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У СКЛАДІ ДЕЛЕГАЦИ ЗДА 
ДО МОСКВИ ЇДУТЬ ТЕЖ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКІ 
СЕНАТОРИ 

Вашингтон. — В п'ятницю 
2 серпня ц. р. виїжджає д о 
Москви д л я підписання дого-
вору про припинення атомо-
внх детонацій державний сен-
ретар Д і н Pack 'в супроводі 
11-членної американської де -
легації, в якій разом із чо-
тврма сенаторам)! з Демокра-
тнчної партії `беруть участь 
також і два сенатори респуб-
ліканці. Формальна церемонія 
підписання - договору - відбу-
деться в понеділок 5 серпня у 
Москві. В складі делегації 
Ідуть запрошені Білим Домом, 
такі члени Се'нату З Д А : Д ж . 
В. Фулбрайт, голова сенатсь-
кої Комісії д л я закордонних 
справ, Гюберт Гомфрі, голова 
Підкомісії міжнародних взає-
мин і роззброєння, Д ж а н О. 
Пастор, голова Об'єднаної ко-
місії д л я справ атомової енер-
гії і Д ж а н Д ж , Спаркман, го-
лова Підкомісії дл'я европей-
ськнх справ — усе сенатори 

3 Демократичної партії, і крім 
них — сенатори Деврет Сал-
тонстолл, член Комісії зброй-
них сил та Д ж о у д ж Ейкен, 
член Підкомісії міжнародних 
взаємин і роззбІк{сння — оби-
два з Республіканської пар-
тії. Не їдуть, згідно з передба-
ченням політичних кіл, про1 

віднин}і р е с п у б л і ' к а н с ь к о ї 
меншості! — сенатори Еверет 
М Дірксен і Бйрк Б. Гайкея`-
лупер з Айопн, член Комісії 
закордонних взаємин. Обидва 
вони висловили деякі засте-
р е ж е н н я щодо устійнеиого у 
Москві договору про припн-
иеяня атомсгвих -детонацій і 
н е бажають своєю участю в 
його підписанні декляруватн-
ся остаточно в його користь, 
ще перед ратифікацією цього 
пакту в Сенаті. Крім назва-
них сенаторів у склад амери-

канськоі делегаці ї до Москви 
входитимуть щ е : головний 
представник З Д А в справах 
роззброєння Вільям К. Фо-
стер, голова Комісії д л я справ 
атомової енергії Глен Зіборг, 
амбасадор З Д А до ОН Адлей 
Стівенсон, дорадник в спра-
вах східньо-західньої політн-
кн Лювелнн Томпсон та Ар-
тур Дін , колишній головний 
репрезентант З Д А на роз-
збросневу конференцію в Ж е -
неві. Як довго перебуватиме 
американська делегація у Мо-
скві, досі ще не устійнено. 
Після повороту делегації з 
Москви будуть відбуватися 
далі переслуханий в Конгре-
сі в справі цього договору, за-
ки він перейде під ратифіка-
цію Сенату, яка вимагатиме 
двох третіх голосів ус іх сена-
торів. У зв'язку із застере-
женнямн деяких республікан-
ських сенаторів проти евенту-
альних наслідків цього дого-
вору, зокрема конечностн ви-
знання деяких режимів, які, 
як наприклад Східня Німеч-
чина, приєднаються д о цього 
договору згодом, державний 
підсекретар Аверел Гаррн-
ман заявив під час свого внс-
тупу в Національному Пресо-
вому Ќлюбі, що причетність 
якоїсь держави до якогось 
міжнар о д н о г о пакту, не 
включає- автоматично її в ди-
пломатичне визнання іншими 
країнами. Ні Гаррнман, ні 
інші члени американської де-
легації, яка вела переговори 
в Москві для устійнення пос-
танов договору про припииен-
ня атомовях детонацій , ' не 
візьмуть участи в його підпи-
сўпанні. Крім американської 
та бритійської делегацій в це-
ремонії підписання договору 
візьме участь теж генераль-
ннй секретар ОН У Тант. 

Д-р Ілья обраний формально на президента 
Аргентини; Фрондізі звільнений з в'язниці 

Буенос Айрес. — Д - р Арту- сн на підтримку д-ра Ільї і 
ро Ілья, кандидат поміркова- і в `н У висліді електорннх зіб-
ної і демократичної П о п у л я р - ! Р а н ь ^ ^ - з г і д н о 3 д о ^ ; 
, . . ,т ґ м першшіми вислідами — 278 
йої радикально, партії, був об- ^ . ^ з н а ц н т ь б і л ь ш е я к 

раний в середу 31 липня ц.р. потрібно до формального вн-
в ж е формально на президента беру. Причинилися д о оста-
Аргентнни. Кандидатура д - р а . точної перемоги д-ра Ільї дві 
Ільї здобула б у л а деяку кіль-1 невеликі партії — Соціялде-
кість голосів під час виборів ; мократнчна і Христнянськоде-
в дні 7 липня, але ж зг ідно з мократнчна, і крім них ще ф ? -
аргентннською конституцією, J дерація багатьох ^провінцій-
вона вимагала ще дальшого j них партій. Теперішній прези-
голосування виборчих коле- J дент Аргентини Х о з е Маріо 

Федер альний уряд подав судові скаргу проти 
дискримінаційних практик в Алабамі 

Вашингтон. — Департа- за реєстрування негри були 
мент Справедливости пере-1 управнені до голосування і 
дав на розгл'яд суду в Бір- їх відкинено тільки з неро-
мінґгемі, Ала. , скаргу проти j зумних і дискримінаційних 
практикованої в деяких міс-(мотивів. Про подання такої 
цевостях стейту Алабама вн- j скарги - до суду сповістив 
борчої дискримінації у відно- пресу генеральний прокура-
шенні до негритянського на- тор Роберт Ф. Кеннеді. ствер-
селення. У своїй скарзі Фе-' д ж у ю ч и у своїй заяві, що Д е -
деральний у р я д вимагає, щоб партамент Справедливости 
бірмінгтемськиЙ `суд наказав пробував полагодити ц ю 
реєстраційним бюрам повіту .справу на місці шляхом.кон-
Д ж е ф ф е р с о н , що включає та- сультації з урядовцями міс 
кож і міс`то Біржінґгем. шоб 
вони перевели негайно ресст-

цевих реєстраційних бюр, але 
ці спроби були цілком без-

рацію 2 032 негрів, відкине- успішні і не давали ніяких 
них під час реєстрації в 1060 гарантій, що дискрнмінацій-
році. На підставі конкретних ні практики не повторяться в 
даних і матеріалів, з ібраних j майбутньому. Тому теж, Д е -
федеральннм урядом, Депар- партамент Справедливости 
тамент Справедливости дово- був примушений звернутися в 
дить, що всі ці виключені в ід! цій справі до суду . 

Адв. Теодор Свистун помер у Філядельфії 
Філадельфія. — О другіЃ; 

годині ночі 29-го липня цьо-
го року тут помер від серцево-
го у д а р у видаТиий Діяч стар-
шої української іміграції ад-
вокат Теодор Снйстун. Наро-і 
джений 1900 року в Сороць-
ку, Скалатськото повіту в За-
хідній Україні, Теодор Свис-
тун був під час визвольних 
змагань чотареж Української 
Галицької Арм{І і після за-
кінчення війни прибув до 
З Д А , де також відбув служ-
бу в Американській армії. 
Покійний належав До Об'сд-

нання бувших Вчушів Укра-
їнськнх Армій, як також був 
членом багатьох американ-
ськнх і американсько - укра-
їнськнх організацій і това-
риств. Протягом кільканад-
цяти останніх років разом із 
своєю д р у ж и н о ю Антонеттою 
вів Українську радіо - про-
граму у Філядельфії і працю-
вавь активно в Українському 
Горожанському Ќлюбі в Ді-
льннці Найстявн. Похорони 
бл. п. Теодора Свистуна від-
будуться в четвер 1-го серп-
ня цього року. 

гін. Під час зібрань цих ви-
борчнх колегій, щ о відбулися 
останніми днями в Буенос Ай-
рес та в кожній із 22 провін-
цін Аргентини, обрано оста` 
точно д-ра Ілью н а презнден-
та і Карльоса Перетѓе на його 
заступника. Під час виборів в 
дні 7 липня д-ра Ілья здобув 
був тільки 169 електорннх го-
лосів на всіх 239 вимаганих 
для вибору и а Президента. 
Після виборів деякі партії пе-
рекннули свої електорні голо-

Гвідо переслав негайно після 
проголошення вибору свої 
ґратуляції д-рові Ільї. інавгу-
рація якого на президеятсь-
киіі уряд відбудеться 12 жов-
тня ц.р. Рівночасно з цим у-
ряд президента Ґвіда прого-
лоснв декрет про звільнення 
з в'язниці донедавнього ар-
ґентинського президента д-ра 
Артуро Фрондізі. ув'язненого 
у висліді військового перево-
роту, що відбувся 29 березня 
1962 поќў. 

Преосв. Стефан Коціско найменований 
єпископом нової дієцезії в Пассейку 

, ,Ню Иорк Тайме" з 1-го 
серпня цього року приніс 
вістку про „Створення нової 
візантійської єпархії в Пас-
сейку". У повідомленні до-
слівно: 

„Пассейк, Н. Д ж і , 31-го 
липня. Це місто стало осід-
ком нової єпархії, або дісце-
зії для українців католиків 
візантійського обряду. Папа 
Павло V I сьогодні повідомив 
про створення нового уряду 
( о ф і с у ) , що буде духовною 
столицею (гвдквортерс) для 
94 862 католиків у стейтах 
східнього побережжя. Всіми 
українцями католиками в 
країні управляє візантійсь-
кий екзархат, або архндіс-
цезія в Пятебурѓуг`Па', вста-
новлена в травні 1924-го ро-
ку. Папа Павло т а к о ж най-

менував Преосв. Стефант 
Коціска на спарха Пассей-
ну. Він був єпископом - по-
мічником Питсбургу. який 
залишається дісцезісю д л я 
202 000 українців католиків 
поза східнімн стейтамн. Ка-
тедральним храмом для нової 
дієцезії буде церква св. Мн-
хаїла при Першій вулиці в 
Пассейку, в якій монс. Іван 
А. Стім є парохом". 
Стільки в дослівному укра-

інському перекладі сказано в 
..Ню Иорк ТаймеЃ' про ство-
рення в Пассейку нової дісце-
зії для католиків східнього 
обряду. Мова про дісцезію 
для тих наших братів, які ще 
називають себе ‚.русинами" 
та які досі мали одну дієце-
зйо в Питсбургу з Преосв. 
Кир Миколою Елком на 
чолі. 

Вигляди на врожай в Україні незадовільні 
Ню Иорк. — Згідно з оцін- раїні матиме, на думку цих 

с і л ь ськогосподарських експертів, далекосяглі еконо-
мічні і політичні наслідки і, 
д у ж е можливо, причиниться 
до чистки і до нових змін в 
партійному керівництві цієї 
республіки. Вплинула на 
низький врожай важка ми-

ljtfi республіка дає нормально нула зима і довготривала 
понад одну четвертину всьо- ц ь о г о р і ч н а посуха. Низь-
ГО совстського збіжевого вро- кого в р о ж а ю треба чека-

яю і більш як половину усі- ти також на цілинних зем-
пшениці. Неврожай в Уќ- лях Казахстану. 

ќсперѓш, що працюють в 
В установах Американського 
комітету визволейня. в Укра-
ІНській ССР треба сподіватн-
Ся цього року низького вро-
Жаю. не зважаючи на те. що 

іліппіни, Індонезія і Маляї осягнули згоду 
в усіх спірних справах 

Маніла. — Конференція і створення Маляйзії мало від-

Б 

бут`ись до 31-го серпня цього 
року. У Тант негайно відпо-
пів. що він не буде вснлі пе-
ревести такого опиту до то-
го' часу. Можливо, що той 
термін буде пересунений, як-
що У Тант рішить, щоб у 
Північному Борнео і Сарагаті 
перевести плебісцит. ` Водно-
час голови названих трьох 
держав, президенти Діосда-
льо Мацагаль. Сўќарно і пре-
м'ср князь Абдул Рахман. за-
двердилн постанови поперед-
ньої конференції міністрів за-

нлто компроміс, щоб пере- і кордонних справ, щоб ті три 
ати на вирішення Генераль-1 держави створили оборонний 

$ому Секретареві Об'єднаних j фронт проти агресії з будь-
Націй У Тантові. чи Північ--якого боку та щоб для цієї 
де Борнео і Сарагат дійсно: цілі покликати ДО життя 

Їо`іуть приступити до такої: зв'язковий і координаційний 
ової федерації. Тому, що Секретаріят. 

% У Женеві відновлено конференцію 
роззброєння 

„на вершинах трьох тнхо-
бкеаиських держав, що її пе-
реводнли президенти Філіп-
пін і Індонезії та прем'єр Ма-
пйсьдсоі Федерації в столиці 
Філіппін, закінчилась в сере-
ду 31-го липня цього року 

оѓтою згодою в усіх пунк-
х. У найбільш дразливнй і 

опірній справі щодо сгворен-
Я нової держави Маляйзії із 

олучення Малайської Фе-
Дерації із Сінгапуром, північ-

м Борнео і Сарагатом, при-

Женева. — В. минулий вів-
торок відновлено наради 17-
членної конференції роззбро-
Чння. яка почалась ще 18 бе-
оезня 1962 p., формально як 

ту неагресії між Півні чно-ат-
лантійським союзом (НАТО) 
та комуністичним блоком т. 
зв. Варшавського пакту. — а 
далі згадав про можливість 
. .замороження" в і й с ь нових 

Підкомісія Об'єднаних Націй ' бюджетів, про забезпеку про-
для справ роззброєння. Фран- І ти несподіваної атаки та про 
'Дія, як 18-ий член тієї Підко- j встановлення к о н т р ольннх 
і ісі ї . від початку відмовилась j пунктів ..обабіч демаркаційної 

'" 'л ін і ї .в HiMe44Hm'^..3 другого`, 
боку Стелле звернув увагу. 

Питсбуржчина величаво відзначила 
Тиждень Поневолених Націй 

Питсбурґ. (кор. ) — Цього- поклін д р у г о м у великому 
річний Тиждень Поневолених 
Націй був великою подією в 
Питсбуржчині. Первісно ця 
врочистість була плянована 
на неділю 14-го липня, але 
через погану погоду перене-
сено її на два тижні пізніше. 
Програма відбулася в недале-
кому від Питсбургу Кенни-
вуд Парку і приблизно п'ять 
тисяч осіб різних національ-
ностей взяли участь у відзна-
ченні Т и ж н я Поневолених 
Націй. Г о л о в н у політичну 
промову виголосив відомий 
приятель українців, конгрес-
мен Едвард Дервінскі з Ш н -
каґо. Крім нього ряд внзнач-
ннх осіб з американського 

страдникові, п є р в оієрархові 
Української КатолицькоїЦер-
кви митрополитові - ісповід-
никові Иосифові С л і п о м у . 
Про митрополита В. Липків-
ського сказав м. і. єпископ 
Врайт, що цей Христовий Ге-
рой в обличчі повної ліквіда-
ції УАПЦеркви комуністнч-
ним режимом, такими слова-
ми загрівав своє стадо до вн-
трнвалості: .‚Христосн буду 

Арати участь в нарадах. На 
то`му вівтірковому засіданні 
однаково совєтськнй представ-
ннк Ссмйон Царапкін. як аме-
тіиканськнй делегат Чарльз 
Стелле склали оптимістичні 
чаявм про дальші можливості 
східньо-західнього відпружен-
ия. Проте Царапкін на перше j договорі допущено 
місце ставить конечність пак- ' підземні вибухи. 

що Совсти так і не погоди-
лись на будь-яку міжнародну 
контрольну систему, без якої 
не можна відмовитись взагалі 
від усяких атомових експерн-
ментів. Тому в московському 

д а л ь ш і 

РАДА БЕЗПЕКИ ОН 
ВИМАГАЄ ПРИЗНАТИ 

САМОСТІЙНІСТЬ 
КОЛОНІЯМ ПОРТУГАЛІЇ 
Об'єднані Нації. — Рада j мовнзначення, але не пого-

Безпекн Об'єднаних Націй, і джуються із стилізацією дея-
яка нараджувалась над скар- ких точок резолюції. Зокрема 
гою 32-х африканських кра- це стосується твердження, що 
їн проти Португалії за її ко- „ситуація на територіях під 
лоніяльну політику в Анголі, португальською адміністраці-
Мозамбіку й Гвінеї, прийняла j с ю поважно заколочує мир 1 
в середу 31 липня ц. р. 8-ма j безпеку в Африці". Первісна 
голосами резолюцію, яка на- ' резолюція була ще багато го-
кладас ембарго на експорт 
зброї до Португалії, щоб вона 
не могла користуватись нею 
проти автохтонних самостій-
ннків у названих колоніях. 
Португалія не признає, що це 
колонії, а називає їх „тернто-
ріями", які ніби є інтеграль-
ною частиною португальської 
держави. Згадана резолюція 
вимагає від Португалії, щоб 
вона визнала за тими афри-
канськимн країнами право на 
самовизначення і до держав-
ної самостійності! та ` щоб у 

стріша. але u з л а п д н е н о за 
посередництвом Сіверта Ніл-
сена, представника Норвегії. 
Також злагіднюючі додатки 
д-ра Тульйо Альварадо з Ве -
несуелі були прийняті внес-
кодавцямн та включені у т у 
резолюцію. Все ж, Д е р ж а в -
ний Департамент не погодив-
ся на текст тієї резолюції, зо-
крема на обмежування права 
Америки й інших союзників 
Португалії з Атлантійського 
пакту (НАТО) постачати їй 
зброю, дармащо З Д А , незале-

цій справі перевела перегово- ! жно від дебат про Анголю в 
ри з місцевими політичними Об'єднаних Націях, самі зас-
партіямн та після того пере-; тереглнсь були перед По`рт^'-
вела в життя усамостійнення ; ѓалісю. щоб вона не користу-
тих країн. Водночас Р а д а ; валась американською збро-
Безпеки уповноважила гене- сю у поборюванні антольсь-
рального секретаря ОН У ких повстанців. За резолюцію 
Танта, щоб той подбав за в Раді Безпеки голосували 
здійснення тієї резолюції та Норвегія, Бразилія, Венесуе-
склав звіт Раді Безпеки до 31 ля. Вільний Китай, СССР і 
жовтня ц. p., поскільки Пор- три формальні внескодавці — 
тўѓалія згідна повинуватись Гана, Марокко і Філіппіни, 
тій резолюції. З'сдинені Д е р - ! Безпосередньо після прнй-
жавн. Британія і Франція няття тісї резолюції. Рада 
стримались від голосування. Безпеки приступила до обмір-
Вонк заявили, що погоджу- ковуваннл другої частини 
ються із багатьма засадничи- скарги 32-х африканських 
ми постановами тісї резолю- держав, а саме — проти Пів-
ції, зокрема щодо права Ан- денно - Африканського Сою-
голі й інших африканських зў за його біло - расову полі-
посілостей Португалії на са- тику. Дебати продовжу'ються. 

ЗДА й Західня Німеччина продукуватимуть 
спільний танк 

Комуністичний Нитай посилює свої провокації 
на Далекому Сході 

С є у л. У здемілІтарнзо- акції на всіх відтинках — у 
паній, широкій на 2 і . . милі J Кореї, в Південному В'єтнамі. 

Б о н н . — Д о Західної Ні-
меччннн прибув секретар обо-
рони Роберт МекНамара. який 
— після короткої візити в 
канцлера Конрада Аденауера 
- - негайно розпочав ділові на-
ради з німецьким міністром 

власний новий тип танку. У 
пресі нема ще ніяких подро-
бнць про той новий тип. але 
можна здогадуватись, що він 
мас такі високі прикмети, що 
Америка погодилась партнци-
пувати в його удосконаленні 

смузі між Північною комушс-
тнчною і Південною вільною 
Кореєю настав в о с танніх 
днях великий неспокій. В ми-

(Закінчсння на сторінці ДОЏ?ДОІП понеділок група кому-
_ _ _ містичних напасників застрі-

ПРАВОСЛАВНІ С Л У Ж Б И 

БОЖІ Н А СОЮЗІВЦІ 

Союзівка, Кергонксон, Н. 
И. - - Починаючи від неділі 

лила з засідки двох амерн-
танськнх військовиків і пора-
чила третього. Негайно зор-

в Ляосі. Водночас індійці 
стверджують зосереджування 
комуно- китайських в і й с ь к j 
вздовж індійсвкого кордону, і 
Не виключається теж. що в 
найближчому часі китайські 
комуністи відновлять бомбар-
дування Матеў і Квімою в j 
протоці Формози. Всі китайсь-

I військових справ Кай Уве :та продукції — своїми фонда-
фон Гасселем. МекНамара пе- мн й фахівцями. Роберт Мек-

і реведе в Західній Німеччині Намара переведе під час сво 
кілька днів, головно для ви-
рішення справи спільної про-
дукції нового танку, яким бу-
лн б внвінувані су'ходільні ар-
мії З Д А й Західньої Німеччн-

В А М Е Р И Ц І 
в Американгмса м о р с ь к а 

фльота втримує три „плаваючі 
бази" на Далекому Сході, які 
охоплюють морські з'єднання 
включно з військовими форма-
ціями; зброєю І всяким внря-
дом. готові в кожній хвилині в 
найкоротшому часі з'явитись на 
місці будь-якої комуністичної 
агресії. Відомості Про це подав 
секретар оборони Роберт Мск-
Намаря в Конгресі. 

# Коні'ргсммі Армістрр Оел-
дем з Алабами запропонував, 
щоб замість розбавляти 58 аме-
риканських студе`нтів, які само-
вільно виїхала на Кубу, їх паш-
портін І відкликати їх відтіль, 
дозволити їм залишитись там в 

заміну за 58 кубинців, які хоті-
ли б переїхати до ЗДА. Всі ті 
студенти .‚ліві". 

џ Ніонпрісський гуГіернитор 
Нелсон Рокефеллер. промоаля-
ючи'ИЯ річній конвенції Амери-
канського Т-ва Ветеренарних 
Лікарів в Ню Иорку, повторив 

і свій заклик на адресу реепублі-
I канського сенатора Баррі Голд-
I вотера. щоб той відмежувався 
і від скрапніх правих „фанати-
j ків". які мож%ть тільки пошко-
і дитя республіканцям у най-
I ближчих виборах. Сен. Голдво-
тер відповів був на подібний 
перший заклик Рокефеллера. 
що він більш журиться вплива-
ми краЛніх лівих в Уряді, як 
правих поза Урядом. 

а яких відзначено цю подію, 
Питсбуржчина цього року да-
ла незвичайно оригінальну 
програму: головною темою 
маніфестації було вшануван-
ня найвищих срархів - муче-
іиків поневолених Москвою 
іацій. як України, Мадярщи-
чи. Польщі. Литви та Словач-
інни. Перед властивою прог-

рамою кожна згадана націб-
нальна група сформувала на 
іулицях парку похід.в якому 
у відповідних національних 
ѓѓроях і з своїми прапорами 
- несено прибрані в націо-

чальні кольори й квіти — ве-
іиких розмірів портрети сво-
х відносних Владик, замуче-
інх або переслідуваних без-
южннцькою червоною вла-
;ою на рідних землях. Ці 
іортретн винесено на сцену й 
юставлено їх на почесному 

лісці. Військова оркестра міс-
іевого гарнізону морських 
ііхотників очолювала похід, 
лотомў відоѓрала американ-
:ькнй національний гимя. 

Римо - католицький спис-
чоп ПнтсбурО'. Д ж а н Д ж . 
Брайт. під час своєї знаме-
нитої промови вшанував по-
іменно відносних спископів-
мучеників, починаючи від уби-
того в казаматах ГПУ герой-
ського Владики Української 
Автокефальної Православної 

І Церкви, митрополита - муче-
ника Василя Липківського. 

‚потому віддаючи глибокий 

ѓавізована погоня вистежила ќі провокації стоять очевидяч-
в терені. що за останніх де- ки. у зв'язку з ‚‚ідеологічною" 
ять років заріс кущами, отой сварнею з московськими боль-
`.ідділ північно-корейських на- шепнками та мають на цілі 
пасинків. Чотирьох червоних доказати безперебійну ‚.рево-

але в перестрільці з люційність" політики кому-
ігими згинув ще один амери- , ністнчного Китаю. 

ни. Ця остання відмовилась 
від американської оферти що-
до закупна танків типу М-60 
та прихилилась до думки сво-
їх фахівців. п;об продукувати 

го перебування в Західній Ні-
меччнні об'їзд американських 
військових станиць Та наради 
з тамошніми цивільними й 
військовими керівними чнн-
никами. З МекНамарою приї-
хав д о Німеччини також го-
лова шефів Об'єднаних ІІІта-
бів З Д А , ген. Максвелл Тей-
лор. 

політично - громадського е в і - , 2 8 _ г о л н п н я ц ь о р о щ 

ту цього города заліза н ста-і р а І Н С Ь К І Й п р а в о с л а в н і й к а п . 
лі взяли участь у програмі. ( л и ц і н а С о ю з і в ц і в і Д п р а в л н - v B n T O 

З-поміж усіх наших громад. ( ю т ь с я С л у ж б и ^ ^ д л я
 у 

православних українців — го- ханський вояк та один пів-
стей і відвідувачів Союзівки денно - корейський поліціянт. 
В неділю 28-го липня в свято Трохи згодом два північно-ко-
св. Володимира С л у ж б у Бо- рейські комуністи покінчили 
ж ў відправляв Впр. о. протоє- ної гранати, коли оточили їх 
рей Б о д ї а н Желехівський, се-; американці. А м є р н канські озброснні. Вони скривалнсь зі 
кретар5ЧСонснсторії Українсі- іннникн на Далекому Сході автобусом, який переїздив кор 

О Із Східнього Берліну втек-
лн в минулий вівторок до За-
хіднього Берліна два східньо-
німецькі поліціянтн в повному 

дон. вдаючи, що його ескорту-
коі Православної Церкви в н у Південній Ази стверджу- ю т ь , н останньому моменті пе-
З Д А . і ють посилення комуністичної ребігли кордон. 

О І І К Р С О Ш Ч Н А ЛКТУНСЬКА С Л У Ж Б А 

У Південному В'єтнамі десятки тисяч 
буддистів демонструють проти уряду 

Сайгон. - Десятки тисяч спершу силою протиставляв` 
буддистів розпочали вуличні І ся будднстськнм демонстра-
чемостраціі в столиці Півден- І ціям. тепер не стосўе ніяких 
чого В'єтнаму Сайґоні та чо- І репресій. Буддисти відкину-
-нрьох інших найбільших міс - їли пропозицію уряді' щодо 
тах тісї країни. В самому Сай- І спільної конференції, зажа-

оні понад 15.004) буддистів їдавши, щоб спершу у р я д 
ззяли участь в будднстській ; признав свою вину і відпові-
Богослужбі за будднстського j дальність за події з 8 травня 
креця Кванґ Д у к а , я к и й ц. р. в місті Г`і'е, де поліція 
-ких два тижні тому на знак 'стріляла до буддистів і вбила 
протесту проти дискрнміна- 9 осіб. Нґо Дінг Дієм твер-
Ййноі політики уряді - облив : дить. що це комуністи кину-
ебе на головній вулиці міста !ли в юрбу ручну гранату та 
екзиною та підпалив і згорів, і відмовляється дати за ті втра-
Іісля того всі ті буддисти ‚ти будь-яку моральну й ма-
іаршувалн вулицями Сайґо- Ітеріяльну сатисфакцію. Буд-
у. Уряд католицького пре- дистн становлять 7 0 ' ; 15-мі-
ндента Нґо Дінг Дісма, який льйонового населення краю. 

-- У СВІТІ 
в Квропейська Ккономічна 

Спільнота, чи пак Спільний Гос-
подарський Ринок, як економіч-
на організація шістьох захід-
ньо - європейських континен-
тальнях держав, спричинилась 
до побільшення числа робітних 
осіб в 1962 році на 640.000 осіб. 
У тому році всіх працюючих 
людей в отих 6-х країнах Захід-

Першу західню промислову вн-
ставку в комуністячному Китаї. 
Відкрив Ті шарж д'аффер бри-
тійськоі амбасади, а коло 100 
комуно - китайських „промінен-
тів" явились на відкриття. Ври-
тійська амбасяда заповіла, що 
..пнедовзі" відбудеться велик`а 
торговельно - промислова ви-
ставка в ПЄЙПІНГУ з участю ба-

М 
Американська компанія Контннента-іьної .іетунгькоі лінії подала до відома в Лот Ан-
джелее , що вона перша з-поміж усіх Інших компаній уводить пасажирську службу з до-
помогою суперсонічннх літаків. ІІа фото: малюнок сунереонічного літ`ака тину Конкорд. 
Цей 2G5 000-фунтовий літак матиме місця для 104 пасажирів і летітиме на висоті між 
50 000 і 60 000 стіп. Лет між' Ш и ќ т о й Лоо А и д ж м е с триватиме І годину 1 48 мінут. 

ньоі Европи було 73.600 000. В гатьох бритійсьюіх фірм. 
тому самому часі в ЗДА було 
зареєстрованих 71.900.000 за-
труднеиих. 

m В КспанІЇ. в північному ра-
йоні провінції Астурії, страйку-

I ють 6 000 копальняних робітнн-
I ків. Хоч в Еспаніі страйки за-
j боронені, проте державні власті 

не вжили ніяких репресій су-
проти страйкарів. Газети з 
доручення від уряду спершу 
промовчували факт страйку. 

џ У Мейпіні'у три англійські 
промислові фірми влаштували 

# Такі держдви згплогили 
вже рішення приступити до мос-
ковського договору ЗДА. Врн-
таніі і СХ`СР про припинення 
атомових експерименті'ќ Япо-
нія, Індія, Фінляндія. Об'сдна-
на Арабська Республіка. Сома-
лія і Данія. Нюдна з них не 
мас атомової зброї. Приступлять 
напевне net ..нейтральні" азій-
ські й африканські держави. За-
ТЄ відмовились приступити ту-
дн Франція і комуністичний Кн-
таі;. 
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КОЛИ ЗАМОВК БРІЗОЛЯ 

Центральна проблема 
року скінчилась 

друга світова, віяна беззастережною каліту-
ллцісю Німеччини, але по нинішній день, на 
1в-му році від тієї події, Німеччина все ще 
залишається центральною, не розв'язаною 
проблемою світу. Поділивши її в Потсдам-
ському договорі з 2-го серпня 1945-го року 
на чотири зона та виділивши Берлін в окре-
му одиницю, оточену комуністичною тери-
торісю, самі західні альявтн дали Москві 
а руки ті вихідні позиції, які ВМОЖЛИВИЛИ 
ЇЙ створити! нинішню ситуацію. Большеви-
кя внкорнсталн короткозорість Заходу, вн-
явлену в Ялтинському та Потсдамському до-
говорах, і створили з підсовстськоі зони 
„суверенну" т. зв. Німецьку Народну Рес-
публіку із 17 мільйонами населення, вклю-
чивши її в свіА сятелітннй табір. А щоб 
протидіяти масовій утечі східньонімсцького 
населення на захід, Совсти — формально 
Східне Німеччина — здвигнули 12-го ссрп-
ня 1961-го року ганебний внутрішньо . бор-
лінськнй мур. -— 

У зв'язку з атомовнми персгопорамн у 
Москві Хрущов висунув, вимогу, щоб зор-
гя візований в Північно - Атлантшському 
Союзі (НАТО) західній світ підписав пакт 
Неагресіі з комуністнчним світом, держава-
мн так званого Варшавського пакту. Ясно, 
що підписання такого пакту було б рівно-
значне із затвердженням нинішнього стану 
в Середній Европі, згодою на постійний по-
діл Німеччини та визнанням пілсовстської 
німецької зони як „самостійної" комуніс-
тнчяої німецької держави. Большевики, з 
одного боку, нахваляються свосю ніби не-
перевершсною збройною потугою, зокрема 
атомовою зброєю, а з другого боку охопле-
ні патологічним страхом перед Німеччиною, 
яка взагалі атомовоі зброї не мас. Однак, 
большевнцькнй страх мас свої причини: ор-
гааІзаціЙяяй хист і тугість німців, які впро-
довж кільканадцятьох років перетворили 
Свою зруйновану країну в квітучу країну 
найвищого добробуту та піднесли Німеч-
чнну з рівня її географічного поняття на 
рівень першорядного політичного чинника, 
змушують остерігатися німців, які й Вер-
сальськяк договором були роззброєні, про-
те через 20 років після того топили Евро-
пу в морі ќрови. 

Примара потенціяльної можливості! від-
родженял німецького мілітаризму і реван-
шу не дозволяє Москві признати німцям 
право на самовизначення і на об'єднання їх 
території. Але ж неможливо відмовляти їм 
того права, що його здійснюють навіть на 
території Африки у відношенні до чорних 
народів на найпримітивнішому культурно-
м у й полѓѓичному рівні. Совсти пропонують 
нині годитись з Америкою, але — коштом 
Німеччини, її престижу і її безпеки: щоб 
визначити німецьку „демаркаційну лінію". 
встановити на вій обсерваційні пости і 
зменшити обабіч тієї лінії збройні сили. Мо-
скеа не може примиритись з думкою, що 
Німеччини не можна трактувати, як безво-
льнии предмет розгри між ЗДА й СССР. 
Москва завжди ще хоче ділити світ на 
„сфера впливів", не рахуючись з волею да-
нях народів. Але Західня Німеччина вже 
заснльна, щоб можна було нею торгувати. А 
недавній ворог Німеччини. Франція, перша 
протестує проти такого торгу. 

Ніяка східньо-західня відлига не збе-
режеться, поки не буде конструктивно роз-
в'язана центральна проблема Німеччини. 
Вільні вибори на всьому її терені. об'єднай-
ня ЇЇ території і мировий договір з автори-
тетним її одним урядом, з таким її внутріш-
нім устроєм і таким пов'язанням з рештою 
Европя. щоб виключити відродження ім-
імперіялізму — це. побіч самовизначення 
усіх інших поневолених Москвою народів, з 
Україною включно, єдиний шлях до стабі-
лізації миру в Европі і цілому світі. 

Поляки й Україна 
Хоч від часу окупації західньоукраїнсь-

ких земель совстськимн арміями і влучення 
їх в склад Української ССР, згл. СССР, ми-
нуло вже майже чверть сторіччя, хоч у вн-
сліді другої снітової ВІЙНИ цілком ЗМІНИВСЯ 
не тільки державно . правшій став цих зе-
мель, але Й національний характер їх бі-
льшнх міст, польська політична еміграція 
ще й досі не визнає цих фактів і трактує ці 
споконвіку українські землі, як „південно-' 
східні землі" Польщі. 

Найгірше в цьому відношенні стоїть 
справа на еміграції. Польські еміграційні 
з'їзди й конвенції й далі у своїх рішеннях 
вимагають „відібрання" українцям Львова, 
а литовцям Вільна, і в цій емоційній, дове-
деній інколи до яскравого шовінізму ат-
мосфері не лише розглядають питання ак-
туальних польсько . українських взаємин, 
але й розв'язують проблеми майбутнього 
державного існування обох народів. З по-
гляду недавніх аиімозій підходять до евен-
туальних взаємин з поляками теж українці. 

Не поправляють існуючого стану ні де-
які тверезі голоси в українській і в поль-
ській еміграційній пресі, ані теж заініційова-
ні недавно, навіть таки у ЗДА, де польська 
еміграція ставиться чи не найбільш шові-
ністично до України й українців, спроби 
якогось зближення між представниками й 
ўгрупуваннями обох еміграцій. 

З найбільш реальних позицій підійшов 
до справи польсько - українських взаємин 
представник старшої польської генерації 
науковців, колишній професор політичної 
економії у Віленському університеті Стані-
слав Свянсвіч, і то — треба підкреслити — 
на сторінках видаваного в Лондоні органу 
еміграційної польської студентської молоді 
„Меркуріюш Польскі" в ч. 3-4 за березень-
квітень 1963-го року. Проаналізувавши у 
вступі до своєї статті п. н. „Ставлення до 
Східніх Земель" польсько . українські вза-
смини у відродженій після 1918-го року 
Польщі. Свянсвіч висловлює дуже реаліс-
тичні погляди. На його думку, і в Польщі і 
на українських та інших землях, що увій-
шли в склад УССР, БССР чи Литовської 
ССР, відбулися докорінні суспільні зміин: 
перестала існувати польська поміщицька 
верства і втратили свою провідну ролю в 
торгівлі і в промислі жиди. До рішального 
голосу прийшло селянство — сіль землі і 
витворена ним інтелігенція Тому — ствер-
джус Свянсвіч — не можна вже називати 
колишніх ..східніх земель Польщі" польсь-
ки.ми. Вони ними перестали бути остаточно, 
раз на завжди. Найважливішим фактором в 
актуальній ситуації на цих землях є націо-
нальні рухи — український, білоруський, 
литовський — і поляки мусять саме ці ру-
хи підтримувати з позицій добре зрозуміло-
го власного національного інтересу, бо, як-
що будуть зрусифіковані й знищені ті на-
родн, то. як стверджує Свянсвіч, „над поль-
ськнм народом зависне страшна загроза по-
глннення російським велетнем". Тому пер-
шнм постулятом польської політики мусить 
бути сьогодні підтримка поляками незале-
жинцькнх змагань усіх народів, щоб вони 
якнайскорше добилися повної незалежнос-
ти й суверенности і вийшли із складу СССР. 
Свою статтю закінчує Свянсвіч стверджен-
нлм, що так, як поляки борються за свою 
свободу, так само повинні вони змагати до 
того, щоб Україна, Білорусь і Литва стали 
свобіднимн. 

Виступ Свянсвіча. як і факт, що стаття 
його появилася на сторінках майбутньої 
польської провідної верхівки на еміграції, 
свідчить, що в розвитку польської полѓѓи ч-
ної думки відбуваються важливі зміни. З'я-
совані проф. Свєнсвіем позиції дадуть мож-
пивість постаннти на реальнішу площину 
також і справу українсько - польських вза-
ємнн взагалі. 

Ось уже три тижні в Бра-
знлії назагал доволі тихо. Чи 
береш часописа до рук, чн 
залучуєш радіо або телевізію 
— ніде немає ані страйків, 
ані „революційних" походів 
Селянської Спілки („Ліѓве 
Кампонезас"), ані мітингів 
військовиків, спрямовання 
. . . проти свого ж команду -
вання, ніде не чути закликів j 
„ділити" великі земельні ма-
етки, чи вимоги міняти мініст-
рів, а то й замкнути парля-
мент . . . Населення цим зди-
воване і побоюється, як би 
не сталось чогось гіршогоѓ 
ніж було досі, як би після та-
кої тривалої для Бразилії та-
ші не знялася буря. 

Стан, неправду, иезвнчай- ня своєї „необмеженої фан-
НИЙ. Ось уже понад два роки тазїї", вів негайно підвищив 
з дня на день щось особливе' ціни на вироби своїх фабрик, 
та ставалося, напруга ніколи і „сальдо" вийшло в його ко-
не припинялася, як з рогу До- ристь. Потерпіли ляше спо-
статку сипалися несподіван- жнвачі його продукції, але ті 
ки. все щось колотилося, крй- вже хай домагаються підви-

щения заробітних платень, 
посилаючись на зростання до-

дня окремим літаком спрова-
джено назад до Голлівуду. 
Під час перебування кінозір-
ки в Сан Павльо на паршах 
сторінках газет можна було 
бачити 3 світлина, ведиќў у-
вагу приділяла цій гості й ра-
діотелевізія. Самого ж про-
мисловця, що виписав кінозір. 
ну, називали „обдарованим 
необмеженою фантазією". За 
його ж власними словами, оте 
все „прийняття" коштувало в 
(тепер 60) мільйонів крузей-
рів! 

Чи зазнав від таких велн-
чезних видатків якихось ма-
теріяльних втрат промнсло-
вець? Аж ніскільки. Підра-
хувавши видатки на здійснен 

Ганна Д. Ратач 

ВІДЛІТАЮТЬ СІРИМ ШНУРКОМ ЖУРАВЛІ 
Ў В И Р І Й . . . 

(Жмут спогадів про Олену Степанівну) 

чало, вирувало. 
Зачалося з утечі Жаніо 

Квадроса з президентського 
становища. Тоді до слова при' 
йшов колишній губернатор 
естада Ріо Гранде де Суль Ле^ 
онель Брізоля. Як прийшов 
так не спинявся й досі. Цо 
він давніше затіяв був щось 
на зразок громадянської вій-
нн, під його проводом ЧИНИ-' 
лися напади на земельні на`' 
стки в північніх місцевостях, 
з ним же пов'язані різџі вн-
моги військових та ЦИВІЛЬНИХ 
підвищувати платні і т. - д. 
Ставши федеральним депута-
том, Леонель Брізоля поетій-
но виступав з каламутними 
промовами в парламенті, че-
рез радіо й телевізію, всти-
гав бувати на всіляких або' 
pax у різних місцевостях, сі-
ючи скрізь неспокій та нер-
возиість. Коротко кажучи,'го-
лос Брізолі не переставав лу-
нати в Бразилії. Вже одверто 
говорилося про Брізолю, як 

рожнечі. . . 
Згаданий факт мав місце кі-

лька років тому, а ось зовсім 
недавно, в часі, коли фінан-
сово - економічна криза дохо-
дить уже виразно свого апо-
гею, один федеральний депу-
тат з Порто Алегро залітав до 
портового й відпочинкового` 
міста Сантон в естаді Сан 
Павльо. Там. у залі псршо-
рядного готелю, грали в по-
кер знайомі йому промнслов-
ці. Депутат думав і собі тро-
хи забавитись з ними, однак, 
придивившись до гри, змінив 
свій намір: при кожній чер-
говій турі її учасники вистав-
лялн на стіл по одному міль-
йонові крузейрів. Протягом 
кількох хвилин ті мільйони 
хтось загрібав до своєї кише-
ні, а на столі з'являлися но-
ві. І тоді депутат прийшов до 
висновку, що декому в Бра-
зилїї мільйони дістаються ду-

про майбутнього кандидата в же легко. Своїми враженнями 
президенти республіки, мо‡- поділився він з представни-
ляв. здобув собі вийняткоау камн преси, не називаючи по-
популярніеть. іменно учасників такої незви 

Та ось понад три тижні то-
му Леонель Брізоля замовк, 
а слідом за тим припинились 
і всілякі сенсації. Виглядає 
тепер так, що ввесь той .иа-
спокій неперебірливими зясо-
бамн підтримував переважно 
Брізоля. Що більше. Брізо-
лю вже навіть викликали вн-
ступити прилюдно, але він 
відповів, що не може, що в 
нього „голова дуже болить"! 

Федеральний депутат Ж`вон 
Кальмон мав цілковиту ра-
цію, твердячи в своїх недав-
ніх промовах про кончу п̀ о-
требу провести в Бразилії 
„психологічну революцію" 

чайної гри, проте зазначив-
ши. що після неї напевно по-
дорожчас чимало промисло-
внх виробів. 

У Бразилії є ще чимало 
так званих вільних земель, 
що вважаються власністю 
держави. З часом на ' деяких 
з них ініціятивні особи орга-
нізують рільництво, випас ху-
доби. а згодом ставлять при-
мітнвні електрівні та фабрнч-
ки для переробки сільсько-
господарських продуктів. По-
ступово така місцевість набу-
вас відповідну ціну . 

Доп'явшись до високого 
становища в державній адмі 

чільних політиків. Жвон Ка-` 
льмон і тих і других закликає 
перейнятися гуманізмом у від-
ношенні до загальних справ, 
до загального добра, а не ті-
лькн використовувати високі 
становища для своєї вигоди. 
Іншими словами, про підне1 

сення відповідальносте за 
державні справи та за добре 
бут населення серед тих. від 
кого це найбільше залежить'. 

Депутата Жвона Кальмона 
широко підтримує преса, але 
на це належної уваги ніхто 
не звертає. ' 

Ось один промисловець із 
Сан Павльо привіз з Голлі^ 
вуду кінозірку. Протягом ше-` 
стн днів (головно ночей, бо 
вдень „зірка" відпочивала) 
на честь її влаштовувано фан-
тастнчні балі, прогулянки, 
навіть спеціяльно відтворено 
для неї традиційний брази-
лійськнй карнавал, хоч тоді 
й не був на те відповідний 
час; її по-королівському об-
даровано, а ранком сьомого 

серед великих продуцентів таї ністрацїї, одна особа вирішн-
ла використати для себе та 
своїх прибічників подібні міс-
цевості.. Серед замкненого 
кола осіб створено фікцію 
продажу тих земель, ніби ще 
зовсім „неосвоєних". Кожно-
му з учасників „торгів" вели-
кі земельні наділи дісталися 
майже задурно. За деякий 
час людям, які на них працю-
вали вже багато років, нові 
„власники" запропонували 
відкупити ті землі вже по 
дуже високій ціні. Коли хлі-
бороби відмовилися від тако-
го „купна". їм наказали не-
гайно залишити ті місцевос-
ті. Цього наказа вони теж не 
послухали, і тоді туди виру-
шило військо. Дійшло до 
кривавих сутичок, до знищен-
ня маленьких господарств, а 
зрештою до повного занепа-
ду тих місцевостей. 

Подібних прикладів з бра-
знлійської дійсности можна 
наводити без кінця й краю. їх 
тут ніколи не бракувало і, о-

(Закінчення на стор. 3-ій) 

Як обухом по голові, уда-
рила мене телеграфічна віст-
ка зо Львова: „Мама умерла 
— Ярослав". Сталося це 11-
го липня цього року. 

Ще так недавно, бо 5-го 
грудня 1962-го року, писала. 
що того літа не використала, 
як собі намітила: поїхати на 
Закарпаття і походити „дав-
німн стежками". Загалом лн-
сти від неї були бадьорі. „Все 
йде, все минає" . . . 

Кожна людина мас свою 
долю й дорогу життя, а для 
Олени СтепавівноІ доля була 
мачухою, а життєва дорога 
кам'яниста і терниста. Але во-
на йшла вперед, не зважаю-
чи на перешкоди. 

Я пізнала її 1909-го року в 
таємному гуртку середньошкі-
льноі молоді. Часи давні, пів-
століття минуло, але які ж 
вони були живі й змістовні, 
які ідейні й завзяті були ті 
порив имолодечі! Потім 1911 
р. в таємному Пласті, на прс-
гулянках . походах кругом 
Львова і нічних вправах на 
„Чортовій Скалі" над Лиси-
ннчами, де ми вчилися сиґ-
налізувати азбукою Морзе. 

У 1913-му році, коли поча-
лп організувати Січових Стрі-
льців, таємний Пласт повні-
стю включився в стрілецьку 
організацію, при чому дівча-
та ш`упили до Стрільців 
П при Січі, бо до Стрільців І 
їх не приймали. Нас було по-
над ЗО членок, і Олена Степа-
нівна стала нашою чотовою. 
Пригадую, якого шуму наро-
била Степанівна, кбли в кар-
навалі пішла з їв. Чмолою на 
вечорниці до Народного До-
му в стрілецькому однострої 
і збирала грошові датки на 
стрілецьку організацію. 

1914-ий рік зв'язав нас не-
розлучно, бо обидві ми всту-
пилн до сотні Чмоли, яка то-
ді організувалася у селі Га-
ях під Львовом. З тою сотнею 
прибули ми 27-го серпня до 
Львова, а 1-го вересня ра-
ненько вирушили на заліз-
ничий двірець. Вже як сиділи 
ми ' у вагоні, проходив мимо 
нас сот. Вітовський. Побачнв-
шя Олену, він наказав їй ви-
сістн, мовляв, дівчат до вій-
ська не приймається. Я сиділа 
під стіною, і мене сот. Вітов-
ський не запримітив. Але та 
сама доля спіткала мене в 
Стрию. 

Степанівна, з групою, яка 
ще залишилась у Львові (д-р 
Старосольський, їв. Чмола та 
ін.), на другий чи третій день 
вирушила просто на Закар-
паття. Зустрілися ми в квітні 
1915-го року у Варпалянці, в 
Стрілецькому Коші, де д-р Н-
Прняк був командантом. Ту-
ди вона приїхала на відпочи-
нок після бою на Маківці. 

Наприкінці квітня наша 
група вирушила на фронт, 
який стояв під Болеховом. 
Сотня Чмоли перебувала в 
Болехові, а командував нею 
тоді чет. Артнмовнч. Вона ді-
стала наказ вирушити на 
становища до Лисович. 

Була ніч. Направо від нас 
ішов завзятий бій в напрямі 
Чудісва. Над ранком почалось 
те саме і на нашому відтинку. 

Там Степанівна з великою 
групою дісталася в москов-
ськнй полон. Мені тоді поща-
стнло, бо з частиною сотні я 
була вислана до Болехова по 
дротяні загороди. 

Далі хочу подати коротко 
її життєпис: 

Олена Степанівна - Даш-
кевич народилася 7-го груд-
ня 1892-го року в селі Виш-
нівчик, Перемишлянського 
повіту, в родині о. Івана і 

Немндорн Степановнх. Закін-
чнла учительську семінарію 
Українського Педагогічного 
Т-ва у Львові, склала гімна-
зіййу матуру і в 1912-му ро-
ці вступила до Львівського у-
ншерситету. Як студентка 
брала активну участь в русі 
середньошкільної і студент-
ської молоді, а також в січо-
вих організаціях. Була од-
ннм з організаторів Т-аа „Сі-
чові стрільці ІЃ' у Львові. 
Була членом Т-ва Ім. Ганни 
Барвінок. Цей період її жят-
тя в значній мірі відбитий у 
її мемуарах „Напередодні ве-
лнких подій" (Львів. 1930). 

Навчання в університеті 
перервала світова війна В 
кінці 1914-го року Олена 
Степанівна на вишколі на За-
карпатті, далі як кадет-аспі-
рант і хорунжий УСС після 
боїв на Маківці в Карпатах. В 
1915-17 pp. перебувала в мос-
ковському полоні, в основно-
му в Ташкенті, де вела ку-
льтурно - освітню працю се-
ред полонених та місцевих у-
країнців. Була членом Таш-
кентської української грома-
ди. В квітні 1917-го року ви-
їхала з Середньої Азії, після 
обміну полоненими, через Пе-
троград, Фінляндію, Швецію, 
Німеччину і повернулася до 
Коша УСС, який стояв тоді 
недалеко Стрия. Через дея-
кий час залишила позірно 
військо і продовжувала нав-
чаяня у Львівському універ-
ситеті. 

Як член Головної Військо-
вої Управи, Олена Степанів-
на приймала в 1918 р. актив-
ну участь в підготові листо-
падових подій у Львові та на 
провінції. Як четар УГА була 
адьютантом сотн. О. Луцько-
го під час боїв за Львів і 
пройшла разом із Золочівсь-
кою бригадою до Кам'янця 
Подільського. Тут вчилася в 
університеті і працювала ре-
ферентом преси в Міністерстві 
закордонних справ ЗЎ HP. 

В листопаді 1919 р. О. Сте-
панівна через Румунію і У-
гсрщнну переїхала до Відня, 
де закінчила університет і в 
1921 р. написала працю „Роз-
поділ і розвиток суспільства в 
старій Русі до половини XIII 
ст.", отримавши ступінь док-
тора філософії. В той час од-
ружилась з д-ром Р. Дашке-
вичем. В 1921-35 pp. виклада-
ла у Львові історію і геогра-
фію в гімназії Сестер Василія-
нок, рівночасно працюючи з 
пластовою молоддю. Польсь-
ка шкільна кураторія звіль-
ннла її з учительської посади 
і в 1935-1939 pp. працювала 
вона референтом оргаиізацін-
ного відділу Ревізійного Сою-
зу Українських Кооператив. 
За її ініціативою на західньо-
українських землях створю-
валися т. зв .кооперативи здо-
ров'я (медичні кооперативи). 
Приймала активну участь в 
діяльності ряду українських 
товариств і організацій. 

В 1939-41 pp. — за больше-
внків — О. Степанівна працю-
вала вчителькою середньої 
школи, а в 1941-44 — за нім-
ців — була керівником Ста-
тпстичного управління Льво-
ва і викладала в гімназії. В. 
1930-40-их роках займалася 
науковими дослідженнями в 
галузі економічної географії, 
демографії і кооперації, які, 
зокрема, знайшли відбиття в 
її моно ѓ р а ф і ї „Сучасний 
Львів" (1943) — єдиній тако-
го роду праці в українській 
науці. В 1944-46 pp. працюва-
ла як старший науковий пра-
цівник і завідувач сектору 
економіки і промисловости 
відділу економіки Академії 

Яаук УССР у Львові та як 
юцент Львівського уміверси-
сету ім. І. Франка. 

В 1946-48 pp.,0. Степанівна 
5ула старшим' науковим пра-
цівником Інституту економі-
чи Академії ф у к УССР в Ки-
:ві (у відділД евономічноі ге-
ографії). займаючись дослі-
іженням п р о м н е ловостж 
Львова, дослідженням зна-
чення Дністра як транспорто-
зої маґістрааі та ін. В 1948-49 
ор. працювала. як науковий 
співробітник,' природознавчого 
музею Академії Наук УССР у 
Львові. 

Новий період 'життя О. Сте-
панівня охрпдюе час від 29 
грудня 1949 р. д о 17 червня 
1956 р. — час її заслання в 
Мордовію. Протягом кількох 
років тяжко працювала вона 
там на торфі,- пізніше пере-
плетником џ бібліотеці. В 
червні 1956 р. повернулася до 
Львова і вже не працювала 

отримувала мізерну старе-
чу пенсію.. 

Олена Степанівна написала 
понад 75 наукових праць, з 
яких близько 50 надруковано. 
Окремо вийшли такі книги і 
брошура: ‚Р^інка в давній 
Україні" (Львів, 1913), „На-
передодні великих подій" 
(Львів. 1930),. „Люди І зем-
ля", огляд переписів захід-
ньоукраїнськнх земель (Львів 
1938), „Економічна географія 
західньоукраінських земель", 
5 лекцій (Львів, 1938). „Коо-
ператнви здоррв'я", їх зав-
дання, організація, історія 
(Львів, 1937: # в виД` Ль"ЇВ' 
1938), „Сучасннй Львів", ко-
ротка монрграфія Львова 
(Львів, 1943; 2-е вид. Н. И., 
1956), „Трудові р е з е р в и 
Львівщини", (Львів, 1948). 
Статті мемуарного характеру: 
„Мої спомини з шкільних 
літ" жури. „Рідна Школа", 
Льві'в, 1933, ,4,13-14; „Жінка-
вояк", журн. „Назустріч", 
Львів, 1934. ч. 12; „Воєнні ус-
мішки". календар „Червоної 
Калини" на . І934 С?) рік, 
Львів; „Соф?я Галечко", ка-
лендар „За народ" на 1944 p., 
Львів, 1943. . -

Жила і працювала Олена 
Степанівна під обухом, але 
як хто із знайомих відвідував 
її, то ще жартувала. В одному 
з останніх листів писала: „До 
шпиталю не хочу ЙТИ, Я як 
болі візьмуть, то закушу зу-
би і терплю . . . Найбільше 
шкода мені-Сяавка. Він пра-
цюо.і мене доглядає". А син 
також не мало терпів. „Уже 
сил не стає дивитися, як ма-
ма мучиться, терпить, а я не 
можу нічим помогти!" — пи-
сав до мене. 

Так відійшла від нас ідей-
на людина, Олена Степанів-
на, що ціле своє життя бо-
ролась, тяжко працювала і 
терпіла, але ніколи не скоря-
лась, по-геройськи зносила 
нестерпний біль. 

В листі із Львова коротко 
повідомляли:.-„Похорон від-
бз'вся 14-го липня о год. 2-ій 
з полудня. Ховали по-старо-
му звичаю. З рідних були ті-
льки син Сяавко і двоюрідна 
сестра. Дуже - сумно було . . 
На цвинтарі правили панахи-
ду і закінчили похорон піс-
нсю „Чуг.ш, брате мій, това-
рншу мій" . . . 

ПГОМЧДОИСЬ .КОНІ 
ГІромчалнсь 'ќс№і вороні, 
Зідхають луВи вдалині. 
Та то ж не коні, то — літа. 
То мнла юність золота. 
Даремно спогад псреймд: 
Назад дороги вже нема. 
І даленіє грім копит. 
Вкрнвас сніѓ останній слід.. 
Це ж означає, що мниа 
Моя любов, моя весна. 
Що журавлів'сумні ключі 
Ридати будуть` уночі... 
ГІромчалнсь к'б'ні вороні. 
Зідхають луни вдалині... 
А серце капосне моє 
На осінь згоди не дає! 

ОЛЬГА МАРУНИЧ 

'- Олекса Грищенка 

МОЇ ЗУСТРІЧІ И РОЗМОВИ 
З ФРАНЦУЗЬКИМИ мистиями 

(XIV) 

Не пам'ятаю вже теми тієї картини, але добро тямлю. 
як вата кидалася у вічі своїм кольором, фарбами, просто` з 
туби. Маляр різко зірвав з типовим для музеїв брунатним то-
иом. На ясносірому тлі були розкладені пласкі, різного фа-
соНу форми: довгасті, покривлені, заокруглені і замальовані 
світлими фарбами нескладної палітри синьою, ультрама-
риНовою і блідо-блакитною, канарковою і цитриновою жов-
тою. різними тонами червоної, під венеціанської до паленої 
цегли і яскравої чарвіні. та врешті одна зелена. Як фігури 
композиції, так і форми були окреслені чорними контурами. 
ЦИМ він надавав силу фарбам і декоративний вираз усій 
композиції. Тут Леже був уже суто декоратором, він залишив 
за собою кубізм, як такни, і знайшов себе, свій стиль, свою 
стежку. ' 

Через тиждень я знов в СальонІ. Яќра.! біля залі Леже 
крутився якийсь молодий японець. В чорних великих окула-
pax на пласкому жовтому обличчі, з густим теминм волоссям 
під макітерку. Це був Фужіта, нащадок самураїв, народжений 
у Токіо в 1887 р_Пого неперевершений рисуиок-аквареля мо-
лодої голої жінки пнсіп зя кілька метрів під залі Ложе. Як і 
щ Він виставляв у Сальоні вперше. З Фужітою я довгі роки 

зустрічався, аж до його виїзду в Японію під час війни і також 
після його повороту до Парижу. Ми танцювали не раз не 
маскараді Сальону Незалежних до самого ранку. 

В залі Леже Маршан познайомив мене з мистецьким крн-
тнком газети „Ле Монд", Рене Жаиом, своїм друзякою, яќ 
теж приятелем Соні Левицької. Був це молодий типовий 
француз, точний і твердий на слово, акуратно зодягнутий, з 
чорною на дві сторони над чолом чуприною. Рене Жан! Д о 
стопам'ятний день, достопам'ятне знайомство! Від того часу, 
1921 p.. аж до 1950 — тридцять літ безперервної дружби. 

Кілька днів пізніше, після знаменитого борщу в Сон^ 
Маршан якось загадково оповів м ѐні про те, як жюрі Сальо-
ну судило мої акварелі і ѓваші. — „Десять днів раніше, -4j 
признавався він, — я навмисне нічого не казав, що я був 
членом жюрі. Це було під кінець нашої мукн, після пере-; 
ѓляду тисяч творів. Втомлені, всі дрімали, ніхто й словом не 
обзивався. Раптом вносять якісь свіжі, нові акварелі і raaiufc 
Всі прокинулися, підвелися. Мовби вікно розчинили й із Дар. 
данелл подуло синім вітром і задзвонили бадьорі фарби KQHJ 

стантинополя. То були ваші. Грищенко, акварелі і ѓваші. Всі 
члени жюрі підіймали руку, приймали, ніхто не дивився і не 
зважав на те, скільки тих речей узято". J 

— ..Право, Грищенко, —- кричала Соня. — браво!" Сиди 
ла вже за иіяніно. гортала тендітною рукою ноти якоїсь думи) 
чи пісні з України, брала зворушливий козацький акорд. і 

Треба було пережити повних сорок років, щоб споруди-
ли музей Леже, „без якого не було б твоєї статті про ;ш,чме-
нитого кубіста", говорила моя дружина після immifx під-
віднн музею. Це не музей, н музеїще, модерний, подібного 

якому важко знайти. Музей знаходиться в Біоті, за кілька 
кілометрів від нашого Вансу. За долиною зелених сіножатей 
на горбах гарно загніздилося провансальське містечко, слав-
не своїми гайками оливок та гронами незвичайного, зимово-
го винограду. Біот заснували колись італійці, дві родини по 
вісім Душ — „бі ото", як зазначено на мармуровій пам'ятко-
вій таблиці. У Біоті ми провели з дружиною більше як два, 
роки. Під час війни й окупації вона, щоб допомогти школі, 
учитель якої був змобілізований. працювала в ній учнтель-
кою, а я занурився в роботу. Це тут за ланами квітів, какту-
сів, виноградників починаються зараз макі, наче макі Кор-
сикн. Непролазні хащі колючих кущів, буйні ароматичні ев-
калілтн і скрізь густий високий середземноморський бур'ян, 
що шарпає руку і пахне дурманом. На обрії високі гори. Тут 
у Біоті намалював я добру низку картин і не менше як дві 
сотні акварель. Тут же ми почули в хаті від якогось італійця 
трагічне ‚‚кадута ді Паріджі", яке нас прибило і приголом-
шило. 

Між морем Антібу і Кіотом усього 1 кілометри. Ледь 
проїхали 2 кілометри, як на горбі заворушилася ясними фар-
бами колосальна модерна картина, типова картина Леже. Від 
дороги 10 хвилин ходу. Підіймаємось широкою алеєю шутру 
між розлогими Газонами, сідаємо в холодку під оливкою на 
лаві — і перед нами музей. Споруда більш як 20 метрів зав-
довжки, з дикого тесаного каменю. Над другим поверхом 
розгорнулася на всю довжину музею мозаїкова „фреска" і 
весело виблискує в промінні квітневого сонця. 

Від молодої секретарки довідуємося, що пані Леже на 
пелйкоднні відпустці в Ппрнжі. —- „Мадам Ложе, кнзаля 
секретарка, — буде дуже жалувати, я їц зараз подзвоню про 

вашу візиту". Чемно ввела нас у великий вестибюль кубіч-
ної форми, висотою два поверхи, і показала-рукою: музей 
починається тут. . ^ 

Рідко мені доводилося бачити споруду музею з такою 
логікою побудови і пристосування широких стін до пропорції 
виставлених речей, до освітлення, до найменших деталів, із 
врахуванням огрівання музею, лавок для відцрчннку. квад-
ратових три-чотнриметровнх постілок з білої вовни на під-
лозі, викладеній масивними плитами полірованої світлої яш-
ми. Все з доброго матеріялу і гарного смаку. Тут можна нав-
читися, як будувати музей для сучасного мистецтва чи ми-
стецтва взагалі. Жадної темної залі чи закутка, як то зви-
чайно буває по музеях. В кожному разі той,'хто їде Блакит-
ним побережжям, обов'язково повинен відвідати цей музей, 
без огляду на те, чи йому до вподоби Леже і його творчість. 

Перша довгаста заля з чудовим м'яким освітленням — 
це рисунки невеликого розміру, розвішані під одну лінію. 
Всі однаково зарамлені, що надає всьому музеєві внтримано-
го стилю. Тут реалістичні портрети, натюр-морти і твори ку-
бїстнчні, добре розроблені й оформлені на базі простірностн. 
Це — академічні праці мнстця. — „Леже. — казала моя дру-
жина, — вмів рисзттти". Друга заля квадратова, вона пере-
ділена надвоє невисокою перегородкою з проходом, тут речі 
останнього періоду. Майоліка горельєфом, ясного, майже не-
стерпиого кольору з 4-5 фарбами, на взірець італійських ке-
рамістів ренесансу. Мистець об'їхав Італію і вивчив фрески 
та мозаїки треченто і кватроченто. Пого керамічні горельєфи 
виконані частинними плитами по 20-30 см. і з'єднані на сті-
нах. Побіч два рнсушш — ‚Діада" — ииртрстц дружніш мн-
стця з калмицькими вилицями (вона родоЙ`рЬсіянка). 



З тіїџ пародії Оощ. рв. Духа ^ Ацрон^ Огайо 
Після посвячення н о в о ї 

церкви в АкрЧш, Огайо, 3-го 
вересня 1962 'р. релігійне й 
народне жятгіг нашої парохії 
оживалося: збільшилося чяс-
ло учасників недільних Бого-
служень, зрЯсла жертвенність 
і зацікавлення нашою церк-
вою і обрядом чужинцями. 

1. Відзначення 1 0 - л і т т я 
праці Дуішхастира. Парохія-
ни Акрону відзначили 10-літ-
ія ревної душпастирської пра-
ці Всч. о. Т. Дурбака 24 черв-
ня 1962 в церковній галі при 
співучасті ваших і латннсь-
кох Отців та великої скіль-
кости нарохіян. Слово подя-
кн за привітіѓ, промови і да-
рунки виголосив Всч. о. Т. 
Дурбак. -. ' 

1. РЬдаана' -Просфора, За-
ходом ‚(Марійської Дружини 
Жі,нок" відбулася 13 січня 
1963 р. традиційна Просфора 
полупана з' вечерею, з якої 
Дохід призначено на сплачен-
ня невеликого довгу, що йо-
го затягнуло Сестрицтво на 
уфундування м а р м у рового 
престоле до церкви. До Упра-
вн „Марійської Дружини Жі-
нок" належать: Анна Петух, 
— голова, Анна Котовнч. -І-
секретар і Марія Савула — 
скарбник. 

3. Різдвяна влннка. Захо- Шикн-гин), „Бажання в Ма-
дом місц. Спілки Укр. Молоді Ции день" (А. Г о л у б к а ) , 
— „СУМ" влаштовано 27 січ-
ия „Різдвяну Ялинку" полу-
чену з обідом о год 3 по пол. 
і виставою п'єси на 4 дії п. 
и. ‚‚Вифлесмська Зоря". Мо-
лоді аматори зі СУМ-у своє 
завдання сповнили якнайкра.-
Ще. Шдготовою тої вистави 
займалися: пані А. Дур-
бак і панове: В. Лесняк, В. 
Галамай і Т. Ќость, який на-
малював гарні куліси, а пе-
редовсім гарно розмалював 
сцену. В головних ролях вис-
тупилн панове: М. Коваль, М. 
Іванищук, Л. Олійник, О. Ми-
китнн, С. Москалюќ, П. Па-
цура, Д. Шмайда, М. Шаб-
льовський, яќ', також: И. 
Войтко, П. Яцечко, С. Вере-
гуля, І. Голубка, П. Галамай, 
Т. Луць, а з дівЧат: О. Микн-
інн, А. Голубка й М. Поснф. 

4. Св. Місія — Реколекції. 
В часі св. Великого Посту від 
31-го березня дб 7-го квітня 
відбулася перший раз в новій 
церкві св. Місія під проводом 
Впр. о. Івана Вали ЧСІЗБ. В 
тижні з духовною поміччю 
приїжджала отці; монс. Д. 
Ґресько, А. Улицький, А. і Л. 
Тимків, Е. Москва. Особливо 
величаво відбувся акт посвя-
тн учасників св. Місії Пречи-
стій Діві Марії в суботу 6-го 
квітня ц. р. вечером. В неділю 
7-го квітня о. місіонар уді-
лив всім учасникам Папсько-
го благословення і роздав па-
м'яткові образці. 

5. Перше Св. Причастя 
дітей. 28-го квітня відбулося 
перше св. Причастя дітей, до 
якого приступило 8 дівчат. 

6. Свячене. 28-го квітня в 
церковній залі зібралося на 

Великоднє Свячене 150 осіб 
о. Т. Дурбак поблагословив 
великодні сніди і привітав 
присутніх парохіян і гостей. 
Після спожиття страв розпо-
чався ряд промов, що їх запо-
чаткував о. парох, представ-
лягочн майстра церемонії п. 
М. Шкварў. П р о м о в л я л и 
Григорій Жеребняк, учитель 
суботньої парохіяльної шко-
лн Володимир Лесняк, проф. 
А к р о н с ь ќ о г о універси-
тету д-р Теодор Мацьків, 
який цього року вчить на-
ших дітей історії України, 
а кінцеве слово мав о. Тарас 
Дурбак. 

7. Свято Матері. Старанням 
Осередку СУМА — відбу-
лося 19-го травня традицій-
не Свято Матері, що склада-
лося з двох частин: обіду і 
мистецької програми. Обід. 
По обіді, голова місц. Осеред-
ќу СУМА п. Микола Івани-
щук привітав приявнвх на 
залі матерів і батьків, молодь 
і гостей. Опісля передав про-
від програми Иоснфіні Вла-
дичак. Відповідне до хвилі 
слово сказав о. парох Т. 
Дурбак. 

Слідували добре вивчені і 
з чуттям виголошені декля-
мації: „Матері - Піонерці" (О. 

„П а й д о рожчій Матусі" (М. 
фенкаиин), „Моя мама" (М. 
Нецкар), „Привіт матері" (X. 
Нецкар). Дуже гарно випа-
ла збірна деклямація „У по-
клоні Матері". 

Вдатно випала гра на му-
зкчних інструментах (акор-
деон, кларнет) сумівців: Во-
лоднмира й Стефана Волосін-
чуків і Володимира Надури. 
які відоѓрали: „Я люблю ма-
му" і „Ой, дівчино, шумить 
гай". Відтак В. Волосінчук 
заграв на акордеоні „Під не-
бом Парижа". 

Після останньої декламації 
„У поклоні Матері", дві дів-
ченки вручили китиці квітів 
двом найстаршим матерям, а 
саме: п. Теклі Пирка й п. 
Анастазії Зепко, яка в ко-
ротких словах подякувала за 
виявлену для них пошану. 
Приготованням програми Свя-
та Матері трудився п. П. Па-
цура. 

Цю вдатиў імпрезу знкін`-
чив словом подяки для всіх 
виконавців і організаторів 
Свята, голова місц. Осередку 
СУМА п. М. Іваничук, 

8. Коронація статуї Матері 
Божої. На закінчення травне-
вих Вогослужень в честь Пре-
чистої Діви Марії 26-го трав-
ня відбулася врочиста коро-
нація статуї Матерії Божої. 
Урочистість почалася о год. 
5-ІЙ по пол. В ній взяли у-
часть шкільні діти, „Марійсь-
ка Дружина Дівчат" в уиі-
формах, вівтарні хлопці й 
священики — отці: монс. Д. 
Ґресько, о. Павлищин та міс-
цевий душпастир о. Т. Дур-
бак. — В процесії акреме міс-

Ще про Дівочу Академію Покрови 
Божої в Стемфорді, Нони. 

24-го травня відбулася 
річна традиційна імпреза в 
Дівочій Академії Покрови 
Матері Божої в Стемфорді. 
Імпреза відбулася під відкри-
тнм небом в чудовому шкіль-
ному парку в присутності 
майже всіх родичів і гостей. 
Студентки згаданої школи 
пописувались своїми осягами 
а різних ділянок науки — лі-
тератури, історії, б і о л о г і ї , 
альгебрн і т.д. 

Деякі студентки проявляли 
свої артистичні здібності в од-
ноактівці: „Коли всі персона-
жі Шекспіра с разом". Ви сѓу-
пали дуже добре в ролах: 
Гамлета, Шейлока, Оттела, 
Ромео і т. і. 

Дуже наглядно в хроноло-
гічному порядку показано 
територіальний зріст ЗДА з 
поодинокими стейтами на спе-
діяльно приготовленій малі. 

З біології показували ана-
томію людини — окремі орга-
ии людського організму та їх 
фізіологічну діяльність. 

Та найбільшу увагу і за-
хоплеиня в присутніх україи-
ських батьків, в тім числі іа в 
підписаного, викликав відділ 
українсь к о І культури. На 
сцені з'явилися 12 дівчат-сту-
денток в національних одно-
строях. В зв'язку з Ювілей-
ним Святом Лесі Українки, 
минуло 50 років від її смерти, 

наші дівчата розповіли ан-
глійською мовою про життя і 
творчість великої поетеси. Де-
ЯКі продекламували в україн-
ській мові її вибрані поезій 

Виступав також хор сту-
денток (80 осіб) з дуже доб-
рнм виконанням пісень релі-
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гійного змісту і „Баркаролі", 
Людкевича під досвідченим 
проводом Матері Аядреї. 

Наші танці „Катерина" Й 
ПОДІЛЬСЬКИЙ гопак ПОЛОНИЛИ 
серця всіх присутніх, а дівча-
та-внкоиавці в нагороду одер-
жали дуже довгі оплески. 

Треба згадати, що Дівоча 
Академія Покрови Божої 11а-
тері в Стемфорді, — це 4-річ-
на середня школа. В програ-
мі навчання в 4 мови, англій-
ська, французька, латинська і 
українська (для українських 
дівчат — 4 роки). До шкіль-
иої програми .входить також 
історія ЗДА, альгебра, геоме-
трія, ккнговодство, музнко-
знавство, спів, р а х у н к о в і 
вправи, українське вншнван-
ия й куховарство. „ 

Отже, крім загальної освгтн, 
школа дас практичні знання, 
необхідні в житті кожній ук-
рашській жінці. 

По закінченні — школа на-
дас право вступати до всіх 
університетів, ̀ вищих комер-
ційних шкіл, а також медич-
внх шкіл в ЗДА. 

Крім науки студентки одер-
жують тут на високому рівні 
релігійне, суспільно - громад-
ське і національне виховання. 
А особливо українські дівчата 
набувають глибоку любов і 
прив'язання до свого візан-
тійського обряду, до своєї 
Церкви, до свого народу. 

Дуже шкода, що за бранок 
вільного приміщення укра-
їнські дівчата можуть вступа-
ти до згаданої школи лише в 
обмеженій кількості. 

Д-р К. Матаіснко, 
Њо ҐеЙвен. 

Пам'яті Героїв у Балтимор, Мериленд 
Балтнморськнй 19 травня 

Відділ ОбВУА на - врочистих 
сходинах, присвячених пам'я-
ті героїв: Снмона Петлюри, 
Євгена Конепальця, Степана 
Бандсрн. Тараса Чупринќи та 
Лева Ребета, відзначив, зо-
крема, дві дати: 26 річницю 
смертн полк. Є. Коновальця 
та ЗО річницю штучного го-
лоду, що Його зорганізували 
й перевели з сатанськнм са-
дизмом московські комуністи 
в Україні, ограбнвши насе-
лення з харчів, вимітаючи мі-

ГУРТОК Б, ДИВІЗШШШВ 
В ГАНТЕРІ, Н.И. 

з шігодн 

20-ЛІТТЯ СТВОРЕННЯ ПЕРЩОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ ЎНА 

Т А 

РІЧНИЦІ БОЮ ПІД БРОДАМИ 

це займала „королева" дру-
жинииця Оряна М н к н т н н , 
яка йшла в супроводі молод-
ших дівчат Аннн Голубки, 
Оксани Журовської й Орисі 
Бнбик. 

Молебень — Параклнс до 
Матері Божої правили зга-
дані вище отці. Співали всі 
вірні під проводом місц. дяка 
Т. Барана й при участі п. В. 
Волоіцука, дяка з Кентону. 
Огайо. 

По Євангелії проповідь про 
завдання християнських ма-
терей виголосив Впр. о. Монс. 
Д. Ґресько, парох церкви св. 
Верх. Ап. Петра й Павла з 
Клівленду, Огайо. 

При .кінці Молебня відбувся 
акт благословення вінка й 
наложений його на статую 
Преч. Діви Марії. Вінок скла-
ла дружинниця Марійської 
Дружини Дівчат Оряна Ми-
китин. 

9. Участь римо - ќатол, уч-
нів в нашій Божественній Лі-
тургЦ. 28-го травня в день 
початку Золотого Ювілею на 

І 

ВЕЛИКУ ДИВІЗІЙНУ ВАТРУ і 
в суботу, дня 3-го серпня 1963 р. 

на поляні в лісі д-ра І. Макаревича 
в ГАНТЕРІ. 

Початок: 8 ѓод. всч, f 
т 

Слідуючого дня, в № Д І Л Ю , 4-го ( Ќ Н І Ш І 
. - . в українській католицькій церкві 

СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ в ГАНТЕРІ 
буде відправлена 

СВ. СЛУЖБА БОЖА 
о ваміреині Українського Народу та 

Панахида 
за поляглих в боях під Бродами українських вояків. 

Запрошуємо Д0 участи все Українське Громадянство. 
мкгзмк: ви№ .зт^-лвгЛ 

тлою зерно, витягаючи з пс-
чен навіть недопечення хліб. 

На згаданих сходинах зіб-
рано серед членів 24 дол. на 
допомогу інвалідам наших 
визвольних змагань. 26 трав-
нл члени відділу булн пря-
явні на панахидах, відправ-
леннх в обох українських 
церквах за спокій душ по-
ляглнх героїв. 

П. К. 

Театральна заля Т-ва „Відродження" 
в Буенос Адресі 

Цього року сповняється 30-
ліття Т-ва ‚Зідродження", що, 
поруч із „Просвітою", все віді-
гравало і відіграє визначну 
ролю в житті української ко-
лонії в Аргентині. Воно вже 
29 років ви дас тижневик ‚‚Наш 
Клич" та від 1949 р. щорічні 
Календарі - Альманахи літе-
ратурного та публіцнстнчно-
го змісту. Заходами й о г о 
членства створено також най-
снльнішу фінансову установу 
нашої колонії — кредитівќў 
„Відродження", що від дня 
свого оснування (майже 10 
років тому) виплатила . пози-
чок на суму понад 99 мільио-
нів пезів, причому тільки в 
минулому році виплатила по-
зичок на суму 33.228.601 пез.. 
на 53% більше, ніж поперед-
нього року. Загальна сума 
обороту в минулому році дій-
шла до 253 мільйонів пезів. 

Ця креднтівка знаходиться 
покищо в домі Т-ва „Відро-
дження", але це приміщення 
вже давно не відповідає пот-
ребам креднтівки, і саме То-
вариство давно вже мріяло 
про перебудову свого дому, 
що також уже не відповідає 
потребам Товариства, головно 
через відсутність великої те-
атральної залі: прнходилося 
для різних національних свят 
винавмати залі в аргентинців 
за великі гроші. 

Власність Т-ва „Відроджен-
ия" не обмежувалася до того 
теренў, що на ньому знаходн-
лася будівля Товариства; до 
неї належав і сусідній дім. 
Креднтівка „Відродження" за-
купнла в Товариства „Відро-
джеиня" той дім за два мільно-
нн, і Товариство негайно при-
ступило до перебудови влас-
ного приміщення. Вже пос-
тавлено залізобетонову спору-
ду і 10 березня відбулося 
прнДняття на закінчення цьо-
го першого етапу будови. 
Гості оглядали те. що вже 
дас повну можливість судити 
про будучу театральну залю 
‚Зідродження", яка мас бути 
завершена в жовтні цього ро-
ку і мас бути найбільшою те-
атральною залею українсько-
го Буенос Айресу. Мас вона 

270 ќв. метрів, не рахуючи 
великої сцени. Під сценою 
знаходиться приміщення для 
артистів і гардероби. Біля 
переднього краю сцени заре-
зервовано місце для оркестри. 
Із залі досить широкі сходи 
провадять на галерію-балькон 
на 66 ќв. метрів. В залі і. на 
ґалерії мас бути місце для 
800 глядачів. Далі сходи ве-
дуть до меншого сальону-бу-
фету. і тут же спорѓова тера` 
са на 190 метрів. 

Поки гості асе те розгляда-
ли, майстри — „асадннки" го-
тувалн аргентинське „асадо", 
що на нього власне й запро-
шено гостей. Це „асадо" — 
залншкн примітивних часів, 
коли м'ясо пекли просто на 
вугіллях, або й на великому 
вогні. їдять його потім не на 
тарілках, а на спеціальних 
дерев'яних дощечках. Арґен-
тииці незвичайно ласі на „аса-
до". Ласі на нього й українці, 
що ввійшли в аргентинське 
життя. І то тим більше, що 
це „асадо" щедро поливається 
вином, а відомо з найдавні-
ших часів, що „що Р'усі єсть 
веселіє пити". 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
КОМІСІЇ ДЖЕМБОРІ ПРИ 

ГОЛОВНІЙ ПЛАСТОВІЙ 
БУЛАВІ 

Видаємо оце т и м ч а с о в е 
повідомлення, щоб поінфор-
муватн українське Г р о м а-
д я н с т в о про сьогоднішній 
стан „акції Джемборі". 

Завдяки незвичайно при-
хильній поставі та великій 
жертвенності Приятелів У`кра-
їнського Пласту вдалось нам 
закінчити дуже успішно пер-
шу дію цієї акції: підготовку 
до участи делегації Україн-
ського Пласту в П-му Світо-
вому Скавтському Джемборі, 
яке відбувається цього року 
в Греції. 

В першу чергу почуваємося 
до малого обов'язку подя-
куватн всім Жертводавцям, 
які вможливили це діло сво-
їмн щедрими- датками. Рівно-
часно хочемо скласти якнай-
щирішу подяку Українській 
Пресі та Радіопрограмам, які 
радо та безкоштовно містили 
н проголошували наші зак-
ликн та вістки, як теж і Ко-
респондентам та Збирачам за 
їх наполегливий труд для 

і успішного переведення збірки 
Гості дуже радо відќлиќну-1 на фонд Джемборі. Не менша 

подяка належиться теж тим 
Українським Видавництвам й 
Установам, які поставили нам 
до розпоряднмостн наукові та 
пропаґаиднвні видання по 
знижених цінах, а то й без-
коштовно, щоб могли ми по-
ширюватя їх поміж чужнн-
цямн на терені Джемборі. 

Із сьогоднішнім днем почи-
насться друга дія акції Джем-
борі: відвідавши Святе Місто 
— Рим та здобувши благос-
ловения Митрополита - Іспо-
відника Кир Иосифа Сліпого, 
делегація українських плас-
тунів вступає на грецьку зем-
лю, щоб там, на світової сла-
ви полях Маратону, гідно ре-
презентуватн Ў к р а ї н ський 
Пласт та Український Нарід. 
У внсліді довготривалої й ста-
ранної підготовки, наша де-
леґація належно вивінована 
та везе зі собою велику ви-

КОЛИ ЗАМОВК БРІЗОЛЯ 
(Закінчення зі сторінки 2-ої) 

чевидно, не бракуватиме. А 
від цього величезною мірою 
підривається фінансово . еко-
номічне життя країни, і ніякі 
закордонні кредити не в стані 
зарадити становищу. 

Але що спільного все це 
мас з Леонелом БрІзолою? 
Адже останній завжди вис-
тавляс себе ідеалістом, під-
креслюс, що він дбає тільки 
про одне — про піднесення 
матеріального рівня населен-
ня, про поділ приватних до-
статків та державних дібр се-
ред бідних людей. Задля 
цього він не раз закликав ді-
лити земельні маєтки, вима-
гав від уряду підвішѓувати 
заробітні платні, домагався 
скине'ння з посад окремих мі-
ністрів, особливо фінансів, я-
кі старалися ` впорядкувати 
справу витрачання держав-
них грошей. Маси людей, най-
більше на жебрацькій півно-
чі. почали в ньому бачити 
„борця за щастя народу", і 
його ім'я вони вже називали 

дн посилався на те. що в ча-
сі губернаторства поділив вла-
Сннй земельний маєток („фа-
зенду"). що його дістав був 
як посаг дружини, серед бід-

іх людей. 
Ось саме це й витворило 

довкола особи Леонеля Брізо-
лі ореол ідеаліста. Ця ..фа-
зенда" була ввесь час на ус-
тах його прихильників, вона 

лиса на запрошення п. Б. Ко-
валя, голови Товариства, заи-
матн місця за столиками, що 
ними було заставлено всю бу-
дучу театральну залю, включ-
но зі сценою, де було угото-
вано місця для почесних гос-
тей. 

Не обійшлося й без промов, 
їв. Грнторащук, заступник 

голови Української Централь, 
ної Репрезентації і заступник 
голови Представництва УН-
Радн на Південну Америку 
звернувся з закликом до своїх 
приятелів — купців і промне-
ловців (він мав фабрику ме-
талюргінних виробів) до-
помогти „Відродженню" до-
вершитн якнайскорше розпо-
чату будову, щоб вона була 
репрезентативною не тільки 
для „Відродження", а й для 
всієї української колонії в Бу-
енос Айресі. Сам він закупив 

і один, себто пожертвував, на 
; один метр будови. 

Його слідами пішли й інші. 
IА представник молодого по-
I коління д-р Яр. Бандура зі 
свого боку заявив, що молодь, 
оглянувши довершену спору-
ду, висловлює своє велике за-

{доволення з того приводу, що 
і нарешті українська колонія в 
і Буенос Айресі матиме репре-
I зентативне, цілком модерне 
приміщення з доброю вентн-
ляцісю (д-р Яр. Бандура не-
давно спечений лікар) і що 
молодь не матиме більше пот-
ребн ходити до арґентинсь-
кнх клюбів, а навпаки мати-
ме можливість запрошувати 
й чужинців до „Відроджен-

Духовнй Опікун та Заступ-
ник Провідника Делегації., 

Пл. сеньйор д-р Іван Мриц, 
лікар. 

Пл. сеньйор Богдан Кордюк, 
Референт Преси. а 

Пл. сеньйор Роман Дубіль, 
Референт Г о с п о д а р е ькях 
Справ. 

Делегація, складається ‚jja-
зом із 34 пластунів, в цьому: 
з Німеччини — І3і,— з Англії 
— 6, — з Франції — 1, ^ - 8 
ЗДА — 13. 

Делегацію супроводять чи-
сленні пластунќи та пласту-
ни, між ними пл. сен. Гаяна 
Коропець, Референтќа Внш-
колу на ЗДА, та ст. пл. Іван-
на Стойкевич, Красва Коман-
дантка Пластунок на ЗДА, 
які будуть г о с т ю в а т и 'на 
Джемборі. 

Сподіваємося скласти џід-
сумки нашої праці вже рая-
ньою осінню, якнайшвидше 
після повороту нашої деле-
гаціі. та тоді розпічнеться 
третя дія акції Джемборі. Це 
буде ряд зустрічей учасяякі)? 
Джемборі із нашими Жертвоѓ 
давцями та Громадянством. 
У рямцях цих зустрічей,' ПОѓ 
ряд із розповідями очевидців, 
ілюстрованими світлинами та 
фільмами, відбудеться теж і 
роздача грамот тим Нашим 
Приятелям, які пожертвува-
.'ш більші суми на фонд 
Джемборі. ` ` 

Акція Джемборі ще не за-
кінчена. Для успішного Ті за` 
вершений необхідні ще даль-
ші фонди. Ми переконані, що 
серед широких кругів нашого 
Громадянства с ще багато на-
ших Приятелів, які досі не 
мали змоги п р и ч н н н т н с я 
своїм датком до цього діла. 
Просимо їх зробити це тепер, 
посилаючи чек, виставлений 
на "PLAST"4 Inc. на адресу: 

правила за незбитнй доказ ня". 
гуманного ставлення Брізолі j Присутні відразу склали на 
'До бідних людей, його ѓото- закінчення будови п о н а д 
вість пожертвувати всім д л я в о . 0 0 0 пезів, — бо ж тих 2-х 
їх добра. J мільйонів, що „Відродження" 

Федеральний депутат Жвон одержало за продаж сусідньо-
Кальмон. закликаючи до ..ѓу-; ѓо теренў, далеко не виста-
маністичної революції" узяв! чить (вираховують всю по-
під обстріл . . . Леонеля Брізо- І будову на 5. мільйонів). Але, 
лю. Він не полінувався пої- ̀ .хоч економічна (і всякі інші!) 
хати на південь країни, в ес- криза допікає Аргентину, а 
тадо Ріо Ґранде до Суль, де з нею й українську колонію, 
крок за кроком дослідив ѓу- ініціатори будови певні, що 
бернаторську діяльність Брі-! побудова великої театральної 
золі. Наслідки своїх старан- !залі себе оплатить: якщо тре-
них доходжень, підтверджую-! ба буде залізти в борги, їх 

ставку українського мнстец- І Daria Francken 137-34 Mnl-
ва, працю рук наших пласту-! berry Ave„ Flushing 55, N^T. 
нок у цілому вільному світі. ! На цьому місці будемо по-

Склад Проводу нашої деле- j давати в майбутньому короткі 
ґації такий: џ і вістки про дії нашої делегації 

Пл. сеньйор Микола Світу-1 на терені Джемборі , в міру 
ха. — Референт Міжнародних І того, як ці вістки будуть МА-
Зв'язків прн Головній Плас- j плнвати. 
товін Булаві та офіційний 
представник Ў к р а ї н сьќого 
Пласту на Джемборі . 

Пл. сеньйор д-р Атанас Фі-
ґоль, — Провідник Українсь-
кої Делегаці ї та Коман;щнт 
Групи Екзнльннх Скавтів у 
підтаборі Плятея. 

П л . сеньйор о. Богдан Смик, 

За Комісію Д ж е м б о р і : 

пл. сен. Б. Макарушка, 
голова; 

пл. сен. А. Мілянич, 
орг. референт; 

пл. сен. Д. Фраякен, 
секретар. 

ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА 

ПОСВЯЧЕННЯ ПЛОЩІ 
ПІД БУДОВУ НОВОГО ГУРТОЖИТІьУ 

MANOR JUNIOR COLLEGE'S NEW DORMITORY 
710 Fox C lias.- Koad — FOX CHASE MANOR. Pa. 

НЕДІЛЯ, 4-го СЕРПНЯ 1963р. Год. 2-га по пол. 
під зарядом Сестер ЧСВВ 

Новий будинок буде мати приміщення но 100 дівчат. 
хчо# 

шої Апостольської Екзархїї, І серед імовірних кандидатів 
а тепер Мнтрополіі в ЗДА, 
нашу церкву відвідало 170 
учнів р и м о - ќатол, школи 
при церкві св. ап. Павла. О 
год. 9-ій рано Всч. о. Т. Дур-
бак відправив для них чнта-
ну Службу Божу і пояснив її. 
згадуючи також про Золотий 
Ювілей нашої Архнепархії. 
Багато учнів приступило до 
св. Причастя в нашімХ обряді. 

на президента. 
Обвинувачення, скеровані 

проти Брізолі, не мали поміт-
нішого успіху. Йому закида-
лн неймовірні витрати за йо-
го губернаторства в Ріо Гран-
де до Суль після уступлення 
президента Квадроса. На це 
Брізоля відповідав, що робив 
їх для того, щоб не допус-
тити д о влади „реакційні еле-
менти". Головно ж , він завж 

чи їх відповідними документа-
МН, він виклав у парламенті 
республіки, в просі і радіоте-
леаізії. І післа цього Брізоля. 
як згадано на початку цієї 
статті, абсолютно замовк. 

Жвон Кальмон. докладно 
з'ясувавши, куди і як ішли 
кошти в естадо Ріо Гранде до 
Суль за губернаторства Лео-
неля Брізолі. особливу увагу 
приділив тому масѓќові - фа-
зенді. що ніби пішов на ..бла-
го 

буде скоро покрито вииаймом 
залі, бо ж театральна заля 
‚.Відродження" знаходитиме-
ться в центрі міста, а в центрі 
міста великі залі ніколи не 
залишаються вільні. 

С. О. 

лншнього губернатора Ріо 
Гранде до Суль. дотеперіш-
нього лідера всіх .‚лівацьких" 
елементів у Бразилії, невго-

бідних хліборобів. Згідно І монного і бунтівничого Лео-

Замк-гь і.ќІ і in їм могилу 
6л. п. АНДРІЯ НІМИЛОШЇЧА 

910.00 на вўдову піім'нтннка Шевчсикоаі 
ЛЛОЖІІЛИ 

.`лина І д-р Леонід КЛМЕНЕЦЬКІ 
КалІі!хірні:і 

КЛИЧ: СВІЙ ДО СВОГО! 
О б о в ' я з у є т а к о ж у 
життєвому забезпеченні. 

ЗАБЕЗПЕЧИВСЯ в 

У К Р А Ї Н С Ь К О М У 
НАРОДНОМУ СОЮЗІ! 

П Л А С Т 
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКО! МОЛОДІ 

ЧОРНОМОРСЬКА РАДА 
— влаштовує — 

в часі від 17-го до 31 -го серпня 1963 р. 
ВОДНИЙ ВИШКІЛЬНИЙ 

ТАБІР 
над "TRIANGLE LAKES" біля пл. оселі „BoepleKa" 

ДЛЯ 

УПЮ-ок та УПЮ-ів 
УСП-ок та УСП-ів 

Т Е О Р Е Т И Ч Н И Й Т А П Р А К Т И Ч Н И Й ВИШКІЛ У: 

І з зібраними Кальмоном до- j нела Брізолі . 
ќўментами, цей маєток ніколи і Наприкінці ще раз повто-
не був посагом жінки Брізо- рюсмо: у Бразилії тим часом 
лі, а купив він його за часів І панўе тиша. Щ о ж д о виступів 
свого губернаторства: За цей , федерального депутата Жво-
масток. що офіційно назќва- на Кальмона, то на них жад-
сться ..Фазенда Панґаре". за- ного спростовання ще нізвід-
платнв Брізоля 5 000 000 кру- і ки не поступило, 
зейрів, після чого розбив йо- І —— 
го на невеличкі земельні н а - ! ' У Гргпії 3 листопада ц. р. 
яіли і позпЬопав його по- відбудуться парламентарні ви-
діли і . . . розпродав ного по ^ остшші вибори були там 
требуючнм. одержавши в ре-1 ш о П н о „ жовтні 1961 року, але 
зультаті 15 000 000 крузейрів. І ОПОЗИЦІЯ ЗАВЖДИ твердила, що 
Таким чином мав чистого з н - ! ті вибори були пофальшовані. 
сќу 10 000 000 крузейрів . . . і У ГрВДИ є тепер тільки 
Оце і все ‚.добродійство" ко-

Вітрильинцтві т ІІлаваншо 
Канойкарстві т Пробі гребця 
Веслуванні т Водних Іспитах вжілогти 
Водному рнтівшщтві І 

За ін(іюрмаціямн та зголошеюіями писати до: 
ПЛАСТУНЌИ ПЛАСТУНИ 

Marts 8ТЕС SUvko LUCHKAN 
3SS Kant 9th Street 121 8pruce Street 
NEW YORK S. N.T. STRATTORD. Conn. 

сонні`ї уряд прсм`сра Панайоті-
са. 

ІЉЉЉЉАЉЉЉА 4 ЬААЉЉЉЉААЉЉЛА^Ь4-tAAiAAAiAi^ 

ПЛАСТОВА стлітця в ЦЮ ИОРКУ 
подас до відома, ідо 

ЗГОЛОШЕННЯ 
НА 2-ДЕННІ ШДВІЛИШЕ АВТОБУСОМ 

ПЛАСТОВОЇ ОСЕЛІ в ІСТ Ч1ЛТЕМ 
прийматимуть 

в днях 5, 6, 7-го СЕРПНЯ ц. р. в год. 7-8 веч. 
в Станичній Канцелярії. 

Від'їзд автобусом в суботу. 10-го серпви в год. 7:30 рвн-
ку з-під Українського Народного Дому. Приїзд — в неділю 
о ѓод. 8:30 веч. 

t t - r t t t t t t t t t t T T t t t t t T t t t T t t t t - H - t t t t f t t t t t f i - t 

В нашій ннигарні можно 
набути: 

Іван КЕПВАН: 

ВОЛОДИМИР СІЧИНСЬКИРІ 
АРХГГЕКТ — 

МИСТЕЦЬ-ГРАФГК 
МИСТЕЦТВОЗНАВЕЦЬ 

ДОСЛІДНИК 

Р. О. Box 346 

Ціна — $3.00 
S V O B O D A 

Jersey City З, N. J. 

шни огдпощднь 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 

1-1вгч через одну шпальту 
аа культурні Імпреза (академії, посмертні згад-
кв. розшуки, подяка) $2.00 

1-Ікч через одну шпальту 
за бизнесові оголошення (забава, фесчааа, ша-
ніки, бенкети, банки, продаж доків 1 т. а.) . . . . . $3.00 

1-ілч через одну шпальту 
ва політичні оголошеяня (виборчі каьшавЯ) . . . $4.00 

Оголопмкша через 8 шпальт (цДла сторінка) по $3.00 
за Івч за кожиото рода оголошення. 

Внготовлеяня кліше на одну шпальту $4.75 
Виготовлення кліше ва дві шпальти $бJ0 

Повідом жясгься всі організації, установи І поодинокі 
тЋі довгумггь аа оголотпнви, що адмШетрвція буде а м і н ѓ 
ќв відианута чергове оголошени, дока ве будуть 

попѓредні 
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П Р А Ц Я 
Ш У К А Ю Т Ь 

ШУКАЮ 
ПРАЩ ФОРМАНА 

від ѓод. 5 по пол до 1-ої ночі або 
праці в ресторані, барі або гро-

серні. Маю фаховий досвід. 
Прошу дзвонвтн в кожну пору: 

EV 8-0292 

П Р А Ц Я 
HELP WANTED MALE 

ФІРМА 
БРАТІВ СТАСЮК 

пошукує 
ФАХІВЦЯ-ПРОДАВЦЯ 

ДО СКЛЕПУ. 
Добра платня. 

Голоснтнсь тільки особисто 
до склепу 

124 1-ша Евеню 
між 7-8 вул 

в НЮ НОРКУ 
DYE HOUSE HELP 

Постійна праця. 
NTJ-DYE Л FINISHING 

CO, INC. 
140 Summer Street 
PATEBSON, N4 . 

Телефонувати 2-3 P.M. 
MU 4-6376 

MALEA FEMALE 
ПОДРУЖЖЯ, 

ДОМАШНІЙ РОБІЃНИЌ 
І ГОРОДНИК 

Тимчасове Іждження а в т о ќ . 
Повна відповідальність. Літвій 
дім. Самітня вюйоркська куп-
чиха a W. Long Branch, N. J. 
Окремая посподарськнй апар-
талент для дом. персоналу. Му-
свть любитв звірята. Тел. від 
И до 5:30 год. понеділок до се-
редн LA 4-3817 N. У. С, від 10 
до вечора, від четверга до не-
ділі W. Long Branch 229-0571 

BUSINESS OPPORTUNITY 

Продаж з втратою з уваги 
аа ведўѓу. 

NASSAU - LUNCHEONETTE 
STATIONERY 

Все мод. влаштування і внряд. 
Оборот $1.000 тижнево. Доскана-
ла можливість зросту. Ліз на 10 
років. 3200 місячно. Ідеальне 
для подружжя або спільників. 
Досконале купно, огляньте, спі-

шіть. Власник. 
Seaford 516 SC 5-8459 
ДАВНО ЗАСНОВАНА 

Г Р О С Е Р Н Я 
і загальна крамниця, лайсенс 
на пиво, ad харчі,' газети, жур-
нали, забавки; посуда, ліки, па-
м`яткові дарунки, $100,000 річ-
ного обороту, товар, влаштуван-
ия. $15,000 цілість. 7 кім. апарт. 
а крамницею. Маємо Інші бнз-

веси. 
SIMON'S МКТ, 14 Canal St. 

JELLENVnXE, N. Y. 

ЛАНЧОНЕТА 
Повне влаштування, "air con-
ditioned", машина на лід тепер 
закрито, але готове до прова-
дження. Положення в центрі мі-
ста. Ідеальне для спільників. 
Дуже поміркована ціна, нагода 

на ціле життя. 
142 W. 46th Street 

Tel.: CO 5-9861 
After 2 P.M. Aak for 

Abbott or Conn. 

Зі спорту 
о. ОДИНЕЦЬ — новий 
ПЕРШЎІЇ СУАСТ — СХІД 

У ТЕНІСІ 
Союзівка, 27 і 28 липня. — 

Індивідуальні першенства те-
нісў СУАСТ—Схід закінчнлн-
ся появою нового чемпіона, 
відомого футболіста, Олек-
сандра Олинця. Вже в попе-
редньому році відмічено ло-
ступи Олинця на тенісовому 
корті, але його переможний 
похід на турнірі на Союаівні 
все ще був несподіванкою. 
М о ж л и в о , що допомогла 
Олинцеві перемогти усіх його 
кондиція, яку завдячує він 
своїй всесторонності у спорті, 
можливо, що хтось згадає 
спеку в ці дні змагань і буде 
оспорювати, що вона рішала 
про чемпіонат, але все це не 
відбере завзятому приклон-
ннкові тенісу Олинцеві заслу-
женого і важко залрацьова-
ного звання першўќа СУАСТ-
Схід на 1963 рік. Серед учас-
ннків відбутих першенств був 
цілий ряд добрих тенісистів, 
але бракувало суперника в 
особі минулорічного чемпіона 
В. Герлннського, який через 
випадок у праці міг тільки 
приглядатися змаганням. Од-
нак до наступних першенстз 
Сходу, коли В. Германський 
приїде відбирати чемпіонат, 
залишився Олинцеві цілий 
рік. Коли він зробить дальше 
такі поступи, як досі, то важ-
ко буде комусь відібрати від 
нього вінок переможця. 

Поодинокі висліди зустрічей: 
Елімінації 

Олинець виступав як змагун 
„Тризуба", а дальші змаѓўни 
першої ч в і р к и мали таку 
ќлюбовў п р и н а л е ж ність: 
Константнії Бень — КЛК Ню 
Иорк, Володимир Г у к — 
„Чорноморська Січ" Нюарк, 
Юрій Доігага — КЛК Ню 
Иорк. 

Змагання ці влаштовував 
КЛК Ню Иорк, а проводив і 
був їх голопнІЯі суддею інж. 
Богдан Рак. Секретарював 
інж. Борис Левицькнй. 

Першун СУАСТ — Схід 
Олександер Олннець дістане 
чашу, що П уфундував д-р 
Володимир Гук для чемпіо-
на. Ця мандрівна чаша, яку 
можна здобути на постійно 
трьома першенствамн, буде 
вручена Олинцеві на тенісо-
вих першенствах УСЦАК на 
Союзівці під час триденних 
свят Дня Праці. 

До жіночих першенств зго-
лоснлися тільки дві учасниці, 
тому замість мистецької від-
булась між двома змагуиками 
товариська зустріч: Ірина Ро-
жанковська — Лярнса Гук 
6:4, 0:6, 7:5. 

М. Ломаґа 6:1, 

- Ю. Капус-

A. Пащуќ, 
6:3. 

О. Олинець — 
тянський 6:3, 6:2 

3. Снилиќ — Р. Андрушкіп 
6:1, 6:0. 

II. Шиприкевич — М. Вея-
грнновнч 7:5, 6:3. 

Д. Завіс — Б. Левицькнй 
6:3, 6:4. 

М. Лепкалюк — Р. Граб 
6:1, 6:1. 

Перша рунда 
B. Гук — Я. Тимків 6:4, 

4:6. 6:3. 
Е. Колянківський — Б. До-

марадзькнй 6:3, 7:5. 
А. Пащуќ — Р. Комарниць-

кий 6:4, 6:0. 
О. Олннець — М. ІІІиян 6:1, 

1:6, 6:2. " 
Ю. Ломаґа — Я. Рожанков-

ський 6:3, 6:2. 

РЕСТОРАН A HERO SHOP 
`на продаж, повне влаштування 
з Soda Fountain.4 Ідеальне для 
подружжя. Досконале купно. 
Треба оглянути. Ціна на скорий 

продаж. Телефон власника: 
ST 8-9003 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕН В 
УНСОЮЗУ! 

REAL ESTATE 

27 АКРІВ ОРНОЇ ЗЕМЛІ 
б бонґал ва В родин, зимовий 
будинок 11 кімнатний, великий 
фронт до дороги. Ціна $15.000. 
17 акрів землі, прекрасний по-
тік перепливав через середину 
поля, великий фронт до дороги 
4200. 46 акрів землі 500 стіп 

фронту до 209. Ціна $7.500. 
Stephan OLEKSIW 

P. О. Box 348 
KERHONKSON, N.Y. 

55,995 
На гарно культнвопаиіп .чемлі. 
мод. з 2 спальнями катедж на 
літо або пенсію, близькі) апто-
бус. Умови сплати. Інші доми. 
КОРР OP KERHONKSON. N. Y. 

TeL: Kerbonkson 7500 

- П. Шнпрнке-

В. Шарко 6:1, 

М. Лепкалюк 

3. Снилиќ -
внч 6:2, 6:3. 

Д. Завіс — 
:3. 
К. Бень — 

:1, 6:1. 

Чвертьфінали 
В. Гук — Е. Колянківський 

:3, 10:8. 
О. Олинець — А. Пащуќ 

:1, 6:2. 
Ю. Ломаґа — 3. Снилиќ 

:6, 6:2, 6:3. 
К. Бень — Д. Завіс 6 

Півфінали 
О. Олинець 

:4. 
К. Бень Ю. 

:1, 6:2. 

В. Гук 6:1, 

Ломаґа 6:1, 
6:2. 

Фінал 
О. Олннець — К. Бень 3:6, 

6:3, 6:1. 
В змаганнях чоловіків взя-

ли участь змаѓўни наступних 
клюбів: КЛК — Ню Иорк, 
С о ю з і в к а — Кергонксон, 
..Чорноморська Січ" — Ню-
арк, „Тризуб" — Філядель-
фія, та УСК — Ню Иорк. О. 

BEAJL ESTATE 

ASTORIA, N. Y. 
1 род, мур. відокрем, дім., олив. 
огрівання, 6л. стаціі — $19.500. 

Закрито в серпні в суботи 
і неділі. 

OENOVESE REALTY 
RA 8-1120 

П. Богданський 
Питати: 
Телеф.: 

Р. РНЧОК — Broker 
762-8306 І REALTOR 

760 Clinton Avenue 
NEWARK, N. J. 

KS 4-2182 

ПРОДАСТЬСЯ ОКА.ИПНО 
Новий 1-родииняй будинок (5 кімнаті з великою площею 

в Глен Спей біля Оселі Українського Робітничого Сою-
зу. Потрібно 33-500 готівки, решта на догідні сплати. 

До плавацькнх з м а г а н ь 
зголосилосќя мало учасників, 
точно лише 10. Під проводом 
інж. Б. Рака, як головного 
судді, в асисті 3. Снилика, 
як стартера та часових суддів 
д-ра Я. Рожанковського, д-ра 
В. Гука і інж. Бориса Ле-
внцького відбуто змагання в 
трьох конкуренціях з такими 
вислідами: 

50 м. довільним — хлопці 
10 — 12 років 

1. Юрко Кобрин, Союзівка — 
44.0 сек. 
2. Тома Скунмейкер, Союзів-
ка — 50.0 сек. 
3. Стефан Федик, Союзівка — 
не закінчив запливу. 

50 м. довільним — юнаки 
16 і більше років. 

1. Михайло Квіґлі, Союзівка 
— 33.1 сек. 
2. Василь Глива, Союзівка — 
33.4 сек. 
3. Нестор Олесницькнй, Сою-
зівка — 35.4 сек. 
4. Володар Стефанишин, КЛК 
5. Богдан Копистянський, Со-
юзівка. 
6. Леонід Небожинськнй, Со-
юзівка. 

50 м. грудним — юнаки 
16 і більше років. 

1. Василь Глива, Союзівка — 
49.9 сек. 
2. Нестор Олесницькнй, Сою-
зівка — 54.1 сек. 
3. Богдан Копистянський, Со-
юзівка. 
4. Вомодимнр Шевців, Сою-
зівка. в. с 

о— 
НІМЕЦЬКИЙ Щ О Д Е Н Н И К 

ПОДІЛЯЄ С Т А Н О В И Щ Е 
„СВОБОДИ" 

На передову „Будучність 
Футболу ЗДА", поміщену в 
сторінці ‚‚Українського Спор-
ту" вашого щоденника та по-
вторену опісля в англійсько-
му перекладі, як передову 
„Українського Т и ж невика", 
відгукнувся німецький щоден-
ник ‚‚Штате Цайтунґ унд Ге-
рольд" з Ню Иорку в числі 
178 з 26-го липня ц. р. Голос 
цього німецького щоденника 
передаємо в дослівному пере-
кладі: 

„В недавно поміщеній пере-
довій український тижневик 
„Свободи" з Джерзі Ситі вн-
ступнв проти поглядів Джейм-
са Мек Гвасра, який під час 
річних зборів Американсько-
го Футбольного Союзу в ю-
телі Валдорф - Асторія в Ню 
Иорку висловився за усунен-
ням чужинецької стигми (п'я-
тня) з американського фут-
болу, головно з назв його 
клюбів. Стаття підчеркас, що, 
замість визначування клю-
бам, як вони мають назнватн-
ся, треба присвятити більше 
праці над поширенням фут-
болу серед молоді, щоб заці-
кавити футболом американ-
ську молодь. Тут треба пода-
тн аргумент, що ці клюбн 
фактично не складаються з 
чужинців, але американців, 

які ще не забули своєї старої 
батьківщини. Ніто не назива-
тиме президента Д$ана Ф. 
Кеннеді чужинцем тільки то-
му, що він гордий на своїх 
ірляндських предків. Прнв'я-
зання до країн батьків, яке 
існуй серед американців дру-
гої і третьої генерації, не по` 
винно в дійсності бути жад-
ною перешкодою для розвит-
ку американського футболу". 

„УКРАЇНА", МОНТРЕАЛ — 
ТОРОНТО СИТІ 2:2 

Торонто, 19 липня. — Чер-
гові мистецькі змагання ‚‚Ук-
раїни" закінчнливя несподі-
ваною нерішеною. Як і в по-
передніх зустрічах, завів на-
пад, чи точніше йог поодинр-
кі з`маѓўни „України", яка 
заслуговувала на здобуття 
обидвох точок. До половини 
вислід був безворітний, але в 
другій половині напад „Укра-
їни" прогайнував знамениті 
можливости здобути більше 
воріт і перемогу. З багатьох 
нагод Нога, чільний змагун, 
здобув лише одинокі ворота. 
Другі ворота для „Укра-
їни" стрілив Ресквін. В напа-
ді найслабшим змагуном ви-
явився Чижович, а в дефен-
зиві завів Келебай. В красках 
Торонто Ситі грав українець 
Мирон Береза. 

В показнику професійної 
ліги без змін: „Італія" Торон-
то веде безконкуренційно і 
мас майже запевнений чемпі-
онат. За три дальші місця іде 
боротьба між Г а м і л т о ном, 
„Ромою" і „Канталісю" з Мон-
треалу. „Україна" займас з 
10-ти тчками п'яте місце, а на 
останньому тягнеться Торон-
то Ситі з 8 точками. 

Згідно з пресовими повідом-
леннямн, управа „Італії" з 
Торонта робить старання в 
Міжнародній Футбольній Лі-
зі Ню Иорку, щоби змагатися 
в цій лізі в сезоні 1964 року. 

М. Твардовськнй 

М І Ж Н А Р О Д Н А 
Ф У Т Б О Л Ь Н А Л І Г А 
Висліди минулого тижня: 
Валядолід, Еспанія — Гель-

сінґборґ, Швеція 2:1. 
Динамо, Югославія — Уй-

пешт, Мадярщина 2:0. 
Вінер С. К., Австрія — Бе-

ленензес, Португалія 1:1. 
Беленензес, Португалія — 

Гельсінґборг, Швеція 2:1. 
Гурнік, Польща — Динамо, 

Югославія 4:0. 
Молода дружина Гурніка 

впоралася з хорватами у рі-
шальних змаганнях про чем-
піонат другої групи. Вислід 
може і був зависокий, бо тех-
нічно добрі хорвати мали 
стрілові нагоди. Напад поля-
ків однак вмів майже всі мо-
жливості використати. Воро-
тами поділилися: 16 річний 
змагун Володимир Любансь-
кий — 2, Мусялек — 1 і Чок 
— 1. Польська одинадцятќа 
як чемпіон групи, розіграє 
дві фінальні гри за першість 
М. Ф. Ліѓн 1963 року з досвід 
ченою дружиною Вест Гему. 
Проти досвіду і тверд ости 
майстрів футболу з Англії 
стане Гурнік зі свосю швнд-
кою і амбітною дружиною, в 
якій вибиваються оборонні 
лінії. Але чи дефензива поля-
ків вистачить проти англій-
ців, покажуть змагання. 

ПОКАЗНИК ДРУГОЇ ГРУШІ 
М. Ф. ЛЕТИ 

Кін цѓ ті н стан з 29 липня 1963 
Точки Ворота 

ПІСЛЯ СМІЛИВОЇ ВТЕЧІ ІЗ СХІДНЬОГО БЕРЛІНУ 

І 
V 

Ґурнік 
Динамо 
Вінер С. К. 
Уйпешт 
Беленензес 
Валядолід 
Гяльсінґборґ 

К А Л Е 
3 м 

9:3 
7:5 
7:5 
6:6 
5:7 
5:7 
3:9 

17: 6 
14:13 

- 12:13 
10:10 

7: 8 
9:15 

10:14 
II Д А Р Е Ц Ь 
А Г А Н І, 

М. Ф. Л І Ґ II: 
Ню Иорк, Рандалс Айленд 

Стадіон, неділя, 4-го серпня 
1963, о годині 4.00 Вест Гем, 
Англія — Гурнік, Польща. 

ІІІикаго, Солджерс 
с е р е д а , 7-й) серпня 

Філд. 
1963, 

ВАКАЦІЇ 

Я П. Богдансьний і 

І Питати: ГОЛІНАТНП 
Телеф.. Е8 4-2182 

веч. JE 8-4657 

BROKER 

760 Clinton Avenue 
NEWARK, N. J. 

ОКАЗШНО НА ПРОДАЖ IRVINGTON — NEWARK 
1 -родинний дім я городом. 

коло української школи. 
?-родиііний дім а парцелею 

75 х 125. 
Я-роднішни дім з баро"ю. 
4 та (.-родинні доми. 

- e - fc 

ізз=: гхх: =zs= 3DCZ = 1 Проведіть свої ВАКАЦП 

в БІЛОМУ ДОМІ (White House) 
Accord , N.Y. 
(4 милі від СОЮЗГОКИ) 

Ліс, поляни, річка, риболовля, великий фільтрований ба-
сейн, Кімнати мають гарячу і зимну поду та приватні лаз-
нички. Домашній харч, на бажання дієтичний. Також винай-
масться кімнати без харчування і для самостійного вареиия. 

Ціни приступні. По інформації звертатись: 
STEFAN1A KRYNYCKA 

WHITE HOUSE — ACCORD, N.Y., Tel.: Kerhonknon 8018 M 
в Ню Иорку тел.: EV 3-1830 

9 
Доїзд автом Route 209 до Accord, N. Y,, відтак до Qranit 

Road. 
Доїзд автобусом з Port Authority Вия Terminal, 8-ма Ave. 

1 41-ша вул. в Ню Иорку: Short Line Bus to Accord, N.Y. 

З З Г z r c zzz= ѓзѓѓ zxxz ZSJZZ 

Арґентннський громадяііиіі Норберт Конрад із свосю наре-
ченою Гельґою Верпер, яку він перевіз із Східнього Берліну 
в багажнику свого спорѓового авта до Західнього БерлЬіу, 

обмішаючн в швидкому темпі комуністичні застави. 

Тиждень Поневолених Націй в Питсбурґу 
(Закінчення 

вав Свою Церкву на землі не 
лише тоді, як вільно пропові-
дував Боже Слово, але також 
і тоді, як внсів на хресті роз-
п'ятий своїми ворогами". 

Говорячи про мнтрополита-
ісповідника И. Сліпого, спнс-
коп Врайт змалював слуха-
чам важке 18-літнс ув'язнен-
ня цього Владики, його ге-
ронську витривалість в жах-
ливих терпіннях,'також про 
старання Папи Івана XXIII 
для його звільнення і про те, 
як глибоко його шанўс тепе-
рішній Папа Павло Vi-нй. — 
Різнородна й барвиста була 
мистецька частина свята, від 
української групи виступали 
малі й здібні танцюристи Ха-
рітонн, Ярослава Полатайко 
та група хлопців - танцю-
ристів з упцерквн в Моне-
сен. Чотири українські пісні 
відспівали три с е с т р и ч к и -
красуні з Кембел, Огайо, доч-
ки п-ства Штинів. Під кінець 
української програми внголо-
снв патріотичне слово д-р Пе-
тро Стерчо, прос{юсор коле-
джу св. Вінкентія в їіейтроб, 
Па. — Учасників маніфеста-
ції вітав довшою телеграмою 
проф. д-р Лев Добрянськнй, 
голова Крайового Комітету 
Поневолених Націй з Ва-
шинггону. Прочитано текст 
письма - меморандуму, яке 
буде вислано на руќн Презн-
дента ЗДА. 

Майстром церемонії й ‚‚ду-
шею - серцем" цілого свята 
був і цього року п. Михайло 
Комічак, директор Українсь-

із 1-шої стор.) 
кої Радіової Програми в Питс-
бурО'. одночасно постійний 
секретар Комітету Поневоле-
них Націй на Пнтсбуржчнну. 
Треба підкреслити, що кож-
ного дня, під час Тижня По-
неволеннх Націй інж. М. Ко-
мічак передавав на питсбурзь-
кій радіовій с т а ц і ї VVPIT 
півгодинну програму (в англ. 
мові) присв'ячену справам 
Поневолених Націй. В про-
грамі брали участь: д-р Л. 
Добрянськнй, к о н ґ р есмени 
Брей, Страттон і Селден, та-
кож сенатор Шерман. В кін-
цевій програмі виступав інж. 
М. Комічак, виявляючи пот-
ребу створення постійної Кон-
гресової Комісії для Понево-
лених Націй. — Перед і після 
свята місцева американська 
преса присвятила чимало ува-
ги цьому відзначенню, помі-
щуючн також відповідні світ-
лини з портретами єпископів-
мучеників поза залізною за-

іслоною. Учасникам маніфес-
1 тації роздано кольорову, в 
112-ти сторінках великого фор-
Імату брошуру (в англ. мові) 
про злочини й насильства 

{Моснкви супроти поневоле-
!ннх націй. Брошура була ок-
I ремо зладжена на це свято, 
і прикрашувало її поважне чн-
сло світлин, діяґрам і відпо-
відної статистики з „царства 
червоного сатини". 

о год. 8.00 Дўќля, Чехо-Сло-
ваччина — Чемпіон М. ф. Лі-
ґи 1963 р. 

Ню Иорк, Рандалс Айленд 
Стадіон, неділя, 11-го серпня 
1963, о год. 4.00 Дўќля, Чехо-
Словаччнна — Чемпіон М. Ф. 
Ліѓн 1963 р. в. с. 

О Пані Джеклін Кеннеді 
дружина Президента, скінчила 
В минулу неділю 34 роки життя. 
Ту подію родина Кеннеді від-
святкуиала в Галнніс Порті. 
Масс . при чому приявнкми бу-
ли обидва брати Президента. 
Роберт Кеннеді, генеральний 
прокуратор, і Тедді. сенатор, із 
своїми дітьми. Гостем Прелнден-
та був також брнтійськнй амба-
садор сер Девід Ормсбі Гор. 
Приявні їздили двома яхтами 
по океані, купались, а Презн-
дснт грав пополудні Гольфа. 
Джеклін Кеннеді ніде не пока-
зусться, бо в серпні ц. р. споді-
ваеться третьої дитини. 

Засновано 1920 р. Tel.: AL 4-8779; AL 4-8717 

„КОВБАСНЮЌ АГЕНЦІЯ" 
НОТАРІЯЛЬНЕ БЮРО 

286 Е. 10th Street New York 9, N.Y. 
Џ ВСЯ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ; 
Џ ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
Џ БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 

ЧАСТИН СВІТУ; 
9 ВСЯКІ ГМГҐРАІЏИНІ СПРАВИ; 
9 ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЃН ЕВРОПИ. 

Міжнародні поштові перекази. 

Віра КОВВАСНЮК-ШУМЕШСО Антін ШУМЕШСО 
В і д к р и т о : в кожнќа день 9-30 — 6:80 

ЗАКРИТО В СЛ'ЬОТИ ПІД ЧАС 
ЛИПНЯ 1 СЕРПНЯ 

„Герой" скандальної 
афери в Лондоні 

пробував отруїтись 
Лондон. — Д-р Стіфен 

Вард, лікар і портретист, я-
кнн свій доступ до аристо-
кратичннх англійських кол 
використовував для знайом-
лення різних аристократів і 
багатіїв з дівчатами легких о-
бичаїв, проковтнув надмірну 
сќількісѓь насонннх порош-
ків. Його знайшли непрнтом-
ним в домі одного приятеля 
і відвезли до шпиталю. В то-
му самому часі, Зіго липня 
ц. р. лава присяжних на су-
довій розправі у Лондоні вн-
знала його винуватим у 2-х із 
5-х точок акту оскарження, 
іцо він тягнув матеріяльні 
зиски від отаких аморальних 
дівчат. Суддя заповів прого-
лошення присуду тоді, коли 
д-р Вард видужас і зможе ви-
слухати присуд на судовій 
залі, ідо станеться за який 
тиждень. Д-рові Бардові гро-
зить кара по сім років в'яз-
ниці за кожну точку. Ного 
справа стала голосною у 
зв'язку з любовною аферою 
колишнього міністра віЙсько-
вих справ Джона Профуио, 
внаслідку якої мало не про-
валнвся уряд прем'єра Мек-
міллена. 

т Палата лордів в Британії 
схвалила урядовий законопро-
скт, який дозволяє лордам зрі-
катися на час свого життя сво-
го лордівського титулу, ото ж 1 
місця в палаті лордів, і дістана-
ти таким чином змогу кандиду-
ватн до палати громад. Лорд 
Стенсґейт зголосився, як пер-
ший такий кандидат. Він був 
парляментарним послом від со-
ціялістичноі Партії Праці, але 
втратив той мандат після того, 
як помер його батько і він оді-
дичив титул і місце в палаті 
лордів. 

Читайте іцоденник „Свободуя} 

† 
Посмертні згадки 

ВАСИЛЬ БІЛИЌ, довголітній 
член Б-ва сн. о. Мяколая, 175 
Відділ УНСоюзу в ДІтройті. 
Миш., помер на 78-му році 
життя, дна 18-го літня 19вЗ 
р. Полишив в смутку сяка Ті-
одора і вн)`ків. Похорон від-
бувся в понеділок, 22-го лип 
ни ц. р. з похоронного заве^ 
дення до церкви св. Михаиіа 
в Дірнборн, а відтак на цвмн-
тар Holy Sepulchre при участі 
Години І Членів Відділу. Віч-
на Йому Пам'ять! 

Управа 
ПАВЛО ГРИНЧІШШН, член 

Б-ва ѓв. Стефана, 221 Відділ 
УНСоюзу в Шмкаґо, Ілл. По-
мер 18-го червня ІВвЗ року на 
62-му році життя. Покійний 
походив з с. Ќривки, пов. Тер-
ношль, Зах. Україна. Поли-
шнв у смутку дружќну Ан-
ну, доньку Ярославу, 2 братів 
Івана І Теодора та сестру 
Юлію. Похорон відбувся 22. 
червня з української Катедрн 
св. о. Ліпкії.піл. Похований на 
цвинтарі св. о. Миколая. ВІч-
на Йому Пам'ять! 

Т. Шпікула, секр. 

к^?атміиѓііоі 
48 Е. 7th St 

TeL: OR 3-3550, New York Oty 
АРКА ЗАКРИТА в НЕДІЛЮ 

— впродовж місяця СЕРПНЯ 

УвагаЌ^——^, Увага! 
ВИСИЛКОВЕ БЮРО 

Roman Parcel Service 
141 2nd Ave., New York City 

Tel.: OR 5-7430 
Висилає авта, холодідьлшш, 

телевізори 1 т. д. 
В ЛИПНІ і СЕРПНІ 
В НЕДІЛІ ЗАКРИТО. 

В А К А Ц І Ї 
ДО ВИНАИМУ 

БОНҐАЛ А або .КІМНАТИ 
ва день, тиждень, місяць. По-
мірковані ціни. Басейн, денний 
табор, всі удогіднення. Пишіть: 

LOUIS KLEIN 
Box 48, Ulster Heights 

ELLEXVILLE, N.Y. 
or phone: Ellenvllle 459 M 

Р І З Н Е 
Всі ЧАСТИНИ до напрали IIЕ-
ЧЕИ, вуглевих, газових, нахрто-
вих огрівачів парою й гарячою 
водою, як також всякі нові печі, 

можете дістати в 
STOVE MFRS CORP. 

182-186 Mulberry Street 
NEWARK 2, N.J. 
Tel.: MA 2-3373 

-% 
ЗЕЛА. ЯКІ БУЛИ УЖИВА-
НІ ВІД ТИСЯЧУ РОКІВ 1 
ПРИНОСИЛИ ПОЛЕГШУ 

ПРИ БАГАТЬОХ 
НЕДОМАГАННЯХ 

ПОРУЧАЄМО ТАКІ: 
На ревматизм — Elde Root 

100 пігулок — $4.00; 
На болі нирок 1 міхура —-

Hebkaps, No. 85 — 100 пі-
гул ок — 34.00; 

На високе тиснення крони — 
Н.В.Т. — 100 піг. — $4.00; 

На нерви — зелові пігулки 
No. 91 — 100 піг. — $4.00; 

Прн „зміні життя" — Hot 
Flashes Corn Seal Corn-
pound пігулки, 100 — $4.50; 

При запаленії! жовченого мі-
шочка — GBT піѓўдќи — 
100 — $4.00; 

При болта кат шлунка Ulceri-
пе — сконцентрований ек-
стракт зел — іь^-місячне 
лічення — $6.50. 

KJEHL PHARMACY, Inc. 
заснована 1851. 

Chemists and Druggists 
109 3rd Avenue 

поміж із-ою.і l-i-oio вуя. 
NEW YORK N. Y. 

Купуйтя в підприємствах, 
що оголошуються 

в „Свободі" 

ф FUNERAL DIRECTORS 

Theodore WOLINNIN, tac 
Директор 

Похоронного Заведення 
123 East 7th Street 

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

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

МАРІЯ ГАЛЬКЕВНЧ, довго-
літня членкмня 59-го Відділу 
УНС`оюзу в Брмджпорт, Коми., 
померла в дома по довгій І 
тяжній недузі, дня 27-го чер-
вня 1963 року. Покій}№ похо-
днла з с. Колтів, Золочівсько-
го пов. в Зах. Україні. Зали-
н(нла в см)тку мужа Мнхай-
ла, 1 енна Михайла, 2 доньки 
Марію і Катерину, 2 аят! Ада-
ма і Том ќа І 3 внуків Тонка, 
Діяння І Дейвіса, які с чле-
нами УНСоюзу. Похорон від-
буяся при чис`ленній участі 
Рідних, Приятелів, Союзовців 
та Знайомих, дня 1-го ліпша 
1963 р. до Укр. Кат. Церкви 
Покрови Пречистої Діви Ма-
ріі прн учас`ти двох овячени-
ків о. Я. Шуста, місцевого па-
роха і о. (;. Монастирського 
зі С^"мфорду, Кони., а відтак 
тіло Покійного відпровадже-
но на цвинтар св. їв. Хреоти-
теля в С`тратфорд, Кони. З на-
годи похорону зібрано між 
прнс утііимн на Семінарію в 
С`тсмфордІ, Конн. $55.25 І $5.00 
на Пам'ятник Т. Шевченка у 
ВашииітонІ. Вічна їй Па-
м'ять! 

Управа 

Lytwyn к Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА ! ЧЕСНА 
Our Services Arc Available 

Anywhere in New Jersey. 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, N. J. 
IRVINGTON, N. J. 

ESsex 5-5555 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Займнстьсл Похоронили в 
BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ. 
Контрольована температура 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

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

TAP3.VH, 4. 5078. Біжутерія 1 носорожець. 

Tm SUPPOSC? то use 
ГТ AS A WtlBC,' CEPVIC7 
JACX. `МУ CLIENT WANTS 
ME TO SHOOT A RHINO- ' 

TWG ONLV ONES AROUNP AZE 
N BEN A B E N ^ ТЕКЄІТОСУ--. 
АЛІ? HE IS VERTV HOSTILE 
ТОЛѓАЌР' TRESPASSERS.' Л Ћ 

`Келлі запитався Тарзпна 
про біжутерію: ‚.Чи могли ті 
камінці сподобатись арабо-
пі̀ ?" Мавполюдина посміхну-
лась: „А чому б ні?" 

„Я хотів би ужити їх як ха-
бпря, — відповів Джек. —-
Мій клієнт хоче, щоб я за-
стрілив для нього носорожця. 

‚.Єдиного знаю я на тернто-
рії Вен Абена, але він дуже 
вороже наставлений супроти 
Порушники;. 


