
КЕННЕДІ ЗАКЛИКАЄ 
ДО АКЦІЇ В СПРАВІ 

ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ 
Гонолюлю, Гаваї. — Пре-

зядент Кеннеді, промовляючи 
на Крайовій Конференції Ме-
йорів, заявив, що „під час ио-
ральної і конституційної крн-
зн" немає часу на „частинні 
кроки та на пусте балакай-
вя". Президент закликав до 
того, щоб місцеві міські влади 
збільшили свою відповідаль-
ніеть при розв'язці ТИХ КЛО-
пітлнвих расових проблем, які 
вже стали актуальними в пів-
денннх стейтах, і які можуть 
виринути і на Півночі Кенне-
ді сказав, що не твердить, 
що всі люди с рівні в своїх 
здібностях, характерах і моти-
вах своїх вчинків. Але він 
твердить, що кожний амери-
канець повинен мати можлн-
вість розвивати свої таланти 
і мати рівну участь в амерн-
канськіи мрії. Президент пред-
ложив посадникам міст п'ятн-
пукктову програму діяння: 
1) В кожному місті треба зор-
ганізуватн окремий комітет, 
який дбав би про те, щоб не 
було напруженні між расовн-
ми групами виселення. 2) 
Скасувати всякі місцеві ра-
сові закони. 3) Не робити ра-
сових різниць прн првниман-
ні на працю. 4) Не робити ра-
сових різниць при ВИНВЙМЛЮ-
вання помешкань. 5) Повести 
кампанію, щоб зменшити чн-
сло безробітних між нефахо-
вими робітниками. . В Гоно-
люлю Президент закінчив 
п'ятиденну подорож по 5-ох 
стейтах, в понеділок був уже 
у Вашингтоні, де мав промов -
лятн в Американському уні-
версйтеті про „дуже важливу 
проблему^^я^ повідомляли З 
Білого Дому. В суботу Прези-
дент. промовляючи на снідан-
ку 2 500 демократичних жі-
нок у 'Голлнвудськім Палля-
діюмі в Лос Анджелесі. nepe– 
отерігав проти мржлйвости е-
кономічяої рецесії, якщо Кон-
ґрес цього року не ухвалить 
урядової пропозиції про ЗМЄИ-
птекня прибуткових податків. 
Президент пригадав, що в 
50-их роках ЗДА мали аж три 
економічні знижки, і тепер це 
саме повториться в шістдеся-
тях роках, коли не буде змен-
шенпл податків. Коли вдасть-
ся втримати економіку на роз-
витковому рівні аж до кінця 
1966-го року, то це буде, на 
думку Президента — „єдиний 
рекорд в історії ЗДА", і цей 
успіх показав бк'вільному сві-
тові, що ця Kpafea є „суспіль-
ністю, яка розвивається і цві-
те на прикрасу 'вільного сві-

ту". Але що б це могло ста-
тися в 1960-их роках, то тре-
ба дати „рівні можливості 
розвитку кожній дитині без 
огляду на кольор її шкіри". 
Цю політичну промову Пре-
зидента, звернену проти pec– 
публікаяців, жінки - демокра-
ти гаряче оплескували, коли 
він закінчив її таким звер-
ненням: „Мо мусило довший 
час іти вперед, і я бажав бн 
щоб ви йшли разом із нами". 
Президент дістав приречення 
жінок, що вони підтримають 
його програму у виборчому 
1964-му році. Промова Прези-
дента нагадувала його заяви 
із 1960-го року: „Федераль-
ний уряд репрезентує 180 мі-
льйонів населення, і він му-
СИТЬ ІТИ ВПереД, МУСИТЬ ВНХО-
конувати свої обов'язки". Пре-
зидент признавав, що ця кра-
їна с багата, і тому вона не 
сміс не виконувати свого іс-
торичного призначення та му-
сить бути провідником вільно-
го світу. Президент відвідаг 
і забаву випускників гай ску-
лу, одо була в тому самому 
будинку, і яка могла відбути-
ся там тільки на інтервенцій 
Президента, бо партійний про-
від вже мав згоду власника 
приміщення на скасування у-
мови з учнями гай скулу. Ніч 
з четверга на п'ятницю і р 
п'ятницю Президент був 18 
годин на літаконосцях Оріс 
кені і Кітті Говк, звідки при-
глядався, як фльота демонст-
рувала всю зброю, що її маг 
в своєму арсеналі. Після того 
Президент заявив перед 20-
000 особами на морській ра-
кетній базі, що він ,.поїде до 
Ваш'шігтдну з" 'відновленою 
гордістю на те, що с амери-
канцем, і з відновленим до-
нір'ям. бувши громадянином 
найбільшої Республіки в сві-
ті, яку охороняють найкращі 
фльота, армія і летунство". 
Президент не пошкодив собі 
вух тим, що чув постріли різ-
них калібрів пальної зброї і 
ракет, але знов пригадалися 
йому болі в спині під час ру^ 
хливої подорожі, що тривала 
в п'ятницю вже третій день. 
В п'ятницю ввечері Президент 
був на демократичному прий-
нятті в Лос Анджелесі, де 150 
членів так званого Президен-
тового Клюбу заплатили за 
карти вступу по Я 000. Між 
ними був і один республіка-
ИЇЦЬ Джек Л. Ворнер. проду-
цент фільму „ПТ - 109" про 
воєнні пригоди Президента в 
час доугої світової війни на 
Пацнфіку. 

ЗДА і Канада відкрили парк на побоєвищі 
війни з 1812-го року 

Стоні Крік, Онтаріо. — 8-
черввя канадійськнй прем'єр 
Лестер Б. Пірсоні В. Волтон 
Баттерворт. амбасадор ЗДА, 
відкрили парк на побоєвищі 
битви з 1812-гр року, яка є 
нещасливим епізодом у взас-
минах між цими двома сусід-
німи країнами' На цім побо-
євищі на півострові Ніяґара 
150 років тоїіу була сутичка 
між американськими і ая-
глійськвми військами. Битва 
закінчилася 'без нічиєї nepe– 
вагн, втрати 'були незначні, 
по обидвох сторонах згинуло 
тільки коло 50 вояків. Кана-
дінські учні вчаться в шко-
лах, що та битва була „свя-
тим місцем, де неоправдану 
агресію зустріла справедлива 
- - - і и 

нагорода". Прем'єр Пірсон 
заявив із усміхом амбасадоро-
ві Баттервортові: „Ми перемо-
гли американців, а фармерсь-
ки дівчина Лавра Секорд ста-
ла канадійською героїнею". 
Внаслідок цієї війни Англія 
признала рівність ЗДА з ін-
шимн державами тодішнього 
світу і мусіла признати всі 
здобутки американської рево-
люції. А ЗДА зате мусіли вн-
знати самостійне існування 
Кьнади. Обидва промовці, 
прем'єр Пірсон і амбасадор 
ЗДА Баттерворт, як давні 
приятелі, не розводилися про 
„нсузасаднену агресію" в 
1S12 році, тільки підкреслю-
вали мирне співжиття впро-
довж 150 років лісля битви в 
1813 році. 

„ПРАВДИВІШ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ" 

Ще в березні цього року студенти середньої школи в Беверлі 
Гі.ілс у Каліфорнії зарезервували собі балеву залю в одному 
з місцевих готелів на їхнє прийняття з нагоди закінчення 
школи. Опісля в тому самому готелі залляновано прийняття 
для президента Кеннеді і управа готелю прохала студентів 
відступити зарезервовану для них залю для президента. Тим 
часом, президент Кеннеді сам інтервеніював, щоб залишити 
велику залю для студентів, а прийняття для нього алаштува-
тн в меншій залі За це студенти вручили йому срібну тарілку 
і написом: „Для справжнього американського Президента". 

ПОНАД 1 000 ОСІБ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У ЖА-
ЛОБНИХ УРОЧИСТОСТЯХ В БАВНД БРУНУ 
З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ 

Бавнд-Брук, Н. Дж. — Дня 
9-го червня тут, в Осередку 
Української П р а вославної 
Церви в ЗДА, з нагоди 30-ої 
нічниці Великого Голоду в 
Україні, 'До- якого -свідомо до-
вела Москва, відбулося ypo– 
чисте вшанування мільйонів 
жертв цього голоду. О год. 
9:30 ранку в тимчасовій цер-
кві св. Андрія відбулась Слу-
жба Божа, після чого почала 
формуватись урочиста проце-
сія до величної Церкви - Па-
м'ятника, збудованої на честь 
героїв і мучеників українсько-
го народу. У процесії, в якій 
взяло участь понад 1 000 осіб, 
на чолі з Духовенством, ішли 
парафії, організації молоді та 
представники громадських ус-
таяов. Укіформована молодь 
— пластуни, сумівці, одумів-
ці — вишикувались перед цер. 
ковннмн сходами. За ними 
стояло старше громадянство, 
во. Всенародну панахиду в со-

служеню численного духовен-
ства на сходах Церкви-Па-' 
м'ятяика відправили високо-
преосвященні Владики Мит-
рополит Іоан і Архиспископ lv 
Мстислав'. По заніншенні П а - ^ 
иахнди виступали з короткн-
ми промовами представникі: 
українських центральних ус-
танов у ЗДА: президент У HP 
в екзияі д-р Ст. Витвицький, 
представник УККА ред. Петре 
Павлович, представники УН-
Союзу п. И. Лисогір, 1 Д-р В 
Галая, предсідник УРСоюзу 
п. А. Батюк, представники У-
ВАН. ОДУМУ;у. СУМА Пла-
сту, ОДВУ. СВУ. Добрус'у. 
козаків та ін. Жалобні ypo– 
чнстості закінчились о год 
3-ій спільним відспіваяням 
„Чуєш, брате мій" і українсь-
кого Національного Гимну. В 
дні 26-го травня по всіх церк 
вах УПЦ в ЗДА відправлено 
панахиди за душі жертв Ве-
ликого Голоду. 

gt Рим. — Смерть Папи Івана і 
вибір нового Папи відсунули 
ин задній плян всі інші enpa– 
вн в Італії. Тому публічна 
опінія мало цікавиться затяж-
иою кризою уряду в Італії, де 
,все ще існує тільки тнмчасо-
вий уряд Амінторе Фаяфані, 
а десигнований на нового 
прем'єра Альдо Моро все ще 
Kb зумів скласти новий уряд. 
Замість того преса подавала 
подробиці, що всі найвищі 
(італійські достойники — пре-
зпдент Антонів Сені, кол. пре-
зндент Джованні Гронкі й ін-
ші — віддавали останню пос-
лугу померлому Папі. Тим ча-
cr.v. з Ватнкану повідомлено, 
що рішено вперше завести 
спеціальні світляні гасла, які 
будуть , виявляти негативний 
ЧИ ПОЗИТИВНИЙ ВИСЛІД ГОЛОСУ-
вань на „конклаве", що від 
19 ц. м. засідатиме задля ви-
бору нового Папи. Пояснено, 
що рішено вимкнути непсро-
зуміиня, яке сталося під час 
внСираннн Папи в 1958 році, 

)коли один „чорний" ДИМ ПО-
мадково прийнято за „білий", 
що ніби Папу вже обрано, 
хоч такого насправді не було. 
чв поруч із світляними гасла-
йи буде збережений традвцій-
пий звичай із спалюванням 
виборчих карток з ^домішкою 
;O;:OMH, або без неї, щоб за-
Тарвлювати дим — не сказа-
Цо. В неділю 9 червня прибув 
ЯР Риму кардинал Франсіс 
Спслман з Ню Иорку. На за-
ріданні кардиналів в той день 
Ьзяли участь 44 кардинали. 
! О р г а н к о м у н і с т и ч-
Ної партії Італії, найсильні-
ШО! В ЕврОПІ ПІСЛЯ CoBCTCbKO– 
fo Союзу, „Ль'Уніта", у дов-
гій статті з приводу смерти 

На Союзіви,і почався третій з черги 
Вишкільний курс УНС 

Союзівка, Кергонксон. — 

В А М Е Р И Ц І 
'-ф Голошиїй прокуратор Ро-

берт Ф. Кеннеді і його брат се-
натор Едвард М. Кеннеді про-
мовляли назборах батьків у Ва-
шииґтоні і закликали їх, щоб 
не забирали своїх дітей зі шко-
ли перед тям часом, поки вони 
но закінчать шкільної науки. 
Справа в тому, що численні уч-
ні середніх шкіл (гай скулів) 
не докінчують повного курсу в 
школі, І пізніи)е їм важко діста. 
тн працю, бо вони не мають по-
трібної освіти^ 

ф Шеф штаву армії генерал 
Ірлі Дж ВІлрР. зізнаючи в Па-
лятній Підкомісії Збройних Сил, 

домагався в ім'я Об'єднаних 
Шефів Штабу, щоб не л1кв1ду-
ватн цивільної оборони, як це 
роблять деякі стейтн і окремі 
міста. Генерал Вілер сказав, 
що протиракетна оборона буде 
успішною тільки тоді, коли зор-
гаиїзована будо цивільна обо-
ропа. 

ф Директор К о р п у с у Миру 
сарджент Штрайвер, зізнаючи 
а Сенатській підкомісії праці, 
казав, що потрібний с, побіч 
Корпусу Миру, також і Внут-
рішній Корпус Служби. Ulpaft– 
вер казав, що до Корпусу Миру 
с тепер потрібне число arondme– 
нях добровольців. 

В неділю, 9-го червня nono– 
лудні, тут відкрито вже тре-
тій з черги секретарсько-ор 
ганізаційний вишкіл ь н и й 
курс Українського Народно-
го Союзу, головним завдан-
ням якого є приготовити 
штаб відповідно кваліфікова-
ннх працівників цієї органі-
зації в ЗДА і Канаді. Це й 
підкреслював у своєму ветуп-
ному слові гол. предсідник 
УНС Йосип Лисогір, відкрн-
ваючн курс та привітавши 
три десятки його учасників з 
багатьох місцевостей ЗДА t і 
Канади, між ними й цілий 
ряд відомих та заслужених 
діячів УНСоюзу. Відкриваю-
чн курс, п. И. Лисогір зга-
даь, що саме цього ж дня в 
осередку Української Право-
славної Церкви в Вавнд Бру-
ку та в багатьох українських 
тромадах у ЗДА відбуваються 
жалібні врочистості для від-
зиачеиня 30-річчя страшного 
гелоду, що його в народо-
вбивчих цілях зорганізувала 
Москва в окупованій нею Ук-
реїні. На його заклик прняв-
ні вставанням з місць та хви-
лнною мовчанки вшанували 
пам'ять жертв голоду. Цілі і 
завдання та систему і npor– 
раму курсів з'ясував їх opra– 
нізатор і керівник, гол. секре-
тар УНС д-р Ярослав Падох, 
згадавши на початку, що ко-
жна. розумна людина в Аме-
риці, яка бажає забезпечити 
собі і своїй родині щастя-до-
лю в усіх обставинах, вже у 

лого життя подбає про чотн-
рьох головних і необхідних 
приятелів - дорадників родн-
ИИ, МІЖ ЯКИМИ, КрІМ СВЯЩЄНН-
ка, лікаря і адвоката, є забез-
печеневий репрезентант. Ко-
жний відділовий секретар і 
урядовець та організатор УН-
Союзу, щоб могти стати та-
ким забезпеченевим прияте-
лем - дорадником української 
родини в Америці чи в KaHa– 
ді, мусить сам добре знати за-
безпеченеве діло та історію, 
завдання, цілі і досягення ук-
раїчської забезпеченевої уста-
нови — УНСоюзу. Адмініс-
траторн Союзівкн пп. Дани-
ло Слободян і Володимир 
Кгас інформували учасників 
курсів про Союзівку. як одну 
із цих додаткових прислуг, 
що їх робить УНСоюз для 
свого членства і української 
громади, та познайомили кур-
сантів з денним порядком їх 
побуту. Ред. А. Драган гово-
рив коротко про 70-річчя 
„Свободи" та її ролю, як ор-
гану УНСоюзу. На закінчен-
нк відкриття курсів їх учас-
ники самі представились. 
Курс триватиме впродовж ти-
жня та мас в програмі три 
головні частини: організа-
торський, секретарський і за-
гальннй вишкіл. Він відбува-
сться радше у формі панелів, 
бо після кожної інформацій-
ної доповіді відбуваються за-
тгги і відповіді та дебати. Два 
попередні 'подібні курси від-
булнея тут же в 1960 і 1961-
му році. Минулого 1962-го ро-
к^ курсу не було з уваги на 

У Римі загальне зацікавлення виборами 
нового Папи -

Пгпи Івана ХХШ і вибору 
нового Папи висунув вимогу, 
щоб новий Папа продовжу-
вав політику попереднього, 
рбс був бодай „нейтральний" 
в усіх справах, що становлять 
предмет спорів в сучасній хо-
ледній війні. При цій нагоді 
комуністи чини часопис тавру-
ваь попереднього Папу Ніл 
ХІІ, який ніби поставив Ка-
толицьку Церкву по боці „аг-
ресивного Атлантійського Со-
юзу". ,̂ ТІь'Уиїта" протистави-
ла теж сильні політичні 
іи:липи аристократичної роди-
ни Папи Пія ХП бідній та 
аполітичній родині Івана 
ХХШ. Італійські комуністи і 
іх ліві поплентачі внкорнсто-
вують величезний сантим сит 
і пошану, що проявились в 
Італії та всьому світі у відно-
шенні до Папи Івана ХХШ, 
дш. партійних цілей. Поваж-
і.иі. римський щоденник „Іль 
Темпо" звертає увагу, що ще 
вд життя Палн Івана ХХШ 
комуністи намагалися вико-
рпетати деякі звороти з Ен-
цнклікн „Мир на Землі" та 
деякі акти померлого Палн, 
як прийняття на авдіснцП 
Аджубея і його дружини, 
доньки Хрущова, для npona– 
ґанди. Ця комуністична дема-
гогія мала, мабуть, деякий 
успіх серед примітивних іта-
ліі:ськнх низів, в масі -като-
лицькнх, бо в останніх вибо-
рах комуністична партія в 
Італії знекала поважну nepe– 
могу. Цей момент додає від-
ваги італійським комуністам 
та їхнім поплентачам у небу 
валому дотепер прецеденті — 
старатися впливати на вибір 
найближчого Папи, із злов-
жиеаиням авторитету і nony– 
ллрности померлого Папи. 

Шеф збройних сил НАТО проти 
відокремлювання атомової зброї 

Париж. — Головний комая 
',ант всіх збройних сил Пів-
гічно - Атлантійського Союзу 
'НАТО) ген. Лайман Лемні-
іер виступив на Асамблеї НА-
ГО з вимогою, щоб просктова-
са атомова потуга в рямцях 

ЧАТО була підпорядкована 
вловній кватирі тієї організа-
йі та щоб вона охоплювала 
іе тільки проектовану надвол-
іу фльоту, озброєну атомовн-
га ракетами ,.Поляріс", але й 
vroMOBO-лідводні човни, тан-
си й гармати з атомовими 
-трільнамн. Кожна інша кон-
іепція щодо розпоряджуван-
ія тією атомовою потугою бу-
іа б — за твердженням ген. 
1. Леймніцера - ,.катастро-
Ьбю" для цілого Атлантійсь-
:оог Союзу. Цей виступ ген. 

1. Лемніцера вважають за-
гально за вияв рішучої опо-
зиції головного штабу НАТО 
проти політичної концепції, 
щоб ота атомова потуга — та 
ще й тільки атомово-надводна 
фльота — була .доступною" 
для НАТО У випадку війни, 
але була підпорядкована під 
час миру окремому проводові 
з тих країн, які її створять. 
Така політична концепція ма-
ла б ніби задовольнити амбіції 
Західньої Німеччини, яка до-
говірно не має права на влас-
ну атомову ззброю. Цроте вій-
ськові кола звертають увагу, 
що атомова потуга не може 
мати кількох власників і ко-
мандантів. а бути зінтегрова-
на в НАТО та підпопядкована 
комянпянтопі того Союзу. 

Українці між абсольвентами Летунської 
Академії 

Колорадо Спрінґс. Коло.—В нар, Кочанський і тп.) 
ііереду 5-го червня, тут відбу-
іася п'ята з черлі церемонія 
"радуації випускників Акаде-
тії Летунства, що — подібно 

4,к військова академія у Вест 
Іойнт та морська акаїемія в 
Чннаполіс забезпечують ква-
ііфікованими і вишколеними 
ггаршинами Армію і Фльоту 
- мас дати американським 
повітряним збройним силам 
іідповідно вихованих і вишко, 
іених старшин. Цього року 
Іук 501 абсольвент цієї 
академії, між якими подибу-
тгься ім'я Андрія Р. Чубатого, 
гина проф. д-ра Миколи і па-
Чі Ярослави Чубатих з Магви. 
Чю Джерзі, як також деякі 
'иші українські імена (Бод-

і тп.). хоч 
немає інформацій, які точно 
встановляли б їх українське 
походження. В ґрадуаційній 
церемонії 5-го червня взяг 
участь президент Джан Ф 
Кеннеді. сам колишній лейте-
нант фльотн. Із усіх 501 ви-
пускників академії, 493 одер-
жать комісію других лейте-
нантів авіяції, 5 мають всту 
пити до морської піхоти, один 
зголосився до армії а ОДНЕ 
до фльотіг^^^^^^ 

ф Фсдсралміе Бюро ІІІІИ-С-ПІ 
ґацій стверджус, що в ІЮІШПГ 
трьох місяцях цього року число 
злочинів в цій країні збільшн 
лося на 7 відсотків в порівнянії' 
з тим самим часом минулого 
року Найбільше збільшення за 
нотовано на передмістях вели 
ких міських метрополій. 

ЛЯОСЬКІ КОМУНІСТИ 
ВІДНОВИЛИ АТАКИ 

ПРОТИ ДЕРЖАВНОЇАРШ 
Віснціян. — Колишні ЛЯ-

осікі комуністичні партизани, 
давно вже зорганізовані в ре-
гулярне військо, знову заата-
кугалн своїх недавніх союз-
нпків — так зване невтраль-
не, тепер державне військо в 
Ляосі. Командант отого дер-
жавного війська, що підля-
гас прем'єрові Суванні Фумі, 
генерал Конґ Ле прибув до 
столиці Ляосу Віснціяну та 
повідомив, що комуністичні 
псяки просусулись на віддаль 
5 мнль ДО його головної 
кватнрн в Муонґ Фая. Ціллю 
Комуністів є заволодіти цілою 
так званою долиною Жар, ча-
етнну якої займає ще військо 
Ле Конга. Згідно з його твер-
дженням, впереді ЛАОСЬКИХ 
комуністів йдуть регулярні 
війська з Північного В'стна-
Му. Ле Конґ конферував з ге-
нералом Фумі Носоааном, ко-

ністичної кватирн в Хонг 
Хай на переговори в лідером 
комуністів, своїм дворідним 
братом князем Суфанувон-
ґом, ані не пішле туди своїх 
представників, бо не мас дос-
теточних гарантій персоиаль-
ної безпеки на зайнятій кому-
ністамн території. 

Бритій ськнй амбасадор Гом-
фрі Тревельян передав в мн-
нулу п'ятницю 7 червня ц, р. 
совстському міністрові закор-
денних справ Андресві Гро-
микові ноту з пересторогою 
проти легковажевия щораз 
гірших відносин В' Ляосі. 
Британія І СССР були спон-
зорамк Женевської конферен-
ції в 1962 p., яка встановила 
самостійний, з'едннений і нев-
тральннй Ляос. 29 травня ц. 
р. Британія і СССР зверну-
лись були з спільним заі:лн-
кок до Ляосу. щоб настав 

мандантом п р о з а х і д н ь о г о там мир і спокій та щоб ша-
правого війська. У недавній купати тамошню' Міжнародну 

Контрольну Комісію, але та-
мошні комуністи поставили 

П- мадяиській війні Ле Конг 
К( ристувався підтримкою ко-
муністів проти правого уряду 
та проти армії Фумі Носована. 
Тгпер цей останній пересунув 
на допомогу вентральному 
війську Ле Конга частину 
своїх вояків. Два амернкан-
ські транспортні літаки С-46 
і С-47, передані урядові Су-
ванни Фуми, скинули з napa– 
шутамн зброю частинам ар-
мії Ле Конга. що їх комуніс-

низку несприйнятливих ви-
мог щодо замирення. Сама 
Москва грає теж дволичну 
релю, бо вимагає право „ве-
тл" для комуно - польського 
члена тієї Міжнародної Комі-
сії в Ляосі та зажадала 3-го 
червня ц. p., щоб Британія і 
СССР звернулись із спільною 
нотою до ЗДА проти внснлан-
ня Америкою зброї для уря-

ти окружили в гористій і їду Ляосу. який ніби став од-
пажко доступній околиці.. нею із спірних сторін в Ляосі. 
Прем'єр Суванна Фума зая-1 Британія цю пропозицію від-
виь, що він не поїде до KOMV– І кннгла. 

, Рада Безпеки ОН скликана у справі 
.„мирової місії до Ємену . v 

Об'єднані Нації. — Алекс і кої дипломатії п р и й ш л о в 
Квейсон - Сакей з Ганн, цьо-1 квітні ц. р. до порозуміння, 
гомісячннй президент Р а д н і що Єгипет відкличе свої sift-
Безпеки на виразну вимогу І ська з Ємену, а Савді Аравія 
Совєтського Союзу, в справі 
відносний в Ємені і рішення 
Генерального Секретаря ви-
слатн туди мирову місію ОН. 
скликав Раду Безпеки на 9-го 
чеппня ц. р. Вілносинн в Ємені 
напружені від 27 вересня м. р. 
коли-то республіканські змов-
ники. з активною допомогою 
від Об'єднаної Арабської Pec– 
публіки. збройним переворо-
том скинули з престолу імама 

короля) М о х а м м е д а аль-

прилинить військові достави 
прихильникам імама. Однак 
Єгипет не дотримав прнречен-
ня і Савді Апабія загрозила 
одвертою війною. У такому 
випадку війна могла б поши-
рнтись і на Йорданію, а тоді 
ВИСТУПИВ би проти Йорданії 
І Об'єднаної Арабської Pec– 
публікн Ізраїль. Щоб протиді-
яти такій великій загрозі. Ге-
неральний секретар ОН' У 
Тянт -'істав згоду віч Об'сдна-

Падпа і проголосили ппези-) ної Арабської Республіки і 
тентом Абдуллаха пль-Саля- Сапді Апабії. що вони покпн-
ля. ставленика названої Pec– ють кошти місії ОН. яка бу-
публіки (Єпіпту). Єгнпетсь-; ле складатись з 200 осіб під 
кий презиіент Нассер вп- "^поіом г є н є р я л а Карля 
^лав в допомогу Сллялеві 28.- Карльссона. теперішнього го-
000 війська, танки й літаки, j лови місії ОН на Середньо-
іле Савді Арабія почала допо.' му Сході. СССР все ж хоче, 
магатн єменським племенам, j щоб формально ця справа пе-
чірним названому іманові. За рейшпп через Раду Безпеки, 
посередництвом амепикансь-і пЄ СССР мас право „вета". 

Конгресмен Вілліс очолив Комісію 
в справах протиамериканської діяльности 

Вашингтон. 9-членна Па-
татна Комісія п справах про-
чюмериканської діяльности 

„Чорноморська Січ" перемогла у півфіналі 
за Чашу Луіса 

Нюарк, 9 червня. — Фут-
больна дружина „Чорномор-

першнх кроках свого дозрі- конвенцію УНСоюзу. 

ської Січі" Нюарк виграла 
півфінальні змагання циклу 
гор за Чашу Луїса з місцевим 
сильним противником Порту-
ґальської С. К. внелідом 3:1. 
Цією перемогою ,,Чорномор-
ська Січ" увійшла до фіналу 
гор за Чашу Луїса, в якому 
зустрінуться дві українські 
дружини, бо другим фіналіс-
том є філадельфійський „Трн-
зуб". Тризуб є переможцем 
гор за Чашу Луїса від 1959 
року. У минулонедільній зус 

здобули: Мушак. Саварин і 
Каздоба. До 88-ої хВилини сї-
човнки вели 3:0 і щойно тод: 

противник стрілив ЇМ ОДИНО-
кі ворота. 

УСК Ню Порк І „Тризуб" 
Філадельфія зустрінуться на-
ступноі неділі в товариських 
змаганнях на Українському 
Селі, де УСК влаштовує свій 
весняний спортовий пікнік. 
Також у програмі цього пікні-
ку є футбольні змагання за 
першість юнаків СУАСТ-Схід, 
участь в яких візьмуть дру-
жини „Тризуба" , УСК-у і 

трічі ворота для „Ч. Січі" „Чорноморської Січі". 

часі неприсутностп конґрсс-
мена Волтера. Він с правни-
ком із спокійним темперамен-
том. Не старався стати голо-
вою Комісії, як про це стаоа-

мерти крнгресмена Френсіса 1ЛІІСЯ і н ш і ЧЛЄіш. Вілліс зая-
зибрала на свого голову після 

U. Волтера. Кдвіна Е. Велліса 
Чюїзіяни. Вілліл с в Konrpe– 
:і від 1955-го іюку. Він с та-
(ож і членом Правничої Па-
іатної Комісії. Під час none– 
тедніх двох іюків Вілліс час-
то виконував обов'язків голо-
:и Комісії н справах проти-
імериканської діяльности в 

вив після вибору, що не буде 
основних змін в політиці цієї 
Комісії. Партійний демокра-
тичний провід рекомендував 
конгресмена Вілліса. бо бояв-
ся, що інші конгресмени не 
могли б опанувати ситуації в 
цій Комісії, де часто доходить 
до гострої ВИМІНИ поглядів, 

"ГГ 

У СВІТІ 
Ф У Ляосі комуністичні вояки і дисти, які становлять більшість 

знову о с т р і л я л и в минулу j населення, с далі в гострому 
середу два гелікоптери Між'на- конфлікті з католицьким уря-
хщної Контрольної Комісії. но- j дом президента Нґо Дінг Дісна. 
ііливши машини, яле щасливо Тому, що З Д А помагають наз-
іікого не поранили Цс вже тре- j іншому президентові, то буддис-
rlfl випадок, коли комуністи ;Ти с й проти Америки. Речник 
ттріляли до гелікоптерів тісі і буддистів закинув Америці м. І.. 
Міжнародної Комісії. поклика- j що з неї приїздять ..шпигуни" 
чоі до життя an Женевським до . і до В'єтнаму. Виявилось, що во-
хиюром а 18М p.. на який пого- і ии взяли за шпигуна поета Ал-
тнлись і комуністи. лена ПнсберГа. -який видався 

ф У Лондоні закінчились на-1 буддистам підозрілою фігурою, 
ради американських та англій- бо він, як прихильник ,.бітніків". 

ьких адміралів в справі^ CTBO– j носить довгу неохійну бороду. 
рення надводної фльоти Пінніч-
но . атлантійського Союзу (НА-
ТО). зложеної з 25 кораблів ІЗ 
атомовими ракетами та з різно-
національними з а л о г а м и . Із 
проголошеного комунікату. який 
каже, що Британія „буде далі 
розглядптн" топ проект та що 
наради були .луже вартісні", 
виходить, шо англійці не дуже 
захоплені цим проектом 

ф У Південному В'єтнамі буд- лю людства 

ф Мош'іiu.fiор .іі...рі.- Kano– 
вілля, приватний секр. помер-
лого Папи Івани ХХП1. внявнв. 
що Папа, в одному моменті своєї 
поитомностн на смертній nocre– 
лі в останніх днях свого життя, 
з розпукою говорив про свій 
страх, що людство буяє навіще. 
не новою страшною війною. Па-
па. казав той духовннк. вважав 
боротьбу з а мир, найвищою ціл-
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Д-ф Роман 'СЙГоліят . -

НАТОЛИЦЬНА ВСЕСВІТНЯ СПІЛЬНОТА 
-Затикай, або ї і ч я е Місто, ознакою^ идо Палу вибрано. 

Москва й закордонна опінія Найбільший скарб І 
Ч 

; За часів Сталіна підсовстськнх громадян 
втримувано за щільною залізною заслоною 
а стані повної несвідомостн відносно всього, 
того, що дісться за кордоном, і про вільний 
світ поширювано фантастично брехливі ві-
сті. Ще й нині підсоветські громадяни чята-
ють на сторінках большевнцької преси і слу-
хаюгь з радіопередач про те, що в Америці 

і панує величезне безробіття, яке доводить 
докраю робітничу нужду, що муринн живуть 
у невільничому стані і т. п. Проте, ця npona– 
ганда мас вже куди менше довір'я у слуха-
Чів. Офіційний культурний обмін, щораз 
жвавіший туристичний рух, послаблення 

, цензури Для закордонних кореспондентів в 
СССР, зріст критицизму у віношенні ДО ,.HC– 
п омильннх" володарів Кремлю від часу роз-
вінчання Сталіна, прнватні листи і інші чпн- ' 
ники - в с е це так розсунуло щілігпи в за-

1 ліпній заслоні, що нинішнього и1дсовстсько-
го громадянина вже далеко трудніше обду-

14 рговати комуністичною пропагандою. Труд-
ніше також совєтським державним керівнн-
кам, пресі й радіо замовчувати закордонні 
голоси про СССР, які лунають, наприклад, з 
-Трибуни Об'єднаних Націй чи на інших між-
народннх зібраннях, у дипломатичних нотах 
і т. п. Не межна не давати їм відсічі, і тому. 

1 моля іі не подасться про ці голоси вісток, то 
- підсовстське - громадянство довідусться про 
них згодом із полемічних статтей чи лайок. 

Нема сумніву, що концепція ,.слівісну-
вання". -поруч із різними величезними КО-

) устями для Москви, мас для неї ту нега-
тивну сторінку, що примушує її у більшій 

Щрі рахуватися із закордонною опініао. 
-Правда, коли йде про військові інтереси со-
вотської імперії, кремлівські правителі бай-
йужі до світової опінії — вони доказують 

. цо атомовимн детонаціями чи перетворюван-
нам Куби на свою військову базу, і те саме 

, стосується послідовного ведення підривної 
и- роботи в усіх країнах світу. Але ось. налри-

'м' клад, оскаржування большеанків за кордо-
ном в антисемітдзмі спонукало їх до щораз 
нових заперечень, дармащо ці заперечення 

' ввворджують тільки ,ршність" в СССР заси-
мілврваних жидів, які працюють для pocift– 
ської культури й імперії. Гірше захвилюва-
лись большевнкн закидами щодо расизму, 

,. ,^ЯЙ виявився у відношенні до студснтів-
мурнктв у Москві, а пізніше в Софії, в Бол-
гарії і а Празі. 

Не можуть також большевнки злегкова-
жятн прикрого для них відгуку за кордо-
ном на нові шорн, що їх накладає комуяіс-
тична партія на естетських иистців і пнсь-

- цінників. Редактора літературного журналу 
„Новий Мір" вислано спеціально до Риму, 
щоб постарався послабити невдоволення іта-
лійськнх комуністів „соцреалістнчною" ду-
ртйкою. Кремлівська верхівка намагається 
не допустити, щоб афера з Євтушенком наб-
рала оа кордоном такого розголосу, як сво-
го часу було то з Пастернаком. 

Відомо, що різні конструктивні дії укра-
їнської еміграції також впливають на паціо-

. .налину політику Кремлю. Хвиля ,.рсгабілі-
тадій" прийшла почасти внаслідок репсля-
цій української еміграції про знищених Стя-
лійхм письменників і мнетців. А Україн-
ська Радянська Енциклопедія не появилася 
б, якби не вийшла в Мюнхені Загальна Ен-
циклдпедія. Москва Мусить щораз більше 
рахуватися із світовою опінісю. На жаль, 
західні державні мужі замало користуються 
ЦІСЮ опінісю в холодній війні. 

1 ” ^ 

У місгці червні, як авнчайно, закінчу-
сться шкільний рік і мільйони американсь-
кої -молоді, в тому -числі тисячі українсько-
го роду, -зокрема ті, що закінчили початко-
ву. середню чи перші ступні високої освіти, 
стають перед проблемою продовжування 
своїх студій. Очевидно, що інтересує нас пе-
редусім наша, українська студіююча молодь, 
бо ж це мас бути наша зміна, лереемннки 
нашої спадщини. 

Треба ствердити, що в основному серед 
нашої української молоді в Америці Й Кана-
ді. як І в інших країнах, подібно, як' і на 
Батьківщині,'існує великий гін до науки. Ко-
ли мова про ЗДА і Канаду, то тут в цьому 
відношенні позначився могутній зворот уже 
частпнно між двома великими війнами, а пі-
сля останньої війни, коли українські грома-
дл лб'.лмпилнел десятками тисяч нових Івгі-
ґчаятів,-проблема студій мас чи не найбіль-
ше зрозуміння. Вчиться не тільки молодь 
студійного віку, але й багато старших лю-
дей, їхніх батьків, завершують ті свої студії, 
що їх перервала війна, чи нострнфікуюїь о-
лс^жаяі в Европі дипломи. Мало є тепер у 
ЗДА і Канаді таких українських родим, в 
яких не було б когось, не кажучи вже за 
,.припнеову" школу, н коледжі чи універсн-
теті. 

Результат цього дуже надійний. Вже сьо-
годні в багатьох американських високих 
школах працюють українські професори, Іс-
нус вже також їх професійно . станова Aco– 
ціяція. В універсптетськнх бібліотеках є те-
пер немало кваліфікованих українських 6І6-
ліотекарів, а в багатьох коледжах та універ-
ситетах Існують українські студентські клю-
бн. Не без гордосте треба відмітити, що ук-
ра”нські !студентн в своїх студіях не ,,пасуть 
задніх": українські Імена рясно зустрічаємо 
між іменами тих, що здобувають найкращі 
успіхи. 

Логічним розпитком цього є факт, що 
українці не тільки опановують усі вчені про-
фес'.ї. але здобувають в тих професіях ве-
ликі успіхи, виходячи не передові місця в 
американському суспільному житті. Взяти 
хоч би такий приклад: містечко Асторія в 
Іллпной відзначало минулого року своє 125-
річчя І з тієї" нагоди опублікувало ювілейну 
книгу, на заголовній сторінці якої вміщено 
присвяту і подяку „невтомному провідникові 
нашого міста" — д-рові Юрієві Попівському. 
Це — тільки один приклад, а подібних мо-
жна було б навести дуже багато з усіх діля-
нок — від педагогічної праці в народних 
школах починаючи, а на досліджуванні кос-
мічних просторів кінчаючи. Справді. козаць-
кому роду нема переводу. 

Теж мусимо докласти всіх зусиль, щоб 
цей розвиток не тільки не послаблювався, 
але постійно і щораз більше скріплювався. 
Америка й Канада мають дуже сприятливі 
умовкни для студій, але вони мають і багато 
пепешкод у продозженні студій. Ось хоч би 
той факт, що молодій людині, ще Перед за-
вершенням науки, дуже часто усміхаються 
можливості добрих заробітків. Тим часом 
для неї немає більшого скарбу, як заисрше-
на наука, та ще в теперішніх часах! Тож 
черговий обов'язок нас, як спільноти, — 
подбати, щоб наша талановита молодь'вчн-
лася й виховувалася, набирала знання' І ста-
лнла свій характер з думкою про своїх бать-
ків і про свій нарід, про його велику І пре-
красну культуру, про його історичну недолю 
І потребу всебічної допомоги в його змаган-
нях до волі й'незалежносте. 

BfpocTopoM 109 акрів, осідок 
католицької держави, постав 
1929-ію року, як самостійна 
Державна одиниця, внаслідок 
договору - конкордату з Гга-
ЛІСЮ. Д о ТОГО Ч а с у 4JHTepHTO-
рія була складовою частиною 
Італії. Прапор ” Ватикану -
жовто - білий. т 

'ПЯпа, як голова натол!іць-
кої держави, нав'язує днпло-
матнчні відносини й вимінює 
дипломатичних представників 
з багатьма країнами. 

ЗДА. де під пю пору живе 
42 877 000 католиків, з огля-
ду на перевагу протестантів і 
інших віровнзнаневих груп, не 
мають у Вічному Місті свого 
амбасадора. -? -

В Латинській Америці, яка 
є на 809с католицькою! нара-
ховусться 193116 000 католн-
ків; в Канаді - 8 230 000; в 
Азії - 38 000 0.00; в Австралії 
і на тихооеканськях островах 
- З 132 000; в Африці - 25.-
080 000; в Европі включно з 
8-ма мільйонами католиків в 
СССР - 247 680 000. Разом у-
сіх католиків є - 558 220 000. 
Це найбільша в світі (на дру-
гому місті стоїть мохаммсдан-
-:ька із 430 000 000 членів, зор. 
ганізована релігійна спільно-
та. 

Саме тепер, коли відбува-
:ткея карколомний змаг ,за 
-її і то в є панування, коли най-
ченша помилка чи переочен-
чя в модерній техніці ісфжс 
-авдати людству неймовірної 
шкоди, ба навіть спричинити 
'.агнбіль нашої планети, та-
кож і комуністичний світ по-
чинас рахуватися з голоеру; 
того, хто мас понад 500 000-
000 зднециплікованих членів 
віруючих християн - католи-
чів. Коли Сталін в Ялті зая-

J9HB, що Папа не мас армії і 
тому не варто з ним paxyna– 
тнея, він, очевидно, не здавав 
собі справи з того, що Паля 
мас куди сильнішу армію, "як 
большевицька. — духову ар-
лію, яка віками стоїть на сто-
рожі християнства 

Після сиерти Папи не д1з-
ніше як через 18 днів колегія 
кардиналів мусить вибрати яо-
вого Папу. Під цю пору коле-
гія кардиналів має '82 членів 
і за національним складом ви-
глядас так: 29 італійців. 8 
французів, 6 еспанців, 5 - fc 
ЗДА та ін., що репрезентують 
разом 31 державу 

Пяпою може бути вибраний 
навіть звичайний священики 
але на протязі останніх 300-
років вибирали його з курії 
кардиналів. Вибори відбува1 

ються в Сикстинській каплиці 
у Римі, яку збудовано 1473-го 
року за Папи Снкста ГУ. 

На час виборів усіх карди-
налів ізолюють від світу х во-
нн двічі на день мають голо-
сувати. Щоб Пала був вибра' 
шій. треба щоб за нього відда-
ли свої голоси 2X3 присутніх 
кардиналів. Якщо при голосу, 
ванні не осягнено потрібного 
висліду, всі бальоте засилю 
ються на дріт і спалюються ^ 
вогкою соломою у спеціяль-
ній печі, встановленій у кац-
лнці.ІІаііір, вимішаний з соло-
мою, дає чорний дим, і це "р 
сигналом для вірних, які збн-
раються на площі св. Петр^, 
що Папу ще яе вибрано. Якщо 
вибір відбувся і кандидат гірві-
йняв вибір, бальоти cnanto– 
ють, але вже без соломи.. BJ-

Папа Іван ХХШ на протя 
зі не цілих п'яти років свого 
служіння на ^бетольевкому сповнену жалем і сумом: згід-

Свген Ойацькніі 

ВИЇЖДЖАЮТЬ . . . 
Під таким заголорком буе-

нос-авреськнй щоденник „Ля 
їіренса" вмістив передову, 

Престолі з'єднав собі серця "не 
тільки католиків, але н інших 
релігійних груп, які в хвилину 
його хвороби й терпінь зано-
сили "мольби до Вога, щоб 
привернув 'йому здоров'я. До 
нвйбільшнх заслуг Папн Іва-
на ХХШ зачисляють склнкан-
ня йим Вселенського Собору, 
перша сесія якого почалася 
Ії-го жовтня 1962-го року, а 
друга мала б початися4 у ве-
рескі цього ррку. З а KaHOHi4j 
ним правом новообраний Папа 
не мусить іти по лінії свого 
попередника, так що Вселен-
сЬкйй: Собор,фактично вважа-
сться'розв'язаним. 

Старанням Папи Івана XXПІ 
вдалося Ватиканові звільнити 
нашого' Первоісрарха - icno– 
відняка, Внсокопреосаященно. 
го йосифа Сліпого, з MOCKOB– 
ського ' концентраційного та-
бору. Також великою заслу-
гою перед цілим людством, 
що зДобула серця всіх людей, 
с енцикліка Івана ХХЛГ,.Мир 
на Землі" з 10-го квітня 1963-
го року. Це велика праця про 
найвищі' моральні принципи, 
які Повкнні нормувати відно-
ейнн між людьми н держава-
ми. В цій енцикліці Папа Іван 
ХХІП закликає народи світу 
до тіснішого об'єднання дов-
кола зміцненої міжнародної 
організаци і до припинення 
атомовях дослідів з мілітар-
ННМИ ЦІЛЯМИ. ДуМКИ, ВИСЛОВ-
нені в цій енц”икліці, сприйня-
ли з ентузіязмом не лише ка-
толнкя всього CB1TJ', але й ін-
ші християни і навіть жиди. 
Навіть комуністи були приму-
шені включитися до цього 
всесвітнього схвалення, хоч 
стараються вони при цьому 
перекрутити окремі тверджен-
нл енцикліки, щоб викорнста-
ти їх для своїх пропаґаядив-
шгх цілей. 

За статистикою 1962-го ро^ 
ку, поданою в „Католицькому 
Альманаху", Католицька Цер. 
ква нараховує 1924 єяйско-
пів, 421609 священиків, 189-
311 монахів. 1 012 573 мона-
хннь у різних орденах і — 
192170 парафій. 

"яо о відомостями консульства 
ЗДА в Вуенос Айресі, понад 
2000 аргентинців щомісячно 
дістають візи на постійний по-
бут в З'сдннених Державах. 
Ця пифра 'була б ще більшою, 
коли б консульство давало ві-
аи всім, хто хоче виїхати. Але 
воно просто не в стані задо-
вольннти всі бажання . . . 

Одночасно консульство по-
відомнло. що виїжджають ГО-
ЛОВНО ЛЮДИ З ВИСОКОЮ ТЄ35НІЧ-
ною університетською ОСВІ-
тою, а також фахівці в різних 
галузях знання і техніки. В 
тому числі й мистці, що мають 
надію знайти в ЗДА кращі 
можливості для своїх TajiaHt 
тів. 

Не знаю, чи в число арґен^ 
тинців, які виїжджають до 
ЗДА, включено й українців, 
що довший чи коротший час 
перебувають в Аргентині, -але 
в усякому разі й українська 
тутешня колонія відчуває ду-
Же гостро відплив з Вуенос 
Айресу інтелігентних сил, що 
подаються до ЗДА і, в меншій 
мірі, до Канади. 

З одного тільки Братства св. 
Покрови УАПЦ від'їхало вже 
понад сто членів. Подібних 
втрат зазнали й інші наші ор-
ганізації. А скільки виїхало 
людей з нової еміграції, що до 
ніяких наших організацій не 
належали! 

Серед тих, що виїхали oc-v 
таннім часом, хочу в1дзначи-
ти, зокрема, талановитого рі-
зьбаря Петра Капшученка, 
що виїхав із дружиною й до-
рослою донькою до Філядель-
фії. Його ім'я ще мало відоме 
поза Вуенос Айресом, але ма-
смо певність, що в ЗДА його 
талант і працьовитість зяай-
дуть не менше визнання, як 
знайшли в мистецьких колах 
Аргентини. 

Походячи з українського ко' 
зацького роду, Петро Kamny– 
ченко студіював у Дяіпропе-
тройському. По закінченні сту-
дій брав участь у різних вн-
ставках, звертаючи на себе у-
вагу експресивністю та pea– 
лізмом постатей, сповнених 

Іван Овечко ' і 
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Нанада поширює обмеження для 
чужинецьких рибалок 

Оттава. — Прем'єр Лестер 
В. Пірсон повідомив в Парля-
ИОРТІ, що уряд поширює за-
берону ловити рибу закордон-
нігм рибалкам з теперішніх 
ті-ьрх миль від узбережжя до 
12-ох миль. Це обмеження 
мас обов'язувати від половн-
ни травня в 1964-му році. Від-
даль 12-ох миль внмірюватн-
муть від найдалі в океан вн-
сунених пунктів узбережжя, 
а не від змінних ліній суходо-
лу, як це тепер дісться при 
визначуванні. трнмилевої ме-
жі. Згідно з новим обмежен-
ням ,не можна буде ловити 
рибу чужим рибалкам в за-
теці ріки св. Лаврентія і у 
Фандійській затоці на Атлан-
тику та ! в протоці королеви 
Шарльотти на Пацифіку. 
Прем'єр Пірсон заявив, що 
цю справу вже обговорювали 
глд час зустрічі з іірезиден-
том Кеннеді в Ганн ніс Порті. 
Провідник опозиції Джан Ді-
фенбейкер остерігав уряд, 
щоб нові зарядження не по-
псуваля приязних взаємин Компанію, домагаючися від-

лнй дим з комину каплиці є'Канади Із ЗДА, які купують шкодування в сумі І 250,000. 

аж 70 відсотків канадійського 
рибного експорту. Пірсон від-
повів, що він сподівається 
мирно полагодити цю enpa– 
ву із президентом ЗДА. Га-
дають, що нове обмеження 
відноситиметься найбільше 
проти совстськнх рибалок, 
які ловлять рибу коло кана-
дійськях берегів. 

.ф. 

Суд вирішив, що про-
дуи,ент цигарок вин-
ний у смерті курця 

Таллагассі, Ф л о р и д а . — 
Нойвищнй Стейтовий Суд 
вирішив, що продуцент ци-
гарок може бути відповідаль-
ний за те, що курець занеду-
жав та вмер внаслідок курен-
ня цигарок. Найвнщнй"Стей-
товий Суд діяв в такій справі. 
Едвін Грін сейьойоріз Маямі 
помер в 1958-му році від піет-
ряка легенів, на які занеду-
жав тому, що курив цигарки 
Лакі страйк. Вдова по Ньому 
заскаржила Амерікен Табакко 

Д-р М. Яремко 

У ВСЬОМУ ВІДЕНСЬКА „СІЧ 
ВУЛА П Е Р Ш А . . . 

(1) 
Останнім часом в украйісь-

кій пресі появляється чимраз 
більше дописів про організа-
цТТ українських студентів ви-
соких шкіл Амернкя і Кана-
,чн. Це—відрадне явище. Мо-
лгдь —'тож майбутність на-
ПДІ, 'а освічена молодь — май-
бутяі провідники нації. Що 
це не пуста фраза можна по-
бачити на прикладі українсь-
кого студентського Товари-
етвя '..Січ" у Відні. 

„Січ" -ьЦе одно із найстар-
mwx' 1 яайелавніших студент- j скаже Січ" у 
евккх товариств. Засновано нували ..Січ", 

г його у Відні в 1867 році, в то-
, -жучіяяїому”році, як і „Просві-

ту" у Львові використовуючи 
перші подуви розширеної 
конституційної свобожи в ав-

"СтрМськНІ монархії. Скоро 
,'ДЗіч"" буде святкувати свій 
столітній ювілей. За цих сто 
літ віденська л.Січ" відіграла 
колосальну ролю в розвитку 
напіояальяо-політячної дум-
к д в Галичині, хоч по суті ні-

Історія і діяльність „Січі" 
на протязі тих ста літ була 
така різноманітна й багата, 
що неможливо передати її в 
рамках вузької статті. Тому 
обмежимося тут деякими мо-
ментами, -в яких „Січ" внпе-
реджала на кілька, а то й на-
віть на десятки років загаль-
иу опінію суспільства в,Гали-
чині, що свідчить про її про-
греспвяість. 

Вже саме заснування ..Сі-
чі" у Відні було фактом не 

кс ли не була політичною ор-
ганізаиісю. В першій мірі ви-
дгла вона із своїх рядів пле-
яду визначних діячіп, лкі з 
нг^соквю посвятою працюпа-
лн для народу, щоб піднес-і аГиякого політичного аявчеи-
тн його до національних вер- )яя. В 'Шістдесятих роках 19 
шкн. Цим самим здобула со- і счміггтя москвофіли в Гали-
бі „Січ" провідне місце не ЛЇІ" чині все ще держали тюлітнч-1 ліпівські 
ше серед всієї студіюючої мо- ний провід у своїх руках. На 
лоді в Галичині, але ft серед гюдс^Сцькяй рух, під впли-
широкого громадянстпа. яке 1 вом поезій Шевченка, щойно 
густо - часто у важливих мо j починав здобувати собі пра-
миїтах чекало на те, ..що 

Відні. Псі ша-
бо знали, що 

вена була: 1) осідком - куз-
і'сю, де кристалізувались по-
л іти чи і погляди молоді, 2) 
зародком наукової академії 
3) осідком української 
денти, 4) хярнтативно -
моговою організацією 
тому всьому 5) „забавним то 
вариством", як залюбки іро 
нізував її чигйбільптй духов-. 
ний оПікуи 1 'доряДЯЯк. Остап j тс ричних тітДпцій ейОГО йа-
Тсрлецький. ' роду, який був КОЛИСЬ І сво-

бідний і могутній. „Велико-
руська уніформа" студентсь-
кого товариства „Русская Ос-
нова" у Відні не на всіх од-
наково була пошита . . . 

Частина народовецьки,х 
сті'дентів у все таки свобідні-
шому. як Львів, Відні закла,-
дас свою незалежну організа-
цію „Січ" і тим, на кілька літ 
риніше. Дає дороговказ на-
роловецьким ' студентам в 
краю для власного зорганізо-
Ьаігого життя в протяставлен-
иі до загрозливих тенденці^ 
москвофільського руху, у 

і справді, кілька літ пізніше, 
народовецькі сту-

проводом свого голови Осипа 
Партицького і En ге на Левн-
цького. Тут можна сказати, 
іцо перший напрям опозиції 
також вийшов Із „Січі", за 
що нОвоерівці накинулись иа 
неї з ..мокрим рядном". 

Кость Левицький багаїо ро-
кіз пізніше, пишучи свою 

денти впступають із MOCKBO– 
фІЛьського т^ва „Академіч-
ний Кружок" і засновують 
спій власний „Дружний ДйХ-

РЯ громадянства. Москвофі-! nrtp" (1871), а пізніше „Ака-
ли - студенти мали'евбГ вла-гдемічіге Братство" (І881). В 
сні товариства У Відні, у с ь о м у була головна заслуга 
Львові ї в Чбійіівцях. („Січі" і Драгоманова. 

Та не 'всіх однаково захоп- j В 1890 році чистина наро-
лювали ідея ,.йатушкН-Росії", дсвецької партії за ціну дея-

освободітсля - баТЮшНІ" і кнх концепцій на полі куль 
il)e-j поґодінеькі ;,пособія''. Тблов-! тури і освіти уклала з поля-ртеріяльно. 

ЛОПО-!HO Молодь, оті „Недосвідчені 'КРМИ угоду і тим започатку-
і при і діти" вЯступнЯУТЬ'рЙко 'проти 'Еьла славнозвісну ..Нову еру". 

політики іюзчисліованйя на Проти цієї угодбвої політпкц 
чужі 'Crfflrf. 'Вони' мобілізують 
власні сили^чйв'Язують^до іс-

виступилй в цілості радйна^ 
ли. Частина народовців під 
Проводом д-ра Е. Олегннцг,ко-
го І більшість січовиків під 

рамці „наукового соціялізму" 
та звичайних конституційних 
свобід. „Січ", як відомо, від 
самих своїх початків перебу-
вала під сильним Впливом 
проф. М. Драгоманова, Сергія 
Подолинського та свого 'ду-
хового батька Остапа Tep– 
ЛеЦЬКОГО. ЛЮДеЙ СОЦІЯЛІСТЯЧ-

„ІсторІю Політичної думки J но- революцій них, або, лагід-
галНцькях укрпїнціп 1848- і ніше сказавши, лівих яап-
1914", Все ще йе міг простити рямів. 

емоційністю. На початку Дру-
гої світової -війни він попадав 
в Нікополь, де' його запррси-
ли , ; створити пам'ятник Шев-
ченкові. На жаль, події війни 
не дозволили довести діло до 
кінця, і.вже вилиті форми бу-
ли знищені. 

Опинившись на еміграції, 
Капшучеико працював голов-
но над мнетецькнм oqbopM– 
ленням театральних вистав у 
Реґенобургу, аж-яомнне оня-
н н вся в Аргентині. 

Приїхавши сюди без жад-
нях васобів, Він спершу пра-
цював як звичайний робітник 
на фабриці кришталів, але ві-
льний час віддавав далі ми-
СТеЦТВу, ВИТВОРЮЮЧИ МІНІЯТЮ-
ри з теракоти на українські Й 
аргентинські теми. Ці терако-
ги відразу знайшли ПОКІТЩІВ, 
тож наш мистець мав можли-
вість не лиш покинути .фабрн-
ку і присвятитися своїй твор-
чості, але й здобути для своєї 
родини гарну хату, а для своєї 
праці — дві власні тіпальні 
печі. 

За час свого перебування в 
Аргентині П. Капшучеико 
створив понад 7 000 терако-
тових мініятюр. які всі розій-
шлися поміж прихильниками 
його мистецтва 

В 1961-му році 11. Kamuy– 
ченка запрошено навчати рі-
зьбарства у Вільному Уківер-
ситеті Мистецтв Вуенос Айрс-
су, який — , „на засвідчення 
його шляхетної дії в справі по-
ширення культури Арґентин-
ської Республіки, вирішив 0-
брати Петра Еика (мистецьке 
псевдо Капшученка '— Є. О.) 
своїм почесним членом , . . ” 

Аргентинська мистецька 
критика з нагоди двох виста 
вок творів П. Капшученка в 
грудні 1959 і в серпні 1961 pp. 
(пля українців була спеціяль-
на виставка в залі централі 
„Просвіти") не жалувала по 
хвал. і 

Відома письменниця А. Са-
лабері в журналі „Телевізія 
Аргентини" писала: „Вислов 
люватися в мистецтві з силою 
і переконанням — значить 
знаходити живий контакт із 
людьми. 'П. Енко — мистець 
свідомий ваги творчостн і дає 
доказ того у своїх скульпту-
рах. Твори Еика приваблю-
ють подихом ніжних і делі кат. 
них настроїв, що чарують екс-
преснвним багатством своєї 
техніки. 

Д-р Балляндрас, ректор Ві-
льного УнівеситеТі- Мистецтв, 
так висловився про творчість 
Капшученка: ,,П можна окре 
слнти трьома словами: душа, 
символіка і характер. Звідси 
— ефект колосальний. 

Д-р Л. Палене у журналі 
„Критика" писав: „Різьбарсь 
ка творчість П. Енка така яе 
звичайна, що її трудно зважи 
ти. Трудно зрозуміти, як ру 
ка може так цілковито відда 
вати вияви творчого духа. По-
здоронляю МИСТЦЯ, ЩО своїми 
творами робить честь Україні 
й Аргентині!" 

Перед виїздом П. Капшу 
ченка Вільний Університет 
Мистецтв влаштував нашому 
мистцеві прощальний бенкет, 
на якому д-р Балляндрас. рек 
тор, між Іншим сказав: 

— „П. Енко виїздить. залн-
пгас нас назавжди, залишає 
цю аргентинську землю в по-
шуках нових обріїїв для се 
бе і для свого мистецтва, — 
мистецтва, повного еколреснв-
НОСТЯ, мистецтва, ЩО ви п ром і-
нюс людські почування і від-
дає — в найменших подроби 
цях — його власний, непов-
торннй стиль. Вільний Універ-
онтет Мистецтва призначив 
П. Капшученка своїм пред-
ставником у ЗДА і бажає йо 
му повного успіху в його мн-
стецькій і педагогічній праці 
на цьому чудовому полі пляс-
тичного мистецтва". 

1 

січовикам і на crop. 242 тієї 
кЯнжкн картає їх як „неро-
зумннх дітей" за їх нерозва-
жннн Нрок пПотесту. Однак, 
виявилось, що ці „Діти" мали 
роцлоі були реальнішими по-
літнкамн, як їхні ,ібатькя". 

Політика „нової ери" за 
кілька років скрахувала і її 
вловили ІнІціятор. Ю. Ро-
мпичук, відрікся від Неї пуб-
лічяо, за що віденська „Січ" 
справила йому гучне прйй-
яяття. Відтоді відносини по-
між ними залишились якнан-
кращі, 1 Ю. Романуіс часто 
Допомагав „Січі" навіть ма-

Першою українською фор-
мвльнбю політичною партією 
була т. зв. русько-украінська 
партія радикалів, заснована у 
1890 році з її „максимальною 
1 мінімальною" програмою, 
яка ие виходила тоді ще поза 

Та, не зважаючи на все, 
програма радикалів з 1890 ро-
ку не відповідала вповні сі-
човнкам. Протягом довгих 
п'яти років такі січовики, а 
рівночасно члени радикаль-
ної партії, як Володимир Ох-
римович. Евген Левицький, 

'Вячеслав Будзяновський і Ю-
ліян Вачинський, борються за 
поширення програми і прпн-
няття постуляту „повної ПО-
літичяої сам ості йности русь-
ко-українського народу з пов-
ни'м і необмеженим правом 
рядити самим собою". А від-
носно земель під Австрією — 
„утворення окремої руської 
Політичної території Із русь-
кях частин Галичини та Бу-
ковннн з якяаяппірпіою авто-
яомією", Що фактично ради-
налЬна партія на своєму 4-му 
заїзді в 1896 р. Ррпйняла у 
свою програму. 

Це була перша партія, яка 
висунула формально у своїй 
програмі Ідею самостійности. 
А знедуга в тоМ,у січовиків з 
Відня. Всі вище згадані, за 
янінком Ю.'Бачвяського, але 
зате з І. Франком Та проф. М 
ГруШевським, створили в 1899 
році нову молоду народНо-де-
мократичну партію, яка та-
кож прийняла цей постулят 
„самостійностн У к р а ї н н". 
Вслід за тим пішла й ново-
створена соціял-демократична 
партія, заснована в 1900 році, 
в яку включились Юліяя Ва-
чинськяй, Микола Гаякевич 
та інші. 

Згадуючи політичні партії в 
Галичині, треба підкреслити 
ще один важливий факт, я-
к'ніі вказує на те, що члени 
„Січі" поклади -перші основи 
загальних національних до-
м а г а т ь . - самостійностн 'Ук-
раїаи, 

Таку вІдиоМдь я отримав 
недавно від' одного добродія, 
якого запитав: 

— А чому це вас не було 
вчора на обіді в Народному 
Домі? 

— Я я е .голодний, прошу 
пана! .. 

Спочатку.^ ^Дивувався та-
кій відповіді, але пізніше по-
д ^ а в : „І справді, чому він 
мав йти на обід, коли в і я . . . 
не голодний г!" ї . 

Громадські обіди при яа-
ших установах і народних До-
мах, беаперечяо, корисні йгЯе-
обхідні. Так' само —вечірні 
бенкети зЯйоюь'сияточнОіг-на-
годи. Але лише ТОДІ, "КОЛИ 
це робиться, в ̂ ііру, коли обід 
щось означає. На жаль, в цьо-
му відношеяйі, ми в Америці 
згубили Почуття міри, і яапіі 
безконечні Обіди нічого б!ль-
шого,-як спожнваякня їжі, май. 
же ніколи ие'означають. Пре-
рівні свята чи ишановуванЯя 
окремих людей'чомусь то по-
стійно Чілаштовусться з обі-
дом. При чому обіди здебіль-
пюгЧ) -виходять у нас нудйижи 
й нецікавими, особливо -длд 
молодшої Генерації, на Мку 
так нарікаємо за її збайдужін-
ня до громадської праці. "А 
нудні вони тоАу, що, замість 
бути приємним 'додатком До 
якоїсь імпреяи, обіди . стали 
центром уваги і головною 
ціллю організаторів імпрез. 
Мн кличемо людей яе на ім-
презу з обідом, а на обід з fifc– 
презою. А тоді й дивуємось і 
осуджуємо' за орак наязояаль-
ної свідомоети людину, яка 
яе прийшла на наш клич, бо 
вона . . . не голодна. 

Після імпрези з обідом, чи 
пак обіду з Імпрезою, рідко 
коли почуєщ, обговорення са-
мої імпрези. Натомість повно 
балачок про,те, що саме сма-
кувало на обіді і скільки Tpo– 
шей здобуто .тик обідом на ут-
римання якоїсь установи 'ЧИ 
Народного Дому. 

Безперечно,, справа утрн-
мання наших надбань — пе-
куча справа; і ті обіди допо-
магають нам викручуватися 
з боргів. Але й саме матерія-
льне надбання нашої еміграції 
піде прахОМ,' якщо деяь-у-
день, рік-у-рік будемо все бі-
льше і більше губити почут-
тя міри з яагоДошеяням на о-
бідн. забуваючи, і прнділшо-
чя вее менше й менше уваги 
змістові тих імпрез, додатка-
мн до яких бувають обіди. 
Думаючи про^прндбання гро-
шей на , утримання наших 
матеріяльяих цінностей, .ми 
все ж зайво' (Привчаємось до 
того, що за кожний нами DHC– 
сешій цент на громадську ціль 
мусимо обов'язково щось ОТ-
римати. На найзвичайвісівь-
кому обіді, без жадної нагоди 
влаштованому, ми готові про-
їсти й пропити п'ятку й де-
сятку долярів', але дати ту 
п'ятку - десятку отак собі, без 
ніякого обіду„' просто на на-
родннй дім чи на церкву — 
якось ніби іі жллко, хоч і зна-
смо, що і в тому, і в другому 
випадку гроші йдуть на ту са-
му ціль. Але. мн не даємо на 
ту ціль — ми купуємо голуб-
ці й їх)р1лку в ім'я тієї цілі. 
І це потрібно, але утримувати 
паші надбання лише цим 
шляхом — довга, тяжка enpa– 
ва, Яка аж ніяк не свідчить а-
ні про найгу4 свідомість, ані 
про нашу-жертвеяяість. 

З року на рік ми піднімаємо 
вступну ціну -на напіі 6оІяи-
імпрезн з метою прискорити 
збірку грошев,' і тим самим 
незаможяішввс Відштовхуємо 
Від громади (не кожен може 
заплатити Ц О за свою родн-
ну в Народному Домі), п зв-
можнішим даємо нагоду1'баз-
підстанно по^Явлитжся Своїм 
„патріотизмом", бо Ж, бачте, 
він прийшов на обід з усією 
родиною. Чи не краще було б 
утримувати низькі вступні я,і-
яи на обіди й імпрези, кцбб у-
d могли там ггобувати, а Г3ь-
дай раз на рік -звернутися — 
без обідів - із збіркою на 
спільну ціль: хай 1 яезамож-
ний, і багатший дадуть те, що 
МОЖУТЬ ЗГІДНО ІЗ СВОЄЮ СВІДО-

містю.і матеріяльним станом! 

БАТЬКИ; Зв'яжіть аомолояу 
Ваших дітей з кдйстаршок), 
найбільшою й найбагатшою 
українською національною 
установою поза межами Бать-
ківщини, якою с Український 
Народний Союз, щоб забвзне-
чити ій кращу будучність, - а 
нашій яромадіу гільному cai– 
гі косого ейдомоіо чмнаї 



Я бачив ндадої УнраіШської 
Католицької , Церкви ^итро-
полнта - Ісловідннка Иоснфа 
Сліпого. Це неначе мрія, не-
ваче свн, ^- ^ однак це дійс-
'йИЯгь, Жива правда, яку я з 
неописаною радістк)і ftep^Mta– 
вав, будучи гостем у нашого 

: улюбленого Митрополита у 
ватіканській'палаті. 

28-Квггяяи прибув jiff Риму 
літаком, це була неділя. І По-
нвділок.фано почав робити за 

'думнДвю в^Лімі. щоб мати п 
на руках, лколц їх 'Ексцелен-
ція доголять, вебе (іфІль'мУва-
тн. Це була, моя мрія, - не 
лиш поцілувати Його втомле-
ні. руки від важких кандан. 
але привести як пам'ятку, йо-
го живий образ до Америки 
для 'уТфаІн”ськ,бї еміграції. Чи 
це мені-вдається, я не знав, 
однак "був приготований на 
всякий випадок. 

По полагодженню справ з 
фільмовою тіродуНЦійго, fc?Te– 
л ефо нічно у j Ватнкані зго л о-
сив свій приїзд з проханням 
дозволу зложити візиту Екс-
цилеяції. За хвилину я ОДЄО-
жав дозвіл, щоб в 11 год. пе-
ред полуднем бути в палаті, 
їдучи туди, я чомусь не хотів 
вірити, що це дійсність, що 
ось за хвилину стану .перед 
улюбленим ;M-H'S р о”полнТоЬі, 
що стільки роїісів TenniBf erpa– 
ждан за правду, за саяту ві-
ру, за ті всі ідеали, що свідо-
мому народові "тйкі дуже до' 

tpori. 
Ватнканська варта при Gpa– 

мі мала наказ мене nepenyc– 
-тити, але перевірила мтй па-
пшбрт І' чеягнб спрямувала Цо 
палати. Вступаючи в палату, 
подумав я собі: що прннесу в 

І дарунку ваяюму Мнтрополи-
тові —Хіба лиш те, що я це 
відкрікся нашої Церкви, це 
проміняв. свойого назвиська, 
та не перестав^дюбити поне-
волену Україну. В палаті ме-
не ігрнвітав Секретар о. Mapy– 

і син. Перед мною чекало дві 
особи на авдіснцію. Отець 
Марусин зараз телефонічно 

. повідомив їх БЗксцеленцію про 
-мій прігхід і дістав відповідь, 
:щоб я почекав-хвилину і за-
лншився на обід. Отець Ма-
руснн перевів, мене до іншої 
кімнати, де я мав чекати. 

., ^Навй3..відниняються великі 
подвійні двері і являється лю-
бий Митрополит з ' словами: 
„А ти чому так зле вигляда-
сш?" Я впав на коліна, обЦІ-
лував його рукя, а з. очей чо-
мусь сажі покотилися сльози. 

Почув голоси його: „Ходи 
еідай та-поговоримо про рід-
ню"... На тему родини та рід-
ного села наша-фозмова вела-
ся На авдіснції і при обіді. В 
імамові з їх ИКе^елегіційю '.я 
чомусь.;пе^хотів тіірнти, :що то 
вже пройшло :Й:рокій.'як я 
востаннє бачив'Митрополита. 
Голос їх той самий, лиш час-
від-часу Митрополит задума-
нвй, неначе летита'куянЬь да-
леко. може й до самого Бога. 

ходи - перед ' фільмовою ;npo–' Очі їх ,ї^ецелеяції !аасужбва-
ні, — хвилинами здасться, 
що вони, дивляться кудись ду-
жі далеко. 

ЇСоли я Щхойнв. ^ U e ^ x c – 
целенція ПІДІЙШЛИ ЗО МНОЮ 
до дверей' і сказали: „Ще хо-
тів би -ХОЧ' раз побачити рідне 
СеЛО ЗаЗДріеТь".! ВтрЮ, -ЩО; ТИ-
ми словами наш Митрополит 
хетів сказати, .— гяк тужить 
за рідним красм. 

Я перебув в -Римі 'К) Днів. 
При другій зістрічі 'з ЇХІСкС-
целенцісю я просив дозволу 
фільмувати. їх Ексцеленція 
вислухали, задумалися, а -від-
так сказали - „Добре, а як 
ти це зробишл. З радости, я 
щиро подякував, але не Дав 
відповіді, бо сам не знав. Сце-
нарія в мййе не було. Тоді їх 
ЕксцеленцІя . сам накреслили 
пляни, я приступив Яо праці й 
накрутив кольоровий фільм, в 

20-ЙЙ Нурїнь Пластових Юначок 
в Джерзі Ситі має свій прапор 

Джерзі Ситі. - В суботу, 
8-го червня, тут у каплиці 
новозбудованої української 
католицької п а р а ф іяльної 
школи відбулася в. пополуд-
нев.нх годинах зворушлива у-
"рочнстість благословення пра-
Пору місцевого 26-го куреня 
Українських Пластових Юна-
чок ім. Олени Степанів. А'кту 
благословення довершив, у 
приявності зодягнених у свої 
однострої пластунок і пласту-
нів місцевої пластової станн-
ЦІ -та громадян і батьків та 
приятелів пластової молоді, 
всч. а декан Антін Ворса, ви-
голосивши при цьому npono– 
пОвідь про значення і вартість 
прапору в житті людських спі-
льиет, зокрема такої організа-
ції, як Український Пласт. 
Після благословення npano– 
ру”в каплиці, врочистість про-
Довжувалася в ТфийомнЙ залі 
Школи, знОву Ж у приявності 
пластової молоді, отця пароха 
та громадян. ^Пластові фор-
мальності переводила на пе-
реміну пластунка Ярина Typ– 

ко, Іїванка Титана' та Маркїян 
Титла, -Шсля 'формальної пе-
дачі прапору та прнречеяня 
вірябсти Йому, тфедставаиця 
Команди-Пластунок передала 
признання за працю і їх о-
держали заслужені -пластові 
-діячі Ольга Колодій і-тваика 
Нинка та -заслужений для 
пласту Громадянин, птж.'Вог-
двн Турко. До пластовях"вро-
чистостей ; належало 'також 
найменування 3-ох пластових 
розвідчяць. Вули теж!нрийт-
тання від ттхжадяя, 'тпр 'їх 
склали: 'д-ф Володимир Біло-
зор від Українських Січових 
Стрільців, л. Маркіян Коць від 
Відділу УКіКомітету та „Р4д-
ної Школи", п. Григорій Бу-
ра від Відділу ООЧСУ,-мгр. 
Денис Прнтуляк від Відділу 
СУМА, пані Назар від Пласт-
прилту, пані Біляк від Відділу 
Союзу Українок і вкінці пані 
Харченко, що в цісї нагоди 
дякувала усім за участь-в-у. 
ростостях та за працю і під-
тримку для пластової молоді. 
Прапор проектував -мистедь 
Богдан Певний. 

Володар Кузин - найкращий кадет-сержант 
у Пенсилвенійському Військовому Коледжі 

На Союзів ці відбулися два весілля 
Союзівка, Кергонксон, Н. И. 

— Ця оселя Українського 
Народного Союзу була в пер-
ших двох тижнях червня ц. р. 

ЯКОМУ ТІкУжк^ДеіЖИЙе СЛОВО 1 МІСЦем ДВОХ ВесІЛЬНИХ УРОЧНС-
- проповідь'їх Еїксйеленції. тостей.:В суботу 8-го червня, 

Після відправлених 2-х Служб -Ваявоя я до праЗДІ'і то тяжг 
кої,щоТЗ використати'Чю на-
году. Зфільмували Ватикан, 
церкву ов.' Петра, -обидві ук-
раїнські Духовні Семінарі, мо-
наетир ,,Т”рота'Ферата", за-ги-
мом Палату Паяя, а коло неї 
палату, 'що авкуяяв святої па-
м'яті Мв^трополят Шептицьт 
кий, та частину Риму. 

Фільм вже с в одній лябо-
раторії в Голлявуді в процееІ 
Буде BHnynjeSnftfe КІЛЬКОХ КО-
піях для українських осеред-
ків по цілому Цільному світі, я 
дохід я призначив для укра-
їнеькеї -акції їв (Римі. В той 
фільм я вложяв свій капітал 
з вірою, що наші громади бу-
дуть влйозяЧати й тям чином 
поможемо спільно' нашій акції 
В Римі. Я уважав за-сий чюо-
в'язок той фільм зробити, ма-
точн продутясію -тут fe 1Голли-
вуді'нід'яазвою „РОДА". 

КОЛИ ТОЙ ФІЛЬМ буде ТТУГО-
внй, то ші дамо оголошення в 
усІй^вчіШій п ^ е о і , — тож 
орошу слідкувати за тям. 

Божих, відбулося в украінсь-
кій католицькій каплиці він-
чаяня Магдалини Марти Ocra– 
пюк, доньки проф. Теофіля 
і Марії з Шмаліковських Ocra– 
пюків із nokirfci, Й. Й., з Не-
сторои Тарасом Колцьо, си-
ЯоМ Володимира і Евгенії з 
Кряжаяівськнх Колців з Ро-
честеру, Н. Й. Акту вінчання 
довершили впр. оо. П. Мель-
янчук' і Л. Гузар, перший ' із 
шейх виголосив ! йрЯВІталЬне 
слово -до Молодих. Увечері у 
великій залі гостнншщі відбу-
лося птятйняття, в якому ВЗЯ-
ло участь ^оло 140 'гостей; 
між ними обидва священики. 
гол. предсідннк Й. Лисогір з 
дружиною, директори Союзів-
кй Данило Слободян з дружи-
пою та В. Квас і інші. Старос-

і 
З'ЇЗД 

1938 - ^ г Ш 
ЛБІТУРІСНТКН УКРАЇНСЬКОЇ ДІВОЧОЇ ГІМНАЗП УПТ 

„РІДНА ШКОЛА" Я ОГАНИСЛАВОВІ 
4 . - в л а н г г о в у ї о т ь ' -

кляси 
У Хб-ЛПГГЯ^ІМТУРЯ 

в дні. tS-ro і 16-го червня 1963 року 
в ГАНТЕРІ на оселі ,іКСЕНЯ" у п-йа Кобзарів. 

З нагоди, З'їзду запрошуємо Веч. Отців -Катехитїв, Вп. 
Панів Директорів, Професорів, іТ-арюиок -1 Товаршція 1 
всіх Стание-іавяків з Родншшв. 

ПРОГРАМА З'ЇЗДУ: 
Субота,'15-го червня: 

год. 12 впол.: Служба Божа 
грА, 2 попол.: Спільная обід 
год. 8 веч : Забава 

Зголошення просимо надсялати на адресу: 
І. КОБЗЯР - JEWETT CENTER - ГАНЇтІР, Н.-И. 

Тел.: Hunter "4700 
. Доїзд: Thruway - ^иїзд 20. 

За ближчими інформаціями зввртатяся на адресу: 
J. KRYZANOWSKY - 150-16y87fii^L,!iAMAiCAee,'fl .v. 

Tel.: АХ 7-7621 ' 

доповніть свою ВЮЛІОТВКУ: - КУПІТЬ; 
- НАКЛАД КНИЖКИ ВИЧЕРПУЄТЬСЯ! -

АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ 
Проф. д-ра Ярослава ПАСТЕРНАК А 

ф Т90 огорінок друку еф ^ квипорові тмблшщі 
f l8 маП 9 372 L-пострапДй 

ЦІНА - 515.00. 
"г Замовлення слати на адресу: 
ARCHAEOLOGY OF. UKRAWE 

М2 Rntmyniede Rd— Toioflto^, Ont. 
Голоси науковців про „Археологію України": 

Проф. М. ИІіллер: Разом з Історіето М. Грушевського вона 
(Археологія) творить Біблію ухраГнем^го народу. 

Проф М. Чубатий: Праця (Археологія України) д-ра Па-
^ ^ стернака доказус повністю незалежну формацію ук-

раінського народу від московського. 

тою був-д^р Любомнр Бабяк з 
Балтимору. Молоті обоє відомі 
із свосі активності!: Магдале-
на Марта була діяльною в 
Пласті і 5. років працювала в 
канцелярії Союзівни. Цього 
року-вона з відзначенням за-
кінчнла В а с c a p Коледж в 
Покіпсі. Молодий Н^стор Та-
рас Колцьо теж активний, 
як член Куреня „Чорномор-
ц4в" у Пласті. - ' 

'Тиждень раніше дня 1-го 
червня, в українській право-
славнеЙ 'каплиці яа Союзівці 
відбулося вінчання відомого 
нашого громадянина і підпри-
смця Юліяна Бачннського -з 
Цю Порку з панею Марією 
Самотійчук. А к т у вінчаная 
довершив вир. о. мітрат Лев 
Весоловськнн з Ню Иорку в 
сослуженні ДВОХ ІНШИХ СВЯч 
щеникіи. Увечері у великій 
залі Союзівки відбулося ве^ 
сільне прийняття для aanpo– 
шених гостей, під час якого 
весільним старостою був інж. 
І. Вштоняк з НЮ Иорку. і. 

Ш24 1 

Гоффу оскаржують в незаконних фінансових 
операціях ,у висоті 520 мільйонів 

Ватлингтон. — Департамент 
Спраиедогавоети тйгіс скаргу 
проти голоті Міжнародного 
Братства Шоферів Дже'гімса 
Р. Гоффи; в якій оскаржуеть-
СЯ 'ЙОГО І СІМОХ ТИТЛИХ Ov-Іб В 
тому, що вони обманливим 
способом дістали позичку у 
висоті S20-OX мільйонів Із пен-
сійного фонду спілки tmxpe– 
рів. В цій екарзі. говориться 
про те, що ці 8 осіб викорис-
тали одне мільйон із цісї по-
зичкк в свою влаАгу користь. 
Гоффа с вже оскарженні'і за 
подібні дві інші провини в 

зі згаданого витце одного міль 
нона принаймні ЯОО,ООО На 
свої фінансові зобов'язання' в 
будівельному проекті на Флр-
рнді. Інші - оскаржені особи: 
Бенджамгн Дранов із Міняеа-
полісу, Ейб Вейиблатт fa Тїю 
Норку, Семюел Гайнем to 
Флориди.' Джордж Бнрріс 1 
Герберт ВнррІс із Ню Иорку, 
Кальвін Ковенс з Флориди та 
Захарі Стрейт із НЮ Орліясу. 

ттттта ОГОЛОНШНЬ^-гг-яга 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 

1-Ьга через одну шпальту 
за культурні імпрези (академії, посмертні згад-
ки, розщукн, подяки) 12.00 

1-Іич через одну шявльту --
за внзнесові оголошення (ааоавн, фестяни, шк-
ніки, бенкети, банки, продаж домів 1 т. ю) 53.00 

1.!нч через одну шпальту 
за політичні оголошення (виборчі кампанії) . . . 54 ии 

Оголошення через 8 шпальт (ціла сторінка) по S3.00 
за інч за кожного рода оголошення. 

Виготовлення кліше на одну шпальту 54.75 
Виготовлення кліше на дві шпальти 56.50 
Повідомляється всі с^ганІзацП. устаявніїї поодинокі осовн, 
які довгтють ва оголошення, в^адмЬНетраиія буде змуше-
на відкинути чергове отслагденя. докл яе вудуть вярівяяні 

попередні рахуняж. 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ в ЗДА 

В неділю 16-го червня 1963.року, 
год. 10.30 рапку 

Оселя СУМА 8 Елленвілі, Н. Й. і 
В ДВАДЦЯТИП'ЯТИРІЧЧЯ СМТСРТИ 

сл. п. полк. Євгена НОНОВАЛЬЦЯ 
П О К Л І Н ГЕРОЯМ 

Архиєрейсьну Службу Бету 
— відслужить — 

їх Високопреосвященство Кир ИОСИФ, 
(.'пнекон ОгсмфордсмюІ EnapxiL 

Ш 
П P O ^ P A M A : 

СЛОВО В. ПРЕМ'ЄРА УКРАЇНИ, ГОЛОВИ ЦК АВН П. Я. 
ОТЕЦЬКА, СВЯТОЧНА ПРОМОВА Д-РА М. КУШНІРА, 
ВИСТУПИ МІШАНОГО ХОРУ ОСЕРЕДКУ СУМА1 В НЮ 
ИОРКУ 1 МУЖЕСЬКОГО ХОРУ „ГОМІН" ПІД ДИР. п. М. 
КОРМЕЛЮКА, КАПЕЛІ БАНДУРИСТОК ОСЕРЕДКУ 
СУМА В НЮ ИОРКУ ПІД ДИР. п. М. ДЛНИЛІВА, РЕЦН-
ТАЦП „ПРИСВЯТА ГЕРОЛІГ'. ЮНАЦТВА ОСЕРЕДКУ 

СУМА В НЮАРКУ ПІД КЕР. п. Ю. КОНОШВА. 
Ф 

В суботу 15-го червня 1963 року 
тхщ. 8-ма вечора 

Святочна Ватра 
Чисельною участю пІддаЯИЬ Поклін Пбртбям-Вбрпям 

за Волю України. 
КОМІТЕТ 

Зголошення на автобуси приймають Відділи ООЧСУ і 
Осередки СУМА. 

пгдеюіши-ФОНД „овОБОДН”ІП -щаьтлм і . 
ТмгцйойуЛЙЬці друкусмо ИМна тих ВШ. Громадин, ^ о ^ В Д ? ^ Ї Й " 
свою добровільну д iftr л а т у "до Передплати т а ЧябЮ ' Й Ч Й І ^ ^ 
на фонд „ С в о б o f r e " т а Н видань: англомовного ,^У^фатяськбто 

Т Ч и й й Ш й і ' ' ' і дитячого журналу „ В е с е л к а " , і потвврджувйо 
в подякою висоту одержаної суми. 

С П И С О К Ч. 16. "' 

Президент Пеномлвенійського коледжу декорус кадета 

ЧНИІ^АІЩМІНІІІИП, 
Торонто t 70.00 

ПгВо С. ЩяШшжм, 
Кяівлми 10.00 

'А. ЛисоШ, Вілтон 5.00 
І. ЛКяГа, Яомквуд 5.00 
А. ТобЧйИСАкнй. Омага 5.00 
^П. ,ГоіввіГ^ук, Кліфтон '4.00 
О.'Колтуиьвк, Д е ї т е р 4.00 

^ . 'Гв і здь , W!JIHдельфін 4:00 
ІВЯвИж, "ТРіИестер S.00 
Н. Нвв^сьКйа,'ГоИгр-С. s;on 
А. 'іВ:іцлавсикий. Бруклян 'З.ОО 
Р. СкордІоглтжй,ТІю-Порк 2.00 
5ЙЦж ЧІрнгода, Рочтетвр 2.00 
Б. ІІК(й(И,-ЛуШАч -Л:ОІІ 

^ї. іГараоевич, Ірвіяґтеи 2.00 
м . СОЄКОИНИ, чияядсльфія г:оо 
41 іВ^рхола, КчяівяСид -2.00 
М. Дорвю, Нюарк -2.00 
ttvp Д. Нахпвйя, Рочестер 2.00 
М. Хандевсмскй.' Ірвіїп^гон 2.00 

X ІСухар, Асторія 2.00 
A. rytMp, 'Рочійтер 2.00 
Я. Пеледіенко, Гемілтои 2.00 
І. Загоруйко,'вурліяґтон 1-00 

Кожного року в цьому вій' иіше, 2 роки тому взад, -він 
ськовому коледжі йдуть зма 
гання кадетів сержантів за 
перше місце. Сержанта, що 
найкраще вив'язувався зі сво-
Тх обов'язків в даному .році, 
висувас його компанія як сво-
го представника на остаточні 
змагання представників всіх 
компаній, то с на теоретичні 
іспити перед слеціяльиою КО-
місісю. В 1962-1963 шк. 'році 
перше місце здобув кадет Во-
лодар Кузик, студент 3-го ро-
ку. Тому під час урочистих 
військових парад при кінці 
шкільного року президент КО-
леджу д-р Моль в асисті офі-
церів особисто декорував його 
медалею "The Major Benjamin 
S. ІЗеггу Memorial Award." 

Цею нагородою Володар 
приніс честь не тільки собі і 
своїй родині, але також всій 
українській громаді. Ще дав-

звернув увагу на иеправиль-
ності професорові історії, який 
відступив Йому цілу годину 
на учягішну оборону Княжої 
Доби як частняи укратнсь-
иої,^а яе ростйської історії. 

Цього року він вибрав npa– 
цю „Legal Status of'Ukraine", 
де доказував, що Україна по 
першій світовій війні, змага-
ючнсь за утримання самосттй-
ности, була - визнана ягідно з 
міжнародним правом. За його 
ІНІЦІАТИВОЮ під час весняного 
о^естнвалю в коледжі висту-
пнла група'украінсБких сту-
дентів Із Рутґерс університету 
з українськими танками, яку 
слухачі, професори, кадети і 
їх родичі, нагородили ряснл-
ми оплесками. Розуміється, 
що при тому було коротке 
слово про Україну і її танки. 

Н. Н. 

Сестридтво' НЗГТД Марії 
Куртіс Еев t 5.00 

М. 'Новак, Яос Апхжелес 4.00 
А. Лобур,'Кята-чеид 4!00 
Д-р”М. Зартіьі:нй, ВруклНН 4.00 
М. ВоЙеіо'к,”Врл-'кляи 4.00 
1А. 'Камеи^іць, ДОтровт 4.00 
М. Дудич,-Шйкаґо S.00 
Д . Косців, Дос Аядіввіес 
TJ. Пурбше, -Шнкті'о 

Концерт Капелі Бандуристок to Мілвокі, Виск. 

Нешвіллі, Теняеесі. 'Авлікації 
В Справі позичкн 520 мільйо1 

вів в Шнкаґо бузШ частинио 
фальшиві. Гоффа мав взятії .риканських університетах та 

В неділю 19-го травня від-
бувся в Мілвокі концерт Ка-
пелі Бандуристок СУМА з 
Дітройту під мистецьким ке-
рівиицтвом Петра Потапенка. 

Беру за перо, щоб відзна-
чнти цей концерт Капелі Бан-
ДУРНСТОК, ЇЇ П'ЯТИРІЧЧЯ, МИС-
тецьку працю знаменитого дн-
риґента Петра Потапенка та 
Звернути увагу громади на 
цей вклад вашої молоді в по-
шнреннл знання про Україну 
в Америці. Ця капеля заслу-
говус на використання її на-
шими організаціями по аме-

всіх містах. 
Заля була виповнена по бе-

реги не тільки українцями, 
але й іншими словянськими 
групами та а м ернканцямн. 
священиками, м о н а хинями, 
студентами й професурою уні-
верситетів. На всіх ця капе-
ля зробила прегарне вражен-
ня, І мистецьким рівнем і бар-
внетиМн строями, МИЛИМИ ДІВ-

чатами, добрими г о л о самі ї 
зокрема ЇЇ едійстбк пп. В. Ви-
ковець,.Т. Кравченко, Ґ. Ва-
бїй, Т. Дехтяр, - велиною 
'Дисципліною, сильними xopO– 
ВЙМИ форТе І НІИПШМН ПІЯГНІ-
симо та глибоким Відчуттям 
укра?нської Ьародвьої пісні. 

Кілька заміток для добра 
справи: програмки треба дру-
куватк також тго англійськи, 
треба теж переповіети -англІй-
ською мовою зміст пісні. Дру-
га частина програми була ду-
же вдало снлаЛена. в Першій 
- б у л о забагато „Цлачу". 

Вся ваша стара еміграція 
'була дійсно зворушена жерт-
венністю нашої МОЛОДІ і 'йбго 
керівництва, що для рідної 
справи віддають час і власні 
засоби і товчуться годинами 
автобусами по Америці. 

Хай цих кілька слів нгнро-
го признання заохотить irane– 
лю і її керівника до дальшої 
праці. 

Роман СЬіаль-Стоцькяй 

Зустріч письменниці з дітьми в Джерзі Ситі 
25-го травня ц. р. загостнла 

до Рідної школи в Джерзі Си-
ті письменниця Дарі я Ярос. 
яавська - Столярчук із чоло-
віком на 'запрошення директо-
ра школи проф. С. Мухияа. 
Учні, учителі й приявиі бать-
КИ напевно будуть цей день 
-довго пам'ятати, бо це, мабуть 
перший раз, що українська 
письменниця звернулася жк-
внм словом до дітей школи 
українознавства. 

Ми певні, що і Письменниця 
цього дня не забуде, бо вона 
цікавиться' українськими птко-
лами, бо в них українська 
молодь вчиться української 
історії і літератури рідною 
мовою. 

Письменниця і її чоловік в 
супроводі директора С. Мухн-
на, відвідали всі кляси та бу-
ли присутні на лекції в 7-ІЙ 
клясі, де задержалися довше. 
О годині -11-fft всі учні, учите-
лі та присутні батьки зібра-
лись разом, щоб послухати 
слів гості. Директор С. Му-
хин короткими словами прнві-
тав письменницю Ярослапсь-
ку - Столярчук та висловив 
радість з нагоди її відвідин. З 
увагою слідкували всі при. 
сутні, вклвтчно з наижепши-
иВ, зВ словами письменниці 
про Олесю і Геню. в яких бу-
яо велике баХяния вчитися 

Віддаючи заміж доньку 
Подбайте про відповідне забезпечення 

її майбутнього чоловіка в 

Українському Народному Союзі. 
Без господарського забезпечення не-

має тривалого щастя родини. 
Справжнє забезпечен-
ня п о ч и н а є т ь с я від 

. 

lS;OOO 
ч 

С. Лобур, Клівленд 
М. Сіп кін. Філлдсльфіи 
Т. Кушнір, Даі^рзі Сяті 
В, ДІдяк, ДН^оІгт 
0 . Весоловська, i f fenafo 
Б. Черншс, Вудоавд 
Я. Зубаль, Дітро. 
М Нг^іРііЬрічіїго 
П. ГалнВіяті, Лїт 
С Ш.іопJ:oiu-ь; 
А. Крутн)Гі-нко, 
М. -Заревнч, Гемтрсмк 
ї ї . Корчлк, Деррі 
Г. Левія^. BptniKc 
Т. Гебордеи; ТІепдерГрВс 
Н. Н., Амстр^.там 
A. 'Трійп. Ґемтремж 
1. ГеІІа, Аитокбі 
М. Нуряк, Юттіби 
Д з іруба , Вдайігпт 
М. Гузяяяк, Сян ДВЙМЙ5 
І. Гріїпшшш. Л. "Ая.'С, 
І. Бойко, Нюярк 
B. Жуковський, Дівера! О. 

S. Яреапсо, -ІЙВЗвс :Є. 
.1Вврух ДвЛІелсви 

ВІ Понввяч, РочвсТер 
А. ЛЬхаллквіі.-Ропсстср 
І Налісивч, БліоМфЬід 
A. РВбалт, Яоиґствяи 
Д-р Б. Педілійиаій. ЛіМв 
в . Отавіяемшй,. Бруклвн 
М. Пендак, Бадмі 
П. Корженівсьвсяй, Літсвіл 
П. Слободвп. Бруклнп 
B. Корда, Джрймсвіл 
0 . ПІдгаЛний, Ню Пврк 
1. Олійтшк, С 
І. Домбчеллькиі, "ФІЛЯ. 
А ИоДсчА, Шнкдґо 
В.' Черевко, Иомкерс 
І^К^фор,іШоїИЬрк 
A. Калко,'Клівленд 
0 ДядиіО0К, ВлумфЬд 
П. ДбВов, Уочеетср 
B. Пениж,' Овйяор 
Г. Пасічник, Амстердам 
В СімяігаДв, Вахяннгтои 
М. Скажун,'^рігляд 
J. Пахолюк, С. f^pяиc^c^co 
М. Янощак. ГДВІ О в к с 

М. Вецал, Вунсахет 
М. Василкж, Н. BpOHcatK 
В П і т и , Лv;i:ni 
Г.' Чепак, Вруклин 
В. Т. ЦнаВао-Кульчицькнй 

Овхлеид 
І.' Кучма,' Юнха ґо 
ДіШяланйелкИй,ОґденсІЦфІ 1.00 
1 Тарапата, Марлет 1.00 

С П И С О К ч . Л . 
Г. Федан, ТаВтусвІл 
В. Садок, НортгемпТіяі 
В. Цан, БеЙон 
И. СІряан, Бавнд врук 
Я. .1 укілі', Иорк 
Ю. Возьний, Нортумберлеяд,ІЛО 
B. ПІШІ.І:ІІІ. Клівленд 
Т. Водоюук, ИонТставя 
П. Прйшляк, Гартфорд 
Чарлс Шкамбагрії, РоввЙ 
М. РЬговсьюій, Ірвінґтон 
C. Грабар,'Перт Аіібвш 
Г. Тслетило, Колдейл 
A. Ясяяй, Bporfte ^ ^ 
B. Оохоц^кий. РоЧІ̂ СТ р̂ 
C. Бурбола, їрвіигтон 
Р. Мартянюк,'Шяііаіо 
Інж. Б. ЧЙЙис,'Илммввг 
М. Кулнняч, Ггброн 
о. Д. Олджін. Мілвокі 
П. Ианюк, Пагейк 
К. Боковець,' Ґарфілц t 
М. niryTa– л ^ к е і ; с ^" 

:В. Сковрон, Роал Овк 
Р. Шаяок, Брукіига 
Е ! Волошня, і'аррфілд 
В. Приставко, Рочвствр 
В. Яяїв, Шнкаґо 
Р,'Іваняло, Ірвінґтов 
Гвж. Коваль, 'Н. Дав. 

1.00 
1.00 

.Ю.Тарнавсьїкйй.Н.'ВрвіІІЇвІк 1.00 
M. Федбрів, Шнкаґо 1.00 
М. Бал пп чук,'Шнкаґо 4.00 
І. Харамбура, Фіяа. 0 .00 
П. Кахнір. Гартфврд '1-00 
І. Петру няк. ПЬШІҐО 1.00 
М. Патянок, І. Гевсн, 1Л0 
Я. БухаЧгаськяй, Нікеоя 1-00 
П. Піл асі о к, Бруклжн 1.00 
0 . Притуляк, Монтрсал '1Л0 
Т. Саплнва, Балто ЇЛО 
Т. Бвднарсвкнй, Дітройт 1.00 
1. ДЛШ.КІНГМ:ИІ”І, ФКяя. 1.00 
Л. Казсвяч, Дітройт ІЛО 

v ' - -

У Британії святновано 10-річчя володіння 
королеви Єлисавети 11 

лиси тут п Америці і не знали 
української мови. Цим гарним 
прикладом письменниця за-
кликала дітей j-оворнти укра-
їнською мовою та вивчати ук-
раїнську історію і літературу, 
бо „можна рівночасно бути 
доброю американкою і доб-
рою українкою". Після цього 
письменниця прочитала два 
свої нариси. Перший п. и. 
„А с т р о н а вт", призначений 
для молодших, а другий 
,.ЇГмїґрант" - для старших. 

Учениця 7-ої кляси О. Олій-
ник подякувала письменниці 
за її чіирі теплі слова та вру-
чила китицю квітів. І днрек-
тор С. Мухнн, а опісля і п. В. 
Білнк в іменіфбатьків. подяку-
валн письменниці та побажи-
ли багато успіхів в яітератур-
ній праці. Спільною знимкою 
та спільним відспіванням піс-
ні „Боже Великий" закінчені 
цю надзвичайно присмну з у 
стріч. 

Інж.-Др. Ромая-С 

9 Мадярський кардинал Ип-
енф Шпдсенті, який під 1^56 рі 
жиле R амсрпкапській aMOacrtfll, 
що дала "йому у слбе'аЯйЛь. Xho. 
рус високим тлевеяиим 'крови. 
Його загальний етан здоров'я 
поганий. Не відомо, чи він за? 
хоче поїхати до Ричу на „Кбя-
кЛяно" кардиналів і як До цього 
тепер постаяились Гш мадярсі,кі 

Лондон.' — 2 червня Ц. р. 
мішуло якраз Ю років з того 
часу, як на королеву Британії 
короновано тоді . 27-річну 
кия жну адпнеавету після смер-
ти її батька, Юрія УІ. шо 
вступив тМі ійрестЬп Йїсяя Йб-
дакації ,!Едвар'да ЯП. Щ ро-
ковинн панування Єлисавети 
П пройшли тихо, без ніяких 
публічних парад, відзначені 
тільки пресовими лгадкамті та 
,Вогослужбою в каплиці Вінд-
зОрського палацу, ле б у л и 
ігрнявні Єлисавета П. П чо-
ловік князь Единбурзький, ТІ 

лордом Сновденом та 1к'0ролв-
ва - мати Єлисавета. Газетні 
коментарі звертали JfmPy, ЩО 
коли 10 років тому автліись-
кнй нарід зв'язував яйдН на 
поворот величавої ,',6лидавет-
ської доби" з т^інісц^іняДяїси 
про Єлисавету І, то в мйкчасі 
настало протверезіння "і ^йн-
глійці щораз більше свідокі 
того, що великодержавницька 
рол я колишньої БрнтІяської 
Імперії минулася та HIO-H'-MO– 
нпрхія в Британії залишилась 
тільки як пам'ятка шйнулого, 
що її зберігасться задля тра-

сестра 'Маргарнтй з чаловіком днци. 

ко - увраїНсЬкН. Обидві вроди, комуністичні правителі. 

' : НЕДАВНО В И Й Ш Л А З Д Р У К У И ПОСТУПИЛА 
В ПРОДАЖ НОВА ЦІКАВА КНИЖКА 

о. Архтгм. Петра ОПАРЕНКА 
під назвою 

С У Д Б О Ж И Й 
(НАРИСИ, ОПОВІДАННЯ й ЛЕГЕНДИ) 

Книжка мас 192 стор. велико! кісімки, 
в гарній м'якій обкладинці. 

Щ Н А 2 дол. 8П п-
Книжку можна купити у всіх о. о Настоятелів парафій Ук-
раїнської Православно! Церкви в С111Л. і в автора. Гроші, 

перекази, чеки Й замовлення слати на таку адресу: 
У. Rev P. OPARENKO 

1533 Pembroke Street - Bridgeport 8, Conn. 

ПЛАТНА ДО 7 6 МІСЯЦІВ 
(Забезпечення на авто може бути включене) 

Уживані авта фінансовані за низькими ратами, 

HUDSON COUNTY NAT10NAL BANK 
JERSEY C1TY 

WEEHAVVKEN 
NORTH UERGEN 
GUTTENBERO 

BAYONNE 
HOBOKEN 
ONlON C I T Y 

І 
С Л О В Н И Н И 

Аигло-Украінськнй Словник — 60.000 слів 
і виразів, 792 стор. в оправі— XL TL 
Подвезько ^j. 5.00 

"SvOBOPA", P. О. Box-646, Jersey City 3, N. J ^ ^ 



ф П Р А Ц Я ф 
9 HELP WANTED FEMALE 9 

КУХАРКА 
Спання на місці, тільки двоє в 
родині, легка домаш. робота, с 
друга поміч, власна кімната, 
Т У , ПрИСМНС ОКруЖЙВВЯ, ПОСТІЙ-
ва праця, дім в Garden City, L. І. 
Вимагається рекомендацій, доб-

ра платня. Телеф. „колект": 
Garden City, 516 РІ 6-7522 

або писати Box J-7, Room 824 
11 W. 42nd St New York 32, N.Y. 

P i 3 B K 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
4. 5. в ГОДИН НІЧЧЮ. 

Всі бенефітн. 
Голоснтясь: Floor 12-а 

49 W. 38th Street 
NEW YORK C1TY 

(Після 4 год. по пал.) 
КУХАРКА-ГОСПОДІШЯ 

до малої европеЙсько-амерн-
канської родини. Негайний 
виїзд на літо на провінцію. 
1 год. до Ню Норку. Поворот 
у вересні до гарного соняш-

вого апартаменту. Добра 
платня. Tel.: AT 9-2303 

. ПОТРІБНО 
КУХАРЯ 
на СОЮЗШБО. 

Голоситись: . 
UKRAINIAN NATIONAL ASS'N 

ESTATE 
Kerfaookson, N. Y. 
Telephone: 5641 

П Р А Ц Я 9 
HELP WANTED MALE 9 

STATIONARY ENGINEER 
WITH LICENCE 

Змінні година з премісю. 3-11 
веч. або 11 веч. до 7 рано. До-
сконала нагода для відповідно^ 

го чоловіка. 
LONG 1SLAND C1TY AREA 

Call ST 6-8650 

Ж В Н В А 
за 

ПЛЕЧИМА 
Може потріб-

но: 
Серп з зубка-
ин. Ціна S2.00 
Серп баз зу-
бкш . . . 51.75 

Як Вог дав 
Вам щ а с т а 
робити життя 
без т а х х о ї 
праці на фар-
мі, читайте 
добрі книжки. 

Лепкий В. Трилогія (в 
томів) 121.00 

Нечуй - Левнцькня, Тво-
ра (4 TOMB) 510.00 

Панас - Мирний, Тавра 
(5 томів) 510.00 

Грінченко, Словар yap. 
мова (4 томв) 510.00 

Атляс комах Україна, 80 
кольорових таблиць . . 5 7.50 

Художня кераміка Зах. 
Украіня 5 7.50 

Русско-Укр. Словар, Ка-
линоввча 5 5.00 

Українсько - Рус. Сло-
вар (5 томів) 517.50 

Ліра - Сурма, 660 Укр. 
Нар. Пісень з нотами 
і ілюстраціями . . . . . . . 5 5.00 

Леонтович М. Повне ЗІ6-
рання пісень 510.00 

Аркас М. Катерина, une– 
ра 510.00 

Подвезько. Англо - Ухщ 
Укр. - Ааг. словар . . . 512.00 
Буваєте в Ню Норку, всту-

піть до Сурми. 
Любите мед, купуйте частий 

від пасічника Сурмача. Прнїдь-
те автом, беріть скриньку, зао-
щаднте готівку. Адреса: 

S U R M A 
11 East 7th Street 

NEW YORK 3, N X 

Д-р Юрій Дякунчак 
(Посмертна згадка) 

Р И З И К У Є Т Е с в о ї м и 
ВАРТОСТЕВИМИ РЕЧАМИ! 
ЗБЕРЕЖІТЬ 

ТУТ ЗА ТАК 
МАЛУ ЦІНУ, 
ЯК 
10 ДЕННО! 

Внпайміть a SAFE DEPOS1T BOX 
в нашому партеровому пркм1щсн-
ні (не треба йти сходами!). Бу-
дете вдоволені задержанням та-
і:мпиці 1 спокійні ДУМКОЮ про 
злодія, вогонь або згубу. Скринь-
ки від ДО.30 Річно, включаючи 

текс 

VING 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOClATlON 126 Market Street, near Main 
PATERSON, N. J . ' AR 4-4204 ' Dally, 9-3; Frl. lves. 6-3 
ПІК PARKiNO at MoicUn lone lei . car. Hamilton A Union Sirttti 

Г ^ П І Л ^ І Р Н А " ОСЕЛЯ УКРАШСЬКОГО 
n W v t v a i D l l M НАРОДНОГО СОЮЗУ 

в КЕРГОНКСОН, Н. П. 

приймає впиеи 
ДІТЕП - у віці від 7 до 11 років 

ДИТЯЧУ ОСЕЛЮ і 
— яка триватиме — 

ДЛЯ Д І В Ч А Т — 
від 22-го червня до 13-го липня 1952 ^ 

для ХЛОПЦІВ -
від 14-го липня до 4-го серпня 1963 

9 
По ближчі Інформації та за аплікаціями до виповнення, 

прошу зголошуватись на адресу: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 

Td.: Kerbonkson 5641 Kerhoaksco, N. У. 

Головна Управа Українсь-
кої Стрілецької Громади в Ка-
каді діляться з всісю україн-
ською спільнотою с у м н о ю 
вісткою: 

25 травня 1963 р. відійшов 
у вічність голова Української 
Стрілецької Громади в Канаді, 
поручник Української Армії 
д-р Юрій Дякунчак. 

Д-р Ю. Дякунчак родився 
в селі Беньова в Україні 13 
березня 1892 р. В першій сві-
товій війні служив в австрій-
ській армії. Довелось йому,' 
молодому тоді старшині, по-
коштуватн і добра російсько-
го полону в таборі Дубовка 
коло нинішнього Волгограду. 

Поручник д-р Ю. Дякунчак 
в листопаді 1918 р. поставив 
себе до диспозиції Уряду Ук-
раїии і без розголосу органі-
зував карпатську частину ук-
раїнського оборонного фрон-
ту проти Польщі. Коли істо-
рія центрального львівського 
фронту вже широко відома, 
організація і дії карпатського 
фронту ще чекають на свойо-
го історика. В 1919 р. карпат-
ський фронт завзято відбивав 
польські наступи і опустив 
позиції лише тоді, коли за-
грожувало йому окрилення і 
полон. Війська того фронту 
подались через Карпатську 
Україну до Чехословаччини. 
де були інтерновані. Карпат-
ську Б р и г а д у український 
уряд здемобілізував тільки в 
початках 1925 р. Тоді був 
здемобілізований і норучннк 
д-р Ю. Дякунчак. 

Ю. Дякунчак п о к і н ч и в 
правничі студії в Празі, ност-
рнфікував диплом в Кракові 
і став на українську працю 
в повіті Любачін як адвокат. 
Він активно працював у всіх 
місцевих українських органі-
заціях і був відомий як ман-
дрівннй організатор повіту. 
Всі українські мешканці яо-
віту знали свойого скромного 
адвоката і громадського пра-
цівника д-ра Ю. Дякунчака. 
Від 1939 року аж до прнму 
сової еміграції в Західню Ев-
ропу він виконував обов'язки 
судді в Коросні ї Ярославі. 

До Канади приїхав 10 бе-
резия 1948 р. Вже 4 червня 
1948 вступив в члени УНО, 
Вінніпег, а 22 листопада 1953 
року переносить членство до 
Відділу УСГ у Вінніпегу. В 
1954 р. став головою Відділу. 
а в р. 1954Л955 головою УСГ 
на цілу Канаду. В pp. 1956-
1961 був містоголовою ГУ 
УСГ в Канаді, а 26 Крайовий 
ЗТзд УСГ в 1962 р. в місті 
Гемільтоні вибрав його понов-
но головою УСГ на Канаду. 
На тому пості захопила його 
смерт. 

В особистому житті Д-Р Ю. 
Дякунчак визначався скром-
ністю і працьовитістю. Не лю-
бив розхвалювань по газетах, 
зате дуже любив діло і працю 
для народу. На фронтах від-
звачався надзвичайною oco– 
бистою відвагою і за те був 
навіть нагороджений золотою 
медалею в Австрії. Він мав 
і добрі організаторські здіб-
ності. Йому довелося органі-
зуватя карпатський ф р о н т , 
тобто виконати ту працю, яку 
в інших обставинах викону-
ють штабові старшини з ран-
ґами генералів. Ще коротко 
перед смертю вибирався у від-
відини Відділів УСГ в Садбу-
рах і Ст. Кетерінс. Підвищене 
тиснення кропи не дозволило 
йому ва це. 

Заупокійні Панахиди в по-
хороииому заведенні Кардиу 
иала відправлнли оо. Лнпсь-
кий, Хомни, Лавришин, Цюп-
ка, Микитин, Гевко з Едмон-
тону та друг вояцтва капелян 
УСГ о. С. Хабурський. Похо-
рои відбувся 28 травня 1963 р. 
з заведення Кардинала через 
церкву Св. Николая на цвии-
тар Проспект в Торонті. Во-
яцьку панахиду відправлено 
27 травня 1963 р. в приявнос-
ті прапорів УСГ і численно 
зібраного бувшого українсь-
кого вояцтва. В похороні взя-
ла участь ближча родина По-
кійннка, дружина Катерина, 
син Ігор, доня Наталка Ле-
вицька, зять Левицький і ін-
ші з Америки (Обурн) та Він-
ніпегу і Форту ВІЛІНМ. 

В імені всіх прощав Покін-
ника в далеку дорогу на дру-
гий світ бувший голова, а те-
пер голова Провірноі Комісії 
УСГ І. Носик. 

Ось його слова: 
„Не на ляфеті полевої гар-

мати запряженої в 3. пари ко-
ней, не під звуки салютних 
сальв та військових жалібних 
маршів відпроваджують Тебе, 
Дорогий Побратиме Поручни-
ку, Твої товариші зброї на 
вічний спочинок! Не на но-
вокованому возі чи на санях 
за .традиціями княжої епохи 
везуть Любачівські міщани та 
дооколичні ґазди Господине 
свого! Немає маків та волош-
ків рідних піль, та с серця 
повні вдяки за Твою працю 
для Рідного Народу, за Твою 
відданність українській дер-
жавній ідеї в час визвольної 
війни, в час наїзду різних оку. 
пантів на нашу Землю, за ор-
ганізування і провід бувшо^го 
українського вояцтва, що їх 
доля кинула за океан, далеко 
від Батьківщини, за гідний 
прнмір лицарства, вояцьких 
чеснот, посвяти і любови. 

Прощай, Побратиме Поруч 
нику! В цій хвилині проща-
ють тебе моїми устами: Стар-
шинськнй Корпус Української 
Армії, Головна Управа Укра-
їиської Стрілецької Громади, 
старшини і членство Відділів 
по цілій Канаді, Президія Ук 
раїнського Н а ц і о н а льного 
Об'єднання разом з членством 
УНО в Канаді, Провід і члер-
ство УНО і УСГ Вінніпег; 
Провід і членство Українсько-
го Народного Союзу, Відділ 
ч. 432 і всі, що Тебе знали, що 
тут приявні чи непрнявні!" 

І. Носик в ході прощання 
подав короткий життєпис По-
кійника та підкреслив ті ха-
рактерні чесноти, якими По-
кїйник визначався за життя 

„Хоч відлітають сірим шнурі 
ком журавлі у вирій, визволь-
НИЙ ЧИН ТИХ, ЩО ВІДХОДЯТЬ, 
залишається категоричним ім-
перативом як дороговказ для 
тих, що живуть і пам'ятають, 
як вартісним с слово „ в о л я 
для Української Нації ! 

В Імені Головної Управи 
УСГ, в імені Президії УНО. 
в імені Філії УНО та Відділу 
УСГ Вінніпег, в імені Укра-
їнського Народного Союзу та 
багатьох інших організацій, 
де Ти був активним, сповняю 
сумний обов'язок і складаю 
тут слова співчуття Високо-
достойній Дружині та Приби-
тій Горем Родині Твоїй!" 

Могилу прикрито ЧИСЛЄИ-
ними вінцями від організацій, 
родини, приятелів і знайомих. 

М. С. 

Пані Дарія Ребет у Маямі 
Зустріч п. Ребет з маямсь-

кнм громадянством відбулася 
в неділю 31 березня в примі-
щенні Українсько - Амернкан-
ського Клюбу. Саме цього дня 
влаштував Союз Українок 
свято Героїнь, на яке прибула 
наша дорога гостя. 

Свято відкрила голова Від-
ділу СУА п. Л. Візняк. Культ. 
осві реф. п. Б. Остапюк у 
свойому вступному слові вка-
зала на значення цього свята. 
Кінчаючи свій виступ вона 
привітала п. Ребет. Пані Р. 
Пуенло продекламувала вірш 
Л. Українки „Зимова ніч на 
чужині". Свято закінчив жі-
ночий хор Союзянок „Весе.т 
ка" під управою п. О. Пав-
лової, який проспівав кілька 
народних пісень, Виступ по-
одиноких виконавців nporpa– 
ми, а закрема хор, привітали 
присутні з великим задово-
ленням. 

Після перерви в і дбулася 
зустріч дорогої гості з нашим 
громадянством. П. М. Біляк, 
відома діячка, в наших жіно-
чих організаціях, представила 
п. Ребет нашому громадянст-
ву, яке бурхливими оплеска-
мн та повстанням з місць ви-
явило свою пошану заморсь-
кій гості. Пані Ребет виголо-

сила реферат на тему: ,,Укра-
їнський визвольний рух в СВІТ-
лі судового процесу Сташнн-
ського". Після реферату від-
булась дискусія, в якій заби-
рали голос наші громадяни. 
Усім їм дала вичерпну відпо-
відь п. Ребет. Сеньйор наших 
громадян, п. інж. В. Рижевсь-
кий, в імені всіх присутніх 
подякував п. Ребет за цінний 
рео^ерат та побажав найкра-
щих успіхів у її так відпові-
дальній праці. Піснею „Не 
пора" і народним гимиом за-
кінчено цей святочний вечір. 

Слідуючого дня влаштував 
Союз Українок вечерю в честь 
нашої гості. На це прийняття 
знов зійшлися наші громадя-
ни, щоб попрощати п. Ребет 
в далеку дорогу. Після ве-
чері виступали зі словом ще 
деякі наші громадяни. На за-
кінчення п. Ребет поділилася 
своїми враженнями з подоро-
жі по Канаді і Америці. 

На прощання відспівав жі-
ночий хор „Веселка" декілька 
народних пісень, а п. Павлова 
заспівала для п. Ребет її улюб. 
лену пісню „Над Прутом у 
лузі". 

Е. Остапюк, 
прес-реф. СУА в Маямі. 

Благодарім Господа 
Ось цими то словами бажа. 

смо висловити Всевишньому 
нашу щиру подяку за надіс-
лані в останньому часі щедрі 
пожертви на будову нової ка-
тедри Непорочного Зачаття 
Пр. Діви Марії у Філадельфії. 

При цьому приємно вам 
ствердити, що будовою нашої 
катедрн зінтересовані не тіль-
ки наші вірні, але й різні внз-
начні особистості з-поміж на-
шнх сусідів чи приятелів. Го-
диться відмітити, що BHCOKO– 
преосвященний К и р І в а н 
Круль, Архиспископ ФІЛЯ-
дельфії, в доказ свого прнз-
нання для великого почину 
нашого Митрополита Кир Ам-
врозія, передав на будову ук-
раїнської католицької катед-
рн у Філадельфії S 2,500. (дві 
тисячі п'ятьсот доларів). 

Не менше відрадним яви-
щем є те, що про будову філя-
дельфійської катедрн пам'я-
тають і вірні з інших наших 
Впархій ЗДА. І так Митропо-
лит Кир Амврозій одержав 
пожертву в сумі S 1,000 від 
паві Марії Стецьків, парафі-
янки церкви св. Духа в Лака-
ваяа, Н. И. У своєму супровід, 
йому письмі ц-ні Стецьків 
пише, що цей дар на будову 
катедрн Непорочного Зачаття 
передає в пам'ять свого покій-
ного мужа Онуфрія Стецькова. 
з проханням про згадку в мо-
литвах в її наміренні. В цьо-
муж самому супровідному 
письмі п-ні Стецьків пише: 
„Нехай Добрвй Господь дасть 
Вам, Ваша Ексцелевціє,силу 
І витривалість у завершенні 
будови нової катедрн — па-
м'ятяика віри українських 
католицьких піонерів та їх 
довір'я в майбутність україн-
ської католицької молоді". Як 
бачимо з повнщого, п-ні Ма-
рія Стецьків належить до тих 
добрих людей, що своїми ЩЄД-
рими пожертвами допомага-
ють розбудовувати наше ре-
лігійно - національне життя, 
бо, на жаль, є ще багато та-
ких, що своєю нездоровою 
критикою всього, перешка-
джають у кожній конструк-
тнвній праці. Нехай Всемило-
стивий Господь винагородить 
їй це сторицею. 

До таких Шляхетних та ідей-
ннх людей треба залічити й 
ті родини чи особи, що на бу-
дову нової катедрн жертвують 
свій тяжко запрацьований 
гріш. І тут хоч - не - хоч насу-
ваються иераз міркування, 
чому так мало пожертв скла-
дають ті, що їх поблагословив 
Господь кращою долею, чи ті, 
в кого засіки повні всякого 
земного добра. їм більше, як 
кому іншому дає Господь на-
году причинитись до доброї 
справи. їх можна залічити до 
гурта тих людей, котрим бра-
кує християнської віри, МИЛО-
сердя і любови. Вони подібні 
до євангельського багача, що 
сам бенкетував, а серце його 
було закам'яніле на потреби 
бідного Лазаря. На свої виго-
ди й розривки вони не ЖЛЛІ-
ють витратити дисячі долярів, 
але воднораз винаходять різні 
вимівки й оправдання, якщо 
треба дати якусь пожертву на 
добру справу. Згадуємо про 
це не тому, щоб їм докоряти, 
— вони й так нещасливі, бо 
їх закам'янілість на заклики 
до добрих вчинків не прино-
сить їм ні щастя, ні вдоволен-
ня. Згадуємо про них тому, 
щоб звернути увагу добрих 
людей, щоб не дали звести се-
бе тим, так званим ложним 
пророкам ,які, на жаль, ще не 
перевелись у нашому суспіль-
стві. Радніше берім собі прик-
лад із добрих, ідейних людей, 
що всіми своїми евлами нама-
гаються допомагати добрій 
справі. 

Якщо йдеться про таких 
добрих людей, чи, як ми на-
зиваємо їх Добродіїв будови 
нової катедрн, що свої пожер-
тви складають зі щирого cep– 
ця, то до них треба залічити 
пані Катерину Комар з Філя-
дельфії, що склала на будову 
J3,000 (три тисячі долярів). 
Є це жертва кількарічної важ-

коі праці та розумної ощад-
ностн. 

Також годиться дати приз-
нання Українській Католиць-
кін Молоді при Катедрі за те. 
що влаштувала забаву, з якої 
чистий дохід S 2,805.38 при-
значила на будову катедри. 

Мило нам подякувати п.Два-
нові Робакові за S 1,100 (ти-
сяча сто), що їх передав на 
будову катедрн та пані Кате-
риві Гай, родині Івана Пань-
кова, пані Юлії Ружнло та 
п-ві Миколі Гурій, усім з Фі-
ладельфії, що с к л а л и по 
S І.ооо ва будову нової ка-
тедри. 

Дальшими жертводавцями 
ва будову катедрн були:: Всч. 
о. Теодор Патриляк, що склав 
5 100 та Гурток Пнрожниць 
при церкві св. Михаїла в Ба-
тимор, Мд„ що передав на бу-
дову катедрн і 200. Треба від-
мітити тут жертвенну працю 
таких жінок, які, не зважаю-
чи на свої домашні обов'язки, 
знаходять час і добру волю, 
щоб допомогти парафії у прн-
дбанні фондів на різні napa– 
фіяльні потреби, робленням 
пирогів. До таких жертвенних 
жінок належить і Гурток Пи-
рожннць при церкві св. Мн-
хаїла в Балтиморі, Мд. 

Кажемо спасибіг панові А. 
Брухаль з Ню Гейвену, Кони, 
за пожертву 5 12 та родині В. 
Круз з Кольонії, Н. Дж., за 
дар і 10. 

Будівельний Комітет Будови 
Катедрн, що діє під проводом 
Високопреосвященнішого Ми-
трополнта Кир Амврозія, ба-
жас приступити до будови но-
вої катедри вже в червні ц. р. 
Та цей реченець Комітет уза-
лежнює від дальшої жертвен-
пости наших вірних. 

Пожертви просимо слати 
на адресу: Archbishop's Chan-
eery, 815 N. Franklin Street, 
Philadelphia 23, Pa 

Д О ВИНАПМУ 

BROOKLYN, Unfurnished 
Union Street Cor. Sorter Ave. 

1-ий пов., фронт, і вел. npOCTO– 
pi кімнати, модер. кухня, близь-
ко комунікації, склепів, шкіл. 
Контроля ренту 588.65 місячно. 

Тел.: щоденно від 9-5. 
TRiangle 5-6310 or 1N 7-1372 

REAL ESTATE 
ПРОДАЄТЬСЯ ФАРМА 

близько (2в миль) Рочестеру, в 
селі Holey, N. Y., 60 акрів землі, 
ДОбрОІ, ПШеНИЧНОЇ і ВВеСЬ ІНВЄН-
тар рільничий, як машини, 2 ко-
ровн 1 2 телиці. Мінеральна во-
да на фармі. Ціна низька. По 

інформації звертатися: 
Wasyl Piuta 

451 Hudson Avenue 
Rochester 5, N.Y. 

FRANKLIN TOWN SHIP 
Davidson Ave., Somerset 361, N.J. 
На продаж дім, 6 кімнат, на 2 
авта гараж, курник на 15О0 ку-. 
рей та 6 акрів землі. Близько 
Українського Села та Укр. Пра-

вославної Церкви. Телефон.: 
Tel.: No. 534-2314 

Astoria (Dietmar Station). 2 род. 
мур. 5 і в баксеві кімнати, на-
пів відокремлений, олива. Ц1-
на S28.900. 

Також Broadway Sta 14 род. 
мур. олив, огрівання, мар. 
сходи, S10.000 доходу, готівка 
512.000. 

Broadway Station. Спеціально 
4-6 род. мур. доми, бакс. кім-
нати, мар. сходи, олива. При-
ходу 516.350, ціна 5112.500. 
Всі муровані, олива, баї: сов і, 

сабвей. 
MARATHON REALTY 

31-87 - 32nd St., Astoria, LJ. 
близ. Broadway 

YE 2-3550 

ОКАЗШНО 
НА ПРОДАЖ 

Високо в горах, чудовий крао 
вид, 7 кімнатний модерний дім 
з огріванням 1 з уживанням ба-
сейну — 59.500. 

П'ять модерних 'бонгал 1 б 
кімнатний модерний дім з orpl– 
ванвям, 13 акрів землі, річка, 
басейн, чудова околиця близько 
Сумівки і Союзівкв — 525.500. 

74 акра землі, великий фронт 
до дороги (2000 стіп), 4 доми на 
12 родин, став, річка, близько 
Союзівкн — 513.500. 

Stephao OLEKS1W 
P. О. Box 348 

KERHONKSON, N.Y. 
Tel: 7692 

ЗБОРИ 
В І Д Д І Л І В 

: Українського Народного j 
Союзу 

і909ффлвтФФ00тффалттт00єтФФФФь 
П'ЯТІШЦЯ, 

7-го Ч Е Р В Н Я 1968 p.: 
ПЕРТ АМБОИ, Н. Дж. Місячні 

збори Т-ва Запорозька Січ, 
Відд. 155, о год. 7-ІЙ веч. в 
УНДомі під ч. 766 Стейт вул. 
— М. Фединицькнй, секр. 

СУБОТА, 
16-го ЧЕРВНЯ 1963 p.: 

ЧБСТЕР, Па. Піврічні збори 
Т-ва Т. Шевченка,. Відд. 156, 
о год. 7:30 веч. — В. Новак, 
секр. 

ШІІКАҐО, Середній Південь. 
Місячні збори В-ва св. ап. 
Петра і Павла, Відд. 220, о 
год. 7:30 веч. в шкільній залі, 
при 4950 Полаяна вул. На по-
рядку нарад: 1) кампанія за 
приєднування нових членів, 
2) підготовка до пікніку, що 
відбудеться ЗО. червня 1963 р. 
при 87 вул. 1 Вестерн Еве., 3) 
виламування вкладок, яку на-
лежить вплачувати на місяч-
них зборах або на руки тепе-
рішнього фін. секр. І. МЄЛІІШ-
шина 5842 S. Tahunu Street, 
Chic ago 29, ill. M. aXpln. пред. 
І. Мелінишян, фін. секр. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУ' 

m BUSINESS OPPORTUNITY 

На продаж 
ГРОСЕРНЯ 

в українській дільниці 
міста НЮ НОРКУ. 

Торг Sl,lOO тижнево. 
Рент $30.00 

ПРОДАСТЬ ДЕШЕВО. 
Кличте: 

В А М AGENCY 
OR 7-4559 

Посмертні згадки 
МИХАЙЛО САВЧАК, - член 

Т-ва Залорожська Січ, Відд. 
342 УНСоюзу в Картетер ,Н. 
Дж., упокоївся в Возі, 10-го 
квітня 1963 р-, проживши 41 
р. Покійний народ, в Штсбур-
іу, Нн., але малим хлопцем, 
разом із своїми батьками та 
сестрою Катериною, переїхав 
до м. Картерету 1 тут перебу-
вав аж до смерти. Під час 2-ої 
світової війни служив у Mop– 
cudft Фльоті цієї країни. Хоч 
роджений і вихований на А-
мерикааській землі. Він дуже 
добре володів свосю рідною 
українською мовою, через що 
користувався великою поша-
ною серед на пім х старших 
піонірів. До своєї хвороби був 
дуже активним членом кіль-
кох місцевих кеґльових літ І 
взагалі вважався д о б р и м 
спортовцем. На протязі 20-тн 
років праіиовав креслярем у 
фабриці "Foster Wheeler Co". 

Похоронні відправи відслу-
жив о. Ярослав Фе дні: у Crpo– 
стну Субрту, дай 13. квітня, в 
місцевій Укр. Кат. Церкві, 
при участі Родини, багатьох 
Приятелів та Членів Т-ва. 
Покійний залишив у смутку 
стареньку маму Марію й се-
стру Катерину Савчаків. Не-
хвЛ Вічна буде Його Пам'ять! 

Секретар о. П. М. 

АНДРІЙ СЛОБОДЯН, - дов-
голітній член Т-ва Рогатнн-
щинн, Відд. 396 УНСоюзу в 
Пітсбурґу, Па. Помер на удар 
серця 11-го квітни 1963 року. 
Так само слід згадати, що 
Покійний належав І до Моло-
дечого Відд. Class 2, 36 рік. 
Покійний роджений в ІІІТС-
бургуі Па., 6-го вересни 1925 
року. Полишив у великому 
смутку. Дружину з дому Лей 
бор Дзевет, 1 своїх рідних Ро-
днчіп Ілька І Євдокію 1 2 ое-
стрн Катерину Чернотович з 
Родиною, Липу Крупа з Ро-
диною 1 2 братів Олексу 1 Во-
лоднмира з Родиною та бата 
то близької Родини. Похорон 
відбувся у Великодній ІІОЯЄ-
ді.іок, дня 15-го квітіш з Пра-
вославиоі Церкви св. Володн-
мнра в Пітсбурґу, Па. Похо-
ріііші відправи відправив Bce– 
чесніший о. прот. Н. Харіщак 
в прнсутиости Родини 1 здви 
гу великого народу на місце-
вий цвиятар св. Володимира. 
Вічна Йому Пал'нть. 

Уряд 

48 Е 7tb Si. 
TeL: OR 3-3556, New York City 
ЖАДАЙТЕ НОВОГО KATA– 

ЛОГУ Л. П. ПЛАТІВОК 
^АРКИ" НА 1963 РІК 

(даром) 

Р О З Ш У К И 

ПОШУКУЮ: 
1. Врата Романа Федорняк, си-

на Андроннка і Юлії з дому 
Скринтович,.нар. 1919 р. в с. 
Пітрич, пош. Галич, пов. Ста-
ииславів. Мавбн перебувати 
в Німеччині. 

2. Кузннів: Івана Федорняк і 
Володимира, -сини Гаврила і 
Єфрозинн з дому Торопова, 
пов. Станиславів. 

3. Євгена Мвроішшина, енна 
Анни з дому Федорняк, нар. 
в с. Пітрич, яов. Станиславів. 
Хто знав ба що небудь про 

них, прошу писати на адресу: 
Mrs. Bohdana, Fedorniak 
2537 W. Walton Street 

Chicago 22, ill. 

В А К А Ц І Ї 

КІМНАТИ і БОНГАЛА 
до винайму біля Союзівкн, на 

тижні і на сезон. 
SUNNY HJLL COLONY 
Телефон в'Ню Иорку 

М. Sapka 
TU 2-4573 

0 
ЗЕЛА, ЯКІ БУЛИ УЖИВА-
НІ ВІД ТИСЯЧУ РОКІВ І 
ШЩНОСШШ ПОЛЕГШУ 

ПРИ БАГАТЬОХ 
НЕДОМАГАННЯХ 

ДОРУЧАЄМО ТАЮ: 
На ревматизм — Elde Root 

100 пігулок - 5400; 
На болі вирок 1 міхура -

Hebkaps, No. 85 - 100 nl– 
гудок — 54.00; 

На високе тиснення крови — 
Н.В.Т. - 100 піг. - 54.00; 

На вераа — зелові пігулки 
No. 91 - 100 піг. - 54.00; 

При „аміні життя" — Hot 
Flashes Com Seal Com– 
pound пігулки, 100 — 54.50; 

При запаленні жовчевого м1-
шочка — GBT пігулки — 
100 - 54.00; 

При боляках шлунка Ulceri– 
пе — сконцентрований ек-
стракт зел - ' 1 ̂ -місячне 
лічення —і 56.50. 

K1EHL PrlARMACY, inc. 
заснована 1851. 

Chemists and– Druggists 
109 3rd Avenue 

поміж 13-ою і 14-ою вул. 
NEW YORK, N. Y. 

Є FUNERAL D1RECTORS 

Theodore WOUNN1N, lac 
Директор 

Похоронного Заведений 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N. Y. (9) 
Tel.: GR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займається 
ПОХОРОНАМИ а СТЕИП 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні для ВСІХ. 

Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так і 
в ночі: 

John 
KOWALCHYK 

129 GRAND STREET 
icor. Warren Street) 

JERSEY C1TY 2, N. J. 
Те.: HEnderson 4-5131 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОІТЕБНИК 

Займається Похоронами в 
BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 о к о л и ц я х . 
Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ 

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

TAP3AH, 4. 5045. З м а г на і смерть! 

Безжалісно й мовчки exo– 

пилвся обидва вороги в смер-

гельиому стиску. 

Подібний до бестії Гарт ста-

рався своїми зубами вкусити 

Тарзана у яремні вена . . . 

Але мавполюд вивихнувся і 
вхопив своїми сталевими ру-
камн за шию печерної людв-
нн . . . Робляча щораз то тісні-
шим натиск.. . 


