
' 
ШЕ ТІЛЬКИ 1 1 ДНШ ДО ВИКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У ВАШИНГТОНІ 
Ш ш 1 1 27-ГО ЧЕРВНЯ 1964. НЕ ЗАБУДЬТЕ СПОМ'ЯНУТИ! і , — , 

I W M W H t W I W J i t M I M J J J J J f f f r f f f t r t o f j j ̀ЬФФЛЛЛШ і а ч и ч а И І М М М Ш М ' f г г г г ' г , " ' ' . -rrr-tertecttmfmsssssttttftrtrrrttrtttittj Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ І Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ У Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ r r f f f f f f r " " " " " ' " " " " " ' " " ' " " " " " " ' T f r f f f r 

1 чужому научайтесь, 

И свого нѓ цурайтесь... 

Т. ШЕВЧЕНКО 

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 
SV0B0DA 
UKRAINIAN D А І I V 

ГаджждИ 1 І Д І І І Ш І І І И — і 
-втоЬоЛл". Я-8в Grand М. 

Jersey Ctty, N. і. 07Mt 

НЕаДегдеш 4-ЖМГГ 
Л Ю т і Шйміегма МГЮІ 
—— Тю. а В и Норку' — -

BArcJy 7-41М 
ГИОоаоаі ВАгегу Ч-ђМЖІ 

Р І К LXXI. Ч. 112. Д Ж Е Р З І С И П і Н Ю И О Р К , ВІВТОРОК, 16-го Ч Е Р В Н Я 1964 10 Ц Е Н Т І В — 10 CENTS JERSEY CITY and NEW YORK, TUESDAY, JUNE 16, 1964 No. 112. VOL. LXXI. 

ГУБЕРНАТОР СКРЕНТОН 
АКТИВНО КАНДИДУЄ 
ПРОТИ ҐОЛДВОТЕРА 

З А П О В І Д А Ю Т Ь Р Е З И Ґ Н А Ц І Ю І П О В О Р О Т Л А Д Ж А 
П Е Р Е Д К О Н В Е Н Ц І Є Ю 

Скрентон, Па. — Пенеил-.дидата буде руїною Республі-
венійськнй губернатор Віллі- j канської партії. В цьому ме-
ям В. Скрентон в п'ятницю{ морандумі висловлюсться на-
12-го червню повідомив, що І дію, що ще можна припинити 
він с активним кандидатом 
на- номінацію республікансь-
кого кандидата на Презнден-
та і що поведе завзяту ви-
борчу кампанію, щоб не до-
пуетити до н а Д м е н у в ання 
на республіканського кандн-
дата арізонського сенатора 
Беррі Ґолдвотера, номінація 
якого була б ‚‚катстрофою" 
ідля партії і держави. В не-
ділю 14-го червня появилася 
вістка, непотверджена ще Бі-
лим Домом, ще амбасадор до 
Південного В'єтнаму Генрі 
Кебот Ладж просив Презн 

номінацію Ґолдвотера. Ладж 
мав заявити, що він резигнус 
із здоровннх причин. Але 
журналіста заявляють, що 
62-річннй Ладж виглядає на 
10 літ молодше, Хоч він і дав-
нішс нарікав на своє здоро-
в'я. Хоч сенатор ґолдвотер 
ще й далі збільшує число де-
леґатів до Крайової Респуб-
ліканської Номінаційної Кон-
венції, то його ліберальні 
противники передбачають, 
що Конвенція буде відкрита, 
бо Ґолдвотер не здобуде пе-
ремогн в першому голосуван-

дента про звільнення з його j ні. Колишній віце - президент 
обов'язків до 30-ти днів, щоб і Ричард М. Ніксон сказав у 
він міг ще бути на Номінацій- і Мілвокі, що губернатир В . В. 
ній Конвенції, яка почннасть-1 Скрентон в своїй заяві про 
ся в Сан Франсіско 13 липня, зголошення свосї кандидату-
Секретар Білого Дому . Дж. j ри тяжко вдарив по арізонсь-
Ріді заявив, що президент j кому сенаторові. Ніксон га-
Джансон ще не дістав прось- дає, що Скрентон мусітиме 
би амбасадора Ладжа. Поки- продовжувати свою гостру 
що в понеділок преса писала і кампанію, щоб цим способом 
про те, що прихильники ам- j направити ту свою слабість і 
басадора Ладжа обіцяють ne-j вагання, яке він виявив був 
редатн губернаторові Скрен- j на конференції губернаторів 
тонові 42 голоси, які Ладж і в Клівленді. Губернатори 
досі мав між конвенційними Джан А. Лав з Колорадо та 
делегатами. В понеділок Г. і Джан Андерсон з Кензасу за-
К. Ладж мав вже 14Т голосів, явили, що Ґолдвотер вже 
але це с ще дуже мало в по- втратив половину голосів де-
рівнянні з 618 голосами, які легатів із їхні хстейтів. Ассо 
мав би мати сенатор ґолдво-
тер на основі обрахунків та 

шіейтед Пресе обрахувала в 
неділю 3 4-го червня, що Б. 

передбачень з дня 15-го чер- Ґолдвотер мав вже 604 голо-
вня. Скрентон сподівається, си, бо здобув дальших 28 де-
що коло '250 делегатів, які те- легатів в трьох стейтах: 14 в 
пер є за Ґолдвотера, на Кой- Айдаго. 10 у Вірджінії та 4 
венції покинуть арізонського jв Коннектнкаті. З різних мі-
сенатора та підтримають но-
го — як ліберального кан-
дидата. Прихильники Ґолд-
вотера вірять, що вони вже в 
першому голосуванні маїн-
мумуть потрібну `більшість 

сцевостеи чута голоси, що 
„пенснлвенійський аристок-
рат". як називають 46-річно-
го губернатора Вілліяма Вор-
рена Скрентона мас своїх 
прихильників. Скрентон вис-

655 голосів, щоб вибрати на І лав ще в п ятннцю депешу до 
кандидата арізонського сена- сенатора Ґолдвотера, в якій 
тора. Але сам Ґолдвотер не сj заявляє, т о він рішився ста-
такий певний свосї номінації' ратнся про номінацію із за-
вже в першому голосуванні, саднячих причин, бо не пого-
Противникн Ґолдвотера зре-1 джується з чнсленннмн пог-
дагували довірочний мемо-і лядами арізонського сенато-
рандум, який розсилають по- ра. Скрентон заявив, що ..ша 
міркованим і ліберальним ре-
спубліканцям, запевняючи, 
що номінація сенатора з Арі-
зони на президентського кан-

нує Ґолдвотера. як людину" і 
в кампанії не буде виступати 
проти особи а тільки проти 
ного програми. 

Помер Юрій Копистянський, секретар 
433-го Відділу УНСоюзу 

Вест Айсліп, Н. И.— 11-го 
червня в год. 10:15 вечора 
помер тут нагло від удару 
серця у своєму помешканні 
на 63-ому році життя бл. п. 
Юрій-Віктор Копистянський. 
секретар Товариства ім. геть-
мана Івана Мазепи, 433 Відд. 
УНСоюзу у Вест Айсліп. По-
кійний народився 2-го травня 
1902 р. в Д а л ь о в і н, повіт 
Сяніќ, Західня Україна та 
брав участь у визвольній бо-
ротьбі України в рядах Укра-
їнського Війська. Прибувши 
до ЗДА, він поселився спер-
шу у місцевості Рнвергед.Н.И 
та заразже у січні 1950 р. 
вступив до тамошнього Від-
ділу УНСоюзу ч. 256. Відтак 
у вересні 1961 р. перебрався 
до Вест Айсліп та перейшов 
до Відділу ч. 433. У зв'язку 
з виїздом попереднього сек-
ретаря названого Відділу з 

Вест Айсліп Загальні Збори 
Відділу в січні 1963 р. обрали 
його на уряд відділового сек-
ретаря. що ного він обняв у 
серпні 1963 р. та виконував 
з великою ревністю і посвя-
тою аж до свосї передчасної 
смертн. Був також діяльним 
ч л е н о м інших організацій 
та заради свосї милої вдачі 
втішався з а г а л ь н о ю по-
шаною і щирою симпатією 
всіх, що його знали. 

Покійний осиротив дружн-
ну Марію, дочок Ірину, Ярос-
лаву і Теодосію, дві внучки 
та брата Андроніка, довголіт-
нього секретаря 327 Відділу 
УНСоюзу та відомого плаето-
вого діяча. 

Похорон відбувся 15-го чер 
вня ц.р. з дому жалоби до 
української греко-кат. церк-
вн, а звідтіль на місцевий 
цвинтар. 

В А М Е Р И Ц І 
Џ Колишній чоловік пані Нел-

сон А. Рокефеллер д-р Джеймс 
Слейтер Морфі 10-го червня од-
ружився з панною Віісторісю 
Томпсон. яка с вчителькою. Він-
чаиня відбулося у протестант-
ській пресвітеріанській церкві в 
Ню Иорку. Д-р Морфі розвівся 
зі свосю дружиною 1-го КВІТНЯ 
1963 року, і 4-го травня того ж 
року його розведена дружина 
вийшла заміж за губернатора 
Рохефеялера. із-річннй син д-ра 
Морфі був дружбою . 

О Проф. економіки в Шнка 
гівському університеті і прези-
дент Американського Економіч-
ного Товариства Джордж Дж. 
Стіглер. домагаються, щоб не-
фахові ft невншколені робітники 

j мали нижчу мінімальну заробіт-
ну платню нід тіпї. якою кори-
стуються ті. що г. фаховими ро-
бітннкамн. Всі юнаки і юначки 
повинні закінчити принаймні се-
редню школу (гай сќул) та ще 
якусь фахову школу, щоб здо-
бутн потрібний вишкіл. 

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ П І Д Г О Т О В А ДО НАЙ-
БІЛЬШ УРОЧИСТОГО ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТ-
НИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У ВАШИНГ-

ТОНІ В СУБОТУ 27-ГО ЧЕРВНЯ 
Уже не повних два тижні. народу. Подумано про всі мо-

часу відділяють нас від наїі- жлнві тільки подробиці, як 
самої врочистости відкриття 
пам'ятника, так і зв'язаних 8 
цим відкриттям імпрез: похо-
ду на площу від пам'ятника 
Вашингтонові, процесію „По-
клін Шевченкові" після від-
криття пам'ятника, опісля 

більш урочистого відкриття 
пам'ятника Тарасові Шевчен-
кові в столиці Америки — Ва-
шннгтоні й центральний Ко-
мітет Пам'ятника Шевченко-
ві, як і його місцеві клітини в 
поодиноких громадах та вся здвиг молоді, д'ва великі кон-
нйша велика Громада завер- цертн та ювілейний бенкет, 
шують підготовў до тієї істо- і що буде, крім самого відкрит-
ричної події. Пам'ятник — як^тя пам'ятника, другою куль-
уже інформовано — вже сто-Імінацісю врочнстостен, з у-
їть на обраній для нього пло- j частю високих державних, 
щі в самому серці столиці і культурних та громадських 
ЗДА. Тепер Головна Управа J репрезентантів. Упродовж цих 
КПШ, як і її поодинокі Комі-1 останніх днів перед урочис-
сії повною силою працюють, (тостямц у Вашингтоні наша 
щоб приготовитись до запля'-; преса поступово інформуватн-
нованих урочистостей від- ме та знайомитиме найширші 
ќриття пам'ятника при участі j кола з усімн подробицями Ці-
сподіваної стотисячної маси сї великої, Історичної події. 

У Москві відкрито пам'ятник Шевченкові, 
лаючи українських націоналістів та 

прославляючи „старшого брата" 

Первоієрархи і Владики та духовенство уќ-
раїнських Православних і Католицької Цер 
ков візьмуть активну участь у врочистостях 

відкриття пам'ятника Т. Шевченкові 
у Вашингтоні 

Ню Иорк. — 3 Комітету 
Пам'ятника Тарасові Шевчен-
кові інформують, що перво-
ісрархи. Владики та духовен-
ство обидвох українських 
Церков, Католицької і Право-
с .авної, із ЗДА, Канади та ін-
шнх вільних країн візьмуть 
активну участь у.величавих 
урочистостях відкриття па-
м'ятника Тарасові Шевченко 

що почнеться виконанням а-
мернканського і українського 
національних гимнів та відбу-
деться під час співу Шевчлн-
кового ‚‚Заповіту", попередить 
молитвою первоісрарх Укра-
їнської Католицької Церкви в 

Згідно з повідомленням со-
встської преси, пам'ятник Та-
расові Шевченкові в Москві 
— який рішено поставити уже 
після того, як українці в ЗДА 
і Канаді та в інших країнах 
вільного світу вели інтенсив-
ну акцію, щоб пам'ятниками 
в країнах свого поселення 
вшанувати Кобзаря України 
в 150-річчя його народження 
— відкрито в середу, 10-го 
червня 1964, о год. 5-ій попо-
лудні. Інтересно, що про дату 
.відкриття цього пам'ятника 
ані словечком не згадано рані-
ше. Відкриття пам'ятника від-
булося під час урочистого мі-
тінгу, в якому взяли участь 
усі, чи більшість членів совєт-
ського „колективного керів-
ннцтва" з Нікітою С. Хрущо-
вим на чолі, який і довершив 
відкриття пам'ятника, виголо-
сивши при цьому відповідну 
промову та поклавши біля па-
-м'ятника вінок квітів і поса-

вши на площі, на якій па-
ятник поставлено, один із 

сімох привезених з України 
"дубів. Мітінг відкрив перший 
секретар міського комітету 
КПСС М. Г. Єгоричев, пере-
давшн опісля слово Хрущову. 
JJ урочистостях взяла участь 
Делегація Української ССР з 
її найвищими партійними і 
урядовими представниками. 
Сіам пам'ятник описується, як 
„могутню й велнчню п'ятиме-
трову бронзову скульптуру 
йоета - революціонера", який 
„‚немов іде розмашистим кро-

м'я 

лакінчить малитвою перво-
ісрарх Української Право-

ві у Вашингтоні в суботу 27- славної Церкви в ЗДА ВПрео-
го червня ц.р. Саму врочнс- ісвященнішнн Митрополит Іо-
тість відкриття пам'ятника, 'ай Теодорович. 

Наукове Т-во Шевченка відзначило 10-річчя 
смерти Андрія М. Лівицького 

Ню Иорк. — В суботу 13 

ЗДА ВПреосвященніший Ми 
трополох.Амврозій Сенивдин.‡Зц)я,. трохи нахиливши гйлсшу, 

заклашпн руки аа спину . . . 
Пам'ятник Кобзареві з поста-
ментом з сірого, українського 
граніту встановлено на верши, 
ні вкритого смарагдовою зе-
ленню пагорба, що нагадує 
степовий курган над Дніпром. 
На постаменті ліворуч викар-
бувало: „Тарасу Григорьевн-!Грантів. Дальші подроб 
чу Шевченко". Праворуч: 
..Сооружено в 1964 ѓоду в оз-
наменование 150-летия со дня 

— В 
ц.м. тут у великій залі Укра-
їнського Інститзту Америки 
відбулася врочиста Наукова 
конференція Історнчно-філо-
софічної Секції Наукового То-
вариства Шевченка для від- І Москва. — Наприкінці кіль 
значення 10-нх роковин емер- В І ^ д Я - 4 І каденної візити східньо - ні-
тн президента УНР в екзилі ІТ` ' ^ З Р Ї И І „ . 
Андрія Миколасвича Лівиць- ^%'Ш І М Є Ц Ь К 0 Г О ^ н к т а т о Р а Вальтера 
кого. Головував Д-р Матвій `%Ж І У л ь б Р и х т а " Москві, підписа-
Стахів, керівник названої Се- Н ` .'-Щ І но в минулу п'ятницю 12-го 
ќції НТШ, який у вступному ^ к і. і І; ц. м. на Кремлі „пакт приязнн 
слові накреслив коротко жит- ^ ^ k 4 , r f ^ H r f t ^ ; ; f e i ' взаємної допомоги" між Co 
тєпис А. М. Лівицького, під- И і В " 1 в с т с ь к и м Союзом і Німецькою 
кресливши його виступ проти -.' і̀ - І і ‚Демократичною" Республі 
жидівських погромів, за що г . Г І ; кою, себто східньонімецьким 
мав суд і засуд за царської І совстським сателітом. Хрущов 
влади. Про ..Основи закордон- І у свому коментарі до того до-
ної політики уряду УНР в ро- .vHWiH М .'Іівицький j говору підкреслив, що він не 
ках 1919-26" доповідав проф., ' ! ' 'є тотожній із „мировим дого-
Роман Смаль-Стоцькнй, вка-1 характеристику відносин у ' вором", що. його пін заповідав 
завши на труднощі ведення j Варшаві в p.p. 1925-39. На j був раніше, і що той „пакт 
закордонної політики, не під-{тому вечорі були приявннмн п р и я з н и" з східньо - ні-
тримуваної елементом сили та президент УНР в екзнлі д-р{мецькими комуністами ні в 
при найбільш некорисних Степан Витвицькнй, вдова по j чому не шкодить совстсько-

презндентові А. М. Лівнцько-' західнім взасминам. У тому 
му Марія Вартоломеївна і син пакті зазначено, що Совсти 

рождення". Біля підніжжя 
пам'ятника на гранітній брилі, 
привезеній з України, слова з 
Шевченкового „Заповіту" (в 
російському перекладі): „И 
меня в семьс великоЃї, в семье 
вольной, новой не забудьте 
помяннте добрьім, тихим сло-
вом". Крім Єґоричева і Хру-
н(ова, під час відкриття па-
м'ятннка промовляли ще П. 
Ю. Шелест, А., А. Кубарьов 
та М. С. Тихонов. Усі вони, 
включно з Хрущовим, лаяли 
„буржуазних націоналістів" 
за „фальшування Шевченка", 
але насправді самі, на цій та-
киж урочистості, допускалися 
найбільшого та нечуваного в 
культурному світі фальшу-
вання Шевченкової творчос-
ти та його ідей. Характерис-
тикою того може послужити 
виконана „правнуками Т. Г. 
Шевченка — капелею банду-
ристів і Українським народ-
ннм хором" „сучасна пісня": 
„Мать Москва і родной Кнев, 
вами родина горда. Украйна 
и Россия породннлнсь навсег-
да". Церемонія відкриття па-
м'ятника відбулася під спів 
гимнів СССР і УССР та під 
час співу „Заповіту", опісля 
співали ще „Думи мої" і „Ре-
ве та стогне". Після того від-
бувся ще в залі Великого те-
атру концерт, присвячений 
150-літпо з дня народження 
Шевченка. Зваживши на зга-
даний факт, що пам'ятник 
Шевченкові в Москві рішено 
поставити вже після того, як 
українці у вільному світі вели 
найшнршу акцію для.,відзна-
чення 150-річчя з дня наро-
джения Кобзаря України по-
ставленням йому пам'ятників 
у країнах їхнього поселення, 
не може бути сумніву, що па-
м'ятник Шевченкові в Москві 
поставлено саме під впливом 
і натиском українських емі-

нці про 
відкриття пам'ятника Шев-
ченкові в Москві — в завтріш-
ньому числі „Свободи". 

СССР і Східня Німеччина підписали „пакт 
приязни і взаємної допомоги" 

родніх договорів. Це відлові-

гео-політичннх умовинах Ук-
раїни. Дир. Василь Мудршї 
доповідав про ..Взаємини А. 

дає тому застереженню, що 
його негайно зробили три за-
хідні велнкодержави: що ні-
які двосторонні пакти, що їх 
робить Москва, не може звіль-
нити її від відповідальності! 
за вільний доступ Заходу до 
Західнього Берліну. СССР за-
явив у тому пакті, що він по-
спішнть „цілою свосю зброй-
ною силою" на поміч Східній 
Німеччині у випадку агресії 
проти неї. Зазначено теж у то-
му пакті, що Західній Берлін 
є „окремою політичною оди-
ннцею" і не G та не може бути 
частиною Західньої Німеччи-
ни. Західні держави вважа-
ють. що той договір був зроб-
лений тільки для скріплення 
престижу зненавидженого в 

покійного Президента Мико-1 не вирікаються своїх прав і j Німеччині Ульбрихта і ні в 
М. Лівицького з проводом^За-І ла А. Лівнцькнй. голова Ви- обов'язків, що їх вони мають'чому не змінив існуючої ситу-
хідньої України в політичній і конного Органу УНР, і всі з титулу попередніх міжна- ації. 
проблематиці", навівши ряд І вони засіли, як почесні члени, 
фактів із співпраці Українсь-ів Президії. На залі, поміж і 
кої Парляментарної Репрезен-1 чнсленннмн слухачами, були) 
тації у Варшаві з ПОКІЙНИМ : прнявні теж донька ПОКІЙНО- j однозгіднїсть поглядів — затіснили взаємини 
Президентом. Ред. Іван Кед-і го Президента Наталя Холод-і " " 'Т w i i v n n # i i j в м и в т п п и 
рнн виголосив спогад про А. на Лівицькя. її чоловік мис-j Вашингтон. — В минулу Москві „пакту приязни" між 
М.. Лівицького і свою працю тець Петро ЃІ. Холодний і їх-`п'ятницю президент Л. Джан-
у Варшаві, подавши коротку ня донька Леоніда. 

ЗДА й Західня Німеччина стверджують 

Загальні Збори НТШ відбудуться 
28-го листопада ц. р. 

І сон і західќ ьо - німецький 
канцлер Людвіґ Ергард, який 
прибув до Вашингтону в това-
рнстві свого міністра закор-

СССР і Східньою Німеччиною. 
ЗДА і Західня Німеччина 'пе-
рестерігають у тому своєму 
спільному комунікаті. що ко-
ли б у практичному внкону-
ванні того пакту Совєтеькнй 

донних справ і ергарда Ш р е - І г , . ' 
_Г. Л._ ...А Союз вирікся своєї ПРОФ. Д-Р КАЛИНА ОЂРАННЯ НА ДИРЕКТОРА 

вгаськово-історичного ІНСТИТУТУ ПРИ НТШ Ню Иорк. В суботу 13 лннського. Ю. 
ц.м. тут відбулися Наздвнчай-
ні Загальні Збори Віиськово-

дера, проголосили об'смистии 
J офіційний комунікат, в якому 
j ствердили однозгідність поѓ 

Гамарського іілядів в усіх найважливіших 
І. Кедрнна-Рудннцького. Лої міжнародних справах та за-
Контрольної Комісії ввійшли j тіснення приязних взаємин 

II. Иостолюк. інж. М. Пе-іміж ЗДА і Західньою Німеч-

вирікся своєї відпові-
дальности, яку він мас у від-
ношенні до Німеччини і Бер-
ліну, то відповідальність за 
наслідки впаде виключно на 
Совєтеькнй Союз. Західня Ні-
меччнна зобов'язалась до 

Історичного Інституту при: „„„„ ., . . ` г, ^„‚.„,і..„ % .... збільшення своєї економічної 
J J ' , жанськии і проф. В. Загайке-1 чяною. Зокрема v тому кому-НТШ. якими проводив керів 

ник Історично - Філософічної 
Секції НТШ, що їм підлягає 
даний Інститут, д-р Матвій 
Стахів. Після звідомлення і 
короткої дискусії обрано на 
нового директора Інституту 
проф. д-ра Володимира Кали-

'внч. . нікаті підкреслюється, що сдн. допомоги відсталим країнам. 
Напередодні, в п'ятницю 12 цим репрезентантом цілого! 

червня, відбулося засідання! німецького народу є тільќні 
Управи НТША. на якому, між і західньо - німецький, леґаль- ' н о н о в и й автоматичний ќріс 

У фріінкузььій армії введе-

ТВОРЯТЬ НОВИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ТОРГІВЛІ І РОЗВИТКУ 
, Женева. — Наприкінці трн-
місячної конференції Об'сдна-
ннх Націй у справах міжна-
родної торгівлі і розвитку рі-
шено покликати до життя но-
ву установу для названих 
справ, яка мас займатися всі-
ма проблемами міжнародної 
торгівлі та, у зв'язку з нею, 
мас займатися дійсними еко-
номічннмн потребами недороз-
внненнх країн. Рішено створи-
ти невеликий числом постій-
ний секретаріят, який підля-
гатиме спеціяльній Раді, що 
збиратиметься на свої сесії що 
пів року. Рада Торгівлі і Роз-
витку — як вона буде назнва-
тнсь — як теж її постійний се-
кретаріят підлягати м у т ь 
Об'єднаним Націям. Вони не 
матимуть права диктувати 
урядам їхню торговельну по-
літику у відношенні до окре-
мих країн світу ані переводити 
переговори, але матимуть за 
свій обов'язок формулювати 
свої опінії, подавати їх до ві-
дома державам і Об'єднаним 
Націям та старатися за реалі-
зацію тих опіній окремими 
державними урядами. На тій 
тримісячній конференції у 
Женеві велася постійна тиха 
боротьба за впливи між не-
великою групою високоупро-
мнсловлених та заможніх кра-
їн Західньої Европи і Північ-
ної Америки та великою біль-

шістю незаможніх, потребую-
чих і малорозвинених еконо-
мічно країн. Незаможні краї-
нн старалися перевести прин-
цип. що в новій установі мас 
бути заступництво держав від-
повідно до їх числа і потреб, 
а торговельно - промислові 
країни настоювали, що харак-
тер репрезентації залежить від 
вартостн, яку країни займа-
ють в міжнародній продукції 
і торгівлі. Ця важлива справа 
мас бути ще вирішена в под-
робицях. Прийнято тільки що 
нова Рада Торгівлі і Розвитку 
буде складатися з представни-
ків 52-ох держав. Цей компро-
міс осягнено в 48-ох годинах 
наприкінці минулого тижня, 
коли вже здавалося, що три-
місячна конференція скін-
читься нічим. Комуністичні 
держави всупереч їх зусиллям 
не грали на тій Женевській 
конференції великої ролі, бо 
хоч вони займають посередню 
групу між заможиіми і неза-
можнімн країнами і належать 
до тих, що уділюють в різній 
формі та різній величині еко-
номічну допомогу азійсько, 
африканським країнам, то во-
дночас самі переживають хро-
нічну господарську кризу, яку 
латають такими трансакція, 
ми, як закуп великого числа 
збіжжя й інших харчів у ви-
сокорозвннених вільних кра-
їнах. 

ЗДА відновили лети над Ляосом — Пейпінґ 
погрожує „важкими наслідками" 

Після дводен-Віснціян. 
ної перерви американські 
стежно . розвідні літаки відно-
вили лети над зайнятою кому-
ністами частиною Ляосу, діс-
тавши на це згоду від ляось-
кого прем'єра Суванни Фуми. 
Про те. чи бомбовиќй летять 
вЛх асисті — не сказано. Кн-
тайські комуністи оскаржують 
Америку, що в четвер в мину-
лому тижні 6 американських 
літаків перевели бомбардуван-
ня головної кватирн комуніс-
тичного війська, про чому бу-
лн й людські жертви. З аме-
риканського боку заперечено 
ту вістку, зате не заперечено 
вістки, що та атака відбулася 
ще у вівторок минулого тиж-
ня. Комуно - китайський мі-
ністер закордонних справ, 

маршал Чен-Ї, у нотах до Со-
встського Союзу і Британії, як 
колишніх спонзорів Женевсь-
кої конференції про Ляос з 
1962 року, назвав ситуацію в 
Ляосі ,.критичною", погрожу-
вав, що внаслідку продовжу-
вання американських летів 
„настала небезпека поширен-
ня тамошньої війни" та дома-
гався скликання нової міжна-
родної конференції про Ляос. 
Тим часом комуністичні вій-
ська в Ляосі, між якими 
стверджено частини реґуляр-
ної північно . в'єтнамської ар-
мії. продовжують наступ. За-
гально вважають, що комуніс-
ти хочуть здобути поважні 
військові успіхи, щоб мати 
більше політичних атутів на 
новій міжнародній конферен-
Ції. 

Австралія солідарна з політикою ЗДА 
в Південній Азії — таврує комунізм 

Сайгон. — Австралійський 
міністер закордонних справ 
Пол М. С. Г а с л у ќ відвідав 
коротко столицю Південного 
В'єтнаму І. після вичерпних 
нарад з південно - в'стнамсь-
ким прем'єром г е н е р а л о м 
Нѓўепом Ханом дав пресове 
інтервю, в якому висловив 
повну солідарність Австралії 

ністер схарактеризував фран-
цузьку концепцію невтраль-
ностн Південної Азії, як ціл-
ком не реальну. На запит 
журналістів, які реальні шан-
си мас політика францу`зького 
президента де Голя. щоб пе-
ревести невтралізацію Пів-
денного В'єтнаму, Ляосу і 
Камбоджі — він заявив ко-

з американською політикою у! ротќо і р і ш у ч е : „вона 
відношенні до Південної Азії, j вдасться". Австралійський мі-
Він ствердив наявність кому-і ністер заявив, що число ЗО 
ністнчної загрози не тільки 
для Південного В'єтнаму і 
Ляосу. але — в консеквенції 

австралійських в и ш ќ і льннх 
старшин в Південному В'стна-
мі буде подвоєне та крім них 

для цілого південно - азій-1 будуть прислані 20 спеціяліс-
ського обширу, в якому заці-1 тів - інструкторів і 6 транс-
кавлена найближче т а к о ж } портннх літаків для південно-
Австралія. Австралійський мі-' в'єтнамської армії. 

У С В І Т І 

, французької продукції. Цим рі 
іншими справами, рішено пе-)но обраний уряд та що р о з - ! ш е ш І Я М французь'кий уряд ви-
ревестн Загальні Збори у дні І в'язка німецької проблеми ! ламайся з постанови штабу Ат-
28 листопада ц.р. На 11 годи- j можлива тільки через з'єднай, j линтіпського Союзу (НАТОІ, 
ну перед полуднем того .с_"^ и- Ні„е _н б а з і в і л ь ^ х : ^ ^ ^ ^ ^ ^ х

3 ^ А -
ну й на членів нової Дирекції j ѓо дня запляновано заключну І виборів. Нав'язуючи до підпи-1 - ,п д л я легкого постачання П і 
д-ра І. Козака, проф. М. Заќ- сесію Шевченкового Року. самого кілька годин тому в магазинування. 

9 Авто королеви Слнеаветн II 
зударилось в минулу неділю з 
іншим автом. ..Фордом" з 1959 
року. 32-річного механіка Генрі 
Ќўпера. Водієм авта королеви 
був її чоловік. Фнлнп Единбур-
ськнй. Королева сиділа позаду. 
Нікому нічого не сталося, авто 
королеви було малощо пошко-
джене, зате те друге -- було по-
торощене вщент. 

ф На Кіпрі зникли брнтійсь-
кнй майор Едвард Мейсей і йо-
го шсхрер. Він знав добре кіпр-
ські відносини і був зв'язковим 
між брнтійською головною ква-
тнрою та турками. Г о порив ; плавно по-грецьки і турецьки. 
Тому, що греки вважали його 

за приятеля турків, то існує здо-
гад. що озброєні кіпрсько-грець-
кі цивілісти схопили того бри-
тійського старшину. 

Џ Колишній англіканський 
архиспнскоп в Кейптавні. Пів-
денна Африка, відкликаний від-
тіль до Англії внаслідку рішу-
чих вимог південно - афрнкан-
ського уряду, заявив, що зав-
дання Церкви в Південно - Аф-
риканському Союзі с тепер ку-
дн важчими, ані ж тоді, коли 
Церква поборювала Гітлера. 
Найбільша трудність в тому, що 
більшість білих в тій країні, які 
ведуть расову політику проти 
чорних і кольорових автохтонів, 
свято переконані, що така їхня 
місія призначена їм Богом. 
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Був час, коли в цьому не Ною. „Собіратсльніца рус-

скнх і менше руссхнх земель 
несподівано дістала конку-
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Негаснучий смолоскип 
Минуло сто років з часу народження 

Митрополита Василя Липківського, осново-
положника відродженої Української Авто-
кефальної Православної Церкви. Головним 
завданням Митрополита' було — розчистити 
фундамент українського православ'я і збу-
дувати на ньому УАПЦеркву на основах 
євангельсько - апостольської науки. 

Василь Липківськнй народився 20-го бе-
резня 1864-го року в селі Полудні на Кнїв-
щині, в родині священика, де зберігалися 
українські традиції, мова, любов до Рідно-
го Краю. Закінчивши духовну школу в У-
мані, вчився він у Київській духовній семі-
наріі, а потім закінчив Духовну Академію, 
з ученим ступенем „кандидата богословія". 
У 1891 р. був висвячений на священика, і 
незабаром після того його призначили на-
стоятелем липовецького собору та інспекто-
ром шкіл. Після 11-ти років праці став дн-
ректором церковно - вчительської школи в 
Кнсві, але в 1905 був позбавлений цісї по-
сади за неприховуване „українофільство". 
Весною 1917-го року, коли почала валитн-
ся російська тюрма народів, Єпархіяльний 
Собор у Кнсві під головуванням о. прото-
іорея Василя Липківського ухвалив авто-
кефалію Української Православної Церкви. 
Закладене проѓ. В. Липківським Братство 
Воскресіння перетворилось у Всеукраїнську 
Церковну Раду, яка підготувала й скликала 
в січні 1918 Всеукраїнський Церковний Со-
бор. Коли в червні 1918 р. відбувся Собор 
Російської Православної Церкви, ні прот. 
В. Липківськнй ні ВЦРада не визнали його 
ухвал, бо вони були ворожі українському 
наррдові та його національно - державній 
боротьбі. Прот. В. Липківськнй у тон час 
працював над перекладокў Служби Божої 
на українську мову. У липні 1919 р, став 
вія настоятелем Софійського Собору. Вес-
иою 1920 року, в уже окупованому больше-
виками Ќнові, Всеукраїнська Православна 
Церковна Рада перестала вважати иосков-
ськнх єпископів за своїх зверхників. а на 
Великих Зборах 5-го травня урочисто про-
голоснла автокефалію Української Правос-
лавної Церкви. Перший Всеукраїнський 
Церковний Собор у жовтні 1921-го року 
обрав і, чином перших віків християнства. 
вясвятнв`на Митрополита Київського і всієї 
України протоієрея Василя Липківського! 
Акт висвячення відбувся в храмі св. Со-
фЩ Відтоді Митрополит розвинув велику ді-
лльність 'на славу Бога й України, завівши 
для Богослужень українську мову, підтво-
рюючи наші старовинні церковні співи, об-
рядові традиції, мистецтво. 

Діяльність веденої Митрополитом В. 
Липківським УАПЦеркви у всьому супере-
чнла комуністично - московському режн.мо-
ві. У 1927-му році НКВД поставило вимогу 
перед 2-им Всеу'країнським Собором — 
звільнити Митрополита, погрожуючи ареш-
тами н засланням. Звернувшись до рндаю-
чого духовенства. Митрополит сказав: ‚Хто 
могутніший за Бога? Кого, крім нього, ма-
смо боятися? Не бійтесь, хто служить Бо-
гові і своєму народові!" Двічі заарештовано 
Митрополита-Мученнка. Після арешту й 
заслання на північ у 1938-му році не було 
вже про нього жадних вісток. Митрополит 
Василь Липківськнй записаний в аналах 
української історії і в серцях українського 
народу, як новітній апостол і мученик за 
Церкву Христову і свій народ, як негасну-
чнй смолоскип на шляху наших змагань. 

Особа і програма ' 
Колишнього президента Д. Д. Айзен-

гавера критикують деякі американські пре-
сові коментатори — наприклад, Джеймс 
Рестон у ‚.Н. И. Таймсі" та Е. Дж. Гюз у 
‚.Нюзвіку", — що він ані сам не захотів 

' виразно запропону'вати когось із прихиль-
ннків ..посту'пового республіканізму" на 
республіканського кандидата у президент-
ських виборах, ані не сприяв акції проти-
діяння кандидатурі сенатора Беррі ґолдво-
тера. Відповідаючи на ці Докори, Айзенга-
вер заявив, що Республіканська партія 
..більша за окремі особи", — що в ній мо-
жуть вміститися і ..ліві", і „праві"; важлива 
— казав він, — не так особа, як програма. 
Йдучи за цісю думкою, республіканські гу-
бернаторн минулого тижня у Клівленді на 
з'їзді всіх губернаторів старалися підгото-
внтн тези, що лягли б в основу партійної 
програми, яку мас схвалити конвенція 13-
го липня цього року у Сан Франсіско. 

У цін справі — трохи правда за Айзен-
гавером, а трохи ні. Правда, людина повин-
на підпорядкуватися програмі партії, яка 
її делеґус, але правдою с теж, що люди-
на надаг. печатку програмі, яку виконує, 
людина фор.мус дію, особливо, коли вона 
є не манекеном, а індивідуальністю. По-
пажні шанси сенатора Беррі ГолДвотера ді-
статн номінацію під час республіканської 
конвенції на президентського кандидата 
стурбували так званих ліберальних респуб-
ліканців з уваги на опінію, що її мас Ґолд-
вотер. як речник право - консервативного 
крила партії, його різкі і часто необережні 
виступи — критика державного Суспіль-
ного забезпечення ; сугестія вжити атомову 
зброю проти комуністичних партизанів у 
Південному В'єтнамі чи вислати морську пі-
хоту, щоб забезпечити доставў води для ба-
зн Гвантанамо на Кубі — насторожили ба-
гатьох американців. Зрозумів це й Голдво-
тер і завернув з деяких своїх давніх край-
ніх позицій. Він заявив, що готов обмірку-
ватн „кожну розумну сугестію в кожній 
справі", — його прихильники пригадують 
теж, т о цілком інакше поводиться політик 
в опозиції і під час виборів, а цілком інак-
ше коли стає біля керми відповідальної 
влад і. 

Сенатор Беррі Ґолдвотер — снмпатич-
ний комусь чи ні — є, безумовно, одною з 
видатніших індивідуальностей сучасного 
американського світу. Його консерватизм в 
справах соціяльного характеру чи расового 
зрівняння справедливо породжує невдово-
лення і критику. Отож можливо, рацію ма-
ють виборчі фахівці, які твердять, ща кан-
дндатура Голдвотера не приманить вибор-
ців з великих американських міст, які ма-
ють вирішне значення для виборчої персмо-
гн чи прогрн. З другого боку — історія аме-
риканських виборів така багата на неспо-
діванки. що небезпечно бавитись у пророка. 

Справедливість змушує також признати, 
в ділянці закордонної політики становище 
Г'олдвотера заслуговує на увагу. Він не ві-
рнть в успіх політики „співіснування" з ко-
муністнчнимн країнами, вимагає твердішої 
і рішучішої постави tflo них, таврує уза-
лежнювання закордонної політики ЗЛА від 
настроїв в Об'сднаннх Націях, критикує у-
ділювання допомоги „невтральним", що на-
справді є прислужниками Москви або Пей-
пінгу- Коли б такі напрямні увійшли в про-
граму Республіканської партії, то вони на-
пено не пошкодили б ані ЇЙ ані, Америці. 

було нічого моторошного. 
Був собі відомий ходя — 
глузлива прозивна, що ц мо-
скалі придумали для кнтай-
ців, і що значила приблизно 
те саме, що й кулі, фелах, 
тобто безсловесне єство, яке 
слухняно виконує волю свого 
пана. Це назвиско проісну-
вало довгий час, аж поки, 
вжа за наших років, не зм`і-
нено її на „братній народ". 
Приводом для цього була ро-
зумісться, „братня віра" вн-
найдена Марксом, але „мейд 
іи Москов" Леніним - Сталі-
ннм, і накинена китайцям, 
щоб приєднати Іх під спільне 
крило великого інтернаціона-
лу з його центром у Москві. 
Засадннчо, за К. Марксом, 
,,пролетаріат не має батьків-
ЩННЇІ", але в конкретному 
випадку „рідній Москві" зро-
блено маркантний виїмок і 
названо її „столицею батьків-
щини світового пролетарія-
ту" з її „рідною мовою Лені-
на". 

Після цього, очевидно, „виз-
волення" „приєднання" та 

рента. Недавно кореспондент 
журналу „Юнайтет Стейтс 
Нюз енд Ворлд Ріпорт" за-
питав відомого історика Ар-
нольда Тойнбі: Як ви' це ба 
чнте, чи не є це засадннчо 
сваркою за кордони і терито-
рії?" — „Так, — відповів іс 
ториќ, — засадннчо, я думаю, 
китайці не люблять Росії то 
му, що із усіх тих сил, які в 
19-му столітті розбирали ки-
тайські землі, найбільше за-
брала Росія". 

Ситуація ясна і зрозуміла. 
І що тут поможе політграмо-
та? Невпорядкована, зле за-
господарована, утримувана 
силою війська і поліції ѓі-

ПЕРЕДСОБОРНІ ДУМКИ 
Вже 15-ий рік Владика 

Мстислав під зверхннцтвом і 
в тісній співпраці з Мнтропо-
литом Іоаном веде корабель 
Української П р а вославної 
Церкви в ЗДА бурхливим 
жиѓтейським морем. 

Не зважаючи на перешко-
ди збоку чужих елементів, а 
то й своїх, українських, які 
так легко піддаються воро-
жнм впливам і дають себе вн-
користовувати, як знаряддя, 
в поборюванні зросту полі-
тнчної сдности української е-
міграції, а зокрема в побо-
рюванні зросту УПЦ в ЗДА, 
наша Церква за тих 15 років 
значно зросла духово, чисе-
льно і матеріально. Число па-
рафій збільшилося в два з 
половиною рази, а число дій-
сних членів тих парафій — 
втроє. Саме ж число вірних 

ѓантська імперія має справді збільшилося за цей час з 
всі підстави боятися своїх ла-
сих і заздрісних сусідів, в то-
му числі Мао Тсе-тунга. В 
даному випадку питання та-
кож в тому, що на кін вихо-
днть не сила Европи, не 
.‚Дранг нах Остей", не кодек-
си законів Цезаря чи Напо-
леона, а автентична сила А-

воззсднання" набрало швид-!зії. Чингіз-Хана, сила маси, 
ких темпів і світових розмі-1 н тим самим сила чуття і при-
рів, СССР почав розсувати страсти. Дуже близька силі 
свої кордони, аж поки не сяг-
нули вони берега Південно-
кнтайського моря. І все, 
здавалось, гаразд, за „бать-
ка народного, за Сталіна рід-
ного" це почало входити в 

самої Москви, а тому на цей 
раз це вже не буде, як казав 
Толстой, двобій лицарської 
шпага і мужицької довбні, а 
тут іде довбня на довбню, ма-
са на масу, двісті мільйонів 

моду, і творилося враження, на сімсот мільйонів. Плюс мі-
що „рідна Москва з Мовою льйонн меґатонів атомовнх 
Леніна" буде дійсно ґльоба- просктилів. Перспектива гід-
льним поняттям, як це вис-1 на уваги. 
ловлено символом червоної 
п'ятикутної зірки на головній 
вежі Кремлю. 

Але стався несподіваний 
конфуз. Після останньої вій-
ни уся ця мудра конструкція 
почала, висловлючись совст-
ською мовою, „давати тріщи-
ну". Започаткував її. як відо-
мо, „вірний син югославсько-
го народу, народний герой і 
маршал Йосип Броз-Тітр", 
Це була неприємність, але, з 
огляду на її чисто балкансь-
кий і чисто льокальний ха-
рактер. її пережито, і вона 
почала забуватися. 

Та не захотів припинятися 
процес розтріскування. Навт 
паки. Він почав ширитися, 
аж поки не дійшло до того; 
що сам „вірний син братньо^ 
го китайського народу, ле-
ґендарний герой" Мао Тсет 
туйѓ, пішов слідами Тіта. І 
навіть більше: почали ши-
рнтися вперті чутки, що Мао 
не вдовольнясться, як Тіто. 
незалежним становищем, він 
не тільки не погоджується на 
спільну столицю, але й по-
чав робити великі „наруше-
нія" на довгому, 10 000-кіло-
метровому совєтсько - кнтан-
ському кордоні, домагаючись, 
не більше не менше, як ви-
рівняння якихось там ста-
рих. ще з царського пасу, те-
риторіяльних заборгувань. 

А це вже пахне нахабет-
вом. Мао Тсе-тунґ, соратник 
Сталіна, вірний учень Лені-
на, вихованець Москви — і 
такий, як сказав би Гоголь, 
пасаж. Він ганебно забув за-
конн марксизму, політграмо-
ту, він убрався у пір'я фа-
шизму. від нього понесло зо-
ологією, він вимагає зовсім 
так само, як свого часу вима-
гав Гітлер. 

Ситуація починає бути не-

Є Загато виходів з поло-
ження. Знаючи ментальність 
тих майстрів, їх історію, їх 
політичну традицію, вони бу-
дуть шукати засобів обійти 
небезпеку задніми ходами. 
Внклясти й вигнати з „Ко-
мінтерну" Мао, домовитися з 
Лондоном, вдатися до Ва-
шннгтону, ще раз приобіцяти 
...мирно співжити" і, розумі-
сться, показово зброїтися . . . 
Зброїтися і ще раз зброїтися. 
щоб в остаточному не бути 
озброєним. Бож і сам Тол-
стой зауважив одного разу, 
що чим більше росіян до чо-
гось готовляться, тим менше 
вони готові. Головне — напо-
лягати на русифікацію, щоб 
„єднн язик", і закручувати 
поліційні шруби. щоб „нія-
кнх крамол" . . . І довести ко-
лективізацію до таких успі-
хів. щоб, як казав недавно Мі-
колн. було вигідніше купува-
тн пшеницю в Канаді не ли-
ше ;уія Сибіру, але також і 
для України. 

Але чи поможуть тут сою-
зи із Заходом, для якого ма-
риво Чингіз-Хана багато да-
льше, ніж тінь Берлінського 
муру, чи поможе це щось 
тричі русифікованим ...чен-
шнм братам", полякам, мадя-
рам, німцям, всім „визволе-
ним і ощасливленим" соція-
лізмом? Це питання дуже 
невиразне. І воно ніколи не 
буде виразним просто тому, 
що там за виразність ніхто не 
дбає. „Чем он тсмнсс, тєм он 
покорнсс", — казали за ца-
ря. Темнота, невиразність, 
облуда, трюкацтво — основні 
догми їх політики. 

І дуже можливо, що й те 
далеке мариво на Сході 
страшак не лише для Крсм-
лю, можливо це мариво за-
грожус цілому світові, але 

стерпною . І дуже повчаль-! ввесь той світ така неіімовір-

35 000 то 70 000. 
Церква ступила на шлях 

нормального, ф і н ансового 
життя. Мас свій кошторис, що 
його розглядає рік-річно Ми-
трополнча Рада, фінансову ж 
діяльність систематично пе-
ревіряс Контрольна Комісія. 

Коштом пожертв вірних 
Церква придбала Оселю св. 
Апостола Андрія в Бавнд 
Бруку. Оселя мас 56 акрів 
землі, з відповідними прнмі-
щеннямн для Консисторії та 
інших релігійно - культурних 
установ. На Оселі містяться 
тимчасова церква, що обслу-
говус вірних цісї околиці, 
церковний музей, бібліотека, 
друкарня; упорядковано ук-
раїнський цвинтар, на якому 
вже спочиває багато і наших 
визначних діячів. 

У 1958-му році розпочато 
мільйонової вартості! будову 
Церкви - Пам'ятника, яка із 
зовні вже закінчена, а в най 
ближчому часі буде закінче 
на всередині. Довкола Церк-
ви - Пам'ятника вирівняно 
площу й покрито дорогу ас-
фальтом. засіяно травники та 
посаджено дерева. 

Оселя в Бавнд Бруку пере-
творилася на один з голов-
них осередків української е-
міґрації. Щороку' тут відбу-
ваються різні здвнги всеук-
раїнського значення, в яких 
беруть участь всі українці, 
незалежно від релігійних чн 
ПОЛІТИЧНИХ переконань. 

Консисторія провела вели-
ку видавничу роботу. Видано 
молитовники. Требник, Слу-
жебннк. Збірник проповідей 
Архиспнс. Володимира, нот-
ні партитури: Всенічну. Лі-
тургію. Великдень., Щомісяч-
но видасться журнал „Укра-
їнське Православне Слово", 
щорічно виходить календар з 
літературною частиною. Вн-
дано ..Історію Української 
Православної Церкви". Всьо-
го за той час вийшло понад 
100 назв різних книжок. 

Наша Митрополія увійшла 
в переговори з іншими Мнт-
рополіямн. У висліді цього 
переведено на конференціях 
Митрополій молитовне по-
сднання всієї Української 

на суміш протиріч, така іде-
альна коньюнктура для но-
внх авантюр, що Мао Тсе-
тунґ не був би китайцем, ко-
ли б він не захотів того ви-
корнстати, А десять тисяч кі-
лометрів кордону, за яким 
порожнеча і концентраційні 
табори — можуть змантнти 
на спокусу навіть святого. 

Православної Церкви в кра-
їнах вільного світу. 

Все це зроблено при актив-
ній участі Владики Мстнсла-
ва. Таким чином Архиспнс-
коп Мстислав, як енергійний 
адміністратор і талановитий 
організатор, своєю відданою 
працею, під зверхннцтвом на-
шого Митрополита, спричи-
нився до розвитку нашої Цер-
кви. Навіть свої вакації, які 
належаться кожній працюю-
чій людині, використовує він 
не для себе, а для" добра У-
ќраїнської Православної Цер-
кви і українського народу. 
В тій цілі вія їздив до таких 
центрів християнства як Цар-
город і Рим. 

Поїздка до Вселенського 
Патріярха здійснила мрії иа-
шого Високопреосвященного 
Митрополита Василя Липків-
ського і заходи Блаженнішо-
го Митрополита Полікарпа. 

Майже 300 років нога ук-
раїнського православного с-
пископа не переступала по-
ріг Фенару "— резиденції Цар-
городського Патріярха. Вла-
дика Мстислав не тільки пе-
реступив той поріг, але й з'я-
внвся там, як дорогий гість. 
Зустріч з Вселенським Патрі-
ярхом відбувалася з усіма по-
честями, які належаться ка-
нонічному православному с-
пнскопові. Мало того, Влади-
ќа дістав від Царгородського 
Патріярха Святе Миро, що є 
символом приналежности на-
шої Церкви до Вселенського 
Православ'я. 

Це — історичний крок на-
шого Владики Мстислава, за 
що ми повинні йому сердечно 
дякувати . 

В Римі Владика Мстислав 
був присутній на засіданнях 
II Ватиканського Собору в 
характері обсерватора, бувши 
персонально запрошений Се-
кретаріятом Собору, що свід-
чить про респект і пошану, 
які здобула собі УПЦ у віль-
ному світі. 

До речі, майже всі христи-
янські віровизнання, як про-
тестанти, свангелнки та інші, 
і нехрнстиянські, навіть жи-
ди, мали своїх обсерваторів 
на Соборі. Але ми не чулн. 
щоб хтось із них виступав 
проти того. Тільки серед на-
шого громадянства і священ-
ства знайшлися такі, яким не 
сподобався крок Владики, що 
ним підвищив він авторитет 
нашої Церкви. 

Крім того, Владика Мстис-
лав особисто відвідав Митро-
полнта Иоснфа Сліпого, щоб 
виявити своє особисте спів-
чуття і зрозуміння Його дов-
голітнього страдництва у 
Христі і для Христа. Ця зу-
стріч теж заслуговує на особ-
лнву увагу, бо Мнтрополито-
ві Сліпому належиться поша-
на, як братові у Христі і до-
стойному мужеві страдаль-
ного українського народу. 
Всі ж бо ми діти однієї Мате-
рі України, і та чи друга 
церковна приналежність не 
повинна нас ані ділити, ані 
наставляти одних проти од-
них. 

Під час подорожі Владики 
Мстислава трансльовано в У-
країну його інтервю з редак-
тором „Голосу Америки", а 
через італійську радіовиспль-
ню двічі передавано на Рідні 
Землі його промову. 

кя конференції складають з 
цієї нагоди' Доро^рму Архн-
паетнреві глибокий сннівсь-
кій поклін та щиросердечну 
подяку за всі його великі по-
двнги і жертвенні труди для 
розросту й доброї Української 
Автокефальної Церкви, як на 
Рідних Землях, так і на аме-
риканському континенті. Мо-
лимо Бога, щоб Він. Мило-
сердний. примножив сили та 
подав здоров'я Достойному 
Ювілятові і зберіг його на 
многії і благії- літа!" 

Владика Митрополит Іоан 
у своїм привітанні Ювілятові, 
що надруковане в „Правос-
лавному СЛові" за місяць 
червень 1962' року, між ін : 

шнм, висловлюється ось так: 
„Ваше Внсокопреосвящен-

ство, Дорогий- ‚Собрате! Цим 
я маю нагодў і велику ра-
дість привітати Вас з 20-ро-
ковинамн Вашої архнєрейсь-
кої хіротонії. Важкий подвиг 
архипастнрської праці Ви му-
жно, трудолюбно і вельми ко-
рисно несете вже двадцять 
р о к і в . . . 

„В наших особливих умо-
вах треба дійсно великої 
мужности, посвяти, щоб з ве-
ликим зиском для добра Цер-
кви пройти ту путь, часто бо-
лісну путь, яку ВИ, Дорогий 
Собрате, пройшли. Церква 
наша, власне. Ва'м, Вашому 
досвідові. Вашій мудрості зав-
дячус всіма її досягненнями. 
Це тому, що Ви з нами, тому 
власне наша Церква добила-
ся об'єднання більшосте ук-
раїнських православних гро-
мад. Це тому, що Ви з нами, 
Церква придбала свій тепе-
рішній Осередок, устаткува-
лася, скинула борги на нім, 
стала на здорову путь певно-
го, дбайливо вирахуваного 
бюджетового життя. Це то-
му, що Ви з нами, побудовано 
зовні Церкву - Пам'ятник — 
„дитину ваших мрій", видано 
вже 4 томи капітальної праці 
проф. Власовського „Нарис 
Історії УПЦеркви" та устат-
коваио національний цвин-
тар. Всього й не перелічиш. 
Все це Ви у нас створили і ми 
всі знаємо, в яких важких у-
мовах. посеред якої злоби й 
наклепів Вам приходнлося 
працювати. . 

„На довгі літа, Отче Вла-
дико! Зустрічайте Ваш 20-
літній ювілей в певності: 
Церква цінить Вашу працю, 
вона знає її і дорожить Вами, 
як її чинним Провідником. 
Молитви і найкращі зичення 
Церкви і мої особисті завжди 
з Вами. Живіть нам довгі й 
довгі роки! В опіці Божій 
будьте сильні духом і тілом. 
Церква з радістю вітає в Ва-
шій особі свого Архипастиря 
та великого Труженика і мо-
лить Бога за Вас". 

Важко в цій короткій стат-
ті вмістити' і показати всі ті, 
незміренно великі, заслуги 
Архнспископа Мстислава для 
УПЦ і взагалі для україн-
ського народу. Ще важче 
схопити й розкрити ту гли-
боку любов і пошану до на-
шого Владики, яку ми всі но-
симо у своїх серцях. 

Тому ми. Церковна Рада і 
парафіяни церкви св. Воло-
днмира в Джерзі Ситі — з 
огляду на заплямований в 
днях 23. 24 і 25-го ж о к я я в 
Трентоні. Н. Дж., черговий 
Собор Української Правос-
лапної Церкви в ЗДА. 

схвалювали корисну працю, 
яку він провів під час своїх 
візит. На конференції ж ду-

УЌРАШСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК у ЗДА 

ТАРАС ШЕВЧЕННО 
(ДО 150-ЛІТТЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

(16) 
Вадим Павловськин 

ШЕВЧЕНКО В ПАМ'ЯТНИКАХ 
Виникає питання: три міжнародні конкурѓи дали майже 

півтори сотні проектів. Невже ж між НИМИ не було добрих? 
Безперечно, непогані проекти були, але вони не були дос-
коналі. Об'єднаний Комітет та жюрі конкурсу почували ве-
лику відповідальність перед українським народом за покла-
дсну на них справу. Пам'ятник повинен був бути великим їв 

кола Біляшевський-`1. 20 травня 1913 року на черговому за-1 ній перебірливості, вибрав зі свого боку банальний проект J ховенства УПЦ в ЗДА в днях 
сіданні Комітету було поставлено питання про те, щоб замо- Антоніо Шіортіно. Відкинутий усіма членами жюрі напере-j 12 і 13-го червня 1962-го ро-
внти пам'ятник славнозвісному французькому скульпторові додні, цей проект промовляв до пересічного смаку і за нього ќу. яку очолив Владика Мнт-
Роденові, якщо проекти іменного конкурсу не задовольнять 
Комітет та жюрі--. Думали також запросити відомого росій-
ського скульптора П. Трубецкого. 

На тому ж засіданні Комітет одноголосно постановив за-
просити ще до жюрі художника Архіпова, скульпторів Зале-
мана та Беренштама, художника Святосл а всьќого та кол. 
ректора Академії Мистецтв, скульптора Беклемішева-'`. 

Вже те, що Комітет рішив звернутись до найславніших то-
ді скульпторів, що в склад жюрі було запрошено найбільших 
тодішніх мнстців та архітектів (Фомін, Бенуа, Беклемішев) 
- - вказує, як поважно, з якою відповідальністю він ставився 
до будови пам'ятника Шевченкові в столиці України. 

Не чекаючи конкурсу. 2 серпня 1913 р. Об'єднаний Ко-
мітет послав Роденові листа з замовленням проекту пам'ят-

голосувало 14 з 16 членів ' . Ірополнт Іоан, винесено 
Проти цього рішуче запротестували Микола Біляшевсь-1 таку постанову: 

кий і Василь Крнчевськнй, схиляючись на користь проекту „Дня 14-го травня ц. р. 
Шервуда, з деякими змінами. їх підтримали всі найвидатні- ! звершилось 20 років від часу 
ші українські мнстці. Проект Шервуда був. як на ті часи, не і єпископської хіротонії нашо-
позбавлений оригінальносте, дещо революційний і. вживаю- ;го ВПреосвященного Архи-
чи сучасного виразу, „модерний". На степовій магнлі снді- єпископа Мстислава, яка від-
ла постать Шевченка. Коло ніг йоѓл, на горельєфі, в дина-і булась на Рідних Землях, у 
мічній групі людських фігур символічно були представлені j золотоверхому Кнсві. Учасни-
герої та персонажі ного творів. Позаду був горельєф зі сценою І 
на сюжет з „Гайдамаків". Проект був задуманий гостро й ці-! 

В Европі багато українсь- j звертаємося до Передсоборної 
ких осередків із захопленням комісії з проханням постави-
вітали Владику і на місцяхjT H н а Соборі ось такі внески: 

— Про вищу церковну на-
городу для Архиспископа 
Мстислава; 

— Про спеціяльну подяку 
йому за жертвенну працю 
для добра УПЦ і українсько-
го народу; 

— Просити Владику Мстн-
слава, щоб він і надалі про-
вадив керівніщтво Консисто-
рісю УПЦ в ЗДА. 

Церковна Рада парафії ѓв. 
Володимира в Джерзі Ситі, 
Ню Джерзі. 

каво з ПОГЛЯДў.композиції, хоч він погано рисувався в силу- іМаслянннків та Петро Холодний - опублікували в газетах 
еті. Проект Шіортіно не відзначався гостротою задуму або j і в ряді журналів, як „Сяйво". „Дзвін", „Искусство вь Южной 
новаторством. Він був консервативно-академічннй, банальний, j Россіи" та ін., протест проте самовільної постанови Об'едиа-

Невідомо. яка була відповідь Родена. Комітет замовив але технічно виконаний добре. Пропорції пам'ятника з сндя-j ного Комітету. 
твором мистецтва, твором великого майстра, гідним великого ‚конкурсні проекти скульпторам Н. Андреєву (Москва і, акад. чою постаттю поета були гармонійні і добре знайдені, силу- Протест кінчається проханням: „Якщо вже доля такого 
поета. Комітет не міг дозволити собі витрачати зібрані цо 
копійках народні гроші на абиякий пам'ятник. Це було ос-
новною засадою Комітету й жюрі та причиною, чому жюрі 
відкидало всі проекти. Між ними були деякі непогано заду-
мані, але безпорадно зроблені. Більшість митців, що посилали 
свої роботи на конкурс, не були першорядні, а ці останні вже. 
очевидно, вичерпали свою творчу фантазію на попередніх 
конкурсах. За порадою Сергія Тнмошенка, жюрі ухвалило ре- {скульптора 
комендувати Комітетові замовити проекти на конкурс. 231 мнстців ирі 

Ф. Беренштаму. Леонідові Шер`вуду (СПБ). Миколі Гаврнл-ѓєѓно пам'ятник був виразний. ' монументу стояти на Україні — про одне просимо: замість 
нові (Львів) та директорові Англійської Мистецької Академії! Це підкупило Комітет, і він ухвалив .проект Шіортіно. н а п и с у „Шевченко" викарбувати „Шевченкові Об'єднаний 
в Римі. Антоніо Шіортіно. який сам ще весною запропонував j відкинувши рекомендацію щодо проекту Шервуда. Недолі- Комітет' 

Об'єднаннЃі Комітет визнавав деякі хиби проекту Шіор-

С. Волнухіна з Москви. Крім того, ще декілька 
ідуватн .комітетові звмџвпти иілљічя net липнули;. -^‚.мттцін прислали на конкуію свої проекти без спеціяльного 

грудня 1912 р. Об'єднаний Комітет затвердив постанову жю- j замовлення, між ними — Н. Кавалерідзе, Т. Палій-Пащсико, 
рі і вибрав Комісію для розробки питання при новий, іменний: Іван Малнновськнй. чех Генріх Pax л Праги, архіт. Л. Тра-
unmvoc. У Комісію ввійшли М. Біляшевськнн, .1 . Жебуньов(кал та І. Забек і е . 

лютого 1914 р. жюрі в складі Миколи БІЛЯШСВСЬКОГО, 
Василя Крнчевського, Ф. Лнзогуба та Сергія Світославського 
розглянуло всі проекти, але знову не ухвалило НІ ОДНОГО. 
Проте, воно відзначило проект Леоніда Шервуда, хоч вва-
жало. що він потребує переробки, та проект Сергія Волну-

свої послуги-'. Кожному з них мало бути заплачено по 1 ти-ікамн проекту Шіортіно були шабльоновість композиції 
сячі карбованців. Жюрі мало розглядати ПРОСЌТИ 2 лютого! поверховність задуму, а також - „малоросійсько-оперетко 
1914 р. ВИЙ" характер фігур, починаючи з постаті самого поста. щ о , т , н о - алс вважав, що їх легко усунути переробкою. 

Бсренштам згодом відмовився, і на місце ного запросили і сидів, розкинувшись, у шапці набакир і вишиваній сорочці 

конкурс. У Комісію 
та С. Лавреитівв-". 

б. Іменний міжнародній конкурс 
8-го березня 1913 року Об'єднаний Комітет розглядав 

питання про вибір жюрі і намічав мнстців, яким замовити 
проекти. До жюрі були обрані Фомин, Василь Крнчевськнй, 
А Бенуа Сергія Тимошенко, Дьяков, Федір Лнзогуб та Мп-

хіна. Сиітославсі.кнй був також і проти проекту Шервуда. 
3-го лютого Об'єднаний Комітет, щоб покласти край та-

на скелі. Під ним, перед підніжжям стояли, цілуючись, жін-
ка з дитиною і чоловік, коло них - кобзар, а за ними — 
тополі, верба й селянська хата, та ще якась постать. 

Оця „опереткова малоросінщнна" викликала ряд протес-
тів. Дм. Антонович. Mux. Біляшевськнй-``. М. Паращук-", 
Вссв. Чаговець, та інші .чистці й культурні діячі Києва, С 
Васильківський, С. Тнмошенко-Галнцький, Mux. Уваров і 
Вареніцнн з Харкова " та з інших міст гостро виступили в 
українській та російській пресі проти проекту Шіортіно. Гру-
па київських мнстціп Ф. Балапетч.кнй. Мих. Бойчук, Миќ. 
Вурачек, їв. Генюк, Гр. Дядченісо, Фогііі Крлсицькпй, Василь 
Крпчевський, Федір Кричепськнй. Г, Крушсвсі.кнй. Віталій 

ї"Укр. ЖН.ІІІЬ, 1913. и. І, ст. 108; ч. 4. ст, 85. 
и Укр. ЖІІІИІ!., 1913. ч. З, ст. 77. 
їгУкр. Жизіљ, 1913, ч. 6, ст. 93. 
" Т а м само. 
- 'Д . Іофанов, Матеріяли про жптти 1 творчість Т. Г. Шгп-

чічіка, к. 1957. 
-' Укр. Жн.шь. 1913, ч. 7-8. 
-ЯД. Іофанов. Матеріяли . . . . ст. 215-216. 
ѓ`'А. Шменко. Вітчизна, 1961, ч. 5, ст. 170. 
W Сяйво. 1914. ч. 2. 
--о Сяйво. 1914. ч. 4. 
г̀ ` Д. Іофанов: Мате ріали . . . . .ст. 220, 
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Українська Громада в Янґставні вшанувала 
70-ліття УНСоюзу 

Редактори онтарійської етнічної преси 
відбули краєзнавчу подорож 

В першому ряді сидять зліва: Дмитро Шмаі'ала — головний 
радний УНС, д-р Ярослав Падох — гол. секретар УНС, Петро 
. Гицак — голова Округи і секретар 230 Відділу, нагороджений 
.іе.щлеіо о. Г. Грушки, о. Василь ()лійсик — нарох місцевої 
православної перќин, адвокат Михайло Юрчишнн — голова 
місцевого УККА і тостмайстер, Олеся Добрянська — сеќре` 
тарќа 274 Відлілу, Анна Сорока — предеідннця 119 Відділу, 
Андрій Д ж у л а — головний радний УНС. Стоять в другому 
ряді: Степан Пурий — секретар 218 Відділу, Михайло Мар-
тнншннн — ирсдсідннк 230 ВІДДІЛў, Ольга Мотрин, Володи-
мнр Гірняк — об іасннй організатор УНС, Василь ІІрокопш;, 
СУДДЯ, ї ї о с н ф Калмацік, с у л і я И. Франце, Г. Гетлов, Естел. іа 
Г.о.іошнн — предсідшщя 348 Bi.cu.iy, Марія Макар — 

секретарка 348 В'иділу. 

Янґставн. — 31-го травня толнцької церкви. В програ-
тут відбувся д у ж е в д а л и й му свята ввійшли промови го-
Юнілейний Бенкет, на якому ловного секретаря УНСоюзу 
відзначено 70 років труду і `Ярослава Падоха, м е й о р а 
незрівняннх успіхів УНСию- Янґставнў. Б. А. Фласка, Сте-
зу. Бенкет відбувся заходами {пана Оленина, б. стейтового 
Окружного Комітету Відділів! сенатора і головного касира 
УНСоюзу в залі місцевої ќа-1 словацького забезпеченевого 

Департамент Турнстики та 
Інформації Онтарінс ь к о г о 
провінційного уряду влашту-
вав для редакторів етнічних 
часописів, зорганізованих в 
Тороитській А с о ц і я ц і ї Ет-
нічної Преси, краєзнавчу ман-
дрівку по важливіших і ціка-
вих з туристичного погляду 
місцевостях Східнього Онта-
ріо. Тура тривала від 19 до 
25 травня. 

Участь взяло 28 редакторів, 
які репрезентували 28 часо-
пнсів в 13 мовах. Найбільшою 

' групою редакторів була ук-
I раїнська, в якій були: о. П. 
Хомин (Наша Мета), В. Ле-
вицький (Новий Ш л я х ) , д-р. 
Б. Стебельськнй (Гомін Ук-
раїни), д-р Ст. Росоха (Віль-
не Слово) , М. Королишин 
(Батьківщина) , п н і О. Ма-
ланчук (Ми і Світ), П. Воли-
няк (Нові Д н і ) , О. Тарнавсь-

I кий ( Ю н а к ) . Поїздка відбу-
I валася автобусом, щ о його 
j супроводив весь час крузер 
І Онтарійської провінційної по-
! ліції і авто фільмового відділу 
і Департаменту турнстики з 
І двома фільмовими оператора-

мн. З цілої тури буде зладже-

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІШ ЌЛЮБ 
у ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

С У Б О Т А , 2 0 - г о Ч Е Р В Н Я 1 9 6 4 р . 
Зали „ДОМУ МОЛОДІ" 

4949 Н. Олд Порк Гд. 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 
ЯРА СЛАВУТИЧА 

1. Доповідь на тему ..Шспчснкоіи' поетика" 
2 Читаний }'ривка з нової поеми. 

Початок о год. 7:3(1 веч. Гостей щиро пітасмо 

УКРАШСЬКА КАТОЛИЦЬКА ПАРАФІЯ 

j СВ. АРХ. МИХАЇЛА в Дірборн, Миш. 
j повідомляв, що 

! БЛАГОСЛОВЛЕННЯ 
УГОЛЬНОГО КАМЕНЯ 

; НОВОЇ ЦЕРКВИ 
{ — відбудеться — 

в неділю, 21-го червня 1964 року 
в ' ѓ о д . 5 : 3 0 п о но . і . 

Е к с ц е л е н ц і я К и р Я Р О С Л А В І А Б Р О 
довершить обридў благословення. 

Торжеетпо ІІІЧІІСТЬСЯ піюцесісю від теперішньої церкви 
І до місця будови пової церкви. 
І Н;і це торжеетпо, золрошусмо Всч. Духоиеѓютво. пара-
I фіяльні -пі світські оргаш:іаціі та всю українську громаду 
І ДітроПту ЃІ околиці 
І о. ІВАН ПГОКОІІОВІІЧ, парох 

І 
І Парафіяни Перќші eti. Арх. Мнхііїла 

ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ ВІДДІЛІВ 
в НЮ ЙОРЌУ 

УНС 

— влаштовує — 

в суботу, 20-го черпни ІЯ6-1 р . 
о г о д . 7- ій веч . 

в Д О М І В Ц І Т О В А Р И С Т В А „ Д Н І С Т Е Р " 
З (Л-го В і д д і л у У Н С о ю з у 

при 119 Ќвию „А" (між 7 1 8 вул.) в НІО ПОРЌУ 

С О Ю З О В У В Е Ч І Р К У 
на яку аапрошус місцевих і довколишніх союлових діячів. 
членів, їх родини та їхніх приятелів, а зокрема представнн-
ків всіх союзових Відділів та Інших громадських установ, 

як також сусідних Союзовкх Округ. 
На Вечірці будуть вручені пам'ятќові ІОВІЛКПНІ МЕ-

Д.ЧЛІ о. ГРИГОРІЯ ЃЃЃІНКИ, видані л нагоди 70-річчя 
„Свободи" аа заслуги прн розбудові УНСоюзу в 1963 році-

Атракцією Вечірки буде виступ відомого письменника 
і союзового діяча 

ІВАНА КЕРНИЦЬКОГО-ШЕРА: 

„Слово до Медаленосців" 
В Зустрічі візьмуть участь члеќн Ккзекутинн УНС'оюзу. 
Вуфст і minimal $'і..")() від особи. 
ЗголоПіення до участи телефоном - АЛ -1-2280. 
Союзовці: Громадяни! Не прогайнуйте нагоди друж-

ньої і цікавої товариської розваги. Негайно зголосіть свою 
участь у Вечірці 

товариства „Сокіл", який по-
дібно, як УНСаюз, мас свій 
осідок в стейті Н ю Д ж е р з і та' 
місцевих українських паро-
хів о. монс. Лева Адамяка та 
о. проѓ. Василя Олійника, З 
привітом виступили головні 
радні У Н С о ю з у Дмитро Шма-
ґ а л а з Клівленду і Андрій 
Д ж у л а з Ембриджу . Н а мис-
тецьку програму склалися 
танцювальні виступи аясамб-
л ю Богдана Мишія та співочі 
продукції трьох сестер Оќса-, 
нн, Орисі і Марусі Штннь. 

Всі промовці підкреслюва-
ли великі заслуги УНСоюзу 
у його піонерській праці на 
американськім, у к р а їнськім 
ґрунті. Мейор Ласк висловив 
найвище признання д л я укра-
їнської групи свойого міста, а 
Степан Олениќ передав У. Н. 
Союзові з нагоди ювілею най-
щиріші привітання від свосї 
організації, яка гуртўе понад 
50,000 словаків та від її екзсг 
кутиви, яка мас свій осідок в 
Пасейку. Д р Я. Падох виго-
лосив головну промову, в якій 
представив історичні заслуги 
УНСоюзу в зорганізуванні 
маси українських емігрантів в 
Америці і Канаді в свідому 
національну громаду. Зміну 
назви цісї найстаршої укра-
інської світської організації, 
яка зразу називалася русь-
кою, а врешті українською, 
порівняв з відомими унівеі.оа-
лами, які визначували поступ 
дозрівання українського гро-
мадянства під час визвольних 
змагань після першої світової 
війни. Після двох історнч-
ннх завдань: зорганізування 
української громади та її на-
ціонального усвідомлення, У. 
Н. Союз успішно виконав тре-
тс завдання: познайомлення 
американського загалу з ук-
раїнцямн, їх історісю та зма-
ганнямн. Чимала бібліотека 
англомовних книжечок про 
Україну, видана заходами і 
коштами УНСоюзу , останньо 
завершена Е н ц и к л опедісю 
Українознавства, допомогли 
ввести українську громаду в 
Америці, як рівнорядну поміж 
інші національні групи. Бен-
кет відкрив голова ювілейно-
го комітету, а водночас Ок-
ружного Комітету Відділів 
УНСоюзу, Петро Ліщак, який, 
привітавши прнявних, попро-
сив о. монс. Адамяка провести і 
.молитву. Бенкетом вміло про-
водив місцевий адвокат, голо-
ва Відділу УККА, Михайло 
Юрчишнн. Бенкет відбувся у 
великій по береги заповненій 
залі і закінчився молитвою, 
проведеною о. прот. Олійни-
ком. Поміж видними гістьми 
бенкету, яких представлено 
приявним, знаходився також 
обласний організатор УНСо-
ю з у Володимир Гірняк, який 
перебував в О г а й с ь ќ о м у 
стейті на організаційній по-
їздці. 

В неділю, 21-го червня 1964 — о год. 4:00 по пол. 
в Л критському Інституті Америки — `і Іст 79-та пул. (ріг 5-ої Еве.). НЮ ИОРК 

під протекторатом О. У. А. „САМОПОМІЧ" 

КОНЦЕРТ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ 
ФОРТЕШЯНОВОІ кляси 

проф. д-ра М. ПОЛЕВСЬКОГО 
Участь беруть: 

О БАРАНГЬКИИ. X БЛРАНСЬКИИ. В ГАЛІБЕИ, З ГАЛЮЕИ. М. ГАЛІЙ. 
М ГЕЧА І ДЕМЧИШИН Д. ДОРОЖИНСЬКИИ, І. ЗЕЛЕНСЬКА, Б. КОМРОВ-
СЬКИП Ю КУХ .1 ЛУКЛСЕВИЧ. О. .TVTIAHL. Н МИГЬКО, І. НАСАДЮК. 
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ний документарний красзнав-
чяй фільм. Керував мандрів 
кою делегований Депнрта-
ментом Турнстики урядовець 
Е л Вени. 

З Торонта тура проходила 
через важливе з історичного 
погляду місто Кінстои, д е ре-
дакторн оглянули, побіч ін-
шнх пам'яток і особливостей, 
старий форт Генрі, щ о став 
тепер своєрідним м у з е й н ю і 
експонатом, в якому затрима-
но однострої і весь військовий 
побут з часів його збудування 
в 1830-их роках. Д в о г о д и н н а 
прогулянка моторо в и м суд-
ном по ріці св. Лавреятія в 
околиці Гананокве, де розки-
нулася одна з найкращих у 
світі водних 'панорам „Тисячі 
островів", б у л а дальшим ета-
пом тури, після чого туристи 
спинилися у місті Броквілл. 
В дальшому туристи огляну-
ли село-заповідник т. за. „Ал-
пер Кенада Вілледж", де у 
формі піонерського селиша 
розташовано 45 оригінальних 
історичних будинків б ільше 
як столітньої давносте разом 
з їх тогочасними устаткуван-
ням і мешканцями, які іято-
струють собою піонерський 
побут Горішньої Канади пер-
шої половини минулого сто-
річчя. 

Відвідини нової потужної 
гідро-електрячної станції на 
ріці св. Лаврентія в місті 
Корнвалл перенесли туристів 
назад в часи модерних тех-
нічних досягнень, після чого 
столиця Канади Оттава гіри-
вітала їх заквітчаними у ту-
льпанн надбережжями і мо-
дерннми будинками цього га-
рного, над одноіменною рікою 
положеного міста. Там реда-
кторн познайомилися з нови-
мн плянами розбудови кана-
дійської столиці і з прнготу-
ваннями до святкування 100-
річчя Канади в 1967 році. 

Пансіон „Картузи", влас-
ність польсько! родини Ж у р а -
ковських в лісистій околиці 
над озером біля Берріс Бей 
був приємним місцем відпо-
чинку четвертого дня тури і 
переніс туристів у затишну, 
далеку від міського гамору та 
поспіху атмосфер'у пансіонно-
го підприємства, яке дас ве-
лнкі бизнесові можливості 
для підпрнсмчивих осіб у ко-
жній мальовничій закутині 
Канади. Горбуваті, мережані 
лісами і озерами краєвиди ці-
сї околиці були прологом до 
дальших відвідин найбільшо-
го заповідника Онтарійської 
провінції .‚АльґонквіЯ парку" 
з його дикою, незайманою 
красою лісових пустарів і во-
дннх плес. 

Мідленд. місце перших хри-
стнянськнх богослужекь на 
Канадській землі і осідок мі-
сії перших канадських свя-
тих-мучеників за хрнстиянсь-
ку віру, а далі реконструкція 
ІНДІАНСЬКОГО селища з часів 
перших білих поселень у Ка-
наді були черговими зупяя-
ками в часі цісї цікавої крас-
знавчої подорожі редакторів 
етнічної преси, яка закінчя-
лася відвідинами водопадів 
Ніяґари, огляненням Шекспі-
рівського театру у Стратфор-
ді і міста Кіченер, що с од-
ним з найбільших осередків 
старої німецької іміграції. 

В кожній місцевості зустрі-
чалн і вѓѓали туристичну гру-
пу етйічннх редакторів пред-
ставники місцевого самовря-
дування, члени місцевої тор-
говельно-про.мислрвої Палати 
і представники місцевої пре-
сн. 

Краєзнавча тура етнічних 
редакторів була поважним у-
спіхом у популяризації етні-
чннх груп серед мешканців 
відвіданих місцевостей, де иі-
сцева преса віддавала багато 
місця цій події. Одночасно ця 
тура мас на меті популярнза-
цію турнстики по атрактивній 
східній частині Онтарійської 
провінції, до чого повинна 
прн чи питися також етнічна 
преса Канади. 

З А К Л И К 
ДО ВСЬОГО ЧЛЕНСТВА „З А Р Е В А" 

Стоїмо напередодні найбіль-
шого і до цього часу нечува-
ного у своїх розмірах здвигу, 
Що його в дні 27-го червня 
1964 р. переживатиме україн-
ська еміграція — відкриття і 
посвячення п а м ' я т н и к а ' Ѓ . 
Шевченка у Вашингтоні. 

У цій своєрідній „прощі" та 
маніфестації, яка Повинна за -
демонструватн нашу якнай-
бДльшу силу і якнайкращу 
з о р г а н і з о в а н і с т ь , братимуть 
активну участь найшнрші 
кола нашого суспільства. У 
ц'ей врочистий день будуть 
заступлені всі прошарки на-
шої еміграції. Прн різнород-
инх світоглядових розходжен-
н я х українська еміграція ста-
Ие в цей момент одним нероз-
ривнии монолітом! У Вашннґ-
тоні не забракне ні науковців, 
ні культурних, політичних, ні 
суспільно - громадських д ія-
чів. З різних частин світу, з 
далеких провінцій Канади та 
різних стеЙтів З Д А прибуде 
стара і нова еміграція та ті, 
які вже роджені поза межами 
нашої Батьківщини. Н е з в а - ! . 
жаючн на ті, чи інші політич-1 Вашингтона. 

ні погляди, без різниці гіа ві-
роісповідання — до Вашниґ-
тону прибудуть ус і ! 

А в першу чергу прибудуть 
масово молодечі, студентські і 
академічні товариства. Тому 
під час цього торжественного 
акту не повинно забракнути 
і нашої активної у ч а с т и . 
„ З А Р Е В О " не м о ж е і не по-
винно стояти осторонь! Ми не 
сміємо, ставши збоку, прягля-
датнсь і бути тільки пасивнн-
ми учасниками, коли все, — 
буде йти в організованих ла-
вах в поході. 

У зв'язку із цим закликаємо 
все наше членство численно 
прибути до Ввпгяягтону. Усі 
наші члени і прихильники — 
без різниці на вік і стан — по-
винні йти в поході, як окрема 
група „ З А Р Е В А " . 

За Центральний Провід 

Павло Дорожннськнй, 
голова 

Анна Нроцнк, секретар. 
П. С. З б і р к а учасників 

в суботу 27-го червня 1964 р. 
о год. 10-ій рано на площі 

К О К У Н і К А Т 
СОЮЗУ УКРАЇНСЬКИХ Х О Р І В А М Е Р И К И 

справі участи у відслоненні Пам'ятника Т. Шевченка 
в дні 27-го червня ц. р. 

Союз Українських Хорів Аме-
рнкн подає до відома, щ о у 
поході , у відспіваќні Гимнів і 
„Заповіту" біля Пам'ятника, 
та в обох концертах візьмуть 
участь слідуючі хори, члени 
С У Х А , а т о : 

Х о р „Дніпро" Клівленд, ди-
ряґевт Євпен Садовський. 

Х о р ‚Думка", Н ю Иорк, дн-
рнгент Іван Задорожянй. 

Х о р „Кобзар". Філадельфія, 
дир. д -р Антін Рудницький. 

Х о р „С л а в у т а", Шикаго , 
дир. д-р Ярослав Кокорудз . 

Х о р „Союзу Украіяок Аме-
рикн", Відділ 22, Шнкаго, 
д а р . Юрій Яримович. 

Х о р „Сурма", Ш и к а ґ о , дир. 
проф. Іван Трухлий. 

Хор „Трембіта", Нюарк, дир. 
Всеволод Будний. 

Хори в азбучному порядку, 
попереджені „Капелею Бунду-
ристів ім. Тараса Шевченка", 
5 Дітроиту з диригентом Іва-
ном Задорожним, включаться 
у похід прн вулицях „N" і 
гВ-ій" і відспівають біля Па-
м'ятняка. в сз^проводі баяяур. 
американський і український 
Гимни і „Заповіт". Дириґува-

тиме д-р Антін Рудницький, 
мистецький керівник СУХА. 

Пронситься усіх учасників 
разом з хорами відспівати 
Гимни і „Заповіт" і в цей спо-
сіб надати нашому найбіль-
шому національному Святові 
велнчностн і поваги. 

Згідно з програмою виступ-
лять поодинокі хори, в супро-
воді фортепіяна і симфонічної 
оркестри ьраз із „Театром 
Шевченково'го Слова" під 
мист. керівництвом Олімпії 
Добровольської і артистом 
Василем Шустом, рецитація 
англійською мовою, — в кон-
цертах о год 5-ій і 8:30 веч. 
в залі Constitution Hall при 
18and С Stree t s N. W. запро-
шуємо наше Громадянство за-
вітати на ці концерти і своєю 
участю віддати шану Поетові. 

Концерти розпічнемо точно 
в назначених годинах, тому 
просимо в ж е заздалегідь за-
купити квитки вступу, щоб 
не чекати в черзі і стратити 
початок концерту. 

Управа Союзу Українських 
Хорів Америки 

До Українського Жіноцтва 
У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СВЯТОМ ВІДКРИТТЯ ПААГЯТИИКА 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ВАШИНГТОНІ 
Наближається день велико-

го національного Свята. Союз 
Українок Америки, як і інші 
українські організації й уста-
нови. бере о р г а н і з о в а н у 
участь у цьому Святі й твори-
тиме в поході окрему групу. 

Запрошуємо все українське 
жіноцтво Америки і інших 
континентів, яке приїде до Ва-
шннгтону на врочисті Вікрит-
тя взяти участь у спільному 
поХоді, щ о б у радісній зустрі-
чі і всією українською жіно-
чою збірнотою поклонитися 
генієві українського народу. 

Закликаємо всіх ч л є н о к 
прибути, щ о б віддати - честь 
нашому Пророкові і показати 
нашу організаційну зрілість і 
Солідарність. 

Н а ш а збірка на площі під 
пам'ятником Вашингтона, під 
написрм СУА (Washington 
Monument; On the Mail, Con-
etitution Avenue at 15th S t y 

Д л я членок С У А побажа-
ний стрій: чорна безрукавка 
(ші(рт) і вишивана, або біла 
б л ю з ќа. 

Головна Управа 
Союзу Українок Америки 

ВІСТІ з 
з ДАЛЕКОЇ ццтЕсаги 
ПРИБУДУТЬ у влгаинг-

ТОЯГ Звв ОС№ 
Українці в Міняесоті — це 

одна з д у ж е в іддалених на-
шнх г р у п від Вашнягтону . 
Організаційний референт міс-
цевого К П Ш , п. М. Д е р б у ш , 
повідомляє, що ти громада пе-
ревнконала вже квоту збірки 
На пам'ятник Т. Шевченкові . 
Місцевий К П Ш видав опеці-
яльну Шевченківську відзиа-
ку в національних кольорах; 
Хто їхатиме д о Вашингтону, 
той одержить щ е і блакитну 
стрічку з написом золотом 
‚‚МІяяесота" (ціна в ідзнаки 50 
ц.) . Збірним пунктом д л я всієї 
групи буде у Вашингтоні г о -
тель „Пляза": ріг 1-ої вулиці 
та , Д " вулиці, Норт Іст. 

Д О 60 О Р Г Д Н І З А Ц І П 
І 8000 низових КЛІТИН 

у системі УККА 
Як довідуємося від керівних 

кіл Українського Конгресе в о-
го Комітету Америки, й о г о 
членами є 60 українських на-
ціональннх організацій та д о 
3,000 низових клітин цих ор-
ганізацій. Вважаємо з а по-
тріне, а навіть необхідне, щ о б 
усі вони делегували по 1—2 
своїх репрезентантів н а за-
ключний Ювілейний Бенкет у 
„Арморі", 27-го червня у В а-
шинттоні Там представники 
ў к р а ї нського політичного і 
культурного життя подяку-

ють америкаяському ЎўЛЯЩ 
й народові з а звернення увага 
на проблему поневолених на-
цій, в тому числі нашої Укра-
їни, і з а дозвіл на встановлен` 
ня пам'ятника Співцеві свобо-
д и і національної незалежно-
сти Тарасові Шевченкові — у 
столиці З Д А . Там також бу-
дуть виголошені головні про-
мовн амернканськими достой-
никамн. Як відомо, Ювілеќ-
нин Бенкет закінчиться кон-
цертом Капелі Бандуристів ім. 
Тараса Шевченка, що так до-
бре відповідає духові Свата в 
нагоди 150-ліття народження 
Кобзаря України. 

Пресбюро Красвого К П Ш 
востаннє п рита дўе в с ь о м у 
громадянству Америки ft Ка-
нади про необхідність негай-
но, д о 21-го червня слати до 
Централі К П Ш у Н ю Иорку 
замовлення на квитки — на 
участь в Бенкеті з нагоди іс-
торичної події у Вашингтоні. 

# Рада Бгзпекн Об'сдшшжх 
Націй прийняла окрему резолкк 
цію з закликом до уряду Тїів-
денно - африканського Союзу, 
щоб той уряд не виконав засу-
дів смертн, проголотених су-
дом проти осіб, що в бороѓтьбі 
проти біло - расової політики ре-
жиму прем'єра Верверда перево-
дяли терористичні акти. Швдев-
BO - афршшнськиЯ Союз До 
цього часу ие реагував на всі 
постанови і заклики Об'єднаних 
Націй. 

38-ии ВІДДІЛ ОДВУ В ГЕМСТЕДІ, ILR 
д і л т ь с я з Друзями сумною вісткою 

про смерть свого Члена 

сл.п. Юрія КОПИСТЯНСЬКОГО 
що відійшов у Вічність ненадійно 

12-го червня 1964 року. 
Довголітнього в'язия польських тюрем І Берези Картузької, 
б. учасника українських Внзвольних Змагань, знаного ко-
оператора та злсяуженого організатора Ярославської землі. 

ПОХОРОНИ в ПОНЕДІЛОК 15-го червня 19С4 р. О год. 
10-ій рано з церкви Пресвятої Родиш у Weet-Isllp (Babylon) 
на католицький цвинтар. 

УПРАВА ОДВУ в ГЕМСТЕДІ, Н.П. 

Членам ОбВУА та всім кол. Воякам подаємо сумну вістку, 
що дня 11-го червня 1964 року ўвечорі, помер нагло від 
удару серця в свосму .помешканні у Вест Айсліп, Н. П., 

на 63-му році життя 

СВ. IL 
Юрій-Віктор Копистянсьний 

народження 1902 року 
в Дальовій, нов. Сяніќ, Зах. Україна, б, учасник Ввзволь-
иої Боротьби України в лавах Українського Війська, акткв-
ний член Відділу ОбВУА Ню Порк, визначний громадський 

'діяч в Краю та на еміграції. 
Похорон відбувся в понеділок, 15-го червня ц. р. з до-

му жалоба до української греко-кат. Церкви, а відтіль на 
місцевий цвннтар-

Огиротілій Родині Покійного Побратима Зброї, передас-
мо вясловя сердечного співчуття. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
Управа Відділу ОбВУА. Ню Иорк 

^ = ^ Z 

Українська хроніка 
Џ З ќ ѓ ѓ і Комбатанта" ч. 2. за 

1964 вийшли з друку в Ню Иор-
ку, за редакцією І. Кедрина-
Рудннцького та Ю. Тнса-
Крохмалюкя. У числі на 64 ст. 
— матеріялн з нагоди 150-літ-
тя народження Т. Шевченка, 
статті, на арсині теми, докумен-
ти про смерть ген. Ватутіна, ба-
гатмй відділ мемуарів, хроніка; 
інформації та військові новини. 
Багато місця присвячено 50-річ-
чю постання Українських Січо-
вих Стрільців 1 питанню кон-
солідаціі укр. комбатантів. 

ф Д-р Роман Олійник вмістив 
статтю в місячнику амерякансь-
коі армії ‚.Мілітарі Ревю" з чер-
вня 1964 р. під заголовком „То-
варнш Енко — бойовий верш-
ннк Росії". Це — перша стаття 
українця в журналі американсь-
кого Генерального Штабу. Ав-
тор пише про деяких „енків" у 
совстській армії, які щиро слу-
жать Москві, але, одночасно, 
розповідай про тих. які Сули в 
ЎПА 1 .боролись проти окупації 
України. У статті розглядасть-
ся СССР. як моск. імперію. 

Ділимось сумною вісткою 
з Родиною, Приятелями -пі Знайомими, 

що мій Найдорожчий 
БАТЬКО 

бл. н. МИКОЛА МЕЛЯНИН 

Українська 
хроніка 

Ш Прем'єр Канади Лестер 
ПІрсон призначив канадійку ук-
раїнського роду. Марію Беттсн, 
з роду Фодчук. суддею дяст-
риктового суду в Саскачевані. 
Це перша жінка, призначена на 
такий пост у цій провінції. Па-
ні Марія Веттен закінчнлл Сас-
качеяанськнй університет, була 
ліберальним послом; мас тепер 
42 роки. 

Ш Адвоката Юліяяа Стечи-
іпнна. автора підручника укра-
інськоі мої.іт для канадійціь. за-
проснн Саскаченанський універ-
сіггет викладати 1 цього літа ук-
раінеьку мствУ на спеціяльннх 
шеститижневих курсах. Такі ж 
курси гграцюватнмуть і при Ма-
нітобсьиому %тчіверситеті. 

М У ' З И Ч Н А С Т У Д І Я І Г О Р Я Б І Л О Г Р У Д А 
в Ш И К А Ґ О — Б Е Р В 1 Н 

— повідомляє., що — 
ТРИНАДЦЯТИЙ 

РІЧНИЙ ІСПИТ-КОНЦЕРТ 
УЧИШ СТУДП 

відбудеться — 
в СУБОТУ, 20-го ЧЕРВНЯ 1964 р. 

о год. 7:00 веч. 
в MUSIC ROOM. FINE ARTS B i m . D I N G 

410 Sooth Michigan Avenue. 
В програмі твори: ВЕТГОВВНА. ВІЛА ЛОВОСА. І'РІГА. 

КОСЕНКА. ШОПВНА то інших. 
ВСТУП вільний. — 

В неділю, 21-го червня 1964 р. , 
на СВІТОВІЙ ВИСТАВІ в НЮ ИОРКУ, 

в приміщенні 
at Commerce Avenue and Gotham РІага 

Entrance No. 1 at Main Gate 

- - відбудеться — і 

БІЛОРУСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
народних пісень і танків 

В ПРОГРАМІ: ! 
Великий Концерт білоруського хору: — Сольові партії. 

Виступи танцювальних груп. 
Початок Фестивалю — о 3:00 год. дня -, 

ВХІД ВІЛЬНИЙ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ВИСТАВИ. 
Всіх сердечно аапрошус: 

БІЛОРУСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 

і і м и і і і и і ш т и і і і н і т и и і н н й і і и к 

номер у Філадельфії 13-го червня 1964 року, 
по короткій та тяжкія недузі на 76-му році 

прийнявши НаЙсвятІші Тайни. 
ПАНАХИДА відбудеться у вівторок 16-го червня ц. р. 

о год. 8-ій Веч. в Похоронному заведенні п. Коцюбинського. 
ПОХОРОН — В середу, 17-го червня 1964 р. о год. 6-ІЙ 

рано з того ж похоронного ВВВВденна до церкви Царя Хрн-
ега па Найставяі. а звідтам на цвянтар на Факс "Чвйс. 

Прибита горем — 
донька ЯРОСЛАВА ЦГХАНСЬКА 
І Родяка 

- ? 
Я чершш ц. р„ у день С`в. Тройці 

прннадас перше півріччя від дня смерті 

св. пом'яті 
інж. Оленси СІМ'ЯНЦЕВА 

В СУВОТУ, 26-го ЧЕРВНЯ рано 
ate буде пом'ќиўтий за Св. ЛІТУРГІЄЮ в церкві у Бавяд-

Бруці. Н. Дж. О годині ж 5:66 по полудні 
буде відпраалена 

П А Н А Х И Д А 
за спокій Душі над Його могилою том же, у Вакнд-'Круці. 

СВовтшас про це Друзів 1 Знайомих , 
засмучена родина СІМ`НІЩВВИХ 

-^ 

ВАНБНВ ПОВІДОМЛБЯІІЯ 
д л я ТИХ, ЩО ІДУТЬ двѓом д о 

ВАШИНГТОНУ, д. к. 
Дорогі Подорожні. 
Не забудьте мати наліпку на авто 6" X 4" українського 

прапорця з 8" ТРИЗУБОМ, приміщену зі середина на до-
ляні Вашого заднього вікна. Кожне авто, що виїжджає, по-
нияно це матіѓ, щоб всі нас знали і ми себе пізнавала куди б 
міг не їхали, де б зуттиилися. для присмнітоі подорожі в 
дусі братерстві 1 наших традицій. Пізнавайте нових прия-
тслти яб дороз і 

НалНтку можтга одержати, висплаючи даток 1 доляра 
яа кожну наліпку, за яку 100'? доходу по видатках, будуть 
передапі на українські цілі. Наліпку цю. прнліплюсться. без 
уживанім воДи. Всі замовлен}ш полагоджусться негайно, 
ѓгроту сказати своїм приятелям, за що Вам дякуємо. 

У К Р А Ї Н С Ь К І НАЛІПКИ 
НА АКТА 

Ніліть 1 дол. готівки або „моиі ордер" до: 
tRTOENT — P . О. Box 6452, Detroit 34, Mick. 48291 
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_ Й ВавацШ Vacation ffi 
Користайте з найбільш безпечних ОКЕАНІЧНИХ 

КУПЕЛІВ на розкішнім літнім ресорті 
у Wildwood Crest, N. J. 

у Віллі .ЛІДІЯ" 
(Д-р Роман і Зузанна САПОВИЧ) 

— знайдете — 
товариську атмосферу, гарні вигідні кімнати 1 апартаменти 

і з приватними лалннчкамн. 
НИЗЬКІ Ц1ШІ. — РОДИННІ з н и ж к и . 

ДЛЯ ДГГЕН ВЕЛИКЕ ПОДВІРЯ ДО ЗАБАВИ. 
БЛИЗЬКО ДО МОРЯ. 

По замовлення в інформації пишіть або телефонуйте до 
— L I D I A — 

Apartments and Rooms 
128 Е . CBOCL'8 BOAD — WILDWOOD CREST, If. J. 

Phone: 522-8348 Area Code 609. 
і 

Heal Estate till 

a Різне m 
W. W. EXPORT IMPORT Co. 

228-230 Montgomery St. BLOOMFIELD, N.J. 
ПОВІДОМЛЯЄ, щ о 

в и с и л а в 
харчеві та комбіновані пачки 

ЧЕРЕЗ НОВОСТВОРКНУ ОРГАНІЗАЦІЮ 
В СССР. 

т ПОСИЛАЄМО СТАНДАРТОВІ та КОМБІНОВАНІ (з 
харчами) ПАЧКИ. 

О ЦІНИ ДЕШЕВШІ. ЯК ПАЧОК, ЩО БУЛИ ПЕРЕСИ-
ЛАНІ ЧЕРЕЗ ДАНІЮ. 

GLEN SPEY, N. Y. 
Одно з найкращого КУПНА в 
цій околиці. В новому стані. 4 
кі.мн.. банґало, пов. підвал, ог-
ріваннн гарячим повітрям, вер-
чена криниця. Вітальня з круг 
сосни з коминком, продасться 
з меблями. 5 акр. площа. $9,500. 

GOLDMAN AGENCY 
86 Pike St, — Port Леѓлій, N. ї . 

Listing # 9 1 1 

НА ПРОДАЖ: 
БОНІ АЛА, ФАРМИ, ЗЕМЛЯ, 
ТУРИСТИЧНІ І „РУМІНҐ" 

ДОМИ. 
A. BEBENBAUM 

7 Essex St. Klleuvllle, N. V. 
Tel.: 2197 

Бійка на грищі перервала змагання 
„Тризуба" з Грецько-Амер. СК 

Філядельфін, 14-го червня, ідвох рішальних зустрічей за 
— Футбольні змагання „Три- першість Атлянтійського По-
зуба" з Г г № ц ь к о - А м е р и к а л с ь - ! б е ^ е ж ^ В ш , в ^ ,

т
о с І ' щ о Л а Н " 

_ , „ _ - j ќа Верифікації НАФСоюзу не 
ким СК з Ню Иорку були пе- „ р і п і л а була ще питання. 
рервані на 30-ій хвилині пер-' 

КОСИ, СЕРПИ, ВСІ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ МАЛИХ ФАРМЕРІВ 

з Австрії ЗО" 54.75 КІся (крайовий стиль) -14-954 
Косе з Австрії 28" $4.50 Бабка, молоток 1 брусок $5.75' 

Серп з зубками 91.50 
Вже в свіжий мед з власної пасіки з малинового цвіту. 

Буваєте в Ню Порќу, вступіть до Сурма. 
Відчинено від 1№-ої рано до 8-ої веч. 

SURMA — 11 Е. 7th St., NEW YORK, N.Y. 10003 

П О З И Ч К А 
Н А Н О В І 

А В Т А 

РІЧНО 

ПЛАТНА ДО 36 МІСЯЦІВ 
(Забезпечення на aero може бути включене) 

Сума 
позички 

$ 1,000.— 
$'І ,500.— 
$ 2,000.— 
$ 2,500.— 

- $3,000.— 

Місячна 
сплата 

$31.11 
$ 46.66 
$62.22 
$ 77.78 
$ 93.33 

Уживані авта фінансовані за низькими ратажж 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
JERSEY CITY 

BAYONNE 
HOBOKEN 
UNION CITY 

WEEHAWKEN 
NORTH BERGEN 
GUTTENBERG 

19 РОД. ДІМ на БРОНКСІ 
Між 190-ою а 192-ою вул. Олн-
ва ч. в, елевейтор, майже новий. 
Ціна $158,000. Готівки $38,000. 
Тел. Михайло ДОРОШ, власник 

374-7487, Newark, N. J. 

CYPRESS HILL 
2-род. мур, дім, на пів алуче-
ний. Апарт. по 7 кімнат, 2 гара-
жі, особливо вел. город ЦІИа — 

$28,000. 
Н. REALTY 

124 WyckoH Avenue 
Ridgewood, NY. 

Tea.: OL 6-6922, AP 7-9238 
W. Moroz 

S For Rent E 
ДО ВИНАИМУ 

5 КІМНАТ — огрівані гарячою 
водою. Чинш $70.00. 

102 Harmon Street 
JERSEY CITY, New Jersey 

DE S-59S9 

шоі півгрн при стані 1:0 для 
‚.Тризуба". Одинокі ворота 
для „Тризуба" здобув Фере'й-
ра. Вже на 25-ій хвилині грн 
грецькі змаѓўни спорили зі 
суддею, коли їхній стріл .па 
ворота „Тризуба" відбився від 
поперечки в поле, а вони пе-
рекоиували суддю, що вів` мав 
признати ворота. П'ять хви-
лнн пізніше, коли суддя подн-
ктував маловажний вільний 
удар, один грецький змйгун 
почав бити суддю. Суддя обо-
ронявся і тоді другі грецькі 
змаѓўни побігли помагати 
свому товаришеві чинно „про-
вчати", суддю. Для охорони 
судді ввійшли на грище впо-
рядчнки „Тризуба", в тому й 
керівник дружини Роман Па-
зуняк, якого грецькі змаѓўни 
перевернули, а один з них у-
даром футболівкн зламав йо-
чу два ребра. Від греків попа-
ло навіть і їхньому тренерові 
С. Глісовичеві. По цій авая-
тюрі побитий суддя відмовив-
ся продовжувати перервані 
змагання. 

Ці змагання були передчас-
но проголошені, як одна із 

ill! Різне ill! 

хто с чемпіоном „Великої Де 
еяткн", який мас грати за 
першість Атлянтійського По-
бережжя. Минуло! п'ятниці 
Данќа Верифікації радила 
над ви олідоќ незакінчених ос-
танніх .змагань Грецько-Ам. 
СК з Б. В. „Ѓотче", але досі 
не проголосила свого рішен-
ня. Ця рішальна зустріч гре-
ків була перервана на 80-ій 
хвилині при стані 2:1 для гре-
ків. коли суддя зарядив кар-
ннй удвр До Б. В. „Ѓотче". Ні 
мецька дружина у своєму про-
тесті подавала, що вона поки 
нула грище не внаслідок рі-
шення судді але через бру-
тальну гру греків і небезпеч-
ну поведінку їх симпатинів, 
які обкндучали камінням ні-
мецькнх змпгунів. Футбольні 
власті мали і раніші клопоти 
з цим клюбом. Перед двома 
місяцями НАФСоюз вирішив 
суспендувати Грецько-Ам. СК 
за авантюру на змаганнях з 
італійською дружиною ‚‚Джу-
ліяна". Опісля цю кару замі-
яено на грошеву, що її мали 
греки заплатити крім коштів 
лікування важко побитого 
італійського змагуна. 

%444^ssvyxvysysysys^vxvvvv4V4vvvvvvvvvvvvvvs^ 

14 щоденників на 24 сторінках хвалять 
президента Джансона 

Українське Виснлкове Бюро 
GLOBE PARCEL SERVICE 

48і; East 7th Street 
NEW YORK 3. N. Y. 

Tel.: OR 3-1785 
Внсилас пачки з ЗДА та стан-

дартові і комбіновані пачки 
з СССР. 

гхххххгххххгххххххххххх 

^ ЧИ ВАІШ ДІТИ Є ВЖЕ ЧЛЕНАМИ УНСОЮЗУ ? 
' КОЛИ Ш, ТО ВПИНИТЬ DC ЗАРАЗ! 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Пан Мавріс Ріфкін, президент 

Globe Parcel Service. Inc. — фір-
ми, яка допомагала амернкан-
цям слати ‚пакунки до СССР 
протягом 32 років, повідомляє у 
зв'язку з певними змінами та 
уліпшеннями в системі висилки 
тут оплачених: Пакунків-Дарун-
кіи до СССР. 

„Продаж дарунків сопстських 
виробів, як - авта, мотоциклі, 
машини до шиття, телевізі'ї, ра-
дір. колеса, фотоапарати І т. д., 
зросла феноменально СКОРО 
впродовж останього року і пан 
Ріфкін мас багато листів від від-
борців з СССР. які хвалять об-
слугу ВНЕШПОСИЛТОРГУ в 
доставі річей, як також якість 
дарунків. 

Тепер, нова обслуга, додала в 
додатку пропозицію Громалхн-
ству, що тепер можна висилати 
дарунки з харчових продуктів, 
стандартовях пачок або до вн-
бору висилаючого. Ці харчові 
продукти є найліпшої я кости і 
с вже в гуртівнях ВНЕШГГО-
СИЛТОРГУ і можуть бути до-
ставлені багато дешевше і ско-
ріше. як висилати їх через за-
граннчні країни". 

П. Ріфкін заперечує також 
поголоски, що пошнряються з 
невідповідальннх джерел, иа-
че б то припинено висилку Да-
руиків-Пакунків до Совстського 
Союзу. Він стверджує, що нав-
паки, обслуга ця продовжусть-
ся 1 поліпшується цілип час. — 
Globe Parcel Service приготовляє 
нову брошуру обслуги, яку, на 
бажання, кожний може дістати 
даром, як тільки виЃїде з друку. 

(Огол.) 

Вашингтон. — В неділю 
14-го червня у 14-ох щоден-
никах, що появляються в 
найбільших містах ЗДА, поя-
внлися 24-сторінкові ілюст-
ровані додатки під заголов-
ком „Пан Президент — уряд 
і людина". На цьому додатку 
зазначено, що це „оголошен-
ня". З поінформованих дже-
рел гадають, що ці огоЯошен-
ня коштували разом більше 
як $360 000. Ці додатки с в 
дійсності початком писаної 
виборчої кампанії за переви-
бір презикента Джансона во-
сенн цього року, хоч внда-
вець зазначив, що це не „fl'o-
літичний документ". Запла-

тив кошти цього надзвичай-
ного додатку так зв. „Ќлюб 
Президента", який мас 2 000 
членів, між ними с коло 200 
республіканців, що підтрнму 
ють Джансона. Цей додаток 
присвячений с урядові пре-
зндента ЗДА і „Зб-ом мужам, 
які в історії цісї країни носи-
ли цей титул". Але в дійсно-
сті весь додаток складається 
з фотографій, які відносяться 
до життя президента Джан-
сона. Додаток цей вийшов у 
таких щоденниках: Ню Иорк 
Тайме, Філядельфія Інквасрер 
Щикаг`о Сан-Тайм, Питсбург 
Пресе, Дітройт Нюз, Шнка-
ґо Амерікен та інші. 

Куб инський віце-прем'єр вимагає від батьків 
видавати „контрреволюціонерів" 

Гавана, 14 червня. — Віце-1 Кастро, рідний брат Фіделя 
прем'єр і міністер оборони Кастро, оголосив також, що 
Куби Рауль Кастро. виступе 
ючи на зборах Асоціації Мо-
лодпх Комуністів, продовжу-
вав свою кампанію п р о т и 
„ к о н т р революціонерів". Він 
виразно натякав, що батьки 
повинні видавати .‚зраднн-
ків", і тільки так вони можўіть 
очікувати полегшення карн 
для членів своєї родини — 

уряд вивчає можливість про-
ведення воєнної служби для 
студіюючої молоді під час на-
вчання, щоб не відривати сту-
дентів від науки або її не пе-
реривати. Ще 22 травня ку-
бинський червоний віце-пре-
м'ср сказав, що коли заанґа-
жовані американською розвід-
кою особи виявлять самі себе, 

борців проти режиму. Рауль то для них буде легша кара. 

СССР погодився на збільшення членів Ради 
Безпеки ОН з 11 до 15 

ПАЧКИ-ДАРУНКИДОСССР 
PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, Inc. 

(Licensed by VNESHPOSILTORG) 
Централя: 1530 BEDFORD AVENUE — BROOKLYN 16, New York 

Tel.: IN 7-5522 

Увага! Увага! 
Повідомляймо, що за новою угодою Пекінс-Експрес із ‚.Внешпо-

сьілторгом" у Москві віднині можна посилати рідним в СССР бел ш-
якоі доплати з їхнього боку подарунки-посилкн з першокласних совгт-
ських харчових продуктів. Ці ціни включають в себе абсолютно ВСІ 
ВИДАТКИ на закуп і доставў цих подарунків в кожну частину СССР. 

Ці посилки будуть комплектуватися в Москві, Одесі Я Ризі. Посилки дос-
тавлясться протягом 10-20 днів під моменту, як замовлення приходить до Москви. 

Пос`илки-подарункн включають делікатеси, зокрема зернястий кав'яр, кон-
сервн з крабів, шпроти, цукорки тощо. Можна посилати необмежену кількість 
харчових посилок. Є готові, стандартні посилки або можна скомплектувати їх на 
власнќа вибір за каталогом. 

НАШІ ВІДДІЛИ: 
BROOKLYN. N. V. — ІГ)ЗО Bedford Avenue IN 7-МвЛ 
BUFFALO 12. N. Y. — 701 Flllmore Avenue TX 5-0700 
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue OR 4-1540 
NEWARK. N. J. — 314 Market Street .MI 2-2452 
SOUTH RIVER. N. I. — 46 Mhlteheud Avenue CL 7-6320 
UTICA. N. Y. — 5163 Bleecker Street RE 2-7476 
COHOES. N. Y. — 13 SarRent Street J FE 7-2727 
FAR.MINGDALK. N. J. — Freewood Ac-ген 863-0494 
PHILADELPHIA 23. Pa, — 631 W. C.irurd Avenue PO 9-4507 
ALLENTOWN. Pu. — 126 TllKhnmn Street Area Code 215 435-1654 
ROCHESTER 5, N. Y. — 558 llmbmn Avenue BA 5-4210 
LOS ANGELES 4, Calif- — 107 So. Vermont Avenue DU 5-Я550 
CHICAGO 22. III. — 1241 No. Ashland Avenue H f 6-2818 
BALTIMORE 31. Md. — 1900 Fleet Street DI 2-4240 
DETROIT 12, Mich. — 1 Iffoi .Іон. Сатрап Avenue TO 8-0298 
HARTFORD 6, Conn. — 643-47 Albany Avenue CH7-5164 
JERSEY CITY, N. .1. — 303 Grove Street HE 5-6368 
SYRACUSE 7, N. V. — 1200 South Avenue GR 5-9746 
CLEVELAND 13. Ohio — 1(128 Kenllvvorth Avenue PR 1-0696 
HAMTRAMCK. Mich. — 1 Ш 9 .Ѓон. Ciunpau Avenue TO 9-3980 
SO. BOSTON, Миль. — 396 W. Broadway AN 8-1120 

mm 

Жадайте наших нових КАТАЛОГІВ на совстські харчові товари. 
Достана і забезпечення дарунків Гарантовані. 

`т. 

Об'єднані Нації. — Совст-
ськии Союз несподівано пого-
дився на давно пропоновану 
й прийняту в минулому році 
Генеральною Асамблеєю ре-
форму Ради Безпеки Об'сдна-
ннх Націй із побільшенням її 
членів з 11 до 15 та Соціяль-
но - Економічної Ради, із по-
більшенням її членів з 18 ДО 
27. Збільшення членства тих 
двох найважливіших і най-
впливовішнх комісій Об'сдна-
них Націй домагалися перед-
усім азійські й африканські 
нові членські держави в Об'-
сднаяих Націях. СССР від-

мовляв свою згоду прннцнпо-
во, узалежнюючн її від прий-
няття до Об'єднаних Націй 
Комуністичного Китаю. Нада-
лі більшість в Раді Безпеки 
ОН становитимуть не 7 голо-
сів, а 9. ЗДА і Британія, та 
подекуди й Франція, не дуже 
захоплені тією зміною, яка 
буде реалізована за нан-
ближчої сесії Г е н е р а л ь ної 
Асамблеї осінню цього року, 
бо таким чином малі азіпеько-
африканські країни з н о в у 
осягнуть більше впливів і го-

I лосу при вирішуванні всіх 
І міжнародних справ. 

Секретар оборони зарядив нові студії над 
протиракетною зброєю 

Вашингтон. — Секретар 
оборони Роберт МекНамара 
зарядив докладні студії над 
проти - ракетними ракетами 
.‚Ніке X" і при кінці цього 
року він мас в и р і ш и т и , чи 
продуку'вати масово цю про-
тнракетну зброю. З засаді 
вже впродовж найближчих 
трьох місяців мала б виріши-
тися доля цісї протиракетної 
зброї. Коли б вирішили про-
дукуватн цю протиракетну 
зброю в такій кількості, щоб 
ціла країна могла обороннти-
ся, то це коштувало б, $15 
більйонів. До того треба б вде 
коло S4 більйони видати на 
протирадіяційні с х овнща. 
Студії виявили, що більше 
врятувалося б життя в цій 
країні, коли б були сховища 
без протиракетної зброї, ніж 
при цій зброї, але без сховищ. 
Продукцію п р отнракетної 
зброї відкладають вже 5 ро-
ків тому, шо не с певне, чя 
високі кошти цісї зброї да-
дуть певне забезпечення, про-
ти ворожих ракет. Друга 
причина: досі ще в дійсності 

немас такої ракети, яка да-
вала б певність, що вона дін-
сио нищитиме ворожі далеко-
сяжні ракети, а третя при-
чина с в тому, шо існус деяка 
надія на те, що може прийти 
до порозуміння з СССР в 
справі роззброєння. 

48 К. 7th St. 
Tel.: GB 5-3550. New York City 
МАШИНИ ДО ПИСАННЯ — 
дарунок для абсольвентів шкіл. 

Солідні та дешеві в АРЦІ. 

Українське Внсилкове Бюро 

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

T e t : GR 5-7450 
- — висилає — 

ПАЧКИ а одягом t х а р ч е і , 
авта, холодЬіьнІ, мапшии до 

шяття, мотоцикл', ровера, 
машин'і до праішя. 

ВІДКРИТО ЩОДЕННО. 
Неділі від 10 ДО В. 

BUSINESS OPPORTUNITY 

ВАШИНГТОНСЬКИЙ ПАМ'ЯТНИК 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ПОВИНЕН БУТИ ПРИКРАСОЮ КОЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ: 

Бронзова статуя, проекту скульптора 
Л. МОЛОДОЖАНИНА, 

висока на 9 інчів, 

ВЖЕ Є В ПРОДАЖІ 
Ціна: до.і. 6.50 (пересилка один доляр) 
Частинний дохід на будову пам'ятника 

у Вашингтоні. 
Замовляти: 

ARKA COMPANY 
48 East 7th Street, NEW YORK, N. Y. 10003 

Phone: GRamercy 3-3550 
SCCOOOSCSSCCCCOSOSOCCCCOOSCCOCCCOC^^ 

В. НУЗЬМИНСЬКИИ 
ПРОПОНУЄ 

для тих, що не хотять морґеджів: 
Gtondale — 1-род. дім., 5 кімнат і пивниця, город, олив, огрі-

нання, ціна тільки $9,750. Податки за цей дім тільки 
$136 на рік. Всі видатки на місяць тільки $30.00, якщо 
купите за готівку. 

Длн тих що люблять Бронќе, Grand Concourse 26-род. модер. 
apartament hou.se, мешкання по 4 і 3 баќсові кімнати. 
Річний рент $19.403, ціна $115,000, готівка $28,000. Крім 
цього масмо 3-2 і 10 родинні доми в ліпших дільницях 
Вроиксу. 

Для тих, що люблять горн І лісове повітря, 60 миль від Ню 
Иорку. околиця, де переноситься легка індустрія, понад 
500 акрів землі в різних положеннях і цінах. 

Pine НШ, N. Y. Чудове гірське положення, 11 кімнат, дім, 
олив, огрівання, 1 акр землі, ціна поміркована. 

На Квінсі, як звичайно найбільший вибір. 
Асторія, рідка нагода — чотири в род. дома, мешкання по 

4 і 3 баќсові кімнати, можна купувати разом або по-
одиноко. 

Річмонд Гілл. Нові 2 род. мур. доми з бальконами, будова-
ні нашою фірмою, 2 мешкання по 5 кімнат 1 відповідно 
приготовані пивниці для розбудовання дальших при-
міщень. 

Ельмгурст. Легально 8-род. мур дім, 5, 4 1 3 гарні кімнати, 
Ціна $29.500. 

Ню Иорк. Між 1-ою a 2-ою Евеню, в серці нашого скупчен-
ня — 7 род. дім, баќсові кімнати, нове огрівання, мар-
мур. сходи, рент $8,000, ціна в'4 рази. 
Маємо також добрі будинки з різними крамницями. 

В НАС КУПИТЕ ДОБРЕ. 
Corwin Gutleber Agency, Inc. 

В. Кузьминеькии 
139-50 HILLSIDE AVENUE JAMAICA 35, N. Y. 

Tel.: OL 8-6330 або AX 7-3320 
SUBWAY TO SUPTHIN BOULEVARD 

RETAIL LUMBER YARD 
фабрика деревних виробів, скла-
ди лісоматеріялу і будинки на 
переховування. 1 бл. від USMA. 
West Point. N.Y. Вел. зріст-по-
шнрення у Вест Поймті. Н і н -
ннк відходить через недугу. До-

скониле КУПНО. Огляньте. 
18 Fort Putnam Stri'H 

HIGHLAND PALLS, N. V. 
HI 6-4508 

ЦІНА НА СКОРІШ ПРОДАЖ 
Комплетний винайм для відпо-
відального товариства або ор-
ганізації. 20 приміщень, філь-
трованин басейн, каснно. кавар-

ИЯ, Тел. по 7-ій ѓод. вечора 
в Yonkera — SW S-4049 

HUDSON, N.Y. 
НАРІЖНА ПОСІЛІСТЬ 

(мурована), ІООГѓ положення — 
З крамниці, румінґ дім -f 2 
апартаменти. Цілість 22 кімна-
тн. Мусить продати для вста-

новлеиня мастку. 
Mm. Berg — Нисіноп, N.Y. 

В ВХВШОТЕЩ „ВЕСЕЛКИ", 
днтячші) журналу появилась 

друком книжечка 
Ірини НАРІЖНОЇ 

Казка про трьох 
ведмедиків 

Ілюстрації в обкладжнка 
Петра ХОЛОДНОГО 

Ціна: 0.50 д о љ 
Замовленќа 1 належність проса-

по надсилати до: 

8 V O B O D A і 
Р. О. Box 346 

JERSEY CITY, N.J. 

# FUNERAL DIRECTORS # 

Theodore WOLINN1N, Inc. 
Директор 

Похороішого Заведеняя 
123 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. (9) 

Tel.: GR 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 
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Чи Ваш син, ян ^ S 
підросте, піде ^ 

до КОЛЕДЖУ 7 

ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЙОГО ВЖЕ ТЕПЕР 

КОЛЕДЖОВОЮ ГРАМОТОЮ УНС1 

Він одержить гроші, як за-

кіячнть 18 рік ЖИТЃИ, Л ик-

що б Вас не стяло, вія бу-

де аяільявния від вкладові 

CCCCOCCOCOCN2CCCCCOCOCOCCOOCOSCOCOCOOCCCCCCCCO 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

ЗаЙмасться 
ПОХОРОНАМИ в СТЕИП 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні для всіх. 

Обслуга чесна ft найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, таж 1 
в ночі: 

John 
KOWALCHYK 

129 GRAND STREET 
(cor. Warren Street) 

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

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБННК 

Займається Похоронами в 
BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK і ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 

Модерна каплиця до уяштку 
ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
TeL: ORcbard 4-2568 

ТАРЗАН, ч. 5252. Тарзаи діс! 

УУГГнАкОкГ OPTBPlANCS.TAKZANLC^TC^OUTANiC' 

ТИС ТУЮ bNCAMCS LOCXffC N 
KCUasTTLSeS СХИАЯАО-— 6-И292 

A BZOKZZ7 AZ.H CM-
C Z C L S ? THE CAT'S KSOC-
A N P A O - r r T E W C ІСЧРС 
STKUOCPDNNN POtTVC i X t ! 

З криком спротивў Тарзан 

скочив вперед і позбавив здо-

бичі здивовану пантеру! 

Обидва вороги обнялися в 

безжалісній боротьбі. . . 

Бронзова рука с т и с н у л а 

шию пантери і блиснув ніж, 

щоб вбити! 


