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ОБ'ЄДНАНІ ШЕФИ 
ШТАБІВ МАТИМУТЬ 

бІЛЬШУ РОЛЮ І 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Вашингтон. — 3 двпарта-
менту Оборони повідомля-
ють, що уряд мав збільшити 
ролю і відповідальність 06'-
бднаніа Шефів Штабів, які 
очолює тецер генерал Макс-
велл Д . ТеЙлор. Уряд вже 
планує збільшити чисельний 
стан Об'єднаного Штабу, я-
ккй тепер становить 400 о-
d6. KoJDt у 1947-му році 
зорганізували Об'єднаний 
Штаб, то вій мав тільки 100 
співробітників. Тоді боялися, 
що більше число працівників 
в ОбЧдааяому Штабі змен-
шить важливість ролі окре-
мих родів зброї 1 дасть заба-
гато влади а руки Об'сдна-
них Шефів Штабу. Але вже 
в 1949-му році треба було збі-
льшнтн число співробітників 
Об'єднаного Штабу до 210, а 
в 1958-му році воно зросло до 
400. Але воно і надалі в мен-
ше від числа співробітників 
штабу кожного роду зброї. 
Тепер пляиусться збільшити 
число співообітників Об'еднп-
ного Штабу До 800. або. може, 
і до 1.000. Плян збільшити 
ролю Об'єднаного Штабу ча-
сово збігся з номінацією генс-
рала Тейлроа на голову Об'-
сднаних Шефів Штабу, але 
студії в цьому напрямку велн-
ся вже від довшого часу. 
Але урядові пляня збі-
льшптн ролю Об'єднаного 
Штабу в стоатогічному пля-
нуванні і у військовому ко-
наидуванні не узгляднюють 
ВСІХ домаѓянь генепяла Тел-
лора, який Хотів би. щоб 

штабу для всіх родів вброї. 
Урядовий план реорганізації 
Об'єднаних Шефів Штабу 
хоче дати більшу волю діян-
ня представникам окремих 
родів зброї,, яхі тепер мусять 
керуватися у своїх рішеннях 

інтересом того роду зброї, до 
якого вони приналежні. Такі 
думки виринали і дивніше, 
але фльота противилась та-
ким плянам. Маля б зменши-
ти числа співробітників в 
штабах окремих родів зброї, 
збільшуючи одночасно чис-
ло співробітників Об'сд. Шта-
бу. Є пропозиції піднести ран-
ги провідним членам Об'сд-
наного Штабу та змінити 
території окремих військових 
команд у ЗДА і за кордоном. 
Окремі конгресові комісії, я-
ќі займаються справами обо-
ронн, будуть інформовані про 
запляновані зміни. З урядо-
внх кол повідомляють, що ці 
зміни в організації Об'сдна-
ннх Шефів Штабу переводи-
тнмуться за допомогою ад-
міністраційннх заряджень, не 
порушуючи прав Конгресу. 
Але збільшення числа слів-
робітинків Об'єднаного Шта-
бу вимагає рішення Конгре-
су. Преса звертає увагу на 
те, що погляди нового голо-
ви Об'єднаних Шефів Шта-
бу генерала Тейлора на ролю 
Об'єднаного Штабу є такі са-
мі, як президента Дж. Ф. 
Кеннеді. що видно з книжки, 
яку опублікував ген. Тейлор 
під заголовком „Непевна сур-
ма". і з праці президента Ќєн-
неді під назвою „Стратегія 
миру". Секретар оборони Ро-
берт МекНамара прихильно 
ставиться до організаційних 
планів нового голови Об'сд-. 
наних Шефів Штабу. У 
зв'язку з цими організацій-
иями -плинами -. п 
вістки про можливість резнт`-
націі генерала Куртіса Ле-
Мея із становища шефа шта-
бу лету`нства. який не є вдо-
волений із того, що уряд є 
проти продукції далекосяж-
бомбовяків тилу РС-70. ' 

СТЕПАН ШУМЕЙКО, ПЕРШИЙ І 
ДОВГОЛІТНІЙ РЕДАКТОР „УКРАЇНСЬКО№ 

ТИЖНЕВИКА" ТА ВИДАТНИЙ ДІЯЧ, 
ПОМЕР В НЮ ЙОРЌУ 

Гувер пропонує заснувати 
Раду Вільних Націй 

Президент підписав 
на Оборону в сумі 

Вашингтон. — Президент 
10-го серпня підписав закон 
про те, що витрати на оборо-
ну в цьому році мають вннес-

Чя суму $48.136,000,000. На 
летунство Призначено $19-
300,000,000; н'а фльоту і мор-
ську гіхоту —і $15,100.000.000. 
на армію — $11.50,000.000 і 
$2.000,000,000 на спільні обо-
ронні агенції. Крім того Па-
латна Комісія Видатків при-
знала $1.369,741.000 на вій-
ськові будо'вя в цьому фінан-
сову році, що почався 1-го 

закон поо видатки 
$48,136,000,000 

липня 1962. Оборонний бю-
джет є на $229.000.000 біль-
ший від того, чого домагав-
ся президент Кеннеді ЌонЃ-
рес збільшив оборонний бю-
джет. бо. на його думку, тре-
ба більших фондів на будову 
далекосяжних бомбовнків тн-
пу РС-70. Конгрес вирішив, 
щоб армійські резерви стаяо-
вили 300.000 резервістів, а 
Крайова Гвардія — 400.000 
ґвардистів. Департамент О-
борони пропонував зменшити 
число резервістів і гвардис-
тів до 642.000. 

Демократи і республіканці намагаються 
припинити в Сенаті обструкцію 

в справі Телстару 
Вашингтон. — Сенатор Май-

кел Менсфілд, лідер демокра-
тнчної більшосте в Сенаті, по-
чав заходи для припинення 
обструкції дебат в Сенаті в 
справі піддержуваного уря-
дом законопроекту, що мав би 
віддати завідування комуніка-
ційнимн штуфними сателітами 
Землі в роді „Телстару" в ру-
ки контрольованої урядом 
приватної ігврпорації. Багато 
сенаторів, як і видатних дія-
чів поза Сенатом, включно з 
колишнім президентом Тру-
маном, гостро виступають 
проти цього законопроекту, 
вважаючи його за „найбіль-
шу розтратність" уд)яду. Інші 

виступають проти нього, вва-
жаючи, що законопроект, як-
що був бн схвалений, віддав 
би в цій справі монопольні 
права одній Телефонічній і 
Телеграфічній Компанії. Тому 
цілий ряд сенаторів, демокра-
тів — головно з Півдня — і 
республіканців виступа ю т ь 
проти законопроекту, а пере-
конавшись, що вони не змо-
жўть йиіо повалити, почали 
вже вдруге обс ѓруќпію, захо-
дн проти якої й робить сен. 
Менсфілд. Він вніс петицію 
про обмеження дебат. Пети-
цію підписали 23 сенатори, 14 
демократів і 9 республіканців. 

В А М Е Р И Ц І 

Ню Порк. — В неділю, 12-го 
серпня по полудні, тут у Мет-
рополітальному шпиталі по-
мер на 54-му році життя сл. 
п. Степан Шумейко, перший 
і довголітній редактор англо-
мовного „Українського Тнж-
невнка", що від 1833-го року 
появляється прн „Свободі", 
член - основинќ та перший 
президент Ліѓн Української 
Молоді Америки, б. довголіт-
ній президент Українського 
Конгресового Комітету Аме-
рнкн, б. генеральний сеќре` 
тар Пан-Амернкаяської Уќ' 
раїнської Конференції, один з 
перших та нанвндатнішнх 
українських політичних і гро-
мадськнх діячів з-поміж на 
родженої ж Америці ўкраїн-
ської генерації. Смерть васту-
пнла після короткої недуги. 
внаслідок виливу ќрови в 
мозку. 

Сл. п. Степан Шумейко. на-
родився в Нюарку, Ню Джер-
зі, 17-го січня 1908-го року, 
в родині відданих українській 
справі та громаді патріотів 
Михайла і Теклі Шумейків. 
Бувши малою дитиною, вя-
їхав разом з родичами до їх-
нього родинного села в Тер-
нопільщині, де й провів свої 
дитячі роќя, повернувшись 
опісля, разом в батьками, на-
зад до Америки. Закінчивши 
в 1931-му році студії права на 
університеті в Нюарку, вже 
наступного року відгукнувся 
на пошукування УНСоюзу і 
„Свободи" за англомовним 
співробітником та був првй-
нятнв` і разом а покійним гол 

ром ‚‚Свободи" д-ром 
МЦііігўі'Ою-п ри чинився 

до того, що 18-та конвенція 
УНСоюзу, яка відбулася в 
травні 1933-го року в Дѓгрой-
ті, однодушно схвалила, щоб 
при щоденнику „ С в о б о д а" 
видавати для народженої в 
Америці української генера-
ції англомовний „Українсь-
кнй Тижневик". Рішення пе-
реведеяо в життя і Степан 
Шумейко став першим редак-
тором тієї важливої публіка-
ції, їцо відіграла рішальну 
ролю в організації та актив' 
вості цієї генерації. Ставши 
редактором „Т н ж н є в н ќа", 
Степан Шумейко став рівно-
часво безспірним лідером аме. 
рнкансько - української мо-
лоді. був співогранізатором, 
першим п р е з и д е н т о м та 
справжньою ‚душею" її Лі-
ҐН. На поеті редактора „Тнж-
невика" вія переклав на ан-
глійську мову цілий ряд пуб-
ліковаяих в цьому „Твжневн-
ку" творів з української літе-
ратурн та`бун справжнім піо-
нером у поширюванні ўкраїн-
ської культури і правди в ан-
гломовному світі. Його гро-
малсько-політнчиа активність 
дійшла до свого вершка зок-
рема під чає другої світової 
ВІЙНИ, як його обрано на пре-
зндевта з р є о р ганізоваиого 
Українського Конґресового 
Комітету, ЯКИЙ то пост він 
займав аж до инбосру на пре-
зидеята проф. д-оа Лева 
Добрянського а 1950-их ро-
ках. Уся історія Американсь-
кої України зокрема в роках 
від 1940 до 1950 найтісніше 
зв'язана з особою і активніс-
тю сл. п. Степана Шумейка. 
Він був автором або співавто-
ром майже всіх виготовлених шляхетного серця. Пам'ять 
та розісланих в тому часі ме- про нього житиме вічно 

моріялів в багатьох укра-
ЇНських проблемах, він репре-
з$ентував Американську Укрі-
їну иа мировій конференції в 
Парижі в 1946-му році, а ра-
ніше, в 1945-му році, разом'зі 
іяшимн представниками Аме-
рнканської України, яамагав-
ся обороняти українську пнз-
вольну справу на першій, 
основуючій сесії ОрганізяцЇЇ-
Об'єднаних Н а ц і й в Сан 
Франсіско. Коли ж в 1948-му 
році українські репрезентації 
обидвох американських кон-
тинентів об'сдналн свої зу-
снлля для допомоги украГвь 
ській визвольній справі і ство-
рнлн спільну Пая-Америкак-
ську Українську Конфер^гн-
цію, Степан Шумейко став 
першим її генеральним секре-
тарем. Треба згадати, що сн-
лою свого становища в УККо-
мітеті, як і редактора укра‡н-
-ськОІ англомовної публікації, 
Степан Шумейко відіграв од -̀
ву з рішальвих роль в оборо-
ні валастоваяих з усіх бо`ків 
українських скитальціа, До 
яких мав великий сантнмент 
і зрозуміння та подив аа,, 'їх' 
поставу і активність." Бага-
тьом з них в‡и допбмагав -в 
їхніх персональних клоцотах. 
ВІд 195-1-го року ; актнввість` 
С}ѓедана Шумейха із занепа-
дом його здоров'я, поменшу-
вал ас я і в 1959-му році вія 
також перестав бути редактог 
ром англомовного' „Уќраїясь1-
кого Тижневика", але не' гірн-
пиняв своєї - співпраці з н'ам 
та не переставав найживТпге 
ІятЄресуватися українськдіо 
актгівиістю та` уКрайіськнми 
справами. Осиротив дві до-
рослі дочки, Лесю і Марійку, 
з першого подружжя та Дру-
жнну Марію, з Водруків. що 
є професійною пшнтальною 
піклувальницею в шпнталі, 
в якому сл. п. Степан ШумеЙ-
ко помер. Осиротив також чо-
тирьох своїх братів, всіх в різ-
них часах активних в ухраїн-
ському житті, між ними й Ан-
тона Шумейка, співвласника 
відомої фірми Ковбаснюка. 
Тіло Покійного спочиває в; по-
хоронному заведенні Петра 
Яреми, а похорон планується 
на найближчу середу або чет-
вер на український католиць-
кий цвинтар у Факс Чейс, де 
спочивають вічним сном його 
родичі. Смерть Степана Шу-
мейка є великою втратою для 
української громади та викли-
кус щирий і глибокий жаль и 
усіх, що знали чи зустрічали-
ся з цим справжнім укра?Н-
ським патріотом великого і 

Вест Бренч, Айова. — Ко-
лншнін президент 88-річішіі 
Гербер Гувер, промовляючи 
До 45.000 присутніх на від-
крнтті Бібіліотеки свого іме-
ня в дні 10-го серпня, пропо-
нував заснувати нову світо-
вў організацію, яка називала-
ся б Радою Вільних Націй, і 
яка була б сильніша від Об'-
сднаних Націй і могла б втра-
матн у світі мир. „Об'сднаяЧ 
Нації, — казав Гувер, — не 
змогли дати нам навіть най-
слабшої надії на тривкий мир. 
Вони ще збільшили небезпе-

34су воєн кругом нас". ОН. на 
`Йумку Гувера, послаблені 

тим, що в них мають вплив 
комуністичні країни. Тому 
треба б зорганізувати нову 

і"ѓрітову організацію для втрн-
мання миру в світі. Гувер не 
думає замінити ОН Радою 
Вільних Націй. Він гадає, що 
Рада Вільних Націй мала б 
діяти тоді, коли не мають ус-
піху Об'єднані Нації. Бібліо-
тека ім. Герберта Губера збе-
рігас всі документи по ко-
ляшньому президенті. На від-
крнтті цієї бібліотеки промов-
ляв і колишній президент Г. 
С. Трумвн, який є керівником 
бібліотеки ім Трумана в Ін-

ДВА СОВЄТСЬК! АСТРО-
НАВТИ, В ТОМУ о д и н 

Герберт Гувер 

депенденсі. Мізурі. Труман 
хвалнв Гувера за те. що він 
після першої світової війни 
керував допомоговою акці-
сю ЗДА в світі, рятуючи мі-
льйонн людей ВІД голодової 
смерти. Гувер сказав, що но-
ва Рада Вільних Націй по-
винна складатися з тих дер-
жав, які „мають волю воюва-
ти за свою волю і незалеж-
ність". 

- . . Болен йаймен(ЛатіИіѓ на амбаеадора 
до Франімї 

ТОМПСОН МАВ БИ ПРИЙТИ НА ЙОГО МІСЦЕ ДОРАДНИКА РАСЌА В СОВЄТСЬКИХ СПРАВАХ 
Вашингтон. — В суботу 11 

го серпня президент Кеннеді 
найменував Чарлза Е. Воле-
на на американського амбаса-
дора до Франції, на місце ген. 
Джеймса М. Гейвіна. що зре-
зиґнував з того посту три ти-
жві тому. Чарлз Болен зай-
нав досі становище спеціяль-
ного асистента де'ржавного 
секретаря Діна Расќа '-в ее-
ястськях справах. На це міс-
це — як подають з поіяфор-
мованих джерел — мав би 
прийти Ллювелнн Е. Томлсоя. 
Дотеперішній американський 
амбасадор у Москві, який зре-
зигнував а цього посту попе-
редиього тяжня: Чарлз Болен 
є високим урядовцем держав-
ного департаменту від 34 ро-
ків і хоч він уважасться од-

низ з кращих американських 
спеціалістів у совстськях 
справах, то тим не менше вів 
знайомий також з проблема-
ми інших європейських країн, 
включно із Францією. Вже в 
1931-му ponj. чотири роки піс-
ля того, як він започаткував 
працю в державному депар-
тамевті, він ЩЋ висланні до 
Парижа І там впродовж на-
`етупних- трьох ^ к ї в займав 
пост віце-консула та мовного 
експерта. Вів 1949, до 1951-го 
року він займав у'амернќаи-
ській амбасаді в Парижі пост 

ЛЕТ НАВКОЛО ЗЕМЛІ 
ПІСЛЯ ВИПУЩЕННЯ КАБІНИ „ВОСТОК ПЃ' В СУ-
БОТУ, Д Н Я 11-го СЕРПНЯ З АСТРОНАВТОМ ЧУВА-
ШОМ АНДРШНОМ НІКОЛАЄВИМ, В НЕДІЛЮ, Д Н Я 
12-го СЕРПНЯ ВИПУЩЕНО В ОРБІТУ НАВКОЛО 
ЗЕМЛІ КАБІНУ „ВОСТОК W" З АСТРОНАВТОМ 

УКРАЇНЦЕМ ПАВЛОМ ПОПОВИЧЕМ 

Москва — Згідно з офіцій-
ним совстськнм повідомлен-
ням, Совсти перевели в суботу 
дня 11 серпня ц.р. о год. 11:30 
перед полуднем московського 
часу, або о год. 4:30 ранку 
ню'йоркського часу, випущен-
ня третьої космічної кабіни 
„Восток Ш" Із астронавтом 
майором Андріяном Ніколас-
внм. О сьомій годині вечора 
московського часу того ж дня 
Ніколйсв відбув п'ять летів 
навколо Землі, а до години 
10-ої вечора Р неділю дня 12 
серпня 24 лети навколо Землі, 
перелетівши 602.370 миль, 
значить трохи більше, як лет 
до Місяця і назад на Землю, 
що його обраховують на 500.-
000 миль. Вслід за „Бостоном 
ПІ" в тому самому напрямі і 
паралельно до його орбітного 
лету в неділю дня 12 серпня 
о год. 11:02 московського, або 
4:02 нюйоркського часу відбу-
лося випущення ще однієї ко-
смічної кабіни „Восток IV" із 
астронавтом полковником Па-
влом Поповичем. Полк. Попо-
вич, українець за національ-
вістю, відбув того ж дня до 
години 10-ої вечора за мос-
ковськнм часом вісім летів 
навколо Землі, покриваючи 
відстань якая 186.000 миль. 
Вилетівши в напрямку, су 

міністеріяльного радника, Що j м е н т и ., л е т у ніколасва і По-
с після амбаеадора другою 
найвищою ранѓою. Пост аме-
рнкаяського амбаеадора в Па-
рнжі вважається тепер за о-
дпн з найбільш складних і 
вразливих. ` 

Польськіѓй кардинал обвинувачує компартію 
й уряд в порушенні Конституції 

Варшава. — Рвмокатолнць 
кий прнмас Польщі кардинал 
Стефан Вишянський виступив 
у своєму пастирському листі 
з гострими обвинуваченнями 
проти комуністичного режи-
му за здійснене цим режн-
мом замкнення трьох като-
лицьких монастирів і сирітсь-
них захистів. Лист кардинала 
був прочитаний в неділю дня 
12 серпня ц.р. з амвонів усіх 
церков Варшавської дісцезп. 
В листі стверджується, що 
польська комуністична мілі-
ція увійшла протизаконно на 
терен католицьких захистів в 
Отвоцьку і Вавері біля Вар-

шави й евакувала звідти всіх 
черниць і дітей 1 виселила Се-
стер Чину Святого Сакрамен-
Tj' із їхнього дому' в долішній 
частині міста Варшави, де во-
ни жили й опікувалися діть-
ми ще від 1Й17 року. Церков-

повича і їх фото були схоплю-
вані совстською телевізією і 
передавані уже звичайним 
шляхом в Західню Европу, зо-
крема до Лондону, і звідти до 
ЗДА. Спроби західиьоевро-
пейських і американських те-
левізійних стацій одержати 
безпосереднїй зв'язок з „Вос 
током ІП" і „Восіоком IV" не 
дали успіху. Обидва астрояав 
ти продовжували свій лет та-
кож і в понеділок дня 13 серп-
ня ранком і цим побили по-
передній совстськнй рекорд, 
що був встановлений Тітовим 
в серпні минулого року. Со-
встський почин із випущен-ний провід прответував проти 

щіх актів переслідування пер-! ням двох космічних кабін із 
ќви перед відповідними уря-1 
довнмн чинниками, але ж усі 
протести не мали ніякого ус-
піху. Замкнення монастирів і 
сирітських захистів у трьох 
місцевостях кардинал Вишин-
ський назвав у своєму листі 
порушенням Т№Ѓо параграфу 
польської Конституції, який 
гарантує свободу релігії. 

Військові провідники Альжиру підтримують 
Бона Беллю у творенні національної армії 

Альжир. 

Фабричний тиждень праці в липні 
виносив 40.0 години 

Вашингтон. — Департа-
мент Праці повідомив, що в 
липні цього року тиждень 
праці фабричних робітників 
становив 40.4 години. Довгота 
тижня праці є головним еко-
номічним показником, на ос-
нові якого економісти перед-
бачають розвиток економіки. 
Тиждень праці у фабриках 
зменшується вже третій черг-
внй місяць, 1 це турбує еко-
номістів. В квітні він виносив 
40.8 години, в травні — 40.6, 
в червні — 40.5, а в липні — 
40.4. А ля інші показники 
дають причину до олтнміз-

му. В липні рух в роздрібво-
му розпродажу збільшився на 
27е; збільшилися дещо й о-
собисті прибутки. Число за-
трудиеннх у фабриках в лкп-
ні становило рекордове "ЧИс-
ло — 55.632.0000. В червні ЧН-
сло безробітних становило 
5.5'̀ А всіх робітних сил, а в 
липні воно зменшилося до 
5.3г'г. Економісти звертають 
увагу на те, що тиждень пра-
ці зменшується, звичайно, 
перед зменшенням продукції. 
Але тоді також зменшуються 
і рух в роздрібному продажі 
і висота особистих прибутків, 
а цього року цього немає. 

Виступ Шашаровських був атракцією 
кінця тижня на Союзівці 

Союзівка, Кергонксои. Н. Й. і куплетами на слова власні . 
— Не зважаючи на ненадто Ярослава Климовського, зби-
сприятливу погоду, зокрема раючя за них сальви сміху тя 
дощ в п'ятницю і в суботу рясні оплески . Захоплення 
ранком, минулий кінець тнж-j ўслухачів викликала своїми 
ня на Союзівці був як завж- добре і з чуттям .відспіванимѓ 
ди живий і багатолюдний, піснями дружина Володимирѓ 
Атракційною імпрезою цього 
кінця тижня була мистецько-
розваговий вечір гумору і піс-
ні відомих українських артнс-
тів Володимира і Юлії Шаша-
ровськнх із музичним вступом 
і при акомпаніямевті проф. 
Зої Маркович. Володимир Ша-
шаровськнй. видатний мис-

Шашаровського. таланоинт: 
співачча Юлія Шашаровська 
Репе^туао її включав компо 
зиції Зо! Маркович. Весолов-
ського Лопатинського, Гнати 
шина і Ярослава Климовськ) 
го. Акомнакіювала проф. Зоя 
Маркоаітч. Закінчено вечір ве-
селим фіналом ,Бо нема то. як 

Політичне бю-
ро. очолюване Бенсм Беллею, 
укріпило свою позицію, доби-
ваючися від командантів ок-
ремих військових округ Аль-
жиру згоди на переорганізу-
вання національних повстаи-
чих збройних з'єднань в одну 
об'єднану регулярну альжир-
ську армію. Досягнено поро-
зуміння щодо тієї цілі в дру-
гому дні нарад міЖ членами 
політичного бюра і репрезен-
тантамн усіх шести віЙсько-
вих округ Альжиру, що відбу-

лиея тут — скликані за почн-
ном Бена Беллі — в днях 11 
і 12 серпня ц.р. На закінчення 
цих нарад передбачене прого-
лошення спеціяльного комуні-
кату в цій справі. Підкріпив 
Бен Белля свою позицію Ще й 
переведенням до столиці Аль-
жиру двох батальйонів льо-
яльних до нього військ із за-
хідніх альжнрських областей. 
Комаядантом цих з'єднань 
мас бути призначений полков-
ннк Сааді, один із націоналіс-
тичиих провідників, прнхилЬ-
них до Вена Беллі. 

вві 
У С В І Т І 

тець`не` т(льќя в поважних те-jHa Союзівці", — піснею, спо 
атральиих креаціях. але теж і діяльно скомпонованою для 
ft у легкому жанрі, забавляв 
численно зібрану публіку сво-
їмн монологами, рецитація ми 

цісї програми проф. Зоєю 
Маркович на слова Володи-
иира Шашаровського. 

СЬОГОДНІШНЯ „СВОБОДА" СПІЗНЕНА 

У понеділок, 13-го серпня рано, як це число .,Свободи'-

мало йти на пресу, міська газова компанія закінчувала я 
друкарні „Свободи" переставќў всіх інсталяцій на при-
родній газ, Що тепер поступово переводиться в цілому міс-
ті. З уваги на те. газета могла піти на пресу тільки з кіль-
кагодининм залізненням, що може відбитися і на достав і 
газети її передплатникам. Прохаємо пробачення за цю 
спричинену обставаиама невигоду. 

www.svoboda-news.com
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Побачили і прозріли 
Як і минулими роками, пізньою весною 

і раннім літом цього року в Україні лобува-
лн зорганізовані т. за. прогресистами групи 
українських туристів із ЗДА і Канади. Але, 
на відміну від попередніх років, у всяких 
прогресивних нібито "українських „Життях" 
і ‚.Вістях" цього року зовсім мало появля-
сться захоплених репортажів і спогадів із 
цих поїздок. Причина цієї стриманости в то-
му, що десятки учасників цих подорожей, 
а через них. із їх розповідей, також і сотки 
їхніх рідних у ЗДА ти в Канаді, ознайоми-
лнся із сучасною ситуацією в поневоленій 
московським комуністичним режимом Укра-
їпі і переконалися, що всі балачки їхніх про-
відників про щасливе й радісне життя ук-
раїиців не виповідають правді, що `живуть 
їхні рідні й земляки під важким націона-
льнвм гнітом, у жахливих життьових умови-
нах. Тож, вернувшися із цих подорожей по 
Україні до ЗДА і Канада, ці „прогресисти" 
починають виступати проти.провідників про-
гресявннх організацій, обвинувачуючи їх у 
запроданстві, в обдурюванні членства і чи-
тачів видаваних ними газет і в ширениі чу-
жої й ворожої для України й українського 
народу пропаганди. 

У своїх розповідях про відвідини в Ук-
раїяі і навіть уже в листах до редакції! ук-
раїиськнх національних газет ці баламучені 
довгими роками, але чесні й патріотичні, по 
суті, рядові члени т. зв. прогресивних об'сд-
нань і громад розкривають усю правду про 
підсовстську дійсність. В одному з листів до 
редакції „Свободи" учасник української 
групи, що виїхала в подорож до СССР 31-го 
травня ц. p., наводить факти, категорично 
заперечувані досі прогреснстськнмн ватаж-
ками і пропагандистами. Він стверджує, Що, 
всупереч усім обіцянкам і запевненням ор-
гаиізаторів подорожі і представництва УССР 
в ОН. ніхто з його групи, яка нараховува-
ла понад сотню осіб, не мав можливостн від-
відатн своїх рідних по селах України. Усім 
їм заборонено було туди їхати, а до того со-
встська міліція лильяувала увесь час, щоб 
хтось із них не відважився відвідати своїх 
рідних без дозволу. Українські туристи із 
ЗДА і Канади мали змогу, як це було й ми-
нулимн роками, зустрічатися із своїми рід-
иимн тільки по містах, куди ті .прибували 
із сіл. 

Те, про що моѓля розлфістн туристам 
їхні рідні із сіл, дас жахливу картину під-
совстської дшсности. Люди живуть у страш-
ній нужді. За крадіж збіжжя чи бараболі із 
поля карають тепер розстрілом, але й це не 
зупиняє людей, бо голод страшніший за 
страх, а до того ж колгоспники перестали 
доносити на колгоспників, щоб не видавати 
їх на смерть. Щоб зламати спротив українсь-
кнх селян, режим насилає москалів на ста-
новища голів колгоспів. Колгоспники заро-
бляють по 18 і копійок на трудодень, в той 
час як бохонець хліба коштує 44 копійки. 
Щоб набута одяг, індустрійні робітники му-
сять працювати по 5-6 місяців. Найважчу 
фізичну працю при кладенні шляхів, на мі-
ських і іидустрійних будовах виконують 
жінки. Зустрічаючи туристів, люди жебра-
ють у них грошей, а то навіть й хліба. 

Автори листів, як також інші учасники 
подорожі, переконалися з власного досвіду 
і: дальшій безупинній русифікації України. 
На вулицях Львова, Тернополя Стаянсла-
вова вони чули здебільша російську мову. 
Українських,книжок ніде купити не могли, 
і Шевченків ‚Кобзар" совстського видання 
одна з учасниць поїздки мала змогу прид-
батн аж після повороту до ЗДА. в одній із 
нюйоркських книгарень . . . 

Коротко кажучи, „прогресивні" туристи 
із ЗДА і Канади побачили в Україні не рай. 
а пекло. І вони починають розкривати прав-
дс про це. починають признаватися, що по-
мнлялисл, що їх ошукували й ошукують їх-
ні провідники, позбавлені національної чес-
ти і совісти, запродані Москві за миску мер-
зенної сочевиці. 

ЛПІНІЯ АЙЗЕЙШЕРА 

у дефініцію явифимаясь-
кої двопартійної системи, ЯС СИН 
лив, між Республіканською і 
Демократичною партією ие-
иас сутніх ідеологічних роз-
біжиостей, а є тільки традн-
ція пізних родин, — хай про` 
читає велику статтю коллш-
нього президента Д. Д. Ай-
зеягввера в „Сатардей Івяінґ 
Пості" з 11-18 серпня ц. р: 
Вже самий заголовок цієї 
статті: „Чи не йдемо в по-
ганому напрямку?" вказує 
на її опозиційний характер 
супроти нинішнього уряду 
Дж. Ф. Кониеді. Зрештою, сам 
Айзенгавер признає на всту-
пі. що йому подобається вис-
лів „льояльна опозиція", і вів 
себе до такої опозиції зарахо-
вус. Він стверджує, що Рес 
публікалська партія не має 
монополю на здорові ідеї, і то-
му неможливо відкидати зго-
рн все те, що чинять демокра 
ти. Проте, Айзенгавер визнає 
за льолЛьною опозицією пра-
во на конструктивну критику 
Свою критику на адресу Дж. 
Ф. Кеннеді починає він з най-
головнішої. иа його думку, 
справа: засягу центральної 
федеральної влади в ЗДА. 

Айзенгавер виходить із за-
сади, що в демократії лідер не 
є джерелом влади, а с тільки 
її виконавцем: джерело влади 
- нарід. Якщо влада зосере-
джуеться в руках одної родн-
нн, династії, тоді маємо абсо-
лютну монархію; коли полі-
тичну владу захоплюють ко-
муністи, тоді маємо діло із то-
талѓгарннм устроєм, як він с 
в СССР чи комуністичному 
Китаї. 

Айзенгавер не закидає де-
мократнчному урядові зма-
гання до тоталітаризму, проте 
глибоко стурбований його 
змаганням до щораз більшого 
зосереджування влади в своїх 
pj-ках. Цей закид підтримує 
він цілим рядом конкретних 
фактів з півторарічного уря-
дування Дж. Ф. Кеннеді: спро-
ба накинути згори політику 
цін сталевому промислові; 
погрози і санкції проти фар-
мерів, якщо вони не підко-
ряться новому фармер. закф-
нові; вимога, щоб Президент 
мав право перекидати 'фонди 
з одних бюджетових позицій 
на інші, особливо на публічні 
роботи; щоб Президент при-
значав голову Ради Федера 
льної Резерви, всупереч тірип-
ципові його незалежности від 
кожночасної партії, яка є при 
владі: намагання перебрати 
під відповідальність і керів-
ннцтво федеральної влади по 
важну частину справ, які те-
пер підлягають стейтам та мі-
ським управам і які були б зо-
середжені в новому департв-
менті міських справ, з новим 
секретарем, членом уряду; зо-
середження в руках Прези 
дентя права змінювати митні 
тарифи: вимога „сфедералі 
зўвати" систему відшколуван-
ня безробітним. 

Аіі:юнгавср цитує з різних, 
зголошеннх урядом до Койѓ`-
ресу. :иіконопроі;ктів ідеї та 
пропозиції, які в ході їх ре-
алізації мусілн б у великій 
мігм збільшити бюрократич-
ннй апарат і помалу перетво-
рювалн б федеральний уряд в 
адміністратора прерізних під-
присмств. що повинні засад-
ннчо переб}'вати в приватних 
руках, повинні поставати з 
приватної, а не державної іні-
ціятивн. 

У цьому найголовніша, за-
саднича розбіжність між фі-
лософісю Республіісанської та 

Демократичної пирѓій. АЙзен-
гавер — првкметмнм йому 
СПОКІЙНИМ І ДЖЄИТЄЛМЄНСЬЮІМ 
тоном — таврує „теоретиків", 
які ирн цьому уряді набрали 
великого голосу і̀ придуму-
ють щораз нові Іде!, що в 
практиці прнспорюють уря-
дові владу і водночас вимага-
ють щораз більших бюджето-
внх ввдагтюв. 

І тут починається друга по-
важиа ділянка принципових 
розбіжностей між двома аме-
рнканськнми партіямн. Ай-
зенгавер широко мотивує по-
требу бюджетових шцаднос-
тей, чи пик такого державно-

Вогдаи .Галамчуи лД1шШШ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 
СУПРОТИ СУСПІЛЬСТВА 
(25-ий Конгрес ‚JIAKC РОМАНА") 

Монтевідео. — Уапюдовж! що „Паќс Романа" це стара ор 
двох тижнів в і д б у в а л о с я 
справжнє „нашествіс івопле-
менннх" на береги 'Рів де `Яя 
Плята. Почалося з того, що 
24-го липня -кількасот чужнн-
ців зробило висад у Караско, 
на летовнщі. Монтевідео, щоб 
взяти участь у 25-му конгресі 
„Паќс Романа". 30-го липня 
той конгрес закінчився, його 
учасники поїхали на однодеи 
-ний відпочинок до надморсь-

го господарювання, яке по І кого дітнища.Пунта дель Ес-
змозі виминало б зайвих ви-
датків, по змозі балянсувало б 
бюджет, не перевищувало б 
визначеної Конгресом межі 
державної заборгованостн. 
зберігало довір'я власних гро-
мадян і закордону до спокій-
ної та розважливої господар-
кн. не провокувало б івфля-
ціі і не загрожувало б стабі-
льності доллра. 

Айзенгавер гостро таврує 
теоретиків із ліберально - де-
мократячного табору, які лег-
коважяо говорять про держал-
няй дефіцит і, зокрема, не ба 
чать суперечности в лропагу 
ванні зменшення податків при 
одночасному збільшуванні 
державних видатків. Айзенга-
пер іронізує на адресу таких 
теоретиків, дорадників ннніш-
нього уряду, і запитує, чому б 
взагалі не скасувати подат-
ків. якщо їх зменшення мас 
облегшити державі переведен-
ня в життя прерізних ринду-
жних проектів?! 

Айзенгавер признає, що дс-
які з критикованих ним про-
сктів Дж. Ф. Кеннеді були 
відкликані та змодифіковані 
самим урядом, який мусів ви-
знатн їх недоцільність. Це 
стосується, наприклад, первіс-
ної погрози в'язницею на ал-
ресу годівельників расової 
худоби, до яких зараховує се-
бе й Д. Д. Айзенгавер, влас 
ник великої фарми біля Гет-
тнсбурґу в Пенсилвенії. Ай-
зенгавер пригадує, як в гурті 
приятелів ВІН висловився, що 
Коли б дійсно прийнято було 
цей фармерськиЙ закон з та-
ними погрозами, то він сам. 
Айзенгавер, пішов би до в'яз-
ннці, щоб продемонструвати 
його нісенітність і повести 
кампанію за його скасування. 

Водночас Айзенгавер по-
нлнкасться на свідоцтва са-
мнх демократів — наприклад, 
голови сенатської Фінансової 
комісії, сен. Гаррі Бнрда із 
Вірджіиії, яких велетенських 
.сум досяглн вже заборгопа-
ність З'сДннених Держав та 
різні зобов'язання федераль-
ного уряду. Цим масовим вн-
даткам і вірогідному 7-більйо-
новому бюджетовому дефіцн 
тові в pp. 1962-63 Айзенгавер 
протистпяллс факт, що зага-
льияй прибуток нації не зріс, 
а зменшився, і що. всупереч 
гучним заповідям Дж. Ф Ќєн-
неді під час його виборчої 
кампанії і в першому періоді 
урядування — економіка кра 
Іни пішла радше назад, як 
вперед. 

Айзенгавер проти перегонів 
з Советамн для пресѓижевнх 
моментів, наприклад, — хто 
швидше здійснить подорож на 
Місяць. Він твердить, що не 
слід піддаватися диктатові 
Москви, в яких ділянках пе-
рсводити такі перегони, і під-
дає думку, що треба перейня-
ти ініціятиву в пропагуванні 
дійсних вартостей, що їх мас 
Америка Він вказує на аме-

ганізація, на академічному рі 
ви і, з доброю технікою про-
ведення такого роду імпрез. 
За півроку перед конгресом 
були опубліковані його аав-
дання і навіть досить точне 
резюме всіх доповідей та те-
матиќй дискусійних груп. Це 
запевнило високий рівень дн 

студента та абсольвента іуні-
верснтету. , , 

Українці розділялися між 
4-ма різними комісіями і бра-
лн активну учксть в дискусі-
ях: у 5-ій — Марон Камарин-
сьхнй (Шикаго), Олександер 
Хам (Буенос Айрес) та ннж-
че підписаний; у 6-ій — 'Мн-
хайло Воробей (Вінніпег); у 
7-ій — Гавушевський (Шн-
като); v 8-ій — Рояальд 
Гвайт (Вінніпег). Як критерій 
бралося при тому, з одного 
боку, особисте ознайомлення 

. з поодинокими темами (Воро-

. бей та Гвайт), а з другого — 

скусШ: ігіхте"ие л ^ ) м н в с я ^ у ^ т т я о ю ^ і ' 1 ^ ^ 0 
викриті двері, не в І д к р в и І І ^ в ^ ^ , f ^ " ^ J S I ^ P " ; 
Америки; позиції зарисовува-

те, а решту тижня провели 
знову в Монтевідео, на зага 
льянх зборах двох галузей 
„Паќс Романа": - студентської 
та академічної. Опісля дехто 
вернувся додому, але більша 
частина перекинулась на дру-
гий берег лиману, щоб взяти 
участь у загальних зборах 
Конференції Міжнаро д в л х 
Католицьких Організацій в 
Буенос Айресі від 6 до 12-го 
серпня. Обидві імпрези були 
тематично пов'язані. 

На останніх к о н г р е с а х 
„Паќс Романа" розглянула 
різні аспекти університетів, на 
25-ий Конгрес прийшла черга 
на ‚.Відповідальність універ-
ситету супроти суспільносте". 
Тобто „Паќс Романа" зійшла 
з висот чисто академічної про-
блематикн і порушила склад-
яе. пекуче сьогодні питання: 
8 Бвролі і в Північній Амерн-
ці університет стоїть осторонь 
політичного й суспільного 
життя; чи це можливе і до-
цільне у Латинській Америці, 
зокрема в сучасному драма-
тичному періоді її історії? Ось 
чому 25-ий конгрес „Пеќс Ро-
мана" відбувся саме в Латнн-
ській Америці — уперше від 
початку існування цієї органі-
зації. 

at 
Порівнюючи з іншими кон-

Гресамн, виразно відчувалося, 

риканську і совстську продуќ 
цію авт, на сільськогосподар-
ську продукцію в ЗДА і в СС 
СР. на вигляд і зміст амери 
канськнх і совстськнх, крам-
ннць. Він — за зберігання 
великої мілітарної потужнос 
ти з уваги на постійну загро 
зў збоку комуністів, але вва-
жає, що перетягання струни в 
бюджеті оборони так само 
шкідливе для держави, як її 
недотяганая. Він заявляє 
'врешті, свою підтримку для 
закордонної полѓѓики Кеннеді 
стверджуючи, що ніхто в кра 
їиі не знає так добре фактич-
ного стану в широкому світі, 
як Президент. , 3 останніх мі-
сяцях, — каже Айзенгавер, — 
можна зауважити більше рі-
шучости у підході уряду до 
агресивних амбіцій комуніс-
тіи, і я був би надзвичайно 
радий, якби цей мій здогад 
був правдивий". 

Закінчує Айзенгавер свою 
статтю ствердженням, що ко 
ли в закордонній ділянці „на-
загал уряд чинить те. що вва-
жап за найкраще в інтересах 
країни", то у внутрішній полі-
тиці ступив він на небезпеч-
ний шлях". Айзенгавер запев-
няс. що сам він переконався, 
що Президент ЗДА мас такі 
могутні права і прерогативи, 
що ніяк не потребує поширю-
вати їх. а тільки повинен ро-
зумно й обережно користати 
з привілеїв, що їх передав йо-
му нарід, єдине джерело си-
ли і влади в системі демокра-
тії. 

лися з усією чіткістю з пер-
шого ж дня. Програма яе бу-
ла — як то часто траплясться 
— перевантажена, залишено 
досить часу иа дискусії, не 
лише по комісіях, але й на 
пленумі, так що. не зваясаю-
чи на велику кількість при-
явнн.г. кожний мав змогу ви 
с ловити ся; кожна дискусія 
закінчувалася щойно після 
вичерпання списку тих, які 
зголосилися до участи. Пер-
ші два дні і останній день бў 
ля присвячені пленарним се-
сіям, решта — сесіям комісій. 

Спочатку виголошено і пе-
редискутовано на пленарних 
сесіях такі доповіді: 1) „Ўні-
верснтет як соціяльне сумлін-
ня нації" — сенатор Едвард 
Фрей Монтальво, лідер чілій-
ської християнської дсмокра-
тії (який при останніх вибо-
рах малощо не вийшов прези-
дентом; консервативний кан-
дидат, Алссандрі. переміг його 
мінімальною кількістю голо-
сів); 2) „Роля університету в 
соціальному поступі" — мон-
сеньйор Петро Паван (папсь-
кий дорадник у питаннях ка-
толицької соціяльної доќтри 
нн, найбільший авторнтет в 
цій матерії; йому приписують 
першу ролю в опрацюванні 
енцикліки ‚‚Матер ет Магіст-
ра"). 3) „Активна співпраця 
між університетом і іншими 
соціальними установами 
філіппінський сенатор Маґля-
пус. Була передбачена й чет-
верта доповідь ‚Д'оля універ-
ситету в пробудженні соціяль-
вої совісти", але не відбулася, 
бо доповідач, Франческо Віто 
(ректор католицького універ-
ситету „Сакро Куоре" у Міля-
но. видатний знавець хрнстн-
явської соціяльної доктрини) 
захворів і мусів піддатися о-
перації. 

На закінчення конгресу, 
монс. Врайт. списк%п Питтс-
бурґу (ЗДА) мав внголоси-
ти доповідь на тему „Церква 
розраховує иа співпрацю сту-
дентства у практичному здін-
снениі її соціяльної доќтри-
нн". Замість того він виступив 
з іншою доповіддю: „Хрнстн-
яиська соціяльна мораль та 
християнський і н телектуя-
яіст: приклад Фридриха 0-
занама"; доповідь не надто 
підходила до конгресу ні те-
мою, ні рівнем. 

Доповіді сенатора МаЃля-
пўса і проф. Віта були пеік`-
диокутовані під різними ас` 
пектамн 
групах" чи пак комісіях 
саме: 1) Університетські спі-
льнотн та внутрішньоунівер-
ситетські організації; 2) Уні-
верснтет та політика; 3) Уні-
верситет та суспільні інстнту-
ції: промисл, робітничі юнії, 
групи тиску тощо: 4) Універ-
ситет та професії; 5) Студент-

числениу участь украднщв у 
комісії, яка займалася темою 
найбільш пекучою та найці-
кавішою з українського пог-
ляду: комуністнчної спокуси, 
що Дамоклеаим мечем ви-
сить над латнноамерикаясь-
ким студентством. З'ясуємо ії 
ширше в окремій, статті. 

Висновки, до яких приЙш-
лн поодинокі дискусійні гру-
пи, стилістнчно вигладжені і 
зведені до суцільних рам, про-
голошено при закритті кояґ-
ресу як . Деі.лярацію з Мон-
тевідео". Це великий і склад-
ннй документ,, що дас роз-
в'язку низки спірних питань, 
передискутованих на пленумі 
та в комісіях; обмежуємося 
-коротким з'ясуванням найяа-
жливішнх цостанов. 

Документ складається із 
вступу і 4-ох частин, що від-
повідають 4-ом основним до-
повідям, віпх)лошеннм і зага-
льно переднскутоваявм на 
пленарних сесіях. 

1) Уиіііерситет як знаряддя 
соціяльиого сумління 

Виконуючи .свою специфіч-
ну ролю. університет повинен 
із спсціяльною дбайливістю 
збирати дані про соціяльну 
дійсність, піддаючи їх науко-
во - дослідному опрацюванню 
та орієнтуючи виховання на 
здійснення загального добра. 
Вживаючи своїх специфічних 
метод, має шукати конкрет-
них розв'язок пекучих соція-
льиих питань для оборони 
людських ваігтостей та соці-
яльного піднесення, інспірую-
чись при тому етичними заса-
дами. Може навіть взяти ла 
себе ініціятиву в ситуаціях, я-
кі випливають 8 соціо-еконо-
мічного nponecj'. Годі бути 
байдужим, ствердивши не-
справедливу нерівність, соція-
льну ії економічну. Побудова 
справедливого соціяльного 
ладу вимагає загального ву-
снлля, при чому університети 
мають пробуджувати й внхо-
вати соціяльне (`ўмління, стн-
мулюючи бажання соціяльної 
обнови на внутріншьонаціона-
льній та міжнародній площн-
ні. Недостача соціялвиої рів-
новаги. зокрема, пктро відчу-
васться на деяких континен-
тах. м. ін. в Латинській Аме-
риці — томува^ необхідна не-
гайна і основна перебудова 
правних. політичних та соці-
нльно - економічних струк-
тур. Це причина соціяльно-
го напруження і ідеологічної 

у 8-ох .Дискусійних15оротьбн у лагиноамсрикансь-
ких jTiiBcpcHTeTax. 

2) Університет як проґреснвна 
сила соціяльної перебудовя 

мусить відповідати трьом ви-
могам: і) Залишитися вір-
ним своїм специфічним зав-
данням. якими є професійна 

ство в обличчі KOM.%-HicTH4HoijnilroTOBa науіс^ва формація 
спокуси; 6) Університет таіта шукання ГЃранди шляхом 
виховання дорослих; 7) Роля ‚наукового обсліду: 2) Трнма-
католицьких ітпвереитетів v^,, ЖИВнй звізок із соціяль-
соцілльиій царині: 8) 

Роман' Ільняиький 

Англо-Франно-Українсьна 
Держава в Канаді? 

ЗА НОВУ ІДЕОЛОГІЮ 
НА ПШНТЧНО-АМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ 

(Дискусійне) 

(9) 
Прихильники культурного І склали, приймаючи гіюма-

плюралізму вимагають, щоб; дянство Америки. В разі кон-
їх члени постійно пам'ятали, 
що вони живуть у розсіянні 
серед інших етнічних груп, 
тому співпрацювали з ними 
на соціальному, господарсь-
кпму та політичному відтнн-
ках. Вони також мають вико-
нуватн всі обов'язки, яких ви-
магас держава, і то в такій ся-
МІЙ мірі, як роблять це ТІ. ЩО 
відчувають свою льояльяість 
лише супроти американсько-
го етносу. їх зооов'язусться 
вносити якнайбільший вклад 

флікту між Америкою і краї-
ною їх походження, вони по-

і І винні робити все можливе. 
щоб його полагодити в інте-
ресі обндвох сторін. Але. ко-
ли f) цього не вдалося, миють 
взяти сторону Америки. 

2 У той час. як в політнч-
ному житті остаточну перева-
гу повинна мати Америка, в 
культурному така перевага 
належіѓться країні їх поход-
ження. оо не можна собі уя-
вігги. щоб культура могла ко-

у розвиток Америки на всіх , лннебудь зяѓѓѓй в конфлікт з 
ділянках: госпадарськІД, по-
літячлін І культурній. 

Ця теорія мас розв'язку і 
на такі складні проблеми: 

1. Члени етнічної громади 
иаіоть бути вірні присязі, яку 

льояльністю супроти цієї кра-
їнн. 

Нарешті, ця концепція вн-
ходить із заложення, що за-
триматн живою етнічну гру-
пу в Аиернці можда лшпе то-

ді. коли не будуть перернва-
тнся ії культурні зв'язки з 
материком, з якого вона вий-
шла. 

12. Непоінформованість — 
найбільший ворог україн-

ців в ЗДА і в Канаді 

Здається, мало є причин, я-
кі з такою нищівною силою 
підточують українське життя 
в ЗДА і в Канаді, як непоін-
формопаність наших людей 
про дійсні процеси, які про-
ходять на етнічному відтинку 
в цих двох країнах. 

І тому перше, що треба зро-
битн для зцементування ук-
раїнської громади, це сказати 
їй з угіг.ю виразністю, що на-
ше бажання зберегти живою 
нашу етнічно - національну 
групу не є якоюсь сепарат-
ною дню. але що воно, це ба-
жання. живе серед усіх гор-
дих. національно - розвннс-
них груп Треба сказати всім, 
хто цього не знає а не зна-
ють цих справ ЯКИХ 90г^ на-
шого нагеленяя — що і в 
ЗДА і в Канаді залишають 
свої традиції Тільки культур-
во і національно мало внроб-
лекі груѓш. 

Треба навчити і иерекона-
ти українців, що асиміляція в 
американському' етносі аж ні-
як не є абсолютною необхід-
ністю, і що боротьба з нею не 
мусить закінчитися програ-
шем. 

Треба Довести до відома на-
шого загалу, що в Америці 
вже десятки літ зударяютьсл 
у відважному двобої концеп-
ція „мелтінг пат'у" з духом 
етнічно - національного само-
збереження. і що перемога не 
тільки перехиляється вбік цсї 
останньої, але що її вже за-
кріпили за собою такі групи 
як англійці ірляндці. жиди. 
а інші йдуть до перемоги 

Ми маємо сказати шипи 
людям, що нѓе. що сильне 
здорове, панське — тркмнеть-
ся свого' Цю правду, таку 
просту, переконливу й велику. 
треба занести до свідомости 
кожної нашої людини, зокре-
ма молодої людини. Про неї 
треба розказати і тим. які в 
телевізорі і апті знайшли сенс 
життя, тим. які не вчать сво-
Іх дітей по-укрпінськн. а самі 
вдома говорять лише по-ая-
глійськи, і врешті тям між 
нами, які хочуть стати пана-
мв не через вшшщення свого, 

мі П' 
., "-и 

а через прийняття вже ство-
реннх культурних цінностей 
довкілля. 

`Усвідомлення в цих спра-
вах треба переводити всюди і 
иа кожному кроці, але воно 
повинно п е р е д усім стати 
предметом гутірок і дебат се-
ред молоді: на пластових схо-
дняах, на з'їздах сумівської 
і Ьдумівської молоді, на збо-
рах студентів. 

Jli правди треба вияснювати 
На сторінках преси, журналів, 
в радіо, на доповідях і вічах. 
Треба видавати брошури, роз-. 
кидати летючки і розвішува-
тН трансларенти. Треба пнса-
ти' й говорити так довго, аж 
Поки наша спільнота не про-
зріс і не побачить, де вона, 
ще вона, хто і як живе дов-
Kcjia неї. Варто б нашу ака-
демічну молодь закликати на 
герць шляхетних змагань. Не 
паз чуємо від неї нарікання, 
іде вона яе мас перед собою 
таких захоплюючих завдань, 
яЌ'мали її колеги в Україні. А 
со†ні тисяч українців, які сто-
ять на межі втрати свого ук-
рвінського обличчя, це що — 
жарт? Хіба це не велике аав-
даїгая? Хіба здобуття сер-
дець мільйона людей не вар-

тс зусиль і патосу молодої е-
нерґії ? 

Але свідомість цих справ 
мусить просякнути передусім 
в наші школи через наших 
священиків, учителів, вихов-
ників. Там, у школах, осере-
док впливу на молодь, а далі 
й на батьків! Там треба почи-
натн гоѓѓй рани, яких завда-
ло і завдає нам почуття мен-
шовартости. 

Як довго наші власні укра-
їнські школи виховують на-
ших дітей у непошані або в 
легковаженні до української 
культури, до нашої мови і до 
історії — так довго ми не під-
несемось на рівень інших ет-
нічннх груп, але будемо валя-
тнся в порохах і болоті куль-
турних та соціальних 
двох великих держав 
надн і ЗДА! 

Де-як-де, але в цьому пи-
танні ми мусимо бути суворі 
ft тверді і не припиняти бо-
ротьби доти, аж поки наші ді-
ти не будуть виходити з на-
ппгх шкіл горді з свого укра-
їнського п о х одження і зі 
знанням основних елементів 
української культури. 

Я погоджуюся з теорією 
етнічно - культурного плюра-

ти живий зв'язок 
Роля І ною дійсністю: 3) Давати уні-

— — — — — — — — І верситстську культуру, засно-
і ваду на інтегральній концеп-

лізму в тій її частині, де вона ції людини. Коли йде про пер-
каже, що національність не с : ші дві точки, слід оминати 
даністю, яка переходить з ро- кранпостей. Універсвтет .не 
ду в рід, як щось самозрозумі- сміє обмежуватися абстракті 
ле, але що кожне нове поко-1 ною, чисто академічною ма-
ління мас зводити за неї бій. Ітерісю. Але не оміс теж дати 
Національність, головно на І пірвати себе цілковито акту-
еміґрації. це такн справді ви-1 альним проблемам нннішньо-
слід культурного процесу. І го дня. втрачаючи історичну 
Але той процес має шанс ви-
грашу з конкуренційним про-
цесом лише тоді, коли він йо-1 конкретних проблем, висуие-
му рівний або вищий від ньо- них політичною й економіч-
го. Це. зокрема, стосується j ною дійсністю, шукання роз-
напгого культурного процесу 
на еміграції. Він мусить бути 
вищий, він обов'язково му-
сить бути вищий, бо інакше 

перспективу. До університету 
належить наукове пізнання 

в язок та співпраця в цьому 
напрямі ‚-І публічною владою 
— 'але тримаючись яри тому 

програємо бій ва національне і осв)РОИЬ партійної політики. 
самовизначення нашої моло-
ді. Цс найтяжча пеін?сторопі 

низів І для всіххнх, які на т. зв. ака-
Кя- j Деміях і культурних імпрезах, 

політичних вічах і в школах 
українознавства роблять з на-
шої політики і культури ка-
рикатуру. Карикатури с на 
те, щоб з них сміятися. Не до-
пустімо до того, щоб наші ді-
ти сміялися з українських 
письменників, музик, політн-
ків, державннх мужів. Хай в 
Ню Иорку чи в Торонті відбу 

Пін може вийти поза свої спе-
цнфічні рами хіба внйнятко-
во, під тиском вимог громад-

(Закінчений на crop. 3-ій) 

них кожний учасник виходив 
гордий з того, що він украї-
нець. 

Зле підготовані і м п р е з и 
громадянство мас яе тільки 
право, але й обов'язок бойко-
туватн. бо вони — це влйваж-
чиі̀ ї удар по нашому прести-

дуться дві імпрези на рік, але жў і агітація аа. відетупство 
хай нони будуть таю, щоб з від української гроиада. 



Ч. 154. 

ШЛЯХАМИ ІЙШ1ИХ ВР8ЧАМ 
(ПРОЩА до вщіустоврі пеони шхяаза вожоі 

ОДИПТРП В ВОФФАЛО, Н, И.) 
$З) 

чаня до чудотворної ікони 
Богоматері до Шкамення. На 
жаль, ця чудоюораа ікова не 
була в українській церкві, 
але ваш нарід так щнро гор-
нувся до неї, що ft анспівав у 
П честь одну з нангарнішнх 
оісень: 

В Тернополі місті 
Чудо ся являє ^— 
Ото Божа Махи 
Сина умовляє. 
Вона руки взносить 
І милости просить 
Для нас людей бідних, 
Слуг Ного негідних. 
В тернопільській церкві 
В великім престолі 
Просить Мати Сина 
Нам кращої долі; 
Та просить так щиро 
Спасенія миру, 
Що аж прослезилась 
Мати наша мила! 
Be перша се церква 
Вславилась цим `‡ўдам, 
Що Божая Мати 
Плакала над людом; 
Плакала й з нами 
В тернопільськім храмі 
По Божого Сина 
Матінка єдина. 
Ох! Матінко Божа, 
Пречиста `Маріє! 
За всі Л`вої сльози 
Серце з жалю мліє, 
Що ми — окаянні — 
Звемся христіяни, 
А найліпшу Неньку 
Смутимо тяженько... 
Але Ти лоск повна, 
Небесна Царице? 
Що чудо вчинила 
В подільській столиці, 
Покрий нас покровом, 
Прийми нас на ново 
В свою оборону 
До смерти, до окону! 
Покровонько наша. 
Що всіх покриваєш, 
В недолі та смутку 
Вірних потішаєш. 
Прости нам ласкаво, 
Дай час на поправу, 
Не дай умирати 
Нам без благо дати! 
Наймиліша Мати!-
Не плач вже над нами! 
Ми Тя не засмутим 
Вже більше гріхами; 
Просим лиш одного 
Ще чуда нового: 
Нехай Україна 
В церкві вся з'сднассь! 

71 о цеї пісні с дві мельодії: 
одна оригінальна, поміщена 
в місячнику ..Місіовар" Ч. 18. 
Жовква 1902, Печатня 0 0 . 
Васнліян. а друга народна, 
яка постала в нвдзбручансь-
кнх еелах, авідкя сотки- прф-
чян йшло до Тернополя на 
прощу . відпуст, на Успення 
Пресвятої Богородиці. 

ГПДКАМІНЬ - містечко 
Брідського повіту, мас церк-
ву св. Параскевії, що в мій 
відбувалися відпусти особлн-
во на Успення і Рождестар 
Пресвятої Богородиці. Тоді а 
далеких околиць, Ашли про-

Пречиста Діво, Мати 
нашого краю, 

З ангелами і святими Тя 
величаю. 

Ти грішників, з тяжко% муки 
Через Твої, спасаєш руки 
Не дай пропасти!... 

Навіть польський шляхтнч 
Станіслав Лєдоховськнн яа-
знвас . підкамеяецьку чудо 
творау ікону Божої Матері 
„Руснеґо краю Лані Вельо-
влаДна". 

У цій Врідській стороні, чу-
дотворна ікона Божої Матері 
в Діднамані 4уша ^пшшшятм 
для всіх ЗАХИСТОМ, не тільки 
для добрнх, жне і дня ЗЛИХ, 
щодоДеїдрніЙгадил.мллос-
тн благали. Про це й співа-
tnitni її таіявпаийиміммЛ яїіші в 
честь Пречистої Діан Марії: 

ХТО Ж не знає ласки Тввсй, 
Ти всіх спасаєш 

В Лідкамвні всім погрібні 
маски зсияасш: 

Темних, хворих і улЬмних, 
очищаєш там притомних 

Прошу ж і мене!... 

Про церкву, що в ній помі-
щусться чудотворна ікона Бо. 
жої Матері, як і про саму іко-
ну с в народі дуже гарні ft: ці-
каві повір'я і Історії, що їх пе-
редавали собі людн з уст до 
уст, з роду в р і д . . . 

Та Пречиста Діва Марія не 
тільки чудесно допомагала 
тим, що дав колішня .перед П 
чудотворною іконою благали 
в Неї помочі, чале, й тим, одо 
з далека линуть Д0 в#В И 'чу-
дотворної ікони, в церкві в 
Підкакені. 

ЧУДОТВОРНА I K O j H А 
БОЖОТ МАТЕРІ ОДИПТРП. 
Слово „Рдигітрія" значить — 
провідниця в дорозі. Так иа-
звано одну з трьох ікон,`що їх 
мав намалювати св. Єванге-
лнст Лука, ще за жнття Пре-
чнстоі Діви Марії. Ця ікона о 
однісю s найстарших, тобто 
найперших ікон Божої Мате-
рі. Первісно ця ікона була в 
одній церкві в Антіохії, пере-
дана "першим християнам, 
для почнтання В о г о м атері. 
Потім ця ікона була в Єруса-
лимі а ждо п'ятого сторіччя, 
коли то ЕпдокІя, жінка грець-
кого царя Теодозія Молоде 
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Д - Р ДЕНТИСТ 

М. КРИЖАНОВСЬКИЙ 
- : - НА ВАКАЦІЯХ - ^ 

в 

Пацієнтів прийматиме знову 

4-го вересня 1962. 

Приймається передплату g q 

АНГЛОМОВНУ Щ Ш В В Е Р ) 
УКРАЇНОЗНАВЄІВЙ 

ІІЕРШІШ ТОМ ПОЯВИТЬСЯ ВОЃЌНИ 1М2 Р. 
І ВКЛЮЧАТИМЕ РОЗДІЛИ: 

о ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЇ 
m ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ 

1 ПРИРОДА 
а ЛЮДНІСТЬ 
m ЕТНОГРАФІЯ 

в ІСЃТОРІЯ УКРАЇНИ 
m УКРАЇНСЬКА МОВА 
а УКРАЇНСЬКА 

КУЛЬТУРА 
в УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРА 

В КНИЗІ ВЎДУТЬ ЧИСЛЕННІ ШК)СТРАШІ І МАЛИ. 
ВВЕСЬ ЗМІСТ КНИГИ ДОВЕДЕНИЙ ДО ОСТАННЬОГО 
ЧАСУ І ЗОКРЕМА ПОДАНА В НІЙ БІБЛІОГРАФІЯ. 

І Ціна 1-го тому в передпродажу — $30.00 
Після появи книги з друку виносятнме $37.50 

а 
Замовлення надсилати на адресу УНСоюзу 

разом з чеком чи поштопим переказом. 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, I N C 

81 S3 Grand Street, Jersey City 8, NJ , І)ЉА. 

.{ttoco НЮ-г430) .лригуіала 
цю ѓкому з Єрусалиму -до 
Кадетааишододя.і,дала овоій 
сестрі св. Пульхерії, а ця по-

-сааавла П у Влахернськім 
храмі аа побережжі моря 
Мармара. 

Тут ця ікона Божої Матері 
арослаанлася багатьма чу-
дамв. В каноні Пресвятої Бо-
городнді Однгѓгрії вичясля-
схьсл загальними словами 
чудотворну діяльність Прес-
вятої Божої Матері для тих 
людей, що перед цією іко-
яою Однґітрії помочі й поря-
туаку в Неї агукали. Ця іко-
на Божої Матері Однґітрії бу-
ла непоборимою Заступнн-
цею для Христолюбивого вій-
ська, що за'Вожу правду і 
тѓраво народу йшло на прю з 
воротамв. Вона заступалась 
за покривдженими і `брала в 
охорону людей проти злоби 
ворогів і земних і пекельних. 
Вона всіх рятувала, хто тіль-
ки руки здіймав до Неї і про-
ежв милости для свого спа-
сетшя. 

Ця церква на побереясжі 
моря Мармара, що в ній по-
чатќово, -рятувала, якийсь 
час, находилася ця чудотвор-
яв ікона Богоматері, була ма-
мастнрською церквою Путе-
водителів, то значить провід-
ннків в мореплавбі. Ті, що 
плнлн кораблями, мали звя-
чай †ѓв до цього храму і мо-
лвтися про опіку і про благо-
словеннл на дорогу і про ща-
сливу плавбу, беручи рівно-
часно провідника, себто путе-
водителя Для своєї подорожі. 
Звідси й походить назва мана-
стнря й̀ ікони Пресвятої Бо-
грроднці. 

Та замітає 'й голосне на всю 
околицю Царгороду було чу-
до, коли Божа Мати сама прн-
вела двох заблуканих сліпців 
перед свою ікону і їм в чу-
десшііі спосіб повернула зір, 
так, що вовн вже яе потребу-
валв поводаторів. І відтоді 
цю ікону весь нарід став на-
зивати Одигітрія, тобто про-
відннця в дорозі життя. 

Ця .ікона Божої Матері Оди-
гітрії, а може тільки її вірна 
копія двічі прийшла з Царго-
роду на Україну. 

Перший раз привезла її гре-
цька царівна Аяяа,, дружина 
св. Володимира Великого в 
році '887. Вона одержала цю 
ікону від своїх братів Кон-
стантина і Васнлія, і прнвез-
ла її до Києва, як иайцінві-
ший скарб, як свою Провідин -
цю в дорозі. Вона й гаряче 
молилася перед тією іконою 
до Богоматері, щоб світло 
Христової віри, яке тількищо 
засяло На Україні — закріпи-
лосл, та щоб Христове Царст-
во поширилося по всій Укра-
ївськін Землі. Вона щиро бла-
гала Божу Матір в її іконі 
Однґітрії, щоб зберігала сво-
їм покровом княжу родину і 
весь народ, та щоб своїм свя-
тим Покровом захищала нову 
християнську державу. Наш 
нарід належно оцінював цей 
велики'й скарб. Не було радіс-
ної ані сумної хвилини в істо-
рії українського народу, щоб 

:У ЛШШРШ М. Я . 
Міста Снрикюін,^.Л., в'же; 

вийшла від української гро-
Тнждевь Поневолеинх Нацтй 
(ТІШ) у третьому тижні явш-
ня ц . р . — від 15 до 22-го. 

Як і в попередніх роках,; 
ініціятнва відзначення 'ТПН 
вийшла від украівснької гро-
мади. З рам єни Відділу ЗЃЌ 
ЌА під проводом діючого го-
лови Д'ра Олександра Ту-
дзяка із визначних вмеря 
каиських діячів та предстив-
ників національнаќ груп, вче 
поки ТІШ був проголопіе-
ний Президентом держави і 
губернатором стенѓу, отворе-
ио Комітет, який вшояявував 
широку програму сиаппуммп 

До Комітету увійшли оред-
ставники українців ‚поляків; 
мадярів, вірменів, лотншіп.ес-
танців, незалежних китайців 
і такі знані провідники лети-! 
комуністичного активу міста 
як д-р Антоні Бускарен, цро-
фесор католицького Ле-Монн 
коледжу, член національного 
Комітету ТПН й автор свіжо- ^ 
виданої книжки „Закордонна 
політика СССР",.Джан,ДадСі, 
голова Комісії Амернканізму 
при 41-ім Відділі Амердкан-
ського Легіону і видавець 
газети „Спетлайт" та .лдво-
кат Е. Говлі Бендіксен, годо-
ва недавно зорганізованої і 
дуже активної антикомуніс-
тичної групи. Українську гру-
пу репрезентували д-ри Олек-
сандср Ґудзик і Михайло.Ло-
газа. 

нею не поділився з Ма'ѓѓр'ю 
Божою перед її іконою Одн-
гітрії. яка ласкаво спогляда-
ла з своєї ікони на тих, що до 
Неї прибігали. Князі перед 
воєнними походами прнходи-
ля перед ікону Богоматері 
Однґітрії і просили ЇЇ, щоб ве-
ла їх і їхні війська в паввяй 
слави, звитяжний бій.'Д коли 
верталися додому, Після аа-
кінчення воєнних дів, црпхо-
днли перед iкoнy'BoжoI^Іїaтe-
рі Однґітрії і дякували їй сетн 
дечно за дізнававу ломіч, иагвЧтлвяі на цій імпрезі. U то 
славні перемоги над ворогами. 

Лругцй раз ікону, або рад-, 
ше копію ікони Божої Матері 
Однґітрії привезла .в `році 
1046 донька грецького царя 
Константнќа МоНОМаха, якою 
вія благословив її на подруж-
жя з чернігівським -князем 
Всеволодом. А самавова`бла-
гословляла цією святою іко-
ною свого сина Володимира 
Мономаха, як він йшов з Чер-
аігова у Київ, щоб засістлчла 
великокняжому престолі .До-
ля цієї ікони вам ближче ве-
відома. Відомо тільки, що-на-
ші князі брали цю евЯту іка-
ну з собою у воєнні тзоходн, 
коли йшли Сороянтн свою 
рідну землю перед ворожими 
нападами. Як в Царгороді, так 
і в Чернігові і потім в Києві 
вона славилася иногимя чу-
десами. 

(Продовження буде) 

І Д Е Т Е НА ВІДПОЧИНОК Д О Г А Н Т Е Р У ? 
M K X O O P W K ^ f ^ 

-: 

віллптк кіоск F V 1 I V ПІЃ А " є В І Л В І Д ; 
m З 
m ПОДАРУНКАМИ 

приміщений в літшіськовій оселі Ольги й Івана КОБЗЯРГО. 
Там оглянете картини наших мистців, а для знайомих 

підшукаєте дрібну мистецьку пам'ятку. 
Завідуюча кіоском 

Іваяиа САВИЦЬКА 

,С 4 ( W W 0 4 W " X K t H " ' W M X W O W f W W X W H f W W J W M O , 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCiATION, Inc. 
81-вЗ Grand Street, Jersey City 3, N.J..U.S.A. 

I hereby order the first volume of Ukraine: A Concise 
Encyclopaedia which will be published in the fall of 1962 
by the University of Toronto Press. 

Enclosed'is (a check, money order) for $ 
Please send the copy to the following address: 

Street 

State 

му ж дні виставлено частину 
образів в голі судового бу-
дввку, в публічній бібліотеці, 
в кількох банках та прнват-
ннх підприємствах на голов-
н і й вулиці міста. 

.Вершком, а рівночасно за-
кіичеввям святкувань була 
імпреза в авдиторіі Ле-Мойн-
Коледжу в неділю 22-го лнп-
ия. II започатковано виконав-
нам американського гнмну, 
що.ііого відіграла на форте-
піяиі Христя Чорна з Ютики, 
а'імпрезу відкрили коротки-
ми вступними словами голо-
ва Комітету Джан Данѓі та 
адв. Степан Обремскі, пред-
ставник польської групи і 
рівночасно майстер деремоніі. 
Довше вступне слово внголо-
снв о. Ніколяс И. Сулліван, 
президент Ле . Монн - Коле-
джу. Головну промову внго-
лоснв цроф. Бускарен. Упро-
довж 35 хвилин він зідерно 
змалював імперіяльнин ріст 
комуністичної Росії, яка збро-
сю, терором, підступом і брех 
нею заволоділа багатьма кра-
інамн Східньої Бвропв, що 
очікують тепер помочі від за-
хідяього світу, зокрема від 
Америки, щоб звільнитися 

Вінніпег — У^раівеьмжв 
часопис „НовнА "Шяігх" по-
дас, що в суботу 28 дданя ц. 
р. по полудні 50 -чоловіків з 
державною поліцією -та. ваві-1 

цінним собакою Після 24-го-, 
динного пошукування зіщй-
шли в маленькому ліску бі-
ля Соняігдеил мертве тіло 22-; 
річно! дівчини - українки До-
рн Антонеќ ко, —всього у від-
далі одної милі від батьків-
ського срармерського лому. 
Дора Антовенмо вдйшла s 
дому в четвер ЗА липня ц. р. 
о годині 10 вранці і мала не-
сааяо вернуѓвся. З огляду ва, 
те, ро вона не вернулася й на-
ступного дна. батько зоргані-
зував за нею розшук. В роди-
ні Дорн о ще батько, Іван Ан-
тонеико, мати і брат-Володе-

Фестиваль ОДУМ 

з російського комуністичного 
ярма. Він назвав поневолені 
Москвою народи аайкращи-
мн союзника ми. Америки в J5O-
ротьбі з большевнцькнм ко-
мунізмом і висловив поба-
жавня, щоб представники по-
неволеннх народів засіли як 
дорадники в таких обрронно-
мілітарннх організаціях, як 
НАТО та СЕАТО. 

Мистецьку частину імпрези 
з а п о в н и в український хор 
„Сурма", який під днрнген-
турою Зенона М'яѓкого прос-
соівав 4 пісні при фортелія-
новому супроводі п. ХрЯсті 
Чорної. Хор виступив в наці-
опальних строях і своїм спі-
вом захопив численних слу-
хачів. Про всі Ці імпрези зві-
тувала місцева американська 
преса. 

Треба підкреслити, що цьо-
горічне в і д а н а че ння ТПН 
відбулось у далеко ширших 
рямцях, ніж у попередніх ро-
ках, і мало широкий відгомін 
у місті.. Цей успіх -треба зав-
дячуватн жертвеншн праці 
членів Комітету. М. Л. 

кого розвитку та професійної 
критики, ставлячи їх на слу-
жбу людині та суспільству. 
Зокрема ііатоянцькяв уяіввр-
свтет мас постійно слідку вата 
за -проблемами свосї країни, 
вказуюче розв'лакн та оюв-
драдюючй вад соціяльвнм 

У нв я за ЯІ№ 

- НА 
Нема нічого кращого як мати щось в 
банку. Відкрийте ощадностеве конто в 
вашому банку і розбудовуйте його регу-

лярними вплатами. 

БАНКОВА ОБСЛУТА в цілій окрузі вже 
понад 100 років. 

.НІШШ COONTY NATIONAL В - Ж 
і о Ошаднскпі забезпечгні до $ІО.(УХХОО через 

FEDERAL DEPOSIT INJURANCE CORPORATION. 
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КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЄАРОЬИИЙ ЌЛЮБ - в НЮ ЙОРЌУ 
влаштовус з дор 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРЃОВОЇ Ц Е Н Т Р А Л І 

1-го, 2 ЃО І в днях 
на кортах „СОЮЗІВКИ" 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
аа індивідуальні першенства 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОЇ ЦЕНТРАЛІ 
АМЕРИКИ і КАНАДИ на ^ік 1в62 

і за мандрівні нагороди 
УНСОЮЗУ, УПРАВИ „СОЮ8ПНІЯГ тл 

РЕДАКЦІЇ „СВОБОДИ" 
в поодинокій грі: 

жінок — ЧОЛОВІКІВ — ольдвот 
-Ю№ИЮК — ЮНАКІВ. 

У змаганнях можуть брати участь амвгуня (-кл) укра-
Інського походження, яких Т-ва с членамќ УСЦАК. 

До турнірів юнаків І юначок можуть дголошупатися 
змагуші -понижче 18 років, а по турніру ольдбоів — зма-
гуші' повшцс 40 років. 

Зголошення до змагань л поданням прізвища, иіку і 
конкуренції, -просяться олати на адресу: 

Mr. Bohdan RAK 
43-21 4Wh Street — Long Island CHy 4, N. Y. 

Телефон: TW 8-7685 
до 23-го серпня 1962 p. Додаткових іголошень петк-д по-
`штко.м амапшь не праЯмистьсл, бо льосувпння відбудеться 
Перед змаганнями ua засіданні СУАСТ-Схід в Ню Иорку. 

Разом la зголошениям проситься слати впнсаве до зма-
галі. у иасоті J2L50 від кожного змагуна чи змаѓўнќи. Згс-
лошень без нпнсоиого не братиметься до уваги. 

Змдгунн чи їх Товариства подбають про замовлення 
нічлігів на ‚Союзівці". Замонлсшія проситьс`я слати вчас-
по на адресу: 

"80VUZ1VKA" 
UhrainJan NaHonal Ass'n Eslatf — Kerhonkson. N. Y. 

Спортові Т-ва виготовлять прапорці у красках свойого 
Т-аа у л н д і прямокутника 12 У 3 фути` І передадуть їх 
проводові змагань. Цобиннки турнірів одержать яагоро-
дн та грамотн. 

Збірка всіх амагуиіо в сувоту, і-ro вересня 1962 року 
у „Becettnl" —.-я гад. 9і00 ранку. 

І К А Н А Д И 

З^п) вересня 1962 р. 
ва басейні „СОЮЗІВШГ , 

ПЛАВАЦЬНІ ЗМАГАННЯ 
за ШвўиШВЯВжШ `УСЦАК 

Змагання відбудуться 

У СЛІДУЮЧИХ КОНКУ РВНЦШХ: 

допільняй SO м. 
груднќЃі: 50 -м. 
гінці: З X 60. 

ЗЃЎ ЖЧТШИ: 

ЮНАЧКИ: 

ЮНАКИ: 

довільний: ПО м ; 100 м. 
груднин: 100 м. 
горілиць: 100 м. 
Метолќќом: 60 м 
гінці: 4 X 50 довільяям 
гінці: А X 50 змінним. 



)ДА, 

Іваж Бодур, Дігройт. 

За центральне плямування й керівництво 
у національному вихованні нашої молоді 

на чужині . 
В останніх числах „Свобо-

дя" s липня ц. р. появилися 
три актуальні дописі . статті 
Ш справі виховання нашого 
м о л о д о г о покоління: Лев 
Ясінчук: „Українська школа 
а ЗДА" {чч. 133—139), L 
Сточансьхин: „Завдання ук-
рапхозиавчих ш к і л у світі 
(Ж. 133) і В. Мацьків: „Мусн-
в ю . . . " 

Інсп. Лев Ясінчук, ветеран 
Рідної Школи, дуже обшнрно 
I ділово обговорює вихован-
вя` нашої иолоді, в головному 
а каших парохіяльннх шко-
дах, зокрема а одноцілу про-
граму украінознавства в цих 
школах, яку опрацьовано й 
аатверджено а 1961 році. Про 
цю статтю згадаю пізніше. 

L Стонанськия пише в сво-
II статті, що останніми часа-
аш майже вся українська 
преса однозгідно стверджує. 
що ваша молодь відходить 
ЖІд М{атірного пня таки на на-
шнх очах, що в пресі появля-
ються вияви тривоги: „Бій за 
Xysqr молодого покоління ми 
програла" і т. п. Він підкрес-
люс, що ми не звертаємо ува-
пр. на. грлоси преси і пряму -
смо утертим шляхом, на який 
вступили десять років тому. 
І далі пише вій, що коли ми 
хочемо, щоб українознавчі 
школи виконали своє завдая-
ня, то мусимо шукати нових 
ДОрІГ-у виховній дії. мусимо 
передусім визначити точно 
з а в д а н н я українознавчих 
ш к і л . . . щоб виховати нашу 
моладь на національно свідо-
мнх і активних громадян-па-
тріотів. Отже, ясно й недво-
значно підкреслюс, що влас-

не національне виховання по-
винно бути нашою головною 
ціллю, а не навчання писати 
й читати по-українськи, не 
навчання географії а історії 
України. Він висловлюється 
за негайну уніфікацію про-
грам, о р г а и і з ування ціло-
денних дитячих садків, літніх 
таборів і т. д. Під тим всім 
підписуюся обома руками. 

В тому самому дусі пише й 
п. Мацьків, закликаючи змо-
білізувати всі ваші сили для 
національного в и х о в а н н я 
вашого молодого покоління. 
і закликає наші організації, 
щоб вони звернули свою ува-
гу на вихованая молодого 
покоління, присвятили йому 
максимум праці. І це зовсім 
слушно. Отже, обидва авто-
ри і десятки перед ними під-
креслювалв в своїх статтях, 
що ми повинні на першому 
місці ставити національне ви-
ховаиия нашої молоді, а не 
навчання писати а читати пог 
українськії. 

Сім років підносив я ці самі 
думки в статті: „Шляхи й 
засоби національно . держав-
ннцького виховання нашої 
молоді на чужині" („Україн-
ська Думка", Лондон, чч. 31-
33 із 11. 18 та 25 серпня 
1955 p . ) . 

В ній пнсав я, між іншим: 

„Не поможуть тут нічого всі 
статті про рятування душі дя-
тнни, коли ми не опрацюємо 
конкретного пляну національ-
но - державницького виховання 
нашої молоді, не у с т І fl н н м о' 
шляхів його виховання та не 
забезпечимо цього виконання 
потрібними фондами. Треба б 
тут з притиском сказати, що 
саме національно-державниць-

ке виховання, ах така, а не ли-
ше навчання писати а читати 
по-українськи, а у вищих гру-
пах навчання історії а геогра-
фії, мас бути вашою ціллю. Ці 
предмети новиќні бути одним із 
головних засобів національно-
державннцького виховання, а 
не самою ціллю. Мн повинні 
створити програму національ-
но - державницького виховання 
нашої молоді на чужині, а не 
програму навчання української 

НАГОРОДЖЕНА ЗА АКЦІЮ 
ПРОТИ ТЕЛІДОИАЛДУ 

т т 

іння Працівників Дитячої Літератури . 

І перед! мною й no мені не 
десятки, а сотки статтей на-
писано про це преважливе 
питання. І нині про те саме 
пишемо. . . 

Маємо ж свою українську 
Церкву, маємо тут 1 там ди-
тячі садки, масмо українські 
парохіяльиі школи, масмо 
школи українознавства, мас 
мо ft спеціальні курси укра 
Інознавства, масмо молодечі 
організації, в яких молодь 
вавчасться, а при тому й вн-
ховується, бо ж немає нав-
чання без виховання і навпа-
кн. І коли, не зважаючи на 
все це, б'ємо в дзвін тривоги 
що наша молодь деиаціоналі-
зусться, то мусять бути якась 
причина цього загрозливого 
стану. 

Спробуймо виявити ці не 
дотягнений, блуди та пере 
шкоди, щоб дібрати способу 
їх усунути. 

Папа Пій XI у своїй енци-
кліці про „Християнське вн-
ховання" заявляв: „Найвиз-
начніші внховвикв стверджу-
ють, що п р и ч и н а трагічної 
безуслішности сьогоднішньої 
виховної праці — це брак го-
ловного ідеалу". 

Річ ясна, що цим головним 
ідеалом, у вашому випадку, 
не може бути вміння читати н 
писати по-українськи та де-
які знання з географії й істо-
ріі України. Ідеал, який мн 
повинні поставити перед очі 
нашої молоді, — „Бог і Ук-
раїва". Ми повинні виховати 
її в релігійному та українсь-
кому дусі, повинні навчити її 
любити все своє, рідне — 
свою мову, свій обряд, славне 
минуле України, щоб вона 
почувала себе гордою з при-
належности до. великого, з 
тисячолітньою культурою й 
традицією, українського на-
роду, щоб почувала себе чле-
ном української спільноти і 
разом з нею змагала з Хрнс-
том і во Христі до найвищого 
національного і д е а л у — 
до волі й самостійності! рід-
ного краю, Української Дер-
жавн. Одним словом мусимо 
виховати нашу молодь на сві-
домих своїх завдань і обов'яз-
ків супроти свого народу і 
Батьківщини українців. І в 
тому напрямі мають бути оп-
рацьовані програми виховаи-
ая нашої молоді на чужині. 

Коли масмо перед собою 
ясну ціль, то спробуймо з чер-
гн застановитися над тим. 
якими саме шляхами - засо-
бами зможемо ми найкраще 
осягнути цю нашу піль. Спро-
буймо перейти, проаналізува-
ти середовища, в яких відбу-
вається процес виховання ді-
тей і молоді Всі знасмо, що 
ними с: родинний дім — 
батьки, Церква, дитячі садки, 
школи і молодечі організації. 

Перейдімо їх по порядку і 
подивімось, як вони вигляда-
ють. 

Родинний дім — батьки. 

Є, безперечно, ианважлнві-
шим середовищем виховання, 
зокрема національного. І вже 
тут, на першому етапі вихо-
аання. запрнмічусться дуже 
поважні недомагання. Щоб 
батьки могли включитися в 
процес національного вихо-
вання своїх дітей, вони самі 
мусять бути національно сві-
домими, мусять усвідомлю-
вати завдання і обов'язки су-
протн свого народу. На жаль, 
треба ствердити, що багато 

Українська Православна Колегія у Віннепегу 
злучилися з Манітобським університетом 

Американська лікарка' д-р 
Френсіз О. Келсі, нќа своїм 
виступом припинила продаж 
деформуючого новородкіа „лі-
ку" Телідомайд, з відзначея-
нам, що його надав їй для 
атакування її заслуг презн-
денг Кеинеді від час окремої 
урочистостн в Білому Домі 

У четвер 14.червня 1962 р. 
в адміністративному буднику 
Манітобського Ў н і верснтету 
Канади у Вшніпегу відбулося 
підписання сторонами (Коле-
гія — Університет) акту злу-
кн цих двох інституцій. Від 
того моменту Православна 
Українська Колегія у Вінні-
пегу об'єднана з Манітобсь-
ким Університетом в олау ін-
стнтуцію. Тому, що правосл. 
колегія при у н і в е р с и т е т і 
стас від цього часу третьою 
по Англіканській і Католнць-
кій прв тому ж університеті 
такою колегією, що підготов-
лятвме кандидатів на право-
славних священиків та плека-

гослов'я на рівних правах з 
іншими віровизнанйямн. Акт 
підписали повноважні пред-
ставннкн обох інституцій, на 
чолі а доктором Г. Г. Сандре-
сом, ректором університету — 
з одного боку, і з о. доктором 
С. В. Савчуком, головою дя-
рекціі Колегії — 8 другого 
боку, та інших урядових осіб. 
Тому що цей акт пов'язаний 
з перенесенням Православної 
Колеґїї ва університетську те-
риторію, будова нових і по-
більшеннх будинків Колегії 
стає великим завдання перед 
православними у к р вінцями 

ЗБОРИ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

СЕРЕДА, 
15-го СЕРПНЯ 1962: 

ДЖКРЗІ СІЃП. II. Дж, — Мі-
сячні Збори Т-ва „Кмюб По-
ступовий". Від. 70, в ЃОД. 7:00 
веч., в УНДомі, при 96 Fleet 
St. — П. Костиќ, секр. . ! 

Р О З Ш У К И 

тнме науку православного бо-1 Північної Америки. 

Новий тип розвідки 

(не конче з свосі вини) цим 
ваших родин не відповідає 
вимогам. Занедбується рідну 
мову, найбільший скарб кож-
ного народу, зустрічаємо ду-
же часто, що наші діти не 
тільки говорять по-англійсь-
ки иа вулиці між собою, але 
навіть вдома до батьків. Не-
щасні батьки не розуміють 
того, що, потураючи цьому, 
тратять дитину не лише для 
народу, але й для себе. Такої 
„льояльнрстн" не вимагає від 
вас жадна держава, в якій 
поселилася наша еміграція. 
Навпаки, визначні державні 
мужі в краях нашого посе-

Т о р о н т о н с ь к а газета 
„Гловб енд Мейл" подас в чи-
слі з 19. 6. 1962 вістку про те, 
що в Оттаві вже появилося 
представництво нової москов-
ськоі пресово! агенції під на-
звою „Новості". Дотепер Мо-
сква мала по світі лише одну 
урядову пресову агенцію, що 
звалася „ТАСС". Траплялося 
багато випадків по світі, що 
відпоручників тої агенції роз-
кривали як московських шпн-
гунів. Вони як члени амбасад 
мали право неторкальностн і 
тому мали нагоду у випалќу 
розкриття зникати без ареш-
ту і суду за залізну завісу. 

Нова агенція такого права 
не мас. Це має бути півпри-
ватна установа, яка мас слу-
житн знаряддям для збли-
ження народу совстського з 
канадійським. 

Власниками згаданої аґен-
ції с такі совстські установи: 
Спілка Журналістів СССР 
(коло 30,000 членів), Спілка 
Письменників СССР (коло 
5 000 членів), Спілка Совстсь-
ких Т о в а р нств Приязни і 
Культурних Взаємин з Чужи 

Зі спорту 
КУБИНСЬКА ЗАЛІЗКА КУРТИНА У СПОРТІ 

лення заявляють, що кожний 
нарід повинен плекати свою', ми Країнами (коло 35 това-
рідну мову, свою культуру. 
релігію І ft традиції, бо лише 
тоді став$ вій добрим грома-
дяиином даної держави. Далі. 
рідко коли зустрічаємо хату 
української родини, яка - ма-
ла б ознаки, що це — ўкраїн-
ська хата. Належало б для 
наших дітей створити хоч 
трохи рідної атмосфери "в '̀жв-
ті, в самій обстанові. 

Тому то в пе`ршу чергу 
треба повести вперту й послі-
допну освідомчу акцію серед 
наших родин дорогою пропо-
відей у церкві, преси, рефера-
тів, а навіть .індивідуальних 
відвідин. Велика ціль вв-
чагас великої праці і велп-
кнх жертв, але' вони напевно 
оплатяться.. . . . , .„' 

`- -
Отже ‚збудуймо найперше 

спільними силнмнв фунда-
мент релігійного й національ-
ного виховання нашої молоді. 
Оздоровімо найперше під ог-
лядом релігійним і націо-
нальним наші родини, які 
або з невігластва, а ще гір-
ше з байдужностн не вклю-
чаються в процес виховання 
своїх же власних дітей для 
добра самих дітей, для добра 
народу та батьків. 

рнств для 35 рівних держав 
по світі), і Товариство Пошв-
рюваиня Політичного і Нау-
кового Знання (коло 1 міль-
йона членів а 4 тисячах фі-
лій). 

Нова агенція „Новості" має 
доповнити агенцію „ТАСС". 
Відпоручннкн ТАСС в Канаді 
мають обмежений свій круг 
діяння. Зате відпоручннкн но-
вої агенції мають пітн широ-
ко в народ, знайти собі серед 
канадійців місцевих помічнн-
ків і створити батаѓ) иіиргау 
легальну сітку для збирання 
відомостей, як тепер. Факт, 
що між співвласниками но-
вої агенції в Спілка Совстсь-
кнх Товаяриств П р и я з н и і 
Культурних Взаємин з чужн-
ми країнами, говорить сам за 
себе. Кожне таке товарвство 
мас в чужій державі свого 
відповідника, місцеве товари-
ство, що працює для підне-
сення приязни між даною дер-
жавою і Москвою. Було б 
дивно, якби нова агенція не 
запрягла до збирання відомо-
стей для себе членів таких то-
вариств. 

М. С. („Новий Шлях") 

В році 1842, в лісі (Мля сала 
Кульки, пов. Томашів, замордо-
вано управителя школи ШАНА 
ЧУБАТОГО, родом а Териопо-
ля. 

В році 1942, на вул. 3-го мая 
а Тернополі, гітлерівці розстрі-
ляля студента СТЕПАНА ЧУ-
ВАТОГО, родом з Тернополя. 

Хто міг би подати інформації, 
серед яких обставин помордс-
вано згаданих, прошу писати 
на адресу: 

W. CZUBATYJ 
Staatsburg RL 9, N. Y. . 

Заграннчні часописи проситься 
про передрук. 

(Продовження буде) 

Џ Французький уряд збіль-
шнв видатно в деяких випад-
Ках до понад 50 процентів, за-
робітні платні для фрлнцузь-
ких цниіль)іих службоіців і 
техніків на територіі Алі.жнру, 
наќщо вони згодяться працю-
вати для нової незалежної a a v 
жирськоі держави. Більшість 
коштів покриватиме Франція. 
Внаслідок воєнних дій з Аль-
жиру виїхали сотки тисяч фраи-
цулів. службоваів, техніків 1 ро-
бітників. 

^ЃЧ 
ГОТУЄМО В И Д А Н Н Я 

ВЕЛИКОГО КАТАЛОГУ 
КНИЖОК, НОТ І ІШАТШОКІ 

Від довтного часу наша суспільність відчу-
вас великий брак КАТАЛОГУ КНИЖОК та 
АДРЕС ВИДАВНИЦТВ ' чн ПРИВАТНИХ' 
ВИДАВЩВ. Тому вядавтпггво „СВОБО-
ДА". щоб улегопгтя набуття книжок, ааду-
мус в найближчому часі зреалізувати ви` 
данннп 

ВЕЛИКОГО КАТАЛОГУ, -
в якому були б вміщені книжки, що в біль-
шому запасі с по книгарнях та впдялшшдТ-
вах. ; _ в 
Для тісі цілі просимо заііггересовапі видав-, 
ниіггва 1 книгарні надіслати по одному прй-f 
мірнику тих книжок, які мали б бути вміще-' 
ні в цьому каталозі. По змозі просимо пода-І 
ти в кількох реченнях зміст книжки, або за-) 
резервувати платне місце для само! кнн-
гарні чи видавництва. ' , 
Видавняцтва і книгарні можуть замоваѓм 
для себе якусь кількість каталогу з наддру-
ком їхньої фірми. 
Книжки для вміщеня в каталозі надсилати 
найдалі до 20 вересня ц. р. на адресу: 

SVOBODA 
Р. О. Box 346 

Jersey City З, N. J. 

Спортовці Куби пройшли, можливих 
останніх кількох місяців ін-
тензнвну підготовку до участи 
в Караїбськнх Ігрищах, які 
саме починаються в Кінґсто-
ні, столиці Ямайки, бувшої 
бритійськоі колонії, яка стала 
3-го серпня ц.р. незалежною 
державою. Тренували цих 216 
змагунів кастрової Куби най-
кращі спортові тренери із са-
телітськнх країн комуністич-
ного бльоку. Кубинський На-
родннй Інститут Спорту, Фі-
зкультури і Розваги доложнв 
всіх старань, щоб треновані 
так довгий час під доброю о-
пікою та з обнльннм харчем 
в столиці Куби Гавані спор-
товці — репрезентанти соція-
лістичної Куби - могли дока-
зати свою вищість над пред-
ставннкамн спорту капіталіс-
тнчного гнилого Заходу. Спе-
ціяльннн натиск у підготовці 
покладено на легкоатлетиќў і 
беЙзбол. в яких Куба вже і 
раніше мала добрі осяги в пс-
передніх Панамерикаських та 
Караїбськнх Ігрищах. У фут-
болі та плаванні Куба ще сто-
їть настільки позаду, що по-
кищо не мас виглядів пописа-
тися. 

Крім фізичної підготовки на 
міжнпродний виступ змаѓўни 
Куби мусіли вислухати цілий 
ряд лекцій та інструкцій від 
своїх комуністичних політру-
ків. Бо ж ЇД}ть ці змагуив. 
згідно з їх поглядами, поміж 
капіталістів і контрреволюці-
онерів. які можуть старатися 
перемовити когось і з змагу-
нів вибрати свободу, або вла-
штуватн ще якусь іншу шту-
ку немилу новій країні соція-
лізму. Також треба було ку-
бииським хоронителям прнго-
товнтн своїх репрезентантів 
на те, щоб вони наперед зна-
ля, як повестися в обличчі 

, „провокацій" 
„скандалів", що їх можуть 
влаштувати противники чер-
воного Кастра. Тому й разом 
із 216 змагунами ідуть на Ќа-
раЃбські Ігрища 62 особи ін-
шого ‚‚фахового" персоналу, 
який мав за завдання допнль-
нувати усіх і всього. Іншими 
словами ці опікуни спортов-
ців будуть дбати про задер-
жання лінії „революційної 
Куби" спортовцями та про 
збереження між ними і віль-
ннм світом залізної заслони. 

Цікаво теж, що всім спор-
товцям Куби прнказалн їха-
тн тільки в цивільних од ягах 
і в жадному випадку не брати 
зі собою одностроїв, чи то вій-
ськовнх, чи політнчно-рево-
люційних організацій. Забо-
роиено теж амагунам пробу-
ватн на виїзді щонебудь про-
давати, вимінювати, чи купу-
ватн. Кожннн спортовець мо-
же взяти зі собою тільки влас-
ні речі щоденного вжитку, 
спортовнй виряд, прапорці 
і герби Куби, та портрети або 
статуї Хозе Марті, героя-про-
відннка самостійницького ру-
ху Куби минулого сторіччя і 
її славного письменника і по-
ета. 

в. с. 

В І Д І Й Ш Л И ВІД НАС 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Пилип ЄРИС, — довголітній 
член Т-ва їм. М. Шашкеяича, 
ВІдд. М УНСоюзу в Гемтрем-
ку, Ммш., помер два 2-го 
серпня 1М2 р-. ма 67-му році 
життя. Покійний походив Із 
села аЗлуква, пов. Отанисла-
вів, Зах. Украіма. Полишив у 
великому горю дружину Па-
раскевім), сина Івана і дояь-
ку Марію кСопель та Ш виу-
ків. Похорон відбувся ДМИ 
6-го серпии ц. p., я пох. заве-
дення, при великій участі Ро-
дини, Приятелів, Знайомих та 
Членів Т-ва. Покійного похо-
вано иа цвинтарі Wood!awn. 
— Вічна Пому Пам'ять! 

В. Крушельницький, оехр. 

ф Комуністичний Китай за-
пропонував летунам кнтайсь-
кнх націоналістичних збройних 
сил на Формозі 8,000 унцій зо-
лота ‚значить яких 28.000 до-
лярів за доставлення на кнтай-
ський суходіл американського 
літака типу У-2. Комунокитай-
ці твердять, що З'сдинені Дер-
жави Америки засобили Чіянг 
Кай-щека своїми вясоколетни-
ми розвідувальними літаками, 
але не мають на це ніяких до-
казів І намагаються іх здобути 
з допомогою високих нагород. 

Дмитро ГАРАНДЖУК — 
2Л7 Шдд. УНС`оюзу а Лоо-
Ануіелссі, Киліір., помер ДНЯ 
20-го липня 1962 р. Покій-
ний народився 1900 р. в oeJd 
Плавуча Велика, п. Бережа-
ни, Зах. Україна. Полишив у 
смутку в старому краю сина 
Ярослава, невістку, 2 внуків 
І 2 сестри, а на еміграції ба-
гатьох Друзів, Однооельчан 
та дальшу Родину. До Аме-
рнки прибув Пок‡йниЙ 1947 р. 
до Поѓтону. В 1950 р. переїхав 
до Лос Анджелесу, Каліф., де 
був активним членом Куль-
турного Осередку, в якому 
впродовж Б каденція був в 
Управі. В старому Краю був 
у проводі багатьох Організа-
цій ти Товариств. — Пояороа 
відбувся дня 24-го липня 1962 
p., з пох. заведення до гр`еко-
кат. церкви. Покійного вохо-
вано ва кат. цвинтар{ в Лос 
Анджелесі. Похороном зайяя-
лиея: Семч}-к І Семчншии. — 
Вічна Йому Пам'ять! 

П. Сильчаи, секр. 

Ілько ВГТКК, — допголітігіії 
член Відд. 2S6 УНСоюзу в 
Иош'етавні, Огайо, помер в. 
дні 17-го липня'1662 р. По-
кіяний народився 1862 р . в се-
лі Толем ішця. Захід. Україна. 
До Поиі'ставку приїхав 1904 
p., а членом Відділу УНСою-
зу став 1912 р. Дружнќа По-
кійцого померла I960 р. По-
лишив у смутку снив Івала і 
чотири донька: Анну, Доро-
тсю, Софію і Марію. Похорон 
відбувся дня 20-го липни ц, 
p., з пох. звведентиі до укра-
Інеькоі прав, церкви св. ап. 
Петра і Павла, при участі 
оРднии і Членів Відділу. По-
кійного поховано иа церков-
ному цвинтарі св. ап. Петра 
І Павла. — В. И. П.! 

II. Ліщак, секр. 

Петро СКОРОХОДА, — довго-
літній член-фуядатор УНДо-
иу, 816 Відд. УНСоюзу В Ро-
честері, Н. И., помер, по ко-
роткій недузі. 27-го липня 
1962 p.. на 78-му році життя. 
Покійний народився 1889 р. 
в селі Конюшках, пов. Рога-
тни. То Т-ва вступив Покій-
ний 1916 p.. 1 ввесь час був 
примі рним, активним 1 свідо-
мим членом Т-ва. Був члеиом-
фуидатором, який разом з Іи-
циии піонерами поставили 
підвалини під УНДім у Ро-
честері. Покійний полишив у 
смутку дружину Теклю ‚сияа 
а Мќари І донькв: Анну Нале-
ралу і Марію Шђвч та 2 гтст-
ри в Україні. Пахорон відбув-
ся 80-го липня ц. р. Тлінні 
останки Покійного поховано 
на Holy Sepulchre Cemetery. — 
Вічна Пому Пам'ять! 

Катерина БДЛЕП, — довголіт-
ня членќа С-ва Родас Пресв. 
Богородиці, Відд. 86 УНСою-
зу в Рочеотері, Н. П., помер-
ла в дні 16-го липня 1962 р. 
Покійна прожила 66 р. Наро-
дилася 1893 р. в селі Путя-
тішці. пов. Рогатин, Зах. Ук-
раіна. До С-ва вступила 1926 
року. Покійна полишила у 
великому смутку сина Івана, 
невістку, внуків, 2 доньки: 
Мирім з родиною і Анну з 
родиною. Покійна була доб-
рою та взірцевою па^афіяп-
кою. ПоХдрон відбувся 20-го 
липня ц. р , з пох. заведення 
до церквИ св. Носафата, при 
участі Родини. Членів ВІдді-
лу та Членів різних Органі-
зацій. Покійну поховано на 
цвинтарі Holy Sepulchre. — 
Вічна їй Пам'ять! 

Софія Гунька, секр. 

i t 

Леѓве ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБШПС 

Займастьсл Похоронами в 

BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 
Те.: ORchard 4-2568 

I n 

ІВАН ЌОВАЛЬЧИК 
rUNEftAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займасться 
ПОХОРОНАМИ в СТЕНП 

NEW JERSEY. 
`Ціни приступні для всіх. 

Обслуга чесна й найкраща 
У випадку .смутку в родині, 

кличт'е, яќ в день, так 1 
В H04f t ,_ ' . 

J o h n 
KOWALCHYK 

129 ORAND STREET 
(cor. Waiten StreeH 

JERSEY CITY 2, N. J. 
Те.: HEndcrson 4-5131 

ТАРЗАЯ, 4. 4888. Денвід Стіл ще не відплив. 

З якоїсь невідомої причини 

Дейвід Стіл не міг відплисти 

яв пгхуиі. 

І так ‚діставши передишку, 
Т а р з а и і Ві-чліямс шалено 
розшукували вздовж узбе-
р і ж ж я . . . 


