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ВАШИНГТОН ТАКИ ДІЖДАВСЯ ШЕВЧЕНКА: ДВАЙТ Д. АЙЗЕНГАВЕР, 34-ИЙ ПРЕЗИДЕНТ З Д А , В 
ПРИЯВНОСТІ ЕНТУЗІЯСТИЧНОЇ Й ДО ГЛИБИНИ ДУШІ ЗВОРУШЕНОЇ 100-ТИСЯЧНОЇ МАСИ НАРОДУ, 
ВІДКРИВ ПАМ'ЯТНИК ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ В СТОЛИЦІ АМЕРИКИ В СУБОТУ 2 7 - Г О Ч Е Р В Н Я , 

ПРОГОЛОШЕНУ „УКРАЇНСЬКИМ ДНЕМ" У ВАШИНГТОНІ. АМЕРИКАНСЬКА ПРЕСА НАЗИВАЄ 
ПАМ'ЯТНИК ШЕВЧЕНКОВІ „НОВОЮ СТАТУЄЮ СВОБОДИ" 
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„Це не тільки на сьогодні, але й на всі грядучі часи мн сьогодні презентуємо світові цю 
статую Тараса Шевченка, Кобзаря України та Борця за Волю, щоб увічнити віру людн-
нн в кінцеву перемогу волі" — говорив Двайт Д. Лйзеигавср безпосередньо перед від-
крнттям пам'ятника Тарасові Шевченкові. На фото: Двайт Д. Айзенгавер разом з Вла-
дикамн і з іншими достойниками стоїть біля іцойно підќритого ним пам'ятника, з якого 

іде стягають полотнніце. 

„І МЕНЕ В СІМ'Ї ВЕЛИЌШ, В СІМ'Ї ВОЛЬНІЙ, НОВІЙ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМ'ЯНУТИ НЕ ЗЛИМ, ТИХИМ СЛОВОМ!" — ці слова Шевченкового ѓ З Ѓ 
повіту" стали дійсністю, тим часом у столиці З'єднаних Держав Америки. І цих слів заповіту в глибокій задумі слухають біля відкритого пам'ятника, го-
ловні учасники церемонії. У першому ряді стоять (зліва): ветераии-впорядчикн, Двайт Д. Айзенгавер, конгресмени Фіѓѓн і Дервінскі, проф. Лев Добряи-
ський (біля мікрофонів), ВПреосв. Митрополит Іоан Теодорович І ВПреосв. Митрополит Амврозій Сенншнн, ЧСВВ, за яким, захоронившись від сонця 
стоїть Прѓоси. Иоснф Шмоидюк, поруч Преосв. Ярослав Габро, президент УНР в екзнлі д-р Степан Витвнцький, ВПреосв. Мстислав Скринник, біля нього 
адв. Степан Ярема, дальшѓ екзекутивний директор Комітету Йосип Лнсогір, біля нього секретар Комітету д-р Ярослав Падох. Біли Д. Д. Айзенгавера, 
закритий ветеранами, стоїть голова Комітету проф. Роман Смаль-Стоцькнй. За ВПреосв. Митрополитом Іоаном стоїть фільмовий артист Джек Неленс, а 

за Йосипом Лнсоі`ором фільмовий артист Майќ Мазурќі. 

ІСТОРИЧНИЙ АКТ ІСТОРИЧНОГО дня 
Вашингтон. — Не раз і не 

два промовляла історія п', 
столиці вільної землі Ва-І 
шннґтона. Але навряд чи ко-j 
ли такі великі маси народу 
могли безпосередньо відчуѓй 
з таким глибоким зворушен-
ням будь-який з цих історнч-
них актів, як відчули вони І 
відкриття пам'ятника Тара-
сові Шевченкові у цін столи-
ці світу над Потомаком цієї 
незабутньої історичної субо-
ти. 27-го червня 1964-го ро-
ку від народження Христа, 
188-го року від проголошен-
ня Незалежности З'єднаних 
Держав Америки. 46-го року 
під підновлення самостійної, 
ні від кого незалежної, собор-
ної і народоправної Українсь-
кої Народної Республіки та 
150іго року від народження 
Тараса .Шевченка" як це 

сказано в .‚Пронам'нтніи 
Грамоті", яіса мак бути пму-
рована в 'підстепу пам'лтни-
ка. Здавалося, що пес завмер` 
ло, зупинило віддих, що на-
віть легкий вітерець прннн-
нна свій подув у розпалено-
му гарячим сонцем до майже 
сто ступнів фаренгайта по-
вітрі. як 34-иЙ президент 
З'єднаних Держав Америки, 
головний комендант альинт-
ськнх збройних снл під час 
другої світової війни генерал 
Двайт, Д. Айзенгавер підій-
шов до великого жоптого по-
лотнища, шо заслоняло ета-
тую`та, потягнувши за мотуз-
ку. відкрив могутню бронзо-1 
вў постать невмирущого Ќоб- і 
заря Ўкраїќн та всслюдсько-
го співця полі і справедливо-1 
стн, Тараса Шевченка, на1 

гранітному п'єдесталі. Цю ти-
шу сколихнули щойно слова 
бСЗСМЄрТНОГО Шспчснкового 
„Заповіту", що понеслися пі-
сн"`и) насамперед із. грудей 
соток хористіп, а опісля і з 
грудей тнсячіп і тнсячіп наро-
ду. ..Як умру, то поховайте 
мене на могил і . . . " спіпав 
хор і співали люди, і бага-
тьом .ввижалися тоді Черне-
ча Гора в Каневі над Дніп-
ром. на якій український на-
рід поховав свого найбільшо-
го Сина. „Поховайте' та пста-
паі(те, кайдани порвіте . . . " 
продовжувалася пісня - ' за-
попіт і здавалося, що тоді ни-
ще піднеслися та бадьоріше 
замшіли на вітрі соѓні припо-
ріи, між ними й бойові прапо-
рн колишніх Українських 
Армій, що вели до бою за 
здійснення цього Шевченко-
ного заповіту. ‚.І мене в cfi 
великій, в сім'ї вольній. НО-
вііі. не забудьте пом'янути не 
злим, тихим словом!" кін-
чнлася пісня - заповіт, а в 
очах тисячні блестілн н КОТИ-
ЛИСІ, по лиці сльози ненн-
мовного зворушення, НЄПІІ-
мовної радости, що Ватинѓ-
тон уже діждався Шепченка. 
та невимовного жалю і ту'ги. 
що Україна псе ще дожидає 
свого „Вашингтона з,новим і 
праведним законом". А мо-
гутня постать Шевченка в 
бронзі підносилася понад го-
ловн всіх, внрізувалася чіт-
кнмн контурами на тлі ясно-
го неба н наче повторювала 
своє запевнення. Що ., діжде-
мось таки колись". 

ПРОМОВА ДВАЙТА Д. АЙЗЕНГАВЕРА Насамперед дозвольте меніі " " м т . у т ^ w , . , . . . . „ . „ . w _ f . . . . . . . . . , j с і ї _ тільки горстка творить 
подякувати вам за велико-. 34-го П Р Е З И Д Е Н Т А З Д А , П Р И ' В І Д К Р И Т Т І j ЛИХУ конспірацію, опановую 
душне прийняття. ' П А М ' Я Т Н И К А ТАРАСОВІ Ш Е В Ч Е Н К О В І У ВА^ 

Дня 13-го вересня 1960-го! Ш И Н І ТОНІ В СУБОТУ, 27-го Ч Е Р В Н Я 1964 РОКУ. 
року коли я підписом перет- - . . _ 
ворив у закон ухвалу, яка Десятиліть сильні люди, які Східньоі Ьвропи. його увяз-
уповноважувала будову цьо- і здобули контролю над вели- нсно - навіть підібрано йому 
ѓо пам'ятника, я сподівався, j ними обшнрами нашої плане- право вживати олівця і папе-
що Ви влаштуєте врочистість і ти. виќпили і заперечили'за- ру. щоб записувати спої думи 
відкриття, яка відповідала б і сади волі і людської гідностн. про волю, 
величі Тараса Шевченка. Революційні доктрини нашо-j Сьогодні такий самий зра-

Цей день настав і Вн прий- го вільного суспільства ще j з о к життя існус в Совєтському 
шли тисячами з усіх частин далекі під універсального зас-
З'сдпнених Держав: Ви прий- тосування на землі. Навпаки, 
шли з Канапи, з Латинської j ми бачили протинаступ Фа-

'на контроля думки, вислову і 

!так вимовно висловив нсвми- j вольностсй. запереченням H a - j 3 a o a ) K a n опанувати. 
Ірущу рішучість людини боро-j ціональної незалежности J на-. Наріжним каменем кож 

Америки і Европи та навіть і шнзму і комунізму, щоб зас 
далекої Австралії, щоб пша- тосувати їх тоталітарною дер- j наспрагді кожної фази людсь 
нупатн пам'ять поета, якнй`жавою, здавлениям особистих і к о г о існування, яку держава 

чи своїх співгромадян силою 
або ошуканством. Тому, що 
людина інстинктовно бунту 
сться проти уніформованости, 
вона прагне до волі, до добро-
буту і до миру. Тим ча-
сом, воля кількох осіб залере-
чус волю мільйонів і воля прн-
голомшена таким станом ре-
чей. 

Союзі та в усіх поневолених! Але, не забуваймо вікової 
країнах. Де тільки при владі' правди, що „це також минеть-
с комунізм, там існус накине` і ся". 

тись 'за волю та її незгаса'ю-1 віть знищити свобода запитів 
інскусії 
Тиранія чу віру п кінцеву перемогу. 

' Цей здвнг любителів волі, 
щоб піддати ̂ дщлют укпаїнсь-

ітерсхо-
анн 

вищўе моєї надії. 
, Моѓю бо нацією є. що Ваш 

величавий похід віл тінн Мо-
нументу Вашннгтонопі до стіп 
пам'ятника Тарясопі Шевчен-
.:ові запалить `тут новий спі-
товий рух у серцях, умах, сло-
пах і ділах людей: безперерв-
нин рух. присвячений нсза-
лежності та волі всіх народів 
та всіх поневолених націй в 
усьому світі. 

У моїх юнацьких }ќжах до-
пірочно заповідали, шо впро-

I допж життя мосї генерації 
принципи нашого вільного 

і суспільства стннут'. ВІДОКІ 
і всім народам по нсіх усюлах 
та ню вони будуть універсаль-

j но прийняті в світі. 
Ця мрія розвіялася. 

гніт сьогодні не 
різняться від тиранії і гнету за 
саеів Тараса Шевченка. 

Сьогодні, як і тоді, тираніяІзво ш 
jjar. зосередження всінї 

плалиХ^'Уках елітарної г р у 
пи. урядового бюра, одної лю-
дннн. Це значить, що кінцепі 
пішення. які підносяться до 
кожного аспекту життя, залс-
жать не під самого народу, 
але під тиранів. 

Шевченко зазнав того роду 
урядових узурпацій, які пін 
уважав, т о пін повинен вино' 
сити сам за себе. 

Але він чемпіон волі не 
тільки для себе самого. 

Коли ітн говорив про укпа-
їнську незалежність від роеій-
ського колоніального правлін-
ня. він стапнв у загрозу спою 
власну волю. 

Коли ж він приєднався до 
братства, ціллю якого було 
встановлення реопублікансь-

У країнах Східньої і Цент 
ральної Европи, серед нс-ро-
сійських націй СССР. і в са-
мій Росії - де поезії Шсвчен-
ка добре відомі - є мільйони 

вільного суспільства є обме-̂ І поодшіокях людських істот. 
жена влада, яка пиконує тіль- л к і серйозно бажають прала 
ки ті завдання що їх нарід і н а самовизначення і самоуп-
потребуг. і яких' пін сам за се-1 Равління. Його статуя, що 
бс взагалі не може вик'онати.! " т о ї т ь TVT у с е ш і і столиці кра-

їнн, близько амбасад. де мо 
і жуть її бачити представники 
майже псіх країн спіту, г. спіт-

икного 

так і 

ДЕНЬ ШЕВЧЕНКА У ВАШИНГТОНІ 

Закінчення на с'тор. $-іџ Я С У продовж КІЗГЬКОІ мннулнх кої форми влади в країнах 

може виконати 
справно. 

Наша власна країна була 
створена як того роду сус-
иільність у щирому перско-
нанні, що де люди с вільні, 
де вони мають право думати, 
молитись і поступати по сво-
їн вподобі аби тільки не Пе-
реступати таких самих прав 
інших людей - там буде 
ШВИДКИЙ людський поступ. 

Ми також віримо, що коли 
того роду воля буде загаран-
тована уиіперсально. тоді буде 
мир між усіми націями. 

Хоча спіт сьогодні поділе-
нин між тиранією і волею, ми 

лим символом його полелюб 
ностн. 

Вона промовляє до мільйо-
нів гноблених. 

Вона дає їм постійну зпохо-
ту боротись безупнну проти 
комуністичної тиранії, аж до-
ки одного дня. буде доеягне-
на кінцепа перемога, що ціл-
ком певно станеться. 

Більшість з Вас тут сьогод-
ні с українського походження 
або поду. 

Усі з нас, якщо мн вецнс-
мось одну, дві чи десять гене-
рацій взад - знайдемо своє 

маємо на;ию і маємо пірў, що j родинне коріння в якійсь ін-
так не залишиться назавжди, і шій нації, на якомусь іншому 
Між усіми. що замешкують континенті, 
ґльоб. у кожній поневоленій Але сьогодні ми всі стоїмо 
країні — навіть у сзміа. Ро ; ' Закінчення на стор. 3-ій 

Це був справді „День Та-
раса Шевченка" у Вашннгто-
ні, з повним виправданням 
офіційного проголошення, що 
його зробили пласті Днстрнк-
ту Колюмбії. Це був справді 
Український День у Вашинг-
тоні, який записався вічними, 
незатертнмн літерами в істо-
рії американських українців, 
в історії культу Шевченка, в 
історії українських змагань 
по лінії визвольних ідей і за-
попітів безсмертного Кобза-
ря. 

Коли тільки була остаточно 
вирішена справа пам'ятника 
Шевченкові у Вашингтоні, 
українські організатори того 
свята не мали найменших 
сумнівів, що на церемонію 
відкриття пам'ятника масово 
прибуде українська громада з 
З'єднаних Держав і Канади. 
з численними делег'аціями та-
кож із інших континентів j 
країн. Все ж, кол'и наблнжу-
вадась остаточно визначена 
дата 27-го черпня, насува-
лнсь турботливі думки: що 
буде, коли напередодні і п тон 
сам день'буде погана погода? 
Що буде, коли йтиме дощ. 
або настане нестерпна спека? 
Чи не відстрашить погода ба-
гатьох охочих приїхати? Чи 
не внесе вона неладу до ви-
значеної програми? 
‚‚.^онце палило немилосердно, 
але не відстрашило патріотів, 
які правильно розуміли і від-
чувалн, що це історична по-
дія, яку треба вшанувати сво-
єю прнявністю і заманіфосту-
ватн свою солідарність з дум-
ками, що їх Тарас Шеьчевко 

зодягнув у таку безсмертну 
мистецьку шатў. Дійсність пе-
реступнла межі найбільших 
оптимістів. Такої навали на-
роду не сподівалися ані укра-
їнські організатори, ані ва- . 
шинггонські а д м іНістраційні 
власті, відповідальні за спо-
кій в столиці. СвяточннЙ на-
стрій царив вже напередодні, 
коли щораз більше авт на-
пливало до Вашингтону — з 
наліпками, які свідчили, що 
це прочани на відкриття па-
н'ятнвка Шевченкові. Свя-
точннй і турботливо гарячко-
внй настрій посилювався з 

І кожною хвилиною, коли що-
I раз дальші тисячі й тисячі по-
! спішали на місце збірки, на 
! велетенський майдан довкола 
і пам'ятника Вашингтонові і 
коли щораз густішим ставало 

1 лудськс муровлище на пере-
; хресті вулиць 22 і 23 та „П". 
Десятки й сотні людей плака-
лн із щастя, коли стотисячна 
маса підхопила спів об'сдна-

і них найкращих українських 
хорів Амер и к и „Заповіту" 

(Шевченка. Не було ніодної 
І людини з-посеред отієї стотн-
Ісячної гущі народної, яка не 
і відчувала б глибокого звору-
j шевнх, коли Двайт Д. Айзен-
; гавер ПОТЯГЌІ'В за шнур і від-
! слоннв динамічну постать мо-
ілодого Тараса та могутню 
І плиту з „Прометесм" поруч. 

Очевидно, що були й недо-
тягнення або перетягнення. 
Але все це було другоряднн-
мн дрібницями на тлі могут-

j нього успіху, що ним був 
і історичний ‚ Л е н ь Тараса 
j Шевченка" у Вашингтоні 27 
j червня 1964 року. 
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Шевченко у Вашингтоні 
Сталося неймовірне: у Вашингтоні, сто-

лиці наймогутнішої країни СВІТІ', ЩО С сим-
волом і найбільшою ґарантісю волі, постав-
лен'о пам'ятник Тарасові Шевченкові, снно-
ві кріпака й поетові віками й сьогодні гноб-
леного українського народу! А врочисгос-
ті відкриття цього пам'ятника в історичну 
суботу. 27-го червня, свосю багатолюдніс-
"тю та свосю величавістю і зворушливістю 
перевищують усе, що досі з подібної наго-
ди' записано в анналах американської сто-
лниі. Відкрив цей пам'ятник один з найдо-
стойнішнх мужів цієї великої і величної 
країни — її 34-ий президент, колишній го-
ловнокомандуючий альянтських збройних 
сил, які під його командою здобули най-
більшу перемогу в історії світу, та колиш-
нѓй президент Колюмбійського університе-
ту, одного з найбільших вогнищ науки й 
культури в світі, Двайт Д. Айзенгавер. 

Сто тисяч народу взяло участь у від-
критті цього.пам'ятника. Були це цереваж-
но нащадки того, кого цим пам'ятником 
ушановано: сини й дочки українського на-
роду та їх народжені в цій та багатьох ін-
шнх країнах світу нащадки, які прийшли 
поклонитись Шевченкові, йдучи сотиД а то 
й тисячі.миль з усіх усюдів. І були там лю-
ди дослівно всіх земель соборної Укращц, 
всіх` віків, усіх, віровизнань, усіх, політнч-
них переконань, усіх суспільних станів. Як 
же зворушливо прогомонів через могутні 
голосники заклик, щоб на трибуни біля па-
м'ятника Шевченкові в столиці Америки 
зголосився односельчанин із села Кирилів-
ки! А разом з цими синами і дочками Укра-
їнн віддавали поклін Шевченкові й репре-
зевтанти всіх ділянок американського жит-
тя, були амбасадори чужих країн. І всі во-
ни стояли непорушно, із запертим віддихом 
у найглибшій пошані, коли` пам'ятник від-
крито і коли із тисячів грудей гомоніла у 
столиці над Потомаком пісня до слів без-
смертного Шевченкового „Заповіту". Це бу-
ли незабутні, справді історичні хвилини, 
яких словами не описати й навіть музикою 
не передати. Ьґ можна тільки переживати. 

шинггоні почалася щойно тоді, як проти 
пам'ятника виступили деякі реакційні сили 
в самій. Америці і до них прилучилася сво-
їми рафінованими методами велика і мо-
гутня своїм ррзбишацтпом сооєтська імпе-
рія. Це ж вона, через свого ставленика в 
Об'єднаних Націях, дала цим амернкансь-
ким реакційним силам головну зброю для 
боротьби ііроти пам'ятника і вона цю бо-
ротьбу інспірувала та продовжувала всіля-
кими підступами і хитрощами також і тоді, 
як виявилась її безсильність в намаганнях 
повалити раз схі аленнй Конгре'сом ЗДА 
закон. Про таку можливість подумано в 
Москві раніше, і є всі підстави вважати, що 
рішення поставити пам'ятник Шевченкові 
в Москві було в першу чергу подумане. як 
смертельний удар акції за пам'ятник Шев-
ченкові у Вашингтоні. Подібним ударом 
мало бути й відоме підступне, облудне „сло-
во" з вольними і невольннми підписами ді-
ячів культури підсовстської У`країни. Сьо-
годнгі. в світлі фактів, виявляється щораз 
виразніше загроза того ^.слова'', бо треба 
було змагатися із найкращими мотивами 
подиктованою, але тим не менше наївніс-
тю та легковірністю деякої частини власної 
громади. Вкінці прийшло ще засекречене до 
останнього дня відкриття пам'ятника Шев-
ченкові у Москві, що мало за завдання бо-
дай скомплікуватн підготовў до відкриття 
`пам'ятника у Вашингтоні та зменшити, прн-
Давнти і приглушити сподіваний ефект і 
значення його відкриття. 

Реєстр цих сил і заходів проти пам'ятнн-
ка Шевченкові у Вашингтоні можна б по-
шнрювати і продовжувати. 

Не зважаючи на це все, битву виграно і 
здобуто блискучу перемогу. її доказом є 
пам'ятник у Вашингтоні, врочистості його 
відкриття та відгомін цього пам'ятника і 
цих урочистостей в Америці і в світі. Цю 
подивугідну перемогу треба завдячувати в 
першу чергу самому Шевченкові та його 
ідеалам. Вони бо одушевили цю в загально-
му. зіставленні сил малу нашу спільноту в 
Америції на цю нерівну битву. Шевченко та 
мого.ідеали допомогли. нам прийняти внк-
лик та змагатись і перемогти всі сили, І саме тоді згадувались слова священи-

ка - патріота о. Мацкевича, який лромоаля- , включно з ворожою імперією. Тільки Шев-
ючн під час похоронів Шевченка bte fcefrte- 1 Ч(ЗДо і ного заповіти зорганізували нас до 
чій Горі в Каяеві. говорив: „Ось, браття ш с ї акції, як ніколи в історії, викликали в 
християни^ перед намќ світло, 'що 'світило 
всій' Уќр'аѓні, перед нами' Та'рас Шегічеккб. 
Горн канівські, л і ти і дол'и українські!1'Вії 
бачќте' перед собою мужа, який любив Ук-
рацгу і- якого Україна л ю б и л а . . . Від піп-

нас небувалий ентузіязм і завзяття, тільки 
вони -могли І дати мудрість нашому проводо-
ві та силу нашій спільноті і повести нас у 
нерівний бій і запевнити нам разом з наши-
мн все'численнішими приятелями у цій бнт-

нічяої,столиці Росїї і до нашого скромного , вѓпн$емоѓў. 
місточка — чий прах шествус?.`Кого прово-
дять j-raK далеко з такою пошаною? Чи му-
ж а сповненого бойових заслуг? Чи достой-. 
ннка, що прославив себе на полі політичної 
діяльности, що діяв силою влади і закону? 
Ні.г:браття, це — Тарас ШевченкоІ." 

Сьогодні. 103 роки після похоронів Шев-
ченка. у 150-ліття його народження, що й 
дало нагоду до вшанування його пам'ятни-
ком у Вашингтоні, можна б перефразувати 
слова канівського священика-патріота: 

Від Чернечої Гори над Дніпром в скром-
ному містечку Каневі в поневоленій Ўкраї`-
ні. де похований ного прах, аж до велнч-
ної столиці вільної землі Вашингтона над 
Потомаком. в якій здпигнено цей велнчявнй 
пам'ятник, кого ж це вшановують усі наро-
ди світу? Чи володаря могутньої країн'и, чи 
прославленого на полях битви полкояод-
ця? Ні, цим пам'ятником вшановано, воло-
даря людських душ. який споїм пішим сло-
пом запалив смолоскип великої любовн до 
волі та просвічує ним поколінням і націям 
у боротьбі за неї. Це є наш Шевченко, а 
пам'ятник йому у Вашингтоні ще вище під-
несе цей смолоскип, ще ясніше просвітить 
шлях, прнспішить здійснення й о т запові-
ТІВ. 

Виграна битва 
Пам'ятник Тарасові Шевченкові у Ва-

шннґтоні, відкритий найбільш урочисто ми-` 
нулої суботи, це рівночасно блискуча пе-
ремога в одній нерівній битві, що напевно 
заслужить собі на увагу багатьох майбут-
ніх істориків. Навіть короткий огляд історії 
цього пам'ятника може нам дати загальне 
уявлення про велич цієї перемоги, зокрема 
з уваги на неспівмірність сил. 

До походу за пам'ятник Тарасові Шев-
ченкові у Вашингтоні вирушила — в за-
галькому зіставленні сил — мала амери-
кансько - українська спільнота, якій дове-
лося дослівно починати від початку: пере-
нірки, чи взагалі існує ..технічна" можлн-
пість поставлення пам'ятника чужому пое-
тові в столиці Америки, Можливість виявн-
лась мінімальна, але й це вистачало, щоб 
похід починати. Опісля прийшла одна з най-
важчих і найбільших перешкод, зумовде' 
на долею чи. радше, недолею поневоленого 
і віками гнобленого народу: невігластво 
про нього в широкому світі. Ще й сьогодні 
американські газети, повідомляюча про ве-
личаві врочистості відкриття' пам'ятника в 
Вашингтоні, пригадують, що його поставле-
но .‚маловідомому" в Америці і світі укра-
їнському поетові 19-го сторіччя. Зведено 
справжню баталію, щоб усвідомити амерн-
канських законодавців та американську пу-
бліку про Шевченка, його ідеали та його 
нарід. І цю баталію виграно, законопроект 
про поставлення пам'ятника Шевченкові на 
публічній площі в столиці Америки був од-
нодушно, без одного голосу спротивў, схва-
лений Конгресом З'єднаних Держав та під-
писаний їх Президентом. 

Але справжня битва- за Шевченка у Ва-

Наша , вільна українська спільнота має 
всі причини святкувати цю перемог}', бо во-
на є черговою перемогою української. Шев-
ченкової правди. Але ми зробили б найбіль-
шу помилку і легко могли б обернути цю 
велику перемогу у велику поразку, якби 
ми .тільки на одну хвилину задумали спо-
чнтн на навіть заслужених лаврах. Історія 
знає аж занадто багато випадків, коли на-
роди і нації вигравали битви, але програва-
лн війни. Цей пам'ятник Шевченкові у сто-
лиці Америки — як по ствердив один з про-
мовців під час його відкриття - не мав би 
жадного значення і вартости. якщоб ми те-
пер опустили руки та послабили нашу вір-
ність Шевченковим ідеалам та припинили 
наше змагання за їх здійснення. Цілком 
навпаки, світла постать Шевченка у безпо-
середньому віддаленні від пам'ятника ве-
лнкому Вашингтонові та від Білого Дому 
і наша блискуча перемога в зусиллях і бо-
потьбі. щоб цей пам'ятник Шевченкові у 
Вашингтоні стояв, нехай буде для нас но-
вою заохотою до нових і ще більших зу-
снль. щоб здійснити заповіти Шевченка та 
щоб сказавши словами Двайта Д. Айзен-
гавера — при нашій невпинній праці і при 
Божій допомозі одного дня настала нова 
доба, доба універсального миру 3 волею і 
справедливістю для всіх народів світу, от-
же й для нашого, українського народу. 

завжди треба - сподіватися чО-
гось нового". 

Минуло з того часу дві ти-
сячі років, і ось ми — свідки 
великих подій в Африці. Не 

Д-р ироф. Ю. Шумовсьісяй 

ОБ'ЄДНАННЯ АФРИКАНСЬКИХ НАРОДІВ1 

Стародавній історик Риму, ну ріки Нігер занулювалн всі 
Пліній сказав: „Від Африки (економічні та фінансові уго-

ди, підписані а Берліні 1886 
року, в Брюсселі 1890 року 
та в Сен Жермені 1919 роКу 
і уклали між собою угоду про 
економічну співпрацю та ,слL-

вулькан після д о в г о ї ' л ь н в користування, рікою Ні-
сплячки. Африка вибухнула, rpost - ` . 
Визвольні рухи, немов потоки і іншим заходом до загаль-
лявн. полилися в усіх, надѓ і „ого економічного 06,'сднання 
рямках по широких просто- африканських країн^ булопід-
рах Чорного континенту. Кон- писання 'в Монровіїў 1903 ро-
Гльомерат різних племен, ще ц і уго'ди'про спільну побудо-
так недавно поневолених, відѓ в у величезної бталеварні. яка 
сталих культурно, змусив ко- продукуватиме річно 400 OGU 
лоніяльні держави зійти "а дог І тонн сталі. ' 
іюги перед цим людським по- Однак в і^ і зац і і .Чо іх 'цнх-
'ОКОМ. ? плинів постає перед афріїкан-

Маиа Африки зарясніла цями питання: якими мето-
різнокольоровнмн прапорами ми розвивати свою економіку, 
новоутворених держав, ноші- — чи брати взір з західніх т. 
ми кордонами та назвами, г з в . капіталістичних, чи ^еоці-
на арені організації Об'сдна-'ялістично-комуністичних." си-
ннх Націй з'явилися їх пред-Істем?. 
ставниќй. Африканські політики доб-

Це був перший крок у тво-; ре розуміють, що національне 
ренні державности африкан- Ѓвідродження не може бути 
ськнх народів, їх перший офі-1 повним, коли їхні країни не 
цінний виступ у світовому ма- матимуть міцних економіч-
штабі. Другим кроком стало і них ресурсів. Бонн здають со-
гасло: ‚.Об'єднання всіх кра- 6J справу' з' того, що вл?снн-
їн Африки". ми силами Африка не зм'оже 

`У 1903-му році в столиці стати на ноги, і тому кожна 

''4і А: ,' 
Д. ііетрівськнй 

ПЕРШИЙ ПАМ'ЯТНИК Т. ШЕВЧЕНКОВІ 
У ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ 

( і ) 

Етіопії, Аддіс Абебі, пред-
ставннкн всіх африканських 
держав створили Організацію 
Африканської Єдности (ско-
рочено — ОАЄ) і проголосц-
ли її хартіюЃ Це загальноаф-
риканське об'єднання засту-
пнло собою всі менші об'сд-
нання народів Африки, ство-
рені ще в 1961-му році у Ка-
саблянці і в Монровії. Так са-
мо Афро - Мальгашське об'-
сднання, створене свого часу 
за ІНІЦІАТИВОЮ Франції, хоч 
ще не розв'язане цілком вси-
лу обставин, входить тепер дЧ) 
ОАЄ. 

Африканські народи, згур-
товані в ОАС, ' найпершим 
своїм завданням ставлять роз-
в'язання економічних проб-
лем. 

Африканські делегати _ го-
ворять про потііебу створення 
спільного ринку Африки на 
зразок європейського, про зо-
иу вільного обміну товарів, бо 
по колоніальній системі за-
лишнлнсь там високі мита та 
різні обмеження на імлорт.. 
Полегшення у цьому напрямі 
дасть можливість швидше у-
регулювати і скоордішуватн 
промисловість та сільське го-
сподарство як окремих рано-
нів. так і цілого континенту. 

Першим кроком у цій спра-
ві було б створення СПІЛЬНО-
го банку. У грудні 1963-го ро-
ку на з'їзді представників 27 
африканських держав в Хар-і 
тумі (Судан) прийнято статут 
такого П а н а ф р пќанського 
банку, відкриття якого прн-
значено офіційно на 1 липня 
1965-го року. Пого фінансову 
базу визначено в сумі $250 
мільйонів. Якщо це здійс-
ннться, то цей банк стане ос-
новою для економічного про-
Ґресу всього контннентч-. 

Маючи на з'вазі розвиток 
своєї національної економіки, 
африканці стали витискати із 
своїх країн чужинецькі бан-
кн або суворо контролювати 
їх діяльність. Тож навіть у 
такій економічно вбогій кра-
їні. як Лібія. чужинецькі бан-
кн змушені ікчірганізуватнсь 
і працювати на користь міс-
цевого капіталу. 

В цілях господарського об'-

.африканська держава корнс-
тається`в той'чи в'інший спо-
сіб матеріяльною'доп`омогою 
таких великнк держак, як' А-
мернка, Франція Англія, СС-
СР, Йімеччнна. 

Останнім часом червоний 
Китай став засипати уряди 
африканських країн пропозн-
ціямн економічної допомоги, 
маючи на меті в такий спосіб 
політично опанувати чорний 
континент. Однак, як нам ві-
домо з висловлень деяких 
представників африканських 
держав, африканці дуже о-
бережно ставляться до цих 
пропозицій червоного Китаю, 
маючи запевнену допомогу 
Америки та Европи. 

Африканці, лізнавіця з ре-
альних наслідк}у ішри с̀̂ т̂ ` е-
кономічної^ допомоги ; захід-
ніх, державу головним чином 
Америки, теж, радніше звер-
таються в цій справі до Захо-
ду. ніж до країн комуністнч-
ного бльоку. зокрема СССР. 
хоч кільки" незначних` країн 
Африки вже підпали, під- ію-
слодарськнй вплив Москви. 

Африканські,. народи ‚сврїм 
характером дуже свободолюб-
ні й після століть{ неволі хо-
чуть жити: самостійно., неаа-
лежно, свобідно та спокійно 
в своїх власних державах. І 

У Наддніпрянській Украї-
ні і в Галичині побудовано 
багато пам'ятників Т. Шев-
ченкові, але цікаво, що про 
один 8 них, і То якраз перший 
пам'ятник, поставлений не 
під російською чи австрійсь-
кою займанщнною, а в само-
стійнін. хоч і короткий час, У-
країні 1918 р. в м. Ромні на 
Полтавщині у совстській пре-
сі !нв внайдете жадної зі`адкн. 
У Києві цьог`о року видано 
Шевченківський Календар-
ІІІотчжневик . присвячений 
ІІІЙ)-літтю народження Шев-
ченка й зазначенням „день 
за днем" подій у ' житті Т. 
Шевченка. Само собою з по-
рядною дозою містифікації. Є 
там і фото пам'ятника Т. 
Шевченкові в Петрограді, по-
ставленого в листопаді 1913 
року з недоречним написом — 
„Поету - крестьяннну". . . Є 
там чимало фото пам'ятників 
в різних місцях; невідомо 
чому вміщено й фото пам'ят-
ннка Леніну в К и є в і . . . Але 
жадного слова про пам'ятник 
у Ромні. Очевидно, тема і для 
окупантів і для окупованих 
небезпечна. В тутешній укра-
їнській пресі коротку згадку 
про роменськнй пам'ятник у-
містив у „Віснику" (ООЧСУ) 
за. листопад 1962 р. А. Висо-
ченко та було дві замітки в 
чикаґсь к о м у „Українському 
Житті", але побудову автор 
відніс до 1922 - 1925 років. 

Затаювання відомостей про 
роменськнй пам'ятник совст-
ською пресою, і майже цілко-
внтий брак відомостей про 
нього серед українського гро-
мадянства, як, може, й те, що 
я був учасником відкриття 
цього пам'ятника і виклика-
ло у мене думку написати 
цю статтю. 

Місто Ромен на Полтавщи-
н̂  над Сулою, з її допливом 
`-А мяйенккою одноіменною 
річечкою Ромном, відоме вже 
в 11 стоЛітт}. В 17 стол. Ро-
мен. щб належав до володінь 
Вишневеньких, був много-
люднпм і' багатим Містом. За 
гетьм'анщиин Ромен був со-
тегіням містом спочатку Мир-
городського.' а потім Лубен-
сьКого полку, був' осередком 
не тільки адміністративним, 
а й торговельним` і культур-
ним, і залишився таким після 
скасування гетьманщини, ко-
ли став' повітовим містом 
Полт'авщини.'Відомий був ро-

дому ідвя.-сдности` яабирас cet менськйй кількатижневий Іл-
ред них чимраз більшої силіь лінський' ярмарок, на. який 

#‡Џі і і. 
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Протест 34 польських письменників 
- У березќі 1964-го року Зі рець совстськнх з'їздів, з'їзд 
польські письменники в так 
званій „людовій" Польщі. 
між ними й творці польської 
культрн першої величини. 
надіслали до прем'єр - мініст-
ра Циранкевича відкритого 
листа. У ньому, між іншим. 
вони протестували проти у-
рядовнх скорочень- прнділу 
паперу для видавництв і. що 
особливо важливе. проти 
втручання }'ряду в справи ку-
льтурн, що являє собою „за-
грозу польській культуі)і". О-
чевидно. листа в польській 
пресі не надруковано. Але 
він з'явився на сторінках ню-
йоркського „Таймеў". Тоді 

єднання десять держав басей- нашвидку скликано, на взі-

польськнх письменників. За 
совстським зразком, там „гро-
мнлн" відважних лисьменни-
ків - патріотів, які стали на 
оборону прав польської ку-
льтурн. 14 травня польські 
газети надрукували протест, 
підписаний аж 233 діячами 
польської культури, скерова-
НИЙ проти Таймеў", мов-
ляв, закордонний часопис 
втручається „у внутрішні 
справи Польщі". Бачимо, що 
хоча в ,‚людовій" Польщі іс 
нўе значно більша інтелекту 
а.чьна свобода, ніж, напрнк-
лад, на Україні. — все такн й 
там Москва вимахує своїм 
жезлом тупости, прнмітнвіза 
ції та фальшування. 

з'їздилась людність майже з 
цілої Полтавщини та блнзь-
хих околиць Чернігівщини. В 
останній чверті минулого сто-
ліття Ромен стас значним ву-
злом двох залізниць: Лібаво-
Роменської на північний за-
хід до балтійського побереж-
жя та Південної на Кремен-
чук. Полтаву, Харків. 

Вже від третьої чверти ми-
нулого століття Ромен мав дві 
середні школи — хлоп'ячу 
реальну та дівочу гімназію. 
буреў (нижча духовна шко-
ла) . міську школу (городскоє 
училище) і кілька народних 
шкіл. У Ромні завжди були 
популярні театральні внста-
вй. Тут виступав і-то не лише 
в російському, а й в українсь-
кому репертуарі, славетний 
Михайло Щепкин, приятель 
Шевченка. В 1845-му році, 
бувши в Ромні на Іллінсько-
му ярмарку, Шевченко насо-
лоджувався чудовою грою 
славетного Карпа Соленика в 
ролі Чупруна в „Москалі-
Чарівнику". 

Щастям Ромна, як і цілої 
Полтавщини, був склад на-
селенкя. Перепис 1897-го ро-
ку виявив на Полтавщині лн-
ше ЗЃѓ чужого, зайшлого е-
лементу. 97 Ге, були з діда-
прадіда українського роду. І 
хоч внаслідок зради україн-
ської верхівки і утисків цар-
ської влади національна сві-
домість дуже підупала, саме 
ця чистота складу населення 
була причиною, що в Ромні й 
околиці збереглися старі зви-
чаї, побут, мова. Чиста, незіп-
сована мова, чарівна україн-
ська, пісня, скромний, але з 
виявом мистецького смаку о-
дяг, особливо жіночий (ро-
менську керсетку Олена Пчіл-
ка визнала за найкращу в У-
країні), були тим'валом, що 
ставив непереможний опір за-
зіханням москалів. В некро-
лозі О. Коваленкові М. Єре-
міїв. очевидно з оповідань са-
мого Коваленка, каже, що ще 
в кінці минулого століття мо-
жна було в Ромні спостеріга-
ти рештки чумацького побу-
ту; можна було також бачи-
тн наших стародавніх війтів, 
як вони в свята, в шовкових 
гаптованях' жутіяяяѓ;іІѓгЬги" д'о' 
церкви в супроводі це`хових 
корогов, що їх несли тлді ще 
чубаті козаки . 

Ромен мав свою цінну 1с-
торячну пам'ятку — п'яти-
банну церкву, побудовану в 
1774-му році кош`том остан-
нього кошового " Запорозької 
Січі Петра Кальнншевського. 
що походив із села Пустовій-
тівки, якихось 10 верств від 
Ромна. Як в Пустовійтівці. 
так і в сусідньому селі Оксю-
тинці, що колись було, зда-
сться, маєтком відомого обо-
ронця прав України Григорія 
Політики, ще на початку цьо-
го століття стояли церкви, 
будовані нащадками козаць-
кої старшини, а в пустовій-
тівській церкві я бачив вліт-
ку 1918-го року хрести, чашу, 
Апостол, Євангелію, подаро-
вані Кальнишевськнм та ко-
зацькими старштіами. 

(Далі буде) 

Масова культура 
Живемо в коаїні масової 

культури. ПороАжена здобут-
камн техніки, як радіо, теле-
візія, кіно, охоплює масова 
культура поволі цілий світ. 
Питанням масової культури 
присвячено вже десятки сту-
дій, ведуться завзяті спори 
про позитивні і негативні 
сторінки цього явища. Та не 
тільки соціологові ЧИ психо-
логові, але й звичайній лю- Г 
дині впадають в очі величезні 
зміни в її побуті і приневолю^ 
ють прнзадумоватнся, порів-
нювати сучасне з минулим. 

За посередництвом телеві-
зора широкі маси мають дос-
туп і до президентських кабі-
нетів, і до королівських заль, 
і до рідких культурних імп-
рез. Для них щоднини з без-
лічі радіовисилень рине кас-
када джезової музики і, впа-
рі з тим, репродукції кляснч-
ної музики Ветговена, Моцар-
та. Чайковськоѓо. Для них на 
екранах кінотеатрів показу-
ють плитќі мелодрами, ков-
бойські геройства і, тут же, 
„Сон літньої ночі", „Короля 
Макбета" чи „Аїду". Купую-
чи цигарки в крамниці, ми-
моволі кидаємо оком на стенд 
з книжками. їх сотні, їх ти-
сячі від порнографії, детек-
тнвннх романів, до перекла-
дів Аристотеля й Платона, 
від Мікі Мався до скоміксова-
ної „Іліяди" чи „Одиссеї". Не 
диво, що і і над головою ков-, 
басника в м'ясарні красусть-
ся на стіні Мона Ліза з свосю 
нерозгаданою усмішкою. 

Маючи на увазі цю- неса-
мовиту суміш, оте затертя ко-
лись таких чітких границь 
смаками і вподобаннями різ-
них суспільних верств, м і̂ж 
„кічем" і архітвором, назвав 
Мекдоналд сучасну культуру 
гомогенізованою (а ля гомо-
генізоване молоко). Але це, 
іронічно кинене. означення 
стало підставовим поняттям 
для наукових дослідів. 

Турбує дослідників не так 
уже затертя отих різниць, як ' 
спеціяльне ставлення моде`р1 ' 
ної людини' до культури і пе -̂
ремішання понять культур-
них вартостей. „Примат тогоі' 
що актуальне,' над тим, 'що . 
тривке, і того, що поверховяе','' 
над тим, пю істотне, — вивер-
тас цілу концепцію культу-
ри" , .— завважує Едгар і їо- , 

Чигайте українські книжки 
і газети, бо часте читання 
веде до просвіти, а просвіта 

— це сила 

.'‚ГероПііасОабТІ{ульту^н ' н е ' " 
хочуть нічого знати про обо-
в'язки, завдання чи вартості, 
які є ззовні їх буття, які пе-
реходять поза їх актуаль`ним ' 
існуванням. Для них нема 
минулого, і вони не турбу-
ються майбітнім, концентру-
ючись на біжучій хвилині, 
змагаіочн, щоб сконсумуватн 
ж и т т я . . . " 

„В ЗДА —^країні найбільш 
типовій під цим оглядом, по-
важну частину народного 
прибутку зуживається на по-
будження „лібідо консуман-
ді". „прнстрастн споживан-
вання". Ідеал людини, сфор-
мульований ідеологами - ко-
мерсантамн. зводився б до тп-
пу. якому для втримання прн 
житті потрібний постійний 
тяг переживань, що їх за-
знасться прн набуванні й у-
жнтку-ванні предметів. - Щас-
тя такої людини вимірювало-
ся кількістю довершених ак-
тів купівлі". 

А все ж багато дослідни-
ків не дивиться так песимі-
сткчно на майбутис цієї, за 

(Закінчення Ийжсторінці 6-ій) 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК у ЗДА 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
(ДО 150-ЛТГТЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

(24) 
Вадим Павловськнй 

ШЕВЧЕНКО В ПАМ'ЯТНИКАХ 
.8-го жовтня 105S р. голова УНСоюзу. Дмитро Галичин, 

вислав до сенатора Джекобса Джевітса листа, в якому з'я-
совуваа справу і просив офіційної допомоги. Сенатор Дже-
вітс відповів 15 жовтня того ж року, т о він поставить пн-
тання про пам'ятник перед Управлінням Дистрикту Колумбії, 
на. території якого стоїть м. Вашингтон, та в Сенатській Ко-
місії цього дистрикту' . 1!( лютого 1959 р. сенатор Джевітс 
оголосив у Сенаті ЗДА текст проекту спільної ухвали Сена-
ту і Палати Репрезентантів, яка давала б повноваження „по-
ставитн на публічній площі Дистрикту Колумбії статуй) ук-
раїНСЬКОГО поета і національного провідќнќа. Тараса Шев-
ченка" б^и.-якііі організації або комітетові, створеному для 
такої мети, і доручала б секретареві Внутрішніх Справ вибра-
ти відповідне місце Для пам'ятника: пам'ятник мусів би бу-
ти поставлений на приватні кошти . 

20-го лютого 1959 р. Сьомий Конгрес Американських Ук-
раїнців у Вашингтоні постановив морально й матерІяльно 
підтримати законопроекти, спрямовані на відкриття у Ва-
шннґтоні пам'ятника Тарасові Шевченкові. 17 березня 1959 
р. конгресмен Алвіи Вентлі вніс у Палаті Репрезентантів та-
кнй самий піхієкт спільної ухвали, як раніше сенатор Джс-
вітс — у Сенаті'`. 16 травня 1959 р. Рада Директорів Украін-
ського Конгресового Комітету (УКК) оформила Організа-
ційний Комітет у справі пам'ятника Шевченкові у Вашинґто-

ні. з представниками від УКК. Української Вільної Академії 
Наук у ЗДА. Наукового Т-ва ім. Шевченка та „Самопомочі". 

31'то березня 1960 р. підкомісія Конгресу ЗДА розгляну-
ла питання про пам'ятник Шевченкові у ' Вашингтоні, а 2 
квітня ця справа була темою телевізійної програми у Ва-
ШННҐТОНІ. 1-го червня 1960 р. Конгресова підкомісія прий-
няла резолюцію Вентлі, 24 червня її одностайно ухвалила 
Палата Репрезентантів, а 31 серпня 1960 р. її одноголосно 
схвалив Сенат ЗДА. 2-го вересня 1960 р. цю резолюцію 
підписав Презид'ент ЗДА Двайт Айзенгавер. і вона набула 
сили закону'1'. 

16-го вересня 1960 р. відбулись установчі збори Коміте-
ту Пам'ятника Шевченкові. Комітет складено з представнн-
ків усіх американсько українських центральних організацій. 
Екзекутнву його обрано'в 'такому'складі : голова — Роман 
Смаль-Стоцькнй, заступники голови — Юрій Шевельов (.іго-
дом його замістив Олександер Архімовнч) та Лев Добряшь-
кнй; директор Вішонавчого Відділу — Дмитро Галнчнн (по 
його смерті — Посип Лнсогір). секретар — Ярослав Падох 
і скарбник — Платон Стасюк; члени - Святослав Гординеь-
кий, Олекса Повстенко. Ігнат Вілинськнй, Василь Мудрий, 
Посип Лисогір, Василь Стецюк і Зиновій Лнсько. Ряд провід-
ннх діячів українських організацій Америки увійшли також 
до Контрольної комісії '. Новостворсний Комітет у спеціяль-
ній відозві проголосив 1961-й рік „Шевченківським роком" 
і закликав усі українські громади почати збирання коштів 
на побудову пам'ятника. 

Для підготовќ проектів пам'ятника Комітет створив Мн-
стецькў комісію, яку спсршувочолювая Святсх`лап Гордннсь-
кнн. а пізніше Григорій Ќостюк. Намічалося обмежитись 
конкурсом на пам'ятник серед українських еміграційних 
миѓтців. 

Мнстець Яків Гніздовськнй виступив у пресі із статтею, 
пропонуючи оголосити широко поставлений міжнародний 
конкурс, видавши англійською мовою брошуру про Шевчен-
ка. Це, на думку Гніздовського, було б найліпшою популярн-

зацісю справи з пам'ятником, особливо, коли б у конкурсі 
взяли участь видатні мнстці різних країн. Як Іншу можлн-
вість, він радив замовити проекти пам'ятника.скульпторам 
світової слави, як Олександер Архнпенко, Мештровіч, Манзу, 
Маріно-Маріні або БатлерТІ. Але поки стаття'Гніздовського 
друкувалася, Комітет уже оголосив конкурс на проекти па-
м'ятника Шевченкові73. 

Частина членів Мистецької комісії внесли пропозицію: 
поруч з доведенням до кінця конкурсу, конче замовити про-
скт Олександрові Архнпенкові, як визнаному у світі провід-
ному скульпторові 20-го століття і як майстрові, що вже не 
раз працював над скульптурним зображенням Шевченка і 
тепер давав згоду виготовити на . вибір три проекти. В ра-
зі ж незадовільності! наслідків двох попередніх заходів, вла-
штувати ще й міжнародний конкурс7 ' . Більшістю голосів Ми-
стецька комісія відхилила цю пропозицію. 

В умовах конкурсу, проголошеного Комітетом Пам'ятни-
ка Шевченкові, говориться: „бажанням широких кіл грома-
дянства с, щоб Поет був зображений у своїх молодих роках, 
до заслання 1847 р. Одначе, прооктодавці мають вільну руку 
робити так, як вони уважають за потрібне. . . Найважливіше 
завдання просктодавців — знайти відповідну Ідею пам'ятнн-
ка, яка б по-мистецькому зобразила національне` і вселюдсь- ч 
ке значення Шевченка". "̀  --

Умови конкурсу передбачали дати нагррйду 1500 дол., 
дві другі нагороди по 1000 дол. і дві треті ітгородн по 750 
дол. Проекти мали бути надіслані до Ню Йорќў До 28 лю-
того 1962 р. џ -

' "А. Драган. там само. ст. 11-12. 
' ; 86th Congress. 1st Session. S. I. Res. 54. " . 
и 86th Congress, 1st Ses.sion. H. J. Res. Зі і 
и Public Law 86-749. 86th Congress. H. J. Reel 311. September 

13. 1960. . J 

fo Свобода, 20 вересня 1960. 
`'Америка (Філадельфія), 28 і ЗО червня 1961 ' ' 
'- Свобода. 27 червня 1961. : 
; Лист Юрія Лавріненка до Комітету Пам'ятника Шевчен-

г.ові за ІЗ квітня 1962, копія и архіві УВАН. 
"- . і ' 
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УРОЧИСТОСТІ відкритѓя ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У ВАШИНГТОНІ 
ІСТОРИЧНИЙ АКТ ІСТОРИЧНОГО дня 

" ^ в Закінчення зі crop- 1-ої 
В очікуванні відкриття 

пам'ятника 

Уже на кілька годин перед 
годиною 1-ою вполудне, на я-
ку була заповіджена врочис-
тість відкриття пам'ятника, 
трикутна площа між вулиця-
ми 22. 23-ою і „Р" (..Пі"), на 
якій пам'ятник стоїть, пере-
творювалася у велике мурав-
лнще. Тисячі людей зайняли 
відповідні ‚‚стратегічні" міс-
ця довкола площі та на вули-
шях, які її оточують, ще пе-
ред вмаршом на площу пер-
шнх колон, що йшли маніфе-
стаційним походом від мону-
менту Вашингтонові. Пенснл-
венїйською Евснею біля Біло-
го Дому до пам'ятника Шев-
ченкові! Заповнені були вік-
на довколишніх будинків. Бу-
ли люди й на дахах цих бу-
динків. Тим часом, поступово 
почала заповнюватись і сама 
площа, на якій були крісла з 
призначеними місцями для 
репрезентантів країн, громад 
та численних почесних гостей. 
Ветеранн-українці американ-
ськнх та українських зброй-
них сил під загальним прово-
дом інж. Івана Скіри, з успі-
хом намагалися все порядку-
ватн, згідно з наперед приго-
тованнм подрібним пляном. А 
сонце наче б намагалося под-
війно зогріти всіх, вннягоро-
днти їх за численні історичні 
бурі і негоди, що їх доводило-
ся переживати нащадкам то-
го, кому цей пам'ятник поста-
влено. А до пам'ятника під-
ходили колони за колонами, 
одні в супроводі оркестр, дру-
гі з піснями на устах. Довко-
ла площі з пам'ятником зай-
няв місця зорганізованими ря-
дами .‚квіт України і краса", 
тисячі нашої молоді у своїх 
пластових, сумівських та ін-
ших одностроях. Багато дів-
чат в народних костюмах. На 
плятформі біля самого па-
м'ятника члени Комітету Па-
м'ятника Шевченкові та го-
ловні впорядчнкн очікують 
приходу головних учасників 
урочистостей: Двайта' Д. Ай-
зенгавера, первоісрархів і вла-
днк наших Церков, інших до-
стойннків. Зворушливою сце-
ною було, як літній президент 
УНР в екзилі. д-р Степан Вит-
вицькии, в товаристві своїх 
асистентів завчасу прийшов 
на площу та зайняв тимчасо-
ве місце в тіні кріслатого де-
рева зараз біля пам'ятника. 

"We Like Ike" 

Зближалася перша година 
й очі чолових репрезентантів 
Комітету: його голови проф. 
д-ра Романа Смаль-Стоцького, 
його заступника 'й першого на 
цій урочистості голови Укра-
їнського Конгресового Коміте-
ту Америки проф. д-ра Лева 
Е. Добрянського, екзекутив-
ного директора Комітету п. 
Йосипа Лнсогора, секретаря 
д-ра Ярослава Падоха та ка-
сира Ігната Білннського і ба-
гатьох інших постійно зверта-

лнся в бік, звідки очікувано 
головної особи цих урочнстос-
тей — Двайта Д. Айзенгаве-
ра. Тим часом, через голосник 
проголошувано різні повідом-1 
лення, включно із викликами 
батьків, щоб зголосилися до І 
їх загублених серед справж- J 
ньої народної гущі мололітніх І 
дітей. -' 

Аж нарешті вдарено в буб 
ни, захвилювалася маса на-1 
роду, встали і випростувались! 
на ввесь зріст ті, що сиділи, а і 
повітрям сколихнула буря on-1 
лесків та оклики "We like Ike" 
— „Ми любимо Айка" — 
Двайта Д. Айзенгавера. Пло-
щу з пам'ятником та безпосе-
редню околицю обступили не-
помітно уніформовані й „ци-
вільні" члени охорони колиш-
нього президента З'єднаних 
Держав. А він, усміхнений і 
ввічливий до всіх, з виразом 
глибокого зворушення цим 
привітанням в очах, появився 
на плятформі біля пам'ятни-
ка. Ще скріпилися аплявзн. 
ще могутніше пронеслися ок-
лнкн. Точно, як заповіджено: 
за десять хвилин перед пер-
шою годиною, Двайт Д. Ай-
зенгавер був біля пам'ятника, 
щоб доверши'ти врочистості! 
врочистостей цього Українсь-
кого Дня в столиці Америки: 
відкриття пам'ятника Тарасо-
ві Шевченкові. 

Починається урочистість 

Серед великого одушсвлон-
ня стотисячних мас народу, 
разом чи безпосередньо перед 
або після приходу Дваііта Д. 
Айзенгавсра, на платформу 
біля пам'ятника вступили та 
зайняли місця президент УНР 
в екзилі д-р Степан Внтвиць-
кий, первоісрархи і владики 
Українських Католицької і 
Православної Церков, члени 
Конгресу ЗДА, двох наших 
фільмових артистів з Голлі-
вуду: Джек Пеленс і Майќ 
Мазурќі, члени Екзекутнвн та 
деякі з членів Головної Упра-
ви Комітету Пам'ятника Шев-
ченкові. Ще хвилина й до ба-
гатьох голосників підійшов 
завжди однаково скромний, 
як і рішучий президент Укра-
їнського Конгресового Комі-
тету Америки, майстер цісї 
історичної церемонії проф. 
Лев Е. Добрянський. „Пані й 
Панове: — Націо н а л ь н и й 
Гнмн!" проголосив він чітко 
через гучномовці. І все. що 
було й жило, почало грати й 
співати пісню про зоряно-сму-
гастнй прапор. Урочистість 
почалася. 

Починається з Богом 

Проф. Добрянський запро-
шус до голосників первоісрар-
ха Української Католицької і 
Церкви в ЗДА, ВПреосвящен-
нішого митрополита Амвро'зія 
Сенишнна, Ч.С.В.В. Владика, 
зодягнений в свою мантію, 
підходить і помітно зворуше-
ним голосом проводить, на-

(.....иіоть американський нвдіональннй ггмн. З рукою на 
серці стоять Двайт Д. Айзенгавер, конгресмен Мвйкел Фіген, 

іфоф. Лев Добрянський. 

самперед англійською й опіс-
ля українською мовами спе-
ціяльну молитву, базовану на 
молитві Господній: „Отче 
наш..." (Текст молитви ВПре-
осв .Кир Амврозія, як і текст 
кінцевої молитви ВПресв. Іо-
чіш Тсодоровича, надруковані 
на іншому місці в цьому чис-
лі). 

Після молитви коротке при-
вітацня англійською й укра-
їнською мовами виголошує 
господар цього свята, голова 
Комітету Пам'ятника Шевчен-
кові, проф. д-р Роман Смаль 
Сѓоцький. Проф. Добрянсь-
кнй коротко й вимовно пред-
ставляс одного з найвндатні-
ших мужів історії, однрпо з 
наидостойніших громадян ці 
сї країни, 34-го президента 
ЗДА Двайта Д. Айзенгавера, 
який серед нової великої ова-
ції підходить до голосників та 
як же відомим усьому світові 
голосом починає свою нову 
інавгураційну промову, про-
мову інавгурації володаря 
людських душ Тараса Шев-
ченка у виді бронзової статуї 
в самому серці Америки. 

(Текст промови Д. Д. Ай 
зенгавера поданий на іншому 
місці в цьому числі.) 

Промову „Айка" часто-гус 
то перериває буря оплесків 
Коли ж її закінчено, тоді 
проф. Добрянський просить 
Д. Д. Айзенгавера довершити 
акту відкриття пам'ятника. 
Настала хвилина, про яку 
мріяли покоління і яка ввій-
де в історію світу: Двайт Д 
Айзенгавер відкрив пам'ятник 
Тарасові Шевченкові в столи-
ці ЗДА, в столиці світу, як 
стотисячні маси народу з най 
більшим зворушенням співа 
лн Шевченків „Заповіт". 

Після відкриття, проиовля-
лн ще конгресмени Дервінскі 
Фіген, Дулскі і Флад (тексти 
їх промов в оригіналі будуть 

Площа, на якій стоїть закритий пам'ятник Тарасові Шевченкаві, уже на довго перед 
відкриттям пам'ятника почала заповнюватись учасниками врочистостей. Шеф поліції 
В. П. ЛІверман, що в цей день відповідав за вуличний рух, як також кореспонденти по-
одиноких американських газет, оцінили, що в парадному поході від монументу Вліпиш -
гона до пам'ятника Шевченкові взяло участь 35,000 осіб, а в самій урочистості відкрнт-

тя пам'ятника Шевченкові кругло 100,000 осіб. 

надруковані в англомовному 
„Українському Тижневику"). 
й тоді до голосників підійшов 
первоісрарх Української Пра-
вославної Церкви в ЗДА, 
ВПреосв. митрополит Іоан Те-
одоровнч та закінчив урочнс-
тість зворушливою молитвою, 
зворушливо виголошеною ан-
глГйською й українською мо-
вами. 

Нехай цей день буде 
„Українським Даєм" . . . . 

Урочистість відкриття па-
м'ятннка Тарасові Шеаченко-
ві включала й прочитання ок-
ремої прокламації, якою два 
комішенерн Дйстрнќту Ко-
люмбії проголосили день від-
криття пам'ятника, суботу 27-
ѓо червня 1964-го року „Укра-
ЇНським Днем" у столиці ЗДА 
та заповідають проголошення 
такого ж дня кожного даль-
шого року. 

Нехай буде відомо всім 
грядучим поколінням... 

Перед закінченням цісї уро-
чистостн урочистостей від-
криття пам'ятника Тарасові 
Шевченкові у Вашингтоні, 
прочитано ще англійською і 
українською мовами притото-
вану ред. А. Драганом ісхва-
лену Комітетом „Пропам'ятну 
Грамоту", що — підписана 
всімќ членами Управи Коміте-
ту — мас бути вмурована в 
підставу пам'ятника, Англій-
ськнй текст цісї Грамоти від-
читав екзекутивний директор 
Комітету п. Йосип Лисогір, я-
кий разом з проф. Добрянсь-
ким, проф. Смаль-Стоцьким, 
д-ром Я. Падохом та гуртом 
інших провідних членів Комі-
тету дав рішальний вклад у 
підготовў та переведення цісї 
урочнстости. У к р а ї н с ь к и й 
текст Грамоти відчитав касир 
Комітету п. Ігнат Білннський, 
співвідповідальний за підгото-
ву і переведення врочистостей. 

(Текст Грамоти надрукова-
ний на іншому місці в цьому 
числі). 

З Богом почалося, з Богом 
закінчилось. . . 

Зворушливі урочне т о с т і , 
що тривали неповних дві го-
дини, добігали до кінця, їх 
програму вичерпано. Тоді, на 
запрошення майстра церемо-
нії проф. Добрянського, пі-
дІйшов до мікрофонів.перво-
ісрарх Української Правос-
лавноі Церкви в ЗДА ВПре-
освященніший Іоан Теодоро-
вич, та чистим і чітким голо-
сом провів кінцеву молитву. 
З Богом почалося, і з Богом 
кінчалося . . . 

„Ще не вмерла Україна!" 

Могутні звуки українського 
національного гимну „Ще не 
вмерла Україна", що його — 
подібно, як і американський 
гнмн на початку урочнстости, 
грали оркестри, співали'хори 
і тнсячні-тисячні маси народу, 
можливо тільки на Софійсь-
кій площі пам'ятного дня 22-
го січня 1919-го року, звуча-
ли так переконливо, як звуча-
ли на цій Шевченківській 
площі біля пам'ятника Кобза-
реві України в столиці ЗДА 
в цю історичну суботу, 27-го 
червня 1964-го року. Все, що 
тут було й діялося, свідчило 
про те, про що співається в 
ѓямні: Ще не вмерла Украї-
на! 

МОЛИТВА гх 
ЯКОЮ ПЕРВОІСРАРХ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ В ЗДА. ВПРЕОСВ. МИТРОПОЛИТ АМВРОЗІИ 
СЕНИШИН. Ч.С.В.В.. ЗАПОЧАТКУВАВ УРОЧИСТОСТІ 
ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ 

У ВАШИНГТОНІ 

Отче наш, що сси на небі,) для Твоєї слави та добра на-
понад всесвітом і часом, ви-; шого народу. Вкажи, Господи, 
слухай наші молитви, що ли- Керманичам Американської 
нуть до Тебе, Всемогучого Бо- j Держави та керманичам ін-
га і Милосердного Отця. ших держав світу, щоб вони на 

Нехай святиться Твоє ім'я, основі осягів природознавчих 
не тільки між вірними, тими і наук вживали ядрову енергію 
людьми, що ніколи не підда- не у воєнних цілях та на знн-
лилися від Тебе, але н між і щення народів, а для добро-
тими блудними дітьми, що і буту майбутніх поколінь, 
відреклися Тебе й погорднлн j Прости нам довги наші, як 
Твоїм законом. Вчини, Ласка-
внй Господи, щоб усі наші 
брати і сестри в Україні мог-
лн свобідно прославляти Те-
бе в церквах, школах і в до-
мах, під проводом свого Ду-
ховенства і Ієрархів. 

Хай при'йде Твоє царство, 
царство Твоєї любовн та Тво-
го миру у всьому світі, а не 
царство безбожних володарів, 
ані царство ненавнстн, роздо-
рів і неволі. Могутнім цього 
світу дай ласку пізнати Твою 
відвічну Правду, щоб вони 
знайшли ключ до розв'язки 
міжнародних проблем та вста-
новленнн тривалого мнру-спо-
кою. 

Нехай буде воля Твоя, як 
на небі, так і на землі, бо збе-
рігаючн Твою волю, тобто 
Твої святі Закони, осягнемо 
справжніЃї мир, справедли-
вість і згоду. А що багато лю-
дей не анќонўс Твоєї Свнтоіі 
Волі, немає у світі спокою, 
згоди ані любови. 

Хліб наш щоденний дай 
нам нині, дай його і вашим 
братам і сестрам в Україні, 
щоб могли жити і працювати 

і ми прощаємо довжинќам на-
шнм і дай нам, Bet-ласкавий 
Боже, ласку пізнати, в світлі 
Твоїх Божих Правд, наші не-
домагання і кволості, які бу-
лн причиною наших особис-
тнх чи народних невдач, та й 
допоможи нам вив'язуватися 
належно зі своїх обов'язків у 
відношенні до. Тебе, нашого 
Бога і Батьківщини. Всемогу-
чий Боже, благаємо Тебе, дай 
згоду і братню любов в нашо-
му народі. 

Не введи нас у спокусу, але 
визволь нас від злого, та про-
снітн наш розум і дай нам 
второпність, щоб ми могли 
розрізнити правду від ложі та 
йти дорогою Твоїх Заповідей. 
Милосердний Боже, ми, зібрані 
на цьому місці, уповаємо, що 
Твоя доброта переможе сучас-
нс лихо, як сказав Тарас Шев-
яенко: 

„Ми віруєм Твоїй силі 
І слову живому: 
Встане правда, встане воля, 
І Тобі Одному 
Поклоняться ВСІ ЯЗИКИ 
Во віки, во віки . . . " 

МОЛИТВА 
ЯКОЮ ПЕРВОІЄРАРХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВ-
НОІ ЦЕРКВИ В ЗДА, ВПРЕОСВ. МИТРОПОЛИТ ІОАН 
ТЕОД0Р0ВИЧ ЗАКІНЧИВ УРОЧИСТОСТІ ВІДКРИТ-
ТЯ ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У ВА-

ШИНГТОШ 

ПРОМОВА ДВАЙТА Д. АЙЗЕНГАВЕРА 
" ^ Е Закінчення зі ѓтор- 1-сИ 

разом, як американці, з'єднані; ми; незалежними, але взасмо-
'залежними; різними, але нс-нашою спільною відданістю 

системі самоуправління —- си-
стемі, яка уможливлює нам 
бути іншими, але об'єднани-

Поклін Шевченкові 

Після формального закін-
ченнн врочистостей відкриття 
пам'ятника, відбулася біли 
Нього процесія „Поклін Шев-
чеяісові". Багатолюдні колони 
насамперед молоді, а дальше 
громадянства проходили одна 
за одною біля пам'ятника, 
схиляючи свої прапори і голо-
вн перед геНіяльністю і ве-
личністю того, кому цей па-
м'ятийќ збудовано: безсмерт-
ного Кобзаря України. 

іВашннітон під знаком ІІІев-
ченка п Українства 

Не тільки в сам день від-
криття пам'ятника Шевчсн-
кові в суботу, 27-го черпни, 
але вже і в попередню п'ят-
ницю та чергову неділю, с'то-
лиця Америки була, здавало-
ся, всеціло під знаком Шев-
ченка, під знаком українства. 
Поліція, шофери, готелі, кож-
ний прохожий і, здавалося. 

роздільними. 
Щоб могти з успіхом при 

нести світові мир з волею 1 
справедливістю, ми мусимо 
збільшити наші спільні зу-
снлля. щоб люди по всьому 
світі більше здавали собі 
справу, що тільки у волі мож-
на знайти правильний шлях 
до людського поступу, щастя 
і самовиявлення. 

Шевченко жив цією прав 
дою і її навчав. 

Відкриваючи цей пам'ят-
ннк великому українському 
Поетові 19-го століття, ми за-
охочусмо сьогоднішніх пое-
тів в Україні, в Східній Евро-
пі і в усьому світі включати в 
їхні вірші прагнення людства 
до волі, до самовнслову, до 
національної незалежности та 
до волі для всіх людей. 

Якщо б Шевченко жнв сьо 
годні, він був би у першій лі-
нії цього великого змагання. 

А тепер я пригадаю слова 
одного з найбільших синів 
Америки, Абрагама Лінколь 
на. 

Промовляючи тут якраз сто 
років тому, він сказав: 

„Це не тільки для сьогодні, 
але й на всі грядучі часи ми 

Во ім'я Отца, і Сина і Свя-
того Духа! 

Наш Великий Боже в Тан-
ні Твого Тройцедіяняя! 

Ти — Отець всього що с. 
Ти — Отець народів і племен 
землі. Ти даєш їм „день жнт-
тя" : його світанок, полудень 
і вечір і відпускаєш їх з бут-
тя. Історія землі повна спо-
гадамн про племена й наро-
ди, що проходили по ній. Ти 
даєш їм законодавців, be 
вождів і їх пророків. Святе 
Письмо повне оповідань про 
Це. 

Ти благословлясш тепер 
світанок „дня ж.іття" нашо-
му Українському народові. Ти 
пробуджуєш тепер його на-
ціональну самосвідомість. Ти 
даєш йому тепер пізнавати 
його потреби, його цілі й пу-
ТІ до них. 

На цім світанку „дня" на-
шого усвідомленого націо-
пального життя Ти послав 
нам пророка того життя, нс-
забутнього енна нашої землі 
Тараса Григоровича Шевчен-
ка. 

Він народився невільником. 
Ти благословив йому вийти 
на волю. І він став співцем 
вікових наших прагнень волі 
особистої і національної. Ти 
дав йому Твоє святе надхнен-
ня. Він знав чого благати 
Звиш од Тебе. І він благав: 

Скорбящих Р а д о сте, По-
шли. пошли мені святес сло-
во. святої правди голос новий, 
і слово розумом святим і ожн 
ви і просвіти!" 

- З поеми „Неофіти" 
І Ти, Вічний, дав йому те 

слово. І промовило воно до 
нас бурно, хвилюючи нас, 
кличучи нас. Він став мучс-
ннком за те слово і мужно по-
ніс кару за нього, за слово 
що Ти, Вічний, йому дав. 

І знав цей сни нашого на 

кожний мешканець столиці повинні для дітей наших увіч-
ререживас цю велику подію і нити це величне і вільне прав-
більшість з них здавали собі 
справу, чому вона велика. 

Український Народнім! Союз 
у поклоні своєму Патронові 

Під час великих, історичних 
урочистостей відкриття пам'я-
тннка Шевченкові у Вашнш'-
тоні всюди можна було зуст-
рітися з Українським Народ` 
ним Союзом, ініціятором цієї 
величної п о дії, Поодинокі 
члени Головного Уряді' УНС, 
зокрема Екзекутнвн із голов-
ним прі'Дсідннком Йосипом 
Лксогором та гол. секретарем 
д-ром Я)юславом Падохом. за-
ймали й виконували часом, 
здавалося б надлюдські зап-
дання, зв'язані з піДготопою 
врочистостей та їх пероведен-
ням. Тисячі й тисячі учасників 
урочистостей мали членські 
відзнаки УНСоюзу. В усіх у` 
рочнстостях взяли участь ман-
же всі члени Головного Уря" 
ду — всі члени Екзскутнпи, 
члени Головної Контрольної 
Комісії та члени Головної Ра-
дн. На площі відкриття пам'я-
тника, по готелях та по вули-1 бРУ^"О'-
цях багато 3 учасників урр" 
чистостен мали спецінльне з 
цісї ввѓоди видання „Свобо-
дн". В готелях Мейфлавер, де 
була головна квартира Комі-
тету Пам'ятника, УНСоюз мав 
у вестибюлі свій станок, біля 
якого пані Уляна Янна-Дя-
чук, пані Діні Куфта та пан 
Володимир Сохан живим і 
друкованим словом давали 
всі потрібні інформації тися-
чам не тільки українських у-
часннків у{рочистостей, але й 
зацікавленим цими надзви-
чаннпмн подіями американців. 

ління, яким ми втішались усе 
наше життя". 

У тому самому часі, це не 
тільки насьогодні, але й на 
всі грядучі часи ми сьогодні 
презентуємо світові цю ста-
тую Тараса Шевченка, Кобза-
ря України, та Борця за Во-
лю, щоб увічнити віру люди-
нн в кінцеву перемогу волі. 

Безупинною працею та при 
Божій допомозі одного дня 
настане нова доба, доба уні-
версального миру з волею і 
справедливістю для всіх. 

НА ІІЛШПТ, НЕ СВОЇП 
З Е М Л І . . . 

Про дитячу працю. 
Совстська влада заохочує 

дітей працювііти. очевидно, 
безплатно в колгоспах, на 
шкільних „дослідних" ділян-
ках тощо. За збирання мета-
лу - брухту дітям платять ко-
иійкн. Деякі школи одержу-
ють призначення: зібрати 
стільки й стільки залізного 

що ного потім псре-
топлюють. Тому, що призка-
чені норми дуже високі, тра-
плясться, як ось у Вінниці: 
„На в'їзді до подвір'я стояли 
гарні металеві ворота. І от од-
ного дня їх не стало. Як з'я-
сувалось, вони попали в мс-
талобрухт . . . Коли цією спра-
вою (збиранням) керують 
так, як у Вінниці, коли непо-
снльнимн завданнями — чи-
таємо в „Радянській Культу-
рі" з 9-го червня, — штовха-
ЮЃЬ учнів на нечесні вчинки, 
то це не виховує, а, навпаки. 
— калічить дітей". 

роду, Тарас Шевченко, д л я 
чого дане йому це слово І на-
пнсав од імені Твого, Вічний: 

„Воскресну Я, воскресну 
нині ради їх, людей закова-
них моїх, убогих, ігащих . . . 
Возвеличу малих отих рабів 
німих!" 

З „Подражаиія Псальмі 
11-ій". 

Ми маємо тепер -твоє слово, 
Тарасе! Ставлючи пам'ятних 
тобі в столиці Країни вашого 
з Волі Божої поселення, мас 
прирікаємо не забути твого 
слова, жити ним. Це — слово 
„світанку дня" нашого націо-
нального відродження. 

Ставлячи цей пам'ятник то-
бі, Тарасе, ми хочемо звістити 
і іншим народам про величні 
діла Божі, які Бог явив в то` 
бі для нас, Тарасе. Ти знай-
шов, Тарасе, гідне твого па-
м'ятника місце в столиці краї-
нн волі. 

В цю величну мить я, Мн-
трополит Української Право-
славної Церкви в цій країні, в 
імені Божім благословляю 
цей пам'ятник, освячую його 
молитвами всіх тут присутніх, 
віруючих моєї Церкви і дору-
чаю його Божій, всемогутній 
Опіці. 

Нехай стоїть цей пам'ятник 
віки незрушимо. Нехай ви-
клнкас він в нас чуття відда-
ностн долі нашого Народу, як 
і нашій Державі, що в ній Бо-
гом ми оселені. 

Нехай голосить цей пам'ят-
ник про великі Діла Божі, що 
діються з нами, що провадять 
нас у величність будучого на-
шої Землі-України, нашого 
Українського Народу на ній, 
коли він на свободі піде в йо-
го путь стежками віри в Бога, 
стежками Божих заповідів. 

Благовловення Твоє, Все-
могутній Боже, нехай спочн-
не на цім пам'ятнику. Амінь. 

ПРОПАМ'ЯТНА ГРАМОТА 
(Прочитана під час відкриття пам'ятника Шевченкові та під-
пнсаиа членами Управи Комітету Пам'ятника , мас бути вму-

рована в підставу цього пам'ятника) 

НЕХАЙ БУДЕ ВІДОМО ВСІМ ГРЯДУЧИМ ПОКОЛШ-
НАМГщо цього' дня, в суботу 27-го червня 19в4-го року КІМ 
народження Христа, 188-го року від проголошення незалеж-
ности З'єднаних Держав Америки та 46-го року від часу від-
новлення самостійної, ні від кого незалежної, соборної і варо-
доправної Української Народної Республіки, яка, не зва-
жаючн на комуно-московську окупацію, жнве й сьогодні в 
серцях українського народу, 

КОЛИ Президентом З'єднаних Доржав Америки був 
Достойний Лнндон Б. Джансон, 

КОЛИ Первоісрархом Української Католицької Церкви 
в З'єднаних Державах Америки був Високопреосвященніший 
Митрополит Амврозій Сенишин, 

КОЛИ Первоісрархом Української Православної Церкви 
в З'єднаних Державах Америки був Високопреосвященніший 
Митрополит Іван Теодорович, 

КОЛИ Президентом Українського Конгресового Комітету 
Америки був професор д-р Лев Добрянський, 

КОЛИ Президентом Наукового Товариства ім. Шевченка 
був професор д-р Роман Смаль-Стоцький 

КОЛИ Президентом Української Вільної Академії Наук 
у З'єднаних Державах Америки був професор д-р Олександер 
Архімович, 

КОЛИ волелюбні народи світу із З'єднаними Державами 
Америки у проводі — після перемоги над імперіалістичних 
і народовбивчим нацизмом-фашнзмом під час другої світової 
війни — були у завзятій холодній війні проти такого ж на-
родовбнвчого комуно-московського імперіалізму, не зважа-
ючн на хвилеві коньюнктуральні відпруження, 

ОТЖЕ ЦЬОГО ДНЯ Достойний Двайт Д. Айзенгавер, ' 
34-ий Президент З'єднаних Держав Америки, в приявності 
снтузіястнчної, багатотисячної маси народу, зокрема репре-
зентантів американського державного, культурного і суспіль-
ного життя та репрезентантів українських крайових установ 
з багатьох країн сьогоднішнього вільного світу, особисто від-
крив цей Пам'ятник Тарасові Шевченкові, Кобзареві Укра-
їни та вселюдському співцеві волі і справедлнвостн, у 150-
річчя з дня його народження. 

ЦЕЙ ПАМ'ЯТНИК — присвячений усім тим народам, 
що подібно, як український нарід, борються проти московсь-
кого і всякого Імперіялізму та самодержавства, за здійснен-
ня оспіваних Тарасом Шевченком ідеалів волі, незалежности, 
справедливости і народоправства для всіх — отже цей Па-
м'ятник був здвнгнений на підставі Публічного Закону 86-
719, що його схвалив 86-ий Конгрес і підписав 34-ий Прези-
дент З'єднаних Держав Америки Двайт Д; Айзенгавер дня 
13-го вересня 1960-го року. І далі, цей Пам'ятник — запро-
сктований і виконаний скульптором Леонідом Молодожанн-
ном — був збудований коштами, що їх покрито із добровіль-
них пожертв понад 50,000 американських громадян, переваж-
но українського роду, а закон про будову цього Пам'ятника 
здійснив окремо створений для цісї мети Комітет Пам'ятника 
Шевченкові, репрезентуючи всю двомільйонову Громаду аме-
риканськнх громадян українського роду. 

ДАНО в столичному городі Вашингтоні цього дня 27-го 
червня 1964-го року, в 150-річчя з дня народження Тараса 
Шевченка. 

ЦЮ ГРАМОТУ для майбутніх поколінь, перед вмуру-
ваиням її в підставу Пам'ятника, потверджуємо своїми влас-
норучннми підписами ми, члени Головної Управи Комітету 
Пам'ятника Шевченкові. 

(Підписи) 
` і ^ Х И ф 

ГРИ ГОРІП ВКНКЕ ПОДАРУВАВ КІП II 1.000 СРІБНИХ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ЖЕТОНІВ 

П. Григорій Венке з Нюар-
ку подарував Комітетові Па-
м'ятннка Шевченкові тисячу 
срібних відзнак — жетонів із 
зображенням погруддя Коб-
заря, щоб. як пнше в листі 

до КПШ, — „прислужитися 
з своєю скромною лептою до 
історичної дати" — відкриття 
пам'ятника Т. Шевченкові у 
Вашингтоні. Ці відзнаки бу-
лн розповсюджені. 

X ` 
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УРОЧЙСГОСП ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕЙЧЕЙкОВІ У ВАШИНГТОНІ 'іЎ? 

СОРОК ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ УЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У ПОХОДІ ВУЛИЦЯМИ ВАШИНГТОНУ 

ДО ПАМ'ЯТНИКА Т. ШЕВЧЕНКОВІ 

Уніфор.човані колони ветеранів, пластунів, сумівців, зі своїми 
прапорами, проходять у парадному поході Пенснльвеній-

ською евеню біля Білого Дому. 

Незабутній день 27 червня 
року Божого 1964 — Україн-
ськнй День у Вашингтоні т— 
розпочинався на велетенській 
еліпсі біля монументу Ва-
шннґтонові. Рано-вранці, ско-
ро після сходу сонця, туди 
почали підкочуватися перші 
автобуси, позначені синьс-
жовтимн наліпками, що спо-
віщали про радісне свято — 
відкриття пам'ятника Проро-
кові свободи України і всіх 
поневолених народів, Тарасо-
ві Шевченкові, у столиці 
ЗДАмерики. З'являються пер-
ші впорядилќи, ціла бойова 
„армія" інж. Івана Скіри, я-
кий очолював Комісію ЌТІШ 
по впорядкуванню походу. 
Тут і там на просторі веле-
тенської еліпси навпроти Бі-
лого Дому — формуються 
групи найперших громадян, 
під знаками своїх стейтів, з 
усіх кінців великої американ-
ської землі. Прибуває молодь 
— перші сотні уніформованих 
пластунів. У погляді юнаків і 
дівчат — радість і зворушен-
ня. Прапороносці та представ-
ники різних українських ор-
ганізацій формуються у стру-
нкі лави. Зустрічаємо пред-
ставннків братніх народів — 
Білорусії, Литви, Козакії, та 
інших, Що поневолені, як і 
Україна, і що сподіваються 
свого Вашингтона А ось, вн-
конуючи бурхливу мелодію, 
на просторому полі з'являсть-
сямуринська оркестра: на-
щадки славетного шекспірів-
ського актора Айри Олдрі-
джа, товариша і друга нашо-
го Кобзаря, — прибули сюди, 
щоб узяти й собі участь у по-
ході, вшанувати Співця сво-
бодн'{ Так вони відгукнулися 
налпроголошення управою дн-
стрикту Колумбія дня 27-го 
червня — Українським, Шев-
ченківськнм Днем. 

Вищас пеку'че сонце, біль-
шае людей на площі. Вже не 
сотні, а десятки сотень укра-
їнців та американців і кана-
дійців українського роду ши-
куються до великої дефіляди 
вулицями Вашингтону. За 20 
хвилин 10-та година ранку. 
Загриміли мідні труби стоосо-
бової оркестри Осередку СУ-
МА ім. М. Павлушкова з Ши-
каго. під диригуванням проф. 
І. Повалячека. Залопотіли 
вгорі синьо-жовті й зоряні 
прапори. Лунас команда. 
Щось невимовно величне й 
урочисте с над цісю площею! 
Рушають перші лави прапоро-
носців — ветеранів воєн, у я-
ких кожен змагався за спіль-
ну ідею, за Шевченківську 
‚.правду й волю", навіть коли 
й . був у чужому мундирі. 
Йдуть прапороносці різних 
товариств, організацій, пред-
ставники культури, науки . . . 
Рівно відбивають крок сотні 
пластунів, могутньо гримить 
оркестра з Шнкаґо, а далі за 
тисячами демонстрантів — 
оркестра СУМА з Боффало, 
ще далі оркестра наших гос-
тей-муринів та інші. По Пен-
сшівенії Авеню вже маршу-
ють тисячі українців, і над 
лавами духових синів і дочок 
безсмертного Тараса, благо-
словениимк нашим духовенст-
вом, — барвисті прапори та 
е ф це вільноЃ Америки. 

‚Довкола широкої й гарної 
вулиці, замасної деревами — 
збираються глядачі - амери-
канці. Між ними багато нег-
рів. жваво коментують подію. 
Американські репортери, як і 
українські їхні колеги, жваво 
клацають фотоапаратами. Ве-
лично й урочисто пливе ба-
гатотисячний похід вільної 
України столицею ЗДАмери-
ки і центру всього вільного 
світу. Лави за лавами кроку-
ють уніформовані тисячі су-
мілської, пластової, одумівсь-
коД молоді, під грім ор-
кестр. Високо шелестять ук-
раіяські прапори різних О-

середків СУМ Америки й Ка-
нади, що їх вітас представник 
Центральної Управи СУМ у 
світі мгр. Г. Ощипко з Бель-
гії, як представник делегації 
тісї країни. На таблнцях-
транспарентах читаємо: ‚‚Ню 
Иорк", „Мішиген", „Іллиной", 
„Пенсклвенія", далека „Мін-
несота" та багато-багато ін-
ших подібних написів. Це ти-
сячі українців з різних стей-
тів ідуть у поході української 
сили і слави, нашої відданостн 
й вірносте ідеям Тараса Шев-
ченка, вірності України. Над 
деякими колонами бачимо 
транспаренти англійською мо-
вою, що закликають змагати-
ся за звільнення України й 
інигах поневолених націй з-
під московського панування. 
Попереду багатьох колон — 
діти в нашій народній ноші. 
їх найбільше фотографують, і 
вони йдуть усміхнені й радіс-
ні. Оті маленькі почувають 
себе сьогодні майже велнки-
мн: вони беруть участь у ве-
ликому ділі, вони йдуть до 
свого найбільшого друга, Та-
раса Шевченка, чиї вірші вчи-
ли і кого навчилися від бать-
ків любити всім серцем. По 
обох боках широкої, замалної 
деревами, авеню стоять тут і 
там святково уніформовані 
поліцнсти. Один з них сказав 
кореспондентові ‚‚Свободи": 
„Ваш похід був зразково днс-
цнплінованин. Чи не вперше 
я відпочивав, виконуючи слу-
жбу. Ваші жінки й дівчата у 
народних дягах — чарівні". 

На площі, що її перетинає 
Ню Гемшір авеню, чолові 
прапори повертають праворуч 
і вже дефілюють 23-ю вули-
цею, що веде просто до брон-
зової постаті Кобзаря, яку так 
надхненно створив скульптор 
Леонід Молодожанин. Тисячі 
й тисячі людей, без уваги на 
пекуче сонце, маршують лава-
ми, під крилами українських 
прапорів і прапорів вільно-
любної Америки. У синіх уні-
формах грає марша оркестра 
ЎНА з Шнкаґо. . . З усміхом 
на обличчях проходять довгі 
колони невтомних українок, 
наших матерів і сестер, — це 
йдуть репрезентантки Союзу 
Українок Америки, з відзна-
ками СУА на блюзќах. Тнся-
чі людей у колонах зодягнені 
сьогодні в українські вишив-
ки, а ось ціла оркестра з Фі-
лядельфії — зодягнена під 
козаків, ще й із вусами, і в ко-
зацьких шапках! А шо ще 
важливіше — більшість тих 
оркестрантів — це нащадки 
другого і навіть третього по-
коління українців, батьки я-
кнх тут, у ЗДА народились, 
але могутня сила української 
культури і любов до країни 
батьків, до Тараса Шевченка 
привела цих юнаків до веле-

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІ 
Після незабутнього свята 

— відкриття пам'ятника Коб-
зареві в столиці вільної зем-
лі Вашингтона, маси молоді й 
батьків вирушили автобуса-
ми, автами, таксівками до ко-
лосальної будови ‚‚Вашингтон 
Колізеум", де о 5-ій годині 
мав розпочатися Фестиваль 
Молоді. На осяяних сліпучим 
сонцем вулицях перед Колі-
зесм — тисячі уніформованих 
юнаків і дівчат. — це сумів-
ці, пластуни, одумівці з різ-
них стейтів ЗДА та Канади. 
Біля вікон кас — довгі чер-
пцМіж молоддю стоять бать-
ки, багато старших віком лю-
дей. Дехто в українській но-
ші. Не в' одного на обличчі 
втома після далекої подоро-
жі. після свята на площі, але 
радістю у всіх сяють очі: отут 
збираються тисячі духових ді-
тей великого Тараса Шевчен-
ка! Де-не-де можна почути 
заувагу то старших, то вихов-
ннків, щоб юнаки перейшл'и 
з іншої мови на українську; 
чиясь мала дівчинка загуби-
лася в натовпі, але вже пі-
дійшла до дитини дівчнна-
пластунка і подала лагідну 
руку, щоб спільно розшукати 
батьків. 

Велетенська заля „Вашинг-
тон Колізеум" прикрашена 
великим образом Тараса Шев-
ченка в молодому віці, з від-
повідними до урочистостей 
написами. Місця займають 
маси святково настроєних лю-
дей. У кінці велетенської аре-
нн, на якій часом відбувають-
ся великі циркові вистави або 
ж виступи ковзунів на льо-
ду, — сьогодні, себто 27 черв-
ня о 5-ій годині по полудні 
— примістилася кухня, де мо-
лодь швидко одержує за малі 
гроші „ланч-баксу" із хлібом, 
молоком, картоплею, содовою 
водою тощо. Доки тут, внизу 
триває перекуска, — по дру-
гій стороні велетенської аре-
нн йде жвава підготова учас-
ннків фестивалю до виступу. 
Бачимо групу юнаків, з ЯКИ-
мн розмовляє сотн. Юрій Ко-
нонів —- мистецький керівник 
цілої програми, що її зладив 
Леонід Полтава. Останні вка-
зівкн дає актор Овѓен Кури-
ло — водій уісї програми, у 
якій беруть участь декілька 
сотень молоді з ЗДА й Каиа-
ди. Тому що велетенський па-
лац не обставлений настільки 
мікрофонами, щоб тисячі гля-
дачів могли виразно почути 
декламації, п. Є. Кўрилові до-
воднться скорочувати декіль-
ка точок програми, як спіль-
ну деклямацію членів СУСТА 

вірша С. Ѓординського „#а-
нів" чи „Суботів", що його 
мали декламувати пластуни, 
сумівці і студенти. Біля велн-
кої, майже 100-особової сим-
фонічної оркестри СУМ з Ши-
каґо, — її мистецький керів-
ник, заслужений мўаячний 
діяч, проф. Іван Повалячек 
подас останні розпоряджен-
н я . . . 

У Фестивалі-Концерті бе-
руть участь Ліґа Української 
Молоді Північної Америки, 
ОДУМ, ПЛАСТ. „ЗАРЕВО". 
СУМА, СУСТА, Союз Уќраін-
сько-Американськнх Спорѓо-
вих Товариств, ТУСМ ім. М. 
Міхновського — кращі мн-
стецькі сили цих організацій, 
товариств і об'єднань. -Із Ќа 
нади прибула група з майже 
500 осіб — сумівці, які теж 
готуються виступити на цій 
велетенській арені. Багато по-
працював інж. Роман Рогожа, 
координатор молодечих орга-
нізацій при Комітеті Пам'ят-
ннка Шевченкові, щоб посд-
нати усі ці сили, усталити мя-
стецькі одиниці, скласти — 
піся активного листування — 
докладну програму за напе-
ред написаним монтажем. Не 
менше вклали праці п. Є. Ку-
рнло, сотн. Ю. Кононів та ба-
гато інших. Хоча через не-
стачу мікрофонів не все з 
програми було виконане, од-
нак Шевченківський фестн-
валь Молоді, зокрема сама 
підготова до нього вже була 
для понад 1000 наших юна-
ків і дівчат великою подією і 
заохотою до творчої праці. 

Програма складалася з та-
кнх частин: „Слава Тарасові 
Шевченкові", „Краса Украї-
нн", „Доля України", „Встане 
Україна" і „Заповіт". П іточа-
ток дещо затримався, бо окре-
мі малоднсципліновані одинн-
ці ніяк не змогли знайти со-
бі місця й продовжували хо-
дини по арені. Треба при нвс-
тупних таких нагодах дава-
тн більше впорядчиків на за-
лі. особливо, коли йдеться про 
дітей і молодь. 

Погасло світло і могутні 
прожектори осяяли велику 
симфонічну оркестру СУМА з 
Шикаґо. Руками, мов крила-
ми, змахнув її диригент, проф. 
Іван Повалячек, і залунала 
його велична масстатична fij 
одночасно така хвилююча.) 
симфонічна поема — „Шев-1 
ченківська Сюїта". Ше грнм-
лять оплески багатотисячної 
залі, а вже виходять сотні уні-
формованих сумівців з Кана-
ди на велетенську арену. Кож-
ннй несе електричну лямпку 

ВЕЛИЧАВІ ШЕВЧЕНКІВСЬКІ КОНЦЕРТИ 
Під час Шевченкових Днів 

у Вашингтоні, включаючи вже 
п'ятницю напередодні відкрит-
тя пам'ятника, відбулися зага-
лом аж чотири концерти. За-
початќував їх великий кон-
церт Капелі Бандуристів з Ді-
тройту в Мншнген в залі КоЯ-
стітушен Голл в п'ятницю 28 
червня о год. 8 веч. під орудою 
Івана Задорожного. Розпочав-
ся концерт могутнім „Запові-
том", після чого подано слов-
но-співучий монтаж під яаз-
вою „Слово Тараса". Тексти 
віршів та мистецьку із інтерп-
ретацісю передавали Олекеан-
дер Садовий і Іван Самоќта; 
тексти були переплітані хоро-
вимн виступами, при чому як 
солісти виступали Осип Гошу-
ляк, Петро Садовий і Ігор Зай-
ферт. У другій частині першу 
точку становив' „Хор'херуви-
мів" Д. Бортнянського, де як 
тріо, виступали Тр. Попов, те-
нор, Б. Коссак 2-ий тенор і І. 
Косиковський баритон. ‚‚Ду-
ма про Нечая" Січинського, з 
Ігором ЗайоЬертом, як соліс-
том, „Грай, бандуро", Г. Ки-
тастого, „Байда" Г. Хоткевича 
з солістами П. Садовим і І. Са-
мокишою, „Сонце заходить" 
в аранжуванні П. Потапенка, 
— і кілька інших пісень за-
кінчених .‚Коломийкою" Гна-
тишина .—^ становили багату 
програму. 

В суботу, після відслонення 
пам'ятника, о год. 5 попол., в 
тій самій залі Констітушен 
Голл, в приявності трьох і пів 

тисяч слухачів, відбувся кон-
церт, в якому виконавцями бу-
ли артисти слова, чавннно 
колишньої Драматичної Сѓу-
дії директора Поснфа Гірняка, 
як також об'єднані хори міс-
та Шнкаґо під орудою Івана 
Трухлого, хор „Трембіта" а 
Нюарку і „Кобзар" з Філя-
дельфії, як також „Славута", 
жіночий хор Союзу Українок 
Відділ 22. 

„Театр Шев чеќкового Сло-
ва" вивів в інсценізації Олім-
піі Добровольської з музич-
нкм оформленням Івана Неді-
льськото ‚Леофггя", при чому 
„Псалом новий Гоеподеві" від 
співав хор ‚'‚Думка" з Ню Иор-
ку. Рецнтаторамн були п-ні О. 
Андрейко, Марія Глуха, О. 
Кнрнченко, Вогданна Клецор, 
Лідія Крушельяицька, Світля-
на Луцьке, Люба Стебельська, 
Хрнстнна Прокоп І Рома Шу-
гая. Дяр. Йосип Гірняк внс-
тупаа разом- з Володимиром 
Змієм. 

Мішаний хор в супроводі 

ЮВІЛЕЙНИЙ ШЕВЧЕНКІВСЬНИЙ БЕНКЕТ 
Святочний бенкет відбувся 

в найбільшій залі Вашкнґто-
ву, у „Нешенел Гард Армо-
рі" при 2001 Іст Кепітол 
Стріт, С. І. За столами, по 
10 осіб засіло кругло 3.500 
осіб, — за головним почес-
ним столом засіло кругло 40 
осіб, вдолі був другий почес-
ний стіл. Головним тостмай-
стром був головний предсід-
ник УНСоюзу й екзекутив-
йнй директор Комітету Па-
м'ятннка Шевченкові Йосип 
Лисогір. Його заступниками у 
веденні програми були д-р Я. 
Йадох, секретар КПШ та І. 
Вілинський. касир Комітету. 
Бенкет почався о год. 9:30 
відсп іваягя к американського 
Нац; Гимну панею Марі-
вю Лисогір, після чого Висо-
копреосвященний Архнєп. 
Мстислав виголосив коротку 
молитву. Головну промову 
виголосив сенатор Трастон 
Мортон з Кентакі, який під-
креслив свою радість з при-

фортепіяну з солістами В. За--(явностн на святі, головним 
змістом якого є вірність волі. 

тенської української демонст-
рації у Вашингтоні. 

Приблизно 40 000 україн-

й за океанами сущі, великий 
Поете! Наша славетна Капе-
ля Бандуристів ім. Шевченка, 

ців і українок взяли участь у ПІД диригуванням Івана Задо-
Шевченківському поході Ва 
шннгтоном. Багато десятків 
тисяч наших земляків з різ-
них країн світу вже чекали 

доржного, виконує ШСН1 
оту славу України, як назвав 
їх Тарас Шевченко, І багато 
людей не можуть втримати 

демонстрантів поблизу площі і с л і з радости й щастя від від 
з пам'ятником Шевченкові; " 
багато тисяч ішли бічними 
тротуарами, супроводжуючи-
дефіляду та подекуди пояс-
нюючн американським гляда-
чам, який це похід, чому, для 
чого. А на самій площі, пе-
ред закритим шовковим жов-
тим покривалом пам'ятником 
Кобзареві, у затінку дерев, що 
ними обсаджений трикутник 
між вулицями 22, 23 і „Пі" -
що далі то густіше, що далі 
то важче пройти. Об'єднані 
хори, під диригуванням Анто-, площі, в сусідніх вулицях 

чуття великої урочистости. 
Колони демонстрантів не 

можуть ввійти на площу, і у-
порядчикн розміщують їх по 
бічних вулицях.. . Довкола 
церкви Пілгримів — живий 
вінок з людей. Знову і знову 
грають оркестри, що їх годі 
всіх перелічити; знову луна-
ють пісні у виконанні різних 
хорів. . . Вже по 12-ій годині 
дня. Під палючим сонцем — 
десятки тисяч українців на 
площі Шевченка, навколо 

на Рудннцького, співають піс 
ні на слова Тараса Шевчен-
ка, і здасться ті чудові й чу-
дово виконані пісні летять аж 
над Дніпро, над могилу Коб-
заря в Каневі, щоб сказати, 
що не забули Тебе Твої діти 

Одна з багатьох груп у парадному поході. В далині видно 
величний монумент Вашингтона. 

А дефіляда ще не скінчилася, 
надходять нові й нові колони. 
Так. це був справді похід 
вільної України на поміч Ук-
раїні, поневоленій Москвою! 
Під могутньою постаттю Пое-
та-мнслнтеля, Поета-пророка 
зійшлися тут усі у Вашннґто-
ні: і українці Америки та Ка-
надн, і представники від ўкраг 
їнських спільнот Аргентини. 
Бразилії, Уругваю, Бельгії, 
Західньої Німеччини, Англії, 
Франції та інших, навіть з да-
лекої Австралії, тут зійшли-
ся представники різних поне-
волених народів, що ще терп-
лять під комуністичним ре-
жимом. Але за всіх нас на 
сторожі правди й волі стали 
геніяльні думки Тараса Шев-
ченка і до нас усіх він сказав, 
отам, у Вашингтоні: „Боріте-
ся. поборете, вам Бог пома-
гас!" 

Велетенський український 
Похід Свободи у Вашингтоні 
закінчивсь. На підніжжя чу-
дового пам'ятника почали ви-
ходити найвищі українські 
релігійні достойники та пред-
ставникн суспільно-громадсь-
кого І культурно-наукового 
життя. Починалася друга час-
тина незабутнього тріюмфу 
Тараса Шевченка у Вашннг-
тоні. (ЛП) 

ло — на арені бачимо коло-
в руках, і коли пригасає світ-
сальний тризуб, що сяє й мі-
ниться барвами. Тисячі лю-
дей аплодують, а струнка мо-
лодь різкими лавами крокує 
під бравурний марш, творить 
різні колони, показує свою 
вправність, відчуття ритму — 
чудові наслідки довгої підго-
товн до цього Шевченківсько-
го свята у Вашингтоні. 

І далі — точка за точкою, 
що їх безнастанно фільмўе кі-
нооператора Ярослава Кулн-
ннч: виступають' хори СУМА 
з Боффало, Рочестеру й Си-
ракюз, виконуючи чудову піс-
ню О. Стратичука „На роковн-
ни Шевченка", слова . Лесі 
Українки. Капеля Бандурис-
ток СУМА з Дітройту співає 
їгісні на слова Т. Шевче'нка, 
уніформовані сотні пластунів 
і пластунок виконують мон 
таж з творів Кобзаря; велика 
й милозвучна оркестра ОДУ-
М-у грає композицію Г. Давн-
довського. Ось чарують очі 
глядачів сотні дівчат-пласту-
нок, що кружляють у „Вес-
Иянці", співаючи давні оГ`ря-
дові пісні. Пластунќи зсдяг-
нені в ноші різних земель со-
борної У к р а їни і цвітуть 
як маків цвіт. Скільки там 
вкладено праці, зусиль, кош-
тів, а найбільше — любови, 
щоб такий, як і подібні висту-
пи приготовити! Прегарно вн-
конують сумівці в'язанку ‚.Та-
нок", потім співає хор ОДУМ... 
Хоча дуже душно у слабо вен-
тильованій кольосальній залі, 
і юні виконавці, і юні та стар-
ші глядачі радісними вигужа-
ми віуаюгь кожний BHCTJTI, щи 
ро аплодують учасникам цьо-
го мистецького показу твор-
чих сил і здібностей укряїнсь-
кої молоді за океаном. Підкре-
слимо ще раз, що в такій пеле-
тенській залі має бути більше 
впорядчиків, щоб могти при-
пильнуватн за тими дітьми, 
які не могли довго всидіти на 
місці та мандрували від две-
рей до дверей. Однак, Фестн-
валь Молоді, завдяки праці й 
співпраці десятків старших ор-
ганізаторів, мистецьких керів-
ників, мнстців-фахівців, завдя-
ки невтомній нашій молоді з 
усіх організацій і товариств 
з'а океаном — пройшов велич-
но, а деякі точки були справ-
ді зразковими. Варто було б 
повторити цей спільний бар-
вистий виступ наших чудових 
юнаків і дівчат, як тільки нас-
тане т е якась відповідна на-
года. 

Усі хори, всі оркестри і всі 
глядачі, що встали як один з 
місць, — спільно злились у 
співі Шевченкового „Запові-
ту". Чимало старших, співакѓ 
чи ‚‚Заповіт" разом з молоддю, 
плакали, і то були сльози ра-
дости й щастя. „Поховайте та 
вставайте, кайдани порвіте"... 
поривали душу і закликали 
присутню у ‚‚Вашингтон Колі-
зеум" і неприсутню там укра-
їнську молодь, нашу молодь 
на Рідних Землях, українську 
молодь у всьому світі — до 
праці, до науки, до боротьби 
за здійснення великого Запо-
віту Тараса Шевченка — спів-
ця свободи і депжавности Ук-
раїни. 

В. Г. 

ка-Лнсенка „До 50-нх роковин 
смертн Т. Шевченка. Кантату 
„Шевченкові'' Малицької-Сте-
ценка виконали об'єднані хо-
ри міста Шикаґо під орудою 
Івана Трухлого, при фортепі-
яні Ігор Білогруд. 

Хорп міста Шнкаґо внкона-
лц на наддаток „Сонце захо-
дить" Роздольського. 

Після рецитації В а с иля 
Шуста англійською мовою 
..Юродивого" — другу частн-
ну концерту виповнили мо-
гутня , кантата „Посланіс" до 
слів „До мертвих, живих і не-
народжених" для мішаного 
хору, повної оркестри (музич-
ної юнії міста Вашингтону) і 
сольо-сопрано Марії Мурова-
ної-Ясінської, баритона Лева 
Рейнаровича та віольончелі 
Доріяиа Рудннцького. Дири-
гував композитор кантати, 
Антін Рудннцький. Концерт 
закінчився блискучим вико-
нанням кантати Л и с е нќа 
,‚Б'ють пороги" об'єднаними 
хорами ‚.Трембіти" з Нюар-
ку, „Кобзаря" з Філядельфії і 
всіма хорами з Шикаґо, разом 
коло 300 співаків. Диригував 
диригент Союзу Українських 
Хорів Америки Антін Руд- . 

Промовець запевнив, що він 
буде надалі боротися за волю 
для всіх людей і народів, між 
якими у першому ряді стоїть 
все ще позбавлений волі ук-
раїнський нарід. Американсь-

віджений д-ром Я. Падохом, 
голова Виконного Органіѓ 
Ради Микола Лівнць'киі, 
який підкреслив соборний 
характер свята відкритѓа eft' 
м'яти нќа Шевченкові, що за` 
кликав до однести всіх ухрй-
їнців. Д-р Я. Падох првдсіа# 
вив теж президента Коѓмітету 
Українців Канади (КУК), о. 
монс. Василя Кушніра, який 
виголосив широкий пряв‡ѓ 
від канадійських 'ўкраЃнців, 
що встигли вже першвма 
здвигнути пам'ятних ІШВ-
ченкові у Вівніпеґу ИвреЯ 
парляментом Манітобн. Irtfat 
Вілинський представив ДВОХ 
промовців від Ензвольного 
Фронту — голову АВН-у й 
колишнього голову уряду, 
створеного в акті з 21 червня 
1941 року у Львові, Ярослава 
Отецька, та професора Степа-
на Ленкавського, наступника 
вбитого большевнцьким агей'-
том - терористом Стейаиа 
Бандери. В заступництві иол-
ковннка Андрія МельяВха, 
який не міг особисто приїха-
ти. промовляв Олег Штуль-
Жданович з Парижу. Д-р Вџ-
cHvib Іваницький вітав при-
явних, як голова делегації 
українців з Аргентини, врещ-
ті промовляли^ ще голова 
СУБ з Лондону інж. Василь 

кими промовцями були ще Леськів, інж. Аркадій Жуков-
конґресмени: Рей Медден з 
Індіяни. Баррет ОТара з Іл-
линойс. Вільям Брей з Інді-
яни, Фердінанд Джермен з 
Ровд Айленд, Оґеет Иоган-
зен з Мншнґену і кол. кон-
гресмен з Міннесоти Волтер 
Джадд. Всі вони прославля-
ли ідеї боротьби за волю, 
проповідувані Шевченком та 
висловлювали признання ук-
раїнцям за їхню стійкість і 
вірність тим ідеям. Зокрема, 
конгресмен Р. Мадден з Інді-
яни заявив: ‚.Це було нині 
величезне паломництво укра-
їнців, які задемонстрували 
свій гін до волі, І то волї не 
тільки самої України, як зма-
гасться проти тиранів". Кон-
гресмен Медден підкреслив, 
що українці боролися в ро-
ках 1918-19, позбавлені допо-
моги з-зовні. Старенький 
конгресмен Б- ОТ!ара закли-
кав наприкінці . своєї промо-
ви всіх прВЯвннх вислухати ннцький. Солістами в канта- ^оячкн о д н у ^ ^ ф у ч у д о в о ї 

ті були тенор Омелян Татун 
чак і бариток Лев Рейнаро-
внч. 

Третій концерт, о год. 8:30 
в суботу, мав у програмі в 
першій частині повторення 
„Неофітів" з пополудневого 
концерту та повторення „До 
50-нх роковин смерти Шев-
ченка" Самійленка - Лисенка, 
після чого хор „Дніпро" з 
Клівленду під орудою Євгена 
Садовського відпівав „Молнт- іJJOMOro 

вў" Людкевича, і кантату 
.‚Шевченкові" в с у п роводі 
фортепіяну, за яким сиділи 
Марія Грушкевнч і Борис Са-
довський. Чоловічий хор від-
співав „Косаря" і два хори 
відспівали „Хор бранців" і 

поеми Шевченка „Обніміте 
брати мої найменшђѓо бра; 
та". Конгресмен ОТара' був̀1^ 
очевидячки, сам глибоко зво-
рушений. коли деклямував 
по-англійськи: Нехай 
мати усміхнеться, заплакана 
мати". 

Мисхецькнм інтермеццо бу-
лн виступи двох американсь-
ко - українських артистів: ві-

фільмового артиста 
Джека Паленса - Палагню-
ка. який, подякувавши ко-
ротко українською мовою за 
запрошення його та згадав-
ши про свої дитинячі роки, в 
яких співав українських пі-
сень, віддеклямував „Мені 

ськин з Парижу та проф. Я. 
Рудннцький з. Вінніпегу. 

Панове Йосип Лисогір і 
проф. Роман Смаль - Стоць-
кий перевели презентацію по-
чесних „Шевченковнх Гра' 
мот Волі" — непряявнвм ко-
лишньому президентові Гар-
рі Трумонові, лідерові реснуб-
ліканської меншостіѓ в Сена-
ті, сенаторові Евереттові Дірк-
сонові з Іллиной і спікерові 
демократичної більшосте кон-
ґресменові Джинові МекКор-
микові з Мессачузетс Далі, 
особисто ту Почесну Грамоту 
перейняли калелян Сенатіѓ 
монсіньйор Фредернк Брава 
Гарріс, який зворушено зая-
вив: „Я — українець", — †а 
капелян Палати Репрезентаи-
тів о. Бернард Браскемо. 
Дальшими відзначеними тією 
Грамотою були Роберт Л. Лу-
іс, заслужений для справи па` 
м'ятннка Шевченкові колгом-
ніст з щоденника „Вашннґ- У 
той Стар" і професор Лев „ 
Добрянськнй, президент Уи-
раїнськогл Кі}ні‡есрвого Ко-
мітету. Пані? Ѓі^іичин і паві 
Дужаяська прийняли Почесні 
Грамоти, признані після смер-
ти двом заслуженим для ук-
раїнської справи амерякаи-
сько - українським промаДЯ' 
нам — колишньому прези-
дентові УККА і і УНСоїояу 
Дмитрові Галнчанові І покіА-
ному Іванові ДужанськомУ Я 
Шикаґо. Преосв. впвсноп 
Ярослав Габрб-з" Шикаґо вв-
кінчнв бенкеу-`молитвою. ,-' 

Після того капеля-хор Вав-
дуристів з Дітройту, Мітяґен, 
під орудою Івана Задорожяо-
го. виконала шість народних 
пісень, або до слів Шевченко-
вих поем, музичного авторст-
ва Г. Китастого, К. Стеценка, 
О. Сніжного, П. Потапенка і 
М. Михайлова. Як соліст tit-
ступав Оснп Гошуляк. 

Бенкет із концертом скій-
чнвся коло 1:30 ночі. 

ШИНГТОНІ В АМЕРИНАНСЬКІЙ ЃСВІТОВІЙ 
ПРЕСІ 

У туркені по тім Соці". Сол1-І о д н а к о п о в англійському пе-
стом був тенор Юрій Оришке-! Руладі. Василь Шуст, артист 
вич. — виконавцями б у л и ! б Р о д в е й с ь к и х т е а т Р і в У Н ю 

об'єднані хори „Дніпро" зіП оРкУ. деклямував лірично-
Клівленду і ‚.Думка" з Ню ` побутові вірші Шевченка. 
Порќу. При фортепіяні — з українських промовців, 
Марта Савчак. Диригентом , як перший, промовляв, запо-
тих об'єднаних хорів був Єв-' ___тшш_тт_____ 
r'^r"z и„рК

3
У
в"„ 0;;рІ НАРІШИРШИЙ ВІДГОМІН ВІДКРИТТЯ ПА-

г ^ 4 Г Д Г „ = Г ; : : І М ' Я Т Н И Н А ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У SA-
стри із солістом Андрієм Доб-і 
рянським з Ню Иорку канта-
ту Бориса Кудрика „Вибір 
гетьмана" та кантату Лнсен-
ка „Б'ють пороги ". Солістами 
у кантаті були Б. Пирожак, 
А. Добрянськнй і І. Зам'ятий. 
Партію для двох фортепіянів 
до кантати „Вибір гетьмана" 
написав Микола Фоменко. ор-
кестрував Олександер Бер-
НІІК; інструментальну партію 
кантати „Б'ють пороги" ор-
кестрував Антін Рудннцький. 
Всі хори, що брали участь в 
тих концертах, є членами Со-
юзу Українських Хорів Аме-
рнки. 

Четвертий концерт відбув-
ся у другій частині, Чи паЌ 
після скінчення, бенкету у ве-
ликій залі „Нешенел АрмоЬІ". 
Виконавцями були члени Ка-
пелі Ваядуристій з Дітройту 
під орудою Івана Задорожно-
го, що здебільше повторили 
концерт а попереднього вечо-
ра. 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замолоду 
наших дітей я найстаршою, 
найбільшою й найбагатщгю 
українською національною 
установою поза межами бать' 
ківщини, якою є Український 
Народний Союз, щоб запевни-

Вашингтон. — Відкриття 
пам'ятника Шевченкові в 
столиці Америки в суботу, 
27-го червня ц. p., вже мало 
найширшнй відгомін в аме-
риканській та світовій пресі. 
Багато з американських га-
зет. навіть з найбільш відда-
леннх м$ст і стейтга, віддаля 
справі відкриття пам'ятника 
багато уваги вже в тижнях 
перед відкриттям, а велике 
зацікавлення тією справою 
позначусться й фактом, що 
американські газетЌ з деяких 
Місцевотей Не задовольяя-
лись своїмќ кореспойдентамй 
у Вашингтоні, але ще й вЯсн-
лалЯ спеціяльних кореспон-
дентів, в деяких випадках ви-
силаючн їх разом з групами 
громадян українського похо-
дження, Що їхали з цих міс-
цевостей до Вашингтону на 
врочнстість відкриття. ГЙд 
час відкриття багато різних 
кореспондентів було на міс-
ці. крім кількох телевізійних 
камер та радіонадавчнх ста-
цій, включно з „Голосом 
Америки". Обшнриі ПОВІДОМ-
леиня про відкриття пам'ят-гм їй кращу будучмість, а на-

wiu громаді у вільному овМ'яяка. поміщуючи рівночасно 
нового свідомого члени! ілюстрації з урочистостей, 

подали не тільки місцеві п 
довколишні газети, але Й ве-
ликі крайові щоденннкя, 
включно з „Ню йорќ Тайи-
соМ" та „Ню Иорк Трибюм", 
цитуючи уриакя промови 
ген. Айзенгавера та подаючи 
вияснення кому, чому І защо 
та в яких цілях пам'ятихх 
збудовано. Майже всі часо-
писн підкреслюють фраґмент 
„холодної війни" за Шевчея-
ќа між утфаіяцями в Амератгі 
та Москвою, ̂ .віддаючи при 
цьому відповідну увагу leto-
рнчній волелюбності та сьс-
гоДнішиій недолі україисько-
го народу. Поважну частину 
цих повідомлень та голосів 
американсько!-преси про па' 
м'ятник Шевченкові у Ва-
шинґтоні „Свобода" планўе 
передрукувати .в . своєму ал-
гломовному „Українському 
lижнeвикy , ,. 

Згадуючи про заступство 
англомовної преси на врочис-
тостях відкриття пам'ятника 
Шевченкові у ВалгянгЧ"ОИІ, 
не можна не згадати окремо 
ft иро, мабуть, повне расѓўу 
ство вільної української првг 
св, зокрема із ЗДА і Канади. 
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Річні Загальні Збори Українського 

Лікарського Т-ва в Торонті 
1-го березня відбулися чер-

гові річні загальні збори Ук-
раінського Лікарського Т-ва, 
Відділ — Торонто. До презн-
дй були запрошені д-ри М. 
Заряцькмн — голова Головної 
Управа та Р. Осінчук від „Лі-
карського Вісника", д-р С. 
Кучменда — предсідник та 
д-р В. Соханівськин — писар. 

Звіт з діяльності дали д-р 
II. Глібович — голова. Д-р В. 
Соханівськня — секретар та 
Л-р Г. II Німанський — скарб-
ннк. Діяльність управи вия-
внлася успішною і на про' 
зицію голови Контрольної Ко 
місії д-ра А. 'Федини одного-
лосно уділено абсолюторію 
уступаючій управі.' Швля цьо-
го на пропозицію д-ра 0. 
І Пиляра вибрано нову Упра-
ву в такому складі: голова — 
д-р М. Мицик, заступник — 
д-р І. Скрипун, писар — д-р 
В. Соханівськийі скарбник — 
д-р Г. Шиманськяй, орг. реф. 
— д-р М. Остафійчук та д-р 
Ф. Мельник, делегат до КУК 
— д-р О. О. Манацький. чле-
ни — д-ри Р. Цурковський та 
П. Лехіцькнн і мгр. Е. Т`уцу-
ляк. Контр. Комісія: д-р П. 
Глібович, мґр. О.' Хабурський 
та д-р В. Дебера. З короткими 
промовами виступали також 
д-рн Зарицький та Осінчук. 

ВІДСВЯТКУВАННЯ 70-ЛГТ-
ТЯ ПРОФ. Д-РА Л. МАК-

СИМ(ШЬКА 

В крові і традиції лікаря 
вже від найдавніших часів с 
щира, спонтанна і прнродня 
прив'язаність і вдячність до 
свойого учнтеля-лікаря. Тому 
і не диво, що бувші студенти, 
асистенти чи співробітники 
проф. д-ра Л. Макснмонька 
приїхали до Торонта. щоб 
спільно з місцевим Відділом 
Українського Лік. Т-ва за іні-
ціятнвою д-ра Г. Шимансько-
го. віддати цю 'вдячність і 

честь своному учителеві, який 
відзначив свос 70-ліття. Вечір-
ку цю відкрив д-р Г. Шиман-
ськнй, вітаючи д-ра Маќси-
монька, гостей з ЗДА д-рів 
Сайкевича, Зарицького, Осін-
чука та Дзюбановського з 
Віндзору, Онт. Після відспі-
вання „Многая літ", д-р Сай-
кевич з Боффало виголосив 
свої сердечні ПОЧуТТЯ вдяч-
ности д-рові Макснмонькові, 
якому він асистувглі `п'ять літ 
в очній клініці у 7Іьвові та на-
вчнвся від нього бути не тіль-
:и лікарем, а й громадянином 

нлою волі та рівновагою 
духа. Він завжди казав: па-
м'ятай, ‚.що на тобі мільйонів 
стан стоїть". По 20-ох роках 
праці і скитання, ці думки ще 
й досі так свіжо бринять. Піс-
ля вечері з коротким словом 
виступив д-р Р. Осінчук, вка-
зуючи на про'йдений шлях 
д-ра Макснмонька. Медичні 
студії закінчив він у Грацу за 
найкоротший можливий час 
з відзначенням. Після цього 

Сумівський з'їзд в Бельгії 
`'В першому кварталі кожно- Михаїл, патрон Ю н а ц т в а 

го року Спілка Української 
Молоді в Бельгії відбуває свій 
річний З'їзд. Цього року 15-го 
березня відбувся вже XVTI-нй 
З'їзд з черги. На відміну від 
попередніх років сумівська 
асамблея зібралася в Льсжі, 
найбільшому центрі українсь-
кого життя в Бельгії, де с та-
кож найкраща наша церква 
з чудовим іконостасом. З'їзд 
мав дві частини — релігійну 
та статутову, що включали 
посвячення переходового пра-
пора Юнацтва СУМ та ділові 
наради. 

На це сумівське свято з'їха-
лнся, крім делегатів, багато 
юнацтва в одностроях з осе-
редковнмн прапорами. Служ-
бу Божу відправив о. кан. Г. 
Фуканчикч який посвятив но-
внй сумівський прапор для 
Юнацтва. 

Прапор тримали до хресту 
наші визначні г р о мадяни, 
представники організацій та 
члени Крайової Управи СУМ. 
Посвятивши прапор о. кан. 
Фуканчнк звернувся до сўмів 

він повернув на Батьківщину, с ь к о і м о л о д ^ закликаючи її 
з глибоким знанням лікаря, служити ідеалам, що зобра-

жені на прапорі — гасло Бог очного спеціаліста, про яко 
го з вдячністю висовлюються 
пацієнти, студенти та з глнбо-
кою увагою лікарі колеги. Че-
рез 10 років він був секрета-
рем Українського Лік. Т-ва, 
організував красвий лікарсь-
кнй з'їзд, був надзвичайно 
добрим викладачем на Укра-
їнському Тайному Університе-
ті. За німецької окупації був 
директором очної ќлініюѓ при 
Медичному Інституті у Льво-
ві. З природи він мас немов 
суворий настрій, одначе маа 
також глибокі і ніжні людсь-
кі почуття, точність, етичність, 
працьовитість, скромність, щи-
щий і прямий у висловах і 
критиці та щиро працював 
над молодим лікарським до-
ростом. Вкінці д-р Максимонь-
ко подякував за пам'ять у щн-
рій та веселій формі. ‚‚Після 

СУМ. 
Ділові наради З'їзду поча-

лнся по полудні в церковній 
залі, гарно прибраній сумів-
ськими прапорами та клнча-
ми, під якими засіли члени 
Крайової Управи в одностро-
лх. Залю виповнили делегати 
Осередків, старше юнацтво 
СУМ та місцеві і поза-місдааі 
громадяни. 

З'їзд відкрив голова Крайо-
вої Управи СУМ Г. Ощнпко 
та покликав до почесної пре` 
зидії заслужених громадян та 
представників о р г а н ізацій. 
Проф. Іван Витязь, почесний 
член СУМ, запропонував від-
сиіватн „Заповіт" на 150-літ-
ній ювілей Великого Кобзаря, 
що присутні зробили з ИІСТИЗ-
мом. Після вибору ділової 
президії в складі: Г. Ощипко, 
предсідник, Іван Галабурда, 
заступник та Р. Куропась і І. 
Терефенко, секретарі. Були 
привіти усні та письмові, а 
після того звіти. 

Звіт з цілорічної праці СУ` 
М-у подав голова Крайової 
Управи, а опісля голова Кон-
тральної Комісії О. Коваль 
подав оцінку праці та поба-
жання. 

— -— і В дискусії обговорено бага-
ваших промов я не пізнаю се- т" питань сумівської праці та 

і Україна та св. архистратиг 

бе і мушу дещо спростувати", 
натякнув д-р Максимонько. 
‚‚Я робив те, що міг". Він ра-
діс гарним розвитком Лікар-
ського Т-ва та закликас втя-
гуватн студентство. 

Короткий привіт зложив 
також д-р Зарицький від Гол. 
Управи та д-р Глібович пере-
дав на пам'ятку Археологію 
України з підписами прияв-
них. Улюбленою піснею д-ра 
Макснмонька, хоч і дещо су-
мовитою, закінчено офіційно 
цей лікарсько - родинний ве-
чір у 70-ліття лікаря, учителя 
і громадянина — д-ра Леоніда 
Макснмонька. 

д-р В. Соханівськнй 

,3 Родиною, з Побратимами Братства Українських Січових Стрільців, 
з Воїнами Галицько) Армії та з Українським Громадянством 

ділюся сумною вісткою: — 
ДНЯ 20-го червня 1964 року, на вв-му році життя, упокоїш я у Болі, 

лрнйнившн НайсвятішІ Тіійни 

Володимир ГІРНЯК 
колишній Український Січовий Стрілець, спірній на УГА, в останніх роках 

службовець Централі Українського Конгресового Комітет}' в Њо Норку. 
ПАтіАХИДИ відбудуться а 8-ій годині вечора в суботу 27-го 1 о понеділок 29-го 

червня'1964' року в похоронному заведенні Метра Яреми при 7-ій вул. ч. 129 К. 
ПОХОРОНИ у вівторок, 30-го червня 1904 р. в 8-ій годині ранку Із того ж за-

ш-дсііпа до; Церква св. Юрія при 7-ій вулиці, де буде підправлена Служба ВоЯа І 
Панахида, а звідтіль Тлінні Останки будуть перевезені на Філядельфіпський ЦВНН-
тар Факс Чейс на місце Вічного Спочинку, побіч братів Покійного. 

Друиснна — ГАЛИНА НОСКОВСЬКА-ГІРНЯК 

виховання молоді та звернено 
увагу на недоліки. До успіхів 
треба- зачислити вдало пере-
ведений табір разом з УДК, 
два вишкільні курси, багато 
виступів танцювальних груп, 
заходи для запровадження но-
внх внказок, справна коль-
портажа ‚‚Крилатих" в біль-
шості Осередків, добре пере-
зедена „Коляда", збірка на 
видавничий фонд „Крилатих", 
іспити на. впорядників і т. п. 
До недоліків належать запо-
аільниД перехід на нові фор-
мн праці юнацтва роями та 
тстосування нового Правил ь-
ннка, не часте відбування 
сходин, брак міжосередкових 
зустрічей й ін. Було ствер 
цжено також зріст.юнацтва та 
назріваючу проблему перехо-
ду 18-літнього юнацтва в дій-
ені члени СУМ. Це питання 
відрадне, бо вливас свіжої 
ќрови в ряди нашої Спілки 
: клопітливе, поскільки не по-
гсвнвся ще правильник Дру-
жин СУМ. 

Перед вибором нової Упра-

0. Атанасій Великий у Ванкувері, Бр. Н. 
10-го травня перебував між 

українцями у Ванкувері, — 
о. Атанасїй Великий, голов-
ний настоятель монашого чи-
ну св. Василія Великого, сек-
ретар ватиканської соборової 
Комісії для справ Східніх Цер-
ков, а недавно назначений 
консультором папської комісії 
для перевірення кодексу кано-
нічного права та заслужений 
історик -дослідник, о. Прото-
архнмандрит Великий прн-
їхав з Риму до Канади і ЗДА 
з метою перевести Інспекцію 
василіанських монастирів. 

Відділ НТШ у Ванкувері 
використав нагоду і запросив 
достойного г о с т я , дійсного 
члена НТШ, щоб на зоргані-
зоваиін сесії розповів про свою 

ви відбулося святочне вручен-
ня новопосвяченого прапора 
Осередкові, що здобув най-
більше точок за працю впро-
`довж минулого року. Прапор 
одержав Осередок Звартберг, 
а друге місце зайняв Осере-
док Льсж та винагороду су-
мівський альбом. 

Нову Крайову Управу внб-
рано в складі: Г. Ощипко, ѓо-і 
лова, Іван Левнцький, заступ- j 
ник, Т. Кіс, референт Ю СУМ, 
В, Вочан, секретар, В. Ярем-
ковнч, скарбник, Г. Панчук, 
Р. Курооась, А. Гайдамаха, 
Анна Талько, О. Ковальчук, 
В. Залуцький -—- члени. Кон-
трольна Комісія: О. Коваль, 
голова, М. Хома, А. Чепак — 
члени. Товариський суд: д-р 
В. Попович, голова, Г. Ковтко, 
М. Дуда — члени. 

Рішено відбувати З'їзд що-
два роки та всередині склнка-
ти одну конференцію. 

Кінцеві резолюції відчитав 
Г.' Панчук, в яких схоплено 
напрямні праці, побажання до 
Крайової і Центральної Упра-
вн СУМ. До цісї останньої вн-
елоалено вимогу — видати 
правильник Дружин СУМ 
(для дійђного членства), пра-
вильннк таборування, затвер-
днти офіційний ґимн і марш 
СУМ. 

Зібрання закінчено відспі-
ванням „Не пора". На закін-
чення Осередки Звартберг. 
Ватерсхей і Зольдер демон-
стрували вивчені нові танці 

і під, проводом маестра В. Ав-

дослідну і видавничу працю в 
Римі. 

В доповіді о. Великий сха-
рактернзував безліч проблем 
з ділянки історіографії. Сьо-
годні головна наукова праця 
доповідача, це перегляд до-
кументів римсько - ватикансьт 
ких архівів. Під час перегля-
ду архіву ‚доповідач вишукує 
і винотовус всі події, які ВІД-
носяться до історії України. За,г 
гально, а зокрема зв'язків 
греко - католицької і право-
славної церкви з Ватнканом і 
фільмўе, чи іншими технічнн-
мн способами у в і ковічяюс 
найважливіші акти для потреб 
істориків та наукових дослід-
нвків. 

Ватиканський архів вклю-
час історичні матеріалќ від 
890-го року до теперішніх ча-
сів. Як відомо, цей архів був 
секретний до часу понтнфіка-
ту папи Льва XIII, і у 1S81 р. 
віддано його д о публічного 
ужитку з обмеженням, що до-
кументи з найновіших сто ро-
ків залишаються таємними з 
деякими виїмками. В л асне 
о. Великий одержав вийнятќо-
вий дозвіл користуватися од-
ною категорією тих ще сек-
ретннх актів (листами й ого-
лошеннямн палів) до біжучо-
го часу. 

Перша серія записок мона-
шого чину Василія Великого 
бере свій початок У Львові 
1924 р. і до 1941 р. було ви-
дано під керівництвом о. д-ра 
Скрутеля шість томів. Тепе-
рішня II-ѓа серія зачинається 
по другій світовій війні та 
кладасться з трьох частин: 
перша, під назвою „Твори", 
включає 19 праць різних ав-
торів, останньою видніє пра-
ця Н. Полонської-Василенко 
(Мюнхен І964 p.). Друга 
частина — це властиві запис-
ки монашого чина Василія 
Великого і від війни досі вида-
но 8 томів; 

Третя частина П-ої серії за-
писок складасться з доќўмен-
тів римських архівів, що від-
носяться до історії Східньої 
Ввропи, спеціально до Ўкраї-
ни і Білорусі. Ці документи 
сортовані не хронологічно, 
але за авторами, чи інстнту-
ціями від яких походять. Досі 
видано таких документів 37 
томів великого формату в се-

j редньому по 330 сторін друку, 
І а ще приблизно стільки при-
готовлясться до друку. 

ОСТАННІЙ ВЕЧІР 
Џрсжф-я^ФЯф(Џ ш ч?}цџў ЙІЯВДЩР смерте Хрнонщк 

Ѓадьа, ятл'звдчвац^%'̂  %втрвій іЦтістрофІ зі свооо 
сестрою Б?Ііюю. 

Так скоро час пливе, що 
тяжко повірити; що це вже 
рік . . . Дрвгнй, тяжкий р{к 
без. ^ н с т и і н . . . Здасться, 
ідо це тіл ь ки" вчора: останній 
вечіо"з ^рнствною, — вістка 
п'ђо, страдцну трагедію — не-
чутливість —̂ похорон, все те, 
як у би{ переходить нам перед 
очима і не віриться Але дій-
сність нам`ќаже, що це справ-
ді сталося і що Христі між на-
ми вже Не мас — тільки, як 
з тюѓ ПОГОДИТЕСЯ? Все так 
дуже хочеться вірити, що вона 

† 
Ділимося сумною ВІСТКОЮ, 

що дня 24-го червня 19в4 іюку нсснодііиіно упокоївся в Позі. 
. шин Нііндорожчнн 

МУЖ, Ш'АТ, НАТЬКО, ЗЯТЬ, ТЕС`ТЬ і ДІДО 

БП. П. ДИР. 

МАСНИК 
ІІОКІЙННЙ народжений 10-го травня 1904 року п ЗолочевІ на У країн L 

В ЗДА жив в Шпќаго від 1940 року. 
Похорон відбувся 27-го червня 1964 року а Похоронного заведення Мўанки, при 

S151 W. (`ііісако Avenue на кладовище св. о. Миколам в ІПнкаіо. 
В смутку, го{)см прибиті: 

ОЛЬГА — дружина 
ІГОР та СТЕПАН — сини 
ОЛЬГА та НАТАЛІЯ — невістки 
ОЛЕКСАНДРА. ТАРАС. КАТЕРИНА. ЮГІП 
та численна ближча I дальша родина 

внуки 

ХАИ АМЕРИКАНСЬКА ЗЕМЛЯ ПУДЕ ЙОМУ ПЕРОМ. 

Ділимося сумною вісткою з Рідними і Знайомими, 
що в четвер, 25-го червня 1964 року в Шнкаго, 

з Волі Вошншнього, у 76-му році життя, 
відійшла від нас у Вічність, 

заосмотрена Нанснятішнми Тайнами, 
наша Найдорожча 

Д Р У Ж И Н А , МАМА, СЕСТРА, БАБУНЯ і ПРАБАБУНЯ 

Олена з Пашковських 

ПОХОРОНИ відбудуться у вівторок, 30-го червня 1964 року в Ши-
каі'о, о год. 9-ій ранку із похоронного заведення Музика і Сни, 2157 
West Chicago Ave. до греко-католицької церкви св. Поснфа при 5500 
N. Cumberland Ave., а відтак на католицький цвинтар св. о. Николая. 

Горем прибиті: 

ЮЛІЯН ЮРКЕВИЧ — муж 
ВІРА і д-р АХХЛЬ ХРЕНТОВСЬКИП — дочка 

і зять 
Інж. ЮРІП і УРНЃІ ЛЯ ЮРКЕВИЧІ — снн 

з дружиною 
син ТЕОФІЛЬ ЮРКЕВИЧ з Дружиною 
сестра ВОЛОДИМИРА ПОИКО з Родиною 
брат РОМАН НАНІКОВСЬКИП з Родиною 
сестра МАРІЯ МОРОЗ 
сестра ЮЛІЯ МОХНАЦЬКА 

внуки і правнуки 

По перегляді своєї наукової 
діяльності! в Римі, перейшов 
о .настоятель до оригінальних 
спостережень архівних доку-
ментів, що відносяться до ук-
раїнської історії, головно до 
козацької доби. Завважив, що 
від XVI-XIX століття одиниці 
на важніших постах в .'ахід-
нін і середній Европі краще 
знали і розуміли положення 
на Сході, чим тепер. Тоді ува-
жали козаків незаступимою 
обороною європейської циві-
лізації і заступалися за ними 
та за поодинокими козацьки-
ми провідннкамн перед поль-
ськнмн властями. П а пські 
нунції обороняли греко-като-
лицьку церкву перед пропо-
знціямн ЇЇ скасувати польсь-
кимя властями. Такий важли-
внй, мало відомий інцидент 
стався за гетьмана Внговсько-
го. Між іншими думками, на 
підставі архівних документів, 
доповідач заперечив антнсемі-
тизм в Україні в часах Хмель-
ннччнни, поза спорадичними, 
економічного характеру супе-
речкамн. 

По доповіді відбулася дов-
ша дискусія та запити, брали 
участь: д-р Лазорко, М. Та-
тарнюк, О. Ільницький, М. Гу-
мениЙ, д-р М. Гуцуляк і ниж-
че підписаний. 

Доповідач закликав укра-
їнські інституції і жертвенних 
людей фінансово підтримати 
його працю. 

ЗО присутніх осіб вислови-
ли признання о. Великому за 
його доповідь і наукову пра-
цю та прй`тій нагоді присутні 
пані на чолі з п. Я. Татарнкж 
задумали,купити Д2 томів дог 
кументів з римських архівів, 
а іменно листи нунціїв, які яв-
ляються причинком до історії 
України, та передати універ-
ситетові Бритійської Колюм-
бії. 

Р. Громннцькнй 

десь недалеко і що зараз жер-
неться, усміхнеться, загово? 
рить і все буде, як було. Цф 
ред тим. 

` Христя — струнка, з довг 
гим ясним волоссям, весолцй 
усміх, з добрим словом для 
всіх. П гарне личко нам тЩ 
часто являється і зникає jj 
вічність. 

Як можна 'нам забута той. 
останній вечір з Хрцстняою? 
П'ятниця, 14-го червня 1983 
року — ми стрінулись іти на 
Молебень до Серця Христово-
го. По Молебні йдемо до На-
ді і дасмо імпровізований' 
концерт, ще нам так ніколи на 
співалося, як того вечора,. 
Опісля їдемо на нащо тради-
ційне морожене. Вертаючи до-
дому журимося, що вже пізно, 
а Христя, як ніколи, вперла-
ся, що мн ще мусимо їхати 
цього вечора до неї і подиви` 
тися на її білу сукню, яку 
вона дістала на баль ґрадуан-
тів. Побачивши Хрнстнну а 
довгій білій сукні, ми мовч-
ки вдивлялися в неї, бо ще 
не бачили, щоб Христя так 
гарно виглядала. Не знаємо, 
що це було, чи чар того ве` 
чора, чи щось таке, що ве 
можна описати. В тій хвилині 
мн наче бачили Хрнстнну 
вперше. Ще поговорили про 
завтрішній виїзд на оселю 
СУМА на Свято Героїв і по-
прощалнся — на віки . . . По-
цілувала нас Христя на про-
щання, та тепер здасться, що 
хотіла і нам пряблизнти „кус-
ник неба", до якого так ско-
ро поспішила. 

Уже минає рік . . . Пережа-
ли мн всі пори року без Хрн-
стнни — як тяжко, де б ми не 
були, щоб не робили, Христі 
дух все був між нами. Бо як-
же можемо іти на сходини, на 
проби хору чи танців, як 
можна пригадати собі сумів-
ські табори та здвиги без Хри-
стннн? А школу, відбиванќу, 
Малаяќ^, коляду? Цілий цей 
рік вона була з вами, а її ве-
села усмішка являлася в не-
сподівані хвилини, тоді кола 
нам найбільше було її погріб- . 
но. Вона буде жити з вама 
в кожній день в кожній хвни-
ні, бо Христя залишила вам 
щось таке, щось невмируще 
— любов. Навіть між вірнимќ 
подругами цю любов не все 
можна висловити чи описати, 
але вона жне і ми нею діли-
мося. її не зломить ніяка сила, 
— навіть смерть! 

Найближчі подругќ 

Иадя і Ірка 
ѓШШ— `"``--;" -, ' :'--- "`^"ТГ^^т^—; 

ДІлнмі)сл сумною вісткою з Рідними і Знайомими, 
що в середу. 24-го червня 1964 року, 
в НАГ.ІІДОК бурі, лгіінуп в катогтрофі 

наш Найдорожчий 
МУЖ, ТАТО І БРАТ 

бл. п. СЕМЕН ГОМУЛКА 
родом з .`ІСМІЛІІШНІІН. проживши 45 років. 

ПАНАХИДА — в ІІРДІЛІО. 2Я-го червня 1964 р. о год. 
8-ій веч.'в похоронному заведенні Ншгинчів. 109 Е. Tabor 
К.І.. Philadelphia, Pa. 

ПОХОРОН — в поці-ділок. 29-го червня 1964 року о год. 
8-ій ранку я того ж похоронного заведення до церква св. 
Посафата, опісля на цвинтар на Факс Чейс. 

Безмірним горі`м прибиті: 

дружина — АННА 
донька — ОКСАНА 
ѓми — ІВАН 
два брати і сестра в Краю 

—— 

Українська Католицька Церква св. І. Хрестителя в Гантері 
ЗАПРОШУЄ 

УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ДО УЧАСТИ В ТОРЖЕСТВЕННШ 

БЛАГОСЛОВЕННІ ІКОНОСТАСУ 
яке довершить 

ЇХ ЕКСЦЕЛЕНЩИ ПРЕОСВЯЩЕННИЙ 

КИР ИОСИФ, ЄПИСКОП СТЕМФОРДСЬКИИ 
в суботу, 4-го липня 1964 року 

П о р я д о к т о р ж е с т в : 
ѓод. 10.45 — ПОХІД З ПРОЦЕСІЄЮ ДО ЦЕРКВИ 
год. 11-та — БЛАГОСЛОВЕННЯ ІКОНОСТАСУ 
год. 11:50 — АРХИСРЕИСЬКА ЧИТАНА СЛУЖБА БОЖА 
год. S-тя по пол. — СВЯТОЧНИЙ ОБІД в мотелі „КСКНЯ" 
год. 9-та веч. — ЗАБАВА з ТАНЦЯМИ в тому ж приміщенні 

ВСТУП НА ОВІД $7.00 ВІД ОСОБИ -
, Проситься своєчасно оголошувати свою ўмаѓть на обід, з огляду на 

обмежену кількість місць. 
Д-р І. МАКАРЕВИЧ — І. КОБЗЯР о. Богдан ОСІДАЧ 

Мужі довіри ГІнрох-пдміністратор 

Щ 

'Л глибоким жалем ділимося сумною вісткою 
з Рідними, Приятелями І Знайомими. 

іцо дня 24-го червня 1964 року, по трагічнім випадку 
відійшов у Вічність л Волі Всевишнього 

шип Найдорожчий 
СИН, БРАТЧИК, ВНУК, ПРАВНУК І СЕОТРІНОК 

З-ЛГГНШ 
ДАНЦІЩО ЧОРНІЙ 

ПЛРАСТАС відбувся" в п'ятницю, 2б-го червня 1964 року о ѓод. 8-ІЙ веч., я в 
суботу 21-го червня. 1964 р. ПАНАХИДА о год. 9-ій раЌку в похоронному заведеним) 
1І. Яр'еми в Ню Норку. л м 

ПОХОРОННЕ БОГОСЛУЖІННЯ відбулося в суботу, 27-го ц. м. о год. 9:80. 
ранку в цгркні св. Юра в Ню Порќу, а відтак ТЛІННІ Останки були перевезені на 
цвинтар св. Реймонда,, Бронќе, Н. И. 

Тяжким горем прибиті: 
родичі — ЛЮБА ft ЄВГЕН ЧОРНЃИ 
Ґфатчмі: — КОРПІЇ. ІКО 
бабуся І дідусь — ЗКНЯ І ОСТАП БАРАНЃ з сином 

АНДЙСМ 
прадідусь — о. ДМИТРО МИГОЦЬКИИ 

І вся РІДНЯ 
З ОГЛЯДІ' на те, що остан-
нс число „Свободи" вни-
вхло з друку скоріше через 
Відкриття Пам'ятника — 

це повідомлення опізнене. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ' Пригнічені сумною вісткою про те, 
що з Волі Всевишнього, передчасно відійшов у Вічність, 

наш Дорогий 
Приятель І Спонзор, визначний Скульптор 

м 

св. п. проф. Сергій Литвиненно 
шіслопл"юсмр наш нспнмошінп жаль Дружині Покійного, 

дорогій п. Надії 1 шлемо наше глибоке співчуття. 
Д-р Василь Дмитріюк з дружиною Олександрою 
Інж. Володимир Дмитріюк з дружиною 

Мирославою і дітьми 
Таіса ІТотісяко з мужем Юрісм I дітьми 
Проф. Ольга Леаяцька 
Інж. Іван Гнойовий 

Всі з Бофало, Н. П. 

f— Замість квітів на свіжу могилу 
Дорогого І Незабутнього 

проф. СЕРГІЯ ЛИТВИНЕНКА 
дол. 15.00 на потреби УМХС у Мммссеиі 

складають 
Люба І Іван МОСКВИЧ 

-" 
Замќіть каѓтів на свіжу могилу 

Дорогого 1 Незабутнього 
сл. п. проф. СЕРГІЯ ЛИТВИНЕШьА 

26.00 дол. на Фонд Допомога 
старим І немічним мистцям 

складають 
Лідія ДОЦЕНКО 
0.тьга ДЯДННЮК 



m 
МАСОВА КУЛЬТУРА 
"ЏШ Закінченќа зі crop- 2-ої 

Д . Різманом, „самотньої тов- масової культури містяться 
пи", щ о в погоні за щастям також архітвори. Д е я к а ча-
. І ' стнна класичної літератури 
і життьовою насолодою заѓ%'- е г 

` осягнула. Т№ю дорогою иезвн-
била себе. Навіть у такій ді-. ч я й н о широкий круг діяння. 
.ѓниці, як вільна творчість, лі ' .Продуцентам масової культу-
вплив масової культури най-' ри зовсім б а й д у ж е , який то-
більше руїнницький, дошўку- пар кидають вони н а ринок, 

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 30-го ЧЕРВНЯ 1964 Ч. 1ZU. 

ЄРЕЙ, ПРИЯТЕЛЬ НАРОДУ 
(Над могилою о. Олександра. І} нова) 

ються вони познак кращого. 
Цікаві з цього погляд}' дум-

Кн польського соціолога Вї-
лькаповича: . , 3 початковому 
процесі Продукція викликав 
не так ааинк, як деяку ніве-

аби тільки той товар вхопив 
покупця. А тому, щ о їм ба -
йдуже, вони не мають в іяних 
пересудів і, я к щ о комусь при 
йде думка, щ о а Платоиових 
„Діялбгів" м о ж н а зробити 

л я ц і ю і обмеження творчос- „бестселлера", т о видадуть 
ти. А л в . п й и д к о , з огляду на Платона у величезному нак-
свою масовість та конечність' ладі. І, щ о вайдивніше, пе-
ш у к а н в я - . масового вибору, 
внявляЬгься, що постас пот-
треба Новостн. оригінальнос-
ти. І в міру зросту продукції 
одночасно зростав запотребу-
вання я а іворців. що творять 
такі речі, які мають вигляд 
здобути рннок. А все ж круг 
творців і способів схоплення 
мусить постійно поширюва-
ватнся. 

„В масовій культурі існує 
тенденція до елімінації тво-
рів надто елітарних, але по-
руч того діяння н івелюючого 
існують деякі діяння інднпі-
лізуючого й Побуджуючого 
Характеру. Діється це, внаслі-
І о к різнородности культур-
них продуктів, а рівночасно 
внаслідок того, щ о в рямцях 

і‡ і 

редбачувания часто здінсню-
ються, і ринок нотус „бестсел-
лерн", які н е мають нічого 
спільного з популярною, роз-
рнвковою культурою". 

А втім, годувати покупця 
самим солодким матеріалом з 
„гепі сндами" не можна віч-
по. Д и с о н а н с між- „гепі ев-
дом" і дійсним життям мсш 
канців сучасного Олімпу стає 
щораз більш очевидний. Звід-
сн і сам ідеал починає лама-
тися. І звідси до масової ку-
льтурн закрадається первень 
трагедії, якого дотепер так 
д у ж е омннано. Так, отже, 
історії Дикого З а х о д у і К а ф -
ка починають дещо з б л я ж а 
тися" . . . " і -.; 

Ґр'.'Сквт 

В Ѓвідбувається дискусія над заходами 
в̀ боротьбі з курейням 

J В а щ щ ш ю н , -т- Під час кон-, 
гресо#нх Свідчень різних фе- : 
деральних агенцій виявилося. { 
ЩО ВІДНОСНО шкідлнвости тю-
тюиу. д л я здоров'я немає ще 
одостаиної думки. Дискусія 
показўе; щ о в урядових колах 
не знають, який саме закон 
треба ` видати про тютюнові 
ВНробіІ. .ГІЄрШНЙ СВІДОК, ІІІ-
ловинй лікар З Д А д-р Лютер 
Террі, з Департаменту 'здо-

.Іюв'я,"'освіти і добродійності!. 
-заявив Сен'атській Торгорель-
иін Комісії, щр(тнл-юцові про-
}іу центи' попи н ці друкувати 

остереження про шкідливість 
тютюну на пачках цигарок і 
на картонових коробках з ци 
гарќами. Він висловився та 
кож за тим, щоб був створе-
ний спсціяльний відділ, якнй 
регулював би рекляму тютю-
новнх пиробів. Торговельна 
Комісія має вже до розгляду 
10 законопроектів, иіо стосу-
ються наліпок - попереджень 
про шкоду для здоров'я і ре-
КЛЯМН ткггюновнх виробів. 
Д - р Террі сказав, іцо його 
департамент тепер ще не мог 
ж е ні, затвердити^ ані підки-

нути ті законопроекти. 

j 1 , 1 . І м — — 

Й Вакації 
Т " . ‚ І ' . ' 

Vacation В 

Корвстайте з найбільш безтіечйих ЬКЕАНІЧНИХ ' 
КУПЕЛІВ на розкішнім літнім ресорті т } 'у Wildwood Crest. N. J. " ' 

К С т з д й і ; - .-_. ; n i l L l ( t „ ЃіЎ. 
. . у ВІЛЛІ „ Л І Д І Я 

і#, ь м № т ? Р о м а н і З у з а н н а С А П О І Ш Ч ) ^ 
^ у. — знайдете — 

'іивШршпя^ вімисфсру, гяртті'ннгідні кімнати і ал арі евен'ѓи " 
з привѓітними лапничками. 

` . - НИЗЬКІ ЦІНИ 14)ДИННІ знижки 
, ДЛЯ ДІТЕЙ ВЕЛИКЕ ІІОДШІ'Я ДО ЗАБАВИ. 

БЛИЗЬКО ДО МОЃЯ, 
По замовлення в інформації пишіть або телефонуйте до: 

— L I D I A — 
Apartments and Rooms 

U S E. CROCUS ROAD — WILDWfJOD CREST, N. J. 
Phone: 522-3348 Area Code 609. 

ВАШШ ДИТИНІ, 
ВАШОМУ ПРИЯТЕЛЕВІ 
І ВАМ САМИМ 

найцінніший подарунок 

INE: A Concise Encyclopaedia 
Англомовно Енциклопедія 

Українознавство 
під головною редакцією 

проф. д-ра Вол. КУБІЙОВИЧА 
ЯКА ТШБКИЩО ПОЯВИЛАСЯ В ЛЮКСУСОВОМУ 

ВИДАННІ УНІВЕРСИТЕТУ В ТОРОНП 

КНИГА МАЄ 1,215 СТОРІНОК ДРУКУ ТА ПО-
НАД 600 ІЛЮСТРАЦІЙ, В ЦЬОМУ И КОЛЬОРОВІ 

ТАБЛИЦІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. 
У цій книзі надруковані наукові, джерельяІ 

матеріяля в головних розділах: 
Ш ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЇ в ЕТНОГРАФІЯ 
а # І З И Ч Н А ГЕОГРАФІЯ В 

ПРИРОДА УКРАЇНИ 
а л ю д н і с т ь Ў К Р А Ї Н И 

МОВА 
и ІСТОРІЯ 
в КУЛЬТУР, 
щ ЛІТЕРА 

ГРА 
Т У Р А 

Ціна цієї великої книги буття 
Українського Народу тільки $37.60 

З УВАГИ НА ОБМЕЖЕНИЙ ТИРАЖ КНИЖКИ, ТІЛЬКИ 
НЕГАЙНЕ ЗАМОВЛЕННЯ М О Ж Е ЗАПЕВНИТИ 

П ДОСТАВЎ. 
Замовлення, ралом з належністю, приймав 

Головна Канцелярія УНСоюзу. 
І`. II і." І г`" "" '" """"—"` " ' І 
ІТо: UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc. 
j 81-83 Grand Street. Jersey City, N.J. 07303. U.S.A. 

1 hereby order the first volume of Ukraine: A Coadse 

I Encyclopaedia published by the University of Toronto Press 
і 
і Enclosed is (a check, money order) for $ 
і 

Please aend the copy to the following address: 

ІЧо. Street 

I `ЛІЎ . Г A — . 1 8tatB V 

Н а початку цього року під-
пнсаннн відвідав цвинтар на 
Факсчеисі у Філядельфії, та 
зі смутком у серці звернув 
свої кроки в напрямі свіжо 
засипаної могили о. О. Луце-
ва. 

Побачив я провізорнчну 
табличку з написом ймення 
покійного, а перед нею ‚зеле-
ний вінок з багряними квіта-
ми. 

І над тою могилою почнна-
ють мої думки кружляти дов-
кола недавнього минулого. 
Ті. які мали нагоду ближче 
пізнати О. Луцева, полюбили 
його та цінили високо. 

15 років тому вірні укра-
їнської церкви св. О. Мико-
лая у Філядельфії стрінули 
нового священика, недавно 
прибулого іміґранта, який 
ранніми годинами в будні, а 
під час неділь .та Свят, дещо 
пізніше, побожно і зі скуп-
ченням духа молився Богові 
і приносив Безкровну жертву. 

Він не був у нас ані паро-
хом. ані сотрудником, лиш 
дістав був від свосї влади пра-
во відправляти Служби Божі 
та слухати , спов ідей . . . Про 
дальші зайняття він не ста-
рався і не хотів того. 'Бо вЖе 
тоді його струнка, хоч дещо 
похила постать двигала на 
свсїх раменах більше як сім 
хрестиків трудолюбимого, ча-
сами й важкого життя, прй-
свяченрго для ( спасщня люд-
іл.ііііх душ. Був він і таким 
священиком, якнй узяв на 
свої, плечі також тягар полі-
тично†, культурної н еконо-
мічної боротьби за права та 
розвиток, свого народу, дарма, 
що при тому зносив пересліду-
вання ворожих урядів та осіб, 
лпрма. що треба було деколи 
ft довше посидіти за в'язнич-
нимн ґратами. 

Не не був припадок, що О. 
Луців, у своїй молодості, аж 
три роки служив старшиною 
в австрійському війську . . . 
Він' міг ' там осягнут і ї : 'при 
своїх здібностях, високій ку-
льтурі духа , та ВНЙНЯТКОВОМУ 
с п о с о б о в і з'єднування' собі 
прихильності!" окружейня та. 
своїх зверхннків, високу вій-
ськову позицію.' Але така ка-
р'сра, хоч блискуча, `не від-
прйїдала його скЬокнІй, оДу-
ховленій вдачі. Він зрсзигиу-
вав Із неї. перекував меч на 
хрест, щ о б ' CTBW свящейй-
ком, а повірені'ftorfy'душі ве-
сти у бій за щаст'я на землі 
та за найвищу нагороду в не-

Він зголосився кандидатом 
до духовного стану, вступив 
на теологічний виділ львїв`сь-' 
кого університету, перебував 
весь час студій у духо'вній сс-
мінарії, всі іопити здав з від-
значенням. 

І здавало б ся, що та об-
ставина повинна б була збу-
дити амбіцію молодого тео-
лога віддатися вищим теоло-
гічним студіям, та осягнути 
високу позицію серед нашої 
церковної верхівки. Але вро-
д ж е н а скромність молодого 
вихованка не шукала за по-
честлми. Його серце рвалося 
йти на с л у ж б у простому на-
ррдові, йти в гущу українсь-
кого населення, щ о б стати 
для свосї ппствн всім тим. чо-
го час та обставини від свя-
щенннка патріота вимагали б 

По укінченні богословських 
наук він одружився з Ольгою 
Партацькою. 1609 р. прий-
няв срейські свячення з рук 
Митрополита Андрея. Але не 
довго перебуває у львівській 
архідісцезії, бо потреба вима-
гала перенестися до стани-
славівської дісцезії. 

По короткім побуті в Жуко-
тині осінню 1913 p., духовна 
влада перенесла його до Мн-
куличина на пароха. І там 
безперервно виконував свої 
душпастнрські обовязки 33 
роки, а ж до травня 1944. p., 
коли за дозволом свосї ду-
ховної влади, враз із ріднею, 
та по втраті свш:ї дружини, 
пішов у мандрівку назустріч 
невідомій долі. Якийсь час 
перебуває в Австрії, де не від-
мовляс духовної помочі на-
шим сингальцям та в імЦ "Во-
же піддержував їх на дусі. 

Як добрий батько він рев-
но старався придбати високу 
освіту своїм дітям, упорядку-
вав парохію, при чому руко-
яодився великим внрозумін-
ням для людських хиб і сла-
бостей. 

З уродження обдарований 
гарним голосом та проповід-
иицькими здібностями j . j M y -
знчним талантом, грав гарно 
на скрипці. В ж е тут, на емі-
ґрації інтересусться музнчни-
ми імпрезами, а його нан-
старший внук завдячує його 
заохоті гарні успіхи у грі на 
фортепіяні. 

Володимир Крушельницький 

Д о його парохії н а л е ж а л и 
чотири села з церквами. та 
школами, а одно з н и х було 
значно віддалене. 

Але верховина, зі своїми 
чудовими плаями, л і с а м и , 
скелистими горами, серед- я-
ких, мов гнізда ластівок, п р и ' 
‚чіплені були гуцульські хн-
жі, крім веснйної та літньої 
Поезії, задавала місцевому па-
рохові багато труду. ! Зима, 
хуртовина, буря з громами. 
що ялиці вивертає, а священ-
янк мусить їхати' верхом, ча-
самн в зимі з ' їжджати 'сайь-
мн стрімголов між 'СКбЛЯІііі 
вниз — часто т(рнходиЯось"Йо-
му йти пішки плаями', йерте-
памн. понад рвучкими потОКа-
мн, нераз по кілька милі., 
щоб відвідати хорого, або й 
декого похоронити. Треба бу-
лп мати високе почуття обо-
в'язку. сильме здоров'я, над-
звнчайну відвагу та опайу-
вання. 

Хто знав о. Луцева, не ди-
вувався, що на ного срейські 
похорони з і й ш л и с я були, 
крім блихчоі та дальшої ро-
дини, у великій кількості свя-
щснники, та не лиш чільні 
представники філядельфіЙсь-
кої та околичної української 
громади, але Також з усіх 'сто-
рін, куди л и ш . доходила ві-
стка до гуцулш, бувших па-
рохіян покійного, й' вони при-
були .на. Tofy .сумний день сю-
ди. А в церкві т і яа цвинтарі. 
чути було не л и ш ; плач , . але 
й важкий стогін, 'який пла-
KaTjf не давав. , , ., 

А на кладовищі, при супро-
воді невнносимої бурі з оби-
льним дощем, виступив зі 
словом його бувший парохі-
чнпн з Ямного, М. Німчук. 
Хоч серце с т и с к а в Й о м у 
плач, зворушливими словами 
малював постать свого паро-
ха. I вийняв приготовану se-
млю. прнвЄзену а рідної вер-
ховнни, та половину ІЃ при-
горщею кинув на домовину'. 

А вітер крдишс. цвиніѓвр^и-
ми д'ереиами, х и л и т і , tx Д,о^-
л у . . . І здасться вам, ‚що,, $ой 
сумний вітд?р , принос^ть^, д о 
нас сто'гін' рідної зсм)іі, дсдви 
чутний звук верх о в$, и . а р ї 
трембіти, плач, поли^шсйих"на 
рідних землях Його духовних 
дітей, , „' J .'.; хцЛ `: 

Л†о похороуьь,.' аібрадр^ія 
рвяод'енннкй ї мвЬро. ^їіудІђ j a 
п рнятеліів того , . ЩО відійшов, 
приятелів Його осиротіло' рі-
дні, та свояк)в, щоб ще раз 
при прощальній тризні .спім-
нути улюбленого батька, бра-
та,' стрнйка, та духовного, ла-
стіфя неодн,ого ‚З-ПОЛІІІ нас ' 
^г-Яо коротких пррщальних 
слорах а щ о р цих, рядків за^ 
кін'чив сходини о! 'декан д а -
рнна, якнй від імеин Мнтрр-
полнта. своїм та духовенства, 
згадав щиро про незабутню 
постать нашого срея. та здо-
жнв рідні вирази щирого 
співчуття. 

Вісімдесят сім років пра-
ведного і трудолюбивого жит-
тя дарував був йому Господь. 
І ось бачить він сяюче лице 
свого Творця і радується, що 
знайде вічний супокій в до-
лнні краси та ніжної прохо-
лоди._. . '.-.' . , 

Д - р М, Рибак 

НА НЛЏІМП, 
ПЕ mom 

ЗЕМЛІ 
Немає навіть обкраяного... 
„Якось я Завітав до нашого 

обласного Будинку народної 
творчостн. Хотів переглянути 
журнал „Народна творчість і 
етнографія"... І яким же зди-
вуванням була для мене від-
повідь. що такого ж у р н а л у 
( у Житомирі ) „ну випису-, 
ють". Репертуар гуртків ху-
дожньої самодіяльності! мас 
складатися з нових народних 
пісень, танців, обрядових кар 
тин. Та звідки ж про них до-
відаються працівники облас-
ного Будинку народної ткор-
чости, якщо вони не мають 
такого чудового посібника.як 
ж у р н а л „Народна творчісті І 
етногряфія"?" („Радянська 
Культура" з 14 червня, `— 
подаємо без оцінки того сди-
ного в Україні журналу, щ'о 
змістом далеко відбігає від 
української народної творчос1 

ти) . 

У Львові 

Під час будівництва ново 
го житлового дому робітники 
знайшли в землі бомбу. її ви-' 
тяѓли і за містом зірвали. Пб^ 
даємо, за „Радянською Укра-
їною" з 14 червня, прізвища 

І „львов'ян", які з н є ш кодиля 
і бомбу: А. Радіо, М. Кярнчай-
'ло, О. Прохоров... А бомбу 
; знайдено „тут, між львівськи-
ми вулицями Кўѓузова і Ра-

і діцева,". 

( Посмертна згадка) 

18 травня несподівано відій 
шов від нас довголітній фі-
нансовий секретар 94 .В ідд ілу 
Укр, Нар . Союзу , ім. о. Мар-
кіяна Шашкевц}ш, в Гемтрем І 
ну, Миш., бл. п. В о л о д и м и р и 
Крушельницьігай. 

Народився він 18 листопа- ``" 
пов. Підганці Західньої Укра-
їнн. Д о Америки прибув він 
Вперше 1914 року, але внедов 
зі, Після, смертн першої свосї 
дружини, виїхав назад до 
краю, д е вдруге одружився. 
В 1923 році вернувся до Аме-
рики разом з дружиною Ро-
зялією та поселився в Балтн-
^орі, Мериленд. де і вступив 
ђо 81 Відділу Укр. Нар. Сою-
зу, Братства св. Петра і Пав-
д а . 

В 1926 році переїхав він до 
Дітройту і тут 21 серпня цьо-
го самого року, HCTJ-ПИВ З ПС-
Іреступним листом до 94 Від-
д ілу УНС ім. о. М аркіяна 
ЦІашкевнча, в Гсмтремку. 

По приїзді до Дітройту від-
разу взявся до союзової пра-
ці, в від 1929 року, коли 
вперше вибрано його до Уп-
равн Відділу 94 УНС. інтен-
сивно працював для добра 
вгаданого Відділу і Укр. Нар. 
Союзу, та прн цій союяочій 
праці несподівано помер. 

Покійний був кілька разів 
фінансовим секретарем Відді-
лу, його рекордовам секрета-
рем та головою і членом Кон-
трольної Комісії, як рівнож 
Членом Управи Окружного 
Комітету УНС. Входив також 
В склад Ювілейних Комітетів, 
що займались улаштовуван-
ням імпрез, зв'язаних з річ-
ницями Укр. Нар. Союзу, 
Укр. Щоденни'ка „Свобода" 

В Праця Ш 
9 H E L P W A N T E D H A L E Ф 

ФРИЗНСГН 
40 ѓод. тижнево. $70 +- комісо-
ве, платні вакації й інші бене-

фітн. 
VALLEY FAIR 

SHOPPING CENTER 
4S3 І `ДЬІЛІІ PI. Дт Chancellor Ave. 
Irvlnjrton. N. J. (201) ES 1-Л0ОО 

Пошукую СТОЛЯРЮ 
до викінчування домів в сере-
дипі. Праця літом і зимою. Не 
мусить eyrl^ повністю фаховий. 

Голоситнсь: по 6-ій ѓод. веч. 
Андрій ЛІВАК 

728 Chambera St. Trenton, N J. 
Тої. EXport 2-6609 

В Праця S 
# H E L P W A N T E D F E M A L E # 

св. п. Вол. Крушельницькнй 

та 94 Ві;щілу. Кілька разів 
був делегатом на конвенцію 
Укр. Нар. Союзу. 

Д о 94 Відділу УНС при-
сднав чи не найбільше число 
членів, за що був нагородже-
ннй Відзнакою Ќлюбу Заслу-
жених Союзовців, як також 
Срібною Медалею о. Грушки. 
Крім цього належав до різ-
них громадських установ і ор 
ганізацій і всі свої обов'язки 
виконував з посвятою, за що 
всі його любили і поважали, 
як зі старшої так і нової еміг`-
рації. 

Нехай тих кілька коротких 
слів буде грудкою землі на 
свіжу могилу бл. п. Володн-
мира Крушельницького, а 
його муравлнна праця хай 
буде для нас заохотою до 
дальшої праці для добра Від-
д ілу і Укр. "Нар. Союзу. 

Микола К'оимаі: 

Замість надмогильного слова 
Сумним відгомоном пронес-

лвсь вістка, що вечором 11-го 
червня, перестало битися 
струджене серце св. п. Юрія 
К о п н с т я н с ь к о г о . 

З огляду на це, що стан мо` 
його здоров'я не дозволив 
мені попращати Тебе, Д о р о -
г в й Мій Брате над Твос.ю мо-
гилою, хочу отісю дорогою 
сповнити свій братній обов'я-
S O R . . -

Х о ч у попращати Тебе не 
лиш, як старшого й єдиного 
талЛоброго брата, а л е і як вір-
яого Друга , доброго мойого 
учителя суспільно - громадсь-
КОГО Й ' Й О Л Ѓ Ѓ И Ф Ю Г О Ж И Т Т Я . ' 

Пам'ятаю 'цю радість вось-
мклітнього юнака з крісом, в 
строї воїна молодої Українсь-
кої Д е р ж а в и в рідних Люто-
виськвх. 

Відчуваю досьогодні той 
нсаль, коли то кілька літ піз-
ніше Тебе насилу забирали до 
ворожого,' польського військаѓ 

Незабутньою на все с для 
мене хвилина, коли на Твої 
руки я складав присягу рево-
люціонсра - підпільника. 

Пізніше Ти орав сусп.-гро-
мадськнй переліг рідної Ліото-
веччннн, опісля Добромнль-
щнни й Ярославщинн. За це 
літами просидів Ти в польсь-
ких тюрмах, завершуючи Бе-
резою Картуською. 

Ти був моїм інструктором і 

Бл. п. Юрій Копнсхянськмй 

щефом не лиш підпільного 
життя, але й перших моїх кро-
КІв н а кооперативній ниві 
Я рос л аліцини. 

Н е легко пришилося Тобі 
покидати Рідні Землі, ста-
реньку Маму, не легко прнй-
ЦІЛОСЯ Тобі пробиватися крізь 
тверде життя на вільній зем-
лі Вашинг'тона. 

Тяжка, непосильна праця 
на життя зломила Твою, ко-
лнсь невичерпану енергію, і 
навіки припинила ритм биття 
Твойого доброго серця. 

Прощай, Дорогий Брате! 
Хай чужа земля буде Тобі 

легкою! 

Тшіі брат Лндронік 
з родиною. 

Петро Пелех 
(Посмертна згадка) 

9-го червня підійшов у віч- на школу, шо вибудовано при 
ність сл. пам. Петро Пелех, церкві св. Д у х а . Помер неспо-
член Тон. Запорозька Січ, 325 дівано вночі з 6-го на 7-го 
Відд іл УНСоюзу в Бруклині, червня, розмовляв ще з при-
Північ, проживши 73 роки ятелями п УНДомі в напече-
спокійного самотного життя, р'я свосї смертн. 
Залишив тільки брата в Ќа-1 Похоронений на цвинтарі 
Ладі та велике число прняте- св. Иоана в Бруклині. В похо-
лів і знайомих. 

і Народився в селі Пархач, 
Сокальського повіту. Західна 
Україна. Д о ЗДА прибув ще 
перед першою світовою вій-
ною молодим юнаком, осів у 
Бруклині і тут прожив ціле 
життя. Був щирим жертво-
давцем на народні і релігійні 
цілі та працював при Україн-
ськім Народнім Домі та. як 
щ`ирий парафіянин жертвував 

ронннх обрядах, які відпра-
вив парох о. декан Володн-
мнр Андрушків, взяли участь 
члени Т-ва ‚.Запорозька Січ", 
о. декан Андрушків попро-
щав його від парохії та Орук-
линської громади, члени якої 
шанували й любили покійно-
го Петра Пелеха. 

ВІЧИД й о м у Нам'иті.! 
Уряд Т-ва „Заџоро.іька Січ", 

і 325 Bi.tii.i УНСоюзу 

ОПЕРЕИТОРКИ 
з досвідом при шитті спідничок, 
також плісовані, добра платня. 
постійна праця, присмпі умови-

ии праці, вакації здоровні 
бенефіти. 

Е 4 В PLEATING 
Ї70 W. S3th St. New York City 

(17 Floor),. 

ffl До аинайму В 

а г л а у и і м г а і 
4в E. 7th S i 

TteL: OB 8-ЗИвв. New York City 
m КОЖНА ДОБРА # 
џ К Н И Ж К А # 
я ^ Є В АРЦІ 1ШЛ 

Українське Внсилкове Бюро 

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

Tel.: OR 5-7430 
— висилас — 

НАДАЛІ ПАЧКИ З ОДЯГОМ 
І НОВІ ХАРЧЕВІ. 

Урядові годний: від 8:30-7 веч. 
Субота до 6-ої веч. 

На 4-го липня (4 July) І на не-
ділі через липень і серпень бюро 

буде закрите. 

Й Вакації (її 

ДО ВИНАИМУ 
Z К І М . А П А Р Т А М Е Н Т 

з меблями або без 
213 River St. Hoboken, N.J. 

Тсл.: SW 5-4660 
О тільки добрі 1 чисті льокатори. 
Гарячи пода і парове огрівання. 

ш Різне а 
Українське Внсжлклве Бюро 
GLOBE PARCEL SERVICE 

4617: East 7th Street 
NEW YORK 3, N. Y. 

Tel.: GR 8-1785 
Внснлас пачки з З Д А та стан-

дарѓові і комбіновані пачки 
з СССР. ` 

Посмертні згадки 
ВОЛОДИМИР К Р У Ш Е Л Ь -

НИЦЬКИП. член 94-го Відд. 
УНСоюзу в Гемтремќ, МІш., 
помер 18-го травня 1964 р-
Покійинй народ. 1895 р. в с. 
Сапова, ИОІЙ. ПІДгайці, УкраІ-
іш. До Лмгршлі прибув 1914' 
р. а до УНС'вступив 4926 р. 
Був 'ч.ичіой упрнВи тк Kthrt. 
ќ'і їм ii'li Відділ). ` Залишай у 
CMjTK.r друійИнУ' Ро:Іалтіо," 2 
дочки. З сестри: Катерігиу в 
Україні, Марію в , Польщі, 
Емілію в ЗДА, 2 братів: Юлі-
.-ІІІГІ І Іл.по і 5 внуків. Похорон 
відбувся 21 травня 1964 року 
з Ш)Ч-іір. 'запсдрнші..і до укр. 
кат. церквіѓ іірпорочного За-
'іііі і .̀ і. при участі родини, ч.и--
її ів ВІдді. янайоммх І прмпте-
ліп. а відтак яа. цвинтар Mt. 
O l i v e t . і: . : І і... f ц -

Пічна Пому Пам'ять! -
Т. йђьІотрУи, сскр. 

ОЛЬГА БЕНДЮК, Члмозпіл 
(-іш Неп. ПаЧ. IIр. Діви Ма-
ріі 290 ВІдд.'УНСомкіу 8 Кур-
тіс Вой. Мд., померла 4! чер-
аня 1964 р. на 58 році жкття. 
ІІіікінііи походи'ла' .1 С. Зарян-
ніщя. пов. II ід ї`ї Ai{l. 3:іх. Ук-
риїиа. Ііо.інши.пі в смутку 
мужа Михайла, сина Олега, 
дочки: Ярославу, Надю І зам. 
Марію, брата Петра І батька 
в Зарванмці. Похорон підбун-
ся 8 червня 1964 р. з похорои-
иого заведення до укр. кат. 
ці-цілій св. Петра I Павла прн 
участі родини, членів С-ва, 
приятелів 1 знайомих, а від-
так на цппнтзр св. Марії у 
Факс Чсйс, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
М. IIUUIIOU, сскр. 

Між Саратогою і Лейќ Джор-
джом, у чудовій, підгірській 

околиці, здаюѓться дешево 
ПРОСТІ PHI КІМНАТИ 

НА ЛІТО. 
17 акр. сад, город з яриною, на 
проти харч. мпг.. спокій, свобо-

да. Дзвонити: 
І. Петренко — RA 8-7708 

82-87 — SO 8L Aatorla, N. Y. 

Business В 
S Opportunity 

До ин на ї̀ї му 12 апартаментів 
П О Ш У К У Ю О С О Б У 

що хотіла б зайнятися винпй-
мленням 12 апартаментів. Добра 

нагода заробітку. 
212 River St. Hoboken, N J . 

Te.i.:'SW 5-1660 

8ATJSAGE FACTORY 
BUTCHER Sc DELICATESSEN 
Доск. купно, д . бнзнес, продя-
сться з втратою $5.500 на ско-
рнй продаж а І'ваѓн на недугу. 

Досконала нагода. Огляньте, 
-щоб оцінити. Тсл. власника: 

(914) МО 4-9644 

(III Heal Estate III! 
Тільки 7 мнль від Saratoga 

SprinirK, N. Y. — 
i o К І М Н А Т Н И Й Д І М 

Всі удогіднсння,- наріжна площа 
прн голов. ѓайвою. Близ. скле-
пів, шкіл і церков. Жадас — 

' $13.500. 
Richard R. ROECKLE 

Middle Grove. N. Y. 

Ў с т у п а і і т е :. 
D Ч Л Є П И 

yilCoioavt 
і . , 
Ь F U N E R A L DIRECTORS Ш 

AHIIA СОКІЛ з дому Пелех, 
вдова no бл. її. Кирилові Co-
кіл, членкння 885 Відд. УНС 
и Міннгаіюліс, Міни., наро-
джгна 1898 jt. в с^.Добраний, 
пов. Сокаль, Зах. Україна, по-
`п-рлз 25-го квітня 1964 р. в 
Мінпеаію.тІс, Міпп. До УІІСо-
юзу вступила 1933 р. Поли-
ііпі.ні в смутку дочку Катерк-
ну. синів: Паяла та Михайла 
І багато приятелів. 

Вічна їй Пам'ять! 
Яр. Кар ц'яќ, секр. 

КУНЕҐУНДА СЛІІВАР, члсн-
кння Т-ва їм. Т. Шевченка 484 
Відд. УНСоюзу в Ютиці. Н. 
Ѓі., померла 15 травня 1964 р. 
на 69-му році життя. Покійна 
я в л я в ш и у глибокому смут-
ку чоловіка Василя, дочку 
Галину, блищу' в дальшу ро-
днну. Похорон відйувся 19-го 
травна 1964 p., лря участі ро-
дннн і знайомих. 

Вічна їй Пам'ять! 
В. Запаранюк, сскр. 

Theodore № Ш Ѓ Щ ' Н Є . 
Директор t 

., Нохоронноіч) .Чапедоняа . 
128 EAST 7th STREET 
VEW YORK, N. Y. (9i 

Tel.: OK 5-і 137 
-on І ДН`А ОВГЛУГА 

ІВАН КОВАЛЬЧИН 
MINERAL HOMh 

Completely 
AIR CONDITION'. 

Займається 
ПОХОРОНАМИ в о п а ѓ л 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні для ВСІХ. 

Обслуга чесна й найкраща 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, таж І 
в вочі: 

John 
KOWALCHYK 

129 GRAND STREE1 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CITY 2, N. J. 
Те HEndcrnon 4-5131 

Петро ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И К 

Займавться Похоронами в 
BRONX. BROOKLYN. NEW 

YORK I ОКОЛИЦЯХ 

Контрольовава температура. 

Модерна каплиця до ужжтку 
ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Тѓіл ORchnrd 4-S868 

TAP3AII , промовив 

САЯРОІУ BtT 
WAflrriLV TWC 
wurrc UJINJ пѓек' 
Twe NATlVB — 
ICSCOGNJZSP' 
M!MASTW6 

F O A C u g l C S l ^ m 
Білі люди дбайливо, але по-

спішно. звільнили тубільця... 
І5ож Тарзан п і з н а п п кім 
представника б р а к о н ь с р і и 
слонової костн! 

, — Чому це зроблено? — 

питався мавполюд, ніжно пік-

Л5ТОЧИСЯ воїном. 

ТЛ ЧЛПЛ-С 6РШТВВЕ8Р 

VOO— НЬ nASwEV 

lOU-VOU1.'' 6-12-5Z59 

Тубілець невиразно й тихо 
промовив. — 3 вашої прнчн-
ни . . . Він мене покарав за те, 

що я вас не вбив! 
. ч 

і . 
,--. 

t 


