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НАЙВИЩИЙ СУД П0ТВЕР 
ДИВ СВОЄ РІШЕННЯ В 

СПРАВІ МОЛИТВИ 
В ШКОЛАХ 

Вашингтон. — Найвищий 
Суд 1-го червця більшістю 8 
голосів до одного потвердив 
свос рішення з 17-го червня 
1063-го року в справі того, 
що молитва в публічних шко-
лах та відчитування Святого 
Письма перед навчанням не с 
згідні з конституцією цісї 
країни, і тому вони не є до-
зволені в публічних школах. 
Цьогорічне рішення Найвн-
щого Суду ЗДА відноситься 
до шкіл на Флориді, бо стей-
товий Найвищий Суд вирішив 
був, що відмовлювання мо-
лнтви або відчитування Біб-
лії може відбуватися як вступ 
до навчання в публічних 
школах. СтеЙтовий фльорнд-
ський Найіїнщий. Суд обгрун-
тував свос. рішення тим. що 
він вважас читання Біблії не 
релігійним, тільки моральним 
засобом до виховання дітей. 
Але Найвищий Суд ЗДА від-
кинув таке пояснення, покли-
каючися на свос мннулоріч-
не рішення. Суддя Поттер 
Стюарт був за те, щоб Най-
внщий Суд ўаргументував 
свос рішення, але 8 інших 
суддів були проти цього. Цю 
справу вирішував Найвищий 
Суд тому, щр батьки шкіль-
них дітей в МЛяні на Флориді 
вносили, сќергу дроти того, 
що в публічних школах чн-
тається Біблію, а також ви-
світлюеться дітям релігійні 
фільми з нагоди Різдва Хрнс-
тового або жидівського свята 
Ганнўќаѓ. Батьки дітей с про-
ти того, щоб шкільна влада 
запитувала вчителів, чи вони 
вірять в Бога, і щоб не вести 
в шкільних документах руб-
рики якого віровизнання 6 
шкільні учні- Найвищий Суд 
ЗДА в цих інших пунктах ос-

карження не зайняв станови-
ща, бо батьки дітей і самі ді-
тн не були „покривджені" в 
своїх конституційних правах. 
В Конгресі с велике число 
внесків на те, щоб Конгрес у-
хвалнв нову поправку до кон-
стнтуції, яка дозволяла б на 
публічну молитву в школах. 
Але минулого, року, зараз 
після рішення Найвищого Су-
ду. в дні 17-го червня була 
певна завзятість в багатьох 
членів Конгресу довести до 
ухвалення поправки до Кон-
стнтуції. то тепер цей ектузі-
язм минув, і немає вигляду, 
щоб поправку ухвалили. Гу-
бернатор Фльориди Фарріс 
Боаснт заявив, що рішення 
Найвищого Суду свідчить про 
те. що Суд с проти Бога. Бра-
снт сказав: ,Я не можу не 
прийти до такого висновку, 
що ця країна мусить обо вн-
явнти свою віру в Бога, або 
Його заперечити, і те рішен-
ня, що його зробив Найвищий 
Суд в цьому і в подібних ВІі-
падках — с запереченням Бо-
га". В зізнаннях в Палатній 
Правничій Комісії, що її очо-
люс конгресмен Еменюел 
Селлер. численні протестант-
ські й жидівські свідки висло-
внлнся за те. Що релігія, це 
приватна справа громадян, й 
тому згідно з конституцією, 
вона такою повинна і надалі 
залишитися. Про релігійне 
виховання повинні дбати ба-
тькн й самі релігійні органі-
зації та Церква. Католицькі 
свідки домагалися, щоб мож-
на було в публічних школах 
молитися перед навчанням, 
або читати Біблію. Це робили 
б учні добровільно, і ніхто не 
змушував би тих. що цього 
не бажають. 

Франція й Еспанія затіснюють взаємини 
Париж.— До Парижу вер- f а то Британія. Норвегія і Да-

нувся з триденних відвідин у(нія с проти прийняття Еспа-
w . . . ніїдо.НАТО Франція й Еспа-
Мадриді міністер закордонних . '` 1 .м . к 

у .. нія вестимуть періодичні без-
справ Моріс Кув де Мурвіль. п о с е р е д н і розмови своїх війсь-
Хоч він не підписав у Мадри- к о п н х штабів. Франція готова 
ді ніякого офіційного догово- j дати Еспанії інформації про ру, проте його тамошні роз-
мовн дали — за твердженням 
французької преси — сильну 
підставу для покращання 
французько-ееланськнх зв'яз-
ків в усіх царинах — військо-
вій, політичній, культурній і 
господарській. Тому, що час-
тина членських держав Ат 
лантійського Союзу (НАТО). рикою 

свою атомову продукцію для 
використання тих відомостей 
в на(Ьтовому промислі- Фран-
ція обіцяла теж Еспанії това-
ровнй кредит на кругло 700 
мільйонів Франків (143 міль-
йонн дол.). Обидва уряди хо-
чуть співпрацювати у своїх 
зв'язках з Латинською Аме-

Промисловці мають довір'я до президента 
Джансона 

Вашингтон. — В колах про-
мисловців стверджується, що 
вони с вдоволені з економіч-
ної політики президента Л. 
Джансона. бо вважають йо-
го за такого, що сприяс бнз-
несменам. Генрі Форд другий 
заявив недавно, що він голо-
суватиме за Джансона в цьо-
горічннх виборах, Виявлясть-
ся. що велике число промнс-
ловців с вдоволені з .‚пробнз-
несової" політики Президен-
та, хоч до покійного прези-
дента Кеннеді вони відносн-
лися неприхильно, або в най-

кращому випадку з недові-
р'ям. Президент Дж Кеннеді 
мав гострий бій із сталевим 
промислом, і тому промислов-
ці були проти нього, програв 
шн цей сталевий бій. Презн-
дент Джансон старався в 
спорі залізничників із влас-
ннкамн залізниць однаково 
впливати на обі сторони, на 
працедавців і затруднених. й 
тому промисловці та інші 
бизнесмени не втратили до 
нього довір'я і мають його за 
свого союзника, що обороня-
тиме їхні оправдані інтереси. 

ІІІІІН:ІЧІІУІ;ТЬГН ЌУДОВА І І Л З Г Н Т І І І І К Л Т. Ш Е В Ч Е Н К О В І 
У ЌЛІПШІЇ тон і 

Вашингтон. У підготові 
до величавих урочистостей 
відкриття пам'ятника Тарасо-
ві Шевченкові в столиці Аме-
рикн, Вашингтоні, праці при 
поставлянні пам'ятника та 
відповідному оформленні ці-
лої площі добігають до свого 
завершення. Підмурівки під 
пам'ятник уже від деякого ча-
су готові і цими днями мас 
бути поставлений вже і сам 
пам'ятник, відливи якого у 
бронзі вже у Вашингтоні. Па-
м'ятник буде поставлений 
впродовж цього тижня, на 
тиждень раніше, ніж передба-
чувано. Разом зі статусю 
Шевченка на високому п'сде-
сталі, буде поставлена побіч 
плоскорізьба Прометея у гра-
ніті. Пам'ятник, як і плоско-
різьба, будуть негайно закри-
ті в очікуванні врочнстостей 
відкриття в суботу 27-го черв-
ня. Продовжуватиметься ще 
праця для завершення оформ-
лення площі. Все буде закін-
чене своєчасно. Праці при ви-
вершуванкі будови пам'ятнн-
ка проходять під .наглядом 
творця цього пам'ятника Лео-
ніда Молодожаннна, архітек-
та Радослава Жука та членів 
Комітету Пам'ятника Шев-
ченкові. 

---' 

ІІлоскорЬьба Про метѓа т і І'ран іти І ft г.іні. що стоятиме біли пам'ятмнха Тарасові 
Шевченкові у ііішшііі тпііі. З другого боку тісі СТІІІН — як уже Інформовано — с 
ішпнс цитати слів Шевченка: „Не вмнрас душа наша, не вмнрас вола. І неситий 
не виоре на дні моря поля. Не ѓкус душі жнво( І с`лова живого. Не понесе слаяя 
Bora, великого Бога". Цитата цих сліп подана в англійському перекладі Вір#Ѓ Рнч. 

В найближчу неділю відбудеться в Пасейку 
найменування парку іменем Шевченка 

Марією Стефанів, заплянував Пасейк, Н. Дж. — У най-
блнжчу неділю; 7-го . червня 
1964, місцева Українська Гро-
мада. як і довколишні грома-
ди матимуть велике свято: 
відкриття таблиці, якою най-
меновуеться один з місцевих 
парків іменем Тараса Шев-
ченка. Громаді в Пасейку, під 
проводом місцевого Відділу 
ЎЌКомітету, треба було бага-
то натрудитись, перемогти ба-
гато труднощів і перешкод, 
щоб у Пасейку був парк їм. 
Шевченка. Все зроблено, всі 
труднощі усунено, і вже в 
найближчу неділю ‚‚кінець 
похвалить діло" — парк ім. 
Шевченка буде врочисто від-
крнтий. З цісї нагоди місцевий 
Відділ УКК, очолюваний п. 

найбільшу в околиці врочис-
тість. О ѓод. 1:30 почнеться на 
Говп Евню, між Українською 
Централею і Українським На-
родним Домом збірка місце-
вих і довколишніх громадян 
і їх організацій з прапорами, 
зокрема організацій молоді 
Пласт і СУМА та шкільних 
дітей, та оформиться похід 
вулицями міста до парку, де 
представники міста, разом з 
репрезентантами Української 
Громади, довершать врочнс-
тостн відкриття таблиці. Треба 
очікувати, що в цих урочнс-
тостях візьмуть масову участь 
усі наші, не тільки місцеві, 
але й довколишні громадяни 
та їх організації. 

По 6-ох роках почав збільшуватися 
запас золота у ЗДА 

Вашингтон. — Федеральна лося збільшування ЗОЛОТОГІОГО 
Рада Резерви повідомила при 
кінці травня, що оце вперше 
від 1958-го року почали збіль-
шуватися запаси золота в цій 
країні. В квітні ц. р. в о н и 
зібльшнлися на S 178 мільйо-
нів, і становили $ 15.728,000,-
000. В березні ц. р. запас золо-
та зріс був на $ 32 мільйони. 
Треба пригадати, що по закін-
ченні другої світової війни за-
пасн американського золота 
виносили коло S 24,000.000,-
000, і вони зменшилися були 
до понад $ 15-ох більйонів. Те-
пер припинилося зменшуван-
нн золота в цій країні, і поча-

запасу. Це було можливим 
тому,-що поліпшився платнн-
чнй бюджет ЗДА з закордон-
иимн державами. Це сталося 
в половині минулого року. 
Другим чинником в цій спра-
ві було те, що СССР продає 
велику кількість золота на 
лондонському ринку, і ЗЛА 
купують тепер майже полови-
ну з цього. Третій чинник — 
це те. що ця країна витягнула 
з Міжнародного Монетарного 
Фонду чужих валют вартости 
S 125 мільйонів, які продава-
тимуть за доляри. Сподіва-
ються, що запаси золота ЗЛА 
зросли і в місяці травні ц. р-

Шевченківські святкування в Совєтськоіиу 
Союзі під знаком спотворення Шевченкової 

творчости і лайки на „буржуазних 
націоналістів 

Київ. — Саме тепер у сто-
лиці поневоленої України, як 
і в цілому Совстському Союзі 
відбуваються всілякі врочис-
тості для вшанування Тараса 
Шевченка у 150-річчя ного 
народження. Ці святкування 
— як можна було передбачу-
вати — проходять у великій 
мірі під знаком дальшого спо-
творювання Шевченкової тво-
рчостн та боротьби проти 
^буржуазних націоналістів". 
Інтересно, що ці святкування 
проходять саме тепер, у трав-
ні. напередодні відкриття па-
м'ятннка Тарасові Шевченко-
ві у Вашингтоні, а не в берез-
ні, місяці народження Шев-
ченка. Кореспондентові „Ню 
Порк Танмс-у" — як це ін-
формовано у вчорашньому 
виданні ..Свободи" виясни-
ли в Кнсві, що ці святкування 
відложено до травня „з уваги 
на погоду", Що досить мало 
правдоподібне, натомість ку-
дн більш можливе, що зробле-
но це саме з уваги на запові-
джені початково на кінець 
травня й опісля перенесені на 
кінець червня великі Шевчен-
ківські врочистості, зв'язані з 
відкриттям пам'ятника Шев-
ченкові у Вашингтоні.-З мос-
ковської ..Правди" з 24-го 
травня ц.р. дальше довідус-
мося. що ..на врочистості, нрн-
свячені 150-річчю з дня наро-
дження Т. Г. Шевченка, до 

Кисва приїхала делег'ація Лі-
ги американських українців", 
себто практично неіснуючої 
організації горстки т.зв. „про-
гресистів". Дальше із совет-
ської преси відомо, що до Мо-
скви вже перевезено відлив 
пам'ятника Тарасові Шевчен-
кові. який мас бути там поста-
влений на площі перед готе-
лем ‚‚Україна". Досі ще не по-
відомлено, коли мас бути зід-
крнття того пам'ятника, але 
не було б дивним, якби це від-
криття відбулося рівночасно з 
відкриттям пам'ятника Шев-
ченкові у Вашингтоні, бо й 
поставлення пам'ятника в Мо-
скві заплановано щойно піс-
ля повідомлення про будову 
пам'ятника у Вашингтоні, 
Крім всіляких урочистостей в 
Кнсві та в інших містах Со-
встського Союзу, совстські га-
зети з кінцем травня запов-
нені матеріяламн на шевчен-
ківські теми, в яких зокрема 
підкреслюється ‚‚революційну 
демократичність" Шевченка, 
його ‚.дружбу" з російськими 
..революціонерами демократа-
ми", їх вплив на творчість 
Шевченка, який в оцінці со-
встськнх фальсифікаторів бу'в 
предтечею комунізму. Совст-
ські фальсифікатори намага-
ються дальше представити 
Шевченка, як „революцінно-
го атеїста". Окрему статтю на 
Закінчення на crop, $-ій 3 W " 

В А М Е Р И Ц І 
џ Нюйоркеме Т о в ариство 

Нових Амері№аящів стверджуѓ.. 
що від і949-'ЕО року воно пере-
селнло сюди 100,000 жядів. Дос-
ліджувано життя 100 жндівсь-
ких переселених родин (ЗОЃ) о-
сів) 1 стверджено, що пересічно 
голова родини заробляє тижне-
во від 110 до 125 дол. Найнижчі 
заробітки виносять від 60 до 70 
дол. тижнево, а найвищі — 500 
дол. 

Џ Відомий провідник амерн-
канських соціалістів Норман 
Томас. який в разів кандндував 
від Соціялістичної партії на 
президента ЗДА. заявив, що він 
цього року не буде кандидува-
ти. 80-річний провідник соціялі-
стів сказав па зборах партійно-

го комітету, що всі повинні бу-
ти вдячні президентові Джан-
сонові за те. як він плянуг. по-
ладнвти справу закону про охо-
рону громадянських прав І про 
поборювання убогости. На дум-
ку Томаса сенатор Беррі Голд-
вотор був би великим злом для 
ЗДА. якби став президентом, а 
губернатор Джордж Воллес був 
би ,.ганьбою" ціѓї країни. 

Џ Опитування ниявнлн, що 
перед праннборамн в І-Салісрор-
нії (2-го червня) голоси деле-
гатів на Республіканській Кон-
венції були так розділені: Голд-
вотер 316. Ладж — 44, Роке-
феллер 41. Скрентон ' 71, 
Ніксон 10. інші - 115, нері-
шені 261. 

Студенти і село 
На зборах у Харківському 

університеті виступав секре-
тар ЦК ЛКСМУ І. Скиба, я-
кнн, між іншим, сконстанту-
вав такий факт: ‚‚Чимало ви-
пускників сільськогосподар-
ських вузів іноді відмовля-
ються їхати за призначенням. 
А саме на студентській лаві 
треба прищеплювати любов 
до обраної професії". . . Ні 
Скнба, ані ‚.Молодь України" 
з 17 травня не пояснюють, 
чому випускники-аґрономн у-
ннкають їхати в ‚.соціялістич-
не село". 

Переќпаяй, а російське^ 
У київському журналі для 

старших дітей ‚.Барвінок" з 
квітня 1964 р. на всі шість о 

ПА НЛШІЇІ. нв спот ЗЕМЛІ 
(Що пишуть комуністичні газети в Україні) 

повідань два найдовші пе-
реклад із російської. До них 
приєднується ще її довгий 
вірш, також у перекладі. Ра-
зом 6 сторінок зайняли у ма-
лому журналі представники 
‚‚старшобратської" культури. 
У деяких числах „Барвінку" 
переклади з різних мов, а 
найбільше з російської, дохо-
дять до 50 відсотків. 

‚.ѓ квас, та не для вас" 
„У Вінниці тепер більше ти-

сячі автомобілів, які зняхо-
дяться у власному корнсту-
ванні. А помити машини ніде. 
Не краще і з подаванням тех-
нічної допомоги власникам 

машин. Якщо вам треба від-
регулювати запалення на 
двигуні чи перевірити справ-
ність гальмової системи, не 
шукайте у Вінниці майстерні: 
її тут немає". Згадуючи, що 
на Київській вулиці є одна 
майстерня, дописувач додає:, 
..То не для вінничан. За вка-
зівкою Облавтотресту, допо-
могу тут подають лише ту-
рнстам". (.‚Радянська Украї-
на" з 22 травня). 

На честь Т. Шевченка 
„Париж. — Вчора в Палаці 

ЮНЕСКО відкрилась вистав-
ка, прнсвячеин 150-им рокови-
иам з дня народження вели-

кого українського поета і ху-
дожннка Тараса Шевченка. 
На її відкритті був присутній 
генеральний директор ЮНЕ-
СКО Рене Майо . . ., представ-
ник УССР при ЮНЕСКО А. 

І Кисіль", який від іменн ..Ук-
раїнського урядового Шев-

іченківського Комі†ету" пере-
ідав Р. Майо ювілейну ІІІев-
: ченківську медалю. „Молодь 
'України" з 22 травня, звідки 
І беремо цю вістку, не згадує 
'своїм читачам, що п. Рене Ма-
; йо у відкритому листі з наго-
дя Ювілею Т. Шевченка під-
креслнв. що вія бажає укра-
їнському народові дочекатися 
таких днів, коли „поети мати-
муть змогу писати тією мо-
вою, якою вони бажають" . . . 

ЛЯЛЬ БАГАДУР ШАСГРІ 
- НОВИЙ ПРЕМ'ЄР 

ІНДІЇ 
Ню Делі. — 59-річний Баль 

Багачур Шастрі, ЯКИЙ В ОС 
танньому уряді Джавагарла-
ла Неру був міністром без 
портфелю і заступав хворого 
Неру в більшості Його функ-
цій, стане найближчим пре-
м'єром Індії. Після кількох 
днів закулісової метушні лі-
дери різних крил і груп в ке-
рівній Конгресовій партії, ге-
неральннм секретарем якої 
був колись Шастрі, погоди-
лнсь, щоб обрати його на сво-
го лідера, а тим самим автома-
тично на прем'єра — одного-
лосно. Посередницькі примир-
лнві заходи вів енергійно 
формальний президент Кой-
гресової партії Кумарашвамі 
Камарай Надар. Шастрі мав 
опозицію з обох крайніх крил, 
правої і лівої. Найбільше 
перешкод ставив лідер право-
го крила партії, колишній мі-
ністер фінансів Мрарі Десай. 
Однак рішення одноголосно 
обрати Шастрі було — за ко-
ментарями західніх кореспои-
дентів в Інді.ї — найбільшою 
поразкою для лівих елемен-
тів, лідером яких с кол. мініс-
тер військових справ Крішна 
Менон. Формально мас затвер-
дитн Шастрі на становищі 
прем'єра парламент, але це 
станеться, мабуть, а ж після 
закінчення похоронних обря-
ДІв — розеиігання попелів по 

ням буддистів — ріки. До ТО-
го часу прем'єром Індії в 
Ґульзаріляль Нанда. Одного-
лосний вибір 537-ма членами 
Конгресової партії в індійсь-
кому парляменті було конеч-
не з уваги на потрібний для 
наслідника Неру авторитет. 
Шастрі призначить в най-
ближчих днях свій уряд. Вія 
є прозахідньої орієнтації, але 
прихильник невтралізму і 
‚‚поміркованого соціалізму" у 
внутрішньо - господарській 
політиці. Проте він підтрнму-
вав заходи міністра фінансів 
щодо притягнення закордоа-
них, особливо західніх іявес-
тнційннх капіталів. Загально 
вважають, що прихід Шастрі 
на наступника Неру допомо-
же розв'язати мирно і кой-
структиано 17-річннй спір 
між Індією і Пакистаном за 
Кашмір. Шастрі вплинув го-
ловно на Неру, щоб звільнити 
з в'язниці „лева Кашміру", 
колишнього кашмірського 
прем'єра шеїха Мохаммеда 
Абдуллаха. Зате Шастрі, у 
відрізненќі від Неру, не знає 
закордону з власного досвіду, 
вчився не в Англії, а в Індії 
і з Індії ніколи нікуди не ви-
їздив. Маленького росту, ду. 
же скромний, мас марку лю-
днни, яка в усіх справах вн-
бнрас ,,вологу середнну". Че-
рез те його вибір мав нлйбіль-
юі шанси зарас від часу смер-

Неру до святої — за віруван-' ти Неру. 
-

ЗДА і СССР підписали договір про 
відкриття консулятів 

Москва. — В понеділок 1-го., чому обидва 
червня ц. р. американський 
амбасадор Фой Колер і со-
встськнй міністер закордон-
ннх справ Андрей Громико 
підписали в парадній залі т. 
зв. Спірідоновського палацу 
договір, за яким ці обидві дер-
жави відкриють консуляти на 
взаємній базі Про те, де їх 
відкрити та докладно з якими 
функціями — відбудеться не-
гайно окрема нарада. ЗДА ба-
жають собі відкрити консуля-
ти в Ленінграді і Одессі, а Сс-
всти в Н ю й о р ќ у і в Сан 
Франсіско або в Шикаґо. На^ 
короткій церемонії внголоше-
но промови, в якій прослав-
лювано цю умову, як даль-
шнй крок на шляху до „зро-
зуміння і порозуміння", при 

вгорі названі 
дипломати й промовці — по-
ќлякалися, як на вихідну 
точку для „відпруження атмо-
сферн" — на підписаний в 
минулому році атомовнй дого-
вір. Найважливішою практнч-
ною постановою у новому до-
говорі є обов'язок, кожної 
з тих двох держав найдалі до 
трьох днів повідомляти другу 
країну про арештування чн 
прнтримання її громадяиина 
та найдалі до чотирьох днів 
— уможливлення, щоб пред-
ставннк держави арештовано-
го бачив його. На прийнятті 
тієї постанови вплинуло аре-
штупання в листопаді мия. 
року в Совстах американсько-
го професора Фредеріка Варг-
горна. Підписаний д о г о в і р 
складається з 30-ох статѓей. 

Кастро оскаржує ЗДА у веденні 
бактеріологічної війни 

Гавана. — Прем'єр Фідель^ 
Кастро 1-го червня оскаржив 
ЗДА в тому, що вони за до-
помогою бальонів скидають 
над Кубою бактерії, ведучи 
таким чином бактеріологічну 
війну проти мирного населен-
ня острова. Державний Де-
партамент у Вашингтоні зая-
вив, що Кастрове оскарження 
с безглузде і нічим неоправ-
дане. Кастро в окремому ко-
мунікаті твердить, що минулої 
п'ятниці 29-го травня над ку-
бннською територією літали 
американські бальони, з яких 
спадала якась желятинова 
матерія, що негайно розпус-
калася в повітрі. Сильний 

дощ перешкодив зібрати зраз-
ки тієї матерії та ствердитн, 
що це було. Кастро заявляє, 
що він мусить рахуватися з 
такою можливістю, що імпе-
ріялістн не вагатимуться на-
віть ‚.найбрутальнішої зброї", 
якою є бактерії й віруси, щоб 
перемогти кубинський нарід. 
Бальони мали скидати щось 
над провінцією Ляс Вілляс 
між 10-ою і 10:30 перед по-
луднем. як твердяться в ко-
мунікаті. Коли б хтось хотів 
вживати бактеріол о г і ч н о ї 
зброї, то'робив би це так. щоб 
ворог про це довідався як-
найпізніше, — заявляє преса, 
— не в ясний день. 

У СВІТІ 
Џ У Мадриді напухла неве-

лика бомба недалеко дому, в 
якому нараджувались еслансь-
кнй міністер закордонних справ 
Фернандо Марія Кастелля з 
своїм французьким гостем, мі-
ністром закордонних справ Мо-
рісом Кув де Мурвілем. Бомба 
не спричинила ніяких шкід. 

9 У французькому пар.іямем-
ті дебатують про новий закон 
про радіо-телевізійну слу}Лу. У 
Франції і: ніби державний моно-
поль на радіо 1 телевізію, але 
самі урядові чинники прнзна-
ють. що урядові ардиції не вті-
шаються популярністю і що 
треба взоруватнся радше на а-
мериканській системі, яка. до-

пускаючи суперництво різних 

стацій. підвищує рівень пере-
дач. 

# Папа також пор%-ч з усі-
ма королями і президентами 
світу — вислав був обшириу 
депешу на руки індійського 
президента Сарвепалі Радак-
рішнана з висловами співчуття 
з приводі' смертн прем'єра Джа-
вагарлала Неру. 

9 Кіпрсько - грецький }`ряд 
твердить, що в Англії рекруту-
ють молодих турків, висилають 
їх на спеціальний вишќів парти-
занськоі війни до ТЧ-реччмнм, а 
відтіль перепачковують їх на 
Кіпр. Ніби один такий турок, 
схоплений греками на Кіпрі, вм-
явнв таку процедуру. 
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Шпигунство з космосу Наш Шевченко 
У розмові з американським політиком і 

вченим, головою видавництва .‚Енциклопе-
дД Брнтаннікн". Вілліямом Бентоном, Хру-
п‡ов запевняв, Що Совєти сфотографували 
з своїх космічних сателітів всі найважлнві-
ші американські військові споруди. Він ви-
явив навіть готовість показати ті світлини 
президентові Джансонові і запропонував, 
щоб ЗДА ft СССР обмінялися отими пши-
гунськимн матеріаламн, здобутими завдяки 
чудові техніки, яким с космічні штучні са-
теліти із могутніми фотоапаратами, що ав-
тсматично здіймають . поверхню окремих 
країн і ті світлини пересилають на землю. 
Газети пригадують, що уже в 1935 р. під 
час конференції „на вершинах" у Женеві 
президент Айзенгавер запропонував прого-
лоснтн „відкрите небо", — право свобідного 
кружляння літаків по всьому світу. — але 
Хрущов відкинув тоді ту пропозицію, як ні-
би підступ, який маскуѓ, заміри шпигунства. 
У травні 1960-го року Хрущов зірвав конфе-
ренцію „на вершинах" у Парижі, нібито 
обурений летунською розвідкою, що її ЗДА 
переводили над Совстськнм Союзом і що 
виявилась, коли над Свердловськом збито 
літак „У'2" з Френсісом Поверсом. Звнчай-
но, це була прикметна большевнцькій дип-
ломатії облуда, бо сам Хрущов, перебуваю-
чи в ЗДА у 1959-му році, пропонував зреду-
кувати видатки на шпигунську діяльність, 
щоб, мовляв, ті самі люди не переводили ті-
сї самої роботи на два б о к и . . . 

Шпигунство існує від часу, як почалися 
конфлікти між народами і державами. З 
розвитком техніки удосконалювалися і шпи-
гунські методи. На цю тему с вже багата лі-
тература, в окремі монографії про шпигу-
нів. що перейшли до історії. Коли шпигунст-
во переводять люди з наказу влади, у відно-
шениі до якої зобов'язані військовою чи 
громадянською дисципліною, то вони здебі-
льща в безіменними героями, що діють у 
найбільшій небезпеці й дуже часто безімен-
но гинуть. Зовсім інша категорія шпигунів 

'— платні агенти - зрадники своєї країни, що 
їх клясичвнм зразком с шведський полков-
ник Стіг Веннерстром, який впродовж десят-
ка років продавав Москві військові таємнн-
ці своє! батьківщини і її західніх союзників. 
Хрущов говорив з Бентоном про совстський 
і американський державний військовий 
апарат, ухопившись за цю тему в зв'язку з 
американськими розвідчими летами над Ку-
бою- Він старався доказати, що Америці, 
властиво, ці лети непотрібні, бо вона може 
фотографувати всі споруди на Кубі із сво-
ЇХ космічних сателітів, отож хай радше при-
пиянть ті лети, які можуть штовхнути світ 
у нову міжнародну кризу, коли б - - внчу-
валося в словах Хрущова — Кастро почав 
збивати американські літаки. 

Фахові американські коментатори заяв-
ляють, що Хрущов, нахваляючись своїми 
світлинами американських ВІЙСЬКОВИХ об'ск-
тів — не блефував. Відомі совстські косміч-
ні літаки, що переводять такі місії, і аме-
риканська преса називає три типи подібних 
американських „небесних шпигунів". Якщо 
дійсно в руках американських і совстськнх 
військових проводів знаходяться такі до-
кладні світлини, то це ще більше потвер-
джус тезу, яку в „Сатардей Івнінґ Пості" з 
дати 30 травня ц. р. розгортає ` Стюарт 
Алсоп: що в міжнародному світі постала 
„рівновага терору", себто страху атомових 
потуг, щоб не прийшло до великої війни. 
Цей американський публіцист покликається 
на опінію „батька атомової зброї" Гаролда 
Бранна, який не передбачає ніяк'ого такого 
нового винаходу в ділянці воєнної техніки, 
щоб ця рівновага захиталась в будь-чию ко-
ристь. Слаба потіха, що світ мусить жити 
в атмосфері „рівноваги терору", і що ця си-
туація спонукує державні проводи до кон-
цепцій „мирного співіснування". 

Перед нами найновіше, 27-ме число квар-
тальннка німецькою мовою „Україна в ми-
нулому і сучасному", що його одинадцятий 
рік видає в Мюнхені Німецько - Українське 
Товариство- Майже все число присвячене 
Тарасові Шевченкові, чий автопортрет у мо-
лодому віці репродуковано в кольорах на 
обкладинці. Звертають на себе увагу і самі 
статті, і автура цього числа. Розпочинається 
воно перекладеною з ,.Фігаро" статтею фран 
цузького дипломата, члена Академії Наук 
Андре Фраисуа - Понсе „Шевченко — а-
постол свободи". Голос Фраисуа - Лонсе — 
голос сумління передової, сучасної Франції. 
Недаремно його стаття викликала випади 
совстської преси, адже в ній автор звертає 
увагу французького читача і на Т. Шевчен-
ка, як борця за волю, і на український на-
рол. який ще терпить поневолення. Ще не 
здійснено заповітів Т. Шевченка, доки в Ук-
раїну та інші поневолені республіки, — пи-
ше французький дипломат, — ітимуть на-
кази з центрального московського уряду. До 
голосу передової Франції долучусться го-
лос передового представника ЗДА, в особі 
сенатора Томаса Дадда: у квартальнику на-
друконано його промову під час інавгурації 
площі під пам'ятник Т. Шевченкові у Ва-
шингтоні, яку сенатор закінчив словами: 
‚‚Я з задоволенням побачуся тут з вами на 
відкритті пам'ятника Тарасові Шевченкові 
— найбільшому поетові України і одному з 
найбільших європейських борців за „свобо-
ду". 79 джерел використав інший приятель 
України — німецький учений д-р Карл Сіс, 
автор великої статті „Шевченко у свідчен-
нях своїх сучасників". Починає він з того, 
що хоч про Т. Шевченка вже існує ціла 
бібліотека праць, однак ще далеко не все 
зроблено для вивчення цього велетня ду-
ха- Автор цитує уривки із спогадів багатьох 
різнонаціональннх сучасників Кобзаря, з 
чого виростає образ поета - пророка, який, 
змагаючись за правду і волю свого рідного 
народу, виступав за такі ж права для поне-
воленого Кавказу, Білоруси, Казахстану та 
інших. Стаття закінчується зразковим пере-
кладом ‚.Заповіту" на німецьку мову. Наш 
давній і заслужений приятель, американсь-
кнй професор Кларенс Меннінґ вмістив у 
квартальнику розвідку під заголовком 
„Шевченкова релігія". Надруковано також 
бібліографічний показник німецькомовннх 
праць про 'Т. Шевченка німецьких та укра-
їнськнх авторів, що нараховує вже понад 
І(Х позицій. 

Статті про Тараса Шевченка з'явилися 
цього року в Голляндії, Англії, Франції й 
інших країнах, найбільше в Західній Ні-

( нечинні Треба докладно зібрати всі ті доку-
менти. бо вони — голос світу про нашого 
Генія. До цього голосу світу треба долучити 
і давніше написану знаменну статтю еспан-
ського літературознавця Мануеля Фабей-
ро Гомеза в щоденнику ..Ля Ноче", що ви-
ходить у Сангінѓо де Галісія, в Еспанії (ес-
панською і мовою „Галлеґо"). В числі з 16 
травня 1962 р. вмістив еспанський літерату-
рознавець статтю під заголовком ‚Українсь-
кнн поет Тарас Шевченко жив тільки де-
в'Ять років на волі". Розповівши про Шев-
ченка, автор пише: ..Україна завжди була 
в центрі нашої уваги . -. Ми завжди захоп-
лювалися ЇЇ синами - героями. Ми стоїмо по 
боці того народу, який дав нам Великого 
Шевченка" . . . Національну боротьбу Укра-
їни. як і творчість Т. Шевченка, називас 
Мануель Фабенро Гомез — Божим чудом. 

Кожний українець може бути гордий з 
того, що ідеї Тараса Шевченка знаходять 
такий відгук серед передових діячів політн-
кн і культури різних народів світу. 

Вирішним чинником у фор-
муванні економічної політики 
вільного світу супроти совст-
сько - китайського бльоку бу-
ли ЗДА. Вони опрацювали 
засаду, згідно з якою не мс-
жна було давати комуністам 
кредитів і продавати їм стра-
тегічні матеріали, хоч не було 
формального міжнародноѓї) 
договору на цю те"у і не ство-
рено спільного органу, який 
би наглядав за виконанням 
цієї постанови. 

Наводячи свій` дуже прик-
рнй досвід із Совстськнм Сою-
зом, як уневажнення пози-
чок, що їх дістав царський, а 
опісля Тимчасовий уряд, від 
мова заплатити зведену до мі-
німальннх границь совстську 
заборгованість під час і по 
другій світовій війні, загар; 
бання Чехо-Словаччини, бер-
лінська бльокада і Корейська 
війьа, ЗДА переконали кра-
ЇНИ ВІЛЬНОГО СВІТу В ДОЦІЛЬНО' 
сті цієї твердої лінії, хоч дея-
кі держави іноді вкладали в 
неї відмінний зміст. 

Конгрес ЗДА не обмежився 
декларативними'заявами, але 
схвалив ряд законів, які ре-
гулювалн товарову виміну з 
СССР. На пропозицію сенато-
ра Г. Джансона (не утотож-
нюватн з теперішнім Прези-
дентом), в 1934-му році Конґ$ 
рес ухвалив закон, який забо-
роняс давати комуністичним 
країнам в будь-якій формі по-
зички. При ухвалюванні аЃ.-: 
рарного закону в 1961-му ро-
ці Конгрес прийняв постано-
ву. за якою рільничі продук-
тн, субвенціоновані державою. 
можна продавати тільки за-
приязненим країнам, прн чо-
му виразно зазначено, що СС-
СР є ворожою державою. До 
таких субвенціонованнх про-
дуктів належить передусім 
пшениця. За один бушель 
зерна платять на міжнарод-
ному ринку $1.80, а на внут-
рішному — $2.35. бо 55 цен-
тів доплачує держава від ко-
жного бушля фермерам, щоб 
побільшити їх прибутки. В 
ЗДА зобов'язувала повна за-
борона тоогівлі з червоним 
Китаєм. Північною Кореєю. 
Північним В'єтнамом і Кубою 
Так було до осени 1963-го 
року. 

Тож. коли уряд заповів` 
продаж пшениці та інших рі-
льних продуктів Оовстському 
Союзові, в країні, а зокрема 
в Конгресі постало велике за-
непокоєння- Урядову заяву 
прийнято як відступлення від 
твердої лінії і як порушення 
зобов'язуючих постанов. Чле-
ни Конгресу з обох партій за-
являли, що треба було зазла-
легідь приготовити громадян-
ство на такий крок і узгіднн-
ти намірену акцію із законо-
датннм органом. В часописах 
розгорнулась палка дискусія 
на ці теми, а в Конгресі аж до 
кінця 1963-го року йшли га-
рячі дебати. 

В міжчасі виявилося, що 
пшеничних трансакцій не мо-
жна доконати бел короткотер-
мінового кредиту. Тому, що ні 
одна особа, ні один банк не 
хотіли пе}№Йнятн запоруки, 
що СССР виповнить свої зо-
бов'язання. президент Джан-
вон уповноважив їмпортово-
Експортовнй Банк давати в 
цій справі гарантію амерн-
канськнм експортерам. Конґ-
ресмени заявляли, що Прези-
дент переступив межі своєї 
компетенції, бо всі такі спра-
ви належать до Конгресу. 

Внесено проект закону, я' 

кий забороняв будь-якій дер-
жавнін установі давати га-
рантії на совстські торгове-
льні зобов'язання. Два рази 
цей законопроект прийняла 
Палата ` Репрезентантів, два 
рази на нього, під великим 
тиском Білого Дому, не пого-
дився Сенат. В кінці грудня ц. 
року обидві палати схвали-
лн цей проект закону з додат-
ком, що у випадках, в яких 
Президент вважатиме за ко-
рисне для інтересів країни, 
він може дозволити держав-
ній інституції гарантувати 
кредитові суми, але про кож-
не таке рішення Президент 
мас повідомляти Конгрес. 

Як бачимо, Конгрес ЗДА, 
спираючись на почуваннях 
широких народних мас, пос-
лідовво був і є проти пошн-
рення торгівлі із СССР. По 
другій стороні барикади сто-
ять ліві ліберали всіх відтін-
ків, члени Американської Де-
мократичної Акції, які за по-
кійного президента Кеннеді 
набули значного впливу, ве-
лика американська преса та 
деякі кола торговельного і 
промислового світу. 

Совстський Союз дістав від 
ЗДА кругло $11000 000 000 
військової то повних два 
більйони цивільної допомоги. 
Крім цього, з теренів, що їх 
зайняла червона армія напри-
кінці другої світової війни. 
Совєти вивезли різного роду 
'матеріалів на ЗО до 50 більйо-
нів; така доля зустріла ав-
томобільні фабрики „Опель", 
оптичні фабрики Цайса, ста-
левараі, хемічні фабрики, ко-
рабельві. Вони заманили до 
себе чи примусово вивезли бі-
ля С 000 західніх науковців з 
родинами. Не зважаючи на 
все це і на великі природні 
багатства, в часі смерти Ста-
ліна СССР мав дуже незрів-
новажену економіку, мало-
продуктивне рільництво і за-
хитаний міжнародний прес-
тиж. Совстський режим дер-
жався терором і насильством. 

Прийшовши до влади, Хру-
тов рішив своїми усмішками, 
примирливими заявами та о-
біцянками великих зисків 
значно побільшнтн товарову 
виміну між СССр та Заходом. 
І це йому в значній мірі вда-
лося. Якщо в 1953-му році вн-
мінні обороти вільного світу з 
совстсько - китайським бльо-
ком становили $289 мільйо-
нів, то в році 1963-му вони 
дійшли вже до $4 900 000 000, 
тобто зросли на 360 г ; . В 1961 
р. ця виміна становила 4.2Гѓ 
загальносвітового обороту. 
Від 1953-го до 1956-го року 
ЗДА експортували за залізну 
заслону товару на суму $795-
000 000, 2.4 {fr свого загаль-
ного експорту. В тому самому 
часі комуністичний бльок за-
купив у вільному світі на $32 
більйони машин і інших пред-
метѓв технології, які у вели-
кій мірі піднесли розвиток со-
встського важкого промислу, 
зокрема будівництва літаків, 
танків і „спутніків". Не було 
там предметів, призначених 
для заспокоєння потреб ши-
роких верств населення. 

За ввесь цей імпорт плати-
ли комуністи рільничими про-
дуктами. тобто трудом і потом 
селян, не даючи своїй агрн-
культурі ні відпочинку, ні ко-
нечннх інвестицій. В резуль-
таті це привело до заломання 
(`овстської аґрикультури і до 
загрозливого сповільнення 
росту економіки. ЯКИЙ В 1963 
році впав до 2-5гѓ. Загальні 

продукціині прибутки в СС-
СР 1862-го року становили 
$260 більйонів, тобто ІІ% 
таких прибутків в ЗДА. За-
пасн совстського золота впа-
ли до двох більйонів. Окрім 
кризи в рільництві, в СССР 
відчувається велика недоста-
ча синтетичної тканини і цілі-
фувальннх матеріялів. Хру-
щов запланував" будову 200 
нових та модернізацію 500 хе-
мічннх фабрик протягом 7 ро-
кіц коштом 121 більйона, 
сподіваючись, що не менше 
як 40 ̂  цих коштів він діс-
?ане від Заходу на 15-літній 
кредит. 

Що треба розуміти під стра-
тегічним матеріялом? Дефіиі 
ція того поняття дуже шнро-
ка, бо розвиток технології та-
кий скорий, що те, що вчора 
мало стратегічний характер, 
сьогодні стає звичайним пред-
метом^Гак само трудно по-
тягнути лінію, яка б показу-
вала, де лежить неморальна 
сторона міжнародної виміни. 

У звідомленні заторкнено 
також питання, що є гумані-
тарною справою: чи продаж 
або дарова допомога харчами 
комуністичним країнам за ці-
ну продовженої тиранії, чи 
відмова цієї допомоги, якщо 
такою відмовою можна при-
муснти комуністів до посту-
пок. Організації поневолених 
європейських народів дуже 
рішучо протестує проти тор-
гівлі з комуністичними краї-
намн. Представники понево-
леннх народів є також проти 
всякої допомоги, включно з 
харчовою. Вони твердять, що 
всяка товарова виміна і всяка 
допомога харчами комуніс-
тичннм режимам продовжує 
неволю їхніх країн. 

Торговельна палата ЗДА 
переконана, що торгівля із 
СССР сполучена з моральнн-
ми, чуттєвими і політичними 
проблемами, яких не можна 
розв'язати виключно еконо-
мічнимн категоріями. Остан-
німи часами ЗДА і СССР так 
себе економічно унезалежни-
ли, що навіть при дуже спри-
ятливій коньюнктурі не мож-
на сподіватися значного по-
шнрення виміни, а з тим 
і зисків. Навіть якби ЗДА 
цілковито припинили торго-
вельні контакти із СССР, то 
це не мало б помітного впли-
ву на економіку обох держав-

Товарову виміну з Совстсь-
ким Союзом треба сперти на 
таких засадах: 1) Вона не по-
вннна скріпляти воєнного по-
тенціялу СССР; 2) Вона не 
повинна давати СССР можлн-
востн дезорганізувати пооди-
нокі галузі господарства віль-
них країн; 3) СССР і сателіт-
ним країнам не можна давати 
великих і на довгий час кре-
дитів; 4) у всіх справах тор-
гівлі з комуністами належить 
брати передусім до уваги без-
пеку держави, а опісля еконо-
мічні вигоди; 5) вичислені від 
1 до 4 виоги проводити не-
гайно в життя, а рівночасно 
почати переговори з вільними 
країнами в цілі усталення 
спільної лінії. Треба завжди 
пам'ятати, що СССР настав-
лений на самовистачальність. 
на розбудову важкої продук-
ції та на скріплення воєнного 
потенціалу. 

Головний директор Стенд-
ард Ойл Ко. Р. Фоліс, остері-
гас американських підриєм-
ціп проти найновіших захо-
дів совстськнх торговельних 
агентів .які хочуть закупити 
в Америці по одній або дві 
фабрики з кожної галузі про-
мнслу з усім устаткуванням. 
Цим вони думають: а) діста-

А. Орел 

„НУДИ ВОНО ДІЛОСЬ, ЗВІДКІЛЯ 
ВЗЯЛОСЬ..." : 

(З приводу статті Гордієнка „Бої за місто Олександрійське" 
‚.Свобода" 15-го травня 1946 року‡. 

(І) 
‚.Майже все з першої руки, 

з автопсії", — закінчує свою 
статтю шановний пан Ґорді-
снко, що, бувши мешканцем 
міста Олександрівська (те-
пер Запоріжжя), спостерігав 
своїми очима бій українського 
війська аа це місто із зболь-
шевнченими бандами матро-
сів чорноморської фльотн 26-
26 грудня 1917-го року. 

Одначе, цивільний спосте-
режник, ясна річ, не міг мати 
докладних відомостей про 
військові частини. Тим то в 
спогадах Гордієнка дещо не 
мас початку, дещо кінця. Як 
старшина цієї військової час-
тннн, що стаціонувала тоді в 
Олександрійському, можу по-
дати деякі доповнення та у-
точнення. Але для цього тре-
ба передісторії. 

Шановний пан Гордієнко 
каже: ‚.Головна українська 
військова квартира містилася 
на заході міста в домі Бадов-
ського'" Що за військова 
квартира, що за військо? — 
невідомо. В іншому місці' 
‚.Точився бій між матросами 
та українськими військовика-
ми. яких популярно називали 
тоді гайдамаками, незалежно 
від того, до якої частини во-
ни належали'% І наприкінці 
статті: „Згадані в цій статті 
збройні сили були здемобілі-
зовані й розійшлися, а бага-
то активних українців перей-
шли в запілля". Хто демобілі-
зував, чому? Адже була пе-
ремога? Про це п. Гордієнко 
не сказав. 

Щоб було ясно, що за вій-
сько, що за головна ќпарти-
ра, хто демобілізував і чому, 
подамо трохи історії-

Учасником організації цієї 
частини був і я. Моя війсь-
кова служба пов'язана саме з 
цією частиною. Частина ця не 
була безіменна. 

Скінчивши 1-го червня 1917 
р. Одеську військову школу, 
я, згідно з розпорядженням 
штабу Одеської військової о-
круги, прибув 15-го червня до 
міста Симферополя на служ-
бу в 33-му пішому полку ро-
сійської армії. Перш ніж з'я-
витися до штабу полку й зда-
ти документи, я вирішив ПОЇ" 
хати оглянути місто. На ок-
раї міста на одній касарні я 
побачив величезний жовто-
блакитний прапор з написом: 
‚,3-я сотня українського пол-
ку іменн гетьмана Петра До-
рошенка". Отут, а не в 33-му 
полку мусить проходити моя 
служба, — зринуло одразу 
моє рішення.. 

Оминаю подробиці, що мо-

ти наймодерніші фабрики; б) 
заощадити яких 50 років до-
слідія, сполучених з невдача-
ми .коштами і втратою часу; 
в) продукувати першоякісннй 
товар і кидати його на світові 
ринки по нижчій ціні. 

Відрадним фактом с, що 
зорганізоване робітництво, А-
мериканська Федерація Пра-
ці — Конгрес Індустрійних 
Організацій, в травні цього 
року дуже рішучо виступили 
проти поширення тор'гівлі із 
СССР. 

Подібні змагання за пра-
вильну економічну політику 
йдуть також серед інших на-
родів вільного світу з різни-
мн льокальннмн відмінами. 

жуть бути темою моїх сцога-
дів про цей полк. Факт, що я 
став старшиною в цьому пол-
ку. Полк був численнії ІІ. але 
ще продовжував .поповнятися 
з резерв трьох полків царсь-
кої армії: 32, ,33, 34, які ста-
новили бригаду, що її штаб 
теж був у Симферополі. Біль-
шість вояків цих полків були 
українці. Я дістав призиачен-
ня заступника сотенного ко-
мандира 7 сотні українського 
полку- (До речі, в моїй соѓві 
був тоді рядовцк з блнскучи-
мн карими очима й вороняѓ 
чим крилом чуба на добі, та-
кий безвусий, як і я, юнаЌ' 
що пізніше став відомим пое-
том — Володимир Сосюра). 
Більше старший` у цін сотні 
не було. Те саме й по інших 
сотнях: по два-три старшини. 
До тоГо ж усе це були наймо-
лодшої ранги офіцери, моло-
дого віку. Я сам вийшов із 
школи, мавши 19 років. `-

На чолі полку стояв ота-
ман. двадцятяп'ятилітній по-
ручник Гордіїв-Хвилинський. 
Чисельно полк хутко зростав. 
До штабу кожного російсько-
го полку були вислані від на-
шого полку представники-
старшини вербувати україн-
ців. Російські штаби чинили 
шалений спротив цій нашій 
роботі. В ролі такого пред-
ставннкав в 33-му полку був я. 
Резервові вояки масово пере-
ходнли до нашого полку. Пе-
реходили також унтер - офі-
цери, фельдфебелі, писарі. Не 
переходили тільки офіцери, 
збуваючи нас поширеним то-
ді „я теж малорос, але проти 
відокремлення". 

У серпні 1917-го полк на 
раховував тисяч 5-6 вояцтва. 
Оминаю тут життя полку, йо-
го боротьбу за своє ствер-
джсння, за озброєння й поста-
чаяня. Все це було здобуте в 
тяжкій боротьбі з московсь-
кою адміністрацією, аж до 
збройноЃ демонстрації включ-
но. Тоді російське команду-
ванння намагалося знекрови-
ти українські полки, раз-по-
раз вимагаючи висилати мар-
шові сотні на фронт. Оособлив 
коли Кереноькому вдалося 
здобути для гасла „война до 
побсдного кодца,'.' деяку по1 

пудярність- Українці мусіли 
йти, бо їх і без того цькували, 
закидаючи дезертирство то-
що. Понад тисячу добірних 
вояків пішли join на непопу-
лярннй німецький фронт. До 
того ж з ними помаршувалн 
найкращі старшини, як В. 
Тютюнник, Тищенко, Тита-
ренко, Кошовий тощо, тоді як 
російські полки вже розкла-
далися й жадної сотні не пос-
лали. 

Десь на початку вересня 
1917 р. наш полк вирішив узя-
тн під свою контролю заліз-
ницю. починаючи від кордону 
з Кримом, тобто десь від Си-
вашу, через Мелітополь, О-
лександрівське, Сивельннків 
Павлоград. На, кожну із цих 
станцій вислали по одній чоті 
(30-40 вояків) Із старшиною 
та одним підстаршнною. Моя 
дільниця була перша: від Си-
вашу до стації Федорівка на 
північ від Мелітополя із сто-
янкою в Мелітополі- На пів-
ніч патрулювала чота, що 
стояла на станції Олексан-
дрівському. 

(Продовження буде) 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА А К А Д Е М І Я НАУК у З Д А 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
(ДО 150-ЛІТТЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

(12) 

Юрій Перхоровнч 

Т. Г. ШЕВЧЕНКО НА ВОЛИНІ 
Справу порушено щойно весною 1941 р. (чи може в 

кінці 1940). коли директора В. С. перевели до Тернополя, а 
на його місце прибув новопризначеннй дирсктор-жінка, п-і 
Євгенія . . . (прізвище авторові незнане). Під час передачі 
Музею новому директорові був присутній і автор спогаду, 
як науковий співгхх")ітннк відділу історії. Коли В. С. вереда? 
вав те, що було в його бюрку, то на запит автора, де рисунки 
Шевченка, відповів: „Кахне рисунки"? Прн чому сказав це 
таким тоном, що далі питати було ніяк. Присутній прн цьо-
му 3. Ясський мовчав. Рисунків у бюрку не було. Чи вийняв 
їх сам директор, чи хтось з працівників — сказати трудно. 
В кожному разі рисунки зникли безслідно. Директором Му-
зею за німецької окупації був В. Чубивський. Чи питав хто 
його про рисунки Т. Шевченка, автор не знає. Стільки фак-
тнчного матеріялу. Не маючи хоч би фотографій рисунків, не 
можна з певністю сказати, що то були дійсно рисунки Шев-
ченка. Однак обставини знайдення дають підставу. З всли-
кою правдоподібністю, припускати їх автентичність. 

Спроби віднайти Знґмунта Ясського, археолога, який 
провадив розкопи у Коршеві і Дерев'яному, поновлювані про-
тягом трьох років, не дали жадного наслідку. Ні в Польщі, 
ні на еміграції про нього ніхто не чув. В археологічній літс-
ратурі його праці більш не зустрічаються. 

Наступним етапом подорожі Т} Шевченка був Ковель. 
За ;ша з половиною кілометри від Ковеля, на острівці серед 

-, . - -

р. Турії. знаходилась Свято-Троїцька церква, яка залншп-
лась після заснованого у XVI віці кн. Андрієм Курбським 
Св.-Троїцького монастиря. Князь заповів поховати себе в тій 
церкві у стіп свого духовного батька, священноінока Олек-
сандра. У праці проф. Н. Іванішева: „Жнзнь и д-Ьятельность 
князя Курбского Ярославского вь Литві и на Вольіни", вц-
даній Київською Археографічною Комісією у 1849 p., на ст. 
XXXIII під текстом знаходимо примітку (переклад): „Згід-
но з розпорядженням Київського Військового Подільського і 
Волинського Генерал-Губернатора доконано пошукування у 
Троїцькій церкві с. Вербќа і знайдено склеп („ґробніца"), у 
якому, правдоподібно, похований кн. Курбський". На кінці 
книжки (2-го тому) залучено 2 таблиці: на першій таблиці 
рисунок церкви без дати і підпису автора, а на другій — 
плян церкви з зазначенням, де знайдено труну, і зарисовка 
склепу з вийнятими зверху кількома цеглинами. Всі три рн-
суики зроблені фахово, а тому, що на Волині, як миетець-
маляр від Комісії був лише Шевченко, нема сумніву, що ці 
рисунки були виконані ним. 

Щоб дослідити поховання під церквою, треба було мати 
дозвіл від архисрея та консисторії, які, напевно, мав з собою 
піюф. Іванішев, бо на його ім'я був данин наказ генерал-
губернатора. Підлога не могла довго лишатись зірваною, бо 
Троїцька церква була парафіяльною і в ній щосвята нідбу-
вались Богослуження. Так само не могла стояти відкритою 
труна. Мусимо припустити, що Шевченко та Іванішев домо-
внлись зустрінутись на початку листопада в Ковелі, що і 
зробили. Проф. Іванішев досліджував, а Шевченко зарисо-
вував. 

У Троїцькій церкві знаходився образ св. Миколая Чудо-
творця, вивезений кн. Курбським з батьківщини. Цей образ 
вдова кн. Курбського залишила у церкві, де він був похова-
ний. Владика Митрополит Ніканор Абрамовнч подао перс-
кяз14, що Шевченко вІдреставрупав на цьому образі руки 
святого, бо фарба з них стерлася. Одначе згодом фарба зно-

ву стерлась, і у 1900 році, коли образ накрито срібною ризою, 
накрито теж і руки, чого звичайно не робиться"'. Образ і нова 

церква, побудована у 1900 році, згоріли під час облоги Ко-
иеля совстськнм військом у 1944 р. 

Після Вербин проф. Іванішев досліджував що церкву 
у с. Снкутіі (Сеќўні), яку побудував між 1572 і 1588 pp. упра-
внтель кн. Курбського Михайло Келемет, татарський мурза 
(З казанських татар), що втік був до Польщі разом з Курб-
ським. Проф. Іванішев, який шукав пам'яток по кн. Курб-
ському та його товаришах (разом з Курбським втекло кіль-
кадесят осіб) про Секунь у ‚.Жнзнн кн. Курбського" пише 
і переклад): 

‚‚В Сеќўні досі (1846 р. Ю. П.) існус дуже стара дерев'я-
на церква в ім'я архангела Михаїла1 . В Секунській церкві 
я знайшов більше, ніж в інших церквах, образів візантійсь-
кого письма. Образ Божої Матері і Святителя Миколая . . . 
Ім'я Івана і Михайла Келеметів зовсім незнане в народі""1. 

З цього ясно, що проф. Іванішев бачив у Секунській 
церкві образ Божої Матері візантійського письма. Оглянувши 
церкву та околицю і зібравши потрібні перекази, він виїхав, 
а Шевченко залишився малювати, а може з Іванішевим 
вернувся до Ковеля. На стор. 43 „Жизни кн. Курбского" Іва-
нішсв пише, що рисунок церкви у Сеќўні знаходиться на 
кінці ІІ-го тому (де теж знаходяться дві згадані таблиці), 
але цього рисунку нема. Хто виконав рисунок Секунської 
іирквн не зазначено. 

Н. Шугуров у статті ‚.О рисунках!. Шевченка, нсполнен-
иьіхЂ по порученію Кіев. Археографяческой Коммиссін"ІГ 

пише (переклад): ‚‚Нам повелося бачити ті рисунки, які з 
доручення Київ. Археогр. Комісії були виконані на Волині. . . 
Вони тепер (1894 р. Ю. її) належать И. Я. Дорошенкові (у 
Глухівському повіті) ї̀ї були ним набуті від кол. проф. Кн-
ївського Університету, члена Комісії для опису губерній Кн-
ївсьќої Шкільної Округи, поќ. А. С. Роговнча. Колекція ця 
включас 4 акварелі, 2 рисунки тушшю та один кресленик". 
Згадавши акварелі Почаївської Лаври. Шугуров пише: „На 
циох рисунках тушшю зображені: і ) Церква в с. Вербќа, де 
був похований А. Курбський у 3 верстах від Ковеля та 2) цер-
ква, що її побудував в селі Сеќўні приятель Курбського Келе-

мет. Долучений до першого з цих малюні.ів кресленик по-
дас: а) зовнішній вигляд церкви, б) місце, де був знайдений 
склеп". 

На аркуші паперу, долученому до цісї колекції рисунків, 
знаходиться теж нотатка колишнього (з 1844 р.) члена, а 
потім голови Київської Археографічної Комісії М. О. Судіен-
ка такого змісту: „Я предкладал рисунки Дмитро Гаврило-
внчу (ген.-губ. Бібіков). Він їх схвалив та дозволив лѓгогра-
фувати. М. Судієнко". 

Однак з усіх рисунків були видані лише рисунки з Верб-
кн без прізвища маляра. Чому не були видані інші, й чи 
взагалі були — Н. Шугуров не згадує. Від Ѓі. Я.; Дорошенка 
малюнки перейшли до музею Тарновського в Чернігові. 

У „Каталогь предметов-ь малорусской старнньі u р"Ьд-
костей" колекції В. В. Тарновського (Київ 1893) про малю-
нок церкви в Сеќўні не згадано. У 2-му виданні того ж ка-
талогу (Чернігів 1900) сѓ. 172, ч. 158 говориться (переклад): 
Церква, побудована у Сеќўні приятелем КурЌсь'кого Михаи-
лом Келеметом. Рисунок тушем 198 х 163. У 1958 р. орнгі-
нал цього рисунку зберігався в Київському Музеї Т. Г. Шев-
ченка. 

У кннжці 0 . Новнцького: „Шевченко як маляр" репро-
дукція цього рисунка фігурує під ч. 184. Церква в с Секу-
ні". Туш. 198x163". 

! ` Лист до автора З 20 жовтий 1957 р. 
^‚.Літопис Волині" ч. 4. ВІннііісг 1958. ст. Зі. 
`'Проф. Н. Іванішев. Там само, ст. Хт_,Ш. ' 
х; Проф. Н. Іванішев. Там само. ст. 329. ', 
її Кіевская Старена, т. 44, 1894 p., ч. 2, ст. 318-319. 
"О. Новкцькяй. „Щевченко, як маляр". Льаів-Москва, 1914, 

ст. 54. ""„". 
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Недостача підручників, прн 
стосованнх до потреб ўкраїн 
ськнх шкіл, нераз бував при-
чнною різних недомагань та 
поважного утруднення праці 
сестер-учнтельок по. школах 
прн місцевих церквах. Ще до-
недавна було так і в парохі-
яльній школі при Українсь-
кій Католицькій' Церкві св 
Івана Хрестителя в Нюарку 
Навчання релігії українсь-
кою мовою, та вивчення мо-
лоддю вашого прегарного ві-
зантійського обряду, було ут-
рудиене прн відсутності від-
повідного українського підру-
чннка для молодших клас, бо 
т. зв. „Балтнморськм`н Катеѓ 
хнзм", виданий у 1940-их ро-
ках, хоч добре опрацьований, 
— не відповідав вимогам мо-
дериого шкільництва і радше 
надасться для двох-трьох най-
вищих кляс. Треба було щось 
робити. 

На спільною молитвою роз-
початій нараді 78 зібраних 
батьків і матерей, під прово-
дом пароха о.'Д. Лаптутн. 
призадумувались, щоб можна 
зробити. Вибрано Комітет 
Батьків, який поставив собі 
за ціль наладнуватн справу 
підручників, та сліварацюва-
ти з місцевими осі. Редемпто-
ристамн. 

Негайно прнступлено до"ді-
ла. Не вдалося підшукати від-
повідного українського під-
ручннка з підготовок) до Пер-
шого св. Причастя, Комітет 
зайнявся перекладом і видан-
ням приступного і гарно ои-
рацьованого Катехизму мон-
сіньйора МекГвасра і Сестри 
Анунсіяти, який цього року 
впродавилн у школі місцеві 
Сестри Василіянки. Після то-
го. як о. парох Д. Лаптута та 
всечеснішнй о. І. Бала пере-
глянули переклад і прнстосу-
валн його до нашого обряду, 
переклад переслано до Мнт-
рополичого Ординаріяту у 
Філадельфії для одобрення. 

У квітні 1964 року наспіла 
апроба т а ВПреосвященного 
митрополита Кир! Амврозія 
Сенишнна з припорученням 
впровадити цей переклад в 
ужиття. Щоправда, цього ро-
ку школярі другої кляси з 
перекладу ще небагато ско-
ристали, бо Перше св. Прича-
стя відбулося з початком тра-
вня, але зате у найближчому 

КОРИСНЕ ДІЛО 
шкільному році можна буде 
користати з підручника. Пе-
реклад цей може теж приго-
дитися і іншим українським 
католицьким школам до часу, 
поки появиться друком новий 
Катехнзм, якого підготовў і 
видання` заповів Мгтрополн-
чий Ордииаріят у Філядель-
фії. 

Гармонійна співпраця Ко-
мітету з о. парохом Д. Лапту-
тою, з Управою школи та з 
Кружком Матерей с повною 
запорукою дальших успіхів 
для добра спільної справи. 

На черзі справа історнчно-
географічних підручників. І 
так, в уживаному в шостій 
класі підручникові географії 
наявні розбіжність з об'єктив 
ними історичними фактами та 
невластиве і навіть образливе 
для нашої спільноти тракту-
ваннл України ("Neighbors in 
Euro-Asia" by F. K. Branom 4 
Sister M. Juliana Bedier, Mary 
Knoll, Sadlier, New York-Chi-
cago, Copyright 1950, сторінки 
184 і 185). 

Найближчим завданням Ко-
мітету повинно бути — прн-
задуматись, яких заходів тре-
ба б ужити Для справлення 
цього тексту, тим більше, що 
як інформував щоденник 
"Herald Tribune" з неділі 3-го 
травня, в недалекому манбут-
ньому передбачається переви-
дання новозредаґованих під-
ручннків географи і історії 
для ќатол, шкіл в Америці. 

Ми зовсім свідомі, що се-
ред нашої громади знайдуть-
ся і скептичні думки, на лад 
— ‚‚з цього і так нічого не 
вийде". Саме таке трактуван-
ня справ помилкове. Треба до-
ложити в цій справі усіх зу-
снль, і то не тільки в Нюарку! 
Адже багато людей не вірн-
ло в реальність пам'ятника 
Шевченкові у Вашингтоні! А 
якщо б успіху у цій ділянці 
не було ще на другий рік, то 
прн добрій волі можна і цих 
кілька сторінок в підручнику 
геогр а ф і ї переопрацювати, 
видати і звернутися до наших 
шкіл, щоб проводили навчан-
ня на цій базі. 

Головне — не втрачати ві-
ри. Бо при всесторонній доб-
рій волі, в ім'я Боже розпо-
чате `діло з а в ж д и принесе 
усьіх! 

л-р Іриней Твмницький 
інж. Лев Коленський 

Академія в честь Т. Шевченка в Рочестері 

Вояки 1-ої Дивізії ЎНА в 50-ліття УСС 
25-го квітня Станиця Брат-

ства к. вояків І УД ЎНА вла-
їтувала в честь Українських 
Січових Стрільців, станиця в 
Дітройті, з нагоди 50-лІття їх 
створення ювілейний бенкет з 
програмою. На бенкет прий-
шлн всі ̀ УСС-н, крім хорого 
побр. Решетиловича, і 200 го-
стей. 

Бенкет відкрив Любомнр 
Татух, голова станиці Днві-
ЗІйннків і представив УСС-ів 
і їх дружин. Коротку доповідь 
про творення Легіону УСС і 
його бойові походи, про зали-
шення традиції збройної бо-
ротьби, виголосив член Брат-
ства І УД Петро Стасів. При-
віти складали о. д-р Гавліч 
від оо. Василіян, М- Бажансь-
кий від Метрополітального 
Відділу УККА від всіх органіѓ 
зацій, І. Панчук від східньо-
го УККА, ген. М. Крат і інші. 
Подяку за влаштування свята 

зложив І. Білоус, голова ста-
ниці УСС. В своїй промові го-
лова підчеркнув подібність 
обставин творення обох укра-
їнських формацій, ті самі цілі, 
той сам ворог. Просив побра-
тимів ДнвізійникЬ плекати 
наші традиції і переказати їх 
молодому поколінню. 

В програмі виступила змен-
шена капеля бандуристів під 
проводом Гр. Назаренка, бас-
баритон В. Баран при форте-
піяновім супроводі п. Стефа-
нії Колодницької відспівав 
три пісні, а М. Трешневська, 
донечка дивізійника ‚декля-
мувала ‚‚I ніби сниться" — Р. 
Купчинського. По бенкеті бу-
ла забава з танцями. 

Ця мила імпреза, чи не пер-
ша дотепер в Америці, зали-
ла дуже гарні спомини. АфІ" 
ші, запрошення і програмки 
оформив стрілецькими моти-
вами б. УСС Едвард Козак. Б. 

Д-р Гораќ покликаний до університету 
Нецтани 

Історичний дспартмент уні-
псрситету Кентакн запросив 
д-ра Степана Горака викла-
датн східньо - європейську 
історію в академічному році 
1964765. Виклади включатн-
муть історію Росії, диплома-
тнчну історію центр. Европн 
19-го ст., та історію больше-
внцької революції. Д-р Гораќ 

с автором кількох праць з іс-
торії, а в т р а в н і ц. р. його 
остання праця — „Закордон-
на політика Польщі, 1919-
1960" — появилася в серії Ін-
діянського університету Схід-
ньо - європейського інституту. 
Тепер д-р Гореќ працює над 
проблемою періодизації історії 
України та Росії в совстськін 
історіографії. 

N 
Українське Лікарське Т-во Піви. Америки 

запрошуѓ. ВШ. Українське Громадянство взяти участь у 

ІНФОРМАТИВНІЙ СЕСІЇ 
ДЛЯ ГРОМАДЯНСТВА 

що з нагоди 
П'ЯТОГО ЛІКАРСЬКОГО НАУКОВОГО З'ЇЗДУ 

відбудеться — 

в п'ятницю, 19-го червні 1964 року 
і в приміщеннях 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
міста Н Ю ИОРКУ 

Ukrainian National Home at City oi New York 
140-148 Second Avenue, NEW YORK, N. Y. 

. . . ' 
В програму рефератів входять слідуючі доповіді: 

1. „Роля посту в лікуванні опагнгтоетя" 
Д-р .Микола ГРУІІІКЕВИЧ (Клівленд. Огайо) 

2. „Шіи чинів ні і и т а інте^цц)етація смів" 
Д-р БоГДЯИ ЦНЗМБАЛІСТІТП (ДжсПмстапн, Н Дж.) 

З ‚.КогтоІД .іуСл, його прпмппіі 1 аалобіі`фіііш" 
Д-р Іван КИЗНК (Нго ГсПпен. Коше, і 

ПОЧАТОК точно о годині 7:00 веч. 
ВСТУП в і л ь н и й 

З нагоди 150-річчя наро-
джсння Тараса Ш е в ч е н к а 
місцева українська громада 
під протекторатом місцевого 
В і д д і л у УЩІА влаштувала 
15-го березня, о ѓод. 6-ій вве-
чері Академію при вщерть вн-
повненій залі Укр. - Амер. 
Ќлюбу. 

Святочну Академію задо-
чатковано співом амернкансь-
кого яаціонального гимну, вн-
конаного солісткою п. П. Міл-
лер. — „Заповіт" виконав хор 
„Сурма" під дир. інж. Я. Мат-
ковського. — Святочний ре-
ферат виголосив д-р М. Лрза. 

Мистецьку частину програ-
мн а саме: „Гамалія" '— цое-
ма Т. Шевченка — виконав 
Пласт - рій Новаків „Пуга-
чики"; О. Крамарчук, Ю. Ос-
тапюк, Р. Оменцінський, Ю. 
Юрків, Ю. Чорвобіль, Я. 
Приймак під керівництвом Б. 
Приймака`. — „Тече вода в си-
HG море" — слова Т. Гр. Шев-
ченка, — муз. Бабича; „Така 
її доля" — муз. М. Л ќсенќа — 
виконали пп. А. Парўта і М. 
Климців при фортепіяновому 
акомпаніяменті В'. Мойкопнч. 

„Вечірня яісня" — муз. Стн-
ценка; „Сирота" — муз. Мар-
кевнча — виконала п. Міл-
лер прн фортепіяновому аком-
паніяменті п. А. Сорозстей. 

„Ой це тЙ золотії TepHH'' -г-
муз. Бобикеввла, „Крнлець" 
— муз. Матюка, „Та н е м а 
г і р ш н і к о м у " — муз. 
Стецеика — виконав квартет 
ім. Л. Українки пп. П. Міплер, 
С. Павловив, І. Марпаїець, С. 
Джус, при фортедіяяіовому 
акомпаніяменті п. A. Copqxrefi 
та дир. п. О. Костииюк. 

„Кавказ" — поема Т. Гр. 
Шевченка рецитувала п. `І. 
Гошовська „Проиетей" — муз. 
Стеценка, „Садок вишневий" 
муз. Гнатижмна — виконав 
хор „Сурма" під дириі'енту-
рою інж. Я. Матковського. 

Про мистецьке оформлен-
ня сцени постарався п. Ж. За.-
гачевський. 

Мистецький керівник Ака-
деміі п. А. Карабіневич. Укра-
інський національний гими у 
ви конанні хору „Сурма" за` 
вершив програму. 

Д-р Лев Pyflhtrep 

Величаве свято Т. Шевченка в Маркет 
університеті в Мілвокі, Вискансин 

Омага в поклоні Т. Шевченкові 
Заходом усіх українських 

товариств і організацій при 
співучасті дорослих осіб, ви-
сокошкільноі молоді та дітво`-
ри зі Школи Українознавства 
відбуто 22-го березня Ювілей-
ну Академію з нагоди 150-річ-
чя нчродин Тараса Шевченка. 

Програма були велика, бо 
кожна установа хотіла доло-
жити свою частку до велико-
го свята. На вступі парох о. 
В. Возняк провів молитву за 
тих українських братів І се-
стер, які страдають по тюр-
мах, засланнях і Сибірі, як це 
колись страдав наш Тарас 
Шевченко. 

Опісля відспівано невмиру-
щнй „Заповіт". А в дальших 
точках були реферати в укра-
їнській і англійській мовах. 
Деклямацїї виконали наші 
студенти і шкільна дітвора. 
Наші наймолодші зі садочка 
виконали руханкові вправи, 
під мелодію пісні „Поклін то-
бі Тарасе". Мандоліяовий тер-
цет відоѓрав пісню „Реве та 
стогне Дніпр широкий". Тріо 
пань відспівало пісні: „Садок 

вишневий" і ‚Летить галка", 
народню композицію, яка бу-
ла улюбленою піснею Т. 
Шевченка. Тенорове сольо да-
ло слухачам дві пісні: „По 
діброві вітер виѓ' і „У гаго, 
гаю". — Всі пісні виконано 
при фортепіяновои акомпані-
яменті. На кінець двоє дітей 
виконали гарний сценічний 
образоќ „До стовпів, що під-
пирають небо". 

Не подаю прізвищ осіб, які 
підготовляли і тих, які вико-
нували поодинокі точки прог-
рами тому, що було їх дуже 
багато. Кожний дав від себе 
все, що міг і все якнайкраще, 
за що належиться всім сер-
дечна подяка і слава. 

Академію 17-го травня на 
свято Героїв закінчено наш 
концертовии сезон, щоб ПІД4 

кінець літа зачати нову, му-
знчно - вокальну працю. 

Стефанія Якулова. 
культ. - освіт, референт Укр. 
Католицької Громади і тов. 

„Карпати" 356 Відділ 
УНСоюзу. 

Шевченківський Концерт дітей в Йонкерсі 
15-го березня в школі св. 

Мнхаїла в Йонкерсі відбувся 
Концерт - Академія дітей ціло-
деиної школи і українознавст-
ва з нагоди 150-ліття народин 
Тараса Шевченка. 

Під проводом сестри Вене-
дикти ЧСВВ. директорки шко-
ли і учительок в концерті бра-
лн участь діти від 4 до 8-ої 
кляси. 

Діти виконали життєпис 
Тараса Шевченка, пригадали 
тим гіркі та щасливі моменти 
Пробудителя України. 

Не хотілось вірити, що такі 
ніжні ще дитячі голоси змог-
ли передати ревучий голос 
Дніпра, і давню козацьку 
славу, хоч вони народжені 
поза межами України, то всі 
вони твердо вірять у його „За-
повіт". 

У програму ввійшли точки: 
Академію відкрила учениця 
Христя Сндор, яка була тост-
манстром. Після в і Д к р и т тя 
хор дітей відспівав амернкан-
ський гимн. 

Доповіді мали: Люба Слой-
ка з 7-ої кляси і Богдан Фу-
тало з 6-ої клясн. 

Після „ З а п о в і т у " де-
клямували: ‚‚С о н" — Роман 
Звари-t, уривок із „Гайда'ма-
ків" — Богдан Сохан. Висту-
пилн дівчатка з Генстинк з 
деклямаціями, під о п і к о ю 
учительки пані Мороз. 

Доповідь англійською мо-

вою сказали: Олеся Булат і 
Іван Терлецькин. Виступив 
квартет дітей нашої школи з 
піснею: „Ой ходив чумак", 
публіка нагородила їх довго-
тривалимн оплесками; в квар-
теті були: Ігор Вовк, Орест 
Баранськнй, Юрій Куцнна і 
Богдан Сохан. 

Декламували ще: „Розря-
та могила" — Юрій Куцнна, 
„Гамалія" — Оксана Кара-
чевська, уривки „Гайдамаки" 
деклямував — Ігор Вовк. На 
к і н ц е в і слова деклямації: 
„Встане Україна і розвів тьму 
неволі"... отворилася курти-
на і дійсно встала жива Укра-
їна, яку зображувала як сим-
вол України, учениця Ірина 
Кравець, а хор діючий співав 
„Живи, Україно" — Гайво-
ронського. Ціла зали зірва-
лась та встала, щоб віддячи-
тись тям нашим найменшим, і 
національним гнмном закін-
ч єн о ту так дбайливо пригото-
вану імпрезу ученикамн на-
шої школи. 

Заслуговує на иризнаиня 
наш диригент церковного хо-
ру — пан Михайло Ўличини 
за так дбайливо підготовану 
академію, бо вся nf-аця до 
академії спочивала в його ру-
ках. 

Всі учениќй дбайливо вив'я-
залися зі своїх роль, при всіх 
точках на фортеціяні супрово-
див д-р Сохан. М. У. 

ВІСТІ з к и ш 
ЮВВЧЕНКІВСЬКИЯ коиягет џ џџщттш 
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Зі Свята Т. Шевченка: Хор „ С у р м а 
Мілвокі — В неділю, 17-го 

травня відбулося в Џ а р к ет 
унівврсятеті величаве свято 
150-річчя я а р о д и н Тараса 
Шевченка. Влаштовано його 
спільними заходами Слов'ян-
ського Інституту і Відділу Ук-
раіиського Конгресового Ко-
мітету Америки. Велика заля 
Університетської Юнії була 
виповнена професурою, гість-
ми - американцями на чолі з 
конгресменом Чарлсом Керс-
теном, українською колонісю 
та гістьми - українцями з око-
лиць Мілвокі. 

Святом проводив проф. д-р 
А. Сокольніцкі, америкаиець-
поляк, який передав п р и в і т 
від президента університету, стейту. 

Знаменито співав хор „Сурма" 
з Шикаґо, під батутою проф. 
І. Трухлого, фортепіяновмй 
супровід обняв Е. Блідий, де-
кляиуьала, в англійській мо-
ві, молитву з „Неофітів" про-
фесорка Театрального Делар-
таменту пані Е. Шварц. Внім-
ки з поем Шевченка декляму-
валн українською мовою п. 
Ірина Олеќсюќ і Іван Прась` 
ко, а святочну промову ав-
глійською мовою вцголоснв 
директор Слов'янського Інстн-, 
тутў проф. Р. Смаль - Стоць-
кий. 

Привіти надіслали: губерна-
тор Рейнолдс, майор м. Міл-
вокі Маср та сенатори і кон-
ґресменн В и с к а нсцнськоі`о 

Церк овнии хор належмо репрезентує наше 
релігійне мистецтво 

Бріджпорт, Кони. — (В. О) 
— Іб`го травня тут відбувся 
концерт церковних пісень у 
виконанні церковного хору 
Укр. Прав. Церкви св. Тройці. 
Концерт заслуговує, щоб його 
відмѓѓити вже тому, що кон-
церти такого змісту — рідке 
у нас явище. Було б неспра-
ведливнм яе відмітити також 
і виконавців програми, бо хоч 
серед них і нема професійних 
співаків, — вони своїми гар-
ними голосами, умінням спі-
вати і дисципліною вивели 
хор на вищий рівень. В цьому 
велика заслуга диригентові 
хору п. В. Климуку, який зу-
мів звичайний церковний хор 
підготовити до концертового 
виступу. Сольові партії вико-
яували: Анна Василевська 
(сопрано). Віра Червоніщенко 
(альт) та Микола І в а н к о 
(бас). 

В програму концерту вхо-
дило 18 пісень, з яких особли-
вий успіх мали: „Вірую" (кн-
Івське), „Херувимська" — 
иув. Яциневича. та ‚‚Покаян-
ня" — муз. Веделя. 

В умовах концерту, коли 

наша увага не с всеціло зосе` 
редженою на молитві, ми ма-
смо більшу можливість пізна-
ти наше релігійне мистецтво, 
більше вслухатись в мелодію 
пісні та її слова, пізнати В ду-
ховий зміст, її молитовну гли-
бину. Крім того не треба забу-
вати, що наша церковна му-
знка с невід'ємною частиною 
нашого народного мистецтва, 
що наші церковні пісні — це 
наші т р а д и ц і ї , охоронцями 
яких лишилися ми, невелика 
частина нашого народу, яка 
перебуває у вільному, неатеїс-
тичному світі. 

Така оцінка концерту знай-
шла признання фахових лкь 
дей. На концерті були прм-
сутиіми такі знавці церковної 
музики, як пані Кошнць та 
пані Ніжонковська. їхня оцін-
ка концерту була позитивною. 

Після закінчення концерту, 
диригент висловив надію, що 
восени цього року його хор 
зможе виступити з концертом 
церковних пісень по інших 
громадах. Бажаємо йому, та 
всім його хористам, повного 
успіху. В. О. 

Купецьке свято в Ню Йорќу 

а 

Школа Українознавства при церкві 
св. Йосифа в Шикаґо в поклоні Шевченкові 

Дітвора „Рідної Школи'' ук-
раїнознавства під проводом 
учительки Софії Закревської 
вшанувала 150-річчя наро-
дження Тараса Шевченка 12 
квітня в церковній залі `св. 
Иосифа. 

Шкільні діти зачали про-
граму відспіванням „Запові-
ту". Парох о. Шарий змалю-
вав Шевченка як українсько^ 
го ідеолога. Він говорив гар-
вою українською мовою, хоч' 
роджений в Америці. 

Цілий ряд деклямвцій слі-
дувалн: Віра Старчаќ. Бог-
дан Мисько, Ірина Сабат. 
Реня Шандра, Богдан і Сте-
фані Рудавські. 

Пўа діточий спів під прово-
лом С. Закревської І знов ди-
тячі деклямації н а п о в в я ли 
церковну залю любов'ю до 
України. Деклямували: Анет-
ка Хару-к, Маріянна Ѓанчар, 

Іван Дзідз, Дана Іваськів, Уля-
на Наваринська, Ірена Рудав-
ська, Роберт Рудавський. Слі-
дуючою точкою програми був 
спів дітей: „Реве та стогве". 
Першу частину програми за-
кінчили деклямаціями: Юрій 
Рудавський, Богдан Баках 
„Мені однаково, чи буду я 
жить" та Іван ПоплавськиЙ. 

Після перерви діти предста-
внли живий образ ‚.Розрнтої 
могили", Шевченка. Зорана 
Менцінська представляла Ун-
раїну, Стефан Рудавський — 
козака, а збір дітей на зміну 
рецитували зворушливі слова. 
Дітвора закінчила програму 
співом українського г я м н у. 
Під час концерту присутні 
з л о ж и л и добровільні дат-
ки в сумі $ 43.20 на пам'ят-
ник Т. Шевченкові у Вашннґ-
тоні. 

Д-р Петро Харук 

Відновлюючи давню кра-
йову традицію, Союз Укра-
їнських Купців і Підприємців 
у Ню Иорку влаштував 24-го 
травня ц. p., в залі Українсь-
кого Народного Дому, мамуть 
перше тут „Купецьке Свяче-
не". При гарно застелених 
столах засіла Управа Т-ва, 
його члени з родинами, пред-
ставники організацій і запро-
шені гості. Зібрання відкрив 
голова Союзу, п. Ярослав Па-
стушенко. Він привітав усіх 
І попросив о. Ореста Засійбіду 
ЧСВВ, пароха церкви св. 
Юра, поблагословити дари 
Божі. Залунало грімке „Хрис-
тос Воскресе", потім почалася 
гостина. 

Ролю тостмайстра успіш-
яо"аикоиував дир. Володимир 
Дармограй ‚який попросив 
до слова представників орга-
иізацій. Від українських про-
фссіоналістів забрав с л о в о 
адв. Роман Олесннцькнй, гао 
закінчив рецитацією вірша 
амЄр. поета Роберта Фроста у 
власному перекладі. Мґр. Іван 
Базарко вітав наших купців, 
як голова Об'сотаного Коміѓ-
тету організацій Ню Иориу, 
д-р Іван Козак від Комітету 
П а м ' я т н и к а Шевченкові і 
від Українського Вояцтва, 
інж. В. Бараиський від Пласт-
ярняту і Пластової Фундації, 
д-р' Борне Ржепецькнн від 
Літер. Мистецького Ќлюбу, 
інж. Білинський — від .Само- атмосфері. 

помочі" і Креднтівки, д-р Ва-
силь Вишиваний від Товари` 
ства „Д н і с т є р", п. Матвій 
Попп від Американсько - Ук` 
раїнськнх Ветеранів та їв. 
Керннцький від „Свободи" і 
журналу „Лис Микита". 

Промовці п і д к р еслювалн 
визначну ролю, яку відогра-
вало колись та й відограс те-
пер наше купецтво в житті 
української збірноти, і з ве-
ликим признанням висловлю-
валнсь про патріотичне на-
ставлення та жертвенність 
нюноркськнх купців і під-
приємців, членів Союзу. 3-но-
між бнзнесменів промовляли 
ще: секретар Т-ва, дир. Р. 
Крупка, дир. В. Дармохвал і 
п. Кузьмінський. Двоє членів 
Управи, п. Ірена Гошовська і 
п. Іван Кефор, особисто уда-
лися привітати від українсь-
кого куттецтва україноьких 
кооператорів, які у тому ж 
часі мали своє ‚‚Свячене'' в 
будинку „Самопомочі". 

Зі зворушливим словом ви-
ступив ще наприкінці о. Орест 
Засійбіда, закликаючи бать-
ків виховувати в українсько-
му дусі молодь та включати її 
в організовані лава нашого 
життя. Голова Т-ва, п. Яр Па-
стушенко, закрив офіційну 
частину с в я т а заключним 
словом та подякою всім прн-
явним за участь у „Свячено-
му", яке пройшло в дуже гар-
ній і культурній товариській 

Всі. ХТО ВНІЖДВХЬ до Вдшннг`-
тону на відкриття пам'ятника 
Шевченкові, мають зареестру-

ітнся ft одержати інформа-
I ш ЏШщшщлМ у толож 
о#ітету Џ#вџяя Домброась-

к$ро, тедафор: ST—9—474.0, 
у фінансового секретаря проф. 
Дмитра Я н к і в с ького: теле-
фов: 338—5493, у рекордової 

мѓѓегом Щяшесощ ЩвВ"ИН-
ківську відзнаку з вобр^жен-
ням Кобзаря й щтРШШШШ 
написами аатл4йеькою т%сцо, 
з зазначенням — МФнееота. 
Ціна медалі — 50 центів. Усім, 
хто придбає медалю і їхатиме 
до Вашннггону, Комітет до-
дасть блакитну сѓтрічну s зо-
лЬтнм написам ,J4iWPCOTaM. 

еанрегарвш нроф. Олександри J У Вашингтоні я суботу 3faro 
Кдетмж, гг`тФощ: S77—5375 чертая, точно о 8:80 рннжу џеі 
або в організаційного рефе-
ревта Миколи Дербуша, теле-
фор; З$ђ—fJ4}8. У них замов-
лятн Пропам"ятну Книгу в ці-
ні 2 дрл., де будуть записані 
імена жертводавців на па-
м'ятввк Шевченкові (най-
новіщі пожертви будуть на-
друковані в Додатку) та на 
іншу кіяльність Крастого Ко-
мітету Пям'ятннка Шевчен-
кові, зокрема видавничу. Там 
же треба набувати видану Ко-

українці - украінкн в Міние-
сотн мають прибутн ДО rofe-
лю „Плаза" (ріг 1-ої JSBHIO та 
„Д" вулиці, порт миѓ): це# ю -
тель буде збірним цуніясв 
для українців Міннвсотц. 

Прн цій: нагоді нря?вдувмо, 
що у стейті Міииесета 1ів4 
рік проголошений ПЛевчен-
ківськнм Роком, ^ПЛЙТТ ота-
ранню місцевого ЮіІ^ІпАіИГі 
Комітету. 

Пресбюро 

у ЗДА вшанувала пам'ять 
Володимира Дорошенка 

ЧА травня в Ню Норку від 
булась пленарна конференція 
УВАН, присвячена пам'яті 
дійсного члена Академії Во-
лодимнра Вікторовича Доро-
шеяка, бібліографа і літера-
турознавця. Конференцію від-
крив віце-президент Академії, 
проф. Д. А. Роряяткевнч, а` 
кий підкреслив величезні за-
слугн В. Дорошенка для ук-
раінсмссі бібліографії, особ-
ливо як бібліографа творів Т. 
Шевченка, І. Франка і М. Гру-
шевського. Сестра покійного, 
Наталя Вікторовна Дорошен-
ко-Савченко, в своїх спогадах 
про брата і батьків дала ціка-
ві деталі про оточення, в яко-
му виріс В. Дорошенко, і про 
роки його молодоети. Проф. Б. 
Загайкевяч говорив про ДІ-
яльність В. Дорошенка у 
Львові, де вія 1000 року він 
стало працював у бібліотеці 
НТШ, зразу янрізниашися 
своєю фаховістю. За ті роки 
він провів велетенську бібліо-
графічну працю. Під час пер-
шої світової війни став одним 
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з чільних діячів Союзу і 
лення України і редактором 
його видань. Був дуже актвв-
ним журналістом і редакто-
ром. Найбільша праця В. До-
рошенка — бібліографія вя-
даиь Т. Шевченка. Проф. В. 
В. Міяковськнн доповів про 
діяльність В. Дорошенка на 
еміграції після другої світової 
ВІЙНИ. Він присвятився зби-
ранню і реєстрації ноточннх 
українських публікацій, а ТА` 
кож багато писав і редагував, 
зокрема Річники Шевченка, 
що їх видає Академія. Опублі-
кував багато розвідок і спога-
дів. Володимир Дорошенко, 
якого все життя було поа'я-
зане з НТШ, був втіленням 
славних традицій цього Това-
риства часу Івана Франка і 
Михайла Грушевського. З на-
годн конференції, Муяей`Ар-
хів УВАН у ЗДА урядив вя-
ставку творів Володимира До-
рошеика, редагованнх 
видань і його фотографій 

? ' 

Короткі вій`ті 
# 3 могутньої амерахалської 

Сьомої Фльоти, стац(онованої на 
Далекому Сході, 7S воснних ко-
раблів візьмуть участь в манев-
рах біля берегів Філіппін. Між 
тими кораблями є також два лі-
таконосці. Хоч американські 
чннннкн офіційно заявляють. 
що ті маневри й# мають нічого 
спільного з теперішнім аасту-
пом комуністів в Ляосі 1 Шв-
денному В'стнамі, проте газетќ 
зауважують, що з тих кораблів 
впродовж кількох годин можна 
перекинуте до Лаосу кілька ти-
сяч воякіи і кількасот літаків. 

џ французький пргзвдрнт де 
Голь ані арем'вр Шорж ПаияІ-

дд- не візьмуть участь в саятку-
ваяні в Нормандії 20-річчя Від 
висаду аигло - американських 
військ, ЯКИЙ започаткував ивз-
волеиия Франціі з-під німецької 
окупації та розгром Німеччини. 
Де Голь не може й досі забути, 
що той висад заплямовано в 
тайні перед ним і що повідом-
лено його про той олям на два 
дні перед висадом та ЩО ЗДА 
й Британія не хотіли внадти 
його тоді за сувеуена Франціі. 
Відмова де Гадя від учвятВ в 
цьогорічних святкуваннях ро-
ковни висаду стрінулась а Ва-
судом збоку вільиюсти 
цузькоі пресн. 

штЯШ 

Ділимаса з ішшшо Годнною, Дру.ш)Ш І Янайомима 
cyuuuio вісткою, що наспіла до нас з України 

про смерть 
нашого Дорогого 

ВЃАТА, СЃѓ`ИЛЌА. ШВАІТА 

РОМАНА РУБІНГЕРА 
б. наручника ЎТА, директора М)-знчцого Інституту їм. Лн-
ееіша џ Воланні, професора муликн в семінарії 1 а гімиааД, 

ўчасинка Виааольннх Змагань, 
що ВІДІЙШОВ у Вічність, дна 17-го травня 1864 р. 

Пвиправи аідвудмгя 21-го травня 18Н4 року в ВВЦ 
ми!, f масоваќў адамаі місцеаого ааселенна. 

Глябокнм жалем сповиті: 
дружнќа — ЛЯРИСА в Україні 
брат w д-р ЛЕВ РУБІШ EF 
братаігож — ВОЛОДИМИР РУБШГЕР а родиною 
шашіш — Н. і ТОНН ШКАРУПИ а родвшим 
рідні — О. МАЛАХОВСЬКА з родиною 

І. К-нй 

З діяльности Українського Національного 
№ю в Шикаґо Муз( 

Український Національний 
Музей в Шикаґо, що його очо-
люс голова Управи і меценат 
д-р М. Сіминович, нараховує 
189 членів, у тому числі 7 ор-
ганізацій. За минулу дворічну 
каденцію Управа Музею одер-
жала багато цінних архівних 
речей, д р у к і в, історичних 
предметів від 20S жертводав-
ців з різних країн вільного 
світу; п о с т і й н о надходить 

історичний і військовий відді-
ли, бібліотеку, виставкові залі 
та ін. Музейна бібліотека час 
до часу влаштовує прилюдні 
читання творів, доповіді та 
різні імпрези. За два роки 
праці цю культурну установу, 
на жаль, вівідало відносно не-
багато громадян —287 осіб, s 
того 2іТ молоді. Економічне 
становище Музею в а ж к є: 
треба ремонтувати прнміщеи 

Z — 

В неділю, 7-го червня 1964 року 
В 20-Л1ТТЯ З Д Н Я СМЕРХН 

бл. п. 
ОЛЕГА КАНДИБИ-ОЛЬЖИЧА 

буде віднрнвленн 
в Українській Православній Церкві 
CJB. ВОЛОДНМИРА в Н Ю ИОРКУ 

після Служби Божої 

ПАНАХИДА ` 
ЗА с п о к і й Й О Г О Д У Л И . 

Д Р У З І 

майже вся вільна періодична Іня і побільшити площу для 
преса-Музей нас, крім архіву, і великого архіву, що постійно 
відділ народного мистецтва, spocrae. 

І В ТРЕТЮ БОЛЮЧУ Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого і Незабутнього 

БРАТА І Ш В А Г Р А 

бл. п. інж. Оленем ТЕРЕБУСА 
б у д е віднравлєна 

СЛУЖБА БОЖА І ПАНАХИДА 
в середу 3 череня 1964 р. о год. 10 раниў 

в свято-трощькга КАТЕДРІ 
Увжвіивької Правоелаваоі Церкви 

прн So. 5th St. A New Street, Бруклнн 11, H. И. 
Сестри — ОЛЬГА і НАДІЯ 
ПІвагрн — РОМАН КЕЌШЃ І 

ІГОР ЌМЕТА а 



щттттп`` я ..і тшттшш СВОБОДА, СЕРЕДА, 3-го ЧЕРВНЯ 1964 Ч. 104. 

DNIPR0 
.я 4Я Soarfortl torn. 

Newark, N.J. 

Висилає одягові 1 харчеві пачки 
а а Україну через відому фірму 
„КОСМОСЃ'. БАГАТО ЗАДОВО-

ЛЕНИХ ПОКУІЩШ. 

Праця 1111 
HELP WANTED HALE # 

СУПЕРІНТЕНДЕНТ 
Позннй час. Досвід, олива # в . 
будинок з віндою в иаѓіліпшім 
положенні Бронќеў. $275 місяч-
но + б кімнат, апартамент і ви-

годн. Тслеф. перед полуднем 
або по 8-ій веч. 

Т А 2-2179 або (914) BE 7-2776 

Forge Shop 
BLACKSMITHS and 
HAMMERSMITHS 

Тільки досвідчені. Платня зо 
згодою. Близько всіх 

комунікацій. 
VIKING FORGE CO. 

17S Seventh St. Brooklyn, N.Y. 

СУПЕРІНТЕНДЕНТ 
Досвідчений. Тільки подружжя. 
Чоловік може працювати поза 
домом. Мусить говорити по-ан-
ГЛІЙСЬКИ. 7 пов. будинок з він-
дою, Центр. Менгетен, 2 роки 
старий, олива # в . спалювач. 
Платня $4`ІКтичнево + 2 кім. 

апартамент, тслеф. і вигоди. 
Тел. до. в веч. SC 4-4461 

CABINET MAKERS 
до великої, добре постав, ком-
паяіі деревних виробів в James-
town, N. У. Постійна праця, д. 
платна + платні вакації, жнт-
теве забезпечення, госпіталіза-
ція. хворобове 1т . д . Голосіться 

або тел. "collect" 
Frank СЬам Cabinetmakers Inc. 
22 BtoeJe St. Jamestown, N.Y. 

(716) JA 4-7341 

9 BUSINESS OPPORTUNITY а 

' Н А ПРОДАЖ 
ГАЗОЛІНОВА СТАНЦІЯ 

З БУДИНКОМ 
може бути продана сама, або ці-
ла парцела ЗО акрів землі, на 
якій с камінний дім, в лкжсусо-
внх кімнат, як рівнож літне бон-
гало, а також двоповерховий 
камінний будинок, в якому міс-
тнться варстат мірннчнх приря-
діи, що приносить $100.00 при-
ходу (ренту) місячно. Ця посі-
лість знаходиться в миль від 
трувею, виїзд 19. на рухливій 
Дорозі R t 28, 1500 фітів від ре-
зериуарів (Ashokan). Прекрас-
М положення. Треба оглянути, 
щоби оцінити, приступна ціна 
Продасться з причини глибокої 

старости. 
Адреса: , 

CHARLES SMISHKOFF 
Rt. 28 Glenford, N. Y. 

Іняс Ярослав Ѓудар 

ч у л и б. воякп З'єднаних Ук-
раїнських Армій. Розпороше-
ні перейшли групами у пар-
тизанські відділи, інші однн-
цем передиралися на захід, 
часто дістаючися до тюрми і 
польських к о н ц ентраційних 
таборів. Покійний вернувся в 
серпні 1920 р. з України і ви-
їхав д о Відня на студії загра-
ннчно! торгівлі і тут зразу 
включився у студ. життя. „Ві-
денськоТ Січі", належав до хо-

3 КОПЦЕРТОВОІ ЗАЛІ 

ДОХОДОВА ПОСІЛІСТЬ 
35 акрів, ряд бонґал на 23 прн-
міщення, новий басейн, зимовий 
дім, дохід $9,500. Цілість — 

535,000. Добрі умови. 
КОРР OF KERHONKSON, N.Y. 

Tel.: Kerhonkson 750C 

МАЛА Л А Н Ч О Н Е Т А -

OJras.'FJenrington, N. J. Ідеальне 
для чоловіка І жінки, щоб про-
вадятя Добре життя. Також 
апартамент на горі для меш-
канна і другий апартамент на 
долині до вннайму для екстра 
доходу. Поза домом гарний го-

род з робітнеќ` і басейном. 
$22.000. 

THE GOLD AGENCY 
Route 202 Flemlnjrton, N.J. 

Phone: 782-6700 

ПАМ'ЯТІ ІНЖ. ЯРОСЛАВА ГУЗАРА 
(Посмертна згадка) 

В перших днях грудня 1963 
р. несподівано відійшов від 
нас один зі старшої генерації 
меломанів і б. учасник наших 
Визвольних Змагань бл. п. 
інж. Ярослав Гузар, який по-
мер нагло в Дітронті в домі 
свос! дочки п. Марти гам. Ва-
силькевич на 67-м році тру-
долюбивого життя. 

Покійний народився в Ста-
снславові. Батько й о г о був 
довгі роки нотарем в Галичі . 

Під час гімназійних студій 
покійний належав д о . гімва-
зійного хору і оркестри,в Ста-
ниславові, котрою часто сам 
диригував. По іспиті зролости 
1915 p.. покликаний до війсь-
ка, опинився в .рядах УСС-ів, 
опісля був перенесений до 
гарматньоог полку під коман-
дою сот. Воевідќи. В часі пер-
шої світової війни, після по-
кінчення старшинськсго виш-
колу в Братиславі та після 
розвалу Австрії у 1918 р. як 
старшина зголосився д о Укр. 
Гал. Армії і приділений був 
до 3-го гарматнього полку 
ЎТА під командою сот. Ю. 
Шепаровича. Серед частих 
боїв з ворогом перебував він 
на фронті біля залізничоі ста-
ції Глинна — Наварів до кін-
ця квітня 1919 р. В перших 
днях місяця червня 1919 р. 
брав участь у чортківській 
проти офензиві. 

Перед переважаючими сила-
ми польської армії перейшов 
покійний в половині липня 
1919 р. Збруч на Україну, де 
після частих боїв з російський 
комуністами, опинився враз з 
гарматнім полком на постою 
у великому селі Яланець, Мо-
гилівськоѓо повіту. Був це час 
виїмкових обставин: україн-
ське вояцтво опинилось в чо-
тирокутнику с м є р т и. Слід 
пригадати собі, що у цьому 
селі, кілька тисяч українсько-
го населення, був гарний му-
рований поверховий дім коо-
перативний з великою з а л е ю 
на імпрези, на 600 місць, в 
якому старшини і підстаршн-
ни згаданого полку розвину-
ли протягом кількох місяців 
1 9 1 9 Д 9 2 0 pp. культ.-освітню 
працю, а були між ними гали-
чани і приднілрянці. В л а ш -
товано кілька аматорських 
вистав: ‚‚Наталку ПолтавЌу", 
„Сватання на Гончарівці" і 
ін., Роковини Шевченка. Вда-
лий фортепіянслий супровід 
на зѓад, імпрезах був в руках 
четара побратима сл. п. Ярос-
лава Гузара . З а л я кожним 
разом була вщерть виповнена. 
Наше селянство і інтеліген-
ція надзвичайно любили на-
ш и х гарматників. Т а радість з 
ж у р б о ю обнялась, і бо чимало 
нашого вояцтва забрала з на-
ших рядів невмолима смерть. 

Коли ж Україна опинилась 
у комуністичній російській не-
волі, настало справжнє лнхо-
ліття. яке в першій мірі від-

ру, з яким виїжджав д о Лінцу 
для відправ Богослуження в 
Катедрі. Після скінчення сту-
дій у 1925 р. у Відні, вернувся 
він до Львова. 18 вересня 1926 
р. одружився з Ростиславою 
Домчуќ в Кальнім, родиннім 
селі молодої, де її батько о. 
Л. Демчук був довголітнім 
парохом. Небавом - одержав 
становище кннѓовода в Укра-
їнському Земельному В а в к у у 
Львові і урядував в ньому до 
вибуху другої світ, війни.-Там 
зголосився до хору „Сурма", 
д е кілька років був членом 
управи хору. 

По скінченні другої світ. 
війни 1945 р. перебував покій-
ний в Гор. Австрії б іля Лінцу 
і як адміністратор мистецької 
групи ‚‚Муза" влаштував при-
близно 120 концертів у тодіш-
ніх зонах: американській, ан-
гпінській і французькій в Ав-
стрії. По приїзді до Н ю Иорку 
1949 р. був він членом-основ-
ником хору ‚‚Думка", в якому 
безперервно займав становн-
Ще члена управи х о р у : скарб-
ннка. архівара а відтак члена 
контрольної комісії. В остан-
ньому часі був покійний ка-
сяром Союзу Українських Хо-
рів Америки. Крім х о р і в , 
яким посвячував ціле свос 
життя, був діяльним членом 
громадських установ. О. У. 

Зі СПОРТУ 
ЯК В И Г Л Я Д А Є П О К А З Н И К 

АМЕРИКАНСЬКОЇ 
ФУТ. л и ѓ й 

Н а прохання наших чита-
чів подаємо внизу показник 
А. Ф. ЛіЃн за станом з мину-
лого тижня, після якого не 
відбулися ще дальші гри. Д о 
кінця сезону Ліги остали ще, 
чотири змагання: „Боќа" —̀-
П. Соколи, „Гакоах" — Вос-
тон, „Юриќ'' — Мадярський 
СК і П. Соколи — „Бона". 
Перше місце „Тризуба" І тре-
тс „Чорноморської С іч і"оста -
точні і ці дві українські дру-
жнни вже закінчили свої мнс-
тецькі гри. 

Точка Ворота 

Реситаль Марії Цісик в Ню Йорќу 
17-го травня в залі Україн-

ського І нстнтуту Америки 
відбувся самостійний реси-
таль молодої піяністки Марії 
Цісик, улаштований Україн-
ським Музичним Інститутом у 
Н ю Иорку. 

зах і святах. При цьому слід 
відмітити її непересічний Хист 
піяніста - акомпаньятора. 

Н а основі прослуханий її 
другого самостійного реснта-
лю, перший концерт відбувся 
ще в 1962 p., М. Цісик заќвалі 

„ Т р и з у б " 
Б о с т о н 
„Ч. С і ч " 
„Боќа Дж." 
„Г а к о а г" 

24: 4 
2 1 : 5 
16:12 
11:13 
11:15 

Мадярський СК 9:17 
„ Ю р и к" 
П. Соколи 

8:18 
4:20 

Тут не включений 
Боќа Дж. — 
з 31-го травня 

44:13 
21: 7 
19:20 
16:12 
18:21 
15:26 
17:33 
12:30 

вќслід 
П. Соколи 4:1 

-0 

В програму концерту ввій-; фікувала себе на найяскралі-
шлк такі твори: Бетговен: 32 
Варіяції ц-моль, Шу.ман: Но-
велета оп. 21, ч. 4. Фоменко: 
„У Великодню ніч", Кабалеп-
ський: Соната оп. 46, ч. З, 
Ліст: Сонет Петрарки 104. 
Д е б ю с с і : „Горбки Анакапрі", 
Ґрацатос: „Скарга дівчини 
соловейкові" та Ш о п е н : Скер-
цо оп. 20, ч. 1. 

В ж е від перших років нав-
чання в Українському Музич-
ному Інституті, спершу в кля-

шу індивідуальність на пія-
ністичному овиді серед най-
молодшої генерації, з-поміж 
тих. кого мені доводилося 
слухати. 

Марія Цісик — це в першу 
чергу креативний виконавець, 
що відзначається блискучою 
музичною пам'яттю, прекрас-
ним відчуттям стилю, чисто-
тою та акуратністю в виведен-
ні складних віртуозно - тех-
нічннх ідей. Д а л і в М. Цісик 

сі фортепіяна В. Кіпн, опісля і піаністичний розмах і жива 
в Р. Савицького та Л. Колесси. 
Марія Цісик будила великі 
надії на майбутнє. За свою 
працьовитість і талановитість 
вона стала визначною учени-
цею УМІ. Після студій в УМІ 
М. Цісик закінчила Гай Сќул 
о ф Перформінґ Артс, здобува-
ючи одночасно стипендію в 

музична фразаЃ; вона просто 
заставляє фортепіян співати. 
Молода піяністќа дуже пере-
конливо та зрозуміло відкрн-
вас зміст виконуваного тво-
ру, розпоряджаючи багатою 
палетою виразово - експрескв-
них відтінків та —Динамічної 
скалі. Кульмінаційною точ-

Д ж у л ь я р д Сќул о ф Мюзік, де І кою концерту було, на нащу 
відбула підготовчий - курс в j думку, виконання Сонати Ќа` 
клясі проф. Мена. Тепер вона j балевського, твору модерніс-
продовжус студії в цій пере- Ітичного напрямку, яке носило 

Ш Вакації Vacation В 
БІЛОРУСЬКА ВІДІЮЧИНКОВА ОСЕЛЯ 

RESORT HKLAiR-MiEXSK 
GLEN SPEY, N. Y. 

Одна миля від оселі Українського Робітничого Союзу 
-Мальовниче положення серед лісів та гір. Власне озеро. 
човни, ловлення риби. Великий пливацькнй басейн (120 X 
60 фт.) з фільтрованою водою. Осібний басейн для дітей. 
Теніс, відбиванќа та інші спорти. Танці, розривќи для до-
рослих і дітей. Розкішні кімнати з осібними лазничками. 
Також кімнати з кухонним влаштуванням. Добрий ресторан 

і бар. По Інформації просимо звертатися телефонічно: 
в Ню Порќу OR 5-4837 або Port Jenvls 914-856-2022 

OORWIN 6UTLEBER AGENCY, INC. 
Established 1879 

В. КУЗЬМИНСЬКИИ 
ДОМИ —- У "сЬс околицях Ню Иорку 

МОРГЕДЖІ - - а - " г а р " 
j ІНВЕСТИЦІЇ -

в реальностях І 
них об'єктах 

На цьому тижні кілька вибраних сдсціагмшх 1 д а в ш и х 
пропозицій: 

CYPRESS HILLS — 2 род. мур. з 2 крамницями І З меш-
ханая по 4 кімнати. Ціна тільки $17,600. 

Д9ТОВІЛ — 2 род. мур. 5 1 5 кімнат, чинш $160.00 1 б a t e 
для власника. Ціна $30.750. 

HIGHLAND РАЌК — 4 род. мур., пів осібвях, ціна тількж 
$80,000. 

ПО 4 
jtiyBoa, 

— 2 будинки осібияка на одній иШШЯ, (46 X 
)), 2 род. 1 1 родинний, мешкання по Б і 4 кімната, 

оба разом тільки за $26,000. 
WOODSXDE — 21 род. осібняк,, мешкання 4 Ц , 4, 8 баќсові 

Кімната, мармурові сходи, дуже доб. став, рент — 
$16,200. Ціна сім разів. 

Маємо теж великий вибір домів з різними базаесака, аж 
рівнож кілька добрих домів в Ню Иорку. 

Телефонуйте щоденно від 11 ранку ДО 8 веч. 

довій американській музич-
ній школі в клясі проф 
Мюнца. 

Крім студій М. Цісик бере 
активну участь в українсько-
му громадському життю, ви-
ступаючи д у ж е часто на за-
гально - національних імпре-

в собі всі познаки мистецької 
зрілости. 

Очевнлдно, що присутність 
вищезгаданих прикмет пказус 
на те, що Марія Цісик обдлро-
вана феноменальним піяніс-
тичним талантом. 

Ігор Соневнцькнй 

Шевченківські святкування в СССР 
Закінчення si стор- 1-ої 

MPGEWOOD (Brooklyn) — 16 р о д мур 
-ь кШвати, річний чинш $7,560. Ціна 

СШЄшЛџ Gotleber Agency, Іше. : 
В . КузьмннеишЙ 

139-80 HILLSIDE AVENUE JAMAICA 35, N. У. 
Те!.: OL 8-6330 або АХ 7-3320 

BTJBWAY ТО 8UPTHIN BOULMVAKD 

цю тему якогось ‚.лавреата 
Ленінської премії" Михайла 
Новнкова надрукувала в ці` 
лости присвячена Шевченкові 
„Літературна Україна" з 27-
го травня ц.р., в Чкій цей 
„лавреат" намагасться „дока-
зувати", що у постійно пов-
торювані в Шевченковнх тво-
рах поняття ‚‚Бог", „святий", 
„молитва" і подібне „поет зо-
всім не вкладав звичайного 
релігійного змісту". В статті 
також повно нападів на „бур-
ж у а з н и х націоналістів" за те, 
що вони „разом з церковника-
ми намагаються зобразити по-
ета релігійною людиною, про-
повідник о м християнського 
всепрощення ворогам, терпін-
ня і мучеництва в ім'я Хрис-
та. . . " 

ПопалоЛ. й „ідеологам бур. 
жуазії", зокрема професорові 
Кларенсові Меннінґові за йо-
го статтю „Релігія Шевченка" 
в його книжці про Шевченка 
та за його статтю у виданій 
Конгресом З Д А в 1960-му ро-
ці. як урядовий документ ч. 
445, книжці „Европейськнй 
борець за волю Тарас Шеп-
чеико". Подібно, як релігій-
ність Шевченка, дратус боль-
шевиків і згадка Шевченка 
про Вашингтона та його пра-
ведний закон у вірші .-Юро-
дивий". Цитований Новнкоп 
твердить, що в цьому вірші 
„поет згадус прогресивного 
американського діяча, борця 
за республіканську форму 
правління. протиставляючи 

ного самодержавству царя , 
тим часом „українські націо-
налістн ‚використовуючи те, 

І Що в зв'язку з ювілесм аме-
I рнканські власті дозволили 
і встановити пам'ятник ПІев-
і ченкові у Вашингтоні, витлу-
j мачують цей факт явно спот-
I порено"- Новнков цитує із 
статті А. Д р а г а н а : .Вашинґ-
тон таки діждеться Шевчен-
ка" у виданому УНСоюзом та 
Н Т Ш в 1961-му році збірня-
ку „Наш Шевченко" те. що 
встановлення пам'ятника Т. 
Шевченкові у Вашингтоні 
„формально й офіціяльно ота 
вить знак рівнаиня між ре-
презентованнми Вашннгтопом 
американськими і репре-
зентованими Шевченком ук-
країнськими найкращими іде-
аламн" та що „Вашингтон 
діждеться Шевченка, а Укра-
їна діждеться свого Вашинґ-
тона з ного праведним зако-
ном" і ласѓься, мовляв, „цим 
лакнзам експлуататорських 
класів і досі ще сниться Ук-

I раїна з царем, поміщико" та 
І куркулем, жирними пирогами 
І з панського столу, і все те 
під прикриттям Господа Бо-

j ѓа . . ." Тим часом — пише 
і Нопиков — „зовсім не у Ва-
шннггоні, де з чужого ПІДІЮ-
ріття і`а^іасують українські 
націоналісти, а на вільній 

'батьківщині Шевченка — на 
Україні, як``і всюди в Радян-

I сьќому Союзі, здійсннласіі 
І мрія великого народного по-
ета . . ." — вмовляс фальск-
фікатор Шевченка. 

ВІСТКИ УСТ „ЧОРНОМОР-
СЬКЛ СІЧ" Н Ю А Р К 

‚‚Чорноморська Січ" — Ма-
дярськнй СК ЛІиден 2:1 
В першій рунді розгривок 

за Чашу „Черіт†"^чїцо відбу-
лися на площі Нейрн в Керні, 
Н ю Джерз і , „Чорноморська 
Січ" перемогла мадярів з Фут-
больиої Ліѓн „Ґарден Стейту" 
с к р о м а и м в и с л і д о м 2 :1 . 
Стрільцями воріт для „Січі" 
б у л и : Д у т р а і Несторенко. Д о 
цих змагань виступила „Ч. 

і Січ" в слідуючому складі: 
і Бреннч, Саварин - Гой І, Сни-
р н к - Черемха - Каздоба, Во-
іробець - Д у т р а - Сольчаник -
І Ґомез - Несторенко і Гой П. 

В И Ї З Д С І Ч О В И К І В 
Д О В А Ш И Н Г Т О Н У 

Шевченківський К о м і т е т 
„Чорноморської Січі", який 
займається поїздкою до Ва-
шннгтону на посвячення л а -
м'ятннка Тараса Шевченка, 
повідомляє усіх спортовців, 
членів і.Чорноморської СДчі'.' і 
членів 214 Відділу, УНСоюз-', 
що автобусн на виїзд у ж е за-
мовлені. Автобусн виїдуть в 
суботу 27-го червня о годині 
4-ій рано (зб ірка перед домом 
„Чорноморської Січі"). Пово-
рот з визначеного місця у Ва-
пгингтоні о год. 9-ій вечором. 
Зголошення разом з оплатою 
подорожі приймають: інж. О. 
Сташків, мгр. І. Хамуляк і п. 
В. Боднар. 

Ї І Р И Г А Д К А У П Р А В И 214 
В І Д Д Ш У УНСОЮЗУ ПРИ 

УСТ „Ч. СІЧ" 
Членів, спортовців-і симпа-

тнків УСТ „Ч. Січ", які бажа-
лоть забезпечитись в УНСоюзі 
на життя, чи від випадку, 
приймається в домівці „Ч. Сі-
чі" кожного понеділка від го-
динн 7.30 до 8.30. В інші дні 
за домовленням з організато-
ром телефонічно. Кликати в 
згаданому часі на число теле-
ф о н у В І — 3 — 9 2 7 1 . 

О. Твардовський 
о 

В І С Т К И З Т О Р О Н Т А 
СТАН П О К А З Н И К А 

Нац. Футб. Ліги 
на день 28-го травня: 

В Н П Точ 

С Л О В Н И К 
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИИ СЛОВНИК — 50 000 слів 1 

виразів, 792 стощ. в опрапі — М.^Л. Подвезько $5.00 
Замовляйте: 

SVOBODA — Р- О. Box 846 — Jersey Ctty. N. J. 07868; 

‚‚Абрузі" 
‚‚Україна" Т. 
„Олімпія" 
‚‚Польонія" 
‚‚Канталія" 
Мадяри 
‚‚Україна" М. 
Хорвати 

3 0 0 6 
2 1 1 5 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 0 0 2 
0 1 3 1 
0 0 0 0 
0 Ю 2 0 

Національну Футбольну Лі-
ґ у в Торонті очолює укра-
їнець В. Войчук, бувший го-
лова С. Т. „Україна". 
„Україна" Торонто на другому 

МІСЦІ Національної . Ні її 
„Абруз і" — „У країна" 1:0 

„Україна" — Мадярський СК 
2 : 2 

В мистецьких змаганнях 
17-го травня футболісти „Уќ-
раїни" втратили дві точки з 

італійсььою дружиною, яка 
веде тепер в показнику Націо-
нальної Футб. Ліги. Глядачів 
1000. 

П'ять днів пізніше „Укра-
їна" закінчила нерішеною зу-
стріч ѓа першість ЛіЃн з мал`я-
рами в присутності 400 ѓляда-, 
чів. — Ворота для „України" 
здобув П н е н у 18-ій і 36-ій 
хвилині. М а д я р и стрілили 
обндвос воріт в Другій пгівгрі. 

„Шахтар" з України приїде 
д о Канади. 

Відома футбольна дружина 
„Шахтаря" з Донецька на 
Україні, яка мас за собою не-
дав'ні перемоги в грах за ча-
ші СССР, а тепер веде в по-
казнику найвищої „А" кляси 
СССР, прибуде в червні на 
турне по Канаді. Пр'о це дого-
ворилася з „Шахтарем" (і со 
встськими властями) торон-
тонська „Італія". Теперішній 
склад „Шахтаря": Стрслков, 
Головко, Сальков. Снсгіров, 
Аляб'ев, Мізерний, Сорокін, 
Коршунов, Ананченко, Коза-
ков, Родін, Ч е р н и ш е н к о . 
„Шахтар" гратиме в Торонті, 
Монтреалі, Едмонтоні і Ван-
кувері. О. Стецьків 

, о 
„Л Е В И " . З Д ' О Б У Л И 

П Е Р Ш І С Т Ь СУ ACT - ПІВНІЧ 
, У футбольному турнірді за 
першість СУАСТ — Північ і 
чашу Ќлюбу Львовян з Ш и -
каґа, який відбувся 16 травня 
в Шикагу, взяли участь ли-
ше три д р у ж и н и : господарі 
турніру „Леви" — Шикаґо . 
„Львів" — Клівленд і сумів-
ські „Пантерн" — Дітройт. 
Раніше зголошені шнкаґівсь-
кі „Крила" та „Черник" з Ді -
тройту не відбули гор турніру. 
„ Ч е р н и к " не прибув до 
Ш и к а ґ а з фінансових причин, 
хоч вже розіграв був першу 
зустріч мистецтв СУАСТ — 
Північ з „Пантерами" в Діт-
ройті (вислід 0 : 0 ) . „Крила", 
які мали вигляди повторити 
ўспіх' минулого року, тобто 
знов здобути першість, висту-
пили з турніру після імагань 
з г „Левами" (вислід 1 : 1 ) , в 
яких суддя Ярослав Дикий 
виключив змагуна „Крил" П. 
Надзікевнча за словну обиду 
судді. Пврегорорн діро добір 
суддів до дальших змагань не 
привели до узгіднення цієї 
справи і тоді „Крила" зрезиг-
нувалн від дальшої участи в 
турнірі. 

ПООДИНОКІ В И С Л І Д И 
ГОР Т У Р Н І Р У : 

„Лева""— ‚Львів" 2:1 
Ворота для „Левів" здобув 

В. Грушецький з карного і А. 
Козій, а для „Л ь в о в а" М. 
Фльореску з наріжняка. Суд-
д я : Я. Дикий. 

„Львів" — „Пантери" 1:0 
Переможні ворота стрілив 

Р. Сќіра. Воротар „Пантер" 
М. Стрихар врятутзав сумівсь-
КУ д р у ж и н у від вищої пораз-
ки. Суддя: інж. Б. Левнцький. 

„Лева" — ‚ДІантерн" 1:0 
В ж е в 7-ій хвилині В. Гру-

шецький здобув рішальні во-
рота з подачі А. Козія. При 
великій перевазі „Левів" їх 
напад стріляв нецільно, або 
натранляв на добру гру воро-
таря „Пантер" М. Стрихара. 
Судді: Я. Дикий і інж. Б. Ле-
внцький. 

Кінцевий показник турніру: 

Точки Ворота 

ХВОРІ 
Н Е ТРАТЬТЕ 1 

„Л є в н" 
„. І І, н і в" 
„ П а н т е р й' 

4:0 
2:2 
0:1 

3:1 
2:2 
0:2 

Турніром проводили: Петро 
Головатий — член Управи 
СУАСТ — Північ і Роман 
Прнпхан — містогова УАСТ 
„Леви". Вечором після тур-
ніру відбулося в домівці „Ле-
вів" спільне прийняття, на 
якому вітав гостей голова 
„Левів" мгр. Євген Дачишнн 
і промовляли: Петро Голова-
тий від Управи СУАСТ - Пів-
ніч, ланкові „Львова" і „Пан-

КОРПСТАЛТВ З НАГОДИ! 
ЗажиАте ще сьогодні 

ТАБЛЕТКИ 
Д-РА МІЛЛЄРА 

під назвою 
J. MILLER'S TABLETS PURE 

HERB COMPOUND # 6, 
а вже завтра почуєтесь ліпше. 
Якщо не будете задоволені про-
тягом 48 годин, зверніть пачку, 
а гроші будуть Вам сеячас по-
верноні. ' 

Терплячі аа недуги шлунка, 
як кваси жолудка, запір, ае-
страшіість, іаза , відбивання, за-
воротн голова, біль у крижах І 
Інші ведомагаава НЕ ЧЕКАЙ-
ТЕ, а спробуйте зараз! 

Ціна одної пачка} ISO табле-
ток $15.00, а якщо хочете для 
свого приятеля, тоді дві пачки 
тільки — $26.00. Пишіть зараз 
долучуючи чек або Моиея Ор-

дер на адресу: 
THE MILLER CO., INC. 

D p t . i l 
790 Bread Street Newark. N J . 

В Real Estate Ш 
НОВІ 2 РОД. ДОМИ 
South Ozone Park, L. I. 

б I 4 КІМ. АПАРТАМЕНТИ 
Повністю відокремлено. 

Ціна $29,500. 
Модель дому при 

128 — 15 Gotham Road 
Builders Phone 

MI 1-0612 або OL 9-8171 

48 E. 7th St. 
TeL: GB S-Sfiao, New York Ctty 

ВЕСІЛЬНІ ДАРУНКИ 

Українське Внснлкове Бюро 

Roman Parcel Service 
141 2nd A v ^ New York City 

TeL: OR 5-74S0 
— виснлас — 

ПАЧКИ з одягом 1 хврчеаі 
авта, холодільні, машини до 

паггтя, мотоциклі, ровера, 
иапщиа до прашш. 

ВІДКРИТО ЩОДЕННО. " 
Неділі від 10 до 'а. . 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
У к р а ї н с ь к о г о 
Народного Союзу 

З АПАРТАМЕНТИ 
TRENTON, N. J. 

Цілий мур. будинок в доскона-
лому стані. 4 кімнати. 5 кімнат, 
і 3 кім. апартаменти. З ќерам, 
кахлеві лазнички, 3 модер. кух-
ні. Занимайте 1 апартамент 1 
живете майже даром з доходу з 

двох других. $17,500. 
SHERMAN-GOLDBERG, Inc. 
Realtors 599-9503 

107 So. Warren Street 
TRENTON, N. J. 

тер" та Орест Клюфас , який 
дяку'вав суддям. Імпрезовнй 
референт Ќ л ю б у Львов'ян Єв-
ген Филипович вручив капі-
танові „Левів" Миколі Крато-
ві перехідну чашу цього Клю-
бу, а М. Крат у своєму слові 
закликав змагунів до праці 
над собою для кращих осягів 
на наступному турнірі СУ-
АСТ — Північ. Імпрезу закін-
чнв тостмайстер Роман Прип-
хан подякою учасникам тур-
ніру та прийняття. 

Петро Головатий 
— — о 

Нові успіхи ‚ѓЛевенят". 
Футбольна дружина „Леве-

нят" с найкращою одиницею 
Дивізії Доросту Шикагівської 
Національної Ліґи. Досі розі-
грали вони п'ять змагань і всі 
виграли, здобу'ваючи рахунок 
10:0 точок і відношення воріт 
33:4 . В суботу, 16-го травня 
„Левенята" розгромили 16:0 
німців „Вандерерс" на виїзді 
в Калюмет. Ворота стрілили: 
С. Парух 6, Б. Шлапак — ка-
пітан дружини — 6. його брат 
Микола Шлапак (йому 10 ро-
ків) — 2 і С. Мінтянський — 2 . 

В суботу. 23-го травня „Ле-
венята" перемогли 7:0 одно-
літків сербських „Юте". Гра-
ли вони без Паруха, тому й 
вислід не був високий. Стріль-
цямн воріт б у л и : ТО. Зарнць-
кий — 2, Мирон Днжу`рко — 
2. С. Мінтянський — 2 і Б. 
Шлапак — 1. 

Висліди юнаків „Левів: 
„Леви" — „Атляс" 1:1 в дні 

17-го травня. 
„Леви" — „Юте" 4:0 в не-

ділю. 24-го травня. 
Перша дружина і резерта 

„Левів" не грали змагань в 
неділю, 24-го травня. 

Петро Головатий 

„ Ч Е Р Н И К " — „КІКЕРС" 0:2 
Дітройт, 23 травня. — Пер-

ші в цьому сезоні футбольні 
змагання програв УСТ „Чер-
ник" 0:2 з минулорічним пер-
шуном. Зустріч відбувалася 
при сильному вітрі, який пе-
решкоджував грі. „Черник" 
виступив в українському скла-
ді, ідучи по думці багатьох 
членів, щоб базуватися на 
власних силах. 3 . Б. 

С У Б О Т А , 
6 - г о Ч Е Р В Н Я 1964 р . 

БРУКЛИН, Н. П. Піврічні збо-
ри Т-ва їм. Б. Хмельницького 
158 Відд. в ѓод. 7-ifi Вві. в зп-
лі УНДому при 216-218 Grand 
St. Управа просить вирівняти 
залеглі вкладки майдалі до 
25 цього місяця, ю Павчак, 
пред.. п . Дубовсцький, секр. 

Н Е Д І Л Я , 
7 - г о Ч Е Р В Н Я 1964 р. 

СІІРАКЮЗІІ. II. П. Місячні 
збори Т-ва „Українська Січ" 
39 Відд. в год. 3-ія по пол. н 
залі УНДому. Побір вкладок 
6 червня в год. 7-10 ВЄЧ. 1 7-го 
червня в год. 12-3 по пол. 
Управа. ` 

В For Sale й 
На продаж з великою втратою 

РЯД БОНҐАЛ. 
18 De Luxe умебл. катсджіи, ба-
сейн, вел. заля. город до заба-
вн. власник відходить на пен-
сію. Шлемо умови — без погс-
редннка. Писати (прошу по-ин-

глійськн). 
AARON KATKS KERHONKSON, N. Y. 

ПІДНЕСІМ ПРЕСТИЖ 
українців 

в Америці, 
збільшивши бодай 

одну нашу 
організацію 

до 100,000 ЧЛЕНІВ! 
СТАНЬТЕ ЧЛЕНАМ: 

І Українського 
Народного 
Союзу 
в його 
76-річчя! 

^ FUNERAL DIRECTORS 9 

Theodofe VVOUNNIN, toe 
Директор 

Похоронного Заведення 
123 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N. Y. (9) 

Tel.: GR 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Lytwyn S. Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey. 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

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

E S M X 5-55.55 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБННК 

ЗаАмасться Похоронами в 
BRONX. BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 

Модвраа каплиця до зѓжитќу 
ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
TeL: ORchard 4-Z56S 

Група шалених тубільних 

загоничів гнали стадо слонів 

через яр . . . 

І нагло, неправдоподібно, 
настала сильна експльозія . . . 
І тонни каміння падали на 
безрадних грубошкірих! 


