кар'є- учнів школи, а 25 травня — 
ру в різних фінансових ус- бенкет, з участю Владики 
тановах, добившись тепер ви- Стемфордського И о с и фа 
сокого становища президен-Шмондюка та кількох міс-
та корпорації. Свою відда- цевих американських пред-
ність українській громаді стапників. Бенкет буде поле-
та її розвиткові він виявив редженнй ювілейною Служ-
свосю активною участю в їі бою Божою. 
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Сила громадської думки 
Громадську думку, чи — популярніше — публічну 

олінію — оформлюють різні чинники. Найперше - безпо-
середньо важливі події, факти, які породжують таку чи 
іншу реакцію в думках і настроях широких кіл народу. 
Далі — спосіб реферування подій та їх насвітлювання. 
Преса с могутнім фактором в оформлюванні громадської 
думки. Колись, коли ще не було новітньої преси, історія 
якої починається взагалі щойно від перших років ХУП 
сторіччя, величезний вплив на громадську думку мали лі-
тература і філософія: адже Велику Французьку Револю-
цію насправді підготовили своїми творами „енциклопедис-
ти", що заперечували дух монархічного абсолютизму. В 
демократії з її свободою усного й писаного слова із вплй-
вами преси суперничають у впливанні на уми й настрої 
широких кіл — публічні збори, віча, маніфестації, де-
монстрації. 

Теперішня дійсність в Америці щодня лодас лекції, як 
оформлюється громадську думку. Це водночас дуже пОв-
чальні лекції, як діс взагалі новітній демократичний уст-
рій, У вяявлюванні себе назверх суперничають різні течії, 
групи й великі організації. Між ними с будуючі, конструк-
тивні, але о й руйнуючі, деструктивні. Є між ними й такі, 
які самі себе дискредитують взасмосуперечними виступа-
ми. Наприклад, біла ліво-ліберальна організація „Студев-
ти за демократичне суспільство", відома своїми початкова 
ми літерами „СДС",. разом із войовничою організацією 
„Чорна Пантера" й іншими подібними муринськнми opra– 
нізаціямн вимагають негайного миру в В'єтнамі без уваги 
на становище тамошніх комуністів, себто вони за „мир 
для миру". Але ті самі дві союзні групи американського 
суспільства - ліві білі й чорні екстремісти - расисти, не 
тільки пропагують, але й переводять у діло війну на те-
рені університетів і коледжів, вдираються туди озброєні 
і виявляють свій „пацифізм" .— фізичним спротивом ПОЛІ-
пії. нищенням університетського манна. 

Однак, дійсність така, що не тільки конструктивні, але 
й руїнницькі чинники здобувають собі в умовах демокра-
тнчних'вольяостей вплив на державне життя. Хоч широкі 
американські кола, зокрема робітництво, неподатливі на 
пропаганду, що,пахне іюмунофільством, і хоч опитування 
виявляють, що більшість американського народу тики під-
трнмус політику Уряду, все ж, втомлений безперервними 
атаками ліберальних інтелектуалів, ліберальної преси й 
вуличних детонстрантів, попередній президент Линдон 
Джансон відмовився від кандидатури на перевибір. 

В останніх днях американська дійсність дала три прн-
клади на силу Громадської думки. Рахуючися з напруже-
ною увагоЛ, з якою громадянство стежить на протязі ро-
ку за перебігом безплідної Паризької конференції в enpa– 
ві ВЧягааму, Ttef на бойовища.Ч гинуть американські вояки, 
Де мирне населення, зазнає щораз більших втрат, презн-
деят Ніксон рішився вперше виступити із радіо - ТЄЛЄВІ-
зіяною промовою до народу в цій найболючішій справі. 
Далі, студентські ворохобники настільки вже перебрали 
міру, що в шароких громадських колах проявляється го-
стра реакція: у Конгресі зголошено в цій справі кілька 
законопроектів, на адресу університетської адміністрації і 
професури спиляться прикрі докори за „брак хребта", унф-
верситетам і коледжам, що не вміють завести у себе лад. 
погрожує позбавлення федеральних і стейтових субвенцій. 
Врешті, третя справа породила гостру реакцію громадсь-
кої думки: виявлення тижневиком ,,Лайф", що член Най-
вшцого Суду Бйб Фортас прийняв був від промисловця 
Луіса Волфсона 20.000 дол. „на студії і твори", і звернув 
ті гроші через 11 місяців, коли в міжчасі Волфсона за-
суджено на в'язницю за грошові майіпуляції-У „Н-И. Тайм-
сі" появився запит, чому така людина, як Фортас, що діс-
тає 60.000 доларів річно! платні, бездітна і мас дружнну-
адвоката, яка заробляє1 великі гроші,.спокусилась на гро-
ші, що кидають тінь на всу установу Найвищого Суду?! 
Мабуть, під натиском громадської думки Фортас зречеться 
свого становища в Найвищому Суді. 

В історії української вільної громади були приклади 
сили громадської думки. Під її натиском постала в 1048 
році Українська Національна Рада, під її натиском здій-
снено давній пляи скликання Першого Світового Конгресу 
Вільних Українців, під 3 натиском заманкрестовано єдність 
духовенства і цілого громадянства під час подорожі Kap– 
динала Сліпого по Північній Америці. 

Сила громадської думки безсумнівна, і тому важливо 
цю думку скеровувати, щоб заступала вона конструктивні 
ідеї та Плини. 

.Іеоиід Полтава 

КРАЙНЯ ПОРА 
До розкиданих у пресі в 

ЗСА і Канаді голосів з дома-
гаяяям створити Фонди У к-
раїнської Культури в обох 
країнах та Мистецькі Ради 
при головних політично-су-
спільних репрезевтаційних 
організаціях Комітеті Укра-
їнців Канади і Українському 
Конгресовому Комітеті Аме-
рики долучився голос куль-
турної діячки п-і Н. Башук 
у статті „Не самим хлібом 
живе людина", на сторінках 
„Гомону України" з 1-го бе-
резня. У тій статті, між ін-
шим. сказано про справи ук-
раїнської мови та про не ли-
ше збереження, а й розви-
ток поза Батьківщиною ук-
раїнськоі культури, цькова-
ної й переслідуваної окупан-
том. 

„Для тих справ, лише 
п-і Н. Башук, - як першої 
ваги, повинна створитися 
Мистецька Рада при КУК чи 
СКВУ. На останньому Конґ-
ресї українців Канади до 
„внесків"... я подала npono– 
зицію створити мистецьке чи 
імпрезове тіло при КУК Ко-
мусь на заваді є українське 
мистецтво..; Мрякобісся, як 
каже проф.. Я. Рудницький. 
На щастя, дещо вже є, напр. 
хор під керуванням В. Kap– 
даша, Струнна оркестра 
проф. Ковалева в Торонті. 
..Бандуристи", Гошуляк, Ук-
раїнський Дитячий Театр у 
Вінпіпезі. пам'ятник Шев-
ченкові, Ш є в ч еяківська 
фундація, а навіть дім УВ-
АН. Є багато дечого і на 
відповідному рівні. А треба 
більше". 

Українська . спільнота в 
Канаді вже зайнялася тво-
ренням Шевченківської Фуц-
дації, що з відсотків із зап-
ляяоваяого мільйона доля-
рів сприятиме розвиткові ук-
раїнської культури. У нас 
в ЗСА. до цього часу ще ні-
чого не зроблено в цьому на-
прямху. 

Згадувана авторка іифор-
м у вал а, що в самому Вінні-
пегу, у тій українській сто-
лиці Канади, аж проситься 
„створити репрезентативний 
хор, створити мандрівну на-
лярську виставку, відновити 
із кращими силами Укращ-
ський театр Я. Се-ччншпна, 
створити музичну студію або 
доповнити школу В. Kuci– 
левської, поширити малярсь-
ку школу К. Антонович, під-
держатн Український фестн-
валь у Давфииі і дати мо-
ральну піддержку Українсь-
кому Дитячому Театрові ПІД 
патронатом ОЖ ЛВУ, який 
пішов уже на широкі води 
(награв платівку „гіоза Де-
реза".Треба багато. Як, хто, 
якими фондами і засобами? 
— ось питання, які не мо-
жуть залишитись беа кон-
кретних відповідей". 

До цього додамо, що одна 
з великих імпрез у Торонті 
не відбулась лише тому, що 
юнійна симфонічна оркест-
ра „заправила" за виступ ве-
личезні гроші. І хоч там в 
українські музичні сили й 
мистці - організатори, укра-
ІнськоТ симфояІчноТ оркест-
ри все ще не створено, бо де 
знайти необхідну, особливо 
в перші часи, фінансову під-
тримку? 

Молодечий оперовий ан-
самбль у Філадельфії, під мк-
стецьким керівництвом про-
фесора УМІ, диригента Юрія 
Оранського вже другий рік 

перейшов у власній громаді 
на становище дисплейед 
персон'', не маючи місця, де 
вправлятн, ані навіть де exo– 
вати дорогі інструменти. А 
цей Ансамбль уже показав 
,Діана Коцького" і здійснив 
Інші оперового типу вистави 
на дійсно високому рівні. 
Мало того, Ансамбль уже 
мас партитуру нової опери 
— „Лис Микита", музика 
проф. Василя Овчаренка, та 
що з того? 

Виключним щастям для 
авторів опери „Анна Ярос-
лавна" була увага УНСоюзу 
до цієї ділянки української 
культури, однак, УНСолоз не 
може фінансувати багатьох 
таких коштовних починів. їх 
може фінансово підтримати 
лише вся українська грома-
да в зорганізованій формі. 
Ось тому знову мова про не-
обхідяість обдумати і створн-
ти Український Культурний 
Фонд на всеамерйканську 
міру, звичайно, при окремо-
му Секторі У к р а їнської 
Культури УККА. 

Такий постійний і тривкий 
з відсотками - прибутками 
фонд допоміг би в багатьох 
дійсно важливих починах не 
лише у ЗСА, а напевно й де-
ікде. Нині стоїмо перед фак-
том. якого не знає, мабуть, 
історія світової культури: з 
України передав українсь-
кий композитор до Риму 
прекрасну оперу „Незабудь-
ка". Римська опера мала 
ставити цей твір українсь-
кою мовою, як прохав автор. 
Українська співачка - соліст-
ка Тетяна Ара Шуфлин, яка 
перебуває в Римі, захоплено 
відгукнулась про оперу і бу-
ла б душею виконання цьо-
го нового твору, але... Ди-
рекція Римської опери чо-
мусь вважала за відповідне 
звернутися в цій справі до 
Москви, а звідти зажадали 
,Лезабудьку" поставити . . . 
російською мовою! Невідо-
иий автор повідомив, що за-
бороняс співати його твір ро-
сійською. мовою, але noro– 
джується, що лібретто МОЖ-
аа перекласти на будь-яку 
іншу мову. 

Що, коли б Дирекція Рим-
ської Опери погодилась на 
переклад? Навряд чи вона, 
фінансувала б цю працю, а, 
вже напевно погодилася б і 
з подякою прийняла відпо-
відну суму для перекладу — 
від вільних братів того ком-
позитора, від Фонду Україн-
ської Культури з Америка 

Вслухаймось у вимоги ук-
раїнських студентів, які не 
покинули духово і мовно Ук-
раїни. В один голос домага-
ються вони підтримки у ЇХ-
ній культурній праці, онов-
леяня змісту академій, кон-
цертів, вистав, піднесення 
культури на вищий рівень, 
упарі з зростанням україн-
ської людини нашого віку. 
Певно, що тут і там знай-
деться якщо не меценат, то 
жертводавець чи установа, 
котра забажає допомогти 
молоді або якомусь мистець-
кому ансамблеві. Але чи це 
розв'язка проблеми на дов-
іпу мету? 

Протягом останніх 2-3 ро-
ків помітне деяке зрушення 
у справі українського шкіль-
ництва, розповсюджування 
літератури для дітей україн-
ською мовою (не видань з 
поневоленої України). Помі-
чаємо деяку активізацію 

Ірода Книш 

НАПЕРЕДОДНІ 500-РІЧЧЯ КРИВАВОГО 
НАРОДОВБИВСТВА 

-
Не скептицизмом Книги 

Екклезіяста у вислові „нічо-
.го нового під сонцем" слід ЗІ-
ставляти минуле з сьогочас-
нам. але в ім'я кращого ро-
зуміяня теперішяости, бо ЇЇ 
нерідко прояснюють події 
колишнього. 

А втім, знання вашої мяо-
говікової спадщини не від-
кривають нам прозорої nepc– 
пективи історичних діянь і 
не влегшують оцінки себе-
пізнаяня. Надалі бо збира-
ють пожнив'я ворожі цензу-
ри, розкладницька npona– 
Гандя. імперіалістичні зазі-
хання, промовчування й 
фальсифікація подій. Але 
найбільше цьому сприяє 
власна нетямущість. У за-
.буття відійшла корисна й 
потрібна максима, яку на-
щнм великим предкам голо-
С8В Збірник Святослава: 
.Добре є, браття, читати 
книги!" , . 
І Ми не звикли брати науку 
з історії, втримувати тятлість 
із давниною. А ми ж власне 
ft є витвором нашої історії, 
бо її діяння нас формували. 
я печаттю їхнього духа ми 
йдемо крізь життя: всі разом 
і кожне зокрема. Наша доро-
га тверда терниста. Вдалий 
процес нашого завершував^ 
ня брутально нівечили про-
тоиаступи, розвій і зміни ки-
дали нас із вершин розквіту 
в^безодню падіння. Суверен-
ність і соборність приречені 
на загладу там, де. душа на-
ції її історія окрадена й 
привласнена ворогами. Але 
не знищити історії живого 
народу! 

Споконвічна ідея соборно-
стн була джерелом могутно-
сти нашої княжої держави і 
ста. і а для нас свого роду бу-
меранґом, що досягав наші 
зусилля відродити ЇЇ. За неї 
вхопилися сусіди, „собиряте-
лГ' Руси - України, щоб нас 
викоренити, стерти, знищити 
на нашій рідній землі. Нам 
ніхто не допомагав і ніхто 
не захищав нас від напасни-
ків. Польща, Литва, а згодом 
Москва тільки чигали на 
розгром нас степовими орда-
Ж. Проте, всіх ласих грабі-
ЖНИКІВ - КОЛеКЦІОНерІВ ХНТ-
рістю перевищила Москва. 

.Збирати руські землі" — 
ось була програма для екс-
пансії Москви, володарі якої 
СВОЯЧИЛИСЯ З РУСЬКИМИ КНЯ-
зями. З азіатською перфід-
яістю монголо - татарська 
Московщина вдягнула на се-
бе овечу шкіру: прийняла 
книжну мову русичів і при-
своїла собі їхню назву. П 
декляративне с л о в'явство 
залишилося ВИКЛЮЧНО ЛІНҐ-
в і стичним. П о г рабувавши 
наші землі, їхню назву, мо-
ву й культуру, москалі вже 
не мають потреби прихову-
ватн своє справжнє обличчя, 
кк це гордо заявляє Н. Tpy– 

зоргаиізованого життя укра-
їнського студентства у біль-
іності країн вільного світу. 
Всі ці прояви треба піДХО-
ПІГГН. Мільйонові фонди для 
збереження і розвитку віль-
ної української культури на 
майбутні десятиріччя стоять 
на черзі життя української 
спільноти. 

простір цівмільйонового міс-
та, може найбільшого в се-
редньовічній Бвроиі. 

З усієї історії Новгорода 
говорить дух чужої моска-
ляж нації Яскраво показав 
це трагічно обірваний enpo– 
тяв Новгородської республі-
ки, свідчить про це її чорна 
могила. Вся духовість наро-
ду, освіта, мистецтво, apxi– 
тектура, широкі садиби в га-
ях і садах, одіння. увесь 
стиль життя, а особливо мо-
ва - схожі з Півднем. Мико-
ла Костомаров показав нам 
групу новгородців на карти-
ні з ХУ століття в церкві св. 
Миколи. Видніють на ній 
кілька мужчин і одна жінка, 
їхній одяг: чорні штани, 
вкладені в червоні чоботи з 
високими халявами. вишив-
кн на грудях із обох боків 
переднього посередині розрі-
зу, на плечах накидка з від-
книутими рукавами (жу-
пан); у жінки одежа дохо-
днть до стіп, на голові ша-
почка, пов'язана хусткою, 
обвитою на підборідді. Він 
же запевняє, що Іван KOHOB– 
ченко в думі - це новгород-
ський удалець. 

Місцеві назви, наприклад. 
Дубно, Городок. Замостя. 
Березово. Сорочинці, Березо-
вець, Любииичі. Ніженець. 
Новосілкн. Равуня. Kopoc– 
тии. Хотин, В и ш городок, 
Дюбио, Ковалево і т. п.. 
форми ймен: Івашко. Гав-
рнлко. Захарко — зберегли-
ся до останніх часів. Роз-
мовляючн з нащадками нов-
городції! у своїй дослідннць-
кіЙ подорожі по Новгород-
ській землі, Костомаров мав 
враження, що говорить із 
киянами. (Збірне видання 
творів, 1903, І). 

Поширене серед населення 
знання письма, та ж сама те-
хніка берестових грамот, що 
й у Кисві, як і. наприклад, 
напис на кам'яному хресті 
Іванка Павловича в Новго-
роді (з 1132 p.) - - рідний 
брат оцілілого на стінах 
церкви св. Пантелеймона в 
Галичі: ..В княженіс MCTHC– 
лава.. іскали Ляха в Плоте-
ніжі і не найшли..." Також 
характер повних літер. ско-
рочень і пов'язань — іденти-
чні з кириличними написа-
ми. наприклад, у церкві св. 
Спаса на Берестові коло Пе-
черської Лаври. (Йосиф Пе-
ленський: Галич в історії 
середньовічного мистецтва. 
Краків, 1914, вид. Акад. На-
ук). 

Із спільного джерела на-
шої знаменитої метрополії, 
тієї величної столиці на се-
ми пагорбах - по всіх на-
ших землях променювали: 
святість, краса, пишнота, си-
ла, велич! 

Займаючи вийнятковс міс-
це в політичній системі Ки-
Івської імперії, бувши роз-
садвнком київських князів 
(як руська ,,ваґіна реО'м" за 
висловом Михайла Грушев-
ського), Новгородська зем-
ля як найперша після Києва 
мала призначення обороннн-
ці так в авангарді, як і в а-
рієрґарді. Міжнародне зна-
чеяня Великого Новгорода 
як важливого осередку тор-
гівлі, його державна потуга. 
матеріяльні б а г а тства й 
культурні цінності стояли на 
сторожі всіх земель від СХО-
ду, заходу ft півночі. 

Довго готовила Москва 
вічевого дзвона на Ярославо- свої сили, щоб Великий Нов-
вому Дворі — все це ВИЛОВ- город знищити. 
няло колись велетенський (Закінчення буде) 

бецкой (.ДС проблеме русеко. 
го самопознання, Собрание 
статей, Париж, 1^27). Він у-
важас честю для москалів 
бути нащадками Джінгісха-
на, Тамерлана, Кубіляя І ін-
шнх володарів монгольської 
імперії. Варто пряг тому дода-
тн, що італійський подоро-
жних Пальомі, побувавши в 
Москві у 1733-4 pp., застері-
гався, що порівняння моска-
лів із татарами є образою 
для останніх. 

Пожежами, убивствами, 
грабунками, руйнуванням 
збирали ,,великне князья" 
Москви руські землі згідно з 
поглядами азійських орд, які 
вважали своєю власністю 
всі ті землі, що їх докорінно 
спустошили. А як тільки ПО-
збулися ханської зверхвос-
ти, завойовницькою методою 
татаро - монголів утвердили 
свій імперіалізм. Історики 
слушно вважають падіння 
Новгородської республі ки 
початком його безперервної 
експансії аж по сьогодні. 

Добігає вже півтисячі ро-
ків від того часу, коли до-
вершйвея перший етап змагу 
між демократичним федера-
лізмом руських земель і а-
зійськОю деспотією MOCKOB– 
щнни. Наші предки npanty– 
лн соборностн з далеко nocy– 
неною автонрмісю"князівств 
і провінцій, ? чого скориста-
ла Москва, застосувавши в 
повній мірі східню жорсто-
кість, підступність, віроломс-
тво і лицемірство. 

ц 
-

Великий Новгород, колись 
горда провінція могутньої 
КИЇВСЬКОЇ держави, що до-
сягла берегів Північного мо-
ря, від століть посідала влас-
ну автономію, ,,льготну гра-
моту" князя Ярослава Муд-
рого. Особа новгородського 
князя, призначуваного Кис-
вом, Та церковне зверхниц-
тво „митрополита київсько-
го й усієї Русиу,, як сказано 
ще в акті з 31 березня 1461 
p.: „Се аз Иона, митрополит 
київський і всея Руси" („Ак-
ти юридичного побуту ста-
рої Руси", виді Археогр. ко-
місіГ. під ред. Н. Калачова, 
Сптб., 1857, т. І, fcrop. 63. П, 
crop. 335), були символами 
єдностн й соборностн всіх зе-
мель. 

Ставши н а ймогутнішим 
торговельним о с е редком. 
Новгород Великий не забув 
лицарських традицій, жив 
епохою перемог, я к и м и 
Мстислав Удалий покорив 
суздальців під зверхність 
новгородців. Сувора Новго-
родська земля прагнула сво-
їм блиском дорівнятись пів-
Двнній столиці, цьому ОСЯЙ' 
яому розсадникові нашої 
культури й державности, 
звідкіля проміння політичної 
влади й цивілізації осяічува-
ло найдальші закутки дер-
жави. Монументальні будів-
лі Новгорода Великого, його 
храми, собор св. Софії, мона-
стнрі, замки, боярські двори, 
просторі майдани, торгові 
площі, широкі вулиці, бряз-
кіт зброї, гомін розмов, га-
мір прохожих, лункі співи 
молебнів, а над усім розко-
тисте бовкання потужного 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ -
.,. iv:,j -

ПРО ДИР. ГР. 
ЦЕГЛИНСЬКОГО 

У „Свободі" ч. 86 з 9трав-
ня ц. р. проф. Степан' ЇПах 
в своїм історичнім Haj?Hci пи-
ше: „В 1910 р. дар.Ч^).;Це-
глинський перейшов на ЄМЄ-
pHTjpy. В 1912 р, вибрано 
його вдруге послОм'”Дог ві-
денського парлямент^, але 
того ж таки року 22 жовтня 
він помер, і похоронено йо-
го в Перемишлі". 

В шкільному ррцД:;ТЙЗЛ4 
директором української гім-
назії в Тернополі був проф. 
Гр. Цеглинський. Пам'ятаю, 
якраз в заступстві проф. Му-
зичкн прийшов він дір кляси 
і учив нас числівників. Я до-
нині немов бачу його ї чую 
його голос Під час вакацій 
1914 р. вибухла війна,'а з 
приходом війська царської 
Росії дир. Гр. Цеглинський 
покінчив своє життя "в бу-
динку української гімназії в 
Тернополі. Де його noxopo– 
нили - не знаю, може і в 
Тернополі. 

Д-р мед. Теедооїи 
Сєньківський 

Філадельфія 

і 
ПРО СТАТТЮ О. Д-РА 

В. КОВАЛИКА 
„Потрібно чи не^ nojpi6-

но українського обряду?'' — 
цю статтю о. д-ра Волрдимн-
ра Ковалика, ЧСВВ,:вміще-
ну в ..Свободі", прочикав я 
з великим задоволенням і 
полегшею. Це, - , сильний і 
реалістичний голос з рядів 
священства, на який .миряни 
ждали вже давно. Клонимо 
голову перед о. Коваликом 
за щиру оборону всього, нам 
рідного. 

Прошу дуже цю .статтю 
перекласти на англійську 
MODy і вмістити В ОНГЛОМОВ-
нін „Свободі", а також бу-
ло б добре випустити ті ОК-
ремою брошуркою дляу по-
ширення між англомовними 
українцями. 

Зиновій .Квіт 
Клівленд 

„СВЯТО НА КОРДОНІ" 
з чеср 'х' ,: 

Про таке „свято" повідо-
мнла „Молодь України" з 11 
травня. Воно відбулось „на 
кордоні CCCP з ЧССР" тож 
навіть не на кордоні „УС-
СР", хоча насправді зустріч 
чехів і словаків з українцЯ" 
мн з Ужгороду відбулась на 
українській території. Укра-
їнське в тій офіційній зуст-
річі було тільки те, Ш,О ОДНО 
гасло написане українською 
мовою, а російською були ДС-
сяткн гасел. На „святі" вис-
тупав Ян Ксцесланський із 
Сх. Словаччини, голова пар-
тійного комуністичного ко-
мітету. який заявив, що -,,че-
хо-словацький народ -увій-
шов у сім'ю совстських на-
родів", себто промовець ПІД-
тримував доктрину Брежне-
ва про совстський „KOMMOH– 
ВеЛТ". - . : 1 ; 

СОЮЗОВЩ! ВСІ BE? ВИИ-
НЯТКУ ЗУСТРІЧАЙМОСЯ 
З ЧЛЕНАМИ ЕЯСЗВКУТИ-
ВИ УНСоюзу НА ОКРУЖ -
НИХ ЗБОРАХ. НЕХАЙ НА 
НИХ НЕ ЗАБРАКНЕ НШО-
ГО З ВАС! 

Степан Шах 

ДЕРЖАВНА ПМНАЗІЯ 
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

НАВЧАННЯ В ПЕРЕМИШЛІ 
(Історичний нарис — У 80-ліття) 

(8) 
Щойно коли в 1933-му 

році вибрано було головою 
спортового Товариства „Сян" 
дир. Ст. Шаха набуло це 
товариство у 1935 р. на Вов-
чу власну спортову площу. 
де розігравало свої змаган-
ня з іншими спортовими 
клюбами; там також відбу-
вали учні перемнських ук-
раїнських шкіл спортові свя-
та і футболеві гри - за зяи-
женою оплатою: Українсь-
ка Державна Гімназія, при-
ватна гімназія Українського 
Дівочого Інституту і молодь 
вселюдної 7-клясової шко-
ли ім. М. Шашхевича та 6-
клясової школи СС Служеб-
виць на Засянні. 

Дир. Шах гуртував біля 
себе лещетарів гімназії і 
влаштовував з юши замо-

вою порою лещетарські про-
гулянкн в гористі околіпді 
Перемишля, в напрямі Kpy– 
гелп. на терен повоєнного 
форту УІ Скол. австрійської 
твердині і в напрямі на Брн-
ЛИНЦІ або на найвищу гору 
в пов:ті Копнстянку (541 м. 
висоти). А в лютому виїздив 
зі своїми лащетарями на 
тиждень у Карпати, головне 
в околиці Турки або в коли-
ці Ліська. Разом з ними їздн-
ЛИ „обов'язково" шкільний 
лікар д-р Мирослав Куннк, 
визначний л є щ є т а рськнй 
змагун (нині в Канаді), у-
читель руханкц проф. Єв-
ген Бачинськнй або ного по-
МІЧНИК — ,,ТІЛеСНИЙ ВИХОВ-
ник" Мях. Романець. 

Мав Спортовнй Кружок у 
своїй виховній програмі та-

кож футболеві змагання і 
спортові секції, навіть крас-
знавчі, що йшли за традиці-
ямк забороненого шкільною 
владою „Пласту", ідейним 
провідником якого був увесь 
час проф. Теодор Поліха, 
що при різних спОртових на-
годах заступав двр. Шаха.. 

Але організаційне життя 
учнів гімназії зосереджува-
лось у самоуправній Між-
клясевій Громаді Учнів, до 
якої належали вибрані ко-
леґамй представники Кля-
сових Громад усіх кляс та 
голови самоосвітніх учнівсь-
ких кружків, яких було в 
гімназії від 1922 р. - 8: 1) 
Марійська Дружина — під 
проводом о. проф. П. Голин-
ського. 2) Україністичний 
Кружок ім. Л. Українки 
(опікун проф. д-р Євген 
Грицак), 3) Історкчно-Гео-
графічний Кружок (опікун 
проф. Вол. Соллогуб), 4) 
Музичний Кружок — хор і 
оркестра (опікун і диригент 

- проф. Павло Волянсь-
кий), 5) Драматичний (опі-
кун проф. Богдан Загайке-
вич), в) Природннчо-геоло-
ггчиий (опікун проф. Юрій 
ДжиГало), 7) Кляспчний 

(опікун проф. Семен Ку-
зик) і 8) Спортовий „Сяно-
ва Чайка" (опікун проф. 
Євген Бачинськнй). Крім 

і цього був ще Кружок Оща-
дности (проф. Степан Малн-
новський). В цім Кружку 

'учні складали свої дрібні 
'ощадності на книжечки ЛК-
О. і в 1935 р. на конті ПКО 

(було вже 617 золотих, а на 
банковім конті — понад 
1.000 зол. Кличем Кружка 
Ощадности було: ,.Ощад-
ність гартус волю, сталить 
характер людини". 

І Усіми Кружками керува-
ла президія Міжклясіовоі 
Громади, головою якої був 
звичайно учень УП кляси. 
а відтак ліцеант 1-го року 

і ліцею. Ця Міжклясова Гро-
, мада підлягала безпосеред-
ньо директорові гімназії, а 

. голова Міжклясової Грома-
ди пропонував і узгіднював 

Із директором гімназії або з 
його заступником (проф. І. 
Поповським, а відтак проф. 
Богданом Шеховичем про-
граму праці усіх гуртків — 
звичайно на протяг семест-
ру. До почесних обов'язків 
голови Міжклясової Грома-
ди належало внголосптн 

промову на шкільному кон-
церті в честь Т. Шевченка. 

Концерти в честь генія У-
країни були вершком патрі-
отнчного наставлення учнів, 
і тому промови ці були ду-
же „витончені". Концерти 
закінчувано в і д співанням 
гнмну „Ще не вмерла Ук-
раїна!" Заборонено було 
владою співати „Не пора, не 
пора", і за порушення цієї 
заборони Львівська Шкіль-
на Кураторія розв'язувала 
школу. Дир С. Шах увів до 
програм U1 є в ч є я кївських 
концертів випробувані ним 
уже в Академічній Гімназії 
у Львові збірні деклямації 
та інсценізації поем Т. Шев-
ченка. Інсценізації уведено і 
до поезій Л. Українки, до 
новель В". Стефаника. що 
заохотило учнів навіть са-
мим братися за перо й укла-
дати тексти до драматичних 
вистав. А як взірець служн-
ли їм інсценізації дир. Ст. 
Шаха з оповідань чи легенд 
з Начального Літопису Hec– 
тора, як, наприклад, „Чудо 
св. Николая над половчи-
ном" (легенда з ХП віку), 
в трьох актах, яку відігра-
лн учні державної гімназії, 

учениці Дівочого Інституту, 
школа св. Николая СС Слу-
жебниць, і яку видрукували 
оо. Василіяни в Жовкві як 
ч. 17 „Бібліотеки Релігійної 
Драми" в 1937 p., 

Крім рік-річних святкових 
концертів у честь св. Ио-
сафата та Т. Шевченка від-
значалн учні й інші літера-
турні та історичні річниці. 
як, наприклад, ювілей 50-
ліття перемиської поетки У-
ляни Кравченко, 40-ліття 
літературної праці Богдана 
Лепкого в 1934 p.. 20-ліття 
смерти Івана Франка в 1936 
р. До виступу у гімназії за-
прошувано співаків-солістів, 
піяністів — перемнських і з 
інших міст, яким оплачува-
но дорогу. рецитаторів-'дек-
ляматорів, як, наприклад не-
зрівнянного інтерпретатора 
новель В. Стефаника мгра 
Березовського-Ґеника, як та-
кож з викладами учених, на-
приклад. доцента географа 
краківського ун-ту д-ра Во-
лодимира Кубійовича чи 
проф. Івана Огіснка з Bap– 
шави. 

З інших національних свят 
чи історичних річниць від-
значалн учні з особливим 

пієтизмом річницю „Бою під 
Кругами". В цім бою з боль-
шевиками брали чинну у-
часть два учні Перемиської 
Гімназії — Григорій Пипсь-
кий і Роман Сорокевич — 
і там склали свої молодечі 
голови за незалежність Ук-
раїни. А який внутрішній 
настрій пакував серед учнів 
в останніх роках перед вій-
ною. хай засвідчить стверд-
ження кол. голови МІЖКЛЯ-
сової Громади в шк'. році 
1934735 - іяж. Євгена Ста-
хова. річник матури 1936 
(нині в Америці): „Особли-
вим осередком дій підпіль-
ного pjxy ОУН в Перемиш-
лі була Перемиська Гімиа-
зія. А дир. С. Шах оборо-
няв гімназію й її учнів пе-
ред наступом польської вла-
ди і поліціГ'. (Див.: „Збір-
ник п. н. „Перемишль — За-
хідній бастіон України", що 
вийшов під редакцією проф. 
Б. Загайкевича, Ню Иорк-
Філядельфія 1961, на стор. 
176. - у статті Євг. Craxo– 
ва: „Сини Перемиської Зем-
лі в українському револю-
ційночвизвольному русі 19-
30-1945 років"). 

Кінець Історії Перемясь-

кої Гімназії поклав, вибух 
німецько-польської війни і 
окупація Перемишля -COBCT– 
ською армісю 28 вересня 19-
39 р. Навчання в гімназії 
розпочалось 15 жовтня, 19-
39 p.. а протягом шк. року 
1939740 перетворено її.з обо-
ма відділами ліцею на со-
встську 10-річку, яку злуче-
но з такою ж 10-літкою'Ук-
раїнського Дівочого Івсти-
тут і надано їй ім'я Сталіна. 
Управителем цієї школи іме-
новано ляйтенанта червової 
армії Глухенького, ajte' по 
двох місяцях зрезигнував 
він і його місце зайняла 
спроваджена учителька Не-
борак, дружина майора-ло-
літрука. Візитатором.. школи 
імен^ала обласна ко'муніс-
тнчна влада кол. професора 
Перемиської Гімназії Ми-
хайла Демчука, що належав 
до Української Партії Со-
ціял-Демократів. 

За часів гітлерівської оку-
паціі Перемишля (1W1-19-
44) Псремищина входила в 
склад краківського дястрик-
ту „Генеральної Губер^" . 
Української Гімналії у Пе-
ремишлі не відноад9І^ на 

(Закінчення па сторіЧ-Й) 
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ВИСТАВКА ПАМ'ЯТОК ВИЗВОЛЬНОЇ 
БОРОТЬБИ -

Заходом 
організації у Філядельфії: 
Об'єднання б. вояків Укра-
їнців Америки, Братства У-
країнськнх Січових СтрІль-
ців, Братства 1-ої Дивізії 
Української Н а ціояальноі 
Армії, 00'сднання ft Tosa– 
ряства к. вояків Української 
Повстанської Армії, Карпат -
ських Січовиків та Україн-
ського Резистансу відкрито 
19-го квітня Виставку па-
к'яток визвольної боротьби. 
Виставка з понад 800 еке-
поиатами складається nepe– 
важно з фотознімок і лїге-
ратури, але с також ордери, 
відзнаки, жетони, прапори, 
однострої, мали, документи, 
поштові значки. Увагу звер-
тають на себе ориґівальяі 
образи на військову тема-
тику мистців Івана Кучка -
ка (20), Михайла Морова 
(1) та портрет ген. Ч;7ірин-
кн кистн Б. Ковдра. Ціла 
виставка зі своїми рідкісни-
ми експонатами цікава З 
повчальна. Добре було б, 
щоб нею поцікавилися ін-
ші скупчення б. вояків і по-
казали її у своїх громадах. 

Виставку відкрив її ініці-
ятор і головний організатор 
голова Відділу ОБВУА побр. 
Микола Алексевяч, який 
привітав приязних і згадав 
про труднощі і працю ,при 
організації виставки. Вітали 
виставку представники Го-
лозннх Управ поодиноких 
організацій д-р Володимир 
Галан (президент ОБВУА), 
Василь Заброцькин (голова 
Красвої Управи Братства 
Дивізії УНА), Юрій Лопа-
тииський (голова Об'єдная-
ня УПА), Михайло Коваль-
чин (голова Товариства У-
ПА) та голова Братства У-
ССів, перших наших новітніх 
військовиків побр. Іван По-
ритко. Присмно було слуха-
тн їхніх закликів до KOHCO– 
лідації комбатантеькнх opra– 
нізацій і хочеться вірити, що 
за словами підуть позитивні, 
конструктивні діла. 

Організаторам в и ставки 
належиться подяка не тіль-
ки за їх великий труд але 
й за духа, в якому вони 
ту виставку творили. Це бу-
ло нези чайне явище в на-
ших іміґрантських умови-
нах. Це був дух сдиости, 
дух вояцької дисципліян 
спертої на взаємному зрозу-
міняі й вирозумінні в ім'я 
спільної справи, цей дух, що 

(РефліксВ) 
комбатантських керував українським вояц 

твом у роках нашої моло-
дости, коли воно за кличем 
„душу, тіло ми положим за 
нашу свободу" клало своє 
життя у жертву за здійснен-

ин ял найвищої ідеї — самос-
тінної соборної Української 
Держави. 

Оглядаючи пам'ятки то-
дішніх вояцьких змагань, зі 
зворушенням линули думки 
до тих Давніх часів до на-
ших втрачених надій. І яас-
тирливо сверлнла мозок Дум 
ка; чи маємо нашою при-
явиістю на виставці та гар-
нимн словами закінчити на 
ше вояцьке післанництво й 
далі йти окремими вузькими 
стежками, що є заперечен 
Нам вояцького духа едности 
і побратимства, якими ми 
дорожили та якими гордн-
лнея? НІ! Сьогодні, коли 
невмолимий закон природи 
витиснув своє п'ятно на на-
шнх тілах, і коли вказівки 
на годиннику нашого життя 
чимраз скоріше зблнжають-
ся до дванадцятої години, б 
пізно, але ще не запізно. І 
тому, ми ие сміємо перейти 
до денного пор'ядку над у'г 
сім цим, що було нам тоді 
дороге, ми ие сміємо забути 
про Духа єдностн наших мо-
лодзчнх років. 

и 
В ім'я цього духа ми по-

виині Воскресити його тепер. 
Ми мусимо відкинути ВСІ 3-
собясті, партійні, групові фа-
jTMit̂ hd амбіції та повинні о-
б'еднатнея, як за давніх ліг, 
в одну нерозривну, суціль-
ну( зднецнпліноваку (не під 
команду але за потребою ро-
зуму і серця) сильну, комба-
тантську сім'ю, до якої голо-
су прнслуховітвалнся б гро-
мадянство. Це повинно для 
вас бути наказом часу і це 
ми повинні здійснити не то-
му, „щоб не пропала воя-
цька слава", а тому„ що це 
є обов'язком українського 
вояха-громадянина. Тоді на-
ше сумління буде чистим і 
не буде вам треба соромн-
тися перед тінями наших по-
братимів, які віддали своє 
життя за кращу долю Укра-
їни. Тоді будемо певні, що 
майбутні покоління нас не 
посоромляться. 

Дай Господи, щоб під цн 
ми аспектами Філадельфія 
ська виставка сповнила своє 
завдання. 

Володимир Рудняцьіснй 

МОСКОВСЬКИЙ НЕНАСИТНИЙ 
ІМПЕРІАЛІЗМ 

Загальні збори осередку НТШ 
У -к 

Советський армійський ча-
сопис ..Красная звезда" з 7-
го лютого повідомила про 
першу партійну конфереп-
цію політруків совстських 
армійських з'єднань в ЧСР, в 
якій то нараді взяли участь 
також члени ЦК КП СССР. 

На конференції промовляв 
генерал Майоров, комендант 
совст. армійських формацій 
у ЧССР, підкреслюючи, 
до Червова армія стоїть „на 
першій бойовій лінії оборони 
соціалізму". За його словами 
ввесь командний склад со-
вєтсьхих військових частий, 
політичні керівники армії, 
ціла КП та 2 організації сов., 
комуністичної молоді вико-
нали велику працю „для змі 
цнення приязні між ЧССР і 
СССР". Конференція присвя-
тила особливу увагу зміц-
веиию „гриязні" з чесько-
еловацьким робітництвом і з 
вояками чесько - словацької 
иародвьрї арміГ' 

За браком вільної преси в 
ЧССР, що її щораз більше за 
тискає московський окупант 
на ту підступну московську 
„приязнь" найвиразніше від-
ловідаю?ь різні поговірки, 
що рс ще щастить просувати 
в місцевій пресі, або й вже 
явно нецензурні усні дотепи, 
що рх повторяють мешканці 
ЧССР- Ось приклад. - Яка 
різниця між Брежнєвим і 
Гітлером? 

- - Гітлер зробив угоду з 
президентом ЧСР - Гахом, 
щоб пізніше окупувати Че-
хію, я Брежнєв наперед оку-
пував ЧССР і потім „закліо-
чав угоду". 

Чеська газета „Доба" опу-
опублікувала різні відповіді 

на такий запит: „Як ви спи-
те останнього часу ? Якщо ие 
добре, як собі радите? 

Наприклад Дж. И. Бурес, 
науковий співробітник фізіо-
логічного Інституту Академії 
Наук, відповідач: „Вночі 
сплю я дуже глибоко. Але 
від 21-го серпня (тобто від 
совєтської окупації) серед 
дня маю часто почуття, що 
дійсність стала якимсь фан-
тастичним сном, в якому за-
кони логіки й моралі nepec– 
тають діяти, що поняття cao– 
боди, права й приязні втра-
гилн своє первісне значеи-
ня". 

Франтішек Грос, ПЄНСІОНО-
ааний академічний маляр, 
зідповів: 

„Дехто ие може спати, як-
що його щось болить; інший 
золів би біль прослати, Я 
належу радше до цієї друго. 
категорії, але в останньому 
часі мене мучать два цвтан" 
ая так дуже, що я сплю '̂ ои-
:ім неспокійно. Ці питання: 
як я маю вважати за прня-
телів тих, що мене так боля-
че образили ? І як я можу їм 
довіряти?" 

Д-р Станислав Казда, кан-
дидат наук і науковий спів-
юбі.янк, відповів: 

„Я сплю дуже неспокійно, 
почавши від часу, коли чо-
тири з-поміж п'ятьох братніх 
армій перестали турбуватися 
про мій спокійний сов, а при 
тому ще й п'ята братня ар-
мія погрожує нас залнши-
ти... Я пригадую собі різдвя" 
ні заяви наших політиків, і 
Це аасгіокоюв мене, бо дають 
мені певність, що самі мо-
жуть викликати таку ситуа-
цію, як передтим 13 000 тая-
ків". г 

Кінцеве слово про ювілей „Просвіти" 
в Монтреалі 

Боффало, Я. И. 
ВІДВІДИНИ ЗАСТУПНИКА ПРЕЗИДЕНТА УНР 

В ЕКЗИЛІ 
На запрошення Товарнс-

тва Прихильників УНР Зас-
тупннк Президента УНР в 
екзилі проф. Микола Crena– 
ненко 14тГО грудня 1968 p., 
завітав до м. Боффало. На 
летовищі гостя зустріла У-
права Т-ва, а ввечері того-
ж дня, в приміщенні Укр. 
Православної Громади зас-
тупник Президента виголо-
сив доповідь: — ,,20 лїття 
УНРадя" те потреба aasep– 
шення консолідації vxpaiscb– 
кнх політичних сил." 

При вступі на залю гостя 
привітали' з квітами ученн-
ці парафіяльної школи, Го-
лова Т-ва представив його 
присутнім, після чого було 
покликано П р е з и д і ю з 
присутніх на залі представ-
ників: — Укр. Православ-
ної та Католицької Церков, 
бувших вояків УНР, МІСЦЄ-
вого відділу УККА, філії 0-
ДУМ та укр. забезпеченевнх 
Союзів. 

В доповіді Прелеґент вис-
висвітлив хід В н.з в ольяих 
Змагань 1917-22 років, відхід 
Уряду УНР та u Збройних 
Сил за межі України, пра-
цю Уряду за кордоном аж 
до створення Української 
Національної Ради в Німе-
ччині в 1948 році та працю 
її, для допомоги Україні вйз-
во литись. 

Головною тезою доповіді 
було те, шо Україна була і 
є у стані війни з Москвою та 
не припинить її аж до часу 
відновлення У к р а їнськоі 
Народної Республіки. При-
сутні з увагою вислухали до-
повідь і виявили жваве за-
цікавлення працею УНРади 
в теперішньому часі. Запи-
тн та дискусія, тривали по-
над годину. 

Учасників запрошено на 
влаштоване Т-вом у честь 
гостя прийняття. Повлагос-
внв трапезу j'Kp. католиць-
кнй священник. ЛЇД час при-

йняття присутні дякували 
гостеві за доповідь та за від-
відини вашої Громади і 
складали пожертви на пот-
реби УНРади, а учениці па-
рафіяльної школи співоча 
група під назвою „Траянди". 
відспівали декілька пісень. 

Прийняття закінчено мо-
литвою українським npasoc– 
лавнйм священиком. Hac– 
тупного дня, в неділю, зас-
тупник Президента відвідав 
Богослужения у. Двох укра-
їнських католицьких цер-
квах та укр. православній 
церкві, в котрій відправлено 
Молебень за Україну та П 
нарід. 

Своїми відвідинами Зас-
тупник Президента відсві-
жвв у нашій громаді почуття 
обов'язку, підтримувати мо-
ральнр та матеріально наш 
Державний Центр в Екзелі. 

В. Дзюба 

ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКІ 

ПРЕМП НА „ ДЕРЖАВНГ' 

„Визнано доцільним nepe– 
творнти республіканські пре-
мії імені Т. Г. Шевченка та 
республіканські премії по 
архітектурі на Державні 
премії Української ССР іме-
ні Т. Г. Шевченка в галузі 
літератури, мистецтва і тех-
ніки. Встановлено п'ять 
таких премій по 2500 карбо-
ванців кожна. Прясуджува-
тимуться вони щорічно 9 бе-
резвя - в день народження 
Т. Г. Шевченка" — Таку по-
станову про зміни назви з 
„республіканськоГ' на „Л^-
жавну" виніс за вказівкою 
„згори" ЦК КП УССР 8-го 
травня 1969 р. Нагороджу-
ватимуть разом по 15 осіб 
річно, які одержать по 2 500 
рублів та жетоия-відзнаки. 
Постанова мас підкреслити 
„державність'' совєтської У-
краши. 

Святкування Ю в і л е ю 
„Просвіти" ще не закінчено 
у вільному світі ,Лросвіта" 
це вічао дійова сила, „спів-
звучна епосі, бо просвіті не-
мас кінця" - иК твердить 
сл. п. о. проф; - Николай 
Кушнірик у статті в Ювіл. 
книжці п. и. „Смодоскип ОС-
віти і життя", виданої в 50-
річчя Т-ва „Просвіта ва По-
йнт Ст. Черлз" у Мон^реалі 
тому й цей допне, хоч трохи 
спізнення, все таки не тра-
тить вартости ні актуальнос-
тн. Наше спізнення спрнчи-
нили не байдужність чи лег-
коважність Організаторів юві 
лейних святкувань. Монтреа-
льська ,Дїросвіта", дала 
можність іншим дотисяутись 
на сторінки преси, чиї імп-
резн вимагали невідкличної 
їм пори. Тих імпрез доволі 
багато назбиралось восеві 
минулого року, включно із 
січневими роковинами. 

Тут належать додати, що 
Монтреальська Українська 
громадськість п є режявала 
від січня до 12 лютого тяж-
ке горе з приводу несподова-
ноі недуги сл. п. о. проф. 
Нихолая Кушніриха, шано-
ваного й любленого душпас-
тиря - патріота Українця, па-
роха Матірньої Церкви св. 
Арх. Михайла В МоитреалІ. 
Громадське життя сповільнн-
ло тоді натугу своєї діяль-
ностн. З того місця хай бу-
де „Вічна пам'ять І блажен-
ний спокій Його праведній 
дунгіГ 

Завдяки совісній, вмілій, 
цілорічній підготовці, ДВО-
деняі святкування випали 
величаво з моральним та 
бездефіцитовнм успіхом. Не 
було нпраяді віяпТ^У в пресі 
від когось з присутніх, але 
така мовчанка н а с у в а є 
мисль, що все в порядку. 
Одначе Т-во „Просвіта" і 
Ювіл. Комітет, що збалянсу-
вали турботи й успіхи.від-
бутого свята, уважають за 
відповідне, завершити їх сво-
ім кінцевим словом ось тут 

Щасливе рішення nocra– 
внти цей самоцвітний ювілей 
на рейки соборности, дало 
нагоду Т-ву „Просвіта і міс-
цевому громадянству склас-
ти належний поклін і шану 
100-літній Просвітній Ідеї. 
Все таки ідучи за прилитим 
звичаєм громадських взас-
мин, управа Т-ва „Просвіта" 
і Ювілейний Комітет склада-
ють прилюдну, подяку усім 
виконавцям програми. В пер-
шій мірі належиться вона від 
щирої душі, сенаторові Пав-
лові Юзикові, доповідачеві 
на Святковій Академії 20 
жовтня мян. року в' „Плато 

Голл Авднторіюм'' за цінну 
доповідь, як державного му 
яса Канади й палкого narpi– 
ота ухраінця. . Дякусмо да-
лі п. Миколі Понеділкові за 
виконання в двох днях свят-
кувань своїх творів — гт-
моресок. 

Дякуємо також п. Яремі 
КеллбаевІ за виконання 
ролі розпорядника бенкету. 
Дякусмо Всечесвішим Ст, 
Цям; деканові о. Ант. Цим-
балістому й протопресв. о. 
Вол. Слюзареві за молитви 
на бенкеті. Комітетові Укра-
їнців Канади за патронат і 
привіт через делегата п. П. 
Дубаса, пані Олені Залізняк, 
голові СФУЖО, за привіт 1 
її ласкаву участь у Ювілею, 
голові УНО інж. В. Захарке-
вичеві й голові ЯВУ інж. Я-
рослав Чолісві за привіти й 
присутніоть, керівникові СБС 
п. L Весоловському Й уря-
довцеві п. О. Бачинському за 
дводенні передачі святку-
вань в Україну, п. їв. Onapc– 
козі за повідомлення про Ю. 
вілей на своїй радієвій nepe– 
дачі „Український Час" бе-
зіятересовно, п. сотникові Б. 
Паячукові за особисту допо-
могу а наших святкуваннях, 
групі укр. народних танків к„роф Микола О 
„Полтава" і її мист. керівн. п р о ф д . р ррИГОр 
п. П. Марунчакові, Соборно-
му Хорові і його мист. ке-
рівн. п. L Козачкові та п. 0 -
лі Сенкусь - Горич за форт, 
супровід, Студентському Хо-
рові і його мист. керівн. па-
ні Марії ЧоліЙ, співачці п. 
Анні Чорнодольській та ЇЇ 
п'яністці п. Клавдет Деній. 

Дякуємо теж п. Марії і п. 
Волод. Волтер - Пороновиче-
ві, старанням яких були по-
відомлекня про наш Ювілей 
у чужомовній пресі. Щиру 
подяку складаємо Організа-
ЦІЇ Укр. Молоді „Пласт" і 
її керівникові п. мгр. О. Пав-
лову за виконаная монтажу 
„Просвітні Вогні", та Рідним 
Школам за участь дітвори в 
точці „Дефіляда РіДянх 
Ш к і л " і тут,за форт cynpo– 
від п. Марії Чоліії. Врешті 
пересилаємо цісю дорогих) 
сердечну подяку делегатам, 
парохіяльинх і світських ор-
ганізацій за привіти і цілій 
нашій громаді за присут-
ність, всім щире українське 
„Спаснбіг!" 

Нехай Ідея „Матері Прос-
віти" у Львові кріпить нас і 
освічує нам шлях, на якому 
нехай спалахне ярким полу-
м'ям Маєстат Соборної, Су-
веренної Української Держа-
ви! 

Мирослав Бурий 
голова Т-ва Просвіта 

Михайло Колодій 
голова іОвТл. Комітету 

22 лютого відбулися Зви-
чайні Загальні Збори Oce– 
редку Праці Наукового То-
?аБпства ім. Шевченка у 
Філадельфії, в приміценні 
Союзу Українок Америки. 

Відкрив Збори проф. Ми-
кола Остапяк, а проводив 
ними д-р Данило Вогачевсь-
кий, б. голова Осередку. 

Збори започатковано ДО-
повіддю проф. д-ра Леоніда 
Рудницького про ставлення 
Івана Франка до Наукового 
Товариства ім. Шевченка. 

Д-р Данило БогачевськвЙ 
повідомив, що Осередок вн-
і^в друком декілька збірнн-
ків наукових праць, у тому 
основну біографічну працю 
6 Ізидора Сохоцького про 
5удівничих новітньої укра-
їнської державносте в Галн-
чині та багаті змістом cnora– 
ди о. митр. ТиТа Войиаров-
"ЬКОГО, ЗІ ВСТуПОм І ПОЯСНЄН-
нями д-ра Д. Богачевського. 
Заходом і коштом Осередку 
появився 171-ий том Записок 
НТШ. який містить розаід-
чи членів Осередку: д-ра Во-
подимнрч Дорошенка, „Віб-
тіотека НТШ у ЛьвовГ', д-ра 
Василя Ящуна ..Судова роз-
права Гедеона Балабдна" і 
і-пя Григора Лужницького 
історія українського теат-
іу" (1-ша частина). Заходом 
1 коштом Осередку 8 серії ви-
чань НТШ „Бібліотека Ук-
паїнознавства" вийшов збір-
яик доповідей -У столгття 
"мерти Тараса Шевченка" і 
чедявно в цій же сепії — 
праця по-англійськи Марти 
БогачевськоІ - Хомяк „Весна 
-̂ дної напії — українці у 
Східній Галичині 1648 ро-
ооку". 

Крім того в серП видань 
НТШ .Доповіді" вийшли 
друком по кілька праць дея-
кнх членів Осередку, а саме 
д-ра Данила Богачевського, 
д-ра Василя Ящуна та 
проф. Миколи Остапяка. 

В 1959 р. Осередок видав 
кольорову поштівку з гербом 
Гетьмана Івана Вйговського 
Л 300-ліття світлої перемо-
ги над Москалями під Коно-
топом". 

Управа Осередку уважала 
головним своїм завданням 
видавати друком публікації, 
головно з ділянки україно-
зяавства. Ці праці роз!сла-
но до всіх головних б^блІо-
тек світ)' і розпродано різним 
університетам в ЗСА та в 
Зах. Европі. Багато чужих 
наукових установ замовляє 
ці праці і тепер і їх виси-
лається. 

Заходом Осередку відбу-
лося кількадесят доповідей 
та кілька прилюдних Hay– 
ковнх Конференцій. 

Звіт д-ра Д. Богачевсько-
го доповнив проф. Микола 
Остапяк. як діючий голова 
Осередку за час від 26 січня 
1967, після виїзду д-ра Бо-
гачевського з Філадельфії. 
Доповідач згадав про остан-
шо Наукову Конференцію, 
улаштовану Осередком ЗО 
'Травня 1968 р. з приводу 
ІОО-їіітнього ювілею Т-ва 
;,ПрОсвіта", та про участь 
деяких членів Осередку в 
наукових конференціях ін-
іпих установ. Члени Осеред-
ку, а саме діючий голова 

: т а пяк. 
Лужниць-

кяй, мгр Ірина Пеленська і 
мгр Тарас Печерський стано-
вили делегацію для приві-

таняя Блаженнішого Bep– 
ховного Архцспископа і 
Кардинала Поснфа Сліпого 
від НТШ 22 липня 1968 р. 
у Філадельфії. Делегацію 
очолював проф. д-р Роман 
Смаль - Стоцькнй. 

Касовий звіт Осередку і 
звіт секретаря склав мгр Т. 
ПечерськнЙ. . В оживленій 
дискусії над звітами взяли 
участь численні особи. 

Звіт Конірольної Комісії 
Осередку прочитала, в зас-
упстві проф. д-ра Б. Гна-

пока, мгр Ірина Пеленська-
Пасіка та поставила внесок 
ла уділення абсолюторії ус-
тупаючолу Виділові з приз-
ланням за Діяльність, що 
Збори одноголосно ухвали-
лк. 

На внесок проф. М. Ocra– 
Пяка Збори вибрали Номіна-
іійну Комісію в складі: д-р 
Данило Богачевський — го-
лова, проф. д-р Іван Олек-
лншин - секретар і проф. 
д-р Грнгор Лужннцький -
ілен. 

На внесок Номінаційної 
Комісії Збори Осередку одно-
Jгідно вибрали вову його уп-
раву в особах: проф..д-р Ро-
лан Максимович — голова, 
х члени проф. д-р Петро Іса-
.в, проф. д-р Олександер Лу-
.аиицьклй, мгр Тарас Псчер-

ЬІСНЙ; проА.. Д-р Леонід Руд-
лицький і проф. д-р СВЯТОС-
лав Трофименко, та проф. 
д-р Михайло Диміцький і 
проф. Микола Пасіка — за-
"ТуПИИКИ ЧЛеНІВ. Д о KOHT-
рольиої Комісії вибрані: 
проф. Микола О с т а пяк, 
проф. д-р Іван Олексншин і 
мгр Ірина Пеленська -Пас і-
ка. 

У внесках і побажаннях 
проф. Грнгор Лужннцький 
поставив два внески: 1) щоб 
Збори признали Д-рові Дани-
лові Богачевському почесне 
членство Осередку за його 
ЖерТВеЯНу і у с п і ш н у МИ0ГО-
граіїну працю на десяТнліт-
нім стаиовшці голови і 2) 
щоб на кожних наступних 
Загальних Зборах Осередку 
хтось з його членів, або за-
ігрошеннх гостей виступав з 
короткою доповіддю про 
найбільших наших вчених і 
їх погляд па працю НТШ. 
Ці ВНесКИ З б о р и 0ДНОГ0Л0С-
но ухвалили. 

Д-р Петро Ісаїв запропо-
яував співпрацю Осередку 
з іншими науковими устано-
вами на тереяі Філядельфії, 
як, налр., з Науковим Boro– 
словськин Т-вом та Укр. 
Кат- Акад. Т-вом „Обнова". 

Проф. д-р Трофименко по-
ставив внесок, щоб всі чле-
яи, які друкують свої науко-
ві праці в американських 
журналах, чи Дають допові-
ді в американських науко-
вих установах, давали Oce– 
редкові відбитки з цих 
праць чи доповідей і евенту-
альво реферували про Них 
на сходинах Осередку, а 0-
середок щорічно видавав цн-
кльостилевий список всіх 
праць своїх членів та публі-
кував про це відомості в на-
шій пресі. Внесок прийнято. 

Збори почато і закінчено 
молитвою, яку провів Впр. о. 
Ізидор Сохоцькяй. 

За Президію Зборів 
проф. Микола Остапи к 
заступник Дредсідника 

Зборів 
мір Тарас ПечерськнЙ 

секретар Зборів 

Отець Володимир Тарнавський 
митрополичим радником 

їх Блаженство, Bepxos– 
ний Архиопвскоп і кардинал 
Кир Иоснф іменував пароха 
церкви св. Юрія в Едмонто-
ні, Альберта, Канада, о. Во-
лоднмвра Тарнавсьхого мл-
трололичим радником. 

7-го січня на празник 
Христового Різдва в прняві 
Преосв. Кир Ніля, опископа 
Едмонтону, п р о голошено 
т.чкст грамоти іменування: 
,Доцінюючи Вашу ревність 
за Божу Славу, за добро св. 
Церкви й за спасіння душ 
та ваші прикмети ума і cep– 
ця, як також велику і пло-
довиту вашу свящеиичу 
працю, оцею грамотою іме-
нусмо вас вашим мнтропо-
личим радником, благаючи 
а Бога для вас найбагатших 
ласк для дальшої діяльяос-
ти на добро Церкви і На-
роду, уділяємо вам Ь цілого 
серця наше Архисрейське 
благословення". 

Митрополичий радник о. 
Володимир Тарнавський на-
роднвея в 1912 р. в селі Му-
хавка Чортківського повіту, 
в Україні. Його батьки бл. 
п. о. Яків і Богданна Глібо-
внцька. Гімназію закінчив в 
Станиславові, філософічні й 
богословські студії в Бого-
словській Академії у Львові 
в 1936 році. Того ж само-
го року одружився зі Сте-
панією Смик, дочкою бл. п. 
о. Петра 1 бл. п. Ростислави 
Кузеля. В них три сини. 
Два з них одружені. В них 
четверо внуків. 

12 грудня, В навечіря св. 
Андрея, 1937 р. в Mirrpono– 
личій каплиці на святоюр-
СЬКІЙ ГОрі у ЛЬВОВІ, ВИСОКО' 
преосв. Кир Іван Бучко ру-
котюложив на священиків 
10 питомців. Між ними й о. 
Володимира. 

Митрополичий радник о. 
В. Тарнавський душпасти-
рював в Україні в Заланові-
Дичках, Уїзді й Путятняцях 
Рогатинського повіту. В НІ-
м”ччині дуптастирював у 
Вавгеиі, Міттенвальді й 
Мюнхені. 

До Канади переїхав в 19-
50 p., До едмонтонської ді-
сцезії. Душпастирював в Ту 
Гпллс, Новім Києві, Плейн 
Лейку, Гери Гилл, а від 12 
січня 1956 р. є душпастнрем 
ларохом церкви св. Юрія в 
Едмонтоні, що є приютом 
для тих всіх, які притри-
муються ^старого" калекда-
ря. 

Після майже 20 літ ски-
тальського душпастнрюван-
ня у різних місцях і обста-
вннах кинувся о- В. Таряав-
ський у вир душпастирської 

праці в Едмонтоні. Будучі 
пластуном сеньйором прнс-
вятна багато праці молоді. 
Наслідки його праці й слів-
праці з о . сотрудннком д-
ром Е. Ка мінським і napo– 
хіянами. - це новий шкіль-
ний будинок, в якім навча-
сться 2 сотні дітзй украІно-
знавства. Там же і примі-
щевнй дитячий садочок. 
Треба відмітити жертвеяну 
працю дружини о. пароха 
лані Степані!. 

Крім нового шкільного 
будинку добрі парохіяни, до-
чінюючи працю своїх отців, 
своїми жертвами допомогли 
вибудувати нове прнходст-
во й відновити церкву. 

Отець Вол. Тарнавський 
абсольвент Богословської А-
кадеагії, вихованок їх Вла-
женства Кяр Иоснфа. тоді 
Ректора тієї наукової ycra– 
яови, У, 

Під час студій ми не раз 
мали нагоду почути кого 
гарний голос в різних солях 
ору богословів під дириґен-
гурою о. Володимира Жол-
кевича, головно в „Плотію" 
і в „Не плач Рахнле". Отець 
Володимир співах зі замнлу-
зання, співав в гімназії, був 
дяком і архидяком в семіна-
оії, диригував сільськими 
хорами, а з хором сала Пу-
тятилець брав участь в Кои-
чурсі хорів у. Львові 

Отець Володимир 
дист". Ватаго праці 
5 під цю пору, щоб капі 
ряд був ЧИСТИМ, 09І . 
чужих нашому обрядові дОг 
мішок і впливів. Вія жа й 
гарячий працівник для я6е-
режения традицій сер?д яі-
того народу. Свідомих toro, 
що одними з тих,. які змо-
жуть , допомогти зберегти 
традиції в нашому народі, -
це священики, тому відвіз 
особисто до Риму на етудЦ 
п'ятьох юивкіЯ'СтудентІв. . 

Отець В. Тарнавський та-
лаиовитий проповідник, ТОг 
ронто пам'ятав його реколе-
кції, Чшсагоі^еяухало и^гр 
промови під час Академії.; 
пошану їх Влажевства Ві 
ховного Архиспвскопа 
Иосифа. В цьому році 
P0lллeвдapяe,, Hmfatp 
було від Шото-^мраФітоіі-ф^ 
редвеликодні духовні onpd– 
вя. 

Наш Верховний А; 
скоп, Патріярхорівяий 
Иосиф не помилився, що 
складу Своїх Митропо. 
Рвдннків покликав ревноЛ) 
священика, невгнутого 
ріотв, послідовника,, слуги 
Божого Андрея І святителя 
Кир Івана Бучка. 
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Боффало, 11.11. 
ЮВІЛЕЛИИЛ КОНЦЕРТ ДИВІЗІЇ 

Братство кол. дииізійни-
ків УНА відзначило 25-ліття 
постання дивізії і 10-ліття 
чоловічого хору ..Бурлаки", 
основаного дивізінниками. 
ювілейним концертом ЗО бе-
резня в концертовій залі 
Кляйнгаяса. Програму кои-
церту виПовнн-,іи три хори 
„Бурлаків" (чоловічий і жі-
ночий під днритектурою Ю-
рія Лаврівського та дитячий 
під дир. Михайла ГІроценка) 
і запрошені гості-солістн Ія 
й Любомир Мацюки. В про-
грамі концерту були зде-
більша музичні твори, пов'я-
зані текстами з військовою 
тематикою визвольних зма-
гань. Виконані твори звуча-
ли добре так голосово, як і 
щодо інтерпретації; вирізни-
ти треба жіночий хор, який 
у популярній пісні ,,Чорна 
кура" — в цікавій обробітці 
М. Федорова старався від-
дати всі музичні нюанси ав-
тора. 

Про голосові іі виконавчі 
вальори солістів її та Л. Ма-
цЮків знаємо вже з npeco– 
вих" івідомлеиь при нагоді 
їхніх виступів на коніфртвх, 

тому повторятися вважаю 
зайвим, та все таки хочеться 
відзначити виконання пісень 
„Гей тополі" Бобикевича і 
,.Ой надіну черевички" Ли-
сенка Ісю Мацюк та „Hara– 
дай бандуро" КитасТОго і 
„Рушничок" Майбороди, у 
виконання яких вклав п. Ма-
цЮк не тільки своє вміння, 
але й душу, чим перевершив 
інших співаків, яких довело-
ся чути в тих! знаних зреш-
тою. піснях. Доброю парт-
яеркою солістів, які BHCTV– 
пили також у дуеті, була 
молода піяністка Аля Ткя-
4j"K. яка вдумливо і СТИЛЄРО 
виконала фортепіянові пар-
Тії співаних пісень. Дитячо-
му хорові акомпаНіювала 
прсцизно пані Р. Проценко. 

У ПрИОЛИЗНО ДЄСЯТИХВИ-
линяій промові з ^ і в п. Ігор 
Чмола подати начерк пос-
тания і дії дивізії ,,Галичн-
йа" та розвиток і працю хо-
РУ „Бурлаків". ІІя промова 
може послужити зразком, як 
треба виголошувати промови 
на подібних Імпрезах. 

О.З. 

Посли Манітобської легіслатури 
наполягають на поширенні українсько? мови 

сить доказати не тільки сло-
вамн, але також ділом, що 
пагода навчатися українсь-
кої мови є нарівні з фраиЦу-
зькою і німецькою мовами,, 
Ми визнаємо факт, що Щ 
тільки одна з багатьох еЧ̂  
нічних груді. Отже якщо наці 
уряд дійсно признає, що на-
ша провінція є етнічною мо-
заіхою, то вія пояниен дати 
провід до встановлення нав-
чаиня різних мов, на які є 
домагання. Тим способом МД 
зможемо причинитися до 
збудування каиадійської ку-
льтури. яка була б збагаче-
на усім тим добрим, що в 
со5ою привезли до нашої 
провінції її будівничі". 

Вінніпег. - Посли Мані-
тобської лл”іслятурн, лібе-
рал Іван Танчак і демократ 
Богдан Гаяудцак, поставили 
питання про поширення вив-
чення української мови на 
нижчі кляси у державних 
школах тієї великої провін-
ції Канади, з густим україн-
ським населенням. У вівто-
рок 1-го квітня посол Таи-
чак у присутності міністра 
освіти Доналда Крейка ви-
голоенв промову, в якій, між 
ін., сказав; „Посли напевно 
пригадають собі, що в ми-
н у лом у, я кількома наворо-
тами пропону'вав революцію 
в цій палаті, щоб українсь-
ка мова була визнана в Ма-
нітобі і а навчання було по-
шиїжне. Остаточно це здійс-
нилося. Україська мова була 
впроваджена в середні шко-
лн та в університет і зго-
дом була поширена на сьо-
иу, і восьму кляси. Це мене 
тішить і я хочу вірити, що 
в недалекому майбутньому 
навчання цієї мови буде по-
ширене на нижчі кляси, ска-
жімо, на п'яту і шосту, бо 
щоб опанувати мову, її тре-
ба навчатися змалку". По-
оол Б. Гаиущак, уродженець 
Канади, після кількох зау-
ваг до провінційного мініс-
терст^а освіти висловлених 
англійською Мовою, промо-
внп далі українською MOBO-
ю, ч:і не впетшп в М"нітоб-
ськін легіслятурі. Посол 
внелг-вив жаль, що на Мя-
нітобінині ще нядт") :і:лл') ка-
надінціп jTcpalHCbKoro поход, 
жеяня вивчають мов' Укрп-
їнн, кріїнн з великою ГИСЯ-
чолітньою культурою, І СКЗ-
зав українською мовою нас-
тупне: ,,Внна частинно спа-
дас йчі ІЙШІ ургд. Уряд му-
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Філядсльфія. — МиетцІ,' З 
Відділу ОМ У А у Філядель-
фії - Андрусів, fypa 
(гість). Дорошеяко, Karikf' 
шенко. Королюк. Лучаков-
ська - Армстронг. Мегнк 1 
Німець беруть участь в ІИ-
герняціонвльній виставці в 
Кінг Прусія разом з Іншими 
мнетцями: американцями, 
кубинцями, німцями, мадя-
рами. латишами, італійцями: 
і сспанцями. Ґалерія знаїя'6̂  
диться під управою однбгр 
мадяра, втікача з 1956 року: 
„Юніверсал Арт ГаллерР'. 
Укр. мистці дали туди 20 
своїх творів. Виставка 8ЇД-
крита від 5-15 травня. І? 
статті ..Творчий осередок 
мистців у Філядельфії" СТН-
лася друкарська помилка. 
Написано „Василь Ємець" 
замість „Василь HiMeijb .̂ 

І -
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ДИРЕКТОР ТЕОДОР ГРИГОРЧАК 
(Посмертна Згадка) 

а 

4 лютого ц. p., українська 
громада міста Міннеалоліс 
відпровадила на. ВІЧНИЙ СПО-
чияок дир. Теодор Грнгор-
чака. 

Відійшов від нас у ісра-
. щип світ заслуркенин учи-
' тель - громадянин, що все 

і і своє довге житгя з посвятою 
2 віддав щоденній, муравли-
. ній, невдячній? хоч дуже по-

чесяій, праці для нашої мо-
н лоді, а тим самим і для ук-

раїнського загалу. Закінчив 
г земську мандрівку 1 лютого 
-, д. р. 
; Теодор Григорчак irapo– 
-і днвся 24 лютого 1884 року 

в бідній селянській гуцуль-
:, ській сім'ї в селі Сергії бі-
-; ля Пугилова на Буковині. 
в Коли скінчив народну шко-

лу в рідному селі, батьки не 
' хотіли його посилати до вн-
' щих шкіл, хоч хлопчина 

” Мріяв про дальшу науку й 
” горів бажанням здобути собі 

глибше знання. На щастя, 
5 місцевий священик, якому 

хлопець послугу^вав, ііізнав 
1 його здібності й рішив йому 

допомогти. Завдяки йому 
” хлопець дістався до рільни-

чої школи, а дорогу до неї 
Ч оплатив собі сам грішми, л-

кі заробив послугами у сва-
” Щеника. Бажання далі вчи-
” тися не покидало Теодора і 

тоді, коли закінчив рільничу 
” школу. Вія самотужки впи-

сався до вчительської еемі-
карії в Чернівцях і далі 
вчився, хоч доводилося йо-
му, часто важко бідувати, бо 
мати тільки вряди-годи мог-
ла йому післати трохи гро-
шей. З великим зусиллям 
удалося Теодорові закінчити 
вчительську семінарію. Піс-
ля того працював як поміч-
ник учителя, а коли склав 

” решту іспитів, став сталим 
учителем. 

Коли румуни окупутвали 
Буковину, мусів Покійник 

. вивчити румунську , мову, 
щоб мати право далі вчнте-

. лювати. В 1940 p., коли Со-
' всти займали Вдовину, був 

приневолений покинути ба-
тьківіцну та виїхав на емі-
ґрацію. Але як тільки ні-

. мецька армія 1941 p. npor– 
вала большевиків, сл. п. Т. 
Григорчак дістав від шкіль-
ноі влади Доручення зорга-
нізуватн сільськогосподарсь-
ку школу на Лемківщині в 
Явірках, у Шляхтовій, Чор-
ній і Білій Воді. В 1943 році 
перейшов на таку ж працю 
до Бережан. Коли червона 
навала вдруге сунула на на-
xxxL західні земл^ Покійник 
юЬьад знову на скитальщи-
ну. Перебував якийсь час у 
Югославії, а 1946 року пе-
ре:хая до Австралії. В 1951 
р. виіхав з родиною до Бра-
знлії і поселився в Курипгбі. 
Восени 1981 року переселив-
ся до ЗСА й проживав у 
Міннеалолісі, там і заків-
Чив овою скіггальщнну,. За-
ляшив 4 дітей. 

Майже до останніх днів 
свого довгого життя, помер, 
маючи 85 років, покійний 
безупняу працював. Він без 
праці не міг жити. Можна 
сміло сказати, що трудився 
ДО останнього віддиху, пос-

- вяченого українські молоді й 
” рідному-народові. Мені кіль-

ка років доводилося жити 
близько нього в Бразилії і 
приглядатися до його пра-

” ці. Скільки разів я дивився 
0 на його працю, я чомусь 
'' завжди нагадував собі од-
' ного святого, якай сказав, 

що не кине свосї праці, хоч-
' би і знав, що мас за хвилину 
: вмерти. 

Пішовши на емеритуру, 
' сл. п. Т. Григорчак не міг 

сидіти бездільно. Гуртував 

біля себе дітей і вчив їх при-
ватно української мови. При 
такій же роботі бачили ми 
його також у таборах на 
скигальщині, чи то за пер-
шої еміграції, чи пізніше, 
після 1946 року, коли По-
кійник перенісся з Юґосла-
вії до Австралії. Ту ж робо-
ту продовжував і в Курити-
бі, у, Бразилії. В маленькій 
хатинці, де могло змістати-
ся небагато дітей, вія учив 
буквально майже цілими 
днями, то треба було дітей 
ділити на групи і з кожною 
групою окремо працювати. 
Не переставав учити дітей 
навіть тоді, коли вже добі-
гала йому 80 в Міннеалолісі. 

Покійний Теодор Григор-
чак був людиною незвичай-
но толерантною супроти всіх 
віровизнань і політичних 
партій. Дня нього релігія чи 
партійна приналежність ук-' 
раїнця не грали ніколи ро-
лі. 
Як справжній соборний, yj 
кожному українцеві бачив 
брата. Пам'ятаю коли я жив 
у Куритибі, я бачив часто, 
як покійник, хоч був пра-
вославний, заходив на ryrip– 
ку до нашого католицького 
пароха, о. Камінського ЧС-
ВВ. 

Зазнавши злиднів у хло-
п'ячнх роках, покійний мав 
чутлве серце й розумів по-
треби ближнього, тому, як 
тільки став учителем, хоч 
ніколи йому не перелявало-
ся, допомагав здібним селяя-
ським дітям і власними гріш-
мн неодному поміг здобути 
середню освіту. 

Важке життя виробило в 
нього вже від хлоп'ячих літ 
гарну тверду для себе са-
мого вдачу, вдачу солідної 
людини. Його життя — це 
був один невснп,утций труд, 
одне велике завзяття, впер-
та й витривала праця. Та 
його невсипуща праця на-
онрала ще більшої ваги, 
ставала великою християн-
ською чеснотою, коли зва-
житти, що покійний мав 
справді золоте серце, яке 
любило других, яке не шу-
кало власпої вигоди, особис-
того зиску ( а мало завжди 
на оці добро ближніх. 

Його золоте серце, що так 
могло любити людей, ropi– 
ло дійсно великою любов'ю 
до всього, що рідне. Була в 
покійника щира любов до 
свого народу. Теодор Гтж-
горчак, великий патріот^ і 
громадянин, у труні А над 
сріблом його волося видніс 
золотий ореол і напис. „Ціле 
життя на службі Україні!" 
Закінчив великий утіитель-
громадянин свою зех:ську 
мандрівку з почуттям добре 
сповненого обов'язку на тій 
тяжкій, але почесній пози-
цЗ, на якій поставило його 
Боже Провидіння. Догоріла 
свічка, що ясно й тихо сві-
гила, що не освічувала ве-
ликого простору, але тим, 
кому вона світила, було на 
душі ясно. 

Каже Марк Тулій Шце-
рон в одній своїй промові. 
„Прикрасим бодай з вдяч-
ністю, кому, вже в ніякий 
СПОСІб НЄ ИОЖеМО ВІДДЯЧИ-
тися!" Про це повинна па-
м'ятати передусім дітвора й 
молодь яким покійник ціле 
свос довге життя з подлву-
Кдною посвятою служив. 

Вічна пам'ять Його імені 
і честь Його тлінним остан-
кам! Рідний нарід якому сл. 
п. Теодор Григорчак усе свос 
життя, служив так щиро й 
вірно аж до самої смерти, 
нехай збереже Його у сво-
їй вдячній пам'яті! 

Іван Боднарук 

В Україні помер св. п. о. Василь 
Комаринський 

Із України наспіла сумна , в'ям, осів в Городенці, де ра-
вістка, що 4 лютого відій- І ніше працював, і там далі 
шов у вічність бл. п. отець трудився для рідної Церкви 
Василь Комаринський, б. за- Ц свого поневоленого народу 
сланник московських конц-
таборів. бувший парох міста 
Городенки в Західній Укра-
їкі. Був притомний до остан-
ніх хвилин життя, вмер СПО-

'аж до останньої ХВИЛИНИ 
трудолюбивого життя. „Пра-
цював всюди, де лише захо-
дила потреба; таким вів був 
до останньої хвилини життя Г) 

кійно. немов заснув... А коли)скромно жив, скромно зіЙ-І 
лежав на катафальку. то не- шов у могилу", 
мов говорив „слово", про- Слід зазначити, що підчас 
мовляв до народу". першого наїзду московських! 

„Похорон відбувся в субо- орд на Україну в 1940 p."ttH 
ту, 8 лютого, вполудне. День везли москалі брата покій' 
був холодний, віяв морозний ного о. Василя, Романа ; ls–. 
вітер. Зібралися маси наро- j родиною, який був адвока-'j 
ду й після похоронної від-
прави в Домі жалоби відпро-
ваднлн його н а місце вічно-
го спочинку. 

,.ВсГ дуже любили його й 
шанували, пам'ятали про 
нього за життя, відвідували 
ного, тому й з глибоким жа-
лем його прощали". 

Покійний працював у па-
рохії Лисець, а в роках 1925-
1935 в Городенці, як парох, 
а опісля в с. Долина на Тов-
маччині. Засланий на Сибір 
москалями пщ час другого 
наїзду большевицьких орд, 
під час так званого „воз-
з'сднання" Української Цер-
кви. із московським правос-
лав'ям, бл. п. о. Василь ви-
брав радше шлях каторги, 
де перебув 11 літ на корчу-
ванні лісів. Вернувшися на 
Україну, зі зломаним здоро-

том і знаним національним 
діячем на Городенський пЬ"' 
віт. Бл. п. Роман із дружи-
ною помер в Казахстані, а 
тільки дітям пощастило пеЧ 
режити каторгу і вернутися 
на Україну. 

Бл. п. о. Василь Комарйн-
ський — це шляхетна, прос4 

толінійиа та повна посвяти 
людина. Помагав сиротннце--l 
ві в Городенці, помагав ба-
гатьом студентам. 

Його змучене і зруйноване' 
здоров'я передчасно загнало . 
у могилу. Пам'ять про нього 
повсякчасно залишиться - уи 
серцях тих, що його зналн. 
Пам'ять праведників, тиі^ 
що свос життя і труд ПОСВЯ'І 
тили для Бога і народу буде 
вічно жити і просвічувати 
шлях у краще будуче. 

Мшй. Б. Гамула 

Візначення 20-их роковин Українського! 
Студентського Клюбу „Альфа омега" 

у Ванкувері, Б.К. 
Бенкет почався о годині 

6.30 вечора в присутності .цО-
над 250 осіб. 

19-ті річні збори СУМА в Клівленді 
Цього року сумівські За-

і гальні Збори відбулись у 
і власному Домі СУМА. їх 
. відкрив уступаючий голова 
: Теодор Василик молитвою 
. „Боже Великий" Привітав 
. присутніх сумівців і гостей 
' та звернувся до членів СУ-

МА, щоб подавали кандида-
- тів до Президії Зборів. 

Звіт з минулих Річних 
Зборів прочитав Іван Коло-
мнсць; ного прийнято без 
змін. 

Григорій Головка подав 
пропозицію на членів Ман-
датової Комісії: Павло При-
сяжнин, Франко Райца і 
Степан Кавка. Головка по-
дав пропозицію, щоб Номі-

Володимир Кметь дав npo– j наційну Комісію очолили 
позицію, щоб вибрати Пре-j друзі Микола Поглід, Роман 
зидію в складі: Василь Му- Почтар і Павло Гупаловсь-

кий. 
Григорій Головка обшир-

но звітував про 12-ий Kpaiio– 

драк - голова, Петро Райца 
— місто - голова, Мирослава 
Мудрак і Іван Коломнсць — 
секретарі. Василь Мудрак' вий З'їзд ГУ СУМА, який 
від іменн Президії подяку- відбувся 23 і 24 листопада 
вав за довір'я і пообіцяв, що в Ню Иорку, де від Клів-
буде старатись вести Загаль- лендського Осередку СУМА 
ні Збори солідно та зарядив брали участь делегати. Від-
одно - хвилинну мовчанку за ;так почались звітування 
сумівцем бл. п. Антрісм Сте- членів уступаючої управи, 
цяксм, який відійшов у ВІЧ- Після всіх звітів д-р Б. Фу-
Еий супокій. тей, голова Контрольної Ко-

В суботу, 15-го лютого 
1969 року, в репрезентацій-
иій студентській залі універ-
ситету Бритдійської Колюм-
бії у Ванкувері відбувся бен-
кет Українського Студентсь-
кого Т-ва „Альфа Омеґа", 
Для відзначення 20-річного 
свого існування на терені 
Брітіш - Колюмбії Універси-
тету. 

Т-во „Альфа Омега" у 
Ванкувері с єдиним коорди-
нуючим українським сту-
дентським органом, який від 
194в-го року свого існування 
здійснює між українською а-
кадемічною молоддю у Ван-
кувері ідею плекання jKpa– 
їнських традицій, культури, 
історії, етнографії Рідних 
Земель і інших наук та зао-
хочус молодь до праці, як 
будучих професіоналістів, 
при місцевих українських 
громадах. 

Рівнобіжно з працею тео-
ретичною, клюб „Альфа O– 
мега" не забуває і про спіль-
ні забави та культурні роз-
ривки. 

На бенкеті брали участь 
крім студіюючої молоді Уні-
верситету у Ванкувері — 
дійсні члени Т-ва „Альфа 
Омега", кандидати, колишні 
члени (сеньйори) - почесні 
члени та гості. 

Тостмайстром був Норман 
Ахтемічук — голова Т-ва на 
біжучий, рік, ЯКИЙ добре вів 
програму бенкету, звітуючи 
про біжучу працю управи 
„Альфа Омеґа" у 1968-69 ро-
ЦІ. 

На цей акздемічний рік мі-
сто - головою с студ. Б. Гу-
зик, секретарем студ. Г. Ва-
снлишин, а скарбником студ. 
В. Мицкатин. 

Абсольвентами на 1969 рік 
стали студенти: Марія Бал-
севнч, Б. Кріпс і Рональд 
Мічковський. А стипендіятом 
Т-ва „Альфа Омеґа" ім. Бе-
ніяміна Ластюка с студ. Іван 
Камінський. 

місії вніс пропозицію, щоб 
дати абсолюторію давній Уп-
раві. 

Голова Номінаційної Комі-
сії Мик. Поглід подав список 
нової Управи СУМА на 1969 
р. в 'такому складі: Петро 
Райца — голова, Григорій 
Головка - місто - голова, 
Михайло Лішнянський — 
організаційний, Степан Сав-
чак — секретар, Михайло 
Дідич - фінансовий, Мико-
ла Стадннк - булавний дРУ-
жинннків, Ігор Цішкевич — 
булавний Ю. СУМА. Степан 
Кавка — голова адміністра-
ції Дому СУМА, Михайло 
Кігічак - фінансовий Дому 
СУМА, Теофіль Цішкевич, 
Ярослав Краснянськин, Пет-
ро Мігелнч і Зенон Юрків -
вільні члени. 

Збори Осередку СУМА в 
Клівленді закінчено сумівсь-
ким звичаєм - співом пісні 
„Не пора, не пора". 

Нові осяги Кредитової Кооперативи 
Північного Вінніпегу 

(Підсумки і вражтии із загальних зборів) 
Загальні збори Кредитової 

Кооперативи Північного Він-
иіпеґу відбулися 25 лютого 

f 1969 p. в залі катедрн св. Во-
лодимнра й Ольги. 

Збори відкрив голова Дн-
рекції п. А. Гослодин, а ни-
ми проводила президія в 
ркладі: д-р М. Марунчак, 
предсідник і пл. В. Ільниць-
кий і О. Левнцький — секре-
тарі. 
” Звіти з діяльності! склали: 
А. Господнн за Дирекцію, 
ілж. А. Качор за Управу, С. 
Мокрій за Кредитовий Комі-
Тет і мґр В. Мигаль за Кон-
тіюльну Комісію. 
'г, Всі звіти були солідно оп-
рацьовані. Вони показували, 
як Кредитова Кооперативе 
Північного Віддіпегу впро-
довж останнього року слу-
жила своїм членам, як побо-
рювала всі. конкуреіщійні 
ті)уднощі та як господарсь-
ко закінчила свій діловий 
рік. А мова звітів дуже npoc– 
та, бо це мова чисел, мова 
статистики... 

Кредитова К о оператива 
Північного Вінніпегу за ос-
танній рік приєднала 118 но-
знх членів, убуло 28, чистий 
приріст 90 осіб, або Ю1^. 
Уділи членів зросли на 
70,069 дол., або 12.4^ і ста-
новили суму 636,471 дол. 
Оіцадности членів також 
зросли на 54,155 дол., або 
10.99о і осягнули суму 548,-
158 дол. Майно кредитівки 
дійшло до 1,265,412 дол. За 
останній рік членам випла-
'чс-но 24,027 дол. відсотків від 
ошадностей, або 6.461 дол. 
більше чим у 1967 р. За оща-
дяості плачено членам 4-69^ 
річно, відповідно до роду о-
іцадностей Прибутки коопе-
ративи осягнули суму 91,-
895.71 дол., витрати 57,506.-
66 дол., а чиста надвишка 
показала в сумі 34,389.05 
дол.; з тої надвишкн 6,877.81 
дол. перенесено до запасно-
го фонду, а 27,746.98 дол. ос-

На свіжу могилу сл п. проф. Модеста 
Чесниковського 

Припізнено надійшла до 

Почесні гості засіли при 
гарно удекороваяому голов-
ному столі, а о. протоієрей 
А. Хруставка, парох укра!н-
ської місцевої православної 
церкви, провів по - украІв-
ськи молитву. 

Голова Т-ва „Альфа (fye– 
ґа" Норман Ахтемічук прї-І 
вітав гостей і представив 
присутнім почесних гостей 
за головним столом. ' 

Тост на честь абсольв^нтЦ 
підніс Василь Говард, а від-'j 
повідала абсольвентка Мар^я 
Балсевич. І нас вістка про нову болючу 

Головну промову на бен-; втрату — передчасну смерть 
кеті виголосив українською сл. п. проф. Модеста Чеснн-
та англійською мовами о., ковськрго. На чужині nepe– 
протоісрей С. П. Сітмчнч - ' с т а л о битися палке украІн-
колишній член - сеньйор Tajcbke серце, яке горіло й бо-
один із засновників Т-ва діло недолею свого рідного 
Альфа Омеґа". Він у narpio– j народу. Вія все мріяв і вірив 
тичній промові закликав ук- у недалекий поворот у віль-
раїнське студентство до сд-'ку Батьківщину. Та грізна 
ности, жертвенностя та яев-J хвороба й невмолима смерть 
томної праці над собою, для' 
зреалізування ідеалів про-
фесійної людини і цілого ук-
раїнського народу. 

Тостмайстер відчитав теле-
грами з привітами від opra– 
нізацій та окремих осіб. 

На закінчення бенкет)' 
провів молитву о. протоієрей 
А. Хруставка, парох місце-

тало до розподілу. З цієї ос-
танньої суми загальні збори 
рішили виплатити членам 
ЬУс дивіденди в сумі 27,618.-
26 дол. 

За час ділового року tcpe– 
дитівка уділила членам 166 
позичок на суму 476,656.18 
дол. Всі позички до суми 
10,000 дол і уділи до висоти 
1,000 мають безплатне жнт-
тсве обезпечення. 

У звітовому році кредитів-
ка відсвяткувала свос 25-річ-
чя, видала 4 числа Вюлете-
ню. На громадські потреби 
вона виплатила за останній 
рік 1,075.48 дол. (720.48 дол. 
безпосередньо, а 355 дол. у 
формі різних оголошень). 

Після дискусії над звіта-
ми, іх одноголосно одобрено 
та уділено абсолюторію за-
відуючим органам креднтів-
кн. 

На пропозицію Номінацій-
чої Комісії поновно обрано 
на 3-річну каденцію таких 
членів: В. Ільннцького і В. 
Макету до Дирекції, В. Кло-
са до Кред. Комітету і В. Мн-
галя до Контрольної Комісії. 

Плян праці і бюджет на 
1969 рік зреферував інж. А. 
Качор, що загальні збори 
одобрнли без дискусії, cxaa– 
люючн також висоту кредв-
ту для кредитівки ДО висоти 
501,'і: уділовогр капіталу. 

На закінчення, після вя-
льосування 5-ти нагород 
вступу, д-р М. Марунчак, як 
предсідник зборів, подяку-
вав усім прпявшім (коло 
сотні осіб) за діловий тон У 
всіх виступах і підмітив, що 
йому приємно було вести 
збори такої установи, яка 
завдяки доброму проводові 
і добрій управі постійно і рів-
номірно росте, розвивається 
і з року на рік кріпшас мо-
рально і матеріяльно. Поба-
жанням нових успіхів у НО-
вому діловому році закрив ці 
гарні та направду поважні 
загальні збори. 

Старий член 

ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ НА ФОНД 
ВИДАННЯ ТВОРІВ ВИННИЧЕННА 

передчасно перервала нитку 
його життя . . . 

Модест Чесниковський на-
родився 17 серпня 1903 р. у 
сім'ї надучптеля Теофіля і 
вчительки Пзелі Чесников-
ських, у селі Задубрівка, на 
Буковині. Подружжя Чесни-
ковські мали трьох дітей, я-

.ких вони виховували в ук-
воі укр. прав, церкви Пресв. фінському н а ціональному 

Володимир Кметь 

Тройці 
До патронату ,,Альфа 0-

меґа" на 1969 рік належали: 
п. Форвін Богдан з дружн-
ною, п. Василь Говард з 
дружиною, п. Любомир Гу-f 
цуляк з дружиною, п. Teo– 
дор Гузик з дружиною, П 
Стефан Кріпс з дружиною, 
д-р Самуель Кут з дружн-
ною, п. Мартін Мицкатин з 
дружиною, п. лій І. Сінсер, 
п. Іван Ткач з дружиною, п. 
Григорій Валкер з дружн-
ною, п. Василь Горобець з 
дружиною А фармацевт Л 
Пелех. 

Спільною вечерею та заба-
вою при звуках знаної укра-
їнської оркестри Волянсько-
го присутні на бенкеті прове-
ли час до 1-ої години ранку 
в приємній і культурній ат-
мосфері. 
Інж. Олександер Ільннцьіагіі 
Ванкувер, Б. К. 

ЮВІЛЕЯНИП КОІЩЕРТ 
ОСЕРЕДКУ СУМА 

В НЮ ИОРКУ 
Ню Иорк (Г- Ц.) - В су-

боту 17 травня о год. 7-ій 
вечором, в залі „Стайвесант 
гай-скул" 345 схід, 15-та ву-
лиця між І^ою і 2-ою евня-
мн, в Ню Иорку, відбудеться 

f дусі й любові до свого наро-
ду. Модест проходив яарод-

f'ino школу в роках 1910-19-
14, а середню у державних 
гімназіях у місті Сереті й 
Чернівцях. У Чернівецькій 
гімназії я вперше познайо-
мився з Модиком, завжди 
задуманим, н а д з в и ч айио 
скромним і приязним та то-
вариським до кожного. Ці 
шляхетні прикмети нас за-
приязнилн, наша дружба аж 
до його смерти ніколи не 
примеркала. Мешкаючи з 
Модиком у „Бурсі ім. Ю. 
Федьковича", ми спільно з 
ним щодня виучували лек-
ції, разом приготовлялись 
до кінцевого т. зв. матураль-
ного іспиту. Добрий і роз-
важннй Модик був ідеаль-
ним ДЛЯ цього спільником. 
Університетські студії, по 
спеціальності математика й 
фізика, Модик проходив в 
Чернівецькому університеті 
в роках 1922-1926, завер-
шившн їх ступнем ЛІЦЄНЦІЯ-

Свою педагогічну кар'єру 
почав Модик у шкільному 
році 1926^27 суплентом у-
,?ителем математики у держ. 
гімназії Дорогой, Молдавія. 
У наступному році відбував 
однорічну військову повин Ювілейний Концерт, силами 

Осередку СУМА ім. ген.хор. І иїсть. Після того працював 
Т. Чупринки. В програмі 
Дівочий хор, Ансамбль Бан-
дуристок, Т а н ц ю вальний 
Ансамбль ,,Верховинці", ди-
тяча Танцювальна Група, 
сольоспіви, декламації та ін. нижчої гімназії у тій же мі-
Великнй концерт відбудеть-
ся на відзначення 20-ліття 
праці Осередку СУМА у Ню 

член 240 Відділу УНС Иорку. 

учителем у держ. гімназії 
Ватра Дорна, а потім у ді-
вочій гімназії у Фалтіченах, 
Молдавія. У шкільному ро-
ці 1930^31 став директором 

сшевості. У роках 1933-1941 
працює у Фінансовому Уря-
ді у містах: Ботошанн, Юм-
полунт і Чернівці. 

У наслідок воєнних подій 
переїхав до ' Німеччини й 
там працював учителем ма-
тематикн в гімназії Фрай-
бурґТВройсґав безперерявно 
аж до виходу на пенсію у 
квітні 1966. 

Модест Чесниковський мав 
особливий підхід до своїх 
учнів, особливу здібність пе-
редавати їм звання. Не днв-
но, що учні любили свого 
вчителя, між ним і клясою 
завжди панували приязні 
відносини. Вдячність бать-
ків за гарні успіхи їх дітей 
у науці була така, що коли 
вищі шкільні органи не да-
вали Чесииковському заслу-
женого авансу, батьки шко-
лярів, з успіхом звернулись 
до компетентної шкільної 
влади з вимогою справед-
ливости для знаменитого 
ВЧИТеЛЯ ЇХ ДІТеЙ. Ц е ВИИЯТ-
ковий випадок в аналах 
шкільництва взагалі. 

М'якість і делікатність у 
взаєминах з людьми, скром-
ність і чесність Модеста зав-
жди єднала йому приятелів. 
Дружня й завжди гармоній-
на атмосфера панувала в 
його родині. Бо ж І його 
дружина, Марія, — хоч ру-
мунського роду — характе-
ром своїм пасувала до вдачі 
Модеста: це було ідеальне 
подружжя — як пише вдо-
ва, п-ні Марія Чесниковсь-
ка. 

В українському житті Мо-
дест завжди брав активну 
участь. Він жив спільними 
українськими інтересами та 
болів недолею українського 
народу. Доля судила, що 
Модест не мав можливості! 
виховувати свою рідну мо-
лодь, а це завдало йому не-
мало душевних терпінь. Ио-
го серце було чуле на люд-
ське горе, зокрема україя-
ської людини і він ніколи 
не жалів їй свосї моральної 
та матеріяльвоя допомоги. 
Був членом Центр. Об'од-
наиия Буковинських Укра-
їнців, членом Акад. Козацт-
ва „Чорноморе", а від кіль-
кох років Батьком цього Ко-
зацтва й Акад. Козацтва 
„Запороже". Він радів yeni– 
хами своїх земляків, горів 
радістю з приводу появи 
праць про українську прав-
ду, і на заклики в зв'язку з 
такими появами, завжди від-
зивався щедрими датками. 

Скрята хвороба везамітно 

Філадельфія. - Понад дві 
тисячі долярів на фонд збе-
режеиня і видання літера-
турної спадщини Володими-
ра Вннниченка зложили 
спонтанно приявні громадя-
ня на літературному вечорі, 
що відбувся заходами Укра-
їнського Літературного Мнс-
тецького ІСлюбу й Об'сднан-
ня Українських Письменнн-
ків в екзилі „Слово" для 
вшанування творчостн цьо-
го призабутого письменника 
в неділю, 4.травня ц. р. в за-
лі Товариства (.Тризуб" у 
Філядельфії. 

Вечір відкрив голова Літе-
ратурного Мистецького Клю-
бу у Філядельфії д-р Воло-
димир Рудянцький, ЯКИЙ в 
коротких словах нагадав 
про велику популярність В. 
Вннниченка в заранні його 
літературної творчости ще 
до першої світової війни не 
тільки в українському жит-
ті, але широко поза межа-
ми України. Відомий наш 
мистець сцени Йосип Гір-
яяк, який ще в час творен-
ня української державносте 
виконував ролі у п'єсах В. 
Вияиченка. прочитав по-ми-
стецьки уривок із роману 
„За тобою слово, Сталіне". 
Темою цього уривка є лист 
українського патріота, за-
сланого на Сибір, до брата, 
який станув на службу во-
рожого режиму. Майстер-
ність письменницької мане-
ри у виконанні майстра-чит-
ця викликала глибоке зво-
рушення у слухачів. Поет-
читець Вол. Біллів прочи-
тав по-мистецьки побутово-
реалістичне о п о в і дання 
„Мнімий господін" з ранньої 
творчостн письменника. Пі-
сля мистецького читання до-
повідь про Вннниченка ви-
голосив голова Комісії для 
вивчення й охорони літера-
турної спадщини Винничен-
ка при Українській Вільній 
Академії Наук в ЗСА проф. 
Григорій Костюк. Проф. Г. 
Костюк змалював енльвету 
письменника-патріота, пода-
ючи перегляд його громад-
сько-політичної діяльніостн, 
що висунула його на чоло 
української національної ре-
волюції, яка завершилась 
створенням Української' На-
родиої Республіки. ВОЛ0ДИ-
мир Винниченко був авто-
ром універсалів Української 
Центральної Ради, він очо-
лював український уряд на 
пості прем'єра, як також був 
у проводі Директорії. В той 
час ім'я Вннниченка було 
широко відоме, як передово-
го українського пнсьменнн-
ка. Про творчість Виняи-
ченка високу думку висло-
вили Іван Франко і Леся У-
країнка. Його твори були 
перекладені на різні евро-
пейські мови, його драми 
виставлялись на сценах ев-
ропейських театрів від Пра-
ги, через Берлін, Рим до Па-
рижу. Найбільша прикмета 
Вннниченка — це його пос-
тійна активність. В цій ак-
тивності він і міг допусти-
тись деяких помилок, але в 
історії залишився як відда-
ннй українській літературі 
діяч, послідовний борець за 
українську свободу і в парі 
з тим за свободу людини 
взагалі. У Совстському Сою-
зі твори Володимира Вин-
ннченка заборонені. Можна 
сказати, що ворожий режим 
засудив нашого пчсьменни-
ка на смерть; режим не до-
пускае творів Вннниченка 
до читача, а самого пись-

почала підточувати непоміт-
но його здоров'я. Вік спо-
чатку не прив'язував до неї 
уваги, а коли хвороба була 
вже в повному розвитку, 
шляхом операції її вже не 
можна було позбутись. І так 
прискореною швидкістю, у 
важких терпіннях скапува-
лн останні місяці - тижні 
житта цієї шляхетної людя-
ни, і він 7 серпня 1968 р. 
на сірій чужині далеко від 
родини й друзів, замкнув на 
віки свої струджені очі. Не 
стало серед нас щирого дру-
га, шляхетної української 
людини. Оставив у смутку 
хвору дружину, Марію, бра-
та д-ра Севернна Чесннков-
ськогр (у ЗСА), сестру й 
шваґра в Німеччині та від-
даяих йому друзів, що ці-
яили в ньому ЙОГО ШЛЯХЄТ-
ність та щире українське 
серце. Хай чужа земля бу-
де йому легкою, а пам'ять 
по ньому вічна! 

І. М. Новосівський 

меияика очорнив Іменем 
зрадника. Забутий і неоці-
нений Винниченко Гна емі-
ґрації. Багато його творів 
залишилось у рукописах; у 
рукописі цінний -Щоденник, 
що його писав письменник 
впродовж сорока років. В. 
Вннниченка треба іпривер-
нутн українській літерату-
рі. Іван Дзюба Щ новий бс-
рець за право українського 
народу бути 0б4ою, ясно 
сказав: як бути українсь-
кій літературі без Виннн-
ченка? Справою збережен-
ня і видання літературної 
спадщини Вннниченка зай-
нллась Українська Вільна 
Академія Наук, яка поклн-
кала для цього діла спеці-
яльну Комісію, що її очолив 
проф. Г. Костюк. Комісія 
для збереження літератур-
ної спадщини Вннниченка 
задумала видати недрукова-
иі твори письменника і про 
фінансову співдальність в( 
цьому ділі звергнеться до 
вільної української ' грома-
ди. 

Немов у відповіді на це 
звернення проф. Костюка в 
імені Комісії при У ВАН, на 
вечорі зголосився,, до слова 
проф. Шинкар. Він поділіге-
ся з приявними уривками з 
листів Володимира Виини-
ченка, в яких то листах пн-
сьменник виявив - велику 
турботу про долю українсь-
кого народу в його змаган-
нях до свободи. Проф. Шнн-
кар прочитав також уривок 
з листа Вннниченка До ґор-
кого в обороні української 
мови і незаленсностн yxpa– 
їнської літератури, що їх 
цей російський пнсьменник-
шовініст, заперечував. Він 
заявив, що громада повинна 
допомогти повернути. цнсь-
менника Вннниченка yxpa– 
їнській літературі і фінансо-
вою допомогою причинитись 
до видання творів, пйсьмен-
ника. Щоб започаткувати 
фінансову допомогу Комісії 
для вивчення і видання лі-
тературної спадщини Вня-
ниченка ,проф. Шинкар ви-
асигнував від себе чек на 
суму сто доларів! як також 
передав чек від українсько-
го підпрнслщя Івана Ваця, 
на суму 200.00 дол. Приявні 
спонтанно підтримали цей 
відрух. Д-р Петро Кулиияк, 
який вже раніше переслав 
був до УВАН в Ню Иорку 
суму 500.00 дол., передав 
чек на 100.00 дол. .від п, Ва-
силя Кия. Володимир Біля-
їв заявив, що він мас готову 
власну збірку до друку, але 
передає 300.00 дол. на ви-
даняя творів В. Винничен-
ка, бо це потреба першої 
ваги. Найбільше аворушен-
ня викликала письменниця-
сеяіорка Галина Журба, яка 
недавно закінчили в^зЬіде-
сят років свого тру^олюби-
вого життя. Вона задекляру-
вала 100.00 дол. на видання 
творів Вшшнченка,' заявля-
ючи, що вона разом з Воло-
димиром Вшганчбнко,ч ста-
внла перщі кроки іГлітера-
турі і тепер почувається до 
обов'язку підтрн^атчі вели-
ке діло видання його творів. 
Приявні спонтанно, ,лочалн 
декларувати суми на видав-
ннчи фонд. Інзк, Андрій 
Сіратіснко задекларував 
200.00 дол. По СїО Дол. за-
деклярували: Кирило Юр-
ченко. Федір Корсунь, д-р 
Лев Кушнір, д-р Роман Нав-
роцький, інж. Іва,н Дани-
ленко, інж. Микола Химич; 
по 50 дол. — письменник А-
натоль Гак, інж..Лев Стад-
ниченко, адвокат Осип Ян-
кевич, д-р Наталія Пазуняк, 
мгр. Марта Тарнавська, O– 
лександер Мнхайлюк. Ілля 
Пбба й інж. Іван Піддубяий 
поредалн по 25 дол., по 20 
дол. вплатяли Ілля Журжа, 
Семен Кривуша, до, 10 Дол. 
мистець Василь Дорошенко, 
Петро Енко і д-р Іван Кме-
та-Ічяявський. Для дальшо-
го ведення збірки створено 
у Філядельфії Комітет, який 
зобов'язався допомогти Ко-
місії для видання, тиррів В. 
Винниченка при УВАН зДо-
бути фонди на ту ді-ть. 

О. Т. 
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Шевченківські роковини в Лорейні 
ТЦкИм Українознавства 

при українській католицькій 
парохії, в Лорейні віданачн-
ла 23 березня 1969 p., в за-
лі і?сращської Школи POKO– 
внни Тараса Шевченка свят-
ковою црогражію, внконано-
ю учнями школи. Програму 
відкрила М. Федик „Зааові-
том" -Шевченка, виконаним 
на органах. Реферат про 
життя, і творчість Шевченка 
виголосив українською мо-
вою Рохко Любінецький, ан-
г-гойсьмою - Михайло Koc– 
ткж. Учні 1, 2 і З -ї кляс від-
співалн „Поклін тобі, Tapa– 
св" Юрія Шкрумеляка, а 
учні 1 і 2 кляс декллмува-
лм збірно „Поклін Tapaco– 
ві" Улани Кравченко. Урив-
ки з ,,ГамаліГ' Шевченка ан-
голосилн у формі збірної де-
клямадіі, в українській мо-
ві учні англомовних кляс. л 
,,Заповіт" Шевченка в ая-
глійському лереьладої уче-

ниці Маргарета Лівчанин і 
Іванка Кордупіль. 

Маруся федик відіграла 
на органах „Мрію" Щума-
на, ,,Камінний острів" Рубія-
штайна і „Думи мої, думн 
мої..” мелодія народної nir.– 
ні). Орест Гаркач віддеклл-
муаав „Мені тринадцятий 
минало." „Посланіс" Т. Шез-
ченка, у формі збірної де-
клямації, виконали учениці: 
Лярвса Пащнн, Роза Химич, 
Маруся Федик і Оксана Го-
ловадька. 

Програму заікчено інсце-
нізацісю вірша Т. Шевченка 
„За байраком байрак" у ан-
коканні Михайла Лю6інець-
кого і Євгена Хаванського. 

Програма почалась точно 
УІ визначеному реченці, при 
участі досить чисельної пу-
блнхи, яка гучними оплес-
камн нагороджувала кожній 
виступ. І. М, 

Балтімор, Мерилевд 
АКАДЕМІЯ НА ПОШАНУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

У неділю 16 березня душа 
нашого.Великого Кобзаря Т. 
Шевченка напевно раділа 
намальованим молодим ми-
стцем Орестом Поліщуком 
пам'ятником на стіні піиро-
кої сцени авдиторіГ публіч-
ної школи. Великий Гзрас 
тішився, бачучи по-оереги 
заповнену залю. 

Для влаштування святко-
вої Академії створено ком:-
тет, який очолив Володимир 
ЧорнодольськиЙ, голова міс-
цевого Відділу УККА. Mic– 
цевий Відділ Союзу Украї-
нок Америки для торжест-
венного відсвяткування Ака-
демії запросив співака-бан-
дуриста, відомого тенора По-
лодимйра Луцева. якому а-
компаніювала відома пія-
ністка' проф. Калина Чічка-
Андрієнко. Хор ООЧСУ дав 
три точки, а Пласт і СУМА 
по одній деклямації. 

Мішаний хор ООЧСУ з 
понад сорока членів висту-
пив з успіхом. У жіночих 
голосах він мас досить спі-
вацького.доросту, при даль-
шій пильній праці може ста-
ти поважним хором. На Акя-
демії він співав на початку 
„Заповіт", а в кінці Стецен-
ка „Тарасова ніч" та Poa– 
дольського „Сонце заходить" 
з баритоновим сольом Crena– 
на Поліщука. Співав чисто, 
рівно і звучав добре. Дири-
гентові хору проф. М. Kop– 
мелюкові, який на проби до-
їздить з Вашингтону, нале-
жить повне признання. 

Голова Святкового Комі-
тету привітав громаду та 
представив доповідача проф. 

Б. Корчмарика з їТрентону, 
науковця, автора, праці „Ду-
хові впливи Києва на Moc– 
ковщину в добу Гетьмансь-
кої України". Промова гус 
то переплітана цитатами з 
„Кобзаря", виголошена пе 
реконливо, справила на 
всіх небуденне враження. 

Появу співака. В. Луцева 
привітала заля оплесками. 
В першій частині при аком-
паніяменті піяністки п-і Ка-
лннн Чічки-Андріснко, ма-
естро В. Луців відспівав три 
твори з Лясенківського ре-
пертуару, опісля в супрово-
ді бандура „Встас хмара з-за 
Лиману", „Реве та стогне" 
та „Невольник". У третій 
частині — знову в супроводі 
фортеліяна, арії з опер: Анд-
рія з „Катерини", Назара з 
,,Назара Стодолі" та гетьма-
на з опера „Богдан Хмель-
ницькнй". Всі пісні прекрас-
но відспівані, публіка наго-
родила довгими оплесками. 
Був і наддаток. Поміж точ-
ками співу пластунка Марта 
Татчин деклямувала вірш 
Ліни Костенківни „Кобзаре-
ві", а Зеня Чорна з СУМА 
— поему „Розрита могила" 
Тараса Шевченка. Молоді 
декламаторки .виявили добру 
підготову і здібність. Акаде-
мію закінчено Націонал ь-
ним Гвмном „Ще не вмерла 
Україна". Програмки внго-
товнв К. Баб'як. 

ЖИПЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
ГРОМАДИ В ТВІН СИЛ, МІННЕСОТА 
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(Лютнй-березень 1969) 
Відбулися за 

Ч”цтайте українські книжки 
І газети, бо часте читаним 
веде до просвіти, а просвіта 

— це сила 

Свято державности 
Хоч оттавська громада 

збільшилася останніми рока-
мн напливом нових людей, 
що працюють для канадійсь-
кого. федерального уряду, то 
все таки вона в порівнянні 
до інших громад мала. Тому 
всі її імпрези мають скром-
ний характер. 

Свято Української Дер-
жавности відзначують кож-
ного року. Цього року з на-
годн золотої річниці nporo– 
лошення 'Української Собор-
ностн місцевий Відділ Комі-
тету Українців Канади вла-
штував Валь та Бенкет у за-
лі ставного готелю ,.Шато 
Лоріс". 26 січня парох Укра-
їнської Католицької Церкви 
о. Н. Свірський і парох Ук-
раїнської^Православної Цер-
кви - о. В. М. Сенишин від-
правили в своїх церквах бла-
годарственнин молебень за 
український народ. В обох 
церквах молодь, згуртована 
в СУМ-і”та Пласті. явила-
ся в одностроях. 

1-го лютого на бенкеті я-
внлося півтори сотні грома-
дян. За почесним столом зз-
сілн: міністер федерального 
уряду' для Справ Воєнних 
Ветеранів - достойний Ж. 
Е. Дюбе з дружиною. Дос-
тойгянй сенатор П. Юзик із 
дружиною, посли до феде-
рального парляменту — па-
нове М. Смерчанськнй з Він-
ніпегу^-з дружиною, д-р Л 
Франеїз із Оттави з дружи-
ною та представник міської 
Ради — контролер К. Фо-
гарті з дружиною. Гостей 
привітав по-українськи, ан-
глійськи і по - фраяцузьки 
- голова місцевого КУК — 
Михайло Сулима. Ролю гос-
подаря бенкету вміло вико-
нував^ замісник голови п. В. 
Жила". Сенатор Юзик накре-
слив історичне тло великих 
річниць нової історії україн-
ської державности. Короткий 
привіт передав посол Фран-

ціз. Заступник мейора Отта-
ви — контролер Фогарті в 
короткій промові підкреслив 
вагу святкування світлих рі-
чниць боротьби за незалеж-
ність і вклад української 
групи в культурну скарбни-
цю Канади. Він теж передав 
привіт від Міської Ради. 

Посол Ліберальної Партії 
з Вінніпегу — п . Смерчансь-
кнй представив приявним го-
ловного бесідника — достой-
ного міністра Дюбе. Почес-
ний бесідник підкреслив ге-
ронство та духа баратьбн, 
які призвели До того, що 
об'єдналися в одну націо-
нальну республіку. Цитуючи 
слова нашого пророка „і чу-
жому научайтесь, свого не 
цурайтесь", достойний мініс-
тер порівняв Акт Українсь-
кої Незалежности й бороть-
6у України за визволення з 
боротьбою канадійського у-
ряду за справедливість. В 
дальшому він видвигнув пн-
тання вдностп канадійської 
нації; завершення цісї сднос-
ти вимагає терпеливости, на 
думку міністра. Бесідник 
звернув увагу на те що 
співпраця українців - кана-
дінців с необхідна для еко-
номічного розвитку та духо-
вого росту Канади. 

Після промов гості мали 
нагоду любуватися виступом 
двох наших молодих профе-
сійннх танцюристів - пані 
Приц і пана Стаяішевського. 
До спілки вони вивели танок 
..Залицяння", а сам танцго-
рнст відтанцював сольо та-
нець „Шумку". Акомпанію-
вав їм п. И. Фіяла. 

Від год 9^0 до півночі 
при добрій оркестрі учасни-
ки провели час на присмнік 
забаві. 

Ціла вечірка пройша з 
повним успіхом і залишила 
дуже миле враження. 

М. С. 

23 лютого 
гальні річні збори 345 Відді-
лу УНСоюзу. В новий склад 
управи увійшли; Михайло 
Каркоць — голова, проф. М. 
Дербуш — секретар і д-р С. 
Єрмоленко - скарбник. 

В пам'ять 51-их роковин 
бою під Кругами молодечі 
організації МУН. ОДУМ, 
Пласт і СУМА під протекто-
ратом місцевого Відділу УК-
КА влаштували жалібний 
вечір. Відкрила вечір Леся 
Пундик (Мун). Олександер 
Товстоп'ят добре вив'язався 
з доповіддю „Українська мо-
лодь в обороні держави", я-
ка повстала по 250 роках по-
неволення Московщиною, та 
про участь молоді в боротьбі 
за українство в Україні. 
В мистецькій частині вечора 
приймали участь: сестри 
Вовк, брат і сестра Амбрузя-
кя. Марія Воробій, Оля Га-
лій, Олена Кукуруза і Воло-
димир Таращук, Віктор 
Вовк, Аркадіи СівтасвськиЙ. 
Анатолій Місник. Орися 
Каркоць і Оксана Левицька. 
Співом хору СУМА під ке-
рівннцтвом інж. Є. Карпяк, 
супровід на піяно Християн 
Ленч^к, закінчено програму 
вечора. 

2 березня: Загальні збори 
16 Відділу СУ А. Звіти чле-
нів управи пройшли добре, 
наявність членок була задо-
вільна. Уступаючій управі 
уділили абсолюторію. Склад 
нової Управи: Мирослава 
Петришак - голова, Ольга 
Таратула — секретар, п. По-
котило — скарбничка, Оля 
Луцик — культурно-освітня 
І пресова, господарська пані 
Н. М. і мистецтва — п. Ма-
рія Процай. Збори провади-
ли інж. В. Срмоленко — го-
лова, секретарювала — Ка-
труся Г^тпіл. Після зборів за 
чашкою кави вівся обмін ду-
мок і висловлювалися поба-
жання новій управі. 

21-23 березня: В Гілл ав-
дяторії відбувся попне та-
лановятої молоді середніх і 
старших клясів. Серед них 
був восьмирічний Петро Ца-
реградськив, син п-ва Олек-
сандра і Кірн Цареградсь-
ких. Він виступив з сольо на 
піяно: варіяції на тему „Три 
сліпі миші" — Джона Томл-
сона і „Верхи на конику" 
Шумана. Крім того виконав 
в українській мові сольо-
спів народню пісню — „Ти 
казала прийди, прийди". За-
ля (понад тисячу осіб) гу-
ла від оплесків і свисту. В 
фіналі рішенням джюрі діс-
тав першу нагороду. 

22 березня: В залі церк-
ви св. Арх. Михаїла пані 
Ольга Антохій висвітила ди-
апозитиви з подорожі по У-
країні і говорила про вра-
ження з цісї подорожі. 

В залі Укр.-американсько-
го дому відбулися загальні 
річні збори членів організа-
цій УККА і платників Укр. 
Народного Фонду. Звіти 
склали: голова місцевого 
Відділу УККА д-р М. Козак, 
його заступники і всі діючі 
члени управи. По звітах бу-
ли запитання і обмін думок. 
Роботу управи визнали доб-
рою. На пропозицію контро-
льної комісії було уділено 
абсолюторію. В склад нової 
управи увійшли: проф. О. 
Грановський — голова, за-
ступникн — д-р С. Єрмолен-
ко, д-р В. Аиастазісвськнй і 
В. Спасик, секретарі — П. 
Бреславець і К. Спасик. фін. 
референт — Р. Король, opra– 
нізаціййий — Г. Папіж, ім-
пр. Б. Гуцал, культ.-осв. — 
В. Пакуляк, УНФ — інж. P. 
Ко”лоднпцькнй. членами --
Шайда. Кучварський. інж. 
О. Гайдай і д-р Попадюк. 
Контрольна Комісія: В.Дом-
брояськнй, М. Каркоць і Ва-
наш. Товариський Суд: — 
А. Гносвий, Неприцькнй і Є. 
Писарський. 

23 березня: В Укр.-?..чери-
канському домі хор ,.Дніп-
ро" в порозумінні з УККА 
улаштував вечір художньо-

рідної країни", сестри Вовк 
виконали на бандурах „Ду-
ми моГ'. Вол. Вовк прочитав 
„Рапсодію" і „Кобзареві" Лі-
ни Костенко, а також „Сил-
фонію на смерть Шевченка' 
П. Драча і .ДПевченкові" -
Богдана Антоновича. Проф. 
Олександра Костюк в допо-
віді „Заповіти Шевченка" 
пригадала кожному про'те, 
що кожний знас, але не зав-
жди пам'ятає. Голова хору 
„Дніпро" Євген Писарським 
образно виконав поему Т 
Шевченка „Гамалін". Спі-
вачка Оксана Бринь iipocni– 
вала „Три шляхи" те ДУе-
том з пані Юрою Цареград-
ською „Нащо мені чорні бро-
вв" під супровід на піяно еа-
мої ж пані Кірн. Хор „Дві 

Бриня, супровід на піяно п-і 
К. ЦареградськоІ виконав: 
— „Жалібний марш" сл. 'Л 

- „Ой, нема, яемв" і .̂У 
туркені потім боці" муз- Щ 
Лисенка чоловічим складом 
хору, і уривок з каятатмІПж"ля. v t від Блаженнішо 
„Шевченкові" сл. К. Малв-
цької. муз. К Стеценка —і 
„Сонцем нам твоя пісня 6а-
сяла". Вечір пройшов на ва-
сокому рівні ; 

Від 16-24 березня в Твян 
Ситі гостював маестро укра-
їнського танку Василь Авра-

Вінчання Ігоря Богачевського 
з Уляною Кебало 

В суботу 10 травня 1969 
в українській католицькій 
церкві св. Юра в Ню Иорку 
відбулося вінчання д-ра Іго-
ра Богачевського з Вашинг-І 
тону, небіжа першого мят-
роподнта Української Като-
ляцької Церкви у ЗСА Кир 
Константнна Богачевського, 
з нюноркчанкою Уляною 
Марією Кебало, донькою до-
ктора Консгантнна і пані 
Мирослави з Качуровських 
Кебало. Батьки молодого с 
доктор прав Данило і пані 
Ростислава з Ннчаїя Bora– 
чевські. Тайну подружжя у-
ділили три священики: о. Я-
рослав Кекіш, вуйко моло-
дої; о. Любомир Мудрий, па-
рох церкви Покрови Пресвя-jLj 
тої Богородиці в Озон Парк, 1 
Н.П.; та о. шамб. Іван Стах, j L 

про" під диригуванням о. М. канцлер Стемфордської Є-
пархії. Під час вінчання cni– 
аав хор , Думка". 

З приводу вінчання под-
Українки муз. М. Лноіюса. ружжя Богачевськнх одер-

жали апостольські й архне 
райські благословення з Ва-
тикану від Святішого Отця 

го Кардинала Иосифа Слі-
пого і від Апостольського 
Візитатора Кир Івана Бучка. 
Отець шамб. І. Стах передав 
привіт і благословення від 
Кир Поснфа Шмондюка, Є-
пнекопа Стемфордської С-
пархії, 

Обоє молодих походять з 
менКО. В РІЗНИХ уКраІЯСЬКИХ с в я щ е н и ч и х роді,, львівщи 
церковних з а ^ BiĤ BHCBTf– н и П а д і у л я н а родилася у 
лював українські фільми, гіідсоснові біля Бібркн. П ді-
Крім того він деможжрував д о м б у 8 n O K i H i n i n 0 . Михай-
кроки украінськвх танків Л- Л о Качуровський. Д-р Ігор 
свого власного укладу дітям 1.. уродженець Сокаля - с 
і навіть дорослим. 24-го S H , H y K 0 M покійних о. Силь-
резня в новій залі при церк- j вестра Богачевського і о. 
ві св. Арх. Михаїла влашто-1 Степана Ничая. 
вано прийняття, присвячене 
74-літтю з дня народження ^СА 1950 року. В Ню Порку 
маестра. Діти танцюввадь 
ного гуртка Петра Короле-
вича вшанували його китв-

Пані Уляна прибула до 

закінчила середню школу 
Вашингтон Ірвінг і курси ук-
раїнознавства, нюйоркський 

цею червоних троянд. Cnpa– Ситі Коледж, де студіювала 
ва українського танку роз- російську і німецьку мови і 
почата маестром В. Авра-!де її обрано до товариства 
менком найшла своїх про-jвизначних студентів „Фай-
довжувачів в новій україв-1 Бета-Каппа". До часу свого 
ській еміграції. В більшнхТ вінчання вона працювала у 
чи менших містах і міецево- j аабезпеченевій компанії Мет-
стях існують українські тан- рополитан Лайф. В громад-
цювальні гуртки, деякими Щ ському житті пані Уляна с 
них керують учні маеетрїгІ5леном 194 Відділу Україн 
Український,танок став црй-
красою багатьох виступів,на 
концертах, конвенціях, з^з-
дах не ляше українського 
громадянства, а н чужинець-
кого світу. Деякі частини 
танку можливо напівсвідомо 
увійшли в танці амернкаж-
ської молоді не лише на сце-
ні. а і в щоденному побуті. 
Тепер маестро пбчннас вил-
колюватн „Голливуд" і і(е 
добре, нам треба більше ук 
раїнського впливу там,, яа-
віть коли нас і не просять 
ЛІЗТИ ТУДИ, ТОДІ фІЛЬМИ З ЯГ; 
раїнською тематикою, які 
часом опрацьовуються і а 
ГоЛЛИВуДІ, НЄ б у д у т ь СПОТВ0-
рені російщяною. 

Крім всього вище подано-
ГО ТВИН СИТІ МОЖе ГОрДИТЯ'. 
ся і двома спортовнми ко-
мандами — футбольною (са-
кер) і кошиківкою. Кожну 
вільну хвилину від роботи і 
домашніх обов'язків хлопці' 
проводять на тренуванні. 
Грають з місцевими амери-
канськими І „закордоннини" 
— з інших стейтів. Тримач 
ють першенство і дкггають 
нагороди. і j ” 
Міннеаполіс, Мшн„ квітйя 
1969 р. 

Валентина СрмоленкЙ 

ЧЕРВОНІ МА-ЮРОСЯ 
БИЛИСЬ У ЕСПАНП ПО-

РУЧ ІЗ ЕСПАНСЬКИМИ 
КОМІТПСТАМИ 

тин у притнурядовому зак"о-
лоті еспанськісх комуністів 
- дедалі, то більше відкри-
ваються світові. Київська 
„Молодь України" з 1 трав-
ня у статті „Еспаяськнй ме-
ридіян" (подано з російської 
мови ..Іспанський мериД^ 

го слова і пісні „У поклоні ан") повідомила, шо частн-”'альяою їх ваотістю. Пред-
Тарасові Шевченкові". За-
плянована програма була 
цілковито змінена із-за не-
приявности запроченого гос-
тя з Ню Иорку маестра И. 
Гірняка. Але програма була 
цікава і добре виконана. Ме-
лодеклямацісю, в супроводі 
бандуристок сестер Вовк. Р. 
Писарський виконав ..Запо-
віт", гостюючи на цей час 
в Твин Ситі маестро Василь 
Авраменко ттродеклямував 
віош, написаний ним т е в 

ною так. зв. .,республікаяеь-
кої арміКЕспакіГ, комуяІс-
тичної, „були представннкя' 
54 національностей. бійцК 
інтернаціональних бригад?. 
Газета інформує: „У 13-ІЙ 
бригаді, якою командував 
польський революціонер Ка-
роль Сверчевський. зразки 
героїзму демонструвала рос 
тя украінцін їм. кобзаря Т. роикн пешного чека як йоп 
Шевченка. їх називали „та-
расівцями". Чимало тарасів-

еького Народного Союзу, 83 

Уляна Кебало-Богачевська 

Відділу Союзу Українок А-
мерики, пластового куреня 
,^Суртовина" і хору „Дум-
ка". 

Д-р Ігор Богачевськнй, ве-
теран Корейської війни, за-
кінчив Ню Иоркський Уні-
верентете ,,магна кум лау-
де" в 1956 році з ступенем 
інженера аеронавтики. Піс-
ля цього він був одним з 
перших стипендіянтів Дер-
жавної наукової фундації і 
продовжував студії матема-
тики в Інстнт)ті математич-
них наук їм. Куранта при 
цьому ж університеті. В 1961 
році одержав докторат і по-
чав працювати як науко-
вець: спершу як викладач 
Ню Иоркського Університе-
ту, згодом як дослідник в 
Корнельському університеті. 
в лабораторії фірми ABKO– 
Еверет у Бостоні, і зараз у 
фірмі Беллкомм у Вашинг-
тоні. Він с автором біля де-
сятка наукових праць з ма-
тематики, особливо в галузі 
астронавтики. 

Весільне прийняття відбу-
лося в готелі „Ст. Моріц" у 
Ню Иорку. де старостою був 
інж. Володимир Богачевсь-
кий, родич молодого. Після 
весільної поїздки до Гаваїв 
подружжя Богачевськнх по-
селяться у Вашингтоні. 

П.Н. 

Нове число „Українського Історика" 
Р. Д. (Мюнхен). - Вже ПОЛЕМІКА: Омелян Пр1-

появнвея новий випуск „Ук 
раїнського Історика" - icro– 
рнчного журналу Українсь-
кого Історичного Товариства 
за 1968 рік. Зміст цього чн-
сла виповнюють слідуючі 
статті: Ігор Каменецький — 
„Німецька політика супроти 
України в 1918 році", Олек-
сандер Оглоблин - ,Дроб-
лема предків Миколи Гого-
ля", Любомир Винар — „На-
jicoae Товариство ім. Т. Шеп-
ченка і Михайло Грушевсь-
кнй", Олександер Домбров-
ський — „Геродотова Скитія 
в „Історії України Руси" М. 
Грушевського"І

, М н хайло 
Ждан — „До питання про 
залежність Галицько - Во-
лннської РусА від Золотої 
Орди", У ПЕРШУ РІЧНИ-
ЦЮ СМБРТИ ІВАНА КРИ-
ГШКЕВИЧА: Омелян Прі-
цак — „Іван Крнп'якевич", 
Степан Волинець — „Спогад 
про проф. І. Крнп'якевнча". 
МІСЦЕЛЯНЕА: Наталія По-
лонська - Василенко — „До 
історії архівів Кисва". Ярос-
лав Рудкнцький — „До істо-
рії українців Канади"; МК-
МУАРИСТИКА: М и хайло 
Єреміїв — „За лаштунками 
Української Центральної Ра-
ди"; ГЕРАЛЬДИКА, СФРА-
ПСТИКА І ГЕНЕАЛОГІЯ: 
Роман Климкевич — „Hafi– 
внщі відзнаки Західньо - Ук-
раїнської Народної Респуб-
лікн", В. Сенютович Береж-
ний - „Зв'язки князів Hec– 
віцьких з князями Острож-
ськими"; Ш МЕМОРІЯМ: 
Лев Биковськнй — ,JdHxafl– 
ло Міллер; ДИСКУСІЯ І 

цих - ,Лроскт" Вступу до 
історії України", Н. Полон-
ська-Василенко — „Архів 
Запорозької Січі та питання 
його видання", О. Домбров-
ськнй - .Ло питання ан-
глійського перекладу „Істо-
рії України Руси" М. Гру-
щевського"; З АРХІВУ: Пе-
тро Ісаїв - „Недруховані 
листи Дм. Дорошенка до В. 
Лшіинського".; ВВЗЛІОГРА-
ФІЯ: Любомир Винар -
„Українознавчі дисертації а 
американських унІверснте-
тах". У рецензійному відділі 
журналу понад 20 крнтич-
них оглядів на українські і 
чужомовні історичні вндая-
ня. Крім цього багата xpoHi– 
ка наукового життя закінчує 
це цінне видання. Цей поч-
вірний випуск У.І. можна 
набути за п'ять долярів. Tpe– 
ба пригадати, що Українське 
Історичне Товариство об'сд-
нус істориків, дослідників 
допоміжних історичних ивух 
і любителів української tcro– 
рії. Кожний член одержує 
журнал і „Бюлетень У1Т". 
Уважаємо, що українське 
громадянство і українські у 
станови повинні спонтанно 
підтримати цей .наш одино-
кнй історичний журнал У 
вільному світі і яккайшвнд-
ше допомогти розбудувати 
його матеріальну базу..3а-
мовлення на журнал можна 
надсилати враз з поштовими 
переказами На адресу: 

'The Цкгвіпмш Historian" 
P. О. Box Wt 

Bowling Green, Ohio 43402 

Зеніш Гальковим очолює ТУСМ 
U гв 

ь Ню Иорку 

ЛУЇ БУРК КО 
Під такою назвою проісиу-

вала в Філадельфії на тре-
тій Вулиці і Жерард евеию 
м'ясарська фабрика, продук-
:Тн якої були відомі по всіх 

j східніх стейтах ЗСА. Засно-
вааа була ця фірма року 18-
81 родиною німецьких м'яса-
рів Вурків і в посіданні ро-
диня була до 1930-их років, 
коли її перетворено на кор-

. порацію. 13 грудня 1968 ро-
MV було звільнено з праці в 
nil фабриці 200 робітників, 

: а 20 грудня — рештз,- 300 ро-
бітннкіа. Фірма припинила 
Виробництво і ліквідується. 
- Згадусмо цю німецьку фі-
рму на сторінках ..Свободи'' 
Поперше: продукти її були 

.виняткової солідної якости; 
головне тому, що на цій фа-
брнці працювали також ук-
раїнці і українки, особливо 
багато їх було за останні 20 
років, на день ліквідації фір-

ми, їх було добра половина. 
Ліквідація цісї Фірми с вели-
кйм ударом по українцях. о-
соблпво по тих. яким вже не-
багато часу до пенсії, яким 
буде вже важче найти іншу 
працю, особливо з такою 
великою платнею яку вони 
мали в м'ясарській фірмі. 

Крім того, ліквідація фір-
мн с великим моментом всім 
тим, хто терпить на ,,психо-
зу підвищення платні!" Зви 
чаЙНо контакт між фірмою і 
юніою м'ясарськкх робітни-
ків підписувано на три роки 

Засекречувані раніше ві-
Засекречувані в і д омості 

проучасть совстськнх час-ІКрім різних інших здобут-
ків. завжди б-”,н і здoб^^тoк 
годинової платні на 25 цен-
Тів на три роки, себто по Я 
центів в перші два роки і 0 
центів у третьому році. Ці 
мізерні центи викликали TV 
ку велику радість, що мало 
хто призадумувався над ре-

ставникн Юнії мали „nepe– 
МОгу" над представниками 
капіталу, їхня популярність 
'зростали, їхні посади закріп-
лювялися за ними. 

,-,Перемога" в розмірі ,.ві-
сім центів' завжи була Пи-
Ьовою перемогою, бо не 
встиг ошасливленнй перемо-
ГОЮ робітник винести з сЬаГ)-

ців не повернулись на бать-
1918 р. „Держить стяг 1 ківщину 

^?ке зустріли підвищені т -
ни на бензину, хліб. МОЛОКО 
на подорож в автобусах чи 
траваях і т. д 

Виходячи з фабрики, вже 
у вітрині фабричної крамнн-
ці зустрічали його й прово-
жали великі кольорові чис-
ла нових цін на м'ясні про-
дукти. Щось, як не ланцю-
гова реакція. 

І тільки єдиний раз у ю-
нійній м'ясарській пресі був 
один мудрий голос: мовляв, 
давайте цього разу не буде-
мо вимагати підвишки плат-
ні в новому контракті і цю 
нашу скромність давайте від-
повідно розреклямусмо по 
всіх спілках, зробімо вседер-
жавннй рух за стримання 
від підвищення платні, це 
нам скріпить вартість долярч 
і врятус його від інфляції' 

Та цей, як і всі інші мудрі 
голоси, лишився голосом BO-
піющого в пустелі, бо всі бу-
ли засліплені психозою піл-
виїпкн платні. Так і в фаб-
риці Луї Бурк Ко: з почат-
ком грудня місяця, себто три 
тижні перед ліквідацією фя-
брикн, також вступив в силу 
„закон перемоги" в розмірі 
отих магічних 8 центів. Це 
фірмі обходилося в скром-
них 7.600 долярів тижнево. 

Тому, що при річних обо-
ротах до 21 мільйона долярів 
фірма мала чистого прибут-
ку 91.000 долярів, а на нас-
тупний рік заповідалося ли-
ше 70.000 долярів, звичай-
ний глузд говорив прнпинн-
ти такий бизнес, що фірма 
й зробила. 

Напевно багато з робітнн-
ків воліли би самі добровіль-
но скннчтн з своїх заробіт-
ків до 30-40''. щоби мати 
забезпечененнй заробіток НІІ 
довший час. Але диктаторсь-
ка Юні я до такого не допуг-
тить, 

В цьому випадкові потер-
піли українці і українки кі-
лька років тому в одній фа-
бонці сигар, поки не було 
Юнії, був ідеальний стан 
взаємного задоволення і фя-
брикантів, і робітників. Bcy– 
нуласа туди Юнія і фабри-
ка була ліквідована, і там 
також тоді потерпіли укрі-
їяки. 

Тому завжди змагаймося 
за „оптимум", а ,,максимум" 
сам десь візьметься на нашу 
голову! 

Г. Гор,хіснко 

7-го лютого в Домі Визво-
льного Фронту відбулися 
річні загальні збори ТУС-
М-у. Збори відкрила голова 
уступаючої Управи Натал-
ка Шал ай. В склад Прези-
дії увійшли: Я. Білий — 
гол., Г. Климук — секр. По-
чесні члени — інж. Богдан 
Кульчицькнй і інж. Роман 
Гуцал. 

У звіті Н. Шал ай корот-
ко оповіла про діяльність 
нашого Осередку. В зимі 19-
67-68 р, М. Гаврнлюк мала 
реферат ка тему: „Пробле-
ми близького Сходу". а На-
талка Шалай про українсь-
ку мову. Також відбулася 
зустріч з студентами Ню-
йоркського Університету. На 
весні відбувся панель, Куди 
були запрошені представни-
ки „ЗАРЕВА" і Студентсь-
кої Громади, щоб обговорн-
ти болючі теми нашої емі-
грації в Америці й Канаді, 
та проблеми в Україні. 

Галя Климук здала свій 
звіт — як реф. преси й ін-
формації і як делегат з Ню 
Иорку на різні студентські 
конференції на тереяі Аме-
рикн й Канади. 

П. Вол. Костик склав при-
віт віл імені Визвольного 
Фронту, інж. Б. Кульчиць-
кий привітав студентів в ім. 
Світової Управи ТУСМ, а 

інж. Роман ГицаЛ вітав наш 
Осередок від О. Д. ТУСИ в 
Монтреалі. 

Під час дискусії обговоре-
но рЬні справи, як збільшн-
ти активне членство і касу. 
В дискусії брали участь Н. 
Шадай, 3. Гальковнч,, Г. 
Климук, Л. Лозинська, X. 
Губщька, а найбільше ефек-
товне слово мав Ю. Воло-
шнн, який подав пропозншії, 
як зібрати гроші І поширкь 
вати інформації про УкраІ-
ну-

Після уділеням б̂СОЛЮ" 
торії уступаючій управі ви-
брано нову управу в складі: 
гол. — 3. Гальковнч, заст. 
гол. — М. Кузин, писар -
71. Лозинська, скарбяяк -
— Я. Білий, реф. преси -
О. ФереНС, ВІЛЬНІ ЧЛеИИ Mt– 
Т. Красій, В. ГЮшовсьннй; 
Контр. Комісія гол, -rf Н. 
Шалей, члени - - Г, Палка 
і Б. Коваль. Товариський 
суд - О. Мушкевич — гол, 
члени - X. Губіцьнв, і Г. 
Климук pep. середньошкіль-
ників - Б. Футала, "х 

Зенко Гальковнч подяку-
вав за вибір і обіцяв працю-
вати якнайкраще. їиж, Б. 
Кульчицькнй, промовляв В 
в справі поширювання вяз-
вольної праці студентами. 

За Управу 
Г. Климук 

Приклад гідний до наслідування 
Не знаю, хто 1 з чиєї ініці-

ятнви це сталося але фак-
том с те, що українська мо-
лодь учні гай скулу м. Ір-
вінгтону, Н. Дж„ само 
тужкн, тихо і спокійно зро-
бнла „Маніфесдацію" на від-
значення 51-ої річниці Від-
родження Української Дер-
жавности і 50-ти річчя Собор 
ностн Українських Земель. 

Зробили вони це в той час, 
коли за кілька десятків крр-
ків від школи на машті коло 
Ірвінгтон Ситі поруч амерн-
канського-зоряного розвива-
вся, наш блакятно-жовтий у-
країнський прапор. 

Я пізніше довідався ( я 
маю двох учнів)( що група 
українських дівчат всіх кляс 
гай скулу дійшла до думки, 
щоб відзначити ці великі ро-
ковини і рішила прийти на 
цей день до школи в україн-
ських вишитих сорочках чи 
блюзках, та в чорних спід-
ничках з українським naco– 
чком - крайкою. 

В наших молодих учнів, 
що лише починають входити 
в курс студентського життя, 
обізвалася національна сві-
домість, СЕОС національне 
,,я", яке вони й хотіли П0КЗ-
:шти в день нашого Великого 
Національного Свята 22-го 
січня. Тут не видно було 
впливу будь-яких партійних 
організацій. В запланованій 
події брали участь члени у-
сіх наших молодечих органі-
зацій СУМ-у, ОДУМ-у і Пла-

CTJ'. Була проявлена певна 
соборність не лише на сло-
вах, а і на ділі. 

22-го січня українські ді-
ти Ірвіягтонського гай ску-
лу прийшли до шкоди в ук-
раїиськях національних стро 
ях- Було їх коло тридцять 
осіб. Були й поодинокі ХЛОП-
ці. що були у вишиваних уч-
раїнських сорочках. Але їх 
було мало і, як видно вони 
не були освідомлені перед 
цим. тими студентами, що 
були заплянувалн цю подію. 

Кожен з них сіли в своїх 
класах. На лекціях їх заува-
жено, тим більше, що в кля-
сах було не по одному, а 3^5 
1 більше, які були у вищива-
них у-країнськіпс сорочках. А 
тому й не дивно, що деякі 
учителі й учні запитали їх. 
чому вони в таких гарних 
убраннях. Відповідь була од-
на: .У нас сьогодні нацкхна-
льне свято, (Індепенденс 
ДеЙ) і МИ рІШИЛН ЙОГО ВІД-
значити цим способом. В на-
ших юних стутяснтів прояви-
вся у-країнський патріотизм. 
Патріотизм не на словах, а 
на ділі. І по друге хоч цей 
випадок і с не значний, про-
те за допомогою батьків йо-
го можна викорнстатв Та 
шляхом переговорів з адмі-
ністрацісю школи, можна 
було б добитися уділених де-
кількох хвилин ДЛЯ ОСВІДОМ-
ления учнів інших націона-
льностей — про 22-ге січня 
в історії України. 

К. Степовий 



СВОБОДА, П'ЯТ 16-го ТРАВНЯ i960, 

Редаїуе В.Сохан 
КАЛЕНДАРЕЦЬ ЗМАГАНЬ 
УКРАЇНСЬКИХ КЛЮБЮ 

УСК НЮ Лорк - Грець-
цько-Ам. СК Ню Порк, мис-
тецькі змагання „Великої 
Десятки" Німецько-Амери-
каиського Футбольного Со-
Юзу відбудуться в неділю, 
18-го травня 1969, о год. 2.30 
по полудні на грищі Шіцен 
Парку в Норт Берген, Ню 
Д ж е р з і 

„Тризуб" Філадельфія 
- „Інтер Клюб" Ню Порк, 
мистецькі змагання Амери-
канської Футбольної ЛКґн 
відбудуться в неділю. 18-го 
травня 1989, о год. 3.00 по 
полудні на грищі Стадіону 
Темпел Універснтету у ФІЛЯ-
дельфіі, Па. 

„Чорноморська Січ" Ню-
арк — ,JlapTc" Вашингтон, 
мистецькі змагання Амерн-
канської Футбольної Ліги 
відбудуться в неділю. 18-го 
травня 1969, о год. 2.30 по 
пополудні на грищі Стадіо-
ну Дясана Ф. Кеннеді в Гар-
рісові, Н. Дж. 

ВІДБИВАНКОВіга ТУРШР 
ЗА ПЕРШІСТЬ УСЦАК 

В суботу, 24-го травня, в 
спортовій залі West Side Уо-
cational School на розі ву-
лнш. Віоог West St Dundaa 
West відбудеться відбивая-
ковнй турнір дружин Ч0Л0-
піків та жінок за першість 
Української Спортової Цент-
ралі Америки і Канади 10-
69 року. Цьогорічний турнір 
УСЦАК буде вперше від-
хритим турніром, в- якому 
зможуть взяти участь всі 
дружини відбиваний, які с 
членами УСЦАК. Господа-
рем турніру буде УСК „Трв-
зуб" Торонто. 
Зголошення до участи в тур-
нірі, разом із оплатою 110.00 
від дружини, приймає Яро-
слав Коваль на адресу: 

Mr. J. Kowal, сУо Trident, 
2198 Віоог S t West, Toronto, 
Ont., Canada. 

ШАХОВИЙ ТУРНІР 
ЗА ПЕРШІСТЬ УСЦАК 

Впродовж трьох днів. 30-
го i– 31-го травня та 1-го 
червня 1989, відбудеться у 
Клівленді в приміщеннях У-
НДому при 2255 Вест 14-та 
вулиця шаховий турнір за 
першість Української Cnop– 
тової Централі Америки і 
Канади. Початок турніру в 
п'ятницю 30-го травня, о 
год. 12-ій в полуднє. Tocno– 
дарем турніру с шахова лан-
ка УАСТ „Львів" Клівленд, 
яке влаштовус цю спортову 
імпрезу, як одну із серії ім-
лрез з нагоди 20-літнього ю-
вілею .Львова". Проводити-
муть турніром: д-р Зенон 
Винницький і д-р Орест По-
пович. Зголошення учаснн-
ків, разом із оплатою по 
S 10.00 від кожного, прий-
мас: 

Mr. 'Eugene Koseak, 6860 
Day Dr., Parma, Ohio 44129. 

„ТРИЗУБ" ГРАТИМЕ 
НА СТАДІОНІ 

ТЕМПЕЛ УНІВЕРСНТЕТУ 

Симпатнкн можуть набути 
сезонові квитки 

Футбольна дружина „Три-
зуба" Філадельфія, яка здо-
була чотири рази звання і 
чашу першуна ЗСА та шість 
разів чемпіонат Американсь-
кої Футбольної Ліги, грати-
ме свої змагання у Філя-
дельфії на великому penpe– 
зентативному стадіоні Тем-
пел Університету. Змагання 
„Тризуба" на цьому велико-
му стадіоні причиняться ще 
більше до посилення npona– 
ґанди українського імені у 
спорті, в чому ,,Тризуб" мас 
вже чималі заслуги. Про 
„Тризуб", відомий в англо-
мовяому світі під назвою 
„Юкрейніен Нешенелс", пи-
шуть постійно щоденники та 
спортові журнали і говорять 
спортові кореспонденти ра-
дія та телевізії. 

Але із виходом „Тризуба" 
на репрезентативний стаді-
он збільшилися кошти ви-
найму грища, тому й зало-
чаткувала управа „Тризу-
бв?' продажу сезонових квйт-
кіт вступу яв всі літові зма-
гання „Тривуба" у Філя-

дельфії. Такі сезонові кар-
тн вступу на 10 змагань мо-
жна набути по зниженій ці-
ні. на 20"^ дешевше, в ось 
таких крамницях та устано-
вах: Лукасевич — 801. Н. 
24 Вулиця, Мак - 839 Н. 
Вудсток Вулиця, Вриндзей 
- 831 В. Жірард Евню, 
Корженьовський - 4753 Н. 
13 Вулиця, Оріон ^ 4 9 2 5 
Олд Иорк Ровд, Космос — 
4944 Н. Врод Вулиця. Горо-
жанський Клюб — 847 Н. 
Франклін Вулиця і ,,Три-
зуб" - 4932 Н. Врод Вули-
ця. П. Т. 

ТРИ ІМПРЕЗИ „ Ч. СІЧІ" 
ПІД ПАТРОНАТОМ 

УНСОЮЗУ . 

Субота і неділя, 3-го і 4-
го травня 1969. пройшли в 
„Чорноморській Січі" Ню-
арк під знаком трьох ycni– 
шних спортових імпрез, ГОС-
подарями яких були три 
ланки „Чорноморської Січі", 
а їхнім спонзором Українсь-
кий Народний Союз і його 
Окружний Комітет Відділів 
у Нюарку. Ці два дні були 
дійсно днями активності! 
змагунів та управи „Ч. Сі-
чі". Відбнванковий і плава-
цький турніри були прове-
дені з повним успіхом зав-
дяки відданій праці ланко-
вих: інж. Адріяна Лапича-
ка — ланкового відбиваний 
та Михайла Лебедя — лан-
кового плавання. Чимало 
праці в ці дві імпрези вклав 
теж інж. М. Яворський. член 
управи „Ч. Січі" та член у-
правн СУСТ-Схід. 

Суботні змагання відби-
ванки за першість СУАСТ-
Схід попереджено офіційво-
ю церемонією з промовами-
привітами, що їх виголоси-
ли: голова Окружного Ко-
мітету УНСоюзу Стефанія 
Вукшована, д-р Е д в а р д 
Жарський — голова СУА-
СТ-Схід. який відкрив зма-
гання, Омелян Твардовсь-
кий — голова УСТ „Чорно-
морська Січ" і інж. Адріян 
Лапнчак — ланковий відби-
ванки „Ч. Січі" та провід-
ник змагань. Приязними на 
цих змаганнях були теж^два 
інші визначні представники 
установ: Володимир Сохан 
— заступник гол. предсід-
ника УНСоюзу та д-р Ми-
хайло Снігурович — ланко-
вий відбиваяки С У А С Т-
Схід. Членами суддейської 
комісії на цих змаганнях бу-
ли: інж. А. Лапичак. інж. 
Б. Гайдучок. д-р М. Снігу-
рович. Г. Артюшенко і А. 
Лісевич. 

У відбнванковому турнірі 
взяло участь 12 дружин, в 
тому 5 жіночих і 7 чолові-
ЧИХ. В К о н к у р е н ц і ї ЧОЛОВІ-
ків змагалися: Українська 
Цеятраля Пассейк, яка здо-
була перше місце і чашу 
СУАСТ-Схід, БСК Ньоман, 
Савт Рівер. який зайняв 
друге місце, дві дружини 
„Ч. Січі" Нюарк. СУМА 
Нюарк, друга дружина Ук-
раїнської Централі і Укра-
їнська Студентська Громада 
Ню Иорк. 

В конкуренції жінок пер-
ше місце і чашу СУАСТ-
Схід здобула дружина ,,Дов-
буша" з Ню Гейвен, яка пе-
ремогла у фіналі першу 
дружину „Чорноморської Сі-
чі" з Нюарку. Тут до речі 
було б згадати, що в роз-
грах кожний зкожним дру-
жина „Ч. Січі" перемогла 
,,Довбуша" і зайняла була 
перше місце, після чого від-
булися згідно з правильнн-
ком змагань фінали поміж 
передовими дружинами тур-
ніру. Дальші місця зайня-
ли; СУМА Бінгтемптон, 
друга дружина „Ч. Січі" 
Нюарк і БСК ,.Ньо.ман" 
Савт Рівер. 

І Висліди плавацьких зма-
гань, якими проводив Мн-
хайло Лебедь, подаймо окре-
мо на іншому місці. 

Найбільшою приємністю 
відбиванкових і плавацьких 
змагань було бачитти на 
них стільки учасників з на-
шої молоді. Приємно було 
теж бачити декого із нашо-
го старшого громадянств;!, 
але і прикро тут ствердити, 
що далеко не всі батьки ці-
кавляться успіхами та вза-
галі спортовою діяльністю 
своїх, дітей. Глядачі обох 
змагань, так батьки учаснн-

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ - ЛИЦЕМ ДО МОЛОДІ 

Фрагмент із церемонії відкриття відбиванкових першостей 
CyACT^CxJJUjCvogTb від ліва: інж. Б. Гайдучок — суддя, 
Г. Артюшенко — суддя (голова ТЇСК" Ньоман^ д-р Е. Жар-
ськнй — голова СУАСТ-Схід, Омелян Твардовськнй - го-
лова УСТ „Ч. Січ", С. Вукшована — голова Окружного 
Комітету УНСоюзу, Інж. М. Яворський — член управи СУ-

АСТ-Схід і інж. Адріян Лапичак — провідник змагань 
(ланковші відбиваяки „Ч. Січі"). 

З ЧЕТВЕРТИХ К Р А Й О В И Х К Р У Г О Л Ь Й И Х З М А Г А Н Ь 
УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З У 

які відбулися л 2fr^ro квітня 1969 в Деррі, l b v 

Змагуни готові до баталії за першість СУАСТ-Схід в часі 
церемонії відкриття відбиванкових змагань. За ними траву 
спаренг Українського Народного Союзу, спонзора трьох 

спортових Імпрез „Чорноморської Січі" в Нюарку. 

„Деррі Юкс" дружина жінок, яка здобула перше місце. 
Стоять від ліва: Евгенія Світагор, Ґертруда Куземчак, 

Беггі Мрозенська — секретарка Змагань, Іванка 
Боллінгер і Аина Гованчак. 

Дрлжнна ,„Довбі-ша" з Ню Гейвен, яка здобула перше 
місце СУАСТ-Схід в конкуренції жінок. 

Дружина „Левів" з Чикаґа, яка здобула перше місце. Сто-
ять від ліва: Роман Плешкевич, Михайло Дубовик, Іван 

Члени Сиортового Комітету і Головного Уряду УНСоюзу 
на Четвертих Крайових Кругольштх Змаганнях. Стоять 

1 від ліва: Петро Пуцяло — гол. касир, Гелен Олек — гол. 
Іванчук - голова Спортового Комітет)' УНСоюзу, Вадим j радна і секретар Комітету, Андрій Крінок - голова Kpa– 
Миїлалів і Б. Дріш. Володимир Гайдук, якого не мас на'йових Змагань, Ветгі Мрозенська - секретар Крайових 

фото, був п'ятим змагуном дружини чемпіонів 

Футбольна дружина „Тризуба" з Філадельфії, яка здобула 
перемогу 2:1 над „Чорноморською СІччю" в перших мис-. 

тецьких змаганнях АФЛІґн, спонзороваинх УНСоюзом. 

Змагань, Посни Лисогір - гол. предсідник, Іван Іванчук 
— іюл. контролер і голова Спортового Комітету. Головний 
радний і член Спортового Комітету Андрій Джула не був 

в часі роблений цієї світлини в цій групі. ; 

репортажів 
спогадів Евстахія Загачев-
ського п. н. „Белярія-Ріміні-
Англія", яка появилася в 

,19S8 році накладом Видпв-
; ннцтва Братства колишніх 
Вояків І УД УНА як одне 
із видань Бібліотеки „Лист-

;кн Червоної Калини", помі-
щеннй окремий ію.іділ при 

Дружина „Української Централі" з Пассейку, яка здобула і к1"1^1 книжки, присвячений 

СПОРТ У ТАБОРІ ПОЛОНЕНИХ 
І-ОІ УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ 

В книжці репортажів і дивізійннків за першість та-

нерпіе мЦце СУАСТ-Схід в конкурешці чоловіків 

Футбольна дружина „Чорноморської Січі" з Нюарку, гос-
подарн цих перших у сезоні мистецьких змагань двох 

чільних українських дружин АФЛІґн. 

ків. як і псі інші, мали на-
году побачити гарні та доб-
ре проведені відбиванкові та 
плавальні змагання. Вони 
всі підійшли із почуттям 
вдоволення, що сповнили 
свій обов'язок та л переко-
нанням. що ваша молодь 
горнеться до спорту, бо на 
цих змаганнях було її до-
сить багато. 

Неділя. 4-го травня, була 
заповнена цілим рядом фут-
больннх змагань ..Чорно-
морської Січі" на грищі Ста-
діону їм. Дж. Ф. КевиеДІ в 
Гаррісоні. Юнаки ..Ч. Січі" 
програли 0:5 із сильними 
шкотами, дружина аматорів 
програла 3:4 h Італійським 
СК з ГарфІЛЬД, а перша 
друяшна потерпіла поразку 
в перші::. ШІСТбЦЬКЯХ зма-
ганнях сезону І.І ..Тризубом" 
з ФЕпядельфії з рахунком 
1:2L, Цей день для ..Чорно-
морської Січі" можна б наз-
вати „чорною неділею", але 
у спорті не можна завжди 
вигравати. Однак найбільше 
прикро;.і була програ про-
фесійнш' дружини ..Ч. Січі" 
із „Три іуб їм", тому іі!о на-
год для (добуття воріт і ТИМ 
самим перемоги мала „Ч. 
Січ" значно більше, як її 
суперники, але чомусь лру-
жнні ..Чорноморської Січі" 
щось постійно тч везло. То-
му треба б п н:іикоротшому 
часі встановити причини та-
кої непродуктивної гри на-
паду ,.Ч. Січі" і тоді такі 
причини усунути, бо дружн-
ні таки треба вміти внгра-
ватн. Р.о.т;;имир Чижович с: 
безперечно добрим змагу-
ном, незвичайно рухливим і 
працьовитим, але він сам 
ще не може виграти зма-
гань. До цього треба зусиль 

ще інших десяти змагунів 
і їх треба вміти повести до 
бою та до перемоги. Коли б 
був Вільчак скоріше на грн-
щі, а поруч нього Олексин, 
тоді напевно продуктивність 
нападу була б краща. Оба 
Перези не зможуть ніколи 
заступити пари Вільчак-0-
лекенн. Куц на воротах був 
не завжди певним, бо він 
міг теж одні із двох втра-
чених воріт оборонити. Тіто 
на середині помочі був доб-
рий. але часом виходив за-
далеко вперед, залишаючи 
без потрібної допомоги Гав-
рана і Бутенка. Добре за-
гра. в Зенон Сян лик, та п 
Вернер на помочі перекону-
вав, що він вміс грати. В ці-
лості ,,Ч.Січ" все ще не бу-
ла зіграна та не мала на-
лежного керівника гри і це 
було причиною поразки дру-
жияи із добрими змагуна-
ми. Склад ,.Ч. Січі" добрий, 
але ного треба ще вншліфу-
ватн і тоді можна буде спо-
діватися перемог навіть із 
поважними суперниками. 

Юнаки ,.Ч. Січі" не мо-
гли видержати темпа шко-
тіп. та й аматори помнмо До-
брої гри мусіли програти 
Однак тут .̂ варта відмітити 
факт, що вже другі змаган-
ня під ряд молодий P. Xpo– 
мовський стрілив ПО ДВОС BO-
ріт. Це підказує проводові 
.,Ч. Січі" приглянутися до 
цього змагуна, який може 
теж в іншій дружині здобу-
вати ворота. Тим більше це 
питання актуальне, бо пер-
ша дружина мас якраз та-
кі недомагання, коли мова 
про здобування воріт і ще 
цього недомагання не вилі-
кувано. 
І І. Я. Х-як 

Переможці Плавацьких змагань, нагороджені медалями 
УНСоюзу разом із провідником змагань М. Лебедем, на 

світлині четвертий від ліва в другому ряді. 

ВИСЛІДИ ПЛАВАЦЬКИХ ЗМАГАНЬ „Ч. СІЧІ" 
3-го ТРАВНЯ 1969 Р. 

хроніці спортової актнвнос-
тн полонених 1-ої Українсь-
кої Дивізії Української На-
ціональної Армії в таборі в 
Італії. Автором цього розді-
лу п. н. ,,Спорт у таборі по-
лоненлх в І-^алії" с відомий 
спортовець Роман Прнпхан, 
колишній дивізіГіник, а те-
пер спортовнй діяч і секре-
тар 399-го Відділу Українсь-
кого Народного Союзу при 
УАСТ „Леви" в Чикаґу. На 
23 сторінках цього розділу, 
докладніше на сторінках від 
293 до 315. подав Р. Прип-
х а и докладно зібрані і про-
глядно упорядковані мате-
ріяли про змагання таборо-

Івиків і таборових дружин 

бору та про зустрічі penpe– 
зентантів табору українсь-
ких полонених із гіозатабо-
ровими спортовцямц^ і,, дру-
жннами. Ввесь цей цінний , 
матеріал поділений на під-
розділн, присвячені ПООДИ-
ноким ділянкам спорту: від-
биванкн, плавання, кошів-
ки, боксу, настільного тені-
су. шахів, легкоатл етики, 
футболу та здавання .норм 
для В і д з н а к и Фізичної 
Справносте. 

Так розділ про спорт, як 
і ціла книга репортажів і 
спогадів, с цінними матерія-
лами про цвіт української 
молоді, яка навіть в найбіль-
ше трудних обставинах зу-
міла повести здисцнпліНова-
не та повне культурної і 
спортової діяльносте життя 
взірцево зорганізованої гро-
мади. Цю книжку рекомен-
дусмо читачам зацГкавле-
ннм спортом, як і пережн-
ваннями українських поло-
неннх в таборах Італії та 
Англії. в. с. 

Хлопці 11-12 років 
25 ярдів довільним 

Перший заплив: 
1. Петро Мельник 
2. Любомнр Семенюк 
3. Віктор Лапичак 

Другий заплив: 

з. Андрій Слиж 
2. Нестор Паславськин 
3. Степан Чапля 

І 
Фінал: 

17.5 
20.3 
21.7 

13.6 
15.3 
20.0 

1. Андрій Слиж 13.5 
2. Нестор Паславськин 16.3 
3. Петро Мельник 17.8 
і. Степан Чапля 20.0 

Юнаки 13 і більше років 
і 50 ярдів довільним 

Перший заплив: 

Фінал: 

1. Орест Лебедь 29.4 
2. Роман Семенюк 33.7 
3. Марко Будннй 37.6 
1. Гриця Буняк 38.3 

Дівчата 11-12 років 
25 ярдів довільним 

Фінал: 

1. Марія Феденишнн 21.3 
2. Розмарі Чапля 21.Я 
3. Віра Копач 22.С 

Юначки 13 і більше років 
50 ярдів довільним 

Фінал: , 

1. Олена Паславська 
2. Дозя Сигіда 

Другий заплив : 

1. Роман Семенюк 33.2 
2. Гриць Буняк 38.0 
3. Марко Будний 38.1 
і. Борис Мицьо 41." 

42.2 
43.8 

Плнвакн. які здобули в 
поодиноких к о нкуренціях 
п є ріп і три місця, одержали 
в кінцевій церемонії золоті, 
срібні і бронзові медалі Ук-
раїнського Народного Сою-
зу. Вони також виграли за-
безпеченеві грамоти УНСо-
юзу із заплаченими вклад-
ками першого року, що їх 
уфундував Для пливаків 0 -
кружний Комітет Відділів 
УНСоюзу в Нюарку. 

Михайло Лебедь 
провідник змагань 

УСК - „ДЖУЛІЯНА" 1:1 
Ню Порк, 11-го травня. - 1 напад УСК-у прорвався під 

В чергових мистецьких зма- ворота „Джуліяни" і знову 
ганнях ..Великої Десятки" І повторилася історія їз фав-
здобули футболісти УСК-у j лем на Мфумові. Цим ра-
Ню Иорк лише одну точку, зом однак карний удар crpi– 
закінчуючн цю зустріч з іта-! лив цільно і гостро Воло-
лійською дружиною „Джу-'димир Шмотолоха, ,яквй ви-
ліяна" нерішеною 1:1. Од-; рівняв рахунок воріт,-на 1:1. 
нак УСК мав дуже добрі на-j Після здобуття цих. воріт ці-
годи виграти ці змагання. їла дружина УСК-у кинула-
Одним із найбільших „ВИ-ІСЯ до завзятих настурів. але 
новннків" був в цьому Мф-Ісуддя закінчив ці змагання 
ум. який декілька разів був несподівано на чотири хви-
з м'ячем під самими ворота-ілини скоріше. 
ми ,.Джуліянн" і не міг рі-J Склад УСК-у: Ґерліі Гон-
шнтнея на стріл до воріт, j залес. Фіні. Кравець, Янґ, 
Симпатини УСК-у були з і МекКулі, Зелень, . Пардон, 
такої гри Мфума дуже не- Мфум. Шмотолоха. Масний 
вдоволені, а суперники УС-
К-у таки здивовані. 

При стані 0:1 на 65-ій 
хп. гри подиктував суддя 
карний удар до італійців за 
фавль їхніх оборонців на 
Мфумові. Але стріл МекКу-
лі з карного удару був спря-
мований прямо в руки воро-
таря. так що цю нагоду ви-
рівняти рахунок змарнова-
но. Напад УСК-у. який про-
бнвався під ворота „Джулі-
яни". чомусь не міг здобути-
ся на стріли. Натомість іта-
лійцї повели гуоаганні ата-
кн иа ворота УСК-у, змагу-
нн.якого в такій дефензнв-
ній грі скоро витратили всі 
сили і прямо ,,спухли". Прн-
чнни браку кондиції УСК-у 
треба шукати в двотижневій 
перерві без змагань і тре-
нінгів дружини. На 55-Ш хв. 

(Кіляр, Міщан). Стягнення 
Кравця і Зеленя та встав-
лення на їхні місця Кіляра і 
Мицака було зроблене не в 
пору, бо не було відлввідно-
го вйсліду. Кіляр 'і Мицак 
вив'язувалися добре, але 
для вдержування їх,у,формі 
треба виставляти І х ' д о гри 
частійше і то бодай на поло-
вину змагань. Між поміччю 
а нападом не було відповід-
ного зв'язку та співпраці, бо 
існувала між ними nporainH– 
на. що її використовували 
вміло італійці. В цій зустрі-
чі відчувала дружина УСК-
у дошкульно брак Ірфелта 
і Керра, які повниш грати 
в УСК-у до кінця сезону. 
Найкраще заграли в УСК-у 
Вол. Шмотолоха^ Пирдоя і 
МекКулі. ''. „ 

-
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Роковини Тараса Шевченка в Сиракюзах 

С В О Б О Д А . В ' Я Щ Щ а 16-го Т Р А В Н Я 136fr 

Українська Громада міс-
га Снракюі га численно при-
булі гості -'з;Аубурн, Ютнкн 
та Бшгтемптому велично від-
лначилв 155-ті Роковини Та-
раса ШевчМаса концертом те 
нора -' бандуриста Володн-
мн- Дциеаа, щ о відбувся в 
неділіО 88гго березня захо-
дом місцевого відділу УККА. 
в авдиторіі Вевх-гіл Гайсхул. 

ГІо урочисто відспіванім 
Заповіті", що витворив май-

же молитовну атмосферу, 
програму" f розпочав голова 
місцевого' відділу проф. д-р 
Микола Вогатюк змістовним 
словом; рлаглянувши багату 
:лорчість Т. Шевченка крізь 
призму його державно - са-
МОСТІЙНИЦЬКИх' ІДеЙ, ВНХОДЛ-
ч'н із засади, що відроджен-
ня ріст Гневмжріі'іщкгть духа 
;. країнської Нації заадячусмо 
Поетові - Пророкові, бо без 
Шевченка не , могло б бути 
у нас великих поетів, пнсь-
іенників," визначних мужів, 

провідників та борців', героїв 
за ВодвО'Украйіи.' В поне-
волеиій батьківщині ростуть 
холоді кадри поетів, пись-
менянків і журналістів, по-
кол?ння Bipj-?оче і віддане 
ідеям генія Та раса Шевчен-
ка, що творить, бореться і 
нетерпелявоужде свого Ва-
шингтоин. ' ' 

Сердечно привітала публи-

ка дорогого гостл з Англії, 
маестра Володимира Луце-
ва, відамого'-теноре - банду-
риста, який виступав із cne– 
Ціяльно підготованим penep– 
гуаром, виконоючи пісні до 
слів Т. Шевченка: „Мені од-
^1(080", „1YTMBBHH'' - муз: 
М. Лисенка, , Дума" - муз. 
М. Фоменка, арію Андрія з 
опери „Катерина" - муз. М. 
Аркаса, „Дума про Нечая", 
арію Вогуна з опера ,,Bor– 
Дан Хмельницький", мдо. -
К. Данькевича. 

Найкраще, однак промо-
вив до сердець слухачів наш 
бандурист - віртуоз піснями 
і думами, виконаними у су-
проводі бандура:,,Став хма-
ра з-за Ламану", „Реве та 
стогне", ,Лума невольнл-
ка" та прекрасною компо-
знцісю Ветовена „Бабак" у 
перекладі Вереса. Виступ 
маестра Володимира Луцева 
викликав захопленая публн-
ки, яка з ентузіазмом рясна-
ма оплесками аагороджува-
ла кожну піскю. За вмілий 
фортеліяяовнй супровід та-
лановнтоі студентка „Ест-
ман Скул о ф Ііюзік" Лесі 
Ворисевко належиться првз-
навах. 

Концерт закінчено відспі-
ванням Національного Гнм-
ну „Ще не вмерла Україна". 

L P . 

Вшанували пам'ять ся. я. генерала 
Тараса Чупринки 

У Нюарку 16-го березня 
1969 р. вже дев'ятнадцяту 
річницю смерти сл. п. ГЄНЄ-
рал хорунжого Тараса Чу-
принки — Романа Шухеап. 
ча вшанували організації 
Визвольного Фронту вда-
лим Сумівським Апелем, що 
відбувся в залі Українського 
Народного Дому. Апель по-
передила панахида в Укра-
їнській Католицькій Церкві 
св. Івана Хрестителя^ яку 
відслужив о. д-р Михайло 
Гриичашиа на прохання 1-
го Відділу ООЧСУ. Під час 
панахида співав хор під ди-
рнгуванням проф. Михайла 
Добоша. Прапороносці Ком-
батаитських О р галізації, 
Н л а е ^ л З Ю С а ^ а ^ О О Ч С У 
держали стійку на naaaxa– 
ді. Потім членство Оргаяіза-
цій Визвольного фронту та 
Юнацтво СУМА перейшли 
до залі в Народнім Домі, де 
відбувся Апель, підготова-
вай Булавою Юного СУМА 
„Чигирин" п І д проводом 
Людввха Мигаля. 
- У першій частині Апелю 
80 юначок і юнаків виструн-
чилнся в 4-х рядах перед по-
груддям сл. п. генерала Чу-
принки, що стояло на п'с-
десталі, прикрашеному чер-

воно - чорними кольорами. 
Вунчужяа Олена Тилко зві-
тувала про стан Відділу. Зво-
рушлавнм був символічний 
звіт блугавного упавшому Ге-
нералоаі: ..Пане Генерале! 
В дев'ятнадцяту річницю 
Вашого останнього бою зго-
лошую, що Відділ Юного 
СУМА „Чигирин" вірний 
Вашим заповітам і готовий 
на наказ". Команду перебра-
ла бунчужна, денний наказ 
читає Оулавний писар Дар-
ка Кравець. Звернення Вою-
ючої Укриши до української 
молоді за кордоном промита-
ла Оксана Фереац. Юначки 
відспівала „Гей, у лузі чер-
вона калина", промову про 
22-ге Січна і І-ше Листопа-
да виголосив Мах, Козюпа. 
Після декламації вірша О. 
Ольжича „Двадцять літ кри-
вавклась земля". Слід:^ала 
збірна рецитація „Зродилась 
ма великої години". Постан-
ия УПА промовець аасвіх-
лив на тлі тихо співаної піс-
НІ, ПОТІМ ЗНОВу буЛН ДЄКЛД-
мації. Апель закінчено відс-
піваааям „Не пора". Мис-
тецьку частину цієї вдалої 
юнацької імпрези гсдготува-
ла дружинниця Оксана Фе-
ренц. В. Рч 

БЛ. п. ТІОДОЄШ ивсієвич 
ПОЛОВИНІ у 

Посту. 19 березня 1969 p.. в 
Чикаго рознеслася вістка. 
ЩО І ІЛІ І ІШОВ у ВІЧНІСТЬ ВІДО-
анї! діяч на українському 
ВрОМ:ідеькОМу, ПОЛІТИЧНОМУ 
ІЦоркоПНОму полі сл. п. Teo– 
доз.а Носіг.внч. осиротивши 
Зфужнну Євгенію. Покійний 
а ірдився 20 квітня 1904 р. 
Дв Сереті на Буковині, 
г^ Тлінні Останки Покійного 
зяо.кено в похоронному за-
аЬдонні Музики і Сина в Чи 

У 40 днів смерти 
Велнкодного пась. інж. От. Куропнсь, М. 

Олек. Л. Кузик і І. Коцюбко; 
від. Церковного Уряду М 
Дорошенко, від товаришів 
і друзів з Буковини говорив 
О, Термеиа, а від Друкарні і 
Спілка ОДВУМ Лаба. від 
Організації Державного Від-
роджеяня України промов-
ляв інж. В. Бережан. Про-
мовці підкреслювали, що 
Покійний Теодозій Носісвнч 
був повністю відданий гро-
мадській праці. На виявлен-

авхо. де 20 і 21 березня від-,ня пошани до сл. п. Теодо-
нраалоно Панахиди при чис-
.,ненн:н участі представників 
місцевих -'овариств, друзів і 
Знайомих. Покійний лежав 
з:виразом усмішки на устах. 
мов рядів npncjTHicno своїх 
вааномих та 22-ма вінками 
даітт. 22 березня велика 5 дол. - І. Коцюбко, М. Ла 
Громад зібралася в Україн 
tSfaia православній 

Сан Францгско влаштувало роковини 
Т. Шевченка 

В дні ЗО березня наша гро-
соборвицьком; л:а,да ПО 

а лаштувала концерт в честь 
Т. Шевченка. По-соборниць-
ісому тому, що виконавцями 
імпрези були представники 
нсіх діючих тут українських 
церков, а в переповненій за-
лі видно було й молодь і 
старших двох генерацій. Ця 
загальна учисть всіх вказус, 
!цо наша громада вповні ма-
шфестус свою національну' 
сднкггь тоді, коли вшанову-
і.-гься незаперечні соборннць-
х4 ідеали, якими живе не 
тільки українська СПІЛЬНОТА 
за морем1, але і вся батьків-
щнна. До одних b таких со-
Сориацьких' постатей нале-
жить і счіоба Т. Шевчеака. 

Концерт влаштувала уп-
рава Відділу УККА, яку ви-
брано місяць тому і яку о-
чолнв мгр. Осип КладкО. Не-
мало трудг. вложила управа, 
організуючи хор і поодино-
кнх виконавців для наміче-
ної програми. Висока мис-
тецька якість програми і іі 
вміле виконання були вина-
городою за труд управи. 
Треба зважити, що члени хо-

ру і поодинокі виконавці по 
розсіювані по різних містах І ЗО березня відбулися шнр-
мусіли не один вечір жер- j ші Сходини тутешнього гро-
твувати на і у, ціль. Однак j мадяяства, що їх скликало 
у внсліді це дало насолоду і місцеве Т-во за Патріярха-
всім. j j льний Устрій Укр. Кат. Цер-

Хором диригу'вала пані 0- ' к в к - Летючки, вивіски та 
Наріжна, яка, пошкодивши 1 оголошення в пресі заздале-
ногу не пропустила ні од-(г'Дь повідомляли публіку, 
ної проба. Доповідав І. Гор- ^0 пРО теперішнє положен-
няткевич, викладач каліфор- н я нашої Церкви на рідних 
нійсьиого університету. п о - і 3 ? м л я х та "оза їх межами 
казав невмирущість ідейібУДУть говорити запрошені 
Т. Шевченка. Діти . Рідної j знавці цісї справи. 
Школи в супроводі бандури.! 3 б о Р и відкрив голова Т-ва 
на якій грав L Горняткевнч. і і н ж М- Хроновят, привітав 
відспівали ,.фтми мої" ц е !пРнявник. зокрема обох до-
б у в о д я н і з з в о р у ш а ю ч и х м о - і п о в і д а ч ш та попросив вша-
ментів на який присутні за- і н У в а т я П 8 ^ ' я т ь замучених 
реагували грімкими оплес- і а а В,РУ н я ш ж х Владик, Свя-
ками. Найменша декляма-1 "знаків та сотень тисяч сн-
торка Лярнса Шулежко,' н , в ялшоА' ^ Р 0 ^ . П і Д ^ 
продеклямувала .ЛСавказ". j олпйхашшшюі- мшмшииі. ^ 
Без цісї здібної дівчинки н е ( Е - ^ Д ^ Р відмовив Господ. 

ню молитву за душі заму-
чених. Проводив зборами 
меценас М. Топорович. 

Змістовну доповідь про іс-
торію нашої Церкви від са-
мих її початків аж по ни-

Громадяни Клівленду, Огайо за 
Патріярхальний устрій Української 

Католицької Церкви 

відбувалась тут жатна ім-
преза. П мистецьке вихоиан-
ня полонило увагу, всіх, 

Не місце тут вичислити fe 
імена всіх виконавців:іРаді-
смо, що найдальше висуне-
на на захід остоя україн-
ства живе працює і творить 
одну нерозривну цілість Й О 
кеанської України. Н. Н. 

ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ З УКРАЇНСЬКОЮ 
МОВОЮ НАВЧАННЯ В ПЕРЕМИШЛІ 

ні піній день виголосив зна-
зець проф. Микола Чуба-
гий. Цікаву доповідь про по-
ложеннл нашої Церкви в ді-
яспорі виголосив проф. д-р 
В. Маркусь. Обі доповіді 

прийняла публіка з зацікав-
леивям. Хоч попередньої не-
ділі відбулася подібна ім-
преза, яку влаштував Комі-
тет Оборони Обряду і Tpa– 
дицій та хоч в дні наших 
Зборів були в Клівленді ще 
й інші імпрези, то наболіла 
справа нашої Церкви зібра-
ла публику, яка вщерть вн-
повнила простору залю. Обі 
доповіді роз'яснили НЄОДНО-
му загрозливий стан, в яко-
му тепер наша Церква onu– 
нилась. 

Після кількох запитів і 
короткої дискусії зібрані од-
ноголосио ухвалила резо-
люпДї, та рішили вислати 
телеграму Святійшому От-
цеві з відповідною петицією. 
-ЧРреба ствердаияг, "що числена 
на участь нашої громяли на 
обох сходинах (23 і ЗО бе-
резия) вказус на те, що на 
род живо інтересусться cnpa– 
вами нашої Церкви і доро-
жить її долею. Замітне теж 
і те, що на цю нашу нараду 
в церковних справах прнбу 
ло теж чимало братів npa– 
вославявх, які з увагою вн-
слухали обох доповідей. 

М. X. 

Виступ посла Б. Ганущац в УВАН 

зважаючи на старання наи-
видатніших громадян і тоді-
иінього політичного прово-
Ду. А по закінченні другої 
світової війни перейшов Пе-
ремишль ЗГІДНО З ПОЛЬСЬКО" 
совстським договором з 16. 
8. 1945 р. вповні до Польщі. 
Тоді виселено насильно ук-
раїнське населення Переми-
шля й Посяиня до Польщі 
— на так1 зв. „земс одзиска' 
не" на заході, або переселе-
но поза СОЙСТСЬКНН кордон 
— на сході Врятувались 

(Продовження з і crop. 2-ій) 
лише ті, що вспіли виїхати 
на захід. 

І тепер — на еміграції — 
ведуть вони, кермуючись 
думками римського держав-
ного мужа 1 філософа Map– 
ка Ціцерона, боротьбу "pro 
агів et focie", тобто за свобо-
ду релігії і спільну батьків-
пцгау, бо, як сказав 1в-ий 
президент Америки Абрагам 
Лінкольн, „ніщо не с оста-
точно вирішене, що не с 
справедливо поладнане!" 

(Кінець) 

І І І ^ Т Г І Т Т І Т І Т І Ї І Т Т Т І Ч І І І І І І І І І І І Г І І І І П І Х Х Ц 
K O M r D E t О Б ' Є Д Н А Н И Х АВСЕРИКАНСЬКО-
У К Р А Ш С Ь К И Х О Р Г А Ш З А Ш И МІСТА Н Ю 

И О Р І Ф - В І Д Д І Л УІСКА при сігівучасти ТО-
В А Р Н Є Т В А З А П А Т Р Ш Р Х А Л Ь Н И И УСТРІЙ 

УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ Ц Е Р К В И 
оргаїгізус — 

в неділі^, 18-го травня 1969 року 
в годині 5-ій по йол. 

В А В Д И Т О Р П Ш К О Л И СВЯТОГО Ю Р А 
при в-ій вулиці в Н ю Иорку 

ШИРШІ 
ГРОМАДСЬКІ ЗБОРИ 

під гаслом: 

„В ОБОРОНІ ПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЦЕРКВИ" 
Промовляють: 

Д.р СТЕПАН ВОРОХ - голова Комісії УККА для цер-
ковних справ, 

о. Д-р ВОЛОДИМИР КОВАЛИК, ч с в в . 
Д-р ГРИГОР ЛУЖНИЦЬКИИ - історда: української 

церкви і редактор „Америки". 
Д-р РО.ИАН ОСІНЧУК - голова Ради Мирян Т-ва за 

Патріархальний Устрій Української Католицької 
Церкви. 

Українці Великого Ню Иорку й околиці, свопю масовою 
vnaxrno засвідчім нвягу одностайну поставу в обороні 
прав Української Церкви та в акції за організаційне за-
вершения Української Католицької Церкви в Укра1н-
ському Католяцвкому Патріярхаті. 

йхххз 
КОМІТЕТ 

В неділю 23-го березня в 
приміщенні УВАН в „Домі 
Науки", відбувся черговий 
академічний виклад посла 
до Манітобської легіслятури 
й видатного педагога Б. Га-
нущака на тему „Мовне пи-
таяяяк в Манітобі". Гостя 
представив і проводив зіб-
ранням Д-р М. І. ММандрикаі 
віце - президент УВАН. В 
більш як годинному ДВОМОВ-
номл', українсько - англійсь-
KOSTĴ  викладі посол Б. Га-
вущак з'ясував свої погла-
ди на справу збереження ет-
нічннх мов, у тому й укра-
їнської. на терені провінції 
Манітоби. Крім легального, 
конституційного забезпечен-
ня мовних прав, треба, на 
його думку t повести широ-
к,у, акцію в освідоилення і 
громади про піднесення ку-
льт^'рного рівня, широког-
лядний підхід до народже-
ного в Канаді молодого по-
коління та притягання його 
до організованого українсь-
кого життя в цій країні. — 
йікава тема і переконливе ча 

зія. на внесення L Коцюбка, 
присутні на поминках в 40 
днів зложили на нев'янучий 
вінок в Консисторії Україїі' 
СЬКОЇ Правословної Церкви в 
Америці 90 доларів: 10 дол. 

д-р Ігор Цимбалісти ft, по 

ба, інж. Ст. Куропась, п. Ма-
Л. Кузик. М. НІ-катед- т^енко, 

Кяьвій церкві Св. Володи-, кольс - Ткачук. Рр- Бабіїв, 
ЗВюря. щоб попрещати сл. п. інж. В. Бережан, Є. Трачек, 
о. Теодозія. Похоронні Бого- М. Олек. 0 . Крикливець, п-ні 
"бхуження і Панахиди пра- М. Первисько; по 3 дол. -
вив о. протопр. Федір Бі-jl . Гуцуляк. д-р Ю. Мачук: 
лецькнй, .парох катедри Св. Jno 2 дол. — Л. Сдрук. L Пав-
Володимнра, співав катед- лішин, Ст. Касіяи, А. Доро-
ральннй хор. Звор^тиливу шенко, Б. Балконіс, Е, Глу-
пропопЦк на Панахиді і піс- б':ш; do 1 дол. — п-ні В. Ма-
сля Похоронного Богослу- ланчук і п-ні О. Миськевич. 
ження виголосив о. прот. Ф 1 Від імені дружини дякував 
Шлецьхий. Від Української д-р Ю.' Мпчух всім жертво-
Вукопннсьхої Громади і від здавцям. всім приявним на 
шкільних товаришів Серет- Панахидах, на Похороні і на 
евкої гімняаії прощав Покій- Помииках. як також промов-
Щго д-р Ю. Мачук, а від цям на Панахиді, нед сві-
ОДВУ Ст. Маланчук. Над жою могилою та на Помин-

жою могилою прощали ках. Окрему подяку зложив 
кійвого під Українського о. протопр. Ф. Білецькому зв 

Яродвого Союзу І. їванчук підпоівлеиня Пяяахяд. Зау-
1.11. Олек. і покійної Служби Божої з П0' 

Присутні на Похороні зіб- хорониимн відправами та 
роли ся після Похорону на відпровадженая Покійного 
жалобну трапезу. В 40 днів на Вічний Спочинок. Також 
відбулися п авдиторії кате- о. протоієрею І. Нагіриякові. 
двального храму Сп. Воло- висловив признання хорові і 
димира також Поминки. На диригентові Катедрального 
поминках молитви проводи- Собору Св. Володимира за 
ли о. прот. Ф. Білецький і о. гарне відспівания Панахиди. 
протоіерей Ілля Нагірняк. Вкінці висловив подяку по-
Про життсвий шлях Иокій- хоронному заведенню Музи-
ного говорили від прияте- кн і.Сина за переведення По-
лів о. Проіг.рее І. Нг.гірняк. хорону, 
від Українського Народного Відійшов едпн з найкра-
Союзу - проф. М. Kypo– щих. Вічна Йому пам'ять! 

7^ 

В 40-НИ Д К И Ь С М Е Р Т И 
наліого ДороіЧіго М у ж а і Батька 

ШАНА ТРОЯНА 
буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
дня 31-го Т Р А В Н Я Ц. р. о год. Ній рамку 
в Катедрі СВ. В О Л О Д И М И Р А і О Л Ь Г И 

в Ч И К А Г О , Ілл. 
Годину, Приятелів І' Знайомих игаїю заирош^-смо. : 

Горем прибиті: 
дружніш - - АННА 
СТКФАИ. МАРУСЯ І ЇІОГДЛЛ - діти 

В перш)' бЧідючу річпнімо cuvprn мого Незабутнього 
Мужа 

бл. її. мистця ВІКТОРА Ц И М Б А Л А 
в суботу, S1 трввмя, пігля Есчіриі, о. npohMtnoA М. Лвт-
ваківемшй відправить Панахиду :іа мпжій Ного Думі, 
в церкві еа. Покрови, іфн пул. 39-ій п Дітройті. Міш. 
Прошу Примтоліа 1 ,'іішмомнх Покійного аоатн участь. 

Дружина ТКТІША ІЦІМВАЛ 

-fj ,; 

Мирон Куропась очолив Федерацію 
стейтових організацій українських 

І 
І 

ІЖ республіканців 
^ - (Закінчення зі стор 1-оІЛ 

Крайового Комітету Респуб- Новообраний, "я р МИДЙНТ 
Шаиської партії, при чому Федерації проф. Мирон Ку-
вій просив поінформувати: ропась виголосив коротку 
Його про всі рішення конфе-і промову, в якій м. і. заявив: 
ренції. Д-р Сергій Єрмолсн- j „Ці наші збори потвер-
ко,і його дружина репрезсн-(джують нашу в'РУ в амери-
туг-алн Володимира Анасти- і донську Конституцію і наше j 
са з Міннесотн. j рішення боронити дорогоціи-
Ч У висліді нарад створено j ні права і спободи, якими! 
Федерацію стейтових opraHi– j в'ішпються українські аме-1 

1- -

В ПЕРШУ РЩІШЦЮ СМЕРТИ 

СВ. п. 
МАРІЇ ГРИЦЮН 

в суботу, 17-гр травня 1969 року 
о год. 8-Ш райку 

в Українській Католицькій Церкві п БровксІ 
(174Д Wanblnrion AVCHIMS Вгоак, N.Y.) 

відправиться 
ЗАУПОКІЙНА СЛУНША Б О Ж А 

на яку іцжнпміи 1 Знийо.чнх .шнрошус 
РОДИНА 

світлення її доповідачем ви-
кликало довгу дискусію, в 
якій брали участь: інж. А 
Качор, проф. М. Бороаський, 
ред. М- Грушкв-Гарріс, 1-
Яобай, Ольга Войцеяко, О. 
Р. Клиш, Ю. Джукравець, 
Ст. Приступа, проф. В. Ка-
ліцінськнй, Сергій Мухин та 
інші. В с і підкреслювали 
важливість і акту,алгиість 
справи й потребу ясної й по-
слідовної програми для здій-
снення культурно - мовних 
потреб української трупи в 
Манітобі й у цілій Канаді. 
Присутні кількакратно на-
в'язу вали д о „сепаратної ре-
комендації" проф. Яр. Руд-
ННЦЬКОГО В П е р ш о м у ТОМІ 3B1-
Tj,; „Королівської Комісії Б-
Б", що передбачав для укра-
їнської мови конституційний 
статус ,,обласноГ' (регіональ 
ної) мови у степових облас-
тях Канади. Ця рекоменда-
ція набирає окремої ваги в 
обличиі нового мовного за-
кону (Білл С-120), що мас 
ввійти в силу в недалекому 
майбутньому., Н. 11 

запій а р а т с ь к и х ррспуЗлі-
кввців та прийнято її статут, 
й якому сказчно, між іншим 
и(о ціллю Федерації і. ..спри-
Ятн й помагати американсь-
ktSi українцям, щоб вони 
взяли численнішу участь в 
Реірпубліканській парії і 
ТіЩ5 старалися за належне 
знзнання їх". Обрано одно-
голосно Екзекутивний Комі-
тет HOBocTBojx;Hoi Федерації 
начаЬ трьох років у такому 
складі: Мирон Куропась -
президент, Петро Пуци.ю 
перший віце - президент. 
Марія Душник другий п'-
це - президент. Tosra В. Дар-
мограй — секретар і Тарас 
Шмагала кчсир. Профе-
сора Лева Добряиського о')-
рано на почесного арезпден-
та. 

:)нканці, що живуть у цій 
прегарній крайні. Водночас, 
ми кс забули України. краЬ 
ня нашого етнічного noxo– 
джения. яка тепер не корис-
тусться правам державної 
свободи. Ми переконані, 
що наше безперервне актив- і 
вв й віддане підтримуваная j 
імериканських політичних 
іроцесів не тільки задемон-
::.рус нашу льолльну вір-
ність американським ідеа-
лам, але й служитиме за 
джерело надії тим. які тепег 
терплять під режимямипо-
неполювачів. однаково в Ук-
рпїні. як і в інших країнах". 

Гостем тісї конференції бу-
ла стентовя організація ук-
ріїнських республіканців п 
Г)гяйо, що її головою с Т 
Шмагала. 

В ДРУГУ БОЛЮЧУ Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТИ 
мого Некіджа-іуваного МУЖА 

бл. п. інж. 
ДАМЯНА ПЦЛЕНСЬКОГО 

ВІЛІфПВИТМ 11 

ЗАУПОКШНА СВЯТА ЛГГУРПЯ 
в суботу, 31-го тр?вня 1969 року 

в год. 9-ій ранку, 
у церкві СВ. А Н Д Р І Я І І Е Р В О З В А Н Н О Г О 

в М Ю Н Х Е Н І , Німеччина 
Прошу наших ДІІУ:ІІГ. іпніїїліііні н в іи-іі дпіь 

an Душу ІЬн:ІҐіііого. 
Д р у ж и н а - ОЛЬГА 

Українці в Англії можуть легше 
подорожувати до інших країн 

ш ш п в 

64-ий В І Д Д І Л СУ А в Н Ю И О Р К У 
ділнтьоц г)-мпоіо вісткою а Громадаїитвом, 

що наша довголітня Членна 

бл. п. 
АНАСТАЗІЯ?СІМНІВ НОЧАН 

j НОКОІІПСІ. в Болі два 13-го травня 1009 року. 

ПОХОРОН — в п'ятницю. Ів-го трашія І9вв ротсу, 
о год. 9-ій ранку з Влхорсміїого плпедмшя П. Яп?мм. ita 
Л'крвІнвьавВ Нравославіша ІІдиштар в Ваавд Бруку, 

ВІЧНА ІИ ПАМ'ЯТЬ! 
УПРАВА в4-го ВІДДІЛУ СУ А 

а НЮ НОРКУ 

Замість КПІТІЙ на'свіжу могилу 
Преіндічіта Головної Ради Ниткових Топами ста 

їм. ІПсп'їскка і Голови Американського Н ГІН, 
С І . П. 

прчи^. д-ра РОМАНА СМАЛК-СТОЦЬКОГО 
с к л и д а ю 10.00 долирін 

иа ЦІЛІ НТІИ в ЗСА 
Чикаго, Ілл. Мгр. Володимир НІІЧАН 

Т І Х І Х І І І Н Х Х І Н Ж І Х Х І І І І І І Н Х Х Х І І Я І І І І Х Х Г Х І Х І 

Українська Православна Федеральна 8 
Кредитівка S 

повідомляє Українсько Громадянство, що 

з днем 15-го травня 1969 року 
В І Д Ч И Н И Л А СВОЮ 
допоміжну канцелярію 

під ч. 77 Сант Маркс Плейс (8 вул.) 
в Ню Йорку 

в приміщенні адвоката п. Романа Олесніпдького 
Телефон (2І2К254-7490 

Урядові голини: 
п о п е д і ю к і субота в ід 16-ог до 3-ої по пол.; 

п'ятішця від 6 д о 8 всч. 
Д И Р Е К Ц І Я К Р К Д И Т Г О К Н 

(Просимо вирізати і заховати) 
ІІХІХІІХІХХЇ^ТЯХТХХХХТІХХХХХТХТІХХІХТТІХІХІН 

Лондон. - - Тижневик ..У-
країнська Думка" і 20 бе-
резня повідомив про П0ЛЄГ-
шення процедури НИЇ:ІДУ З 
Англії для власники! ,.Tpe– 
ВЄЛ Д о к у м е н т у " . ЩО ВЄЛНК0-
ю мірою, стосується украш-
ських поселенців: ,.Лово-
диться до відома всіх посіда-
чів документів подорожі 
(травел документ), і:ііданнх 
Вританським Міністерством 
Внутрішніх Справ (Говм 
Оффіс) на підставі конвен-
Йії статусу для втікачів із 
1951 року, шо .-.гідно зі спе-
ціяльнии договором, ви 27-
го вересня 106S року почав-
шя, власники таких доку-
ментів не потребуватимусь 

н і жодних віз для турнстич-
Д них подорожей або візит, я-
Д'кі не перебільшуватимуть 
МІ терміну 3-ох місяців дб слі-
н.дуючих країн: Бельгії, Да-

нії, Франції. Німецької Фс-
деративної Республіки, Іс-
ляндії, Італії, Лкжсембур-
гу, Голляндії, Норвегії, Шве-
ції і Шванцарії." Хто бажас 

на 
по-

ви їхати до тих держав 
довше, ніж три місяці, 
винен звернутись до консу-
латіа тих країн по інформа-
ціі. 

М і 

Зичість fai'-rin ии сяГи.'у могилу 
бл. и. МАРІЇ з Л З Г : Р О В И Ч І В КОЛТУІІЮК 

екла,ішогь .10.00 до.иірів 
на Храм СВ. t'cxlili у І'имі 

Ніо Норк, Н, И. Міпіос nut і Іреин КОЛТУНЮКИ 

Веіх моїх Г̂ -впгих І тличишніх Парафіян, моїх Друаіи 1 Знайомих повідомлпю, 
що минулого тинині ВІДІЙШОВ v Вічність пн і 1-му році :і:нгга 

МІЙ DPAT 

ГРИГОРІЙ ' ЧЕМАЛЮМ 
ПОХОРОН вІЛ”.лтм-іі в дні 13-го травня 19в9 р. в J-ЄЛІ ЯргорІЗ, район Монасти-

рнська, коло Бучача, де Покійний був учителем. 
Оповиті горем: 

в Україні: 
МАЛЯ - мати 
СОФІЯ - светра 
Г А Л И Н А — дружини 
В О Л О Д И М И Р - сии 
Я Р О С Л А В - еіпі 
Н А Д І Я - дочка 

в Америці: 
о. Прот. ВАСИЛЬ ЧККАЛЮК - брат 
з дружиною ГАЛИНОЮ та 
дочкою ЛАРИСОЮ 

Allentown, 1046 Fnllerton Avenne ІЯ101 
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1і, Праця Ц 
OTLF W A N T E D М А І Л Ц 

Utility Workers 

Йосконалі великі бенефітн. 
обра платня, навчило для 

можливостей ПІДВИШОК. 

SKY S H E F . ПЧС. 
і іапкаг tf5 

LaGuardta Airport 
Flashing, L.L, N.Y. 

FLOORMAN WANTED 
for material handling Де gene– 
ral Manufacturing work. 1, 2 

A 3rd shifts. N o experience 
necessary. 

Arrow Plastics Corp. 
1 Mattimore St.. Раяяаіс, N J . 

TeL: (201) 473-0227 

В Elevator Mechanics 
в Conversion Mechanics 
в Repair Mechanics 
в Maintenance Mechanics 
Постійна праця, досконала 
катода для відповідних, вели. 

кі бенефітн. 
rolveraal Elevator Co., inc. 

100 Went End Ave, N.Y.C. 
Call (212) SU 7-1557 

CHEMICAL OPERATOR 
TRAINEE 

Steady 4 p.m. to midnight 
shift, work on spray d o i n g 
equipment. Must have high 
school chemistry, interesting 
work. Job can lead into several 
other areas of company depend– 
ing on interest and ability. Call 

Mrs. Frank, (201) 725-3232 
Bowen Engineering inc. 

North Branch. N J . 

l' Праця Ц 
HELP W A N T E D FEMALE І 

Чеетер, Па. 
ЮВІЛЕП 40 ЛІТТЯ ОУН 

ЗО березня в Укр. Н а р . І розповів історію О У Н , звер-
Д о м і сцена удекорована чо-1 нув у в а г у на Т Я Ж К И Й ШЛЯХ. 
тнрьома великими портрета-
ми. Ц е неустраиіині Герої-

на неустрашнме геройстві; 
членів організаці ї , н а роз 

революціонери, борці за ві- стріли і тортури т а на вічне 
льну Українську Д е р ж а в у з а с л а н н я у к р а ї н с ь і ш х наці 
— С. Петлюра. Є. Конова- ояалістіа нашими ворогами 
лець, Т. Чупринка і С. Бан-j Проте, сказав д - р К у ш н і р 
дера — провідники украін- і організація розросталася . 
ського народу, підступно за-1 міцніла і б у л а та . б у д е най 
мордовані нашим віковічним більшим ворогом у с і х оку 

UTILITY WORKERS 
Досх. Великі бенефітн, добра 
платня, навчимо, для маабут. 

ностн. 

Яку Shef. inc. 
Hangar tf5. La Guardia 

Airport 
Fhubing, N.Y. 

FENCE MEN 
Steady work all year round. 
Must have drivers Uc. Good 

salary. 
United Fence 

ІТЗ Ridge Street 
Newark, N J . (201 )484 -5816 

НА КІЛЬКА ГОДИН 
ПОНЕД.-ІГЯТ. -

10 рало — 3:30 по пол. 
Потрібно персоналу до праці в 
нашій кафетерії. ПОПЕГЕД-
НТЛ ДОСВІД НЕКОНЕЧННИ, 
але здібність слідкувати в 
аиг. мові кордова. Праця 
включає прибирання І чищен. 
ня столів парою, і т. д. Мін. 
висота 5'1Г' - мін. вік 18. 
Платня S4S.25 тнж. на поча-
ток -f игші бенефіти. Багато 
свят і вакацій. Також до ви- і 
бору холодні або гарячі п е р е . ! ворогом. Над портретами , пантів нашої землі . К о л и за 

куски, також уніформи. напис: „ З д о б у д е ш Україись- польського панування , гово 
Інтерв'ю між пон до п ят. І ку Д е р ж а в у , або згинеш з а ' р и в промовець, с у д и л и 

І Неї", - в ічножнвуші слова розстрілювали українських 
їдля к о ж н о г о українця, хто j націоналістів, т о їх не суді і-
і любить свою націю і свій і л н за те. щ о вони запаль -
І Р ідшій Край. Між портрета-1 вали державні установи, п 
і ми звисають прапори: укра- їх с у д и л и за те, щ о вони. З;І-
Іїнський і революційний, а і п а л ю в а л н серця і л ю б о в ук-

An equal opportunity employer j збоку ювілейна емблема І0-1 раїнського народу д о волі і 
!ліття створення Організаці ї ,до самостійного життя . 
І Українських Націоналістів. Після промови, о . 0 . Ми л о д ш н м Дівчаткам 

Ц е праця двох Відділів 1 цик попросив ус іх присутніх 
ООЧСУ з Честеру, Па. та з , вшанувати однохвилинноиі 
Вілліямставну, Н. Д . . що pa– j мовчанкою н а й б і л ь ш о г о ук-
зом вибрали Святочний Ко- раїнського приятеля, б у в п м -
мітет д л я вшанування 40- j го президента З С А с. п. Д. 
ліття ОУН Венкетом-кон- - Айзекгавера . 
цертом. на який був запро-
шений чоловічий хор ,,Про- j 
метей" з Філядельфії , Па. 

Інж. Л. Коцюба , голова 
Святочного Комітету, від-
крнваючи Венкет-Концерт і 
вітачи гостей і присутніх, 
щ о численно виповнили за-

' ' ' - — ” і лю, сказав , щ о вшановусть-
11 П р С Щ в Ц ся О р г а н і з а ц і ю Українських 
Н M A L E л F E M A L E 1 1 Націоналістів 

8:30 11 АМ. 
Employment Office, 7 Floor 
METROPOLITAN 
LIFE INSURANCE CO. 

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

ПОТРЕБУ ЄМО 
ЖІНКУ 

для старечого дому Приго-
товлятн снідаїпгя. Кімната і 
харчі даром. Рівнож куховар-
ку. Платня після домонлеиня. 

Телефон Л. М. ОК З-Мвб 
P.M. 99'І-4ІШ 

Телефонувати „колект". Пані 
А. Милес'(Mrs. Myles) . Ювілейний концерт ро:і 

почався виступом юної спі-
вачки панни X. Малецької 
піснями: , ,Богородице", муз . 
Гиатишнна і „Веснівки" у 
супроводі на пїяно п. Л . Гра-
бової, чоловічий х о р „Про-
метей" під керівництвом ДИ-
рнгента. Д л я б е г а виконав З 
пісні: „За Рідний Край", 
. .Лину, л и н у " і Карпатські 
січовики", співачка панна G. 
Туринська прекрасно відспі- і 
вала ,,Тече вода в сине мо-
ре" і „Любіть Україну", муз. 
Фоменка. Пані Є. Турянсь-
кіГі акомпаніювала панна М. 
В лон. На закінчення кон-
церту ще раз виступив х о р 
, .Прометей" та чудово вико-
нав пісні „Встяс х м а р а " і! 
,.Геїі злітались". Всі вико- і 
навці б у л и нагороджувані j 
довгими і рясними оплеска-1 
ми. ..Не пора", вуїспівалі? 
хор і всі присутні . Н а й м о - : 

щ о так 
спритно метушилися поміж 
столами, і господиням з а ; 

прнготовзння СВЯТОЧНОЇ ВЄ-j 
чері, обидва Відд іли ООЧСУ І 
складають щ и р у подяку . 

В. Б о л о н к а 

ДЕ ГОЛЛЬ ВІДПОЧИВАЄ 

(2) CUSTODIANS 

Nipht shift. Full time. Steady 
job, tjood snlarj'– Excellent 

working conditions. 
Muster's School 

Dobbe Fenry. N.Y. 
Call (914) OW 3-1400 

Packers 
To Work in Beverage Room. 
Excellent Fringe Beneflt.4. Good 

Salary. - Apply 

SKY SHEF, 1NC. 
Hangar ф 5 

LaOuardla .Airport 
Hashing , L.L, N.Y. 

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

pUed. ЮГг 2nd 4-3rd Shift. 
bonus 

Cast rim Corp. 
Great Meadov Lane 

Hanover. N J . (201) 887-7771 

PHARMACIST 
40 hours. 5 days 

Major Medical 
Paid vacat ion 
Profit sharing 
Paid Holidays 
WALGREEN 

DRUG STORES 
Menk Park Shopping 

Center 
ED1SON, N . J . 

See Mr. Helasenbuttel 

GUARDS - ОХОРОНА 
Повний час, 52.50 на годину, 
праця від зараз , багато 6ене-
фітів. Чисте минуле. вимага-
сться авта 1 телефону. Знання 
акт. моая конечне. Телефон. 

(212) WH 4-1470 or 
(201) 788-1171 

Моп. thru Friday 
0 AM - З РМ. 

ФАБРИЧНА ПОМПІ 
Почаг. платня S100.00 на тнж-
день (32.Л0 на годину), під-
ВІШЛСИ 10г кожного місяця д о 
53.11 на год. В і т аг. знання 
амг. мови Нагода, вел. беіге-
фіти. пенс. фонд. Телефонув. 
(914) 868-4800, або гол. між 

1-3 у вівт. І сер. до 
І. m e r o і: Co.. inc. 

820 Washington Street 
ML Yernon. N.Y. 

В5Г5Г! 

1) Праця І! 
І гЛСЬР W A N T E D FEMALE І 

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

Steady, nice working condl– 
tlons. 

, Fair MaW Mfg.. Co. 
8 Church SL, Bound Brook. NJ 

Call (201) 358-0030 

ЗАГАЛ. ФАБРИЧНА 
ПОМІЧ 

Денна 1 нічна шифти, nocrift– 
иа праця, присині умовний 

праці. 
Aabeka Machinery Corp. 
2324 McDonald Avenue 

B'klyn. Coney island Area 
Call 449-Л700 

Після відспіваний гнмнів. 
американського у виконанні 
панни X. Малецької , і укра-
інського, який відспівали всі 
присутні , провідник Ювілей-
ного Свята інж. А. Заброд-
ський, він і голова місцево-
го В і д д і л у ООЧСУ. nonpo– 
енв митр. прот. о. О. Мицнка 
провести молитву. П і д час 
вечері інж. А . Забродський 
привітав гостей за окремим 
с т о л о м : настоятеля У к р 
Прав. Церкви митр. прот. о. 
О. Мнцика з д о у ж и н о ю , від 
Укр. Кат. Ц е р к в и о. М. 
Р и л ь ч у к а та від Укр. Баб. 
Церкви пастора І. Беркуту 
із д р у ж и н о ю , і всіх пред-
ставників українських opra– 
нізацій. 

Головним промовцем був 
з а п р о ш е н и й д-р М. Кушнір , 
голова Асоціаці ї Д іяч ів Ук-
раїнської К у л ь т у р и , який 

11 HELP W A N T E D MALE 1 1 

ДОСВІДЧЕНІ 
ОПЕРКИТОРИ, -КИ 

при спортоаім одязі, шкщйва j 
праця t цілість. Постійна npa– j 
ця, приємні умовйіін. Також 

ДООІ. Hoffman -Presser. 
Tnlmadge Mfg. Co. 

324 Tulmadge Avenue 
Bound Brook. SJ. 

(201) 488-3114 

ЗАГАЛ. ФАБРИЧНА 
ПОМІЧ 

Навчимо, донна і нічна шиф-
ти. Досв ід неконечнкй. 

Kobl Poly Bag Mtg. Co. 
747 Evergreen Avenue 

Brooklyn, N.Y. Hi 3-0400 

Business 5 
BB Opportunity 

ГОСПОДИНЯ 
І КУХАРКА 

з мешканням або ,без, добра 
платня, тільки жінка в зріло-
му віці, доок. умовний праці. 
Park Ridge Rest Home, 13 
Broadway. Parkridge, N.J. Го-
Лосятись особисто або тел. по 
2-ІЙ по пол. (201) 391-7040. 

CHAMBER MA1DS 
Full time, steady job, good 
salary, excellent working con– 

ditlons. 
Master's School 

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

ОДИНОКИП 
ГОТЕЛЬ-PFXOPT 

в S L X L I V A N COUNTY'. N.Y. 
Українська околиця з україн. 
ською церквою. Приміщетпія 
понад 100 осіб. Приват. озеро. 
100 сидячих місць в ,,коктеял", 
засиов. тому 28 р. ДоСкон. 
кліистеля, 100 акр. з 3-.ма по-
токами, поя. влашті'в.і ітя і 
тепер в обороті, лаясенс на 
лікер, добр. дохід, за дотаЛля-

ми Frank Hulns.l 
Bairv-vllle. N.Y. 

ПОШУКУЄТЬСЯ ' 
ЗДП5НОГО ХЛОПНЯ 

або МУЖЧИН '̂ 
до 25 p., з доброї родини. На-
вчимо ювелірного фачу і npo– 
даж5 в крамниці п Ню Иорку. 

Дзвони гя 9-6 печ. 
(212) ТК 7-3487 

1S Real Estate ff 

SCHOOL GU1DE 1969 

SACRED HEART 
SCHOOL 

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

GRADES 4 THROUGH 8 
- APPLY 

BROTHERS OF THE 
SACRED HEART 
ANDOYER, MASS. 

1 1 HELP W A N T E D MALE Ц 

Новий О-кімчмтпнй ДІМ, 3 MO– 
ДерННМ ОГр̂ ВЯНИЯМ, На 91 :'2 
акрах землі, чуд. красвид. 
Ціна коштів будови. 

ЗО акрів землі, великий фронт. 
Ціна S15.000. 

Tel. Kerhonksan (914) 620-7692 

STEPHAN 0LEKS1W 
Licensed 

Real Estate Broker 
Rock Haven Rd. P.O. Box 348 

Kerhonkson, N.Y. 12446 

" Н А ПРОДАЖ 
2 акрові парцелі, фарма 80 
акрів землі л хатою, одноро-
дннні доми. Недалеко Союзів-
ки. Зацікалені прошу писати 

або звертатись до: 
STONE R1GE REALTY' 

John Chomanrzuk 
Rt. l . Box 160 D 

Accord, N.Y. Tel. 914 626-5462 

GLEN 8 P E Y A R E A 
BEAUTIFUL HALF ACRE 

COUNTRY CHARMER 
This substantially built 2 story 
country home ha-ч eight rooms 
and two bnth.4. 
There is an excellent drilled 
well and a good heating system 

also enclosed porch and 
heated two car garage. Taxes 
only J150. Full price: S27,'.00. 

Call Gibson McKean: 
(914) 956-7682 

Davis R. Chant, Realtors 
Eldred, New York 

Загальні збори 5-го Відділу ООЧСУ 
в Гартфорді, Конн. 

а 

У н е д і л ю 23-го б е р е з н я і 
домівці СУМА в і д б у л и с я 21 
ші Звичайні Загальн і Збори 
5-го В і д д і л у ООЧСУ в Гарт-
форді , які відкрив г о л о в і 
П е т р о Д у т к а . В і т а ю ч и пред- референтур. У ї х н і х зв ітах 
ставників o p r a m 3 a 4 i u t rrx– 
тей і власне членство, він 
звернув увагу , щ о численна 
ша як в п о п е р е д н і х роках 
присутність є о з н а к о ю жи 
а у ч о с т и ідей, з а які мн би-
ремося. 

З б о р а м и п р о в а д и л а Прн'-
зидія в с к л а д і : А. РудзіВс!. 
кий — голова, дир . Е . Гомо-
т ю к — з а с т у п н и к і В . Бие-
тряннк — секретар . 

У звіті г о л о в а В і д д і л у під-
черхкл-в п о ж в а в л е н у акти в-
ність В і д д і л у в м и н у л і й К,і 
ден ції. Масовий в и і з д член 
ства Організацій Внзвольн -
го Фронту н а О с е л ю СУМА 

К о л и ш н і й ф р а н ц у з ь к и й п р е з и д е н т Ш а р л ь д е Ґо . і . іь , я к и й 
зр ікся прелидентурн внаслідку п р о г р н проголошеноіч) ним 

б ^ ь . не б у л о такої д і л я н к и 1 плеб ісциту н а д н о в о ю р е ф о р м о ю конституції , виїхав д о 
а суспільно - громадській Ірланді ї на к і л ь к а т и ж н е в и й відпочинок. В ін з а м е ш к а в із 

раці, в якій не брав би учас - І д р у ж и н о ю у малому готелі б іля н е в е л и к о г о ірландського 
с е л а і не нриймас ніяких гостей. В с е ж , пресові ф о т о г р а -
ф и ,дичи?рвали о б л о г у " , яку Ірландська поліц ія стосус 
с у п р о т и репортер ів , т а в и с т е ж и л и д е Г о л л я , я к він Із 
с в о с ю д р у ж и н о ю п р о х о д ж у є т ь с я п о б е з л ю д н о м у надмор-

ському у з б е р е ж ж і . 

ти 5-й Відділ ООЧСУ. 
Потім зв ітували голови 

можна б у л о запримітити 
внутрішньо - о р г а н і з а ц і й н у 
співпрацю на протяз і року, 
яка д а л а гарні овочі, чим 
могла похвалитися у с т а п а ю ' 
ча Управа. 

В дискусі ї н а д звітами 
слово забирали п о н а д п'ят-
надцять осіб. Всі д н с к у т а я -
тн б у л и згідні, щ о Відділ 
ООЧСУ являється центром 
д іяльносте н а ш и х орган і за -
шй. Спеціяльне п р и з н а н н я 
за свою невтомну і б е з к о р и с -
ну п р а ц ю в громаді о д е р ж а в 
Мельник Тиміш. 

Після дискус і ї н а д звітч-

Обговорюватимуть советський 
імперіялізм 

Д ж е р з і Ситі, Н. Д ж . - У 
четвер 15 травня, о 1 год. ЗО 
хв. у К р о с н а к л авдиторії 
Сгейтового К о л е д ж у відбу-
дугься тут симпоз іюм на те-
му ,.ІМПерІЯЛІЗМ — COBCTCb– 
кого стилю", спонзорованнй 

ми та уд ілення а б с о л ю т о р і ї , історичним Ф а к у л ьтетом 
в Е л л е н в і л д л я привітаинл уступаючій управі, вибрано j Стейтового К о л е д ж у ^ разом 
В е р х о в н о г о А р х и с п к с к о ц а У- нові керівні органи, які й 
країнської Католицької Цер- надальше очолив Петро Д л 7 -

ка. І. К-н кви ї х Б л а ж е н с т в а Кардн-
н а л а Иосиїра Сліпого , та в:-
че , ,В обороні нескорених . 
резолюці ї З ЯКОГО, ПЄрЄК.Ч:і-
дені на анг ійську мову. вас-
л а н о до Стейт Департаменту 
і Об 'сднаних НацЬ! та тел. г-
раму д о т о д і ш н ь о г о ще Се-
кретаря Стейту Д і н Р.жка 
він у в а ж а в голошшми yc:u– 
хами праці Управи. Своє 
двадцятьлітне існування В;д-
д іл в ідзначив, л-, вересні vn– 
н у л о г о року, вдалим ювілей" 
ним бенкетом, на який ннс-
л а л н сво їх представників 
понад двадцять організацій 
гартфордської громади Д о 
н а й в а ж л и в і ш о ї ділянки ;ірч-
ці п. Д у т к а зачислив .-.6ip-
кову а к ц і ю на Фонд Зиітз-
дри Українознавства ири 
Гардвардському Унівс^х нте- j 
ті: „Як провідна Організа-! 
ція Визвольного Фронту, ми ' 
д о к л а л и всіх зусиль і ця як- j 
ц ія ув інчалася успіхом. ОВФ j 
з ібрали між своїм членством і 
на т у ціль п о н а д 7 тисяч до- ' 
лярів". П р о д о в и ^ ^ ч н свій! 
звіт голова заявив, що, ма- і 

t 
Посмертні згадки 

Із к о л е д ж е м св. П е т р а з 
Д ж е р з і Ситі. Виступати-
муть знавці сх ідніх проблем, 
совстознавці , в тому один з і 

Індії, та очевидці , які б у л и 
в Чехо-Словаччині під час 
д р у г о г о н а п а д у СССР на 4 -
ССР. В ід українців будуть 
говорити п р о ф . Кость Сав-
чук і Іван Л у ч е ч к о , профе-
сор-асистент бібліотека рст-
ва в стейтовому к о л е д ж і в 
Д ж е р з і Ситі, який — інфор-
мус газета „The J e r s e y Jor– 
nal" з 12 травня — щ о р о к у 
відвідує У к р а ї н у та був про-
відником туристичної групи 
по УССР. 

Я 

ПАРАСКЕШЯ ЗМОРА, доп- , 
го.тітня членка УНСоюзу j 
Відділу ч. 241. Т-вя їм. 1. 
Фріїнка r. Woonsoeket, К.І., І 
ікор'р.іа б травня 1969 р. на і 
7S-MJ- році життя. Покійна j 
иародилш)! в Нн ч:ГНрках 
Старих, mm. Гуеятжн, Злч. j 
Україна, прибула до ЗСА j 
1912 р і стала члепкою Уис 
31 жовтня 1926 р. По іншії-
лн в сиутку енна Павла, 
дочку .Марію. Рідня, ирия-
тел' 1 союзові гоомада ni.i.– ! 
прона ін.іп Пш:іі'.пу пч в ч- і 
ний еИОЧИНОК Н тііаниіі 1939 
року на цвіпітар Si. Michael 
— Української Католицької 
Церклн в BlaCKBtone, Mass. 

Нічна їй Нам'ять! 
Ст. Вардачевськнк, секр. 

. , К О В Б А С Н Ю К А Г Е Н Ц І Я " 
Засновано 1920 р. ^ Тел.: A L 4-8778; A L 4-8717 

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

є БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ Д О BCDf 
ЧАСТИН СВІТУ; 

т ВСЯКІ ІМ1ГРАЦШНІ СПРАВИ; 
є ВСІ РОДИ З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я ; . ' , .-
9 ПОСЕРЕДНИЦТВО П Р О Д А Ж У РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
є ПАКУНКИ Д О ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ І А З П ; 
т МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ П Е Р Е К А З И . 

Віра КОВПАСНЮК-1ПУМЕПКО 
ВІДКРИТО: Щ О Д Н Я до 6-ої 

ПОНКД1ЛОК д о 7 - о і 
СУБОТА до 12-ої 

Антін ШУМЕПКО 

^Ч. 
;J 

^шнлш'^ш'ші'Іш'^^^ітмітЛш^:ш'^^^ 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

С У Б О Т А , 
1 7 - г о Т Р А В Н Я 196!) р. 

ЧК,СТЕР. Па. Місячні лборЯ 
Т-ва Т. Шевченка 153 
Відд. о год. 7:.'!0 ноч І Іро-
ситься членство прибути -
В. Новак, секр. 

Щ Heal Estate В 

тіітхххгіі і і і іхіххіі і іхігххххііххіі і і і іххтхх 
PtoODrfJTlON FOREMEN В 

(2) І 
FRICTION MANUFACTURING DEPARTMENT Й 

v A immediate need for an individual who has experience in H 
j v BuperviBlng personnel in all pha-ses of fraction material н 

manufacturing. H 
Shift work. G 

LAMINATES DEPARTMENT Й 
An individual with a minimum of 2 years supervisory ex– H 
perience plus additional experience in the manufacturing of Д 
Laminates. H 

Shift work, Д 
interested applicants may submit resume including salary и 
requirements to: H 

P E R S O N N E L MANAGER Д 

Tltiokol Chemical Corporation Й 
C;IIEMICAL DIVISION Й 

780 N. Clinton Avenue Trenton, N.J. 08638 Д 
и 
M 
M 

An equal opportunity employer 

3 ьтЬЬНЬЬЬ fiib b^ 49449 f 999 

Г”Ч 

РЕАЛЬНІСТЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Д О М И Н А П Р О Д А Ж 

в г а р н и х , ч и с т и х , с п о к і й н и х о к о л и ц я х 
F L U S H I N G . B A Y S 1 D E , W H 1 T E S T O N E 

B E E C H H U R S T . F R E S H M E A D O W S 
D O U O L A S T O N . L 1 T T L E N E C K 

З А Г А Л Ь Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 
( G E N E R A L 1 N S U R A N C E ) 

П О Д О Р О Ж В У К Р А Ї Н У Т А В С І Х 
І Н Ш И Х К Р А Ї Н . 

О д и н о к е у к р а ї н с ь к е б ю р о ц и х с п р а в 

у F l u s h i n g , Q u e e n s , є 

S C O P E A G E N C Y 
ДМИТРО ГОРБАИ 

ВЛАСНИК 
Телеф. 357-5400 

192-12 NORTHERN BLvD. 
FLUSH1NG, N.Y. 11358 

Денно піл 10 до 7 веч.. неділя від 11 до 5 веч. 

Д-Р ЛУКА ЛУЦШ 

ІВАН ФРАНКО - БОРЕЦЬ ЗА 
НАЦІОНАЛЬНУ І СОЦІАЛЬНУ 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
Праля ох”оплкм: цілість життя, діяльпости 1 творчостн Івана Франка, починаю-

чя від його дитячих і юнацьких літ аж по останні роки поета. Біографію 1 твор-
чість розглядає автор на основі поетоних творів І висловів самого Івака Франка. 
Автор наводить їх думки і погляди окремих франкознавція дореволюшйнид і шс 
ляреволюцівннх як також сучасних підсовстських. Шість повних сторінок друку 
обіймав реестр давньої і сучасної література про Івана Франка, яхт використав 
автор 

Княжкл аовянна оутн в кожній ^^кpnІнcьк1fl хаті 
654 сторін друку. Тверда оправа. Щпа 19.60. 

Замовлення 1 належність слатя: s 

"SvOBODA", 81-83 Grand Street (P.O.Box 346), JERSEY C1TY, N.J. 07303 

11 Різне 11 
Українське Ввсалвове Б ю р о 

ROMAN PARca SERVICE 
141 2nd Ave., N e w York City 
TeL: OR 5-7430. — Вчслласмо 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ( І Х А Р Ч А -
Mil в УКРАЇНУ 1 д о СССР. 
Приготовлено великий вибір 
матеріалів 1 різник товарів иа 
висилку для рідних по дуас^ 

дешеяих цінах. 
Уряд, год.: від поиед. д о оув. 
8:30-0. неділя від 10-2 по вал. 

ПОТРІБНО 

ПРАЦІВНИКА 
ДО СКЛВПУ 

BRODY MEAT 
PRODUCTS 1NC. 

9в 2nd Ave S.Y. City 
(Mia: 5-в вулицями) 

Зголошення особисте. 

В Farms і Country Homes в 

ЗА НАЙКРАЩИМ 
КУПНОМ 

ПОСІЛООТЕИ 
ВСІХ РОДІВ 

Коро of Kerhonkson, N.Y. 
(914) 626-7500 

МОЇ ДНІ 
БОРИС ОЛЕКСАНДРІВ 

Ц Funeral Directors 11 
Theodore WOLlNNlN,lnc. 

Директор 
Похоронного Заведення 

123 Eaat ?th Street 
NEW YORK, N.Y. ( t ) 

Tel.: GR 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

'SINKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 
4221 PARK A v E N U E 

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

TeL: 805-2471 
Д й р е к т , о р ^ ^ 

ПОС.-ИФ СЕНКОВСЬКЯВ 
Зовідус влаштувавняи no– 
хоронів в каплицях, поло-
жених в кожнім районі міс-
та. Похорони по м1нікаль-

нпх цінах. 

LYTWYH Ь LHWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А 1 ЧЕСНА. 
Our Servlcea Are Available 

Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESscx 5-5555 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И К 

Заямасться 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 

JOHN BUNKO 
Ukrainian Funeral -Director 
(Formerly of East 5th St.. 

New York City) 
NOW ASSOCIATED WITH 

METROPOLITAN 
FUNERAL SERviCE 

INC. 
191 Ave. 'A' (Cor. 12th St.) 

New York. N.Y. 10ПОЯ 
Business Phone: '674-3630 

Home Phone: 274-0629 
C H A P E L S A V A I L A B L E E N 

A L L B O R O U G H S 

T A P 3 A H , 4 . 6188 . Непевність щ о д о незнайомих . 

і -- ' - - -

Чи лл'масш, Тарзане , що 
вони небезпечні? Або , чи во-
НН можуть допомогти нам? 

По можу виразно бачити 
їх. 

Ми краще спакуймо наші 

речі й ідім через ліс та при-

дивімся їм б л и ж ч е . 

. 


