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' Вашингтон. — Після шести 
днів затяжврх політичних де-
бат і днскурій. Сенат затвер-
дНв в середу дня 8 липня ц. 
р. 65 голосами проти 26 зако-
нопроскт' про . програму за-
кордонної допомоги. Змен-
шсннп закордонної допомоги 
до суми 3,543,320,000 долярів 
призвело до сострої дискусії 
між през. Аязенгавером і де-
мократами ' в' Конгресі в 
справі встановлення причин 
драстнчногоГ зменшення сум 
запропонованих урядом для 
різних ділянок закордонної 
допомоги. Нд своїй пресовій 
кбнференціГ;' відбутій цього 
ж дня а Білрму Домі, през. 
Айзеягавер заявив, що зреду-
кування Сенатом на 300 міль-
йонів мілітарної допомоги 
для запрнязцених країн ви-
яяляс нездібність Сенату бра-
тн До уваги велетенську від-
повідальністі, що її взяли 
н і себе З'сДвнені Держави 
Америки супроти вільного 
світу. Президент вимагав Для 
мілітарної допомогќ в рямцях 
усісї програ'ми закордонної 
допомоги щонайменше 1,600,-
000,000 до^яр^в і Сенат, змсн-
шнвшн цф суйу на 300 міль-
ипніп доларів,, зігнорував тим 
самим — ' з $ словами Презн-
дсита — основні вимоги без-
пеќі цієї к^Љїяи. як теж вя-
могя жнУт$овйх інтересів 
ЗДА в інших країнах світу. 
Відповідаючії на цей закид, 

демократичний сенатор Фул` 
брайт, голова сенатської ко-
місії для закордонних взас-
мни, закинув през. Анзснга-
всрові брак зрозуміння для 
законодатної праці Конгресу 
і викорнстовування програми 
закордонної допомоги для пе-
редвнборчої політичної боро-
тьби. Фулбрайт ствердив, що 
Совстн чекають не так бан-
крутства ЗДА, спричиненого 
надмірними видатками на за-
кордонну допомогу, як того, 
щоб ЗДА задушилися у сво-
їй власній жирності. В ціло-
му уряд вимагає на програ-
му закордонної допомоги - в 
поточному фіскальному році 
суму 3,900,400,000 долярів. 
Палата Репрезентантів змен-
шнла цю суму до 3,542,600,-
000 і Сенат до 3,543.320,000 
долярів. Вимагану урядом су-
му 1.600.000,000 дол. для мі-
літарної підтримки. Палата 
"`опрезентантів зменшила до 
1,440,000,000 дол. і Сенат до 
1.300,000.000 долярів. Крім 
того зменшено теж вндатку 
вання в інших ділянках, про-
грами закордонної допомоги. 
Не зменшено тільки суми 
179.590,000 дол., призначеної 
для Адміністрації Технічної 
Кооперації. Не прийняв Сенат 
теЖ урядової пропозиції CTSO-
рити посгіпітй -позичковий 
фонд на протяг п'яти рсків, 
з якого` кожного року мала б 
бути використана сула у ви-
соті одн`ого більйона долярів. 

Айзекгавер проти релігійних і расових 
обмежень 

Вашингтон,, '— Президент 
Айзенгавср заявив на пресо-
вій конференції, що немає 
найменшої причини на те, 
щоб рнмо-'каголик не міг кан-
дндуватн цр президента ЗДА 
і не міг виѓ$атн президентсь-
ких виборі'в. Але Президент 
негайно додав, що вія не 
знас, чи більшість амернкай-
ських громадя'н погоджусть-
ся в цій справі з його погля-
дом. Він не, знак, чи „думки 
громадян феї країни змінили-
ся" від 1928 року; коли ка-
толнк і де^кЃкрат губернатор 
Ню Порќу Ллфред Е. Смит 
програв президентські внбо-
ри в корисіф не-католнка ре-
спубліканця Герберта Гувера, 
Журналісти залитувалн Пре-
зидевта про. думку в цій спра-
ві тому, іцо вже тепер ведеть-
ся акція з'а те, щоб демокра-
тичини кандидатом на прези-
девта в 1950 році був сенатор-
демократ 1а Марсачусетс Джан 

ними кандидата згадують і 
католика губернатора Едмун-
да Бравќа, який минулого ро. 
ќу переміг сенатора Новлея-
да при губернаторських вибо. 
pax. — Президент відповів і 
на запит журналіста про його 
становище до расових обме-
жень, І заявив, що він ввл-
жас расові обмеження з „мо-
рального становища" за нес-
првведливі, На думку Айзен-
гавера всі громаддни. без ог-
ляду ввГрвсу"""і релігію по-
винні мати рівні можливості 
в економічній і політичній та 
товариській ділянках. Провід, 
никн негритянського насе-
лсинл с вдоволені з цісї заяви 
Президента, але вони ще бі-
льше тішилися б. коли б Ай-
зснгавер був заговорив про 
законопроект про охорону 
громадянсь н и х прав, над 
яким саме тепер нараджусѓь-' 
ся Конгрес. Президент обме-
жуваася в цій заяві до мора-

Ф. КсннедІ. Џіж деиократич- льного боку цісї проблеми 

Астронавти „Меркурія1' зправляються 
до лету в космічні простори 

Ленґлі Філд. Вірджініл 
Сім астронарті р із проекту 
„Меркурій^, пильно пригото-
вляються др лету в космічні 
простори, якмй, ЗГІДНО з тспе-
рішнім станом розвитку цьо-
го проекту, може відбутися 
найскорше з% Д ю роки, Тх вн-
бралн з великого Числа зпк 
лошених. 1 тепер вони відбу-
вають покищо вступні впра-
ви: живуть на окремій дісті. 
занурюються, глибоко у воді, 
перебувають в таких кабінах, 

Де не діє гравітація і т.п. Коли 
все буде готове, один із них 
буде вибраний до лету в кос-
мічн} простори в однотоновій 
кабіні, яку мають випустити 
при допомозі керованої раке-
ти „Атлас". Спеціаліст від ці-
сї проблеми Роберт Р. Ґілрут 
ПрИЗИас, Що ніс є багато про 
блем нерозв'язаних, хоч до 
успіху лету в космічні прос-
тори не треба якогось нового 
винаходу, тільки треба вико-
ристатя дотеперішнє знання і 
винаходи. 

УКРАЇНСЬКІ УЧАСНИКИ КОЛҐЕПТСЬКОЇ КОНФБРБ 
ЦІЇ 3 б. ДЕРЖАВНИМ СЕКРЕТАРЕМ ДІНОМ АЧЕСОНОМ. 
На фото від ліва: д-р Роман Олесннцькнй, д-р Ќверст Кейс, 
президент Колі'ейтського університету, в якому. відбувалася 
конференція, ред. Володимир Душник, Дія Ачесон, д-р Ярос 

лав Неленський та Володимир. Прибила, 

Гсмнлтон. Н. И. — В днях 
від 29-го червня до 3-го лип-
ня ц. р. тут у Колґейтському 
університеті відбулася вже 
11-та з черги конференція в 
справах американської' за-

ордонної політики, в якій 
взяло участь 400 громадян, 

'`едставвнків різних груп з 
цілої країни, між ними сім 
українців, що pen резектували 
Український Конгресовий Ко-
мітет - і дослідно-видавничу 
асоціацію „Пролог". На кон-
ференції, Що нею керував 
Чарлз. Р._ Внлсои. внступало 
десять американських сснато-
рів, ' понад 40 представників 
амбасад чужих країн у Ваг 

т и ѓтоні та цілий ряд вн-
датннх політичних діячів, 
пж ними і бувший держав-

ний секретар за адмівістра-

ПРЕМ'ЄР КАНАДИ І ЛІДЕР ОПОЗИЦІЇ 
ВИСТУПЛЯТЬ НА ШОСТОМУ КОНГРЕСІ 

УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, 4Ц0 ПОЧАВСЯ 
У ВІННІПЕГУ , 

Вінніпег, Канада. - В че-
тьхр, 9-го липня, у Ц}І̀Ї столв-
ці Манітобн та справжній сто-
лиці Канадійської України, по 
чався шостий з черги Конгрес 
Українщів Канади, що з ува-
гн на питому вагу українців 
у тій країні є загально - кра-
ИОВОІО ПОДІЄЮ, п р о Що С В І Д -
чьть факт, що свій виступ на 
тому Конгресі заповіли одна-
ково, як прем'єр Канади Діф-
фснбейкер, так і лідер опозн-
ції Пірсои. Конгрес триватн-
ме д 0 неділі, —12-го липня, та 
мас на порядку своїх наряд 

зміну статуту Комітету Укр-
їнців Канади та вибір викон-
ннх органів цього комітету, 
справу побудови пам'ятника 
Тарасові Шевченкові у сто-
річчя його смертн в 1961-му 
році та вибір крайового ІПсв-

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ДУМАЄ 
ЇХАТИ ДО МОСКВИ 

га;исРЕСлює ПОТРЕБИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ 
ШДГОТОВИ Д Л Я БУДЬ-ЯКИХ РОЗМОВ 

З ХРУЩОВИМ Вашингтон. — „Я не дій-
іпоц до ніякого висновку в 
спініві, про яку питаєте, бо 
це перший раз, що я почув 

ченківського Комітету і ство- про таке - заявив президент 
рсвнл Народної Фуиіації ім. J Аіізснгавср на своїй пресовій 
Шевченка. —У Конгресі бе-; конференції в минулу середу 
руть активну участь усі кана- 8-го липня ц. р н а запит жур-
дійсько - українські націона-' наліста, як він ставітля до 
льні ўгрупування. На цей сугестії збоку Хрущова, щоб 
Іи?нґрес виїхав в четвер. 9-го він. Айзенгавср, відвідав Со-
льпня, також головний пгк`д- всда. Нікіта Хрущов висловив 
сідннк УНС і президент УК-

ряд важливих справ, в цьому ЌА п. Д. Галичий. 

200 американських літаків переводять 
з Франції до Англії і Німеччини 

леджі у Вилс Бері В ІІСНСИЛ 
вснії. Крім згаданих, на коя-
ферснції були приявні: Воло-
днмнр Д. Прибила із Сира 
кюзького університету, Марія 
Днтко, що є принцнпалбИ 
школи Могіґен у Монтвіл в 
Коннектикаті, студентка СІЃ 
ракюзького університету ЦІа-
рія Вішко та лейтенант ам"е-
риканської армії Ігор С. Прн-
била, що недавно закінчив 
студії закордонної політики в 
Джорджтавнському універсиД 
теті у Вашннгтоні. Українці 
були запрошені до участи я 
цій конференції в ролі сцос-
терігачів і дорадників У схід-
ньо-европейських та совстсь-
ккх справах, але тим не мел-
ше вони взяли активну участь 
в нарадах ряду комісій та в 
дебатах прн круглому столі 

ції президента Труматя, Дмг-}їз заміткшм‡х виступіЃ fliif'AHfWII ДИВИТЬСЯ ОПТИМІСТИЧНО ІШ ДаЛЬШЙИ 
Ачесон. Український Конгре-
совнй Комітет релрезентуваВ 
на цій конференції Володи-
мнр Душник, редак-х)р антло-
мовннх публікацій УККА 
„Українського Квартальни-
ка" та „Українського Бюле-
теию". а „Пролог" репрезен-
тували д-р Роман Олесниць-
кнй. редактор видаваного 
„Прологом" ‚‚Дайджеста" під-
соастськс-української преси, 
та д-р Ярослав Пеленський. 

конференції, якій віддала ба 
ѓато уваги крайова амери-
канська преса, згадати б. 'зо-
крема, виступи нюйоркського 
сенатора Кітінга, Діна Ачесе-
на та зокі)ема, представника 
держа в я о г о департаменту 
Більяма НунлІ, що перестері-
гав проти лсгдодушного рОз-
зброоння і ствердив, що сди-
ною політикою ‚яку може ве-
стн Америка у відношенні до 
поневолених націй, є подіти-

Що є інструктором в'ЌінЃ ќа- ќа визволення. 

Губ. Вільямс сказав Козлову, що 
американці не вірять його словам 

Дітройт. - - Мниінґснськнй 
губернатор Дж. Меннен Ві-
льпмс вів одногодинннй слов-
ний поєдинок із заступником 
совстського прем'єра Фролом 
Р. Козловим і під час цієї ди-
скусії заявив московському 
вгсланникові, що „подавля-
юча більшість американців не 
вірить ані одному його сло-
ву-". Губернатор Вільямс ска-
зав Козлову, Що в Москві ча-
сто „говорять про самовизна-
ченкл народів", а тимчасом 
народи Східньої і Середньої 
Ќкропи не можуть перевести 
вільні впборн. На цс Козлов 
довга говорив про те, що дер 

рішати про свою долю. Але 
губернатор пригадав Козлову 
повстання в Східній Німеччи-
ні в 1953 році, заворушення в 
Познані і те. що СССР крива-
во здавив революції" в Мя-
дярщині. ІСозлои вказував, ии-
Москва залишила в спокої Ті 
та — що є доказом невмішу-
панна СССР у внутрішні спра 
ви чужих держав. Губернатор 
Вільямс сказав, Що де діють 
озброєні танки, там не можнв 
говорити про „самоознаЧен-
нд" народів. Під час візити 
Козлова в Дітройті відбулися 
протикомуністнчні демонстра-
ції представників тих народів. 

жавн - сателіти можуть самі які поневолює СССР. 

МекДоналд заявляє, що сталевари не 
погодяться на дальше відкладання страйку 

9 Англійська королева Єлх-
caeent II з'В?Яв ..Британія" ви-
слала дегі̀ виѓу до посадника 
Шнкаґа Рвчарда Дейлі. в якій 
подякувала за щире прнйкят-
тя в тому місті, населення яко-
го в кількості двох мільйонів 
с?рдечно вітало королівську па-, 
ру на виставці і під час їзди 
вулицямЌ. 

Џ Часописи повідомляють, 
що американська д є р ж а в на 
скарбниця 'за перший день ио-
вого фінансового року, тобто 1-
го липня' в‡тратила 1225,523.-
157 27. Це становить більце, як 
по $2.600 на кожну секунду 1 
більше як цілий річний бюджет 
ЗДА в якому-будь році перед 
Громад я иеьквю війною. 

џ Губернатор Гаваїв особн-
сто повідомйі презндєнта АД-

В АМЕРИЦІ 
зснга8Сра про вислід плебісцн-
ту. в якому гавайці більшістю 
132.000 до 7.500 заявилися за те. 
Що хочуть бути громадянами 
ЗДА. І одночасно просив Пре-
зидснта. щоб прибув на Гаваї 
в той яснь, коли ці острови ста-
нуть Г(О-нм стеятом ЗДА. Прс-
зндеит відповів, що радо ско-
рнстас з запрошення, але ще не 
знас, чи його обов'язки дозво-
лять йому на те. Урочистість 
проголошення Гаваїв стейтом 
ЗДА відбудеться, правдогіодіб-
но. в День Подяки ц. р. 

ф` Число .тюдських жертв під 
час повені в КолюмбіІ стано-
внть 184. Розбурхана''вода ціл-
ковито знищила вночі сейо Ка-
ссріо Ляс Хунтас і всіх його ме-
шканців. що спали, ие сподіва-
ючвсь нещастя. 

Вашингтон. — 8-го днини 
президент Айзенгавср заявив 
нт пресовій конференції, що 
він знову закликає і працс-
давців і затрудненнх в стале; 
вому прбмислі. щоб не почгі-
нали страйку так довго, поки 
не прийде до заключення но-
вого контракту гђю працю, бо 
ЦІ лежить в інтересі країни 
не переривати праці в такій 
важливій господарській ді-
лянці. В Ню Порќу 'ведуться 
переговори між представника-
мн спілки Об'єднані Сталева-
рн Америки і 12-ох сталевих 
компаній. Кілька годин після 
заяви Президента прсдстав-
ник спелки Об'єднаних Ста-
лсварів Америки заявив, що 
робітники не будуть знов від-
кладати страйку, як не буде 
порозуміння до 14 липня. 7-го 
липня голова спілки Дейвід 
МекДоиалд виїхав був до 
Питтсбурга, Па., де перебував 
віце - президент Рнчард М. 

робітники не погодяться на 
тс щоб знову відкладати ре 
чснсць початку страйку, як-
щг. до 14-го липня не буде 
згіклк)чсна нова умова про 
працю. Страйк мав початися 
в-.ие 1-го липня, але обидві 
сторони погодилися були на 
те, щоб відкласти на 14 днів 
початок страйку, про Що тоді 
просив президент Айзснга-
вер. Тепер МекДоналд просив 
пігс-президента ІІІксона. Щоб 
переказав цю заяву Прсзи-
дентові. Провідник робітників 
и.фікав на те. Що представ-
ннк сталевого промислу не 
хоче навіть гоБоритн про по-
більшсння заробітньої платні, 
і внаслідок цього буде конеч-
ний страйк 500.000 сталева-
рів. які продукують 90 від-
согків всієї сталі в цій країні. 
Представник сталевих компа-
ній Конрад Ќупер сказав, шо 
це МекДоналд витрачап час, 
граючи на проволоку, і чекас 

Париж. — Головнокоман-
дуиічні! збройними силами 
Організації північно-атлянтііі-
ського пакту (НАТО) і водно-
час збройними силами .ЗДА в 
Европі, ген. Лоріс Норстсд 
повідомив через амсрикансь 
кого амбасадора прн НАТО 
Рандолфа Берджсса, що 20Р 
американських воєнних літа 
ків, здатних перевозити ато 
мову зброю, які тепер стані 
оновані на чотирьох летови 
щах у Франції, будуть нсбав-
ком перенесені ‚на летовнща 
в Англії і Західній Німеччині. 
Річ ідо про тип літаків Ф-10в 
„Суперсейбр". Разом із тими 
машинами переїдуть до Аяг-
ліі і Зпхідньої Німеччини 
6.000 амсрпкансьі;пх лету ні п_ 
Відповідне офіційне повідом-
лсння оприлюднили вже в 
Англії міністер оборони Дуй- не можуть знаходитись деін 
кан Сандіс і в Західній Німеч- де. де, магазинована їхня 
чині речник міністерства обо-1 зброя. 

ронн. Ані в Англії ані в Ні-
мсччнні не треба буде будувл-
ти додаткових летовніц. Спра-
ва стоїть у зв'янќу з відмовою 
Франції на магазинування на 
її терені американської вто-
мової зброї, якщо вона не під-
лягатнме французькій сторо 
ягі і якщо Франція не дістане 
права вирішного голосу щодо 
вжиття тієї зброї у випадку 
війни. Тому, що аморикансь-
кий закон забороняє ділитись 
атомовиин тайнами з лсржн-
вами. які самі не мають ато-
мової зброї, ЗДА не могли за-
довольиити вимоги Франції, 
яка з свого боку керується су-
то-престнжевими мотиви м и. 
Рішення генђрвла ІІпрстедл 
мас суто-тактичнс. а не полі-
тичне значення: літаЌй, які 
мають вести атомову зброю. 

таку думку в своїй розмові 
з сімома американ. губср-
наторамн на Кремлі у мнну-
лий понеділок. Хрущов прнз-
наг тоді водночас, що він сам 
хотів би приїхати до ЗДА. 
Запитаний у цій справі, Пре-
зндент розмежував можлн-
вість „церемоніальної візити" 
Хрущова від відвідин задля 
переведення політичних псре-
говорів. При ..церемоніальній 
візиті", мовляв, яка залс-
жнть тільки від бажання са-
мого Хрущова, річ іде лише 
про спосіб прийняття, але ко-
і'-нн інша :-.уетріч з Хрущовим 
вимагала б солідної поперед-
ної підготови. Президент звер-
нув увагу, що ЗДА мають со-
юзників, з якими треба б уз-
і і.`ніітн справи й становнще, 
що ftot4) треба б зайняти в та-
кнх переговорах. Таким чи-
ном посердньо Президент зно-
ву узалсжннв конфеі)снцію 
„на вершинах" від такої по-
передньої підіх)тови днплома-
тичинм шляхом чи міністрами 
закордонних справ, щоб були 
вигляди на успіх зустрічі з 
Хрущовим. Коли журналісти 
звернули увагу Президентові 
нч останні погрози Хрущова 

Президент назвав настоюван-
кя західні.ч держав на збере-
жсння сноїх зобов'язань су-
протн мешканців вільного 
Берліну та своїх прав на тв' 
рені ‚Керліну ‚.твердим камі-
нем в цілій будівлі". Поза ті-
сю одною точкою - - заявив 
Президент —-Захід готов пе-
реговорювати всі можливості, 
щоб знайлі мирну розв'язку. 
Пін натаврував постійне го-
ворення про атомові бомбн, 
р.лгети та иіину і створюваа-
ня цим напруженої атмоссрЄ; 
рд. Водночас вів запевнив, що 
сам він і його. Президента, 
оточення здають собі справу 
з небезпечної ситуації. Прсзя-
дент ВИСЛОВИВ переконання, 
що й цілий американський 
нарід свідомий наслідків, які 
грозять від остаточної невдачі 
знайти мирну розв'язку нйнІ-
шніх міжнародних проблем, 
Шо стосується теперішніх ВІД-
віг.нн Козлова, якому посад-
ник Дітройтў відмовив офіцій-
нсго прийняття, то Президент 
признав, що приязне, дрня-
маннл совстеьких „достойям-
кіг" може викликати некори-
сне враження серед поярмле-
них Совстами народів, але, 
мовляв, голови чужих дер-
жав. чи їхні високі урядовціќ 
які приїздять сюди, повинні 
знаходити тут приязну зуст-
рі і, яка —зрештою, не озиа-
час згоди американського у-
ряду на стан у Східній Евро-
пі. З інших важливих міжйа-
родиих справ заторкнено на 
цій пресовій конференції Пре-
зидента рішенця Америки за-
брпти свою воєниу летунську 

^фльоту; з Ф.рдшШ..а.уаагі вв, 
іцоіх Яія^зробив у розмові з I фрліи(УЬ'ькпц спротив магазн-

хід Женевської конференції 
Лондон. — Однаково анг-

лійськнй прем'єр Геролд Мек-
міллен. як міністер закордон-
ннх справ Селвин Ллойд і рс-
чникн опозицїї, голова Пар-
тіі праці По Гетскслл та кан-
дидат на соціялістнчноіч) мі-
ністра закордонних справ Е-
нюрин Бевеи висловили псре-
конання, що я другій стадії 
Женевської конференції, яка 
починається 13 ц. м., можна 
5хде ОСЯГНУТИ наближення 
становищ Заходу і Совєтів в 
справі Німеччини і Берліну. 
Правда, ніхто з них не гово-
рив про можливість догово-
рення з большевиками над 
розв'язанням цілої німецької 
проблеми, але про такий „пос-
туп". який давав би підставу 
для скликання конференції 

голів урядів, які а свою чергу 
вирішили б остаточні спірні 
точки. Селвин Ллойд заявив, 
що „Існують вигляди на осяг-
нення скромного порозумін-

недавнім нюйоркськнм губер-
нотором Гаррвманом, Прсзи-
дент ВІДПОВІВ, Що він „не ду-
м;'с, щоб відповідальні люди 
могли ангажуватись у щонс-
будь, що навіть посередньо 
мг.гло б бути зіюзуміле, як 

н я " і щ о в і н ї д е з ц і с ю н а Д і с ю ' У Л Ь Т І Ш а т ^ и ч и погрози; цс 
не.зад до Женеви. АнгліЙсь- но є шлях для осягнення мир 
кий ко'нсервативний у р я д 
Мскміллена — зазначають 
піќрсові коментарі спірасть-
ся на англійській публічній 
опінії в свому адвокатуванйГ^^І'тер вернувся зЖеневсь 

них розв'язок". В справі снту 
ації довкола п{юблсми Бер-
ліну, Президент ствердив, що 
відколи державний секретар 

конференції „на вершинах" і 
— якщо б Женевська конфс-
ренція остаточно розбилась 
би - то він мусить мати „за-
лізні" аріументн. що вся вина 
невдачі с по совєтському бо-
ці. - бо соціалістична опози-
ція використала б таку невда 
чу для демагогічної кампанії 
протп конссрватнстів. 

СССР найняв американського пресового 
референта під час виставки в Ню Йорќу 

Ню Порк. —- Преса повіло- Москві. Джскобсон відкрив о-
млпс, що совстська дирекція 
виставки СССР в Ню Норку 
найняла 40-річного журна-
ліста Дсіївіда Дж. Джекоб-
сона за свого пресового ре-
ферснта на час тривання цієї 
виставки. Джскобсон прийняв 
цю працю в порозумінні з лс-
`)жавним департаментом, який 
'Ліодівасться, що він поділить-
ся своїм досвідом в Ню Порќу 
а тнмн. які керуватимуть а-
мернканською виставкою я 

креме бюро прн Г)б Східній 
вулиці і керує ВСІЄЮ І! ропа-
Сандивно-інфориаційною пра-
цею у зв'яаку з виставною в 
Колісеюмі: дає інформації до 
преси, керує провідниками 
(гідами) на самій виставці 
займається реклямою та ста 
риється пізнавати на вистав 
ці журналістів, які туди за-
ходять, щоб негайно передати 
їм корисні інформації про внс-
тавку. 

Померли Іван Чепа і Константиќ Шинкар, 
два заслужені діячі 

В понеділок 6-го липня, са 
ме в тому часі, як в Джерз 
Ситі похоронено бл. п. Степа 
на Гладкого, що понад 60 ро 
ків працював в лрукарн 
„Своб'оди" та належав до най 
старших союзово-громадськнх 
піонерів невблаганна смерть 
вирвала із рядів Українського 
Народного Союзу двох інших 
заслужених його діячів: сл. п. 
Івана Чепу. прсдсідннка 00 
го Відділу УНС в Сснтралії. 
Пеисилвенія, та сл. п. Конс-
тантнна Шннкара, співзасно-
вннка 433-го Відділу УНСо-
юзу їм. Гетьмана Мазеп н у 
Вест Айслнп. Н. И.̀  

Сл. п. Іван Чепа народився 
в селі Вижлів. Стрийського 
повіту, 18-го березня 1891 ро-
ку. До Америки приїхав пе-
ред першою світовою війною 
і від 1916-го року був актив-

І(ОЇ Конференції (ДВ8. тижні 
тему); не заїшТло^нїякої змі-
НІІ, зокрема не змінилось ста-
ноьнще З'єдиненнх Держав. 

гіування у Франції аиерякал-
сьюіх атомовнх бомб, Що не 
були б під фраанцузькою 
контролею. Президент заявив, 
що береться під увагу Його 
бс: посередню зустріч 3 ПрЄг 
зі'.дентом Франції те Голлем 
„при найпершій можлийості" 
та Що тоді всі ці оправи бу-
дуть ПС{)ЄГ`ОВОІКЇНІ з бажанням 
знайти для них розв'язку. Над 
можливістю, що китайські ко-
муністи розпоряджають раке-
тамн. ЯКИМИ МОГЛИ б ЗНИЩИТИ 
Сьому американську Фльоту, 
Првандснт не хотів зушЬи-
TucHj ствердивши, що це „ті-
лі.кн слово з заяви Хрущова". 

Неру проти обговорення ситуації в Тибеті 
в Об'єднаних Націях 

Ню Делі.— Індійський пре- зробити для Тибету. Неру від-
м'ср Джавагарлал Перу ви-
сговився проти того, щоби 
справу Тибету — повстання 
в ньому та кривавий режим 
комуністичного Китаю — об-
говорюватн на форумі Об'єд-
каних Націй, бо мовляв — 
комуністичний Китай до ОН 
не належить і тому будь-яка 
дебата в ОН не матиме иія-
ког`о практичного значення. 
Коли журналіст спитав індій-
ського прем'єра, чи він змінив 
своє переконання у тому на-
прямку, Шо нічого не можна 

повів: „я не змінив свого пе-
pt конання ані в цій справі, а-
ні в сотні чи тисячі Інших 
справ, але я не претендую на 
тс. щоби мати силу і змогу 
змінити напрямок подій У сві-
ті". Заява Неру прийшла у 
за'язку з сугестією Даляа Ля-
ми, щоб ОН зайнялися спра-
вою Тибету та поклали край 
тамошнім кривавим методам 
комуно - китайського .режи-
му. Неру ще раз потвердив, Шо 
він визнає коуністнчний Кн-
Tai". за суверенну владу в Тм-
Гк:ТІ. 

а =-=-
У СВІТІ 

Ш Уряд иурннськоі держави уряду ЗДА проти СССР в спра-

ннм членом УНСоюзу. Оріію 
тив дружину Галину, три.за 
мужні дочки і внуків. Похо 
роя відбувся в четвер, 9-г 
липня, з місцевої українсько 
католицької церкви. 

Сл. П. Копгпінпіп Шинкар 
що помер ненадійно прн пра 
ці в Ню Порќу, осиротивші 
дружину Анну. дві знмужн: 

дочки: Анну Кури і Марін 
Берґман та сина Івана всіх 
членів УНСоюзу. був, як зѓа-
дано, співосновником 433-го 
Відділу УНС у Вест Айслип 
та його видатним діячем, був-
ши впродовж 18 років його 
фінансовим секретарем. Сво-
єю наполегливою, солідною 
працею в УНСокхіі і громаді 
здобув собі велику, пошану. 
Похорон відбувся в четвер, 
9-го липня, з місцевої україн-
ської католицької церкви. 

Ѓгана запротестував проти П9 
ревелснна французами перших 
атомовнх вибухів у Сагарі. 
ФранцузькііЛ ур"л відкинув цей 
протест, заявивши, що незабм-
ром буде випродўќувана пср-
ІІІ і французька атомова бомба, 
після експериментів на Сигарі. 

9 У ШПИТИ.1І я Дюсселкдор-
фі. вЯаліднІй Німеччині, вино, 
відженсі. працю і-оловііому хі-
рурґові. д-рові Ворнерові Форе!-
маиові.'якпА дістав в 1056 ро-
ц) нагороду Нобгля з медицини. 
За осіііиійну прн'іину подано 
тільки, що до успішної дальшої 
пі шприці .і цим лікарем ‚.віри-
чено довір'я". Учений лікар за-
скаржяя дирекцію шпиталю до 
суду праці. 

ф І Імла Іван W i l l не хоче 
слухати лікарів і противиться 
виїздові до літньої резиденції в 
Каетсль Ґандольфо. Замість 
того Шша ЯВЄЛІЙ ДЯІИ( тнлювя-
ти у Ватнканському палаці хо-
лодильну систему. В оточенні 
Напи висловлюють занопоко-
єння, що 77-річний Напа від 
часу свою вибору пра цюѓ. так 
Інтенсивно, що наражує на нс-
безпску своє здоров'я. 

Џ До Міжнародного Трибуна-
лу в Гаазі Бплнкула скарга від 

яі відніќ'мўќання за збитий 7-
го ліютопада 1954 року Над Я-
поШєю американський літак. 
ЗДА домагаіотьсн звороту дол. 
756.604 за заподіяну шкоду 
внаслідок нападу кількох со-
встськнх літаків на америкак-
ську машшгу без ніякої з її бо-
ку провокації Скарга мас суто 
академічний характер, бо Совс-
тн .иі- визнають" Міжнародно-
ѓо 'Грноуналу. хоч він с аґем-
ці- ю Обсднаішх Націй. 

Ф Д" Москвн прибуло 75 мо-
лолих нмсрпі анщв. що працю. 
ватнмуть як провідники на а-
мсриканській виставці, яку 25-
го ц. м. відкрис віце - прели-
дент —Рнчард Нїкеои. Між ти-
ии аровідннкнмн є 27 жінок і 48 
мужчин. Усі вони говорять ПО. 
російськи. 

Ф На ИіфіцннІ. яку минулої 
неділі прилучено до західньо-
німецькоі господарської снсте-
ми 'з . заміною французького 
франка- на німецьку марку, рап-
тово пішли вгору всі ціни. Щоб 
протидіяти спекуляції місцевих 
купців, міиістер внутрішніх 
справ наказав оприлюднити в 
часописах ціни числениќх про-
дуктів і товарів першого вжнт-
Ќу в Захдвій Німеччнні, 
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НЕБЕЗПЕЧНЕ НЕВІГЛАСТВО ХРУЩОВА 
Два проміненти американського політичного світу — 

КОЛИШНІЙ ІЛЛННОЙСЬКИИ губернатор і. двократний кандидат 
Демократичної партії на `президента ЗДА, Адлей СтІвенсон, 
і колишній амбасадор ЗДА в Москві, недавній нк)йоркський 
губернатор Аве{к'л Гаррнман, побувавши майже в той самий 
час минулого місяця — в Совстському Союзі, ствердили 
диковинний факт: повне невігластво Пік іти Хрущова щодо 
Америки. У своїй статті в „НИТаймсі", датованій з Парижу 
29 червня ц. р. Гаррнман писав буквально, що Хрущов „гли-
бокий іґнорант щодо фактів американського життя та ного 
можливостей". Стівенеон, у своїй статѓі в недільному додат-
ку до того самого шодснннка з 5 липня -ц. p.. сумнівається, 
чи є Хрущов .‚такий безмежний ігнорант щодо' нас. як со-
встська преса з її викривленим образом Америки". При цьо-
му він звертає увагу, іцо Хрущов належить до тих нечис-
ленннх ўпривілейованих одиниць в Совстському СОЮЗІ, які 
не є здані лише на московську „Правду", щоб довідуватись 
з них правду, і на „Ізвсстія", щоб черпати з них новини. 
Отож, каже Стівен-он. Хрущов, мабуть, знає, що ЗДА ма-
ють велетенську мілітарну силу, що вони ведуть перед у 
технології І осягнули найвищий у світі життьовий стандаігр. 

„А втім, чого Хрущов'ќе вщшас — пише Адлен Стівен-
сон — це тўѓости демократичної цивілізації Америки, її три-
вкої сили, її пристосованості!, динамізму. Во його думка 
сформована ідеологією, яка вважає, що наша цивілізація ко." 
тнться вниз, що хоч наша технологія сильна, проте наша 
громадськість слаба, що. ми борсаємось в трясовинні нероз-
в'язаяих „суперечностей капіталізму". Якщо він побував би 

—тут, то вірю. іінше-бтівеасои, -.- що його досвід звелів Он І„ЯвгножутБ люди нш 
йому різко перевірити абсурдність еовстського образу Аме-
рикп на похилій площі. . ." 

Але в „Лайфі" з 13 липня ц. р. Аверелл Гаррнман, у 
статті ..Моє алярмуюче інтервю з Хрущовим", звертає ува-
гу на величезну небезпеку,- -яка загрожує цілому світові 
від невігластва Хрущова. Гаррнман уважає, що саме це ие-
вігластво є основною причиною його віри в неперевершсну 
могутність Совстського Союзу. ‚‚Якщо ви пошлете свої таи-
кн (до Берліну) — погрожував Хрущов у розмові з Гарри-
маном, — то мн спалимо їх, і не думайте, що буде інакше. 
Коли ви хочете війни, то будете мати її. але це буде ваша 
війна. Наші ракети летітимуть автоматично". Гаррнман пе-
рестерігас американців, щоб вони не оцінювали всіх слів 
Хрущова, як блеф. .‚Теперішня ситуація небезпечна тому, 
що російський прем'єр може перетягаўти струну в своїй грі..." 

Пересторога Гарримана,, мабуть, правильна. Правильне 
його спостереженніѓ, що. Хрущов - - „першорядний актор", 
який ѓрас свідомо, щоб робити враження на своїх співроз-
мовців. Але це — прикметна риса всіх диктаторів. І всі дик-
татори невідхильно впадають у той самий смертельний гріх 
егоцентричної зарозумілості!, яка виключає слмокрнтицизм 

-і змушує вірити тільки в те, у що хочеться диктаторові ві-
рнти. Всі диктатори живуть уявною дійсністю, прнстосовую-
чи її до своїх плянів, а не навпаки —. вони не примірюють 

„ЗАХОПЛЕННЯ" І „ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР" 
На протязі майже цілого супроводі спеціальних корес-

червня ц. р. гримів із сторі-
нок московської ‚.Правди" ба-
рабанний вогонь щонайтяж-
чих іясинуацій і наклепів на 
З'сдйнені Держави Америки, 
іќ на країну безвиглядних 

життьових злиднів робітниц-
тва, безробіття, голодування і 
безнастанних страйків, що їх 
треба втихомирювати не тіль-
ки слізним газом і кулемета-
мн. але навіть гарматами і 
танками. Починаючи з 12 
червня ц. р. (в цьому числі 
..Правди" надруковано стат-
тю „Дюдям немає за що жн-
тн — вони голодують") не 
було дослівно ні одного 'чис-
ла ..Правди", в якім не ‚‚кра-
сувалася" б така чи інша на-
пасть на ЗДА. Крім згаданих 
уже у „Свободі" з 27 червня 
ц. р. (стаття ‚.Совстське ро-
зуміиня і стосуваиня куль-
турної виміни") пашквільних 
матеріалів, появився в „Пра-
вді" ще в числі з 22 червня 
ц. р. допис власного корес-
пондента Б. Стрельнікова з 
Ню Йорќу п. н. „Тривожні 

ўдні" з підзаголовками: 
..Страйк!", „Домашня госпо-
диня в розпуці", ‚Драма мо-
лодих" та ін., в числі з 24 
червня ц. р. цього ж часопн-
су стаття якогось кандидата 
економічних наук з Пр'аги 
Яна Авергана п. н. „Капіта-
лісѓам — зиски, трудівникам 
— муки безробіття" з „реве-
ляціями" про „злидні" і „кри. 
зў" серед робітництва, спри-
чииені автоматизацією про-
дукції у ЗДА, і в числі з су-
юти 27 червня знову ж до-

пис В. Стрельнікова під заго-
ловком ‚„Джунглі" Ню Иор-
ку", з соковитими підзаголов-
камн: „Мільйон мешканців 
міських нетрів (трущоб)", 

в"твт 
нх умовах?", „В тісноті і в 

кривді", „Чи це дім чи скри-
ня на сміття", „За позолоче-
ннмн дверми". Якиц зміст 
криється під усіма цими за-
оловкамн і підзаголовками 
іожна вгадати і без його пе-

реказування. 
Тривав той барабанний ао-

гонь із ‚.Правди" до суботи 
П червня включно і припи-
ннвся раптом у понеділок 29 
червня з відкриттям совєтсь-
кої виставки в Ню Порќу 
Іредставившн в 

повденцій з Ню Норку про 
„великий день ц КолізеГ' і ре-
иортажу п. н. „Ми побачили 
новий світ, а це" світ захоп-
люе уяву", із захопленими- Коли 
вигуками про „новоідейиість", 300-ліття 
‚‚прекрасність" і „фантастич- гетьмана 
ність" совстської внставкн . . . 

Ще яскравіше і захоплені-
ше представлене відкриття со-
встської виставки в москов-
ських „Ізвсстіях". Промову 
Ніксона, що була,досить стри-
мнна, надруковано там під 
заголовком .‚Приклади вели-
ких досягнень СССР", а про-
мову преа. Айаенгавера п. н. 
„У вас так багато прекрасних 
речей". В „Ізвсстіях", як і в 
„Правді", ра:юм з повідомлена 
нямн про відкриття вміщено 
фотографію Козлова із дру-
жньо усміхненими Ніксоном 
та Айзенгавером. 

Подібиими „захопленими" 
кореспонденціями з Ню Нор-
ку сповнені й чергові числа 
„Правди" та „Ізвєстій". В 
числі 183-му „Правди" з 2 
липня, крім довгого повідом-
лення про перебування Фро-
ла Козлова у Вашингтоні і 
його відвідини в Білому До-
мї, поданого під характерне' 
тичннм заголовком ..Краще 
зрозуміти один одного і -жи-
тіі в мирі", надруковано ще 
репортаж знову ж таки Б. 
Стрельнікова про совстську 
виставку в Ню Порќу п. н. 
..‚.Чудово! Колосально!" — го-
ворять американці". В репор-
тажі наведено захоплені від-
зиви про совстські „досягнен-
ня", зокрема такі як „спутні-
ки", і з приводу того, як „хо-
роше живуть люди у Совс-
тах", як високо в СССР пос-
тавлена ч - освіта, видавнича 
справа, кінова промисловість 

П. Шандруќ 

ПОЛІТИЧНІ Й СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ 
БИТВ№ ПІД КОНОТОПОМ 

і 

плянів до існуючих фактичних обставин. Тому, наприклад, 
Хрущов, як раніше робив це Сталін, орудує міражами ус-
піхів щойно планованих п'ятирічок і семирічок, які ніби то 
вже є райдужною дійсністю. Неможлива річ ‚щоб можна бу-
ло протягом сорока років безперервно говорити про всілякі 
фантазії І самому не повірити в них. Нема ж нічого небез-
печнішого, як фантасти й манякн з необмеженою__аладою 
в руках. 

ХбЧ боЛьШеЯМЦькз рекилюцін вже давн'о їіерейіила 'свою 

читачів . З'сдйнені Держави 
Америки, як країну наЙстра-
'ннішнх злиднів робітництва, 
‚Правда" почала виводити на 

цьому понурому і'розпучлн-
пому тлі захоплений образ 
vcnixy совстської виставки в 
Ню Иорку і показаних на ній 
"овстських досягнень, що від 
чнх, мовляв, просто приголо-
мшені не тільки рядові аме-
риканці. але навіть і пред-
ставникн а м є р н панського 
.-ряду. Згаданий вище Стре-
льніков, автор наклепницьких 
репортажів про ЗДА, перете-
лефонував до.Москви новий 

портаж п. н. „10,000 над-
звичайних експонатів", спов-первісну „воюючу" стадію, покищо при владі в Совстах все 

ще перше і тільки частинно друге покоління большевикіа, ! неннй похвалами не тільки 
заражене фанатизмом „місійних" реформаторів людства, „захоплених", але просто 
Коли Арнолд Дж. Тойнбі не виключає еволюції комунізму в , „приголомшених" амернкан-
нанрямку демократизації методики діяння, то він теж пере- ців на адресу Совстського Со-
кллдас її аж на майбутні покоління. Репрезентант другого;юзу і ‚‚матушки-РосіГ" та її 
большеаицького покоління, кар'срнст-бюрократ Фрол Коз- і „народу-чудотворця". В чер-
лов небагато ще різниться від перших творців і реалізаторів j говому числі „Правди" з 1-го 

липня вміщено на цілих нів-
торн сторінки повідомлення з 
Еідкрнття совстської вистав-
ки.в Ню Порќу п. н. „Амери-

над московським зрадливим 
тогочасним союзником і ніби 
протектором Української дер-
жавн. хочемо відтворити в на-
шій уяві ту подію і піддати її 
крнтіі'шііі оцінці, мусимо по 
можності всі обставини того 
часу політичні й стратегі-
'чні бачити так, як їх- ба-
!чнв гетьман і. очевидно, його 
'найближчі співробітникн-до-
Шдвикк; мусимо бачити мож-
ливоеті і необхідність ведення 
тої війни; мусимо, нарешті, 
наукоьо-об'єктивно всі ті об-
стшішш проаналізувати і, JIK 
звичайно, з тої війне і пеое-
моги над Москвою науку для 
(себе на майбутнє внпрова-
)шти. 

На таких принципах побу-
довано військову науку, і хто 
хоче на ній сперти свої прог-
нози, рішення та акції, шд-
ступити від тих тез або лег-
ко над нили иерейти не сжіс. 
-Нолягання на „якось то б ў 
де" є спрофануванням волі 
народу, його історії, і в нас-
лідках може стати найбіль-
Шою траі``едісю. 

Немає значення, чи геть-
маи Виговський побудував 
свої плянн і рішення на вій-
ськовнх теоретичних макси-
мах, зрештою науково сфор-
мульованих майже через два 
століття після того. Хочемо 
довести, що ті його плянн і 
рішення були в поплін мірі 
доцільні, допровадили до бли-
-кучої перемоги над ворогом, 
х перемога є напевно сдиниі-

критерієм оцінки вартостей 
полководця, бо „переможців ие 
:удять". Виговський, кайбли-
ЖЧНіі і.очевидно, високоціне-
яий сніиробітннк Великого 
Согдаяа. міг учитися практи-
чно воєнного діла у свого по-
лередиика, але також відомо, 
іЦо мав він непересічну за-
гальну наукову підготовў, 
"іув старшиною польського 
іійська і Qpaa участь у бит-
зах проти Хмельницького, не 
'.важаючи на свій українсь-
кнй патріотизм. Отже, в прак-
тиці Виговський, вже як ге-

Інеральний іііигьк()шін писар 
ори боці Хмельницького, 
знав усі аспекти не лише по-

то кинути тінь на совстську 
виставку, послабити велетен-
ське враження, яке вона вик-

сьогодні, з нагоди одним із головних, поруч Бо-
елавної перемоги ѓўна і Нечая, антагоністів со1 

Івана Внговського юзу України з Московщиною, 

Е. Жарський 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА: 
Серед нашої спільноти що-1 переплітаються два світи, які 

опіка над дітьми і ,т. д. Все 
це „захоплення американців" 
подав Стрельніков у відповід-
ному „соусі" з — пригадка-
ми про невдачі з американсь-
кими сателітами землі, з на-
тякамн на безробіття у ЗДА, 
якого, мовляв, немає зовсім 
? Совстському Союзі і т. п. В 
„Ізвсстіях" з того ж самого 
дня надрукований репортаж b 
сов. виставки в Ню Иорку по-
даннй під назвою „Америка 
відкриває Росію". 

Але водночас із цим і 
очах своїх!"Правда" й „Ізвсстія" тірнму-

шені внзнатн в числах з 2 ли-

лнкас в американців". Особ-
ливо незадоволена „Правда" 
виступом кореспондента „Ню 
Йорќ Таймеў" М. Френкела 
(стаття якого з дуже критич-
ною оцінкою совстської внс-
тавкн була зреферована в 
.‚Свободі" з 3 липня ц. p.), 
який, мовляв, назвав совєтсц-
кі експонати на виставці „ре-
клямою". На виступ Френке-

відгукнулись „Ізвсстія" ' ла 
навіть окремою „реплікою". 
В цій репліці згадані недавні 
репортажі Френкела про Си-

;о, в яких він, мовляв, пред-
ставляв сибірську дійсгіість 
майже зовсім об'єктивно, і 
зараз же за цим стверджено, 
що в репортажі з приводу со-
иєтської виставки в Ню йор-
ку не пізнати давнього Френ-
кела, бо в ньому „ані сліду 
якоїсь об'ектнвности", а саме. 

російського большевиаму. Цей большевнзм багато в дечому 
подібний до гітлернзму. Катастрофою для світ}' став гітле-
рнзм тому, що його тзорець дивився на зовнішній світ, зок-
рема на Америку, крізь окуляри своєї уяви, а не дійсностн. 
Тому трудно повірити, щоб Хрущов вилікувався від свого І канці знайомляться із світом 
іпіораптстпа щодо Америки евентуальною поюрожжю по І соціалізму". Поруч промови тіннн". Правильна оцінка 
Америці. Він не зрозуміє дійсної Америки і буде її смвртсль- j Козлова надруковані тут пов- Френкелом совстської внстав-
ннм ворогом завжди, як вогонь є ворогом води. Во Америка ; ністю чемностеві промови Ні- кн в Ню Иорку роздратувала' 
стоїть впоперек здійснення совстськнх плянів. ксона і през. Айзенгавера, в редакторів хрущрвських „ТЬ-Ї 
11 и Bssasssssd 

аджливо ліпше від Хмельни-
цького бачив тяжке політич-
не Положення України і брак 
внутріш н і х потенціяльннх 

им, щоб опертися одночасно 
двом ворогам. Во ж в корот-
кому чаєі перед смертю Хме-
льницького, пригнобленого 
дійсністю МОСКОВСЬКОЇ ОПІКИ. 
Виговський виявив велику 
політичну далекозорість і, за 
ішробатою старого гетьмана, 
небуденну активність. Він мов 
політично й мілітарно забез-
печитн Україну проти безогля-
дних порушень Москвою Пе-
реяслаиського договору яв 
лише адміністративними, але 
й впрост мілітарними інвазій-і 
ними заходами з метою пог-
либити в Уираіні повоєнне 
напруження, загострити де-
магогічиою агітацією є оцій-
льні антагонізми і пересвари,-
ти полковників грою на їхній 
амбіції. Метою таких заходів 
Москви було створення під-
став для опанування повної 
інкорпорації України. 

Отже, ще за життя Хмель-
ннцького Виговський нав'я-
зав особисто і через підготов-
лених ним представників ук-
раїнської дипломатії, голов-
ним чином з-посеред україн-
ГЬІСОІ" родовитої шляхти — 
Юрія Немирича, Прокопа Ве-
рещаку, Олександра Чаплн-
`ча та інших — ближчі днпло-
митичні стосунки з Семнгоро-
дом, Молдавією, Волощиною, 
КРИМСЬКИМ ханом Махмед Гі-
ресм, навіть з далеюіми Лнт-

апго, Врандеябургом Г UlBff-
цісю. ВИГОВСЬКИЙ намагався 
також виграти Польщу проти 
Москви, і через те посол по-
льського короля Яна Казими. 
ра, Стаяислав Беневський, 
знайиюв ґрунт у розмовах з 
Виговським для нав'язаним 
приязних стосунків. Виговсь-
існп бач на конечність ос тато ч. 
'його замиреиия з Польщею, 
щоб скерувати всі зусилля 
проти Москви. Звичайно, крім 
своїх офіційних предстввнн-
кіі: в Україні, різних Кікіних, 
Вутурліних, Скуратових, Хіт-
ровнх. мали москалі в Укра-
їні також легіон потаємних 
агентів, які спостерігали все, 
що в ''-їй діялось. Отже, яе 
було жадним секретом для 

'Москви, що через Бенсвсько-

раз більше виявляється пік-
лування про те, щоб з нашої 
молоді виросли люди, які зу-
мілн б не лише задержати іс-
нування української громади 
на осягнеиому вже рівні, але 
й запевнили їй дальший роз-
виток, дальший поступ. Щоб 
добитися цього, замало „вро-
дитися українцем;' чи бути 
членом такої або іншої укра-
їнської організації, ќлюбу, то-
вариства, — треба ще бути 
творчим, активним членом 
ліільноти, треба пізнати і 
зжитися з її життям,' тради-
п"сю, історією, з її культур-

ним надбанням, треба глибо-
ко й основно їх собі засвоїти. 

витворюють нову людську 
собовість; одним' із тих еві-

тів с українська'культура, 
другим "— шдивідуальність 
вихованця. Глибоко заснова-
на українська культура фор-
муе його, виробляє духово, 
творить членом свого ивђрду, 
впроваджує в круг загально-
українськнх вартостей. Цілий 
цей процес можи а назвати 
процесом духової асиміляції, 
при чому ие українська куль-
тура асимілюв виховадаів, але 
н вія асимілює українську 
культуру. Коли- культурні 
впливи будуть'так глибоко 
засвоєні, що врешті стануть 
особистим світом людини 

ложень, що вплинуло на тво-
рення і ведення курсів ўкраї-
нознавства. 

Але завдання курсів укра-
Гиознавства не замикається 
тільки пізнанням` та вивчен-
ням такого чи іншого укра-
їяознавчого предмету, запа-
м'ятанням тих чи інших істо-
ричнггх дат, прізвиіц, творів 
чи дій: тут відбувається ще й 
інший, дуже важливий про-
цес, що відбуаасться саме на 
підложжі витворених україн-
ським народом культурних 
чібр; на цей процес склада-
сться- не тільки розуміння й 
вживання уже культурних 
надбань, але й витворення 
н`ових, а що найважливіше — 
формування нових поколінь 
на існуючій культурі для ак-
тнвяої та творчої в ній учас-
ті. І якраз цей скомплікова-
няй процес с саме тим, що 
звемо культурним життям, то-
бто безнастанним зусиллям, 
що змагає до реалізування 

Це й є одно з тих основних за-1 тоді забарвлюються вони йо-
го індивідуальністю, стають, 
його власною культурою, so-
го власним скарбом. 

Велика кількість цінних і 
різиордднях культурних дібр, 
що їх придбав ` український 
народ впродовж довгих сто-
річ, — це першорядні чинни-
кн виховання характерів, трн-
вала основа форм^тзання осо-
бовости, невичерпне джерело 
духової поживи для розвитку 
і закріплення псяхічно-інте` 
лектуаль н и х , релігійно-мо-
ральних, естетичнях ‚суспіль-
них, національно-державнях 
прикмет. Ця спільна духова 
пожива ,що її одержує наша 
молодь на курсах украТно-
зиавства, зцемеитовус її % од-
ну свідому громаду ,а рГвйо-
часно забезпечує' тягліегь; І 
споєність у дальшях діях, гіо-
стійно ггідіймас на'висоти ІД$І-
алу сильного характером1, срі-
домого й корисного громади' 
иина-українця. 

Збудований в душах моло-

лтгки і днпломатп, але й вш 
ськової штуки 

. ^ ? . О К І І Х _ п е , ) Є Д С М е р т ю в ж е : го" ВЃгон№кия" іпройадял"пе 
реговори з Польщею. Зреш-виснаженого тяжкими зма-

ганнямн і ^оўощ^ютяшгІ^^^Щ^^^^ўЩ^ 
цьќого, який до того бачив 

чслідкн Переяславської JTO-
ни і намагався своєю політн-
'ною діяльністю або змусити 

Москву додержувати її або 
створити сприятливу дійс-

крився. А Польща, що пере-
бувалямГі2тані війни з Мос-
квою, теж добре розуміла 
значення українського союз-
ника, хоч свою іншу ціль, а 
саме полон не втягнення Укра-

ність, щоб oHy-"WBaTH її де ( Ї „ „ в тім чи іншім вигляді в 
фаќто, Виговський, що був рам,, польської державностн, 

шшшшішшвашшшшш^вт прикривала формаЛ І. н н м Дн-
зговоренням 

до тієї міри, що вони української 
пломати ч н и м 

всстін" до тієї міри, що вони і п 1 ) 0 визнання 
закидають йому навіть „не-' ДеРжавн. 
чесність" і стосуваиня „тўа- В обличчі спільної небезпе-
летного паперу" в інформу- ки обидва контрагенти швид-
вані про совстську дійсність. Iv0 дійшли до порозуміння, і 

Коли порівняти спокійну і 6 вересня 1958 вже підписа-
речеву статтю Френкела з но Гадяцьку угоду, якою 
дискримінаційними матерія- (Варшава визнавала окрему 
лами про ЗДА і з нюйорксь-; Українську державу в союзі 
кимн кореспонденціями совст- j з Польщею. Як зовнішній ви-
ськвх Стрельніковнх, друко-!раз певної незалежностн Ук-

тількн „бурчання" і „ворко- ваннми на протязі червня ц. раїни, підкреслене було в 
р. у „Правді", то .натяк на умові залишення між Укра-
„туалетний папір" гідний хі- їиою і Польщею центральної 
ба тільки самих же совстсь-! чўѓи між Горияем і Случем. 

укіжїнської спільноти. Релі-
гійні, моральні, пізнавальні, 
естетнчні ідеали стають тими 
завданнями, що спонукають 
до безупинної праці на иаці-
она л ь н о м у, культурному 
грунті. Це своєрідна реалќќі 

ний вищих аартоотей-у-діях д і спільний фундамент почу-
`ань, думок І змагань дозво-
ляс краще пізнати й розумі-
ти один одного, краще слів-
діяти тоді, коли' цього вама-
гатиме .добро народу, дер-
жави. " 

У цьому й вартість курсШ 
цій української культури, її j уіфаїнознавства, у ` дьому й 
розвивання наростаючим по-'запорука їх дальшого роз-
колінням. Тут наче взаємно витку. . : г` 

ких „журналістів і Гадяцька угода не відповіда-

ла прагненням Виговоького, 
ніколи не була дотримана по-
ляками, але в тім часі роз-
в'язувала ^уки гетьманові, 
який уже остаточно прийшов 
до рішення зірвати з Моск-
чою, І бачив неминучість 
війни. 

Виговський добре пам'ятав 
єўмної глави союз Хмельни-
цького з Меиглн Гіреєм та 
воєнну співпрацю з Тугай-бе-
см, а тому забезпечив себе, 
тобто Україну, відповідною 
угодою з Махмед Гіреєм, пе-
рекладаючи для кримців усі 
шгоди із війни з Москвою на 
рахунок останньої та прийма-
ючи гоноровим закладником 
дотримання угоди калгу-сол-
тана (ДРУГОГО настугдикя ха-
на). а з початком війни в ха-
рактері гонорового зв'язково-
го при собі мав мати нура-

їдинч:ултаяа (першого насту-
пннка хана). 

Таким чином своєю політи-
чною акцією назовні Вигов-
ський створив цілком сприят-
ливі умовини для майбутньої 
розі`ри з Московщиною. Що-
піювда, довелося йому раху-
ватися з реакцією Москви на 
ті його політичні осягнення 
— Москва негайно підсилила 
свої гарнізони в Україні, зок-
рема в Києві, .'.більшії па кіль-
кість своїх резидентів, що ма 
лн контролювати в першій 
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І Ірина Навликовська 

НАШІ ПОЗИЦІЇ 
(Промова на Конгресі СФУЖО в дні 26 червня 1959 р.) 

(1) 

Український жіночий рух громадською діяльністю під-
почав діяти три чверти сто- держати визвольні змагання 

ііліття тому ‚майже рівночасно українського народу і що по-
{jHa центральних і західніх вного духового розвитку мо-

землях-У країни, хоч ті землі же досягнути вона тільки у 
були тоді під двома різними своїй власній вільній держа-
окупантами: царською Росі- ві. Ці ідеї знайшли свій від-
сю й Австрією. Не зважаючи гук у практичній роботі, а 
на кордони, цей рух від по- саме ініціативою і започатку-
чатку носив соборннцький ха-! ганням в 1912 р. збірки на 
раќтер. Це ясно видно із збір-' „Потреби України" та учас-
ннка „Перший Вінок", що йо- тю жінок у формаціях Січо-
по видали в 1887 р. перші вих Стрільців 1914 р. 
провідниці того руху. Ната- Значення й успіхи україн-
лія Кобринська і Олена Пчіл-1 сьќого' жіночого руху, ідейна 

Світовий жіночий рух впро- в політичному і громадсько-
довж століття мав блискучі му житті світу, аќ виразник 
успіхи. Усі передові країни вищих ідей і гуманності!. Ок-
світу 'вже після першої світо- ремою опікою він оточив те-
вої війни дали повні політич- пер жіноцтво відсталих країн, 
ні і громадські права жінкам, допомагаючи йому вивволи- j ќа, заходами провідних жінок сила української жінки були 
а після другої світової війни тися- із звичаєвих застарілих': України. В томў збірнику ви-(такі, що українська держава, 
зробили це майже усі країни, законів. Світовий жіночий І черпно з'ясовано ідеї україн-

g т 
рухом для підержки своєї української жінки в її гро-1 почин до створення Федерації 
держави, що тоді стояла у. мадських змаганнях на нових 
війні з московським імперія- теренах поселення. 

Друга світова війна прине-лізмом і комунізмом. 
Нова окупація України иіс. сла основні зміни. Московсь-

ля першої світової війни та її ќа окупація і комуністичний 
розчленування перенесли осе- режим остаточно знищили 
редок праці українського жі-і вільне громадське життя на 
ноцтва на західні землі. Там, j всіх землях України. Зруйно-

аа кнйнятком дуже відсталих, иух охоплює вже всі конти-
3 гострої боротьби світовий центи і працює, як чинник 

жіночий рух перейшов у ста- міжнародного значення. Ко-

гького жіночого руху. . 
Світовий жіночий рух, що 

п західніх країнах був тоді в 

дала в 1918 р. повні політнч-
ні права жінкам. Це громад-
ське зрівняння дало їм змо-
гу брати активну участь в 

дію державно-творчої праці, місія Статусу Прав Жінки повній динаміці боротьби за j державно-творчій праці своєї 
Жіночі організації працюють при ОН є центром державно-І права жінки, мав, без сумні- відновленої держави, 
тепер над тим ‚щоб якнай- творчої праці жінок. У ній, вў ‚свій відгук і в Україні. І Українська жінка й yKjia-
більше жіноцтва втягнути і крім офіційних делегаток дер- Проте, український жіночий їнський жіночий рух вже сто-
за інтересувати ' державно- жав, заступлені представни-!рух ішов власними шляхами, 
творчими справами. Ми мало ці всіх більших міжнародних працюючи для піднесення 
з'ясовуємо собі, скільки важ- жіночих організацій з дорад-
ливих- законів, головно в Ді- чим голосом, 
лянці суспільної опіки, здо- j Ідеї світового жіночого ру-
ров'я та виховних реформ, ху виправдали себе вповні. 
завдячуємо постійній і напо- Жінки учені, членќи парля-
л.'гливій праці жіночих ор- ментів, посолќи держав вно-
пиізацій. Світовий жіночий сять духові ціннощі в працю 
рух. здобув собі питому вагу і для своїх держав і людства. 

громадської свідомосте жінки, 
в першу чергу на те, щоб во-

ять на повній висоті тоді, ко-
ли тільки передбві країни сві-
ту дають жінкам повні гро-
мадянські права. Українські 

піддержала змагання уќ- жіночі організації формують 
раї всьќого народу за- ного не-
залежність. Провідниці укра-
їнського руху виразно розу-
мілн з самого початку, що 
українська жінка має своєю 

льну Раду і вступають у 1920 
ропі в члени Міжнародної Жі-
ночої Ради. Вони шукають 

між двома світовими вшна-
ми, розвиваються українські 
жіночі організації і, не зва-
жаючи на несприятливі умо-
вн ‚втягають широкі кола жі-
ноцтва до громадської праці. 
З їх піддержкою працюють 
українські жінки, як парля-
ментарнстки, у польському 
`ой мі. А праця жіночих ор-

ганізацій У всіх видах ішла 
спільно із змаганнями укра-
їнського наіюду до самостій-
иого життя і власної дер-
жалн. 

В той самий час, між двома 
світовими війнами, постають 
українські жіночі організації 
на всіх теренах нового посе-
лення українців, в першу 
чергу в Америці і Канаді, 

українську жіночу Націона- .яким судилося відіграти по-
важну ролю в недалекому 
майбутньому. їх ідейні осно-
ви — це праця в користь ук-

співпраці із світовим жіночим' раїнського народу, піддержка 

вано 55-літню працю україн-
еького жіноцтва, знищено або 
вивезено на заслання провід-
них діячок українського жі-
ночого руху. Лише частина з 
них врятувалася, залишивши 
рідні землі. Український жі-
яочий рух опинився в тяжко-
му положенні. Тоді саме ук-
заїнські жіночі організації 
Америки і Канади, відчуваю-
чи відповідальність за даль-
шу долю українського жіно-
цтва, скликали в 1948 р. у 
Филаделфії Світовий Конгрес. 
На тому Конгресі були засту-
плеиі україньк^ жіночі орга-
нізації Америкн (Союз і'кра-
їнок Америкн. Український 
Золотий Хрет в ЗДА), Кана-
ди (ОУК, СУК, ЛУКЖК). 
Об'єднання Українських Жі-
нок в Німеччині, Англії, Бе-
льгії та при піддержці жіно-
чнх організацій Південної 
Америки і Франції — дали 

Українських Жіночих Орга-
нізацій, в.скороченні СФУЖО. 

Завданням СФУЖО було 
об'єднати й наладнати пращо 
українських жіночих органі-
зацій у вільному світі, дати 
поміч і піддержку в праці жі-
ноцтва на нових місцях посе-
лення. Об'єднання українок у 
вільному світі мало скрипіти 
їхню працю: 

а. в користь українського 
народу, допомагаючи ного 
змаганням; 
. б. піддержати працю жінки 
в користь української спіль-
ноти і спільнот їх країн посе-
ления; 

в. заступати свобідну дум-
ку українки у вільному світі 
серед власного громадянства 
і в світовому жіночому русі. 

Українське жіноцтво 45уло 
першою з наших громадських 
організацій, що після другої 
світової війни знайшло сігіль-
ну мову і заздалегідь створн-
ло осередок свовї праці у сві-
товому маштабі. 

Український Жіночий Рух 
Рух почав новий етап праці 
поза межами України. Ідейні 
основи зосталися ті саме, змі-

мірі всі мілітарні ‚заходи Вя-
говського, пригоряўла під 
свою опіку самозвиішого ге-
тьмана Безпалого, розпочала 
коншахти із запорізьким ко-
шовим Я носом` Барабашем, 
прийняла делегацію від не-
задоволеиих з . Внговського 
полковників Мартина Пушка-
ря, Довгаля, Ліснятгького. Н'а 
протести Внговського Москва 
відповідала, що збільшила за-
логи для забезлЬчеяЯЯ Укра-
їни проти зазіхаяь Польщі, а 
щодо делегацій від неаадоаа-
леинх полковників инясюова-
ла, що то власне' через рез-
мови з тнмн делегаціями хо-
'е допровадити' до внутршт-

нього замирення, в У краЃні. 
З тих обетавнігбачимо, 

в Україні не було спокійно, 
що Виговський мав ќжитіѓ з, 
так би мовнтяг,. яяутрішньоіо 
опозицією. І хоч не була вояа 
СЕЛЬНОЮ, але яе можна було 
залншатж її в запіляі на вя-
падок війни, бо своєю днйер-
сісю. очевидна річ иідтрима-
ною Москвою, вона могла' б 
заважити на скупченні еял, 

(Закінчення на crop 4.Ш) 

У І Ч Д К О Л К Ч - І . . . 

У рідколіссі сонце 'і тепло 
І заколисує дрімотна тиша. 
Тут .ЧІІГІШІЛО вересу стебло, 

, Поглянеш — 
і на серці веселіше. 

Тут вітерець внизу 
ледь тільки дише, 

А в гущині. - ' -
де дуб підніс чоло. 

Неждано зашуігіло, загуло, 
Так, ніби пихо;, м 

гілля колише. 
Ходімо вглиб —{ 

там ягода і'грнб 
Як музика, сосш+ старої скрвя 
Покиньмо це , , 

дрімотае рідкодісся. 
і і 

Там горлиця туркоче віддалік, 
Літам .чозуля підбивао лік. 
Там in'v. що серцю 

може дата' Полісся. 
ПЕТРО ДОРОШКб 

гилися тільки ўмоѓді й мето-
дн праці. 

Завдання СФУЖи` ие 5уда 
легке. Мало хто в гпсмадян-
стві з'ясовур`в собі вповні на- ' 
жлнвість і труднощі в нерсве. ( 
VHHi їх зчялань. Величезні 
пгостори Ге віддалі.', р.-.апоро-
пеьість укра`.нс?кй`с поселея-
Д5ч — це П'лі' т̀і перші труд-
пощі. Водночас нова хвиля 
"і іграціі цл,, пгиоула до крв-
я поселслпя, вимагала опі-
'І аа поччілу свого перебу-

аання в нопій країні. Носга-
вали жіночі організації на но-
внх континентах, 1 їх треба 
було піддержатя. 
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ПРО УКРАЇНСЬКУ ПРЕСУ ДІТРОЙТУ 
З по—№сом цього, року за-

свовано в ДНройї і ; .точніше а. 
одній і з дільниць.дітройтської 

метрополії; в Гемтремку, Ук-
раінськнй Національний Ар-
хів. а о р е ньому Відділ Укрв,-
їнської П р е с ѓ . 

Підготовча п р а ц я тривала 
одинадцять років. З а ці роки 
перекинуто в Дітройті всі за-
к у п и ш , бібліотечні шафн, до-, 
машні архіви' та стріхи, і зна-
ндено чимало цікавого н при-
забутого матеріялу; що с іўке. 
релом` д л я історичних дослідів 
про- покоління, яке тут жило. 

Пресовий відділ арќівў від` 
Крито У лютому ц. р. анстав-
к о ю Української Преси у Віль-
ному Світі щ о на день від-
критѓи нараховувала 514 екс-
понатів, а н а початок червня 
збільшилась д о 612. 

вано на ,;Нову Пору". У' 1940 
році редагус П Г. Кравчишнн, 
і за його редакції Одержує во-
на назву „Українська Грома-
дська Пора". Почннкоаа , ,По-
ра" мас за собою понад 20 
років існування. Політичний 
І напрямок був одною з при-

чин самозліквідуванвя після 
приїзду нової іміграції. В ро-
пД 1930 появлясться щ е „Бю-
летин Українського РобІтни-

3 ЖИТТЯ ГРОМАД 1 ОРГАНІЗАЦІЙ 

Концерт духової оркестри СУМА 
в- Боффало 

13-го червня сумівська духова деяких місцях кориети не хо-
оркестра з Шжкаго дала свій валися в тінь дерев'яних ія-
к'онцерт в з в 1 і ; „ Д я і п р о " в . `-`уРУментів. а виступали чит-

^ І ніше зі своєю мелодіќю. В 
програмі б у л и й українські 
твори, які тут тяжко роздоЛу-

Ноффало. В ж е з перших так 
тіа марша „Альте Камераден" 
пригадалися колишні вівсь-
кові оркестри, якими славя-
лася небіжка Австрія. Тя не 
тільки той марш ‚але усі шіе-

чого Союза" —- в його редак- 'j H ^ . g r b , ' ^ ? 0 ' L n p o r p f t t " r "^"" 
дійних статтях знаходимо j 
розсваревни, політичні контр. 
закиди; його життя в історії 
Детройту — коротке . 
. У 1938 році появлясться 
.‚Український ВІСЇННК" і В 
цьому самому році ВІДОМИЙ 
у ж е нам редактор Г. Кравчн-
шнн починав видавати свій 

я ж у р н а л „Ноиий Час" (1932 
З а цей короткий час дій- д о 1936) . У тому самому пе-

шло щ е 9 8 видана^ головно І р{оді виходить у Дітройті 
д у ж е рідкісний, — ї х допов- „Українська Газета 
нили українські наукові кру-
ги, заінтересовані, громадяни, 
деякі організації. Праця ар-
хіву обіймає різні ділянки і 
Кладе основи ігід „майбутній 
Український Національний 
Музей Дітройту. . „ ' 

Архів преси т - це лише 
один і з відділів Архіву-Музею 
-г- і я р о його тільки дітройт-
ську пресу подаються ці ін-
формзції . .% , і 

І так, першим місцевим ча-
сописом, ЦЏІ почав` Д рук у вати -
ся в Дітройті (точніше в Гем-
тремку) , треба із сумом ствер-
днти б у й ,,Poбттнизc,, з. кли-
чем: „Пролетарі всіх сторін, 
єднайтеся!" Він почав внхо-
дкти у l f 2 9 році . .Архів мас 
добре збережені його числа, 
з йвнзг видно, хто й куди иа-
магаетьея вести нвщях людей. 

З а р а я - п і е я я ‚Робітника'' 
появяяютвея в тому самому 
році „Українські ‚Вісти" під 
редакцією М. Шустакевнча, 
які п р о б у д ж у ю т ь - , українські 
маси в завзятій кампанії про-
ти „Робітника", як органу чу-
жоі агентури. 

„Пора" ѓ - третій пресовий 
орган лівого крила, соціяліз-
му, Що Його в 1930 році по-
чаи видавати відомий д р у -
карськнй підпрнсмець Почи-
нок. З архівних чисел довіду-
смось,, щ о через '7 років, у 
1937 році „Перу" ПЄреймено-

редак-
ційна колегія якої складасть-
ся з д-ра Кібзея, д -ра Яцева, 
Іванчука, Шустакеаича, Ла-
заря. Архів нотув ісиуваияя 
цього органу від 1932 д о 1936 
року. В 1935 році появлясть-
с я у Дітройті нова трибуна 
українс ь к о г о друкованого 
слова, що носить назву „Пі-
онір" (ред, Иосиф Саск) . У 
цьому самому році відома на-
ша громадська діячка, нині 
голова Міської Ради, п-ні Ма-
руся Бек, переїхавши з Нітс-
бургу д о Дітройту почннас 
видавати тут „Жіночий Світ" 
(1935 до 1938) . В році 1937 
постах видавнича спілка „Ко-
смос", а з н е ю народжусться 
газета „Українська Зоря". 

Український англомовний 
часопис під назвою „The Ві-
s ing Star" появлясться тут у 
1935 році; ного видах; молодь 
при Українській Католицькій 
Церкві ім Св. Яоаиа. У 1940 
році зорганізоване украївсь-
ке жіноцтво аидас ж у р н а л 
малої форми під назвою „Жі-
нка". З архівного числа вн-
ходить, що його редагувала 
п-ні Катерина Хом'як. Щ е в 
тому самому році пояаляєть-
ся періоднк, „Ukrainian Gra-
duafcea", що його в англійсь-
кій мові вндають українські 
градуанти, а в 1944 році — 
новий 32-сторіиковнй ж у р н а л 
„Громадське Життя"; а'рхів 

церту засвідчили, що масмо 
перед собою оркестру, яка за-
слуговус на назву доброї ор-
кестри, і щ о Шикагівська СЎ-
МА може бути з неї горде. 
Понад шістдееять музикантів 
в гарних одностроях ( в цьому 
також дівчата) опановують 
гру на дерев'яних, бляшаних 
і ударних інструментах, џ 'їх-
ній грі чути повну гармонію, 
чіткий ритм і чисту; мелодійну 
лінію. Група інструментів не 
‚‚виряваются" одні понад яру-
гі, як ця буває не раз у слаб-
ких оркестрах, а творять од-
ну, добрезвучиу цілість. Мо-
жн а мати побажання, щ о б в 

— Щ " ' Ц І І . 

Украініи ЩИКАГО і Околиці! 
О К Р У Ж Н И Й К О М І Т Е Т В І Д Д І Л І В УНСЧ)ІОЗУ 

в Ш И К А Г О 
. — в л а ш т о в у й — 

-, —ѓ—-"" ^ — — 

в неділю, 12-го липня 1959 р. 
о г о д . 2 : 0 0 по п о л у д н і 

на- площі при ГІГГІНС РОВД 

ТРАДИЦІЙНИЙ 
ДЕНЬ 

ІСЬНОГО НАРОДНОГО 
СОЮЗУ 

На Союзовому Дні виступать з промовою до членів 
УН Союзу 

р е д а к т о р ‚ .Свободі!" — А . Д Р А Г А Н . 

Атракцією дня буде ВИВІР КОРОЛЕВИ КРАСИ. 
Крім TOTCvB програму входять СПОРТОВІ ЗМАГАННЯ 

у ВІДБИВАНЦІ за переходову чашу між змпгунами СУМА 
— ЛЕВИ, різні ур‡, забави та несподіванки,. 

Смачний буфет, охолоджуючі калитки та гарна оркост-
ра — будуть До розпорядимости Гостей. 

Доїзд автобусами. Точний плян доїзду до площі та 
інші подробиці в афішах. ^ 

Проситься все Українське Громадянство міста Шикаґо 
та Околиці, взяти масову участь в цьому Союзовому Дні. 

Окружний Комітет Відділів УНС в Шнкаіо 

ти, за виїмком Маршу Соколів 
Ярославеяка, а л е при добрій 
волі калельника оркестри мас 
їх у свойому репертуарі. 

Кому належиться прианан-
н я за добру гру оркестри? 
Певно витривалості і д о б р т 
волі музикантів, але в пер-
ш у чергу їхньому правідннко-
ві, -фаховому капельннкові I-

ванові Барабашеві, ихяи не 
тільки навчив їх градЌ, але' н 
івиконувати твори, якяп` вяо-
іжив немало праці в пригогу-
вання програми, інструмеяту-
ючн українські твори та даю-
чм зразок ьласвої композиції 
„Наші Карпати", в яќкій вн-
корнстав народні мотиви Не 
можна поминути мовчанкою 
доброго корнетиста Романа 
Поповича, який виконав на 
тлі оркестри сольо н а кор-
неті. Капельннкові, панові Ба-
рабашеві тріба поґратулюва-
т и за успіх, а музикантам по-
бажатн, щоб не спииилнся на 
перших успіхах, тільки даль-
шшо працею стреміли д о ще 
кращого опанування своїх ін-
струментів та підносили свою 
оркестру до мистецьких ШІ-
сот. О. 3 . 

Відзначеніќї 60-річчя праці 
Василя Безноровайного в Боффало 

Концерт д л я вшанування нікою співу заслуговує дійсно 
в^-ліття композиторської пра-

МАТИ ІГУМЕНЯ -
ЙОСАФАТА ТЕОДОРрВИЧ 

нярахоаус три видання цього 
журналу. 

У` 1049 році появлясться 
„Бюлетень Українських Ем4-
грантіїг", у 1950 році „Лис 
Микита", „Молоде Життя" я 
‚‚Український Прометем". У 
1951 році — „Фенікс", ж у р -
нал д л я молодих (до 1956) . 
В тому самому році починав 
виходити тижневий „Бюле-
темь" Української Католиць-
коі Церкви в Гиитрсмиу, в 
дал і журивл ‚ Д л я України" 
— видання жіночого відділу 
Украіиеької-Гетьманської Ор-
ганізації. У 1932 — ‚‚Бюле-
тень" Української Католиць-
кої ГІарохіі прр Церкві Св. 
Івана — і „Наш Контакт", 
що й о г о видас Федеральна 
Кредитова Спілка „Самопо-
міч". У 1956 — „Вісті із Ствг 
ннці", щ о їх видає Пласт. 
„Вісті" Українського Лтгервг 
турио-Мистецького Ќ л ю б у й 
„Бюлетень" УККА1 У 1956 — 
‚‚Бюлетень" Головної Управи 
Гетьманської Організації. У 
1958 — „Сеніорська Ватра" 
в-ва „Булава" — Дітройт-То-
ронто, „Вісник" Української. 
Православної Церкви св. П о -
ќрови і „Наше Слово'' — Б ю 
легень Братства Св. Андрія. 
У 1959 — ‚.Українська Газе-
та", „Бюлетень УКК" в Гем,-
тремку й „Сумівські Вісті". 

Слід б у л о б додати, щ о ук-
рашЩ Дітройту мають щ е 
свою постійну колону „Юк-
рейнісн Н ю з " в англомовному 
тижневику „ Д и Ситезен" — 
редактором якої с п. Володн-
мнр Туставівськнй, а в мину-, 
лому провадив у цьому само-
му часописі „Українську Хро-
ніку" українською азбукою 
д -р О. Марітчак. 

Д о 1928 року дітройтські 
укрїнці не мали своєї місце-
вот преси, ўќраЃйська преса 
.прихопила сюди з інших міст 
Америки і з Галичини, голов-
но зі Львова. Найпопулярні-
ш н м серед тутешнього насе-
ления часописом б у л а „Сво-
бода", яко Й досі має тут най-
більше читачів. 

Архів нараховує 35 леріо-
днчннх видань української 
преси, видаваної українськи-
ми поселенцями в Дітройті. 

ц і проф. Василя Безкоровай-
ного влаштували українські 
,Т-ва і Організації, об'єднані 
я р и Відділі УККА в Босрфало, 
7-го червня в залі У Н Д о м у 
„Дніпро". Під час концерту, 
якого програма б у л а складе-
ни з творів Ювіллта, мішаний 
хор УККА під днриґентурою 
д-ра Романа Стааиичого і при 
фортепіяновім супроводі п-і 
М. СтаввнчоІ, виконав вісім 
хорових пісень: Д у м и мої,' 
Листопад, Народнім лицарям, 
дві пісні ЎПА (в об робітці 
Ювілята) , Лети, ти наша піс-
'не, Ой у саду та Ода до піс-
ні. Хор, хоч невеликий чи-
слом, дібраний голосово і до-
брс зіспіваний та пригоюва-
ний невтомною працею днри-
геята, вив'язався зі свого, не-
легкого завдання, зовсім до-
бре. Солістка (сопран) пані 
Л ю б а Німців з Рочестеру від-
співала (про форт, пані О. 
Костилюќ) три пісні: Роже-
вин квіте, Чари ночі і Па 
сќлоні гір. Солістка, знана з 
коНЦертової естради, вложнла 
у виконані пїсні не тільки 
повну красу свого голосу, але 
також глибоке зрозуміння і 
відчуття думок композитора. 
Бас-баритон Зенон Мягкий 
відспівав (про qbopr. пані Г. 
Л а годќисьќ а - Залесьна) на-
писаннй для нього компози-
тором . довший сольовий твір 
до слів Шевченка „Мій Боже 
милий", виявляючи у вико-
нанні не тільки повноту свого 
гарного голосу ‚але і красу 
співаного твору. Вокальний 
терцет сестер Дубляянць з То-
ронта був милою несподівак-
кою для бофалівської публі-
кн, яка почула його вперше. 
Терцет, який і голосово і тех-

на вирізнений, відспівав (лрн 
форт, пані Г. Залеська) „Бар-
каролю" і ,,Вечірку пісню". 

Д о музики В. БезКороваи-
ного ‚Спомини з гір" створила 
пані Олена Ґ е р д а н танковий 
монтаж, в якому виконала 
сама „Думку і коломийку", а 
гурт пластунок під II прово-
дом дав нам ‚Спомин J вечер-
ннць" Стнлеве вмконання 
танків, гарні гуцульські уб-
рлиня та молодеча легкість 
танцюючих, дали живий сло-
м и я з гуцульських Карпат. 
Фортепіякову партію танків 
виконали пані М. Брокерѓ і А. 
Борачок. Варіяціі на тему піс-
ні „В гаю зеленім" виконав 
на фортепіині сам Компози-
тор, якого публіка привітала 
спонтанними оплесками, при 
чому представники товариств 
Вітали Ювілята словами при-
.знання і подяки з а його твор-
ч у працю та вручили йому 
китиці цвѓѓів. Крім усних при-
вітів наспіли на Це свято' та-
кож письмові привіти і теле-
грамн від був. учнів, оргаяі-
зацій і приватних осіб, які 
відчитав п. 3 . МягКнй. 

Вечір пройшов у піднесено-
му настрою і був дійсно вия-
вом признання для проф. Без-
коровайного за його довголіт-
шо композиторську, педаго-
гічну і організаційну працю 
на музичному полі, Що відмі-
тив докладніше у вступній 
промові проф. О Залеськніі. 
Треба згадати, щ о того ж дня 
відмутила ювілей радіопро-
програма пп. Лаврівськнх, а 
наступного дня на програмі п. 
Шарвана передано частийў 
концерту і слово подяки про-
срссора Безноровайного д л я 
виковавців програми і для ко-
мітвхіи якші влаштував цей 
концерт. 0.3. 

Закінчення шкільного року в УМІ 
в Ню Йорќу 

7-го червня в залі УНДому 
відбувся концерт і вручення 
дипломів студентам УМІ. У 
концерті взяли участь ді а ан-
самблі: дитячий хор під ке-
рівництвом п. Ю. Орансько-
го і подвійний квартет скри-
паків класи проф. В. Цісика. 
Крім того солістами внступа-
ли учениця проф. Р. Савиць-
кого Уляна Я ц та уиеииця с т о не^авучить добре до ЛУ-
проф. В. Цісика Стефа Мали-
чівська. При фортепіяні бу-
ліі п. М. Цісик таЃлані Н. Не-
дільська - Слободян. У пер-
шому відділі директор УМІ 
проф. Р. Савицький сказав ко-
ротке слово на закінчення 
шкільного року. Дитячий хор 
п. Ю. Оранського показав до-
бре звучання і певний ан-
самбль під вмілою рукою сво-
го днрнгента- Найбільше вра-
ження зробила „Пряла" М. 

Лисенка з майстерним супро-
водом фортепіяна, який чу-
дово ілюстрував рухи вереѓє-
H'i і пражі. Цей хор очевидно 
буде розвиватися і набувати 
досвіду та репертуару. Треба 
п. Ю. Оранському подумати 
про солістів, яких ліпше за-
проснти з співаків бо днтя-
чий голос, навіть гарний, ча 
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Уваго! м Я З Є % - ж УвагоИ 
ТАБОР для ХЛОПЦІВ 

У В І Ц І 8 — 1-І Р О К І В . 
— відкритий ВІД — 

27-го червня до 15-го серпня 1959 р. 
З Г О Л О Ш У Й Т Е С Ь Н Е Г А Й Н О ! 
М А Є М О Щ Е В І Л Ь Н І М І С Ц Я ! 

Б а т ь к и , п о д б а й т е п р о д о з в і л л я В а ш и х д і т е й ! 
ВИПОВНІТЬ І НАДІШЛІТЬ ПОДАНУ ФОРМУ: 

REGISTRATION F O R M 
UKRAINIAN CATHOUC CAMP, STRATFORD, N. Y. 

(Please print or type) 
Boy's Name . .T Age — 
Address 
City Zone State 
Telephone No. Pariah 

CAMP SEASON: June 27 to August 15 
Please enroll me for weeks. I intend to stay 

from .'..' to 
Note to parents or pastor: Registration fee: $ 5 0 0 

Please njake- checks or money order payable to 
UKRAINIAN CATHOLIC CAMP. Inc. 

RH in this Registration Form and mail with $5.00 
check or money order to 

Camp Registrar 
UKRAINIAN CATHOLIC CAMP 

STRATFORD, New York 
WEEKLY RATE: $16.00 

(This inclBdeirrbom and board, laundry, and insurance). 

Увага! КОННЕКТИКАТ! 

g. f L J i - i u ^ ^ ^ ^ U i W M M M J - l W M V ^ i q M ^ ^ 

Г . Р А Т С Т В О к о л . В О Я К І В І ЎЖ. Ў Н А 
С Т Е Ї Ї Ї У К О Н Н Е К Т И К А Т 

при співучасті 
ПЛАСТОВИХ ТАБОРІВ НА ..Г.ОГ.І'ИЩГ 

- - в л а ш т о в у ю т ь — 

С В Я Т О 
Д Л Я і і і . і л і с і ч с і і н н 

300-ліття битви під Кенотопом 
і 

15-ліття бою під Бродами, 
що відбудеться 

в днях 18-го і 19-го липня 1959 р. 
н а П Л А С Т О В О М У Т А Б О Р І „ Б О К Р І В К А " 

коло Wintted, Conn. 
Програма офіційно почнеться 

в СУБОТУ, W-ro ЛиіІНЯ — в од. 7:00 вечора 

П А Н А Х И Д О Ю І С В Я Т О Ч Н О Ю В А Т Р О Ю . 
В НЕДІЛЮ, 10-го ЛИПНЯ — в гед. Ю:00 ранку 

Л О Л Е В А С Л У Ж Б А Б О Ж А , 
а опісля, на закінчення, - в ѓод. 3:00 по пал. 

С П І Л Ь Н И Й О Б І Д . 
На Святі буде присутній 

г о л . ком. Ў Н А г е к . - п о р . П а в л о Ш А Н Д Р У Ќ . 
Промову на Святочній Ватрі виголосить 

учасник бою від Бродамќ, полк. Роман ДОЛИЙС`ЬЌ ІШ. 
На ці святкування запрошуються усі Українські 

Комботантські, Молодечі й Громадські Організації 
стеяту Кокнектикат і Околиці! 

Нічліг па „Бобрівці" — Під шатрами або у готелі у Winsted. 

ДОЇЗД: ч. 44 до Winsted. опісля ч. 183 до Colebrook (приб-
лизно 7 миль), а далі слідкувати за вказівками 
„Вобрівка" Ukrainian Youth Camp. 

Упроіва Станиць 
ГАРТФОРДУ, НЮ ГЕПВЕН 1 ВРІДЖПОРТУ 

тації". 
У першому відділі крім ви-

конавців виступила учеяиця-
композитор Мар'яна Шуми-
лович, яка виконала власні 
композиції В печерах" 1 
рондо „Абакада". Вона вчнть-
ся композиції у проф. І. Со-
невнцького. Обидва твори зро-
били добре враження. 

Подвійний квартет учнів 
проф. В. Цісика виконав ,Ан-
данте" з п'ятої cHMdpoHii Чай-
иовського (на жаль в яедоб-
рому перекладі і занадто ско-
рочене) та марш Р. В а т е р а 
з опери Фіенці". Ансамбль 
звучав непогано, досить чк-
сто. але трохи непевно, по-
дитячому". 

Останнім номером першого 
відділу була баляда Шопена 
у виконанні учениці проф. Р. 
Савицького Уляни Яц. яка 
мас досить розвинену техні-
ку. але д л я цісї балядн в неї 
не було досить свободи і „зву-
щу'`. Твори Шопена часто ви-
яагають співучого звуку й` 
гарної динаміки. 

У другому відділі знову ви-
ет^'пап хор гг. Ю. Оранського 
і ще одна солістка (учениця 
проф- В. Цісика) , яка добре 
виконала „Слов'янський та-
нок" Дворжака те, „Циганські 
мелодіГ' Сарасатс. Після неї 
директор вручив студентам, 
які закінчили Інститут — ДИ-
пломн. Д е я к і студенти одер-
нсали Щв дипломи від амери-
кан,ськнх організацій, де во-
ии виступалн`. 

Партію фортепіяна добре 
виконали п. М. Цісик і п. Н. 
Недільська - Слободян. Кон-
церт мав добрий успіх. 

П р о ф . В- Грудин 

100 доларів м о ж е здобути 
кожний, хто стане членбм 
чи додатково забезпечвтм'я 
на будь-яку суму в Українсь 
кім Народнім Союзі в його 
Ювілейнім Році 65-ліття іс 
нукання. — Приділеним яв 
городи відбудеться 31 грудня 
1959 р. — Ставайте ЮвІлеЙ-

ннм членом УНСоюзу! 

- Я приїхала д о Злучених 
Держав на Світову-Виставу в 
1939-му році. П о кількох ти 
:.:н.ч.ч вибухла Світова війна, і 
я не могла вертатися на сѓу 
дії до Бельгії. Непевність, що 
сталрея з родиною на Рідних 
Землях, страх перед „завтра", 
доводив мене д о розпуки. А ж 
тут я отримала листа від Ігу 
мені Сестер Васяліякок із 
Факс Чейзу, Па., з запрошея 
ням відвівати^ сестер і Акаде-
мію. З оповідань я багато чу 
лн про „енергійну Ігуменю в 
Америці", і тому я з цікаві-
ігпо поїхала до Факс Чейзу. 
В монастирській розмовниці 
сѓтрінула мене монахиня, висо-
ќа, пристінна, скора в рухах 
і гонорейні, а при тім щира й 
скромна. То була Маги Иоса-
фата Теодоровнч, Ігуменя Се-
стер Василіянок у З Д А . Вона 
запропонувала мені учителю-
ватн в Академії. Я була ви-
хсваницею Сестер Василія-
нок у Львові на Потоцького, 
привикле д о монастирської 
дисципліни і з радістю прнй-
няла пропозицію. 

Правда, я довго в Академії 
не вчила. Можливо, що в ме-
не був брак патріотизму, щ о б 
витряматіг в українській Ія-
ституції, яка щойно тоді роз-
будовувелася і не могла до-
статочно в и н а ѓ ороджувати 
членів о)ткультету. По році я 
залишила Академію. Під час 
бойого побуту в Академії, я 
мала добру нагоді' пізнати 
Мати Ігуменю ЙГосафату. Во-
на була л ю д я н о ю здібною, ін-
телігентною. щи{юю і д у ж е 
доброю. Вона вміла дати роз-
поряджеяня, була д у ж е ви-
магаюча, але вміла все сама 
зробити й сама тяжко Працю-
вала. Вона була всюди. Зда-
валося. Що я щойно бачила її 
в школі, а тут Вона вже у роз-
мсвниці, або на городі, а то 
йде подивитися, чи кури на-
годоваяі. Чи корови чисті, або 
там сіно перевертає, щоб на 
час зібрати, бо може доЩ_буде 
падати. В ж е знов бачу її по-
стать, як сидить на лавочці 
під вишнями та конферус з 
монахинями. Мати Ігуменя 
вміла все сама зробити, може 
й тому вміла так добре всім 
зарядити. За її ігуменства та 
щирою співпрацею її добрих 
Сестер прекішсно розвивався 
Матірний Дім. Академія, Ка-
ледж, господарка у Факс Чен-
зі і 4гарма в Чесепіку. Хоч но-
вого сиротинця вже не доче-
кялася бачити, але вона ще 
за свосї адміністраці! насклв-
дала 4юнди на закупно пло-

Іщі під його будову. Покли-
каяь д о монастиря було до-
сить, а Мати Ігумена б у л а 
сердечна д о своїх новнчок. 
По парохіях зростали парохі-
лльні школи під проводом Се-
стер Василіянок. А треба взя-
тч під' увагу, що як Мати 
Иосафата приїхала до З Д А , 
то тут не було ні одної сестри-
учителькн. Вона збагнула по-
требу парохіяльиих шкіл і то-
му всіх нових сестер старала-
ся вишколити та дати їм уні-
верситетську освіту. В тім ма-
ла валику поміч у своїй за-
сту'пниці і щирій сестрі - при-
ятельці Марії ДолжицькІй, я-
ка сама-малаиищі студії з ти-
тулом доктора. І сьогодні Се-
стри Василіянки можуть по-
чаанитнся сестрами - учитель-
камя не тільки зі середньою, 
але й вашою освітою. 

Мати Иосафата помагала 
всім`. Хто тільки мав клопіт, 
скривився і прийшов до неї, 
вона вже була готова помог-
тл. „Не журіться, буде-добре" 
— б у л а її звичайна відповідь. 
І то не тільки близьким чи 
знайомим помагала вона, а 
всім, що були в потребу. А 
скільки українства' було в Цій 
скромній монахині. Як тільки 
перші вістки дійшли до неї 
про біду наших скитальців в 
Німеччині, вона зарядила, 
щоб під кличем ..Діти - Ді-
тям" учениці Академії виси-
лали пакунки для українсь-
кої дітвори в Німеччині. А 
скільки то родян вона спро-; уц 
вадила- А скільки панночок 
і то не тільки католичок, а й 
православних,спровадилаМа-
тн Иосафата до свосї Акаде-
мії. А скільки то вона дала 
помочі українським науков-
цям і артистам. 

Мати Ігуменя Иосафата — 
б у л а людиною праці, молнт-
вн, дисципліни, любови й зро-
зуміння для всіх. Хто раз пі-
знав її, то не міг її забути. 
Вона ставала приміром для 
людини. І видно. mQr Бог хо-
тів випробувати П у терпін-
яях також, бо Мати Иосафата 
тяжко хорувала шість років і 
померла 12-го липня 1954 р. 

І Бог забрав ту велику у-
країнку - монахину — про-
відгащю Сестер Василіянок у 
З Д А . І думками схоплюю той 
час, від'коли я тут в Америці. 
Скільки то наша українська 
еміграція стратила своїх ду-
ховинх і світських провід-
ннків. Хоч би тількя ті, що я 
я особисто знала і їх приязнь 
цінила: отець канцлер Тар-
навський, обидва отці Лотови-
чі, о. Процко. о- Залітач. о. 
ЧаПельський. о. ІНуховський. 
М І Ж отцями Василіянами не-
забутній брат Мати Иосафати 
о. Епіфаніи Теодоровнч, о. 
Журавецький, о. Решетило, о. 
Т р у х . А наші світські провід-і 

Мати - Ігуменя 
Ногафатв Теодорович 

і. 7. 1878 — 12. 7. 1954) 

ники, як д-р Цегельський, 
д-р Лука Мігшўѓа, проф. Вс-
т%'хів, проф. Гайворонський і 
багато, багато інших. То тіль-
кя в українській еміграції тут 
у Злучених Д е р ж а в а х , а які 
втрати на Рідних Землях. ВЇд`-
ходять від нас наші духовні і 
світські провідники, люди ве-
ликнх ідей, великої посвяти, 
великих діл. А хто їх за-
ступить? 

У своїх розважаннях про 
будуче України, про наші ін-
ституціі, наші громади, часто 
згьдую про наших провідни-
кіи, що від нас відійшли. Ча-
саин відвідую їхні могили, а 
д у ж е часто з г а д у ю їх у своїх 
скромних молитвах. 

В п'яту річницю смерти 
Мати Ігумені Иосафати Тсо-
дорович відбудеться Панпхи-
да на могилі Покійної у Факс 
Чейзі в неділю 12-го липня, о 
другій годині по полудні, а в 
понеділок, 13-го липня о 9-ій 
год. ранку о. проф. Войнар 
відправить в монастирській 
каплиці отців Василіян в 
Глей Ков, Л. Ай., поминальну 
Службу Б о ж у й Панах`иду. 

Нехай пам'ять тої великої 
Українки - Василіянки остане 
мій: нами і перейде в історію 
України. 

Марія ІС. і н'іќ 11 
Ню Иорк, липень, 1959 р. 

Огааовте членами Українського 
Народи о ѓо Союзу, а тим самим 
і співвласниками 22-мільЯоііиво. 

го майна організації! 

Виставка малярської 
школи Любомира 

Кузьми в Ню йорќу 
В днях 20 . 21 і 27 - 28-го 

червня 1959 р; відбулася вУ-
I і Домі в Ню Порќу виставка 
праць учсннків 1 студентів ма-
лярської школи Любомира 
Кузьми. Ції виставка обійма-
л е праці зі шкільного року 
1958759. У виставці брали у-
часть три г р у п и ' ( з а л е ж н о ВІД 
в іку) : 1) група дітей (ТІюбо-
мира Ќметіѓќ. Ігор Курнавка, 
Віра Корецька, Адтріянна 0 -
Л' і:і иіґ., Теодор І`чорсцьки'і(, 
Ірина Сфрсиова) ; 2 ) грў†ів 
молоді: (Линќі Крнжанівська, 
ЮріЃї Кебало, Ірина'КІпа, Ва-
силь Гандич, МаріяцЯа Ш у -
милович, Арілдна Стець, Ігор 
Попович. Богдан Сливка, Пе` 
т)ю Пясецький, А н н а PelWa-
}ювнч і Христнна ШпоятаЯ) 
ті'. 3) група старших': (Лідія 
Грицан - Сушків, Любов Су 
лсксюк, Галина Мирошннчсн-
ко і Тар. 11 Іў ми лови ч) , які вн-
ставилн понад сто п'ятдеся^ь 
енспонатів, в тому малюнки 
(олія і темпера) ,рисунки(р і з -
ні техніки), і ритовння- Вн-
стпвка викликала зацікавлен-
Н'і не тільки ѓі`род батьків у-
ЧЧІНИКІВ, але" і' серед Інших 
громадин, їжі цікавляться ми-
стсцтвом (піюдано деякі"'об; 
рази) . 

Виставлені праці свідчать 
спідчать про те, щ о ўчнтель 
свосю працею зумів збудити' 
у своїх учнів любов д о О Ь 
сгецтва. нќі виявили поважні 
у. піхн. 

Л. Луцоі 

Џ У прала КаадхюховоІ Кар. 
ік.рлціі .Лмсрики заповідав, що 
іиленн чоловічі капелюхи' кр-
штушітимуѓь дещо дорожЧе, як 
минулого року. За причину цьо-
гз голова ціг.т корпорації Вер-
нпрд Л. Сплески подав подо-
рожчання матеріялу, з якого 
робиться осінні R зимові квпе-
лю.чн і шкірки австралійських 
крілнків). 

# ЗОХІДІСЬО - ігіісАЦькиВ ЯЯЯ-
ІІИІ)ІІІЙ аійськовяЯ суд позбавив 
генерала Оѓто Ремера вІЙсько-
ііі.і u звання і всіх зв'язаиНХ з 
цим прав. Ген. Оѓто Реііер, Щ-
кип мас тільки —4в роісів, втра-
тнв також право на пенсію І не 
може бути прийнятий на ВІЙСЬ-
кову службу. Головка „заслу-
га'' Отѓо Ремера — здавлвкяя 
протигітлерівсьхоі змови в по-
літнчно - ВІЙСЬКОВІЙ верхівці Ш 
Рийку в 1944 роцГ. 

Увага! П Р О Д О В Ж У Є М О Увага І II 
п р и й м а т и передплату 

— на — 
20-тіг томову4 збірку жудожніх творів 

ІВАНА ФРАНКА. 
В ж е в и й ш л и з д р у к у 1 1 томів, а с а м е : 

і, п, га, iv, v, vi, vii, vin, х, xiv І XVI. 
Ц і н а з а всі 2 0 томів в п е р е д п л а т і 

- $60.оо 
Після пиходу а Діїўќў Ще одного тому - список перед-

платннків буде замкнений. Після того, набуватя це виляння 
можна буде лише зо ціною $ 73.00. 

Коригтапте з нагоди і злощадіть собі $ 15.00. Звертай-
теся на адресу: 

Knyho-Spilka Publishing Co. 
3 3 St . Mark's PI, — N E W YORK З , K Ул 

Під зоряним небом 
БІЛЯ „ВЕСЕЛКИ" 

на СОЮЗІВЦІ 

НА ПРОСТОРІЙ ПЛЯТФОРШ 

н о т н о ї П'ЯТНИЦІ і СУБОТИ 
ц а щ ю т я з і Л І Т Н Ь О Г О С Е З О Н У 

Забава з Танцями 
при звуках оркестри „АМОР" 

ПОЧАТОК — о ѓод. 8:00 вечора 

ГОСТЯМ РАДІ ! 
НЕМА TQ 
я к З А Б А В А 

н а С О Ю З № І Џ ! 
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З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

З життя парафії в Диксонвіл, Па. л 
Діксоввіл, невелика май-

яерська місцевість, в Пенснл-
венії, що належить д о округи 
Індіяна. Парафія У І Щ в З Д А , 
зорганізована в 1919 році, о-
б'сдаус коло пятьдесятн ро-
Дйн. Перші поселенці, які тут 
прибули, працювали в май-
нах, походять з Засяння. ї х -
ньою позитивною прикметою 
— це незвичайне прив'язання 
д о своєї церкви, традиції побу-
ту. щ о виявляють вони гро-
мадною участю у всіх Бого-
служснвях . Релігійним жнт-
тям вони завжди зацікавлені, 
току прнступлення їхніх ді-
теіі д о першого св. Причастя, 
мусіло бути для них особливо 
зворушливим. Дітей приго-
товляв до першої св. Сповіди 
і св- Причастя о. настоятель 
М. Угорчак. Діти приходили 
точно і з гарним успіхом ви-
вчали лекції. Супроводжала 
дітей І берегла норядку під 
ч'ас науки вчителька неділь-
ної Школи пані Риза Д ж у л о к . 
Діти мали доволі часу прнсво-
їтя собі значення тих Таїнств, 
які ѓхѓо`валися прийняти. Це 

.. сталося в перший деиь Зеле-
них Свят, при громадній у-
часті парафіян, а спеціально 
батьків дітей. 

Д о першого Причастя прн-
ступилн Катерина Костриќ, 
Стефанія Отерсон, Калина Фі-
шер, Марія Анна Джулок. 
Ш е р о н Місько, Іван Століца, 
Рйчард Смайло, Д а в и д Д ж у -
лок, Іван Те{)енчак, Іван Ру-
дяк і ВЬіьям Белок. 

Прибрані святочно з свічеч-
камн, дівчатка по середині, 
хлопчики з боків, стояли во-
нн одним рядом на переді 
церкви ‚чекаючи на врочисту 
хвилину. Під час св. Прнча-
стя старші діти недільної шко-
ли заспівали пісню Царю не-
бесяий, Боже могучий. О. па-
роХ мав духовне слово, в л-
кому привітав діточок, що 
прийняли вперше св. Причас-
тя, а так само батьків, бажаю-
чл дітям зберсгати отриману 
ласку Б о ж у з св. Причастя у 
своїх серцях, а батькам, щоб 
їх діти зростали в християн-
еьклх чеснотах їм на радість 
і потіху. Опісля о. парох роз-
дав -дітям пам яткові образні 
rtepnioro святого' Причастя і 
молитовники, щ о було для 

ОГОЛОШЕННЯ 
В 1 Д Д І Д 1 В 

Українського Народного 
Союзу 

ігаШАГО, Іжс — Мігячні 
Збори В-ВА св. ап. Петра і Пав-
ла, ВІдд. 220 (злученого із 139 
Відд. „Вільна Україна"), відбу-
луться в суботу, 11-го липня 
1959 p.. в ѓод. 7:30 веч.. в пер-

ЇввнІИ залі прн 4952 Савд. По-
аЙйА вул. На порядку с важ-

ні справи до вирішення і тому 
Проситься всіх членів точно та 
масово прибути на ці Збори. — 
Управа. 

КЛІВЛЕНД, Огайо. Мігяч-
Kt Збори В-ва св. ап. Петра й 
Паяла. Вілл. 102. вілбудуться в 
неділю, 12-го липня 1959 p.. за-
раз по співаній Слу'жбі ВожіЙ. 
В церковній залі - 2280 W. 7th 
St. Просимо членів прийти та 
відібрати дивіденду. - М. Ма-
лсськнп. предс; С. Ќосик, кас : 
М. Бобечко. секр. 

них найкращою' нагородою. 
По Богослужскні діти прнсту-
пили до ЦІловавнл хреста, а 
старші діти недільної школи 
співали „Якже ти славний, 
Б о ж е в Слоні". 

Годиться згадати, щ о прн 
парафії с зорганізована укра-
їнська школа, яка має дві 
клясн, для. старших і для мо-
лодших. Старші відвідуть у-
краінську школу тричі в тиж-
день. При цій нагоді о. парох 
навчас їх церковних пісень 
в українській мові. Курс д л я 
молодших с в стадії організа-
ції, і батьки вже почала зѓо 
лошуватн дітей. На першому 
курсі для старших учащають 
Марина Беца, Кессі Пачоляк. 
Дарлін Отерсон, Маргарита 
Белок, Сузанна Століца, Д о -
рота Белок, Марія Белок, во-
ни й створили хорову групу, 
яка співас в церкві. 

Д о недільної школи вча-
щас ЗО дітей. Вчительками с 
пані Гелен Отерсон, Роза По-
пель і Роза Д ж у л о к . їхні ста-
рання особливо виявилися 
при підготовці на „День Ма-
тері", яке відсвлтковаио ра-
зом із традиційним „Свяче-
НІІМ" 10-го травня у власній 
галі. Свячене відбулося зараз 
після Служби Божої. Парох 
посвятив Божі дари і прнві`-
тав всіх прилвннх. Підготов-
кою до Свяченого зайнялнся 
сестриці, за що належиться їм 
подяка. 

Після Свяченого недільна 
школа започаткувала свою 
програму, присвячену Дневі 
Матері. Програма складалася 
з точок в українській і а-мерн-
канській мовах. її відкрили 
воскресним тропарем „Хрн-
стос воскрес". Опісля висту-
пили учениці Марта Беца, 
Дарлін Отерсон і Сузанна Сто-
ліца в деклямації „Привіт 
Матерям". О. парох привітав 
приявНнх матерів, підкреслю-
ючи ті відповідальні обов'яз-
ки, які поклало на них Б о ж е 
Провидіння, віддаючи в їх ру-
кп виховання дітей. Діти у -
країнської школи заспівали 
потік пісні „Христос Воскрес, 
Христос Воскрес — радість з 
неба всім являсться'' і пісню 
для матерів „Садок вишневий 
коло хати". 

В програму. американської 
частини увійшли пісні І реци-
тації. ї ї започатковано піс-
Нею „Ѓод Гїфтс — ` М а й Мо-
дер", яку відспівали Сузанна 
Століца, Дарлін Отерсон і Кес-
сі Пачолвк при ахомлавія-
мснті я а пілиі Марини Беца. 
Д л я молодих матерів б у л а 
зворушлива хвилина, коли 
виступили о коротќші д е х л я -
маціяни найменші під прово-
доп-і Рози Поціль. Ц е діточки 
Й о с я ф Костриќ, Гелен Д ж у -
лок. Варвара Отерсон, Ярема 
Теренчак і Михайло Белон. 
Діти відіграли дві сценічні 
картини „ Ґ о л д Крон" і „Олд 
Ґ у д Дейс". Молодими акто-
рами були Д а р лі Отерсон, Ма-
рія Белок, Марґарет Белок, 
Сузанна Століца, Д ж і м Сто-
ліца, Д а в и д Д ж у л о к , Марина 
Беца і інші. ' -

Короткі декламації внголо-
шу вали ще Катерина Костриќ, 
Калина Фіщер, Мері Д ж у л о к , 
Стефанія Отерсон, Шерое Мі-
сько. Дорота Белок, Рйчард 
Смайло, Іван Століца, Давид 

ЛЕОНІД ЗАНЬ 

(І іосмертна згадка) 

Він був одойокою дитиноў) 
своїх батьків Грагора і Хрн-
стинн Занів. 

В 1915 році російське вій-
кове командування зарядило 
евакуацію Холмщини, і тоді 
Грнгор Зань, секретар повіто-
вого суду в Грубешеві разом 
з судовим архівом опинився в 
Бердянську, де й одружився 
таки з холмщанкою з Замо-
стя. а в 1920 році народився 
їм син - Леонід. 

літа 194 і. коли польський ко-
муністичний уряд заіясталю-
вався в Люблині, `якась поль-
сько . комуністична формація 
арештувала сл . п. Леоаіда. 
Прн допитах у в'язниці поль-
ські комуністи поступили' з 
ним так. як у Львові польська 
поліція зо сл. п. Оль`гою Ва-
сараб. Д о сўтерини батька, 
принесли на ношах Леоніда, 
бо був д у ж е скатований У 
тій сўтерині, яка вміщає тіль 

З великою небезпекою для ки одно ліжко, Леонід прол`с-

гіугігиігіі ігггіі і ігггггіггііг-ьгігч-уіггіггуду 
Увага ! Якщо Ви висилаєте 

ПАЧКИ до КРАЮ 
- МОЖЕТЕ ТЕПЕР КУПИТИ: 

ДИВАНИ — ПОКРИВАЛА 
ВОВНЯНІ ХУСТКИ — КУПОНИ НА КОСТЮМИ 

по 
ЗНИЖЕНИХ ЦІНАХ 

,;м .МАГАЗИНІ МАТШЯШВ 

HAROLD MARTIN FABRICS 
161 MAIN STREET 

Paterson, NOW Jersey 
ПРИЙМАЄМО ПИСЬМОВІ ЗАМОВЛЕННЯ. 

життя родині Занів пощастн-
ло вирватися з Бердянська і 
в 1922 році дінтн до рідної 
Холмщини. 

Д о праці за фахом поляки 
українця Заня не приняли, і 
він з дружиною і сином посе-
лнвся в рідному селі Майдан 
Непризькнй, пов. Замостя. 
Там взявся за дрібну торгів-
л ю деревом. Цей ..фах" по 
кількох роках закінчився, бо 
не стало лісу і у 1931 р. Гри-
гор Зань з родиною переїхав 
до Замостя, де йому вдалося 
записати сина Леоніда До по-
льської гімназії, бо украінсь-
них. навіть початкових шкіл, 
на Холмщнні не було. Сам 
Зань улаштувався на посаду 
секвестратора у сусідньому 
БІлгорайськону повіті. 

В 1938 році поляки підго-
товляли свою ганебну проти-
українську акцію на Хюлмщн-
ні. і тоді Грнгор Зань втратив 
посаду секвестратора. Леонід 
И тім часі перейшов до 8-ої 
клясн гімназії, і не б у л о чим 
хати заплатити. З бідою, при 
помочі приятелів і знайомих, 
прийшлося Заяям латати свос 
жлття в Замості до матури 
енна в 1938 році. Син матуру 
одержав, але у тому самому 
часі вже здійснювалася за-
плянована поляками акція 
нищення церков, і під загро-
зою ламання костей з вбив-
ствами включно, змушування 
українського населення д о пе-
реходу на римо - калицьку 
віру. 

Родина Занів втекла з Зя-
мостя д о свого кpenня на. на-
чальника залізничої стації 
недалеко Люблина. Під тією 
самою стріхою у 1944 р. уря-
тував свос і свосї дружини 
життя о. прот. Віталій Сагай-
даківський, який тепер живе 
у Торонто. 

У кревняка Зані віджили 
протягом якогось часу, а л е 
почалася війна. Щ о б не спри-
чинити якоїсь біди свосму 
х л іб о д.авцеві - не-поляков) 
Залі перенеслися д о Любли-
на. Де батько працював як 
сторож кам'яниці. В половині 

ж а в живим трупом від осенн 
1944 до пізньої осени 1957 р. 
— 1 3 років. 

Знсможені і виснажені д о 
краю родичі, прн чому мати 
сама тяжко хвора на цукри-
ц;о, виблагали у х ірурга зго-
ду перевести операцію ЛеонІ-
дові. але він на операційноў 
столі помер. 

Всі заходи і надія Григора 
і Християн Занів, щоб виве-
стк свого одинака на повно-
вартісву-люднну та мати опо-
ру на'Старість,— з ласки по-
льськвх комуністів пропали. 

На старість, він мас 70 а 
вона майже стільки само, во-
нн знайшлися у 'крайній ну-
хді, голі і голодні. ї м треба 
б конче допомогти. Таких на-
шнх людей у потребі с там ба-
ѓато, і про це ми тут повинні 
пам'ятати. ' К. Ш. 

Недбайливість батьків спричиняє збільшення 

випадків занедужайь на поліо 
Вашингтон. — Головний лі-

кпр З Д А генерал Лерой Внр-
ні заявив, що численні батьки 
в 1958 і цьому році занедбали 
нащепити проти поліо своїх 
дітей і внаслідок цього число 
занедужаяь на цю недугу 
зб'льшусться. В 1 9 5 5 році 
б у л о 16,000 випадків паралі-
тнчного поліо. В тому році 

дуги, і в 1956 році ц н х в н п а д -
ків було тільки 8,000. а в 1957 
— 2,200. Але в 1968 р . заяе-
д у ж а н ь на паралітичне поліо 
було а ж 3,100 — `гік 4 4 % 

більше в порівнянні з 1957 
роком. Цього року цих зане-
дужань було вже 509 — маД-
жс два рази більше як в 1958 
році в тому самому часі. Тре-
ба знати, щ о „сезон" цієї жа-
хливої недуги починається 
вже в липні. Дос і ствердили, 
що між 284 хворими на поліо 
ц ю г о року, а ж 243 не були 

ПОЛІТИЧНІ Й СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ 

БИТВИ ПІД КОНОТОПОМ 
(Продовження зі стор. 2 ) 

почали щепити проти тієї не- три рази нащеплені проти ці,-
єї недуги. Д - р Бирні гадає, 
що між ^дітьми нижче 5 років 
є ще коло 12,000,000 таких, 
які не були по три рази щеп-
лені вакциною д-ра Солка. 

В першому півроці цього року 

випродуковано 3,284,037 авт 
Дітройт. — На основі ста- j торова Корпорація заявила, 

тистнки виходить, щ о в пер-
шій половині цього року в 3 -
Д А випродуковано 3,281,037 
особових 'авт, з чого вже тс-
пер передбачають, щ о в ціло-
му. році 1959 число вяпроду-
кованих авт винесе коло 
6,500.000. В місяці червні чи-
сло випродукованих авт по-
рейшло 500,000. Фордова Мо-

щ о и цьогорічна продукція с 
найбільша від 1955 року, ко-
лн випродуковано б у л о в З Д А 
рекордово високе число паса-
жнрських авт — 7,920,186. 
Пг.дібно заявила і Амсріќен 
Моторе Корпорейшен. Тут 
треба пригадати, що в 1958 
році випродуковано було в 3 -
Д А тільки — 4,257.000 авт, а 
в 1957 році — 6,113.344. 

(кќапітулював військовий противник 

президента Фрондізі генерал Артуро 

Оссоріо Арана 

Д ж у л о к , Б і л л Белрк, Д ж о н 
Теренчак. 

Д е н ь Матері закінчився у-
спіхом н а радість батьків, які 
мали нагоду переконатись, як 
багато скорнстати можуть їх-
ні діти в недільній школі. О-
сяги безперечні і вони є за-
слугою самих батьків, які 
співпрацюють з своїм прово-
дсм. присилаючи своїх дітей 
до недільної школи і церкви. 
Н-` менша заслуга наших вчи-
тельок, а так само всіх тих. 
щ о приклали свої руки, щоб 
все те перевести, зорганізува-
ТІІ і виконати. В цьому ле-
жнть активність і праця па-
рафіян для загального добра. 

В. Гр. 

Буенос Айрес. — В поуіі-
тичннх колах думають, щ о 
клопоти 3 внутрішньою' опо-
зпцісю теперішнього ^преои-
дента Артура Фрондізг`'сЙЯ-
чнлася після того, як`^ббро-
вільно скапітулював голов-
яяй військовий прогиііний iV-
нсрал Артур Оссоріо Арена , 
зголосившися в ќвати рі міні-
с-ра оборони генерала Ельбіо 
Анаї. Деякі вищі військовики 
трп тижні висловлювали своє 
незадоволення з уряду' пре-

зидента Фрондізі. якому за-
кидалн, щ о він с під впливом 
прихильників Перона. В поло-
вяні червня ген. Арана за-
повів був дерікавнніі перево-
рот, і тоді він і деякі його при-
хнльннки втекли б у л и зі сто-
лиці та приєдналися до вій-
ськовнх ребеліянтів у Кордо-
61. Капітуляція ген. Оссорія 
Араяи може причинитися д о 
стабілізації відносин в Арген-
тині, якої вона потребує для 
направи свосї економіки. 

забезпеченні рухів, постачан-
ня тощо. Досить б у л о вже то-
го ,що антагоністн Внговсько. 
ѓо рішили його усунути, бо, 
мовляв, щ е перед смертю 
Хмельницького вони присяга. 
лн його^яновіі Юркові, а щ о 
Вкговськвй мав бути лише 
опікуном чОрка; , щ о Виговсь-
кнй не був полковником, себ-
то не мав з а собою, по-нашо-
му еказати б, бойового стажу. 

Епізод з обранням Юрка 
Хмельницького н а гетьмана 
не мас значення, але прий-
шло д о зборів полковників і 
сотників, які вибрали Вигов1-
ського гетьманом — б у л о це, 
спочатку в Суботові й Чиги-
`рнні, а потім Виговський, щоб 
підсилити свій авторитет, му-

іп ще раз складати булаву в 
Корсуні, д е в . його виборах 
брали участь представники 
від рядового козацтва. Тим 
інтагоністам вдалося щ е й 
-каптувати кошового Бараба` 

ша під претекстом, що він і 
запорожці не брали участи у 
пнбоц Внговського. Вони не 
погордили доносами д о Мос-
ќви, одвертими бунтами про-
ти адміністрації Внговського, 
підбуренням черні демагогіч-
н о ю аптацісю, щ о Внговсь-
кнй запродався Польщі і хо -
че приверрнути панування 
польських можновладців та 
кріпацтво. З повною енергією 
здушив Виговський повстан-
ня Пушкаря, змусив Бараба-
ша підпорядкуватись, лише 
не міг досягнути Безпалого, 
що сховався за московські 
багнети. 

Москва побачила, щ о ін-
риі'ами та організацією виў-

трішних заколотів нічого здо-
бути не зможе, бо не тільки 
українська шляхта, на яку в 
своїй державній праці спер-
ся Виговський, а л е й народ 
зрозумів інтриги Москви і 
отав по боці свого гетьмана. 
Велику поміч гетьманові да-
ло українське духівництво на 
чолі з митрополитом Сильве-
стром Косовим, а п о його 
смерті митрополитом ДІОНІСІ-
см Балабаном. 

Нюйоркський тенісовий ќлюб ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ 

з расових причин прийняти на члена 

д-ра Ралфа Банча 
Ню Иорк,'—' Д=р Рялф Ваяч`.тЯю Иорку^ЛФорест Тіллс, 

власник нагороди Нобеля в 
1950 році і підсекрстар в Об'-
сгнаних Націях, повідомив 
пресу, щ о тенісовий ќлюб в 

-

ШКІРА і ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ 
ДО ВСІХ ЧАСТИН ЕВРОПИ 

Найкращий ЮХТ зі всіма додатками на 4 пари 
чобіт з пересилкою, обсзпеченияи та оплатою 
мита J 78.56 

Шкіра БОКС з ўгімн додатками, як пише, на 4 
пари чобіт (Імпорт, бокс з Німеччини) $96.40 

ЮХТ, на в пар черевиків з холявкаМи $ 70.00 
Або БОКС, як вище (Імпорт, з Німеічнни) $ 80JS0 

Ми теж маємо такі текстильні вироби: хустки, матерія-
ли павнлні Імпортовані і місцеві, светери. скарпеткн, полоТ-
нв, матеріялн на суконки, черевики (готові) та інше. 

Тепер ми можемо висилати комбіновані пачки лі шкі-
рою на 1, 2 або 3 пари черевиків — чобіт, разом із теко-
тяльнимн виробами. 

Шкіру І текстильні вИроби висилаємо безпосередньо- з 
ВЛАСНОЇ ГУРТІВНІ — негайно по одержанні замовлен-
ия — Вашій Родині. 

Маємо великий вибір шкіри 1 текстильних виробів. 
Уділяємо інформації в українській мові. 

N. Y. А N. J. LEATHER CO. 
S. COLDBLATT Prop. 

186 MONROE STREET — PASSAIC, N. I. 
Фірма існує вже ЃЛ років'. РкеясоН 7-5037' 

Квінс) відмовився прийняти 
його 15-річного сина і його 
самого на своїх членів тому. 
щ о вони с неграми. Прези-
дент цього тенісового ќлюбу 
Вільфрсд Бурґланд заявив, 
що до ќлюбу не приймається 
ані жидів ані негрів. Преса 
пригадує, що на кортах цього 
ќлюбу грали вже грачі нсг-
ритянського і жидівського по-
ходження, а негритянка Ал-
тея П б с о н здобула там навіть 
чемпіонат. Д - р Банч старався 
про прийняття1 свого сина на 
члени цього ќлюбу, але йому 
відповів президент ќлюбу, що 
там членами стають через за-
прошення, а не через вношен-
ня аплікацій. Д - р Банч зал-
аив, що білі приятелі його си-
на зможуть запросити Банча 
молодшого на члена ќлюбу, 
але президент ќлюбу тоді за-
явнв, що досі в них немає 
негритянських і жидівських 
членів. 

У політиці зовнішній і вну-
трішній Виговський виявив 
іудрість і спритність, а в усій 

своїй праці великий держав-
ницький такт. Ці властивості 
його характеру перемогли, ое-
рсвищили особисті урази, на 
які він, цей великий дсржав-
ний м у ж української історії, 
не заслужив. Отже, Москва 
переконалася, що війна з Ук-
раїною неминуча, і почала на 
північних її кордонах грома-
дити свої війська. 

Виговський у спеціяльній 
декларації до всіх залриязне-
них і нейтральних держав 
Европи нотифікував москов-
ську зрадницьку імперіяліс-
т"йчяў політику і заявив про 
'вос рішення прийняті? внк-

лик Москви словами:, , Зрад-
лнва акція Москви явно при-
готовлена на те. щоб зробити 
.̀ нас рабів передусім через 

стимулювання громадянської 
іііінк в нашій країні". 

В українській пресі остан-
нім часом появилося чимало 
статѓей різних авторів, які 
насвітлюють політичні та мі-
літарні обставини в Україні і 
до певної міри в цілій Схід-
нін Европі перед битвою під 
Конотопом і передають пере-
біг самої битая. Історична по-
вість Б. Полянича „Вершники 
смерти", друкована в і.Аме-. 
рнці", і статті д-ра М. Філя, 
друковані в „ Ш л я х у Перемо-
гн", дають ґрунтовну аналізу 
психологічних та суспільно-
соціяльних настроїв в Україні 
і тім часі, щ о безперечно б у -

лн основним підложжям ко-
нсчности збройного змагання 
з Москвою. А л е т е ж вони бу-
лн, в нашій `інтерпретації, 
вкупі з іншими факторами 
ситуації причиною невнкорис-
тання блискучої перемоги Вн-
говського над москввнамн. 

В ' синтезі ситуації перед 
битвою і в реляції про перебіг 
битви та у висновках ми хо-
тіли підкреслити елементи 
рішень Внговського, щ о був 
безсумнівним і авторитетним 
вождем, б о ж ввесь перебіг 
іитвя був вііслідом його пе-

редбачень д л я концепції бнт-
ші, безпосереднього н е ю ке-
рування з використанням всіх 
оперативних і тактичних фа`і 
ќторів, виявленням блискучо? 
запопадливості! під Час самої 

SITDH. "М%ЯІНМІРМЬ 
Д л я критичної оцінки Ко-

нотопськОЇ битви українські 
російські, польські і татарські 
д ж е р е л а під кожним оглядом 
невнстачальні або суб'сктив-
ні. Д л я нас б у л и б найбільш 
-нгесІмХ вігзо'зжН ниншгеїѓосіік 
ські, але , н а жаль, ані проф. 
М. Грушевеькнй, ані проф. І. 
Крнп'якевич, ані В. Липянсь-
кий, ані Микола Голубець не 
'али внстачального матсрія-

л у про ту битву в своїх пра-
цях, і тому доводиться біль-
ше полягати на логічних кри-
теріях. Московські д ж е р е л а у 
великій м і р і ' грішать суб`ск-
тнвізмом, - велнкодсржавннць-
кою тенденцісю, хоч вона для 
них в тім випадку не с корнс-
ною, наприклад, при окрес-
ленні сили війська Трубець-
кого н а 150,000 вояків. Те са-
ме можна сказати про тевден-
цію татарської історіографії, 
зрештою досить убогої, Що 
облічус татарську поміч Вн-
говському н а 80,000 їздців, 
коли з татарських д ж е р е л 
шаємо, Що а с е населенкя 
Криму становило тоді 210,000 
д у ш . Д о певної міри об'сктив-
н'ою с польська історіографія, 
з якої корнстав В. Лнпннсь-
кий, пишучи свою працю „На 
переломі". 

48 Е. 7th S t 
I F f N V New Yort Cltv 
TeJriCR 3-3550 

В НВДЩЮ ЗАКРИТО 
(в місяцях; липень І серпень). 

Р О Ї Ш У К Н 

МИКОЛУ ЕОСМІШУ 
З,' Галичини 

пошукує щуЛко Петро Мікулт. 
ХТО знав би про нього, або він 

сам. 'прошу писати: 
Pctro MIKULA 

. 558 Midland Avenue 
Garfjeld. N. J-

САИТАЛОВ ВАСИЛЬ ТЦМОФІПОВИЧ, 
родж. 1904 j). Тамбовської обл., 
ТокарДовськяй р-н, с. Ссрлсвка. 

та його дружину 
Д А Г Ш С:АНТИЛОВА 

АНДРІЇВНА, .. 
народи{. 1906 р. 

пошуку{ дрнька Зінаіда 
Самсоико Васнлівна. 

Москва. Кутозовськня просзд. 
293, ќв. 35. 

Або прошу .писати на адресу: 
A, KUDYSH 

66 Gertrude Street 
Hamilton, Out., Canada 

Аюш Слимак з дому ОЛІАЛНК 
пошукує 

свою, рідну сестру 
ПАРАСКУ ЃОМУЛЯЌ, 

з Полянчвка, пов. Сяніќ. Мав 
перебувати в Австралії. 
Голосйтися иа адресўі 

Mrs. Anna VEDYNAK 
218 Ann Street 

Phocnixvflle, P a , USA 

OI'IICK) СВАЧШ 
В Диму ВОПНАРОВСЬКА 

. зі аСтаниславова, 
пошукують Вітчнмигяш. 

Проситься писати на адресу: 
Е. KOROLUK 

252 Е. 4Ui Street 
New York 9, N. Y. 

М Е Ш К А Н Н Я 

Український НародвяЯ Скпош 
це суто демократичяа украіясь 
ќа братська орпигіаапіж. Статі 
П члепои, — це ае тільки за-
бсзпвчнтя себе 1 своїх рідині 
матеріально. Це значить, бути 
сігіаласяякоа його надбаіп. І 
вибирати, чи бути вабраняу 

в Його керівні органи. 

ВЖЕ ВШППОВ З ДРУКУ ВЕЛИКИЙ 4 

Українсько - Англійський СЛОВНИК 
М. Л. ПОДВЕЗЬКА 

Ц і н а $5.00. 

Незамінна підручна книга для тих, хто починав вн-
вчати англійську мову, 1 хто вдосконалює в вій свої ва-
буті вже знання. Капітальне видання на 1,011 сторінок ві-
сімкя. 60,000 слів уживаних в сучасній українській літе-
ратурній 1 розмовній мові з англійськими відповідниками. 

Англо - Український СЛОВНИК 
М. ПОДВЕЗЬКА 

Це Ваш няйкращнА дорадник у всіх труднощах англій-
ськоі мова. Словник в полотняній оправі ќопѓѓус тільки 

5.00 дол. 
Замовляти: 

"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

Мебльований АПАРТМКНТ 
4 кімнати до винайму 

одинрким чоловікам, 
біля Вруклин Музею. 

TeJiefp^PRcskfcnt 36221 
між год. 12' впол і 3:00 по пол. 

# BUSiNESS OPPORTUNITY # 

На продаж 12-кімнатппй 
Т У Р И О Т И Ч 1 Ш І Ї Д І М 

Паро не огрівання. 
Інформуватись: 

Helen COREL — TUWST HOME 
BtooramKburK, N. V. 

Те!:. RE 3-4854 

K П И Ж K H 

д о і й я ; ГУИЕННА 

ХРЕЩАТИЙ ЯР 
(Київ І И І - U ) 

РОМАН — ХРОНІКА. 
488 стор. У твердій оправі. 

Замовляти: 
"t fV'O В О D А" 

P . O . Box 348. 
Jcraey CRy 2, N. J. 

Ь 

Посмертна згадка 
Стефая ГАЛ АСА, — член Т-ва 

„Любов", ВІДД. 45 УНСоюзу 
у Филлдолфії. На., помер наг-
ли й меслодівано на удар сер-
нп, п іиіті, Ідучи з праці до 
дому, дня 10-го червня 1959 
рому. НпкІйннА прожни 49 р. 
Народявоя в с Криве, Ги`рѓ-
жаиеького повіту. До З Д А 
приїхав, разом Із Родичами, 
маючи всього 3 роки- Нолн-
шнп у смутку дружнну Зняо-
вЬо, 2 брат)в 1 січ тру. Похо-
рои відбувся 13-го череня, 
1959, p., прн участи Годиќн. 
Приятелів та Членів Відділу. 
Нокійннй був виїмково тихої 
вдачі. Його поховано на ка-
толкцькому пвинтарі у Факс 
Чейс, бьчи ФнладелфИ. — 
в. И. п.: , 

Подай ЛІ. Сенќќ, ѓпер. 
а и и а и я н І М ш ш і ш і и ш м ш 

Lytwyn S, Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Ободўѓи; ЩИРА І ЧЕСНА 
Our Scvviccs Art Availa'jlc 
Anywhere in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINOTON, N. J. 

NEWARK, N. L 
ESaex 5-5555 

Петро ЯРЕМА 
УКР, аогРЕБник 
.'{нйиясться потороиаия 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORrf JT. ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована температура. 
Модерна `каіьянця до уиштку 

ударом. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 

- . u. 

Ш0 


