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УКРАЇНИ
Вітаємо

д-р-а
Дмитра Донцова

У 80-річ- чя
Вашого життя і 50-річ-

чн Вашої
твор-чост- и

сповнених відданої служби Україні палко вітає-

мо Вас Достойний Пане Докторе ідейного основопол-

ожника націоналізму незрівняного мистцп пера і дум-

ки великого мислителя і учителя творця і батька но-

вої доби українського народу

Сердечно вітаємо Вас Достойний Ювіляте від іме-

ні всіх наших організацій і від усього нашого членс-

тва та від імені тих усіх що не мають змоги Вас при-

вітати

Складаємо Вам наш глибокий поклін щиру подя-

ку і синівську вдячніеть за Ваше СЛОВО що „пламс-не- м

взялось вогненно заговорило і на Україні понес-

лось і на Україні святилось" перетворюючи Ваші ідеї

в ЧИН Слово Ваше — могутня зброя вело і веде в бій

синів України за її волю і державну суверенність Сло-

во Ваше поведе український народ і в останній пере-

можний бій з Москвою

Бажаємо Вам наш дорогий Ювіляте кріпкого здо-

ров'я багато сили многих літ та щоб Ви щасливо ді-

ждали світлого завершення труду всього Вашого жит-

тя

29 серпня 1963 р
ЛІҐА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОБІД УКРАЇНИ

ОБ'ЄДНАННЯ ЖІНОК ЛІҐИ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮЛОДІ

ТОВАРИСТВО КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА

СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ В'ЯЗНІВ

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ СТУДІЮЮЧОЇ ЛЮЛОДІ

ім МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО

УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ

КОМІТЕТІ АБН

ВИДАВНИЦТВО „ГОМІН УКРАЇНИ"

„ВІСНИК" ООЧСУ

Дмитро Донцов

29 серпня ц р минає 80 років життя д-- ра Дмитра
Донцова — ідеолога українського націоналізму і пуб-
ліциста Рівночасно минає 50 років від його знаменного
виступу на студентському з'їзді у Львові на якому він
проголосив свій політичний маніфест „Сучасне поло-
ження нації і наші завдання" Це була програма зав-
дань напередодні першої світової війни та її фіналу
національних революцій на всіх територіях окупова-
них Ьшеріялістичними загарбниками В тому році в Ки-
єві появилася перша книжка Донцова — „Модерне
москвофільство"

Політичний удар Донцова був спрямований не ли-
ше в окупантів України — в першу чергу в Москву
але в ті світоглядові і психологічні п'яті колони Мос-

кви які вона розбудовувала від часів Переяславської
угоди а ще більше від часу її насильницького закріпл-
ення Полтавською битвою За 300 років культивуван
ня малоросійсгва в Україні витворився світоглядовий
комплекс не тільки визнавців триєдиної Русі але ком-
плекс рабства спаралізованої волі нездарности бути
суо ектом національного життя життя державної нації
Типи Іванів 5ез роду паралітиків на роздоріжжі і чи-
новників чужої батьківщини мали змінити нові люди
Люди героїчні відважні думкою волею чином Нова
людина вихована на прикладах найкращих постатей
світової і рідної історії мала бути новою провідною
верствою народу — державницької нації

Донцов пів століття тому поставив перед собою
завдання перевиховати покоління його сучасників
Своїми творами він у великій мірі причинився до сві-тоглядо-

вої

і психологічної перебудови поколінь Раб-
ський опортунізм і сервілізм він випікав своїм словом
У Душах тисячів випростовував їхні хребти казав смі-- 0

Дивитись життю в очі велів брати керму життя у
ласні руки Він переконав мільйони українців що
оскву можна перемогти лише тоді коли переможемо
сооі штучно виплеканс відношення до Москви мос-всько- го

культу народу-богонос- ця (православного
Рата)

народу-культуронос- ця (захисника слов'ян) на-- Р

ДУ носія проґресу (захисника трудових верств ро-тни- ків

і селян) культу московського месіянства —
Р°ДУ інтернаціоналіста (без допомоги якого „самос-

пина Україна — неможлива" — Ленін) Всі ці маски
за час 50 років своєї боротьби здер з обличчя

сковського іошеріялізму Здерла ці маски разом з
м нова провідна верства народу в визвольній бороть-(Дмитр- о

Донцов ст 12)

Остерігають перед
Перед ратифікацією мос

ковського договору в спра-
ві частинної заборони атом
них випробувань Комісія
американського сенату пе-

реслухує свідків — членів
уряду генерального штабу
та атомної комісії щоб

ствердити чи цей договір
не принесе шкоди Амери-

ці
Президент Кеннеді наз-

вав московський договір
„важливим кроком иа шля
ху до миру розумним кра-
ном кроком проти війни"
Позитивно в користь ра

тифікації договору висло-

вилися: держ секретар
Раск міністер оборони Мек

папи до

У неділю 18 серпня ц
р папа Павло VI відпра-

вив архиерейську Службу
Божу в манастирі оо Ва-силі- ян

у Ґроттаферрата
Службу Божу було відслу-
жено у візантійському об-

ряді для монахів і палом-
ників у манастирській цер-
кві Пречистої Діви Марії

У своїй проповіді папа
звернувся з окремим за-

кликом до православних
Церков щоб привернути
церковну єдність Його за-

клик дуже багатомовний
саме перед недалекою вже
другою сесією Ватикансь-ког- о

Собору 29 вересня цр
Відмітивши заслуги ка-

толицьких Церков Сходу
паїпа заявив що його зак-

лик до едгіости стосується
„всіх тих східніх Церков
що мають те саме хрещен-
ня ті самі основи віри пра
вильну церковну ієрархію
і церковні тайни сповнені
Божої лаоки"

У намаганні здобути для
ідеї церковної єдности пра
вославні Церкви Сходу —
вже попередній папа Іван
XXIII почав розмови з ро-
сійською православною
Церквою у СССР а папа
Павло VI цю політику далі
продовжує І це він під- -
мреслив у своїй пропо- -

З'їзд Нової демократичної
партії у іРідмсаЙні проходив цьо
го рому лід утом так би мо-

вити залицяння до француоів

Ввдвигінена Квебеком справа

дволговностю й двокіуиїьтурности
домінувала інад уїсіма пробле-

мами й 'залишила ісвій слід У

постановах зійду
Щоправда поодинокі делега-

ти вимагали щоб Канада ви-

студила з НАТО іне прізнпла
атомної зброї заявлялися за
підписанням договору між НА

ТО і Варшавським союоом але

вперто всі поверталися до ос-

новної і інаісважілігвішої оправи
— іна якій базі знайти їв май-

бутньому юпіізпрацю о францу-
зами?

Декллраїціл о'їїзіду НДП ви-

знає що Канада складасться з

двох народів — англійців і

французів Вони пов'язані зі
собою взаємною опіЕіпрацега що
її започаткував акт федерації
Ооа народи іповіакіні лгатіг рівні

права їв цілій Канаді Отже

французи ліожуть мати власне

окреме шкільництво в уїсі'х про
еілщіях Каїнадія а французька
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Ціна одного примірника:

в Канаді 1 СІНА — 15 ц

Намара голова атомної ко-

місії Сіборґ і шеф об'єдна-

них штабів Тейлор Всі во-

ни 'запевняли що договір у
жодному випадку не по-

слабить оборонних пози-

цій США Америка диспо-

нує достатньою кількістю
атомних бомб — говорив
МекНамара — щоб зни-

щити Совєтський Союз ко

ли зайде потреба І цього
Москва свідома Підземні
випробування будуть далі
продовжуватися У

--продук
ції надпотужної атомної
бомби США не є заінтере-
совані
Одначе не бракує голосів

остороги перед підступом

віді як подає „Нью-Йор- к

Тайме" з 19 8 ц р:
„Великий респект і по-

шана до тих давніх і вели-
ких східніх Церков спону-
кали його вислати минуло-
го місяця Франсуа Чарріє-р- а

єпиокопа Фрібурґу і

Женеви до Москви на свят
кування 85-річ- чя патріяр-х- а

Алсксея Це було зроб-

лене щоб показати що не-

має ніяких (підстав для су-

перництва за престиж ані
для гордощів амбіції чи
будь-яко- го бажання

про-довжа- ти

розбіжності і роз
рив що існували в мину-

лому і що тепер як здаєть
ся мені є вже цілком ана-

хронічними" Папа закли-
кав 'православні Церкви
Сходу: „Прийдіть! Хай упа
дуть усі бар'єри що ділять
нас!"
Все таки в цьому вели

Аіггикомунісггичні організації
в Аїрґентіні об'єдналися щоб

протиставитиая інаступові кому
ністіїв що з бази на Кубі пове-

ли широку підривну акцію з
метою творити нові сателітіні

підпорядковані Масиві держаї-в-и

в краймаос Латинської Аме-

рики

Дня 31 липня ц р при спів- -

участі 22-о- х представників ан- -

мова визнана нарівні англійсь-
кої в урядіах і судах Канади
іОчевидно не можна мати

жодних застережень до прав
фраінцуізькаго населення Але
проблема не івичерпуєггься тим
що французька мова і фран-
цузька культура займе рівно-ряд- не

становища поруч англій-
ської У Канаді живуть числен
ні й інші ще етнічні групи яких
не монсна підпорядкувати цим
двом мотаним і культурним ти-
пам Вони теж икесли свій ок-

ремий національний вклад у
розбудову Канади
ІУкраїнська спільнота їв Ка-

наді зовсім є думає резиту-ват- и

а іпраз зберігати свою мо-

ву і культуру мати забезпече-
не право плекати і вивчати їх
не тільки вдома і в націсналь-іни- к

організаціях але її у пуб-

лічних школах
Днівно п інезрозуміло що з'їзд

НДП не дзяв до уваги того фак
ту що інші ецінімні групи не
погодяться та дискримінацію і

асиміляцію
іЗ'ізд пєіревибраз Т Даґлеса

лідером партії

ГОМІН УКРАЇНИ — ТИЖНЕВИК'
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АІІТНОКігЕВ АЗ ЗЕСОN СЬАЗЗ МАТЬ РОЗТ ОРРІСЕ
ОЕРАКТМЕ1ЯТ ОТТАВА А РОК РАУМЕNТ ОР РОЗТАСЕ

Ш САЗН

підступом Москви

Звернення православних Церков

облудної Москви

Проти ратифікації дого-

вору висловився ген Б
Шрайвер — шеф військо-

вого відділу космічних до-

слідів Генерал Е ЛеМей

— шеф штабу повітряних
сил сказав що він був би

проти одобрення договору
коли б договір не був під-

писаний Шеф стратегічно
го літунства Томас Павер
закликав сенаторів не до-

пустити до ратифікації до-

говору бо він не відповідає

інтересам США
Найбільш критично ви-

ступив проти московсько-

го договору др Едвард Тел

лер якого --називають „бать

кому ділі — змаганні до

привернення церковної од
ности Ватикан робить ту
саму помилку що політи-

ки Вашінґтону Тут і талі
бачимо політику коекзис-тенц- ії

з Росією Московсь-

кий патріярх Алекссй по-

ставив російську право-
славну Церкву на послуги
імперіялістичної безбож-ницьк-ої

Росії

У такій ситуації тим
більше побажана участь
як обсерваторів репрезен-
тантів Української Право-
славної Церкви на другій
сесії Ватиканського Собо-

ру Сподіваємось що мит-

рополит Кир Йосиф Слі-

пий з'ясує на Соборі тра-

гедію обох українських
Церков під

окупацічю
в Україні

тикамунісхичниїх організацій
засновано надрядну централю
— Федерацію Арґентінських Де

мохратичінирс Антикомуністич-
них Організацій і(скорочена наз
ва: ФАВДА) Федерацію очоли-

ли такі особи: д--р Бдваїрдо Ав-ґус- то

Ґарсія — голова д-- р Апе_
лез Маркез — 1-- ий заступник
голови д-- р Василь Іваніщький
— 2-- ий заступник голови Лкіїс
Цезар Перазо — секретар Ва-

шингтон Блянко Корреа — за-

ступник секретаря Хуан Бляе
Каферата — скарбник Зоільо
Запата — заступник скарбни-к- аї

Крім цього членами іуправи
є (представники організацій по
одному від кожної
Голова Федерації д-- р Едвар-(Україне- ць

в управі стор 12)

ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗДВИГУ
СУМА - ЗАХІД

Черговий Зд'виг СУМА - За-

хід відбудеться в Клівленді в
днях 31 серпия до 2 вересня
Готування до нього інтенсивно
провадиться уже декілька тиж-
нів Оформлено команду Здви-г- у

під проводом Богдана Футея
та пороблено ряд заходів і ста-

рань щоб належно підготовити
простору площу в Брансвіку
(де ще недавно відбувався '

та-
бір ЮСУМА „Лісова Пісня") до
участи кількох тисяч учасни-
ків Здвнгу які прибудуть із 41-ка- ґо

Детройту Міішеаполісу
Мілвокі Флінту Денверу Ома-г- и

Пітсбургу А крону Кентоігу
Янґставну Льорейну Парми та
Клівленду Останній раз Здвиг
СУМА - Захід відбувався в
Клівленді 1958 року

в управі антикомуністичної

Справа двомовности

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИ- Й

московсько-большевицько- ю

Українець федерації

ком водневої бомби" Він

зізнавав на спільному за-

сіданні сенатських Комісій

для оправ закордонної по-

літики і оборони Теллер за
кликав сенаторів не рати-

фікувати московського до-

говору вбачаючи в ньому
підступ Москви

Коли Москва погодилася
на підписання договору

про частинну заборону а--
томних випробувань то ли
ше з розрахунком що вона

в найближчому майбутньо
му матиме перевагу в атом

ному озброєнні Своїми
а-том- ними

вибухами в остан
ньому році Совєтський Со-

юз випередив Америку в
дослідах над продукцією
протиракетних ракет
Московський договір про

частинну заборону атом-

них випробувань — сказав
д--р Е Теллер — зовсім не
є кроком до миру але до
війни Совєтський Союз не

перестане зброїтися" а здо
бувши перевагу в продук-
ції протиракетних ракет
він не зупиниться перед аґ
ресією
Побоювання та осторогу

д-- ра Теллера поділяє Г
Болдвин — воєнний корес
пондент „Нью-Йор- к Тайм-су- "

Совєтський Союз дис-

понує суперпотужними а-том- ними

бомбами Це під-(Остеріга- ють

стер 12)5?й£5г
1948

Субота 31 година
900 ранку

Соборна
Ьожа яку відслужить

М

осе-
редків СУМ східньої

Велика юнацька
мистецькою програмою

Неділя година
900 — 1030 ранку

Соборне

ттрот Фо
тій участю

хору під управою Ю
Головка

-

У кількох рядках

Заоідання з участю
Головного командування

військ ОН та ко-

мандування
Кореї скан-

далом Швігічнокорейські вояки
які обступили бу-

динок нарад галасом та кри-

ком перервали працю комісії
Червоні китайці заявили
бзідуть судити двох американ-
ських літунів як шпигунів і не

полону

Уряд Кеннеді поніс

поразку в Конгресі Члени

нижчої палати парляменту ско-

ротили висоту допомоги іншим

на пів мільярда доля-рі- в

внеском уряду впало 196

голосів проти — 224

демократи з південних
штатів) Політика Індії викли-

кує застереження в багатьох
конгресменів і тому вони

проти проекту Кеннеді

УКРАЇНЦІ СХІДНЬОЇ КАНАДИ!

серпня 1 вересня

відбудеться

Всеканадський Ювілейний

З д и г
15-річ- чя СУМ в Канаді

Оселя „Веселка" біля Актову

У ПРОГРАМІ ЗДВИГУ:

серпня

Польова Служба

о Цурковський

Сумівська олімпіяда
Ка-

нади

Ватра з

1 вересня

Польове Бого-служен- ня

відслужить о
митрофорний Д

з катедраль-ног-о

у -

делега-
тів

представників
комуністичної-Північно- ї

закінчилося

та офіцери

що

звільнять з південноко-рейськог- о

офіцера
серйоз-

ну

країнам
За

(республі-

канці та

голо-

сували

31 і

В
у

ПОМЕР І БАГРЯНИЙ

У неділю 25 серпня 1963

року несподівано помер на
серцевий удар у Санкт
Блязісн Зах Німеччина
відомий письменник жур-
наліст і політичний діяч
голова УРДП ІВАН БА-

ГРЯНИЙ
Покійний голова УНРа-д- и

народився 1907 р у
1932 р був репресований
большевиками
На еміграції за свою

письменницьку і політич-

ну діяльність був предме-
том гострих атак з боку
большевицької Москви
Вічна Йому пам'ять!

1963

Неділя год 1030 ранку

Польова Служба Божа і
посвячення сумівських
прапорів — відправить і
довершить о Я Бенеш
капелян СУМ співає чо-
ловічий хор СУМ „Про-мете- й"

— диіриґент С Гу-мініло- вич

Офіційна частина з дефі-лядо- ю

Мистецька частина кра-
щих самодіяльних гурт-
ків СУМ східньої Канади

Масові вільноручні впра-
ви

Фінальні точки сумівсь- -
кої олімпіяди

5£%9£$£3

- 'VіГ'?V

г

Головну доповідь виголосить Кушніо з Ва-
шінґтону голова Центральної Повної Ради СУМ

Ювілейн°мУ~Здвизі візьме участь1000 організованих сумівців в одностроях
— #

Ювілейні святкування попереджує дводенне табооу--

— —Прибувайте всі для гідного вшанування 15-річ- чя СУМ
у Канапі

Від'їзд автобусів у неділю 1 вересня тод 8 'ранку з„Українського Дому" 83 Крісті Ст _ 2 дол ві особиГ

Вітаємо молодь на здвигах 15-річч- я СУМ Торонто Едмонтон Елленвіл Клііленд
чч'-- '

--і

"ИТіТ — ('



Стор 2

іБогдан Коримт

Атомний договір і друга сторона

Підписаний у Москві до-

говір про частинну заборо-

ну атомних --проб викли-

кав у всьому світі повінь

пресових коментарів В по
давляючій (більшості авто-

ри статтей висловлюють
своє позитивне наставлен-н- я

до цієї угоди та леліють

надії що вона стане чи є

вже базою для дальших
переговорів Серед телячо-

го 'захоплення угодою з
Кремлем 'почавши від ан-

глійського лорда Расселя
а на муринові скінчивши

все таки відчувається я-ки- йсь

несамовитий тятар в

атмосфері цього політич-

ного потягнення Правда
договір підписують майже

всі держави в світі але ці
масові підписи у виді „ко-

лективної системи" наче
б підписуючі стояли в чер-

зі роблять якщо не баналь

не враження то досить не-

поважне
Заборонені є проби в по-

вітрі 'космічному просторі
і під водою але не під'зем
лею бо такі трудно прові-рит- и

Уже в такій редакції
заіснувало зерно недовір'я

Договір входить у життя

зараз після ратифікації а

приступити до нього може

кожна держава
Атомні бомби мають

США СССР і Велика Бри-

танія Ця остання дістас
їх від Америки Тож ці но-

ві „три великі" мають до-

мінуючий і'ОЛОС у спілці
Усякі зміни договору мо-

жуть інші члени проекту-
вати і обговорювати на спе
ціяльній конференції а
навіть ухвалити більшіс-

тю голосів але „три вели-

кі" мають на це дати свою

згоду Отже нове вето! А

вето означає що воно є в

інтересі однієї з цих трьох
великодержав а не в ін-

тересі „людськости" як
про це широко говориться
Москва видвигнула по-

бажання щоб довести до

пакту неаґресії між НАТО

і Варшавським союзом Це

означає що всі члени до-

говору мали б визнати ста-

тус тсво у Східній Европі

Кеннеді заявив що ус-

піх договору мас символіч-

ний характер і означає
тільки перший крок до
співпраці і вирішення усіх
спірних питань Договір

забезпечує позиції в Бер-

ліні та запевняє охорону
інтересів безпеки США

Червоний Китай оцінює

договір як змову проти йо-

го інтересів і вимагає пов-

ного роззброєння ліквіда-

ції усіх баз і знищення
припасів 'бомб Англія за

Іван Кравчук

Сл п Івана Климова-Л- е

ґенду я ближче і не під
псевдонімом а під влас-

ним іменем запізнав там
де тоді здебільша запізна-

валися ближче вже з від-

критими обличчями

друзі з
підпілля тобто чле

ни УВО й ОУН у в'яз-

ниці
Зараз після великої го-лоді- вки

що її провели з к-раїн- ські

націоналісти в
1938 році по більших поль-

ських в'язницях як про-

тест проти надмірних зну-

щань і за людське тракту-
вання сякі-та- кі права то-

що — мене були перевез-
ли з Бриґідок до карної
в'язниці в Тарнові Ця в'яз

ниця була мені вже добре

відома з в

ній попереднього вироку
Нічогісінько в ній не змі-

нилося хіба тільки те що

число наших друзів побіль

шилося багато разів На-

віть той сам гіршого сор-

ту — відділовий Шатко

перебрав мене

хоплюється договором як
початком нової ери і пов

ного Де Ґоль

відмовився підписати бо

згідно з його поглядом до-

говір не вистачає і не по-

важний Врешті Німеччи-

на побоювалася що вся ця
історія зв'язана з визнан-

ням Східньої Німеччини

але після наради з Раском

дала себе переконати Так

отже довкола цієї нової Ял

ти постав шум і галас го-

лосів за і проти із цілою

скалею захоплень і сумні-

вів а то й вповні негатив-

них оцінок
Причиною підписання до

говору саме тепер є міжна

родня ситуація І Москва і

Вашінґтон наставлені вес-

ти глобальну політику без

інших менших чи більших
І саме ці на

магання в останніх часах
зазнали невдачі Америка

стрінула опір Франції
і частинно Західньої Ні-

меччини Ще й Нассер ви-

кінчує свою атомну зброю
Москва має свої клопоти в

комуністичних країнах у

опорі націй поневоле-

них внутрі СССР (хай по-

кищо в духовій ділянці)

у господарських трудно-

щах які не дозволяють на

дальші видатки у розбу-

дові атомної зброї Врешті

над обома потугами висить
небезпека червоного Ки-

таю що теж матиме атом-

ну бомбу і зганяє сон з
очей „жовтою небезпе-

кою"
Так оце для обох сторін

коекзистенція видається

корисною і стала сьогодні

актуальною потребою Бо

ж виявляється що й малі
держави чи нації можуть
ставити успішний опір

створювати труднощі і хто

зна чи не підкопати по-

важно підвалин імперіяль

них затій Москви
У виду такої ситуації за-

яви про волю для всіх про
з'єднання Німеччини і т

п залишилися гарними
словами На ділі підтвер-

джено Ялту себто поділ

світу за зразком післяво-

єнних договорів Границі
СССР і його сателітів для
Москви забезпечені а Брі-тан- ія

й Америка мають
свій „мир" і перспективи
бізнесів з
бльоком
Після цього перегляду

останніх подій пригадай-

мо собі долю інших дого

ворів від років з-пе- ред

другої світової війни по-

чавши
Як знаємо нині з опублі-

кованих частинно докумен

Увійшовши до камери
я привітався із присутні-
ми прийнятим у нас зви-

чаєм: легким піднесенням
правої руки щоб таким чи
ном рівночасно зазначити
свою до
конкретної категорії в'яз-

нів Відповіли теж у той
спосіб Приємно Попався

до своїх
У камері як пізніше по- -

казалося я застав сл п
Івана Климова і ще декіль-
кох друзів з його справи
засуджених теж на більші

вироки та інших націона-
лістів Потім ще дехто при
був і в камері розрахова-
ній на вісім осіб було нас
звичайно 14-1- 7 в'язнів Як
мені відомо з цісї нашої
сім'ї осталося при живих
небагато: двох на волі у
вільному 'СВІТІ

Іван відразу підійшов до

мене привітався познайо-

мив мене ближче з реш-

тою друзів і відразу взяв-

ся навіть мене дружньо
„підтягати" Я був здиво-

ваний бо при тому вияви

Згадка про І Климова— Легенду

вери-фікова- ні

револю-

ційного

відсиджування

роззброєння

співучасників

комуністичним

приналежність

ГОМІН У К Р А ї Н И 31 серпня — Аи£и$1 1963

тів наміри Гітлера не бу-

ли таємницею для інших

держав світу Милю цього
з великим вдоволенням
Франція і Англія підписа-

ли умову приязні з націо-нал-соціялістичн- ою

Німеч

чиною 1933 року 1935 ро-

ку слідував морський до-

говір між Англією і Німеч

чиною
Москва знову підписала

пакти неаґресії з Поль-

щею Фінляндією Румуні-

єю і балтицькими держа-
вами в різних роках перед
війною а навіть такий же
пакт з Японією А вже в
1939 році від взаємних пак
тів годі було декому й обіг-

натися Англія дала гаран-
тії незалежності! і взаєм-

ної допомоги Греції Руму-

нії Туреччині і Польщі
німці — Данії Естонії і

Литві малі держави запев
нили собі взаємну допомо-

гу так що є один з того-

часних політиків думав со

В біжучому — 1963 році
— припадають 100 рокови-

ни громадянської війни в
США Глибока прірва між
південними і північними

штатами яка й була при-

чиною цієї війни вже май-

же повністю вирівнялася
ресантименти і рани давно
загоїлись — отож обидві

сторони пильно і запопад-
ливо готувалися до врочи-
стих святкувань які на їх

думку повинні були пред-
ставити США всьому сві-

тові в ролі захисника расо-
вої справедливості! В наші

роки коли більшість деле-
гатів в Об'єднаних Націях
мають кольорову шкіру та
ка опінія про США плати-

ла б політичні дивіденди
Але ініціятори святку-

вань не врахували до своїх
плянів одного і як вияви-

лося найважливішого фак-

тора а саме — почувань
сучасних негрів США за
яких начебто проливалася
кров білих сто років тому
З весною стало ясно що

негри зі свого боку також
пильно готувалися до ро-

ковин еманципаційної вій-

ни — та ще й як готували-
ся! — але не по лінії ба-

жань білих а проти них
Бо хоча вже від 1954 року
чорні ведуть завзяту бо-

ротьбу за свої права то ли-

ше в цьому році вона стала
такою масовою і всеобійма-ючо- ю

що маємо діло зі
справжньою революцією
Світ заскочений — чому

чорні в США бунтуються

лося що він мене знає з
обличчя і по прізвищу Я
ж гадав що його вперше
віч-на-в- іч 'бачу Мені по-

чали набігати на думку й

пригадуватися не одні з
його пригод які вже від
давна кружляли серед лю-

дей у місцевостях навіть
доволі віддалених від „ре-

зиденцій" Івана Згадати б

хоч дещо з того:

Під час горезвісної поль-
ської пацифікації в 1930

р його жахливо били ви-

магаючи тільки одного під-

твердження що „ця земля
польська" Але Іван Кли-мі- в

за кожним разом від-

крито й сміливо повторю-
вав: „українська!" Банди
ти бачучи що ніякі побої

не зломлять національної
гідности в Івана кинули
його в криницю Думали —

пропаде там „гайдамака"
Але вже того самого дня
пізно вечером він із за-

винутою головою відбував
зустріч зі своїми друзями
Ледве чи ще комусь з

арештованих пощастило
так як Іванові попри всі
особисті обшуки що їх ро-

била в нього „владза" —

„перешварцувати" оі со

медалі

Клопітливі роковини

бі скрито: хорони мене Бо

же від приятелів бо з во-

рогами сам собі дам раду!

Усі ці пакти не маліг ні-

якого значення і мабуть
ніхто й не думав їх додер-

жувати Справа в тому що

кожна держава підпису-

ючи договір з іншою мала

виключно на увазі не якісь

користі для „людськости"

а свої власні Коли полі-

тична ситуація мінялася а

з нею й інтереси держав
додержувати зобов'язання

договорів було б повною

недоречністю Такою є дій-

сність! Доказом може бу-

ти Москва яка в повоєн-

них часах на 92 відсотки

не виповнила своїх зобов'я

зань
Отож і в випадку атом-

ного договору грають го-

ловну ролю інтереси дер-

жав - ініціяторів і ніщо
більше Всі інші держави
мають у тому свій інтерес:
одні засадничлй як нпр

коли вже майже сто років

тому скасовано рабство та
признано неграм громадян-
ські права? Щоб зрозуміти
негритянську революцію
яка розгортається щораз
сильніше треба пригадати
історію з-пе- ред

століття
Справжньою причиною

громадянської війни було
намагання південних шта-

тів вийти зі складу США та
створити окрему самостій-

ну державу На шлях по-літігчн- ого

сепаратизму
штовхав південь довгий

ряд економічних соціяль--
них і культурних причин
Рабовласницька система
півдня була також одною
з тих причин але не най-

важливішою! Лінколн ви-

разно заявив що лише ба-

жання втримати південні
штати при Юнії вплинуло
на рішення війни проти пів

дня Проте це бажання

втримати єдність держави
могло виглядати на звичай
ний імперіялізм північних
„єнків" а тому його надто
не видвигали особливо по-

за межами США Натомість

урядова пропаганда вису-

нула на перше місце справу
рабства щоб зогидити ра-

бовласницький південь та
здобути прихильність опі-н- ії

світу для „визвольної"
політики Вашінґтону Ця
пропаганда виявилася та-

кою успішною що закрила
і затемнила справжні при-

чини і цілі громадянської
війни Формально після

розгрому півдня скасовано

бою револьвер аж до в'яз-

ничної камери в Бриґідках
Не пам'ятаю що далі ста-

лося з цим револьвером
але при розмові Іван не
хвалячись підтвердив цей
мабуть неповторний факт
Теж ледве чи хтось із

націоналістів - революціо-
нерів пройшов пішки в ор-

ганізаційних справах стіль
ки миль скільки Іван Ман

друвати по лінії Сокаль-Льв- ів

було для нього зви-
чайнісінькою буденщиною
При тому не раз навіть ду
же зручно й дотепно ви-совгува- вся

з рук поліцаїв
підводив їх а то й кпив
собі з них Поліція не жа-
ліючи часу постійно за
ним слідкувала
Одного разу під час та-

кої мандрівки за дня Іван

уже з віддалі запримітив
овоїх „хоронителів" Він

преспокійно завернув з до

роги на сіножать і зайшов

за найближчі кущі так що
звернув на себе увагу по-

ліцаїв Ці негайно підкра-даючи- сь

окружили кущі
з обох боків і побачили
Івана зовсім при інших об-

ставинах ніж вони того
сподівалися

французи що на договір

не погоджуються інші не

мають потреби викликува-

ти невдоволення Америки

чи Москви і тому договір

підписують Але ці їхні ма
сові підписи цілком зрозу-

міло значення не мають

(забезпечене вето!) хіба

тільки пропаґандивне для
„темної маси"

Проте ми українці не

можемо оцінювати догово-

ру з точки погляду амери-

канців німців чи францу-
зів Наш погляд на цю

справу мусить бути уточне
ний із становища українсь
ких а не інших інтересів

Ми оцінюємо цей договір
як конечність для СССР

В нинішній ситуації один

крок назад означає для
Москви розвал імперії У-па- док

комунізму в будь-які- й

сателітній державі рів
нозначний з ідеологічною

поразкою внутрі СССР За-

грозливими симптомами є

для Москви афера з Кита-

єм справа з Албанією а

останньо з Румунією Поль

ща тримається покищо „на
(Атомний стор 6)

невільництво та признано

неграм громадянські права
у формі XIII та XIV попра-

вок до конституції і на то-

му скінчилося Для держав
ного проводу США важли-
вою була справа замирення
та інтеграції в раьщях США

південних штатів а не

доля визволених негрів По

за одиницями які з гума-
нітарних а ще частіше

шкурних мотивів дальше
займалися проблемою „чор
нюхів" суспільство США

неграми не цікавилося і за
лишило їх самих щоб да-

вали собі раду власними си
лами Така постава припе-
чатала долю чорних на ці-

ле сторіччя Визволена з
рабства чорна маса в якій
лише одиниці знали грамо-

ту не мала ніякої психічно-мора-

льної підготовки до
самостійного життя а не
одержавши ні від держави
ні від громадянства жодної
підтримки швидко знову
попала під повний вплив
вчорашніх рабовласників
А тих не треба було вчити
в чому їх інтерес Вони по-

становили дальше держати
негра на найнижчому куль
турному рівні плекати йо-

го почуття меншевартости
щоб по власній волі екс-

плуатувати дешеву робочу
силу З цією метою переве-
дено на півдні повну сегре-
гацію — відділення рас від
мешканевих кварталів аж
до церкви включно Експ-

луататорському егоїзмові
рабовласника допомагав ві- -

Ця весела конфронтація
поліцаїв з Іваном була сво-
єчасно вже відмічена в
якійсь нашій газеті ма-

буть 1933 р

Як відомо в'язнична ад-

міністрація у Бриґідках не
раз намагалася українсь-
ких політв'язнів зокрема
засуджених за саботажі
насильно переодягати у
в'язничні сірі мундири
щоб таким чином ще біль-

ше їм дошкулити й звести
їх до ролі звичайних кри-
мінальних в'язнів Україн-
ські політв'язні тоді рішу-
че відмовилися надягати
на себе такі мундири З
почуттям гордости її підне-
сенням розказував мені
один злодій (він сам був
українського роду) про те
як у Бриґідках одного ра-
зу намагалися Івана Кли-
мова лередягнути в такий
мундир але він рішуче
від цього відмовлявся Вно
чі несподівано забрали
його приватне вбрання а
підкинули в'язничне І
Климів мундиру таки не
прийняв і остався тільки в
білизні Тоді кинули його
До „кацяби" (карцеру) під
каплицею Іван у самій

До діяльности КАСІД--
у

) Відомо що два головні ста

новішца в КАСІД--і займають
Йосіип Ллсогір і рад Володимир

Дуашшк Перший с головою

КАСІД-- у а 'другий головою

Пресової й Інфордіативної Ко-

місії Це фактично головна
фуїждїя бо КАСІД с пропаґан-дивно- ю

установою

Згідно з напрямними КАСІ

Д-- Оі п Й Ллісогір взяв участь
1-- го липня в --імпрезі опоігаорс—

ваній Комітетом Вільної Боро-

ли але „був змушений демон-

стративно покинути святкуван-
ня Світового Дня Волі" бо Ук-

раїна не була згадана ййж по-

неволеними народами" як по-

відомила „Свобода" з 10 липни

Лисогір повинен був анатіц за-к- и

приймав запрошення до уічаг

сти в імпрезі що цей „Комітет"

як і АЦЕН н визнають Укра-

їни поневоленою нацією

Яке становище займає п Лі-согі- р

до КВЕ що його постійно

критикує український визволь-
ний рух за негативне ставлен-

ня до України? У передовіші

„Свободи" органу УНСоїозу що
його очоллос п Лисотір з 10

липня написано: „Комітет Віль

поі Евролі! треба вважати в

ослові заі дуоке добру і потрібну
установу" Значить п Лисогір

не припадково був на ігшхрезі

КВЕ

Нам не зрозуміло як може

установа яка виразно с проти
українських національних ін-

тересів удостоїтися на сторін-

ках „Слободи" признання що
вена дуже добра і потрібна"
До того там же написано що
Голова КВЕ заявив що він „міг

би наразшиі:я" на закид що
ьн змагає до „розчленування
Роси" Отже КВЕ уважас Ук-

раїну частиною Рослі і тому не
Еизнас України поневоленою
нацією Цей підхід зовсім в ду-

сі найбільш реакційніше росій-

ських галерських кругів
іАле ломішо цього „Свобо-

да" далі пише: „Радіо Вільна
Европа дас поневоленим євро-

пейським народам нову надію"
Значить Україна може мати
чолу надію на ще гірше поне
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ками плеканий комплекс
вищости білої раси Ось чо-

му сьогодні сеґреґаціоніс-то- м

с не лише багатій але
навіть найнужденніший бі-лі-ш

бідняк який у куль-
турному відношенні стоїть
на одному рівні з гіегром
Триста років політики зі-

штовхування негритянсь-
кої маси на саме дно соці-яльн- ої

драбини дали свої
наслідки Сьогодні чорні в
США стоять нижче за бі-

лих громадян Муринські
квартали по великих міс-

тах — це брудні запущені
лерелюднені ґетто Там про
цвітають алькоголізм нар-
команія розпуста злочин і
молодіжне хуліганство
Більшість кримінальних
злочинців — чорні хоча на

(Клопітлігоі стор 7)

тільки білизні просидів
там пару тижнів але у в'яз
ничний мундир таки не
вдягнувся
Згадати б що ця темни

ця під каплицею була в
землі досить глибоко Сат-

рапам з адміністрації як
мені видається було доз-
волено карати в'язнів і ки-
дати їх до темниці але не
на довше як на п'ять днів
Хто був у темниці під кап-
лицею той знає що вихо-
дячи з неї після

трьох-чо-тирь- ох

днів таки добре
аж до непритомності! за
кручувалася голова і слі-
пило людину під раптовим
ударом денного світла

К

У камері кидалися в очі
порядок і зорганізованість
відразу можна було здога
датися що Іван являється
провідником українських
націоналістів лоліт-в'язн- ів

або членом Проводу Мож-
на сказати що в'язничні
мури й тісні камери ні на
хвилину не зупинили ані
не сповільнили його жит-тєво- ро

маршу не поруши-
ли його впорядкованості!
й стилю
Іван людина підпілля
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волення якщо буде зреалЬов
на ідея що П гол~-- №

!Г
Це твердження заперечус да

да підкреслюючу Ща
°

д--
е мас бажання обвину

вати КВЕ в злій волі чи
деіщЕГ'" Редакція „Свободи" оадить: „в найкращому інтерес
ВСІХ ВКЛЮЧНО ІЗ СЗМіт гм
як ї тик народів яких він оа- -'иіа- - тіреоа поробити всі мояливі заходи щоб цей к
як американська установа пр-
идержувався ггакож і америка-
нського прщщшгу про неподіль

Ця заява с виявом цідхові-то- ї
політичної нашности Як

можна раділи КВЕ ЩОб ви
змінив свою політику ходи він
саме су© створений для веде-
ння такої політики Повіша пс
рада варта стільки скільки на
махання налр намовити НТС
щоб він став приятелем Укра-ін- и

Безвиглядно старатися змі-нит- и

погляди державного се-
кретаря Раюкаї чи л Ростова
Лише зовсім іішл американці
як налр конгресмен Фігш

д--р

Е ОКоннор адвокат Чарлс Кер
стен с справжніми приятелями
України Нашим завданням с

шукати таких приятелів біл-
ьше Замість оббивати поропі
КВЕ і АЦЕН-- у — краще зак-

ликала американців допомаг-

ати Антибольшевіщькодгу Бльо-ко- ві

Народів допомагати ств-

орити світовий центр боротьби

проти російського їмперіялгау
і голосівги правдиву визвольну

концепцію

Діяльність КАСІД-- у у якому
ші Лисогір і Душник виступ-

ають з рамЕїш УККА тіовшща

бути обговорена і докладно з'я-

сована на форумі УККА щоб

не дезорієнтувати зкраінськсі

громади
А В Е

УКРАЇНИ
Суспільно - політичпнй тижн-

евик вндас В-- ча Спілка „Гожії

України" з обм пор Редагуі

КОЛЕГІЯ Складаппя кожного

чергового числа закінчується

попеділок Дописи й оголоше-

ная до кожного чергового числа

приймається до п'ятниці включ-
но Редакція не звертає надіє-лапи- х

матеріялів і застерігаї

за собою право Гу скорочувати

та справляти Статті підписані

прізвищем чи іпіціллзчи авто

ра не є конечно вислолом ста

повища Редакції За зміст ог-

олошень Редакція пе відповіла

Зміна адреси $010 — При зміні

адреси подавати стару адресу

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ

В КАНАДІ І США:

На рік — $600 (вартість канад

ського доляра) піврічно— ?ЗЛ

чвертьрічно — $175

БІГВЗСКІРТІОК КАТЕ5:

Сапаоа & ІІ5А (Сапай ех

спапре гаіея) — $600 рег уеаг

$325 рег віх топІЬз $175 рег

іЬгее топіпз Рогеіда гаїеа:

$650 рег уеаг апй $350 рег Ь

топіпз

революціонер і націон-

аліст з крови й кости люди-

на невігчерпної енергії і

жертвенности одчайдуш-ност- и

й великого ентузіаз-

му розмаху а при тому

навіть у дрібних справах

— педант Він вимагав н-

іколи не був поблажли-

вим до інших але найпе-

рше ставив найбільші вим-

оги до себе 'самого

Якось 'за дрібне' недотяг

нення Іван станув до кар-

ного звіту перед сл п Кл

Головінським Крайовий

комендант УВО покарав

його тоді довгим маршем

на південь від Львова Це

звіт і кару І Климів прий-

няв з полегшею:

— Виправився за одним

махом а так не дарував би

сам собі — говорив він

У камері бувало ост-

авить хтось розложену га"

зету — і вже наражуеться

на докір: „Сьогодні часо-

пис а завтра кріс ос13"

виш!" Не дуже то аку-рат-
но

зав'яже шнурівку"

і вже Іван тицяс йому

пальцем
(Далі буде)
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Для тих що прийдуть
невимовної радо- -

З почуттям

стверджую що Юв1леГшоіЛ

Іослй конгрес українського

еитстваї Америки відбува-

йся
РІІЧ'НШК постання

в У

юоу Українських Студентсь-- й

товариств Америки якраз
Клівленді якому до-- д

г вашому

судгла стати колискою ор-

ганізованого українського сту-даггськ- ого

іруку в цій країні
цей Союз

у нас що творили

домінувала перед ИМ2-г- ш ро-

ками віра й засада практичног-

о діяння переконаній що не

- основників — тво-

римо

для ас

цей Союз але для тих

після нас!
що гцившть

Вас усіх що с авангардом

українського молодого поколін-

ня вас усіх Щ° творите кадри

української професійної інтел-

ігенції в СПІА бачили ми у

коли — в
аізії майбутнього

квітні 1950 року ю засіданні

управи ЦЕСУС у Мюнхені під

керівництвом голови діра Бог-

дана 3 Пука ми — члени упра

ви ЦЕОУС 'ВИНеСЛИ ПІДИ юишін- -

воіісзтестш прівсі-гньог-
о на за-сіда- їгні

колишнього чільного

студентського лідера д-- ра
Во-

лодимира Якиза— рішення що

в обличчі масової іміграції ук-

раїнського загалу а в' тому й

молоді створення крайових со-

юзів українського студентства

в США й Канаді с імперативом

часу У роках 1950-195- 1 прова-

дили ми з кол Іваном Гутою

з Нью-Йор- ку організаційним

референтом управи ЦЕСУС ці-

леспрямовану кореспонденцію

студіюючи можливості обстави

ніі й передумови для створен-

ня теперішнього Союзу обмі-

нювалися ми душками в цій

справі з Екзекутігаою УККА

та ПанпАмериканською Украї-

нською Кслфоренцісао

На весні 1952 р в публічній

б'бліотсці Стюоенвил Огайо

опрацьовував я статтю для
„Свободи" від дня 3 тратня 1952

п н „За професійну цєнтралю
українського студеігтства Аме-ріік- и"

яка стала сигналом до

практичної акції закінченої ус- -

(З ДОПОВІДІ НА 6--
му

піншо в квітні 1953 р Першим
Українсьхіш Студентським Кон
ґресом Америки на Колквдбій-ськом- у

уніаерситеті у дні 2-а- -о

липня 1952 р Створили ми в
Клівленді УАСТ їм Адама Коц
ка що разом з УСГ Нью-Йор- ку

перебрав відповідальність за
здійснення видвигнених посту-
латів 18-іг- о серпня 1952 р у
висліді нарад представників
створено Ініціативний Студент-
ський Кадгітет (ІСК)
Слід вгадати і про перешко-

ди коли наради українського
студентського активу їв днях
4--6 липня 1952 'р під час кон-

венції УККА в Нью-Йор- ку бру-

тально торпедуївали люди — не
студенти 'які під ширмою ЦЕ
СУС бажали стати студентсь-
кими воєводами та замінити ук
раїнське студентське життя у в
цій країні у сферу впливів од-
нієї партійно-иолітичн- ої групи
Але переважив здоровил роз-

судок У висліді 3-лтіся-
чної твер

дої іпраці підтотовили ми в Клів
ленді успішну Першу конфе-
ренцію Україїгських Студентсь- -

ких Товариств Америки в днях
15-Д- 6 листопада 1952 р й під

протекторатом УіККА волею 50

студентських делегатів покли-

кали до життя Діловий Секре-таїрія- т

Конференції (Ді-Се- к) та
вігнесли рішення що українсь-
ким студентським життям Адг-

ерики мусять керувати дійсні

студенти люди вибрані на цьо-

му континенті представниками
наших професійних студєнтсь_
ких організації"! а центральне
керІЕие тіло українського сту-

дентського
в

руху в США може
поилікатн до життя лише Кон-

грес Українського Студентства
Америки й ніхто більше! Під-

готовляючи статут СУСТА ми
дбали про те щоб 1-- ий Кон-

грес формою і змістом стояв на
віасоті завдань Це той піонер-

ський період СУСТА що відпо-

відно документований в пресі

окремих публікаціям чи архі-вальїн- их

матеріалах Треба спо

діватися що в недалекому май

АСЕМСУ ІГй $
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сутньому появиться в академіч-
ний науковий спосіб редагова-
на ІСТОРІЯ ОУСТА й тоді мож
на буде ще раз пережити фільм
згаданих подій

Ми завжди були вірні засаді
що ОУСТА створили ми для
наступник по ас поколінь На-

віть якщо я був основником
УАСТ їм Адама Копка голо-
вою президії 1-- ої Конференції
Українських Студентських То-

вариств Америки заступником
голови Ді-іСек- -у головою Ста-тутов- ої

Комісії 1 Конгресу то
ні я ні мій найблігжічий спів-

робітник Іван Гута для яких
період творення ОУСТА був
часткою нашого життя є ввій
шли свідомо до органів Союзу
Віддали ми ведення аґенд ук-

раїнського студентського руку
США тим що прийшли після

нас — представникам активу
молодого покоління з якого за
воювали пізніше звання чіль-

них українських студентських
діячів такі тодішні студенти
як Михайло Почтар 3 єн он Кра

вець Володимир Стойко Іван
Голсшінський та іігші1

!В ім'я історичної правди слід

ствердити що період творення
СУСТА не був періодом спо-

кою тиші миру платонічної
любови й ідеальної гармонії в

молодому українському студент
ському середовищі Америки
Період творення Союзу був пе-

ріодом боротьби концепцій по-

гляд і з метод іів і людей що да-

ні концепції заступали Це був

час боротьби за правопорядок
українському студеігтському

середовищі Америки а що най
важливіше — боротьби щоб

наші студентські організації бу

ли дійсно студентськими! Сьо-

годні з перспективи десяти ро-

ків можемо сміло визнати що

цю боротьбу ми закінчили пе-

ремогою Це означає що наші

концепції були правильні й ви-

правдали себе в обличчі жит-

тя

Не попадаймо з гістерію чи

іншу форму неврози коли го-

воримо про боротьбу як фак-

тор українського організовано-

го життя в США Коли в ЛНВіс

ниюу з 1910 року читаємо стат-

тю Михайла Лозішського про

2-- ий Все-Українськ- ий Студент-

ський Конгрес у Львові в 1910

році то бачимо що на цьому
Конгресі проходила дуоке га-

ряча і тверда боротьба між
со-ціялістами-іради-калами

і кле-

рикалами В „Студентському

Вісіпшу" з 1924 року знайдемо

що на з'їздах ЦЕСУС у ранніх
20-и- х роках проходили важкі
бої між націоналістами і кому-нофіла- ми

у висліді чого укра-

їнське студентське життя поза

межами Батьківщини стало до-мен-
ою

влліавів українського на
ціоналістичного студентства І

другій половині 40-и- х років

може ще й сьогодні прохо-

дить на нашому студентському
відтинку боротьба між націо-

нал істами і різними групами
які колись були також націо-

налістичними

Припадок долі зумовлений

мабуть незнанням американсь-шг- х

відносин хотів що в січні
1952 року з'їзд ЦЕОУС у Лю-во- ні

Бельгія створив т вв Аме

риканський Відділ управи ЦЕ

ОУС в осідком у Чікаґо Ілл

до якого 'ввійшли люди на чолі

мо'ім добрим приятелем Пет-

ром Отерчом Ці люди не були

студентами але бажали замі-

нити український студентський

рук у США у вуїзькснгрупову

експозитуру Заіснувала ситуа
ція' що адміністраторами нашо-

го студентського життя захоті-

ли стати люди без мандату ук-

раїнських студентів Америки

Вони не бажали або не вміли

наладнати контактів з існую-

чими нашими студентськими

осередками чи такі осередки

творити Ці1 люди не знайшли

підтримки нашого студентства
й громадянства а о тому й Ек-зокугги- ви

УККА для своїх опе-

реткових затій Тому в грудні
1952 р після дванадцяти міся-

ців боздіяльности АВ управи
ЦЕСУС себе самолікшідував
Факт цієї самоліквідації спри-

яв без сумніву розвиткові на-

шого студентського ЖИТТІЯ в
США хоч певна трупка людей

заслошоючись ширмою ЦЕСУС

не переставала виявляти свою

фальшиву амбіцію і відкриту

зліість в різних писаннях від
1952 року а сторінках „Розбу-

дови Держави" „Смолоскипів"

та паризького „Українського
Слова"

по нас
'У час творення ОУСТА існу-

вали дві зосадшіїчі концепції
Чи СУСТА мас стати американ-
ською організацією студентів
українського іроду й походжен-
ня чи — українською емігра-

ційною екзильною установою
Ми заступали першу концеп-
цію і вона перемогла Ця кон-
цепція була під обстрілом дея-
ких людей в яких способі ду-

мання 'існував розрив з дійсні-

стю
Мусимо вігзнати що не жи-

вемо на українських етногра-
фічних землях під американ-
ською окупацією а тому дух
української ірреденти не може
мати тут практичного застосуь
еонвія — але зкивемо в країні
якої ми і наші діти с громадя-

нами Тут нас ніхто не пе-

реслідує а тому мусимо шану-
вати закони приписи і правні
вимоги цієї країни в кожній

ділянці її життя Тільки в уз-гідне-
нні

з законами Америки
зможемо якнайкраще розбудо-

вувати наше промадське життя
наші політичні впливи й пози-

ції і тільки тоді створимо ре-

альні передумови для якнай-

довшого збереження українсь-
кого елементу й українських
дукових вартостей у цій країні
Сьогоднішні наші студенти ста-

нуть завтра професіоналістами
їх життєва місія їхне призна-

чення не в укра'йнсьхо-мовни- х

установах Америки але при-
наймні у 95во © установах аме-

риканської науки індустрії ад
міністрації політики Там вони

мусять стати живуїчими вираз-

никами аопірацій українства

гордими на своє походження
позбавленими будь-лкіг- х комп-

лексів меншевартости почува-

ючи себе співгосподарами цієї
країни для того щоб у відпо-

відний момент сповнити ту ро-л- ю

що її в 1948 році СПОЕНИЛИ

американські жиди й американ
ські ірландці у відношенні до
своїх старих батьківщин
Мої ювілейні імпресії — опо-

виті серпанком радости що з
журбою обнялась Радість моя

зумовлена добре документова1-ни- м

вкладом 10-ірііч- ної праці
СУСТА у скарбницю духових
вартостей американських укра-

їнців і розбудовою тих цінно-щі- в

що їх ми в культурній і

політичній площині принесли з
собою в цю країну після дру-
гої СВІТОВОЇ (ВІЙНИ

Журба моя викликана сумні-

вами чи наступна зміна буде
мати силу ті вартості дальше

3 циклу: „Маратонська пригода"

На бігу

РЕДАКЦІЇ:

біля

кореспондентом Оле-

гом Лисяком

Маратонського

перешивання Джемборі

нью-йорксько- го летовища Наступні

репортажі автором

між Десятою
і вулицями на дру
гій Евню їв серці україн-
ського „низу на Мен

— це не абищо:
„метрополітальний центр"
Тут і На
родній Дім тут
домівка цукерня „Весел-
ка" Літературно-Мистец- ь

кий Клюб „Арка"
„Орхідея" „Лис

висилки на Ук-

раїну крамниця Пласту —

тут усе метрополітальне і

центральне

Звідтіль власне рушає в

дні 1о українська
пластова делегація на

Джемборі

до Маратону біля Атен
Звідтіль чи

наших чотир
делегатів з Амери

ки на один з найбільших
авіопортів світу „Айдл-

вайлд" щоб за годин
перестрибнути реактивним

„великий став" і

станути в Парижі
далі "на зустріч у

Мюнхені з нашими пласту
нами з Німеччини
і Франції
На горі на другому по-

версі у 'пластовій домівці

гамірно і —
ділово Тут допаковують
кожному з учасників дещо

втримувати і нести їк у манд-

рівку століть ічи знайдуть ці
своїх виразників і про
які робити

синтезу і невдач своїх

попередників те щоб укра-
їнство 'о жило! Щоб

воно жило даних вам
не вільно нікому закопати! Ві-

рю що даної Богом і

ролі вашої у формуванні май-

бутнього святої української

справи ніякі ложні пророки
фальсифікатори української іс-

торії а в таму й історії ЦЕСУС
і СУСТА — не зможуть ніколи

звести на манівці
Багато наших студентів з

США брали участь у „ЗУОКА"

в в днях 14ч16 череня
1963 р була нагода заслу-

хати політичну мого

приятеля Василя Мар-

куйся про окладні проблеми ук-

раїнської еміграційної політики

у відношенні до УССР і т зв
реалітетів Немає що

у випадку української націо-

нальної небезпеки ми могли б

на міжнародньому дипломатич-

ному форумі обстоювати думку
із-- за рації нашого стану що
„Україна с членом ОН" Однак
недгас ніяких причин енту-зіязм- у

бо УССР немає ук-

раїнського віійська ні україн-

ської пошти власної моне-

тарної системи українськик
консулатів і амбасад Навіть

коли кинемо клич про „соція-лістігчн- у

а національ-

ну змістом державу" навіть

якщо в між Львовом

Яц&АЖ

Не

іШШі ш шш _ шя

Молодь та вчителі Рідної

У Торонті Курси Українознав
ства для продовження навчан-
ня українознавчих предметів
після закінчення- - РШ гарно
розвиваються добре

ВІД Починаємо друк серії репортажів про виїзд на-

ших пластунів на Світове Джемборі до Ліаратону Атен у Гре-

ції Репортажі писані нашим постійним ред
Лисяком і його сином — Олегом Зеноном учасником

Джемборі Перший репортаж „На старті бігу" подає
не-учасн- нка з відлету наших пластунів

з „Айдлвайлд" у дні 18 липня

відноситимуться до участи в Джемборі їх буде
Олег Лисяк мол

Два бльоки
Сьолюю

міста"
геттені це

і церква св Юрія"

пластова

„Еко"
Микита"

бюра пачок

липня
Сві-

тове скавтське

за годину пів-

тори рушать
надцять

пару

літаком
та ру-

шити

Англії

рухливо дуже

вартості
відників зуміють

успіхів
на

Америці
талантів

історією

ні

Торонті

де
доповідь

доброго

сумніву

до
ні

ні
ні

формою

просторі

вРІвіш

Зокрема

літератури відзнак експо
натів а виставку щоб до-

повнити' до дозволених 44

фунтів на пасажира тзт
нашивають нашвидкоруч
мамині руки відзнаки тут
дається останні доручеїшя
тут падають запитання:
— А кудою вони пої-

дуть? А чому не зразу до
Риму а потім до Атен? А

не можна було швидше за
пакувати цих пачок? А де
наші пашпорти? А чи ви
о Богдане знаєте?
А о Богдан Смик хіба

найбільше відомий україн
ськш молоді священик не-

забутній 'парох Міттенваль
ду і керівник оселі молоді
в 'Стретфорді спокійно від
повідає:

— Ти мені чоловіче дай
спокій і--

не
--крути голови

Я є тільки комендантом
транспорту Чекай аж
прийде „Слон" Він усе
знає він навіть мусить усе
знати Це його „джаб"
Коли приходить „Слон"

(інж Мілянич) немає
вже часу иа запитання Ус
тавляється двійками плас-
това делегація і по розпе-
ченому бруку Менгеттену
маршує до церкви св Ю-р- ія

Тут о Богдан відправ-
ляє Молебень і просить
про молитви зауопіх деле

Слов'янським і Харковом існу-

ють державні медичні інститу-

ти в УССР немає також укра-
їнської медицини''В розділі п
н „Коротка характеристика ро
сійськик терапевтичних шкіл"
в украЯдаькомовнооду підручни-

ку лроф О Л іМяснікова „Про-

педевтика внутрішніх хвюріб"
(Київ 1958 Держмедвидав УР

СР) кажеться що „академіх
Микола Дмитрович Стражеско
(1876-ІІ95- 3) яскраво підкрес-

лив що РОСІЙСЬКИЙ ЛІКАР

не повинен підміняти свою гли-

боку кодшетентність спецшяліс-т- а

вузьким колодт інтересів ре-

місника Не менше велика за-

слуги М Д Стражеска і в
нау-ково-органЬзаційн-

одіу

відношен
ні (сік!): він засновник і голова
УКРАЇНСЬКОГО Товариства

Терапевтів керівник створено-
го його зусиллями клінічного

Інституту УКРАЇНСЬКОЇ Ака-

демії Наук у Києві і т д" Ось

так українські київські профе-
сори розбудовують РОСІЙСЬ-

КУ терапевтичну школу за-

мість розбудовувати УКРАЇН-

СЬКУ МЕДИЦИНУ! Загрубо

шиті нитки щоб не відчути
груїбої діосховської імперіаліс-
тичної нахабности яка мабуть

є єдиною основою реалітетів
якими захоплюються люди що

ще 25 чи 15 літ тому були ук-

раїнськими націоналістами Ко

муио - радянофіли - прогреси-
сти програли на українському
студентському відтинку в нас

ще в 1924 році і повороту на

наш студентський форум у віль

про Курси

ЯПваващлСГааіааЯваааЖ%??&

ЯЕаіііііііот'ашІвіііішвіІііііішНакаакввзашаТаТаааіііііііііІ

забуваймо

КквкККАванкіВг

старті Маратонського

Українознавства

Школи їм Ю Лили в Торонті

поставлені й з уюпюсодг працю-
ють Курси Украшозназстза іді

Ю Лигаї при ОСУПМ у Торонті
Не повинна занедбати науки

українознавства також удер ш--

гації та обіцяє в імені своїх
юнаків що вони покладене
на них завдання сповнять
Вже ми знову під Народ-

нім Домом Знімки знім-

ки ще раз знімки (най-
більше фотографуються
„сеньйори") і прощання
Повно батьків родичів і
звичайних „прощальни-ків- "

Автобус уже стоїть пе-

ред Народнім Домом Ко-

мандує тут Влодко Хаму-л- а
--знову хтось когось про

щось запитує знову хтось
каже що має бути так а
знов інший — інакше чи
треба капелюхів чи виста-
чать мазепинки? І знову
та сама відповідь:

Питайте друже „Сло
на" Він знає він усе знає
На авіопорті в будинку

„Ер Франс" українська гру
па пластунів і „кібіців" за-

ливає весь вестибюль Ні--
Ша

старті стор 10)
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ному світі їм немає!
Щодо справи ЦЕСУС то аб-

сурдом було б перебудовувати
йото в „український студентсь-
кий Інтернаціонал" чи наріка-
ти що ЦЕСУС не хочуть виз-

нати в „Міжнароднім Студент-

ськім Союзі" (ІЮС) який є сту
дентським комікформом! А такі
постуляти сьогодні видвигаеть-с-я

навіять під фірмою президен-
та СУСТА п В Прибили на
сторінках української преси і

в окремик пуіблікаціяк СУСТА!
На Конгресі ЮСНСА в Еймс
Айова в 1954 році Леонард
Бебчік віцепрезидент американ
ського студентства формулю-

вав цю справу офіційно так:
ЦЕСУС с організацією україн-
ських екзильник студентів а

ОУСТА — американська уста-

нова студентів українського ро-

ду чи походжетагл І як таких
їх ЮСНСА і другі національ-
ні студентські союзи визнають
ЦЕСУС належить Европі і там
його діііеце Не ліквідуйте ЦЕ
СУС і не переносіть його осідку

до ОІИА не робіть травгеокеа-нічни- х

ірошад які збільшать
керозбериху у нашодіу студент
ськодіу житті чи на те щоб
заспокоїти амбіції людей які
від 20 років не дали ніякої (жит-
тєздатної концепції ЦЕСУС му-

симо за всяку ціну втримати
На ЦЕСУС його традиції і дії
чекають 'українські молоді сту-

денти в країнах Західньог Ев-ро- пи

Не творіть паперових ус-

танов бо в них здгоже задуаїш-(Дл- я

тим що стор 5)

т ЛІ
-- :

—

а

—

(Фото — студіо Стівеп)

ська молодь у інших агістах Ка
кади Наді відомо що ді ін в
діістах Онтаріо — Лондоні Га-мільт- сні

Ошазі Відзорі Ґеел-ф- і
Форт ВЬль'ямі та ін — кра-

ща українська дюлодь гурту-
ється в Осередках ОУіМ На каг
шу думку молодь тих осеред-
ків повинна вивчати україіно-снавств- о

заочно порозумівати-
ся для цього з управою Курсів
Українознавства іи Ю Липи

пріг ОСУМ в Торонті Магмо

приклад що один гурток укра-
їнської молоді з Лондону за
вкааівкадш вчителів цих кур-
сів працював заочно й осягнув
дуже гарні успіхи На весні 1964

року дві студентки і один сту-

дент того гуртка будуть вдава-- (

ти іспити врілости

ПОДЯКА
Усім тим 'політичним Прово-

дам та Організаціям Товарист-
вам та Суспільно-громадськи- м

Інституціям усім Власникам

приватних підприємств і Висо-кодостойт- шм

Особам які вкла-
дом зусиль чи матеріальною
підтримкою допомогли гідно
відзначити 25-- ті роковини тра-
гічної смерти великого енна
України — полк Євгена Коио-вальц- я

складає сердечну по-

дяку

ФУНДАЦІЯ для дослідів

життя і діяльности

полк Є Коновальця

ТНЕ РОЗТ НСШЗЕ ТЯАУЕІ ВІШЕАЦ
2402 ВІоог 81 ОТ Тогопіо 9 Опі ПО 7-76- 89

полагодшув справи ВСІХ РОДІВ ПОДОРОЖІ в Канаді Аме-ри- ці

та в цілому світі

Дзвоніть до представника фірми
п МАРКІЯНА КОГУТА

ПО 7-7-
689

УКРАЇНСЬКА ПЕКАРНЯ
„ТНЕ ПГГШЕ ВАКЕКУ" ч

ВИПІКАЄ НАПКРАІШІЛ ХЛІБ І РПнГпршіпд
+:

і Так каже кожен хто споживає хлю'з пекарні
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Стор 4

Для стапиславівців і не тільки

З'їзд абсольвентів гімназії 1913-19-
63

Пригадую докладно: був
погідний травневий ра-

нок Міг — діатуранти ви-

шикувалися в парку Ро-машк-
ана

Півкілометра до
української чоловічої дер-
жавної гімназії ми маршу-вал- и

символічніш клином:
попереду один за ним два
далі три чотири — остан-
ній ряд практично займав

усю ширину вулиці Хто

був попереду — не прига-

дую Так само не прига-

дую хто був у другому ря-

ді — в якому був я Нато-

мість добре притадую що
біля дівочої приватної гім-

назії УПТ настрій був „ге-

роїчний" і що цей настрій

перед дверима нашої гім-

назії раптом зник у під-

пілля (пят поступаючись
страхові перед матурою
Докладно пригадую що
ще в останній хвилині ме-

ні вкладали в голову мате-

матичні правила — по ме-

не окремо посилали терці-ян- а

щоб я врешті „зво-ли- в"

увійти

Самої матури я не можу
забути просто тому що во-

на — клята мені щороку
сниться (Як сниться? —
Так що я „паду" з мате-

матики: не знаю йолоп я

один тридев'ятий скіль-

ки а + б Який ідіотич-

ний сон!? Адже свідо-

мість каже мені що це
нініяка матура — я ж та-

кий сивоволосий як і мій

інструктор — але з друго-
го боку факт фактом: я
таки не знаю скільки дас
а + 6')

Те що я забув із тих

днів мас свос виправдан-
ня: з того часу минуло
тридцять чотири роки
Наш добрігіі Станиславів

(до якого назви в нас так
само мало сантименту як
багато — до самого міста)
за той час міняв назву аж
чотири рази: (Станісла-вуф- )

Станіслав Станисла
вів Станіслав і Івано-Фра- н

ківське
Зазнавала перемін і на-

ша місцева Альма Матер
— чоловіча державна гім-

назія три вул Липовій ч
44 У 1945 році вона пере

АДРЕСИ Л ІКАР1В
ДЕНТИСТИ

Д-- р ВАСИЛЬ КЕБАЛО
ДЕНТИСТ

П ВЬап 8т

(побіч ужр кіт церкви)

ЕМ 8-41-
40 - ТогопЮ Опі

Д-- р В СТЕЧИШИН
ДЕНТИСТ

М2А ВЇоог Зі УУеА

ЯОТАЬ ВАМ! ВШС
(яг ВЇоог & ВотсошО

ОН ЬБ 3-10- 42 На ВЕ 1-СТ- 90

МАСАЖИСТИ

АНТІН ВОЯКО
СПЕЩЯПІСТ МАСАЖИСТ

Робить масажі на задавнені

тдогх біль хркжеА ломбеґо

параліч 1 т п

Год прийнять: 9-- 12 І 2--7

707 8р£пя Ато Ьу ВЇоог

ТскрЬолеї ¥А 1-0- 070

Подобається Вам

„Гомін України"?

Скажіть це своїм

приятелямі

стала існувати Лишилися
тільки розсипані по широ-

кому світі її діти і їхні ді-

ла І от тепер у півстоліття

першої матури в цій кузні
знання і характерів (1913-196- 3)

якась золота душа
піддала думку зробити
з'їзд усіх абсольвентів-ма-турант- ів

нашої гімназії

З'їзд що відбувся в су-

боту 22 червня 1963 в залі
під церквою св о Николая
в Торонті Канада не був
великою аферою По-пер- ше

за один день не люжна
Києва збудувати а два
тільки дев'ятдесят осіб при
їхали на понад тридцять
річників-вштускник- ів гім

назії (отже: три на річ-

ник) Не маслю претенсій

іо недужих професійно
перешкоджених тощо На
томість годі виправдати
тих які вважали що „й
без них буде багато учас-
ників" ба махали легко-

важно рукою мовляв „та-

кі з'їзди допоможуть як
мертвому кадило" Таке

трактування справи — по-

смертний поличних нашій

Матері Кормильшщі (мов-

ляв наша гімназія нічого

йому не дала) Насправ-

ді ж це доказ духової ста-

рости й „викінченості!"
людей які — замість іти

в житті тим символічним

клином що розсаджує всі

перешкоди — перейшли
на похилу площу снобізму
й інертного глузування з
усіх і всього Такі з'їзди
мають на меті знову по-

в'язати ті вузли дружби
спільних переживань і

спільної дії які поперери-
вала мачуха-до- ля і

кус-ник-по-кусн-
ику

відбудува
ти образ та історію нашої
спільної найвужчої бать-

ківщини Яке велике до-

кументальне значення мо-

же мати така реконструк-
ція в майбутності — того
повнотою ми навіть не уяв
лясдю

Перший контакт учасни-
ків після Богослужби на
залі пройшов під гаслом:

„своя своїх не познаша"
В багатьох випадках това-

риші з тієї самої лавки- -

— ДЕНТИСТІВ
ОКУЛІСТИ

П КІТ
ОПТОМЕТРИСТ (ОКУЛІСТ)

Екзаміну очі і врнисоаус
окуляри

ОЮ
465 ВаіЬип 81 ЕМ 6-13- 55

М СТЕФАНЮК
ОКУЛІСТ (ОПТОМЕТРИСТ)

екзамгауе очі і припису

окуляри
312 ВаіЬилІ 8Ц ЕМ 3-03- 73

Л ЛУНСЬКИЙ
ОКУЛІСТ

Екзамінуемо очі Добираємо

окуляри на різні недомагання
очей Лікуємо нервовість

і болі голови
Говоримо

по-українськ- ому

474 СоПехе 8гее УГеА

Теї ТОЇ 1-3- 924

Нг£!й
АНМЕ РНОТО 5ТЦ0ІО
СПЕЦІЯЛЬНІСТЬ — ВЕСІЛЬНІ ФОТОЗНІМКИ
лі І-- Г Сі А Т----

-1-
Ч ґ- -і СІЛ п 1 лщ

і ооз ч'иееп дт тт - югопю л чліт - сіуі о-зі- ні

і' (напроти церкви св Миколая)
і Студіо відкрите від год 900 рано до ЇЛО в пол

Ц І від год 200 по пол до 7Л0 веч
'

Й Власник — В ТРАЧ

ГОМІН УКРАЇНИ 31 серпня — Лиизі 1963 Рік XV № 36

парти в клясі представля-
лися один одному (як лю-

ди що вперше себе ба-чу- ть)

Сивизна лисіша

зморшки — ось головні

„вороги народу що з дру-

зів поробили незнайомих

(при чому ці вороги див-

ним дивом більше спусто-
шення наробили серед мо-

лодих ніж серед старших
річників)

Яке велике щастя що
ніхто з учасників не зага-

дав особистими звітами-життописа- ми

з'ясувати іс-

торію цих зморшок лисин
і сивизн — мені здасться
кожний другий звітода-вец- ь

розридався б і не до-

кінчив би свого оповідан-

ня Але й без оповідань
те „людське м'яке" в сер-

цях учасників знаходило
свій багатомовний вияв: у
пасивному уважливому
спостеріганні - обсервації
знайомих і незнайомих у
сконцентрованому сприй

По сторінках
У 30-РІЧЧ- Я голоду

У цьому році українці у віль-

ному світі відзначають 30-річ- чя

голоду в Україні у на'слідок
якого згинуло біля 7 мільйонів
людей

Число жертв голодової обло-г- и

України Москвою обрахова-

но на блшьхо 7 мільйонів душ
Всякі інші дані щодо числа на-

селення і жертв з-
- зв'язку з го-

лодом промовляли за наведе-
ною цифрою — 7 мільйонів
Все ж не дивлячись на цю най
більш правдоподібну цифр}' де
хто в нас Еіід того числа само-

вільно відхилявся подаючи чи
сло жертв між 3 і 10 мільйона-

ми Цей факт не промовляє в
нашу користь ані не свідчить
про нас позитивно Інша спра-

ва що ніхто не знатті з док-

ладного числа жертв толоду
особливо коли большевицька
влада-юлричиніи- ік голодової ка
тастрофи проіснує довше
Все ж нам немас підстав число
жертв голодової катастрофи
щораз змінювати Тим більше
що останній перепис населен-
ня переведений ворожою вла-

дою в Україні в 1960 р свідчить
про те що від голоду вмерло
яких 7 мільйонів душ україн-
ського населення Жертв теро-

ру і віїяш не беремо до уваги
Тож притримуймося одного

числа — 7 мільйонів і різними
числами не вводім у блуд чу-
жинців
Ось польський тижневик гру
ті ген Андерса що виходить
в Лондоні Англія — „Ожел
В'яли" з 11 липня ц р в но-

татці під заг „30-річ- чя людо-вбивчо- го

голоду в Україні" ін-

формує про перебіг віїча скли-
каного „Антло-іУхраїнсьхи- м То-

вариством" 2 липня ц р для
відзначення 30-річ- чя голоду в
Україні У нотатці між іншим
читаємо: „На закінчення го-

лова віча А Герберт запропо-
нував схвалити проект резолю-
ції в англійській мові яка в
першій точці стверджує що
„голод в Україні в 1933 р від
якого вмерло шість мільйонів
наших братів-ічоловік- ів жінок
і дітей був спричинений страш
ною і злочинною політикою ко-

лективізації сільського госпо-
дарства позбавлення власности
і переслідування українських
селян і завдяки реквізиції для
московської держави усіх за-

пасів харчів в Україні прл до-
помозі немилосердних і нелюд-
ських органів большевицької
партії і держави"

НИШАТЬ ТРАДИЦІЮ

Московська царська окупа-
ційна влада русифікувала ін-

телігенцію в Україні не тор-
каючи селянства яке закову-
вало звичаї своїх дідів і пра-
дідів
Нова московська червона вла

да хоч ніби дозволяє вживати
українську мову одначе за по-

середництвом ціюї мови плянус
вирвати тою національну ду-

шу народу зробити йото фізич-

ним і духовим наймитом і при-
блудою на своїй власній землі
З

і
тією метою найперше поз-

бавлено нашого селянина його
землі вбито в нього віру в Бо

манні доповідей у захоп-

леному квитуванні жартів-
ливих споминів про гімна-

зійні часи та Гротескової

характеристики директо-
рів і 'професорів (з яких
деякі чекають своєї по-

смертної реабілітації) у
гордому ствердженні що
наша гімназія й наші про-
фесори навчили нас кон

кретно конструктивно пра
цювати і в спонтанномз7
одобренні ідеї видання до-

кументальної праці про
Станиславівську гімназію

(Щоб солідаризуватися з
позагімназійними станисла
вов'янами рішено не вида-
вати окремої книги про цю
школу тільки вмістити
працю про гімназію як
один відділ загальної кни-ги-альман- аха

про Станис-лавівщин- у)

Парадоксальний висно-

вок з'їзду: хоч деякі учас-
ники були розчаровані
мовляв не багато зискали
— неприсутні таки чимало
втратили А ще більше

втратила справа (призби-(З'із- д

абсольвентів стор 9)

га а останньо робляться уеддь- -

ні спроои знищити його звичаї
віками засвоєну традицію

Комуністична ганчірка що
зветься „Українське Олово" з
10 літня ц р у статті „Нові
народні обряди на Буковині" ін

формує своїх читачів про які
то нові обряди йдеться
Набуту віками традицію не

легко усунути Люди хочуть
щоб їх діти були хрещені щоб
не були новітніми нехрещеии-мі- і

бусурманами отже з ново-

народженими дітьми вдаються
до церкви і до священика Це

очевидно не подобається боль-шєвицько-московс-
ькій

владі
бо ж вона еєдє війну з Богом
Тому вона вигадала спосіб щоб
замість хрестин відбувати зві-гдин- и"

бо ж тепер там панус
диявольська червона звіздаї а

не хрест отже „звіздиги" дити-

ну а не хрестити Тому хаоі

буде музика і піяггика врочи-
стий запис новонародженого до
книг „Загсу" і т д але щоб
не було хрестин

Подібне щодо проводів до
Червоної армії З музикою і

піснями відпроваджують
рек-рутачпризовн-

ика

його рідні і

знайомі Очевидно подібне ді-

ється у випадку подружжя Мо

лоді йдуть до Загсу з музикою
і пісяшми

Знищивши таким чином при-
в'язаність до рідної традиції і

вбивши віру в Бога окупацій-

на влада хоче вирвати з душі
народу все те що протягом ві-

ків було підставою йото існу-

вання давало наснагу в бо-

ротьбі з ворожими силами Ми

переконані що не вдасться во-

рогові знищити вірувань і тра-

дицій народу Народ перебув
не одне лихоліття перебуде ус-

пішно і переможно також най-

гірше московсько-мервон- е не-

щастя

ПОЛЯКИ ЩО ПРОПАЛИ
В СССР

Виконавчий комітет об'єднан-

ня поляків у Лондоні зібрав і

опублікував докладні дані про
кількість поляків що в насі
війни були депортовані до СС
СР а по війні репатріовані до
Польщі Дані показують що

окрочгло півтора мільйона поля-
ків пропало в ССЮР

У статті на тговшцу тему під

заг „Про повернення поляків з
Росії" уі „Звйшгзховцу" з 24 лип
ня ц р між ін нитаслю:

„Реасумуюічи можемо ствер
дити що з числа приблизно
5400000 поляків що були в ме-

жах ОССР в 1940-4- 1 рр„ повер-

нулося до Польщі 2213000 по-

мерли уі в'лшпщях і концтабо-

рах — 225000 залишилися і

проживають в СССЯ? 1380000

що разом становить число
3818000 З ловищого виходить
що і далі недостає понад
1500000 осіб"

Автор статті припускає що
уряд СССР свідомо сховав ба-

гато тисяч поляків або приму-
сив їх прийняти громадянство
СССР чи розпорошив їх по ве-
ликих просторах держави за-
повняючії таким чином великі
воєнні втрати в люллк гг-г- р

ііро те що знОТіа кількість

Перед другою

У зв'язку з недалеким почат

ком 2-- ої сесії Ватіканського Со

бору в українській пресі щораз
частіше можна читати голоси

що висловлюються за участю
в Собора обсерваторів Україн-
ської Правоіславної'Цеїрмшй

іУ статті під заг „Увага гід-

на подяки'" в „Українському
Олові" число 113063 О Бойків

лгіж іншим пише: уЧому ми
постійно варимося в нашому
давньому минулому? Безупин-

но згадуємо давню релігійну бо

ротьібу яка нібито лише у нас
була Насправді ж наша' релі-

гійна боротьба була дуже ма-

ленька коли її порівнювати до
тих восії які точились тут на
Закоді впродовж довгих років
Адже тільки в- - одному Парижі
і однієї ночі орранцузькі като
лики) вирізали більше 8 тисяч

протестантів Адже король Наї-вар-ії

а пізніший король Фран-

ції Генрик IV вш найбільш зав
зяту війну проти французьких
католиків а ставши королем
Франції видав Дантейський
едеаст" яким припинив релігій-

ну війну у Франції Адже у Ве-

ликій Брітанії існували тайні

протестантські організації які
вбивали католицьких дітей

преси
поляків перебувас напевно ще
досі в концлахерях що ніби

злікквідовані але в дійсності

існують далі автор не згадус

Автор закликає поляків у

вільному світі робити все мож-

ливе щоб визволити решту по-

ляків з московської неволі Од-

ним із засобів у тому напрямі
повинні бути протести і пуб-

лічна олінія вііпьного світу

На тлі наведеної нотатки про
поляків приходиться із сумом
ствердити що про мільйони за-

проторених українців- - у лаге- -
ряк в'язницях цілинних зем-

лях і взагалі на1 широких про-

сторах СССР українська емі-

грація у вільному світі майже
нічого не робить Спорадичні

згадки в українській пресі лед-

ве чи можуть бти успішним
засобом творити публічну опі-ні- ю

вільного світу в користь
нашого поневоленого і терори-

зованого народу владою СССР
Це нічого що деякі західні по-

літики вважають Україну „тра-
диційною" частиною СССР По-

слідовно ведена акцій зможе

витворити не лише публічну
опінію в нашу користь але й

вплинути на зміну настанови
до нас з боку згаданих політи-

ків Заходу

КОГО ПОЗДОРОВЛЯЮТЬ?

Комуністична рептилька з То

ронта Укра'шське Життя" з 24

липня ц р повідомляє: „Папа
Павло VI послав своїх пред-
ставників з поздоровленням
для патріярха1 Олексія якого
50-річн- ий ювілей з дня призна-
чення його епіскопом"

До цього повідомлення варто
додати: латріярх Олексій чи
радше Алскссй очолював мос-

ковську православну Церкву в
часі розбійницької ліквідації
Української Католицької Цер-

кви в Україні Він спільно з
НКіВД ліквідував Українську
Автокефальну Православну
Церкву в часі війни співпра-
цював із Сталіном і постійно
закликав „русекий народ" за-

хищати імперію Він після вій
ни аж досі тісно співпрацює з

рііялістами щодо підкорення
своїм себто московським впли-
вам православних церков Бол-
гари Румунії і т д Врешті за
заслуги в справі поширення і
закріплення позицій московсь-
кої імперії Алскссй „удостоїв-
ся" нагороди „Червоного пра-
пора" — такого самого яким
Шелсіпін нагородив Сташішсь-ког- о

за виконання мордів на
сл п с Бандері і Л Роботі

Іншими словами — Алскссй
звичайне знаряддя в руках чор
воної безбожної московської
влади і цьому Алексостиі Папа
посилає поздоровлення себто
побажання сили і здоров'я!
Щоб ще мав смогу служити ві-

рою і правдою злочинній ім-пері- ял

істірш ій владі !

Коли б яких два роки тому
хтобудь заповідав аж так да-
леко посунену „еволюцію"

по-літичночмора- льної

думки Захо
ду такого назвали б самі боль- -
шевики божевільним Видно на
евкі все можлоте

сесією Ватманського
Собору

Аілє про Варфоломіївську ніч
у Парний іяк і про ті тайні про-
тестантські організації які вби-
вали католицьких дітей нині
навіть ніхто не згадує Якийсь
смертельний страх опанував
нас і не можемо ми зробити хо-

ча' б тільки один крок віпереді

до отіої внутрішньої християн-
ської толеранції

ІМожна робити припущення
що й на другій сесії Ватікан-
ського Собору будуть обсерва-

тори московської православної
Церкви але чи будуть пред-
ставники інших православних
Церков? Адже не личить те-

пер змінювати полередне нега-

тивне рішення Але московсь-
ким імціеріялістам можна було
змінювати'? І вони будуть ще
не один раз виводити всі пра-
вославні Церкви в степ і там
іх залишати а самі їкати до
Риму Ми не схвалюємо такого

поступовання московської пра--1
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З українського
ПАМ'ЯТНИК

ШЕВЧЕНКОВІ

ПЕРЕД о11 '1-- ' "-- "'

іМоіуяя і величня повна ди- -

еамізмУ "ать Тараса Шев:
стоятиме в столиці

чешса ЩО- Вашіїїґтоііі вхо-

дить

держи
в останню стадію свого

завершення

Пам'ятник в робили мистця

Малюдожаїшна ° пшаєЯЬлск 5

ал11 з"01"" огля'
серпня ц Р

нуги два десятки громадян між

Комітету Иам'ят-шя- а
шопі члени

Шевченкові мігстцД архі-тек- лі

та артисти а саме: екз

діф
Й Лисотир секретар Ко-

мітету д-- ф
Ярослав Падох чле-

ни Комітету мистець Святос-

лав Гордияський ред А Дра-га- н

рея- -

Вол Душник тгроф

Г Костюм інж А Осадца та

голова Контрольної Комісії Р

Слободян і член тієї комісії

проф М-
-

Лисогір тгроф Д Гор-яяткев- лм

мґр Л Крушельни-цькі- ш

інж Котис Ю Ревай

миетець проф Мик Осіаїчук

ікж Напасеш дір Ю Трухлий

паиі Крушельницька_ і паиі

Осадца проф Мистецтва в

Бруклшському каледжі Ґабо-д- а

д-- р Береш та ін

УРЯД ДАВ ЗГОДУ НА

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ 21

ВЕРЕСНЯ 1963 Р У ВА- -
ШІНҐТОНІ

Комітет пам'ятника Шевчен-

кові отримав цими днями дек-

рет від департаменту внутріш-

ніх справ у Вашінґтоні яким

дозволено переводити святкув-

ання на площі під ттам'ягпшк

Шевченкові шо міститься між

вулицяші 22 23 П і Кю та Ма-сачузе- тс

Евню в часі від го-

дини 2-- ої до 5-- ої по полудні

В урядовому декреті МІЖ ін-

шим сказано:

„Нам надзвичайно приємно

дати згоду для вашої організа-

ції для переведення цього свят

кування (з приводу благосло-

вення площі під пам'ятник Та-

расові Шевченкові) Як пока-

зується ви заплямували це

святкування з дуже гарною про

грамою яка напевно викличе
зацікавлення та увагу з Соку

широкого загалу
Ви можете розраховувати на

нашу підтримку зокрема в під
готовці потрібних лаштунків
(для святкування)"
Ця згода уряду повинна бути

міцніш поштовхом для всіх на-

шій місцевих Комітетів пам'ят

Список пожертв ЕУ
На Енциклопедію Україноз-

навства внесено або заявлено
під час зустрічі проф д-- ра В
Куриіовиїча з українським гро
мадянством Торонта 9 червня
1963:

Організації: Братство Диві-зійнш- ів

— 1000 дол Т-в- о лі-

карів — 100 дол Український
Народний Союз — 100 дол
Органіпаціл Оборони Лемків-іша- ші

— 50 дол Спілка Виз-
волення (України — 25 дол
Братство Українців Католиків
~ 25 дол Братство УСС — 5

долярів

Підлриамютва: Плай — 50
Дол Бібльос — 20 дол
Ьцивідуально:

д-- р о Бой-
ко - 100 дат С Бріль — 5
Ям інж а Вацик — 10 дол
м-

- Горбань — 10 дол В Дми-рен- ко

— 1 дол М Крайній:
— 5 дол адв Л Литвин — 10
дая К іМираль — 5 дол М
Могла — ю дол М Охримо-В"- ч- ю дечп іінж Е Пастер-
нак - 20 дол Цьола Паліїв
"-- 25 дол і Шкільний — 10
Д°л-

- 3 Зелений — 25 дол О
Яаорськіїй — 5 дол
Укр лікарі і фармацевти ін- -

Г '£=££'££'£ї£2£
К Клгпгч г

в
7-- го вересня

св

ника Шевченкові відділів Ук-

раїнського Конгресового Комі-

тету українських центральних
організацій та установ як
1 для більших льокальник то-

вариств щоб обов'язково вис-

лати своїх представників на це
святкування на якому участь
української громадськості! ста-

не питанням престижу україн-
ської етнічної групи в Америці

Тому готуймося до участи в
святкуванні 21 вересня 1963 р!
Заявки про участь у святку-

ванні треба негайно надсилати
до Крайового Комітету на ад-р'ес- у:

Зпєуспєпко Метогіаі СоттіНее
о£ Атегіса Іпс

302 - 304 Уе$і 13Ш Зігееі
№№ Уогк 14 N V

на

Наші професіоналісти

Д-- р інж
Добре знаний зсікрема укра-

їнцям що ирожіавали по другій
світовій війні в Бельгії інж
Василь В Наконечипій осягнув
недавно новий науковий стуь
пінь в маловідомій серед укра-
їнців ділянці кораблебудівшщ- -

тва і морської інженерії
Д-- р інж Василь В Наконеч-

ний народився 22 серпня 1918

року в Західній Україні Гімна-

зійні і ліцеальні студії кінчив

у 1939 р в Рогатині

студії розпочав на полі-техні- ці

у Львові в 1939-4- 1 рр
опісля продовжував їх на по-літехн- іці

у Відні (1942-ІІ94- 5) де

зложив перший державний іс-

пит 1 дістав абсолюторію Кін-

цеві іспити робив на універси- -

дішідуалььаю час зустрічі
з проф Кубійовичем 12 черв-кя- я

1963:
д-- р

Я Березовський
(Гамільтон) — 5 дол д-і-

р П

Глібович — 10 дол д-- р В Де-бе- ра

— '10 дол д-- р М Коваль-

ський — 5 'дол мщр Марія Ко-мк- ар

— 10 дол Дгр С Куи-мон- да

— 50 дол д-(- р П Ле-хіцьк- ий

— 5 дол д-(- р Т Мель

шпе — 10 дол д-і-р М Мицик
— іІОО дол д-- р

М Остафійчук
(Ошава) — 5 дол д-- р П Під-кози- ч

— 10 дол д--р Б Роз-дільськ- ий

— 5 дол д-- р
Є Ро-оліщнк- ий

(Лондон Оірг) — 5

Дол мґр 'В Семешок — 5 дат
'д-- р І Скрішук — 5 дол д-- р

'В Соханішіський — 5 дол д-- р

%М Скаб (Гаашіьтон) — 10 дол
Г Шішанський — 5 дол

д-- р О іІЛгеляр — 15 дат д-- р

Р Цуркавський — 10 дат д-- р

'А Федина — 5 до?
Кредитова Олілка 297 Ка-лед- ж

заявила 500 дол плат-

них в січні 1964 р 1 д-- р С

Куічаїанда додатково 50 дол
платних у вересні ц р
За Діловий Комітет зустрічі:

д-- р М Мицик І Масляк

голова секретар

о год 8-- ій рано в цер
шиколая

и
лі-АШОЗНАВСТ-

ВА ім Г СКОВОРОДИ

ПОВІДОМ ЛЕ ННЯ
Д'фекція Курсів Українознавства ім Г Сковороди

повідомляє"о записи учнів до всіх кляс (1 - 5) відбудуться
Ь 'чмер а-- го і в п'ятницю Ь-- го вересня
I від 5-- ої до 7-- ої веч в приміщенні Курсів в „Україн- -

ському Народньому Домі" при вул Липлішкот
Я ч 181

Ь Шкільний рік 1963-6- 4 починається Службою Бо- -
жою суботу

кві

ЮВІЛЕЙНИЙ

теж

політех-

нічні

під

д-- р

життя у
СТОРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ГИМНУ

З нагоди сторіччя українсько-
го національного гимну „Ще не
вмерла Україна" що припадає
в цьому році Організація Обо-

рони Лемкіївщивщ під патронат
том Українського Конгресового
Комітету влаштувала 14 липня
ц р в Пасайку зустріч
Як відомо автором музики

гімну буз лемко о М Вербиць-ки- й

а автором сліїв українець
із Сосідньої України Павла Чу-бинськ- ий

У кокцертовій частині взяли
участь: оперний ансамбль у
складі: Марта Кобрин-Коколь-ськ- а

Галшіа Шерей Іван Го-ш- а

Лев Рейиарович аком-паньюза- ла

проф Е Чапельсь-к- а

теті в Лювені (Бельгія) в 1945-4- 6

р

Перебуваючи в Бельгії був

першим повоешпам президентом
Національного Союзу Україн-

ських Студентів в Лювені ак-

тивним членом Українського

Допомогового Комітету і Укра-

їнського Науково - Освітнього
Товариства (УНОТ) На початку
1950-и- х років емігрував до Ка-

нади (Монтреаль) опісля пере

БІЛАС

Часто читаємо або чуємо го-

лоси журби про нашу зміну
про нозі кадри наших

і громадських дія-

чів Іноді зустрічаємо деякі пе-симОсти- чні

нотки — тому на-прав- ду

з великою приємністю
можемо занотувати віідрадний
факт — про нову нашу профе-
сіонал істку — та заразом ак-тнві- гу

громадську діячку
В Албанії Н Й закінчила

Каледж оф Сент

Розе цього літа Роксоляна Єв-

генія Білас Народжена у Трус-каїв- ці

біля Дрогобича в Захід-
ній Україні 31 липня 1941 ро-

ку за часів відновленої укра-
їнської держави між двома во-рожи- апі

окупаціями Батьки її
защіпили вже змалку любов до

та всього рідного
Та не довго ма-

ла щастя жити на рідній землі
бо вже як трилітня дівчинка
літом 1944 р мусіла покинути
її та переїхати в Німеччину

спершу до Оберодорфу під

а потім до вели-

кого табору в де
почала ходити до украШнської

шкати При кіпшД 1949 р пере-
їхала до Америки де поселіма-с- я

в Коїговзі Н Й Тут закін-

чила народню й

середню католіщьку школу та
рівночасно ходила на курси

В каледжу
Сент Роїзе в Албанії осягнула
ступінь „Бечелор оф Саснс ін

та думає продов-жат- и

свої педагогічні студії і

працювати в цьому напрямі
Як студентка каледжу вчиг

ла української мови в україн-

ській школі в Ко

говаі належала до церковного
хору під проводом її батька

проф Ярослава Біласа вігзнач-ног- о

громадського діяча Була

члєткою 34 Від-

ділу Союзу Українок Америки

в Катової' та брала активну у-ча-
сть

в його діяльності
Одначе найбільш активну у-ча-

сть

брала у студентському
житті як заотуїшшця голови й

секретар Студент
ського Товариства у м Трой
Н Й Вона брала постШно

у-ча-
сть

у всіх студонтськик з'їз

світі

Василь Наконечний

РОКСОЛЯНА ЄВГЕНІЯ

профе-
сіоналістів

чотиролітній

батьківщини

українського

Швайцаріаю

Мііттеитльді

парафіяльну

українознавства

Едукейшед"

парафіяльній

наймолодшою

Украііїнського

Доповідь про творців гівіііу
зиголосиз Мирослав Глинський

з Пасейху

КНЯЖИЙ ДАР НА ФОНД
ЦЕРКВИ - ПАМ'ЯТНИКА

'Народжений в Яворівщині ук
раїнець Микола Гула склав
княжий дар (10 тис долярів)
на фонд спорудження україін-ськ- ої

православної церкви - па-мятни- ка

в Бавнд Брук Мико-

ла Гула жігве у Філядельфії
Він зайнята іперше місце серед
числа фундаторів церкви у
Бавнд Брук

ДИСКУСІЯ НА УКРАЇН-
СЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ

ТЕМИ

В суботу 27 і в неділю 28

липня ц р відбулася на Осе-

лі СУМА в Елленвіл Н Й

їхав до США де знайшов пра-

цю по своїй професії у Вашіїгґ-тон- і

Працюючи професійно в

день вечорами ходив на уні

верситетські виклади і по пя--

тьох роках (1958-63- ) осягнув на
підставі наукової дисертації 21

травня 1963 р диплом і вищий

науковий ступінь доктора ін-

женерії Врочиста тгромоція від

оулась 9 червня 1963 р в Шко-

лі Інженерії і Архітектури ка-

толицького університету в_ сто-

лиці США Вашікґтсні

Д-- р інж Василь Наконечний

одружений з відомою кол спі-

вачкою Олею Сушко с відо-

мий зокрема в Бельгії зі сво-

їх постійних щедрих пожертв
на загально-українсь- кі громад
ські цілі Є постійним перед
платником багатьох українсь
ких часописів в тім теж „Го

мону України"
Сердечно вітаємо нашого до

рогого земляка з черговим до-

сягненням і бажаємо йому даль
шігх великих успіхів і щастя
в 'Професійній праці та в ро

динному й особистому житті
В Бородач

дах кенферевщіях панелях у
Філадельфії Нью-Йор- ку Бо-фа- ло

Бостоні Торонті Клів-

ленді у Вашінґтоні брала
у-ча-

сть

у відвідинах державного
департаменту і мала потім ін-

терв'ю в „Голосі Америки" Під

час студбнггеькігх вечерниць у
Коговізі була вибрана одного-
лосно королевою вечершщь Як
технічний редактор видала 2

числа „ПІБ" (Дередзтніверси-тетськи- й

Інформаційініпг Бюле-

тень") і приготовила трете чи-

сло
Треба сподіватися що з пе-

реходом її на педагогічну пра- -

цю бліоько Коговоу її гроаіад-сьм- а

діяльність не зоїеїшпггь-с- я

Вона с членкою Провидін-
ня" від при'йду до Америки як
і ціла її родина Приємно від-

значите що намагання ЇЇ пат-ріотичіп- іїх

батьків дали такі
гарні висліди бо пашіа Роксо-

ляна належить до зразкових
наших молодих громадських ді
ячів і професіоналістів бездо-

ганно володіючи українською
мовою Це відзначили всі про-

мовці починаючи від о паро-х- а

д-р- а Павла Івахова на
гра-дуаційно-

му

(принятті в Укра-іеісько- му

Домі в Коговзі

Молодій і многонадійній на-

шій профеоіоналістці бажаємо
якнайкращих уоліхів у даль-
шій її праці на педагогічаші
науковій і громадській ділянці!

ІД

С1ггччгігтгилт рїг~м"1лг піп ЇТ пля !

штовано заходалпі Осередків
Діяльності! ТУіОМ з Нью-Й- ор

ку Ньюарку та Філядельфії
У Зустрічі взяло участь 35 сту
денток сттоентів і старіших

Зустріч відкрив голова Го-

ловної Управи ТУіОМ інж Б
Кульчицький Опісля іслідува-л-а

дискусія на теми Ахтуаль
ні міжнародні події та україн-
ська визвольна політика В об

говоренні її взяли участь з
Нью-Лорк- у — іМарійка Глуха

з Філядельфії Зірка Колінко

та Аскольд Скальський з Ню

арку — Квітка Семанишин
керівником панелю був мґр
Анатоль Бедрій

ІВ дискусії забрав голос ред
(М В Дольницький з Філядель
Йії який висловігв вдоволення
)і того що наші студенти зай-

маються поваяснийпї справами
Другого дня після Богослу-женн- я

програма продовжува
лася
Доповіді виголосили: д--р П

Мірчук )У 80-літ- тя д-- ра Дми

тра Донцова" і мґр К Савчук

ДСороткий огляд --ідеологічно-

Нрограмовіпх заложень ТУСМ

(та їхне практичне застосуван
ня в товаристві"
Керівником недільної зуст-

річі був мгір Володимир Бу-дз- як

ГОЛОВА УВАН НА МІЖ- -
НАРОДНЬОМУ КОНГРЕСІ

НАЗВОЗНАВСТВА
В АМСТЕРДАМІ

Проф Яр Рудницький голо-

ва УВАН у Канаді відлетів 17

серпня з Вінніпегу до Европи

щоб взяти участь в Мінснарод-ньом- у

Конгресі Наовознавства

в Адгстердамі з кінцем серпня

ц р Як офіційнш"і делеґат Ка-

надської Мовознавчої Асоція-ц- ії

він виголосить доповідь про
канадські в тому й зткраїнські

народні етимології назв і буде

головою однієї з сесій Як

представник Канади й України

в Міжнародньому Центрі Наз--

вознавства він візьме участь у
загальній асамблеї цього Цент-

ру в дні ЗО серпня

В часі своєї поїздки по Евро-п- і

проф Рудницький відвідає

дзо- - й багатомовні терени Бель
гії Швайцарії й півн Італії
щоб використати свої спосте-

реження в праці в Королівській
Комісії ДЛЯ ДВОМОВНОСТІ! й бі-культур- изму

о Канаді

На цю поїздку проф Рудни-

цький дістав наукові' стипен-

дію від Канадської Ради (Ка-

нада Кавнсіл) в Оттаві

Зустріч

В суботу 13 липня 1963 р в
Едмонтоні в залі ім М Гру-шевськ- ого

відбулася зустріч

односельчааі із села Денисова
Вже в першій годині по пол

почали сходитися краяші
Лані А Мельник зареєстру-

вала 173 учасників зустрічі Це

були уродженці села Денисова
і посвоячені з ними У більшо-

сті це були мешканці Едмонто-

ну й околиць але теж з Кал-ґа- р

Ванкуверу Гамільтону То

ронта чікаґо та штих місце-
востей Канади і США

Зустріч підготовив Комітет у
складі: Йосиф Кузів — голова
Онуфрій Самиця — заступник
голови Михайло Кругляк Ми-

кола Фіялкаі Степан Самиця
Іван Дедів Іван Мазурик Іван
Бойко Богдан Мазепа та пані
Анна Мельник і Марія Гись

три головному столі засіли
члени Комітету і промовці О

год 330 по пол господар ім-

прези М Кругляк офіційно від
крив зустріч І попросив прияв- -

ііик повстанням- - з місць та хви-
линною мовчанкою вшанувати
тих денисівців які померли

(У своїй промові він з приз-
нанням висловився про покій-

ного вже о Вітошинськото та
родину Бородіовичів згадуючи
їх великі заслуги а культурнім
та економічнім піднесенні Де-

нисова Овій виступ закінчив
теплим спомином про рідне се-

ло Денисів
Черговим промовцем був мо-

лодий поет Богдан Мазепа Він
згадав видатніших уродженців
с Денисова між ними бл п
федерального посла Антона
Глшису та його брата науковця
д-- ра Ісіщсра Глинку На закін
чення прочитав вірш „Рідному
Денисову"
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РОЗБУДОВА ПІДПРИЄМ-
СТВА В ЛОНДОНІ

Дирекція кооперативної спіл-

ки „Нова фортуна" з осідком у
Лондоні Англія приступила до
всебічної розбудови підприємс

тва сюди входитиме купівля
двох крамниць в статиці Анг-

лії придбання імпортовото за
ведення та гуртівні Керівницт-

во кооперативної спілки звер-

нулося о апелем до українців у
В Брітанії інвестувати готівку

на добрих відсотках у названій
„Новій фортуні"

УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ
НА МІЖНАРОДНЬОМУ

КОНГРЕСІ
Як подав щоденник „Свобо-

да" у Міжнародньому Конгре-
сі слов'янської історії що від-

бувався у Зальцбурзі Австрії
у 'зв'язку із ИДОО-ліття- м апос-

толів слов'янського Світу свв
Кирила і Методія в липні ц р

взяло участь шістьох україн-

ських істориків із США Ка-

нади й Европи — проф Мико

Для тих що прийдуть нас

(Закінчення із стор 3)

тись цілий наш студенггський

рух у вільному світі Про ЦЕ

СУС повинні рішати наші сту-

денти й хоміпетентні чинники

українського життя в Европі

Думайте як слід розбудову-

вати лляни щоб керівні люди
СУСТА входили до місцевих
комітетів ЮСНСЕй (централі

американського студентства)

щоб найкращі з наших студен-

тів змогли входити до керів-

них чинників ЮСНСЕй і там

стимулювати політику й облич-

чя американського студентства
в антіїкомуні'стичному дусі по
лінії ліквідації московсько-бол- ь

шевіщької ілшерії і свободи для
Е'сіх уярмл€їпгх у СССР наро-

дів Це місія і призначення зтк-раїкськ-
ого

студеіггства Амери-

ки
За 10-1- 5 літ теперішні студен-

ти будуть творити ядро укра-

їнської професійної іінтеліґенції

в цій країні Тепер інтелігенція

чи' її частина що прибула до
Америки після 2-- ої світової вій

ни або потонула в важкій про-

фесійній праці або заспокоює

своє життєве призначення в на

громаджувамні матеріальних
дібр а від наших суспільночпо-літични- х

справ на жаль у пе-

реважаючій кількості практич-
но відійшла Не без причин ро-

з'їжджає проф Лев Добрянсь-ки- й

по наших осередках з до

Основний реферат - історію
села Денисова яку написала
Іванна Бородїевич відчитав Ми

кола Фіялка На жаль авторка
заслужена громадська діячка
довела історію цього села ли-

ше до 1936 року Прикро що
ніхто не доповшяа і з релцчино-національїг- ої

точки зору історії
славного села Денисова
Кілька днів перед зустрічей)

прибув з Денисова через Мос-

кву разом з жінкою на сталий
побут до до своїх
батьків 43-літн- ій Михайло Са-

миця І коли господар зустрічі
попросив цього „наймолодшого"
емігранта до слова то М Са-

миця не сказав нічого ново-

го а на запитання як люди там
живуть скаоаві що люди в Де-

нисові тепер живуть краще
ніж колинебудь переділе за йо
го памяти Його відповіді й на
інші питання односельчан за-

лишили немиле враження
Промовляли ще два україн-

ські піонери: вісімдесятикілька
літній Григорій Гліашса автор
книжки „Сирітська доля" бать
ко бл п посла Антона Глинки
та Микола Петрик До Канади
їхали вони разом в 1910 році
Вони поділилися своїми ехгоми
нами про рідне село Денисів та
їхне піонерське жигтя тут в
Канаді

Молода- - п--а А Мазурик від-

читала вірш Б Мазепи „Еле-
гія" о його збірки „Зоряна
даль" Згодам учасники зустрі-
чі зробили спільну знімку а о

год 6 веч засіли до спільної
вечері По вечері тнна Соня
Мельник дочка д-- ра Дмитра '
Аігшо Мельник відспівала дві
пісні: „Родимий краю" — Ма-

тюка та „Як би мені мамо на-
мисто" — слова Т Шевченка

к

:17

ла Чубатий 'проф Ярослав Руд
ніццький о д--р Ісидор Ната-овськ- ий

о 'д-- р Іван Гриньох
проф Іван 'Шевченко 1 доц
Іван Лисяк-Рудницьк- ий Усіх
учасників цього Конгресу було

яких 200 осіб з різних країн
Европи Америки Азії й Афри-

ки Конґрес відбувався під по-

чесним протекторатом карди

після

Едмонтону

налів Ф Кеніґа з Відня 1 Ю

Депнера з Мюнхену та архіг-списко- па

Кир Івана Бучка з
Риму 'В час відбування Кон-

гресу виступав у Зальцбурзі з
концертом хор української ка-татиць- кої

церкви св Варвари
у Відні під дириґентурою проф
А 'Гнатишина

В Парижі дійшло до зуда-рі- в

негрів з альжірцями При-

чиною цих зударів с різниці

раси та релігії конкуренція на

працю та помешкання Фран-

цузи щораз більше затрудню-ют- ь

негрів замість альжірців
бо твердять що негри більше

працьовиті

повіддю про „Відсталість про-

фесіоналістів в боротьбі за сво-

боду" З теперішніх студентів

мусять вирости професіоналіс-ти-суспільїник- и!

Для цієї мети

творили дій 10 років тому СУ

СТА зводили бої за його існу-

вання його динаміку хоронили
його від горезвісних підшетгтів
Датан'Із й Авіронів

Виростаєте дорогі студенти
з часах ралідник поступів все-

людської цивілізації в часах
технократії й колосальних гно
малій в українському житті ко

ли в світі покутує дух больше-1-внзаці- ї

однак ви мусите обе-

регти цей дух цю динаміку які
характеризували основників
СУСТА

— Майте тверді самовипна-чен- і
стандарти індивідуальної

високої вартости
— майте заціказлення у важ-

кій громадській праці почуття
обов'язку і посвяти для чогось
більшого ніж приватний особис
тий життєвий успіх
— майте відвагу діяти протії

зла минулих днів і саагопв&чу

відвагу випробо в}тватинов' ідеї
— майте гордість на ваше ук-

раїнське походження і віру в

успішність людіши українсько
го визвольного руху та в кін-

цеву перемогу ідеї Української
Самостійної Соборної Держави!

Д-- р Зенон Р Винницький

музика М Лисенка Акоашань-ювал- а

піяністка п-- 'і В Добро-лі- ж

Зчерш утчеіпщл Рідної ІПко-л- и

— Леся Фіялка дурне гарно
відчитала іпривуг від наймолод
шик деїшсівців вже народже-
них в Канад" Настутггний про
мовець Гр Візіліірський з Ред-ве- й

в своїх споминах про Де-

нисів торкнувся економічної
сторінки села Мабуть едшшм
промовцем народженим не в
Денисові а вже в Канаді був
інж Дмитро Кобильник з Кал-ґа- р

Його 88-річ-
на мама яка

приїхала до Канади 1903 р бу-

ла приявною на залі Д Ко-

бильник зложив подяку і при-
знання організаторам зустрічі
за ЇЬаню любов до рідного села
і нашого минулого На тлі по
вісти І Кирілка тСиди землі"
він представив велику любов
українсьхігх піонерів до рідної
землі та вказав рівночасно на
прояви інтеграції української

(Зустріч стор 11)

ВПИСИ НА КУРСИ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

КС) На курси англійської
мови в іМіжнародньому Інсти-
туті Метропольного Торонта
(709 Каледж Стріт) слід впису-
ватися 3 4 і 5 вересня від 9 до
2-- ої тод Лекції роопочинаються
у понеділок 9 вересня: від 830
до 1100 ранку або від 1200 до
230 після обіду Керівники Ін
ституту прагнуть дуже притяг
нути на курс господіінь і стар-
ші особи щоб воші урізнома-
нітнили своє життя знанням мо
ви і звичаїв Канади Запрошу
ється всіх зацікавлених віком
понад 16 років'записуватиоя на
той курс "~

„

односельчан Денисова

серпня і 1

"-

-їЧ

феОНЯШШй!
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ОКСАНА ЛУКЛШЕВИ4

Славні традиції українських
мигтц'т-імаллр-ш на рідших зем-

лях продовжують тут нові кад-
ри нашої талановитої мистець-
кої молоді

До них належить безілеречгно
Оксана Лукашєвівч нар у 1943

році в Ходсрові Зах'їдня Укра-
їна як донька' о Йосипа й На-та- лії

з Дем'їявгчуків

Студійовати (малярство поча-

ла в 1958 р у Маисом-Вілія- лі

Практор іігституїгЗ в Ютиці від-

так продсвжаїла у каїледжі в
"Ютлці (1960-і5- 1) та в Мистець-
кій Акаделп'і' при Снракгозько-м- у

університеті (1961-63- ) В Ю-ти- ці

студіювала малярство у
проф Бдвардаї Крістіяиа п Си-рагасй- ах

у проф Фреда ГаЕка

різьбу
стз-дівовал-

а у проф До-

мініка Анджело Брала участь
у шкільній шиставці в Сиіра-ккхза- х

у 1962 р та в половині
червня 1963 р в Торонтському
}Шівевситеті в „Гарт Гавзі" ра-

зом з Ігорем Дмиггруком під
час І зустрічі --українських

сту-дєінті- вг

Каїнадті й Америки

У добре оовітлелііі виставовій
залі буїло 23 картини О Лука-шеви- їч

намальовані у двох ос-

танніх роках Переважають кра
сзидл: „Раисія векіа" „Верхи
в Гантері" „Онайда зимою"
Дорога з Гаптєру" Дснхоло-г:- я

зийги" „Озеро" „Весна"
„Літо" та інші Молода наша

МЕ'лкірха старається передати
ргиомЕчітні настрої природи в

імлрєгіос-ьсткинсім- у стилю та

шуас за сіноіїм способом висло-

ву УліСОЛЄиІІ її лютіші — це

лис у рігних порах року що не

мов оживас на іі полотнах '
З портретіїз мабуть ічайхра-щи- й

„Гітарист" в екслресіоні- -

ОКРУЖНА НАРАДА ЛВУ
в СУДБУРАХ Онт

відбудеться 21 і 22 вересня 1963 р в домі СУМ-ЛВ- У

при 283 Кстлін Ст В

з таким порядком:
Субота 21 вересня 1963"р: Дім СУМ-ЛВ- У 283 Кетлін

Стріт Вест
Год 10-- та рано: реєстрація делегатів учасників і гос-

тей

Год Іоо — 530 по пол: НАРАДИ (пленарні і окрема
Сесія ОЖ ЛВУ):
Доповіді представників Головної Управи ЛВУ
і Цецтралі ОЖ ЛВУ

Звідомлення з праці Відділів

Дискусія
Год 6-- та вечора: Заля Сапасііап Ье£Іоп Наїї 92 Ргоосі

Коасі зюбику
ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ з нагоди 10-річ-

чп Суд-бурсько- го

Відділу ОЖ ЛВУ з окремою програмою
Пі'сля'бенкету — забава там же

Неділя 22 вересня 1903 р
Год 10-- та рано: Богослуження
Год 12 — 1 по тіол: Спільний обід (домівка СУМ-ЛВ- У

283 Кетлін В)
Год 130 — 330: Продовження нарад схвалення ді-

лових 'постанов і закриття Окружної Наради
Год 6-- та вечора: ГРОМАДСЬКЕ ВІЧЕ під гаслом:

„Свобода народам! — Свобода Людині!"
Участь в окружній Нараді беруть відділи ЛВУ й ОЖ
ЛВУ та мужі довір'я з місцевостей: Вава Валдор Ка-пускейс- інґ

Кіркленд Лейк Корнвел Монтреаль От-

тава РуанНоранда Судбури Су Ст Марі і Тиминс

УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ ЗАПРОШУЄМО
ДО ЧИСЛЕННОЇ УЧАСТИ В ВІЧУ

Заля: Сгоаиап Наїї 251 КаїЬІееп Зі Уе$г ЗисІЬигу

ЛІҐЛ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

Головна Управа

РІДНА ШКОЛА ЇМ Т ШЕВЧЕНКА
В НЬЮ ТОРОНТО

Дирекція Рідної Школи в Нью Торонто (Ітобікок
Лонґ Бренч Міміко)

вписує дітей ДО І II III І IV КЛЯС

Школа приміщується в англійській цілоденній
школі на Лонґ Бренч

Наука почнеться в суботу 7-- го вересня і триватиме
від год 9-- ої до 1-- ої по полудні

Заінтересованих батьків просимо звертатися на тел СІ 1-1-
445

Ж

Досягненя нашої молоді

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПАНІ! Вечірній курс
МОДЕЛЮВАННЯ КРОЮ І ШИТТЯ

дасть Вам нову добре платну профе-

сію Ви зможете працювати як:

БЕ5ІС1ЧЕК

БКЕ53 ОРЕКЛТОК
ВІДКРИТИ ВЛАСНУ РОБІТНЮ

Крім цього навчитесь як самій
ДЕШЕВО і ЕЛЕГАНТНО ВБРАТИСЬ

Про ближчі інформації питайте кожного дня (крім субот
1 неділь) від год в—в веч Тел ЬЕ 1-2-

122

Харак Ярослава диплом учителька крою і шиття

ГОМІН

етнічному стиші відтак: „Порт-

рет Христі" „В темному СВІТ-

ЛІ" (портрет муринки) „Кінець
люаови" Всі вонт виконані та-

лановито віддають характер

людини

(Вкінці варто згадати пастел'

3 чотирма порами року квіти

(„Рожевий геоздилс" „Рожеве і

охіе" Дриси") що доповняють

цю виставку та підкреслюють

замиїлуаалня до природи в ма-ляр- ки

Наїзагал виставлені картини
зіройили прихиїльні враження

сеірєд відвідувачів виставки та

зацікавили її творчістю
З ПріІїСіМНІ'СТЮ ДОЕЇДУІЕДІОСЯ що

паша талановита малярка' ді-

стала була стипендію на ма-

лярські стуїді'ї до Італії — вже
після першого року студій —

зяє заі порадою своїх професо-

рів вона виїде туди продоЕжати
сесї студії аж після закінчення
4 року студій у Мистецькій Ака

дамії у Сиракюзаїх
Бажаємо молодій нашій ма-

лярці якнайкращих успіхів та
зайняти гідне місце серед на-

ших мнетців
І Саоич

Б СОРОКОЛІТ —
ВІДМІННИК

1 15т таким за головком „Такі

сі:цд Кагамті Нілсй" тп&иіісівии до-

даток до тс'рочпісь'коіо іщоїдечіли-к- а

Де Телеграм" помістиш ие-дгіз-
но

ці о гатку про успіхи л нагс-чані- їїі

ліолодого уираїїщя — Бої
--

десіа Василя Сорокошта
19-иГці-

шіі
Бопджі Сороколіїт гб

сспивеиіг середньої никати То

рани сікого іушвер'снігсіру має но-зіл- і'і

успіхи в ішраїці Щг час
КІСГІїеОІІХ ' 'СЧТІЧГП у 13-С- іі клясі Бог

да:і чшсліз заідачіі з 11 преаметіїв

з гою 10 ікгта::аз' на іОд'міїчпіо

т'шжіі 3 гпикіті! браклтаапо щоб

о 1111311114111111 'щреітмет таїк саімо

нзипкаїті? як попередні
Нгичтшня у сереггіі'й ІИІКОЛІ по

чзв Боилан у Мітко Після
за-к'иче- їшя

11-- ої іктясп перейшов

ло школи Тоїроііитікоіо інііис)-сіилі- у

(Гійвіїріїваїпііа' школа при
ш'їзеїріситсіиі Найюраша щ усьому
Оігаріо П'риіімають до неї ли-іі- ії

інап'ЗідЗЗіїї'шш х лот цій) В о-- бо

ш калач Богцаїї був завжди

на- - 'чодї своєї клясн одсір:каю

ряд 'отімшидін і нагород у на'В-чаїлі- ні

іКірім бигсиучих досягаеііь в

(Закінчення із стор 2)

слово гонору" в "Україні

як теж у всьоліу СССР яс-

краво зазначуеться відво-

рот від догм коліунізліу
хоч би в ділянці літерату-
ри в опорі русифікації
в загальному насмішливо-м- у

і легковажному став-
ленні до режиму Нині Мос
ква свідома що невдача
комунізму в будь-які- й кра
їні покотиться лявіною

вздовж і впоперек СССР
Колись ще можна було ду-

мати що один втрачений
сателіт ба навіть усі сате-
літи не вплинуть на ці-

лість московської імперії
Але сьогодні справа інак-

ша: хвиля змін може
відкинути Москву до її ста
ну з-пе- ред Івана Лютого
Нині ситуація для Москви

куди гірша ніж у час поль
ського повстання 1863 ро-

ку коли то московський
публіцист Катков писав:
„Як би вибухла польська

революція то Росія в най

гіршому випадку втрати-
ла б одну іпровінцію Але

як би вдався національний
і літературний рух в Укра-
їні то це 'було б ударом у
саме серце Росії!"

Хрущов у такій ситуації

мусить часово і про люд-
ське око відсунути агре-
сивні наміри конечні для
вдержання СССР щоб ма-

ти час подолати свої труд-
нощі і стравити здобутки
другої світової війни Кли
чі свободи у різному її ро-

зумінні означають розвал
московської імперії Для
Москви не мас значення
атомна проблема тільки
небезпека кличів самовиз-

волення народів Це суттє
ва загроза для цілости мос
ковської імперії
Цей факт підкреслив ос

УКРАЇНИ 31 серпня —

'науці Бопдан брав активту у-чаї- зть

у 'опортоівссмгу ікцттгі обох

іикіп одержав найізншіі 'апорто-'в- і

івіЦзіначеіптея буіз ка пітон ом

фмгбо'лиіюї дріуйккінн в середоіїі

ІИЧОДІ' іМІіМі'КО ЛюбуОГЬІСЯ ТЄЖ у

гуз::ці у Міміко одеірмз отнлел

дГю з 'музики а ш ш'коаі Торочігт-сіог- о

5 ізйа ер'сіїгетіу б}тв ді: нген-тої- м

шкльїної оркеатіри

ЛУ::і:іііого ра- - чг нзнраші!й

е:еі1 у школі одержав ліітератур

ігу ічагсірсід'у школи Бопдаїн иа-хс'ді- із

час і на службу в кадет-- с

Мчім'' корпусі де одерж?и сту-П'іч- ь

сожіпка

На протязі о:тл'ниілч црьох ро

к'із Бо:и:і:і дсшклвсв до „Теле-

граму" а також по споірігоиого

жмиа'іу л
--
Мовіп'рЕвілі Він має

за собою псасі 180 сітапгеїй шо-310- 1

Є ЧКШО 'Я'ЧІІХ появилося як

рсІі-ічц'й-
чі із Кгиїдїеіч Гай

Ньюз" — жмрнааі ссірсідчьо-шіапк- юї

молоді Кгпгаап

За твої узлічн в цьогоркіііх
::пімач Бопдсіч одерокги стипен-

дію сі'ітаїрійііьїкого уряду

З хікра'шсгькпч оргп'нізацій Бог

дпі наїсіКі'іть до УКЮ в Новому

То-рО'ЧіГ- І ВІН Є НЗЙМО'ЛОІДШІІМ си-

ном Іиаших ійдом:х громгц?гі
Василя і Марії Сороколя у Мі- -

М'ІКО

Богл:і!і 'заілпсавтя на мєідірглніі

фануняет Тоїроінтсікого унізсір-тіівгсіг- у

Діва істад'Ші сі мі 1 1 п-і- ва
Со-р&ко'л-

іїт

пок'їмчіяи стл-ді-
ї 'ііа То-роапсьїко-

міу

лім'їверспітеліі де бу-

ли '?ічті!ізіі):мн членами Уікраїнсь-ког- о

Оіпгтеніігсіжого Клюбу Наїї- -

стпрішііі Михайло працює в іи-дуатг-
'"'-

Мшсдаиіій Вопоіднмпр

є доктоірм мецпішіп і егіме тепер

кінчить опеціяд'І'зацію у плястич-ні- й

мірурі гї

Бопдаїноіві Сороіісскліітов'і бажа-

ємо яікпгґлк'рачшіх чергових лс

ійчіз

договір і друга сторона медалі

танньо французький дип-
ломат і член академії Фран
суа Понсне

Забезпечитися перед
можливою пропагандою
свободи збоку Заходу Хру
щов може тільки на базі
договору в якому Захід
мав би 'зацікавлення Це

усунення 'небезпеки атом-
ної війни

Захід бажає миру для
власних користей для спо
кою населення і самих по-

літиків Крім того західні
політики хочуть бачити по

твердження своїх переко-
нань що москалі силою об

ставин 'з часом переста-
нуть бути агресивними
бвльшевиками а стануть
сумирними демократами
На сповнення цієї ілюзії
Захід жде нетерпляче і са-

ме Московський договір є

для нього іпершою ластів-

кою такої зміни А до того

часу — не слід дражнити
москалів нічим що їм бу-

ло б неприємним Це полі-

тика ні перемоги ні пораз-
ки от так „фортвурш- -
тельн" означення яким ха

рактеризували політику
Австро-Угорщи- ни перед її

розпадом І договір і коек-зистенц- ія

не вимагають рі-шучо- сти

ні активності!
але у такій політичній она-н- ії

Заходу Хрущов явно
заявив що не резиґнус ні

з ідеологічної агресії ні з

терору

У доцільність загально-
го роззброєння або контро-
лі летовищ ніхто не ві-

рить бо ці засоби не здер-
жать перед війною того
хто її хоче викликати для
збереження чи осягнення
власних інтересів Агресія
може відбутися хоч на ле-тови- щах

не буде ніякого

Аиизі 1963

75-річ- чя В Біберовича
Заходом НТШ відссаЧено ок-рсаш- ім

бенкетом у Торонті 75-річ- чя

з дчгя нгіродокеняя проф

Вслодислава Біберовичаї у то-м- у

40-іріч- чя його прибуття до

Канади Голева НТШ проф д-- р

Прсмсвлпс Біоепспііч на оенкеті з дня

Є Вертппорох іпрочптав його

біографію Кол гімназійний

ечпгєль Біоеровпч виявиш-

ся жі'рналі'ггом — працюваїв

б іічфсрмзтигчій службі Дип- -

ЗАПИСИ ДО МУЗИЧНОГО

ІНСТИТУТУ ЇМ ДИСЕНКА

В ТОРОНТІ

Дирекція Муз Інституту ім

М Ліісенка подас до відома

що записи до всох кляїс Муз
Інституту починаються 3 верес
ня 1953 р Записи приймає ди

ректор Му3 ІНСТИТУТУ І ЕіЧИТЄЛІ

на приватні телефони Вчити-мзт- ь

наступні викладачі: М

Кравців - Барабаш Л

Білошіщький (колграоас) І Ко
Еалів (скрипка і теор предме-
ти) А Ярошевич (форт) Ближ-

чі інформації в оголошеннях

ПОМЕР

ВАСИЛЬ ЧАБАНІВСЬКІШ

19 серпня Еранці по доегііі
І ТЯЖКІЙ ЗВОРОЗІ ПОМер Ш'ПП- -
талі в Чікаґо СІЛА генераль
ного штаоу генерал-хорунжи- п

Василь Чабпілівський

Похорсч відбувся на празос-лавнсді- у

цвинтарі

Покійний був учасником виз-

вольних змагань армії УНР
займаві високі становища в Ге-

неральному штабі

руху а закрити зброєння
навчив усіх Гітлер
Маємо аналогію років

поміж обома світовими вій

нами Це була заборона
вживати бойові гази Цей
договір звільнив народи
від страху перед газами
тим самим приспішив вій

ну 1939 року Нині коли
як 'припускати а-том- них

бомб не будуть
вживати діяти ві-

дома засада що всі розбіж
ності між державами ви-

рівнюють дипломатією а-- бо

війною а війна с про-

довженням політики сили
Нині Москва не може вже
здобути світ своїм кому-
нізмом Комунізм хилить-
ся до упадку серед робіт-

ництва а живе ще хіба в

кругах лівих інтелектуа-
лів які для Москви ніяко-

го значення не мають Що
ж має перед собою Мос-

ква? Залишитися такою
як нині? Це поразка Для
Москви існують дві мож-
ливості: агресія або роз-

гром Цю ситуацію вже ни-

ні використовує червоний
Китай Під іпокришкою роз
біжностей у комуністичній
догматиці він вимагає зе-

мель що їх загарбала Ро-

сія в 19--
му столітті Націо-

нальні питання важливіші
в комуністичному світі від
червоної ідеології
З усього галасу довкола

Московського договору ма-

ється враження що назов-
ні йдеться про заспокоєння
переляканих Васадниче
питання ще не вияснене
Чи існують таємні клявзу-л- і

договору? ще одне:
хто — кого?
Те що бачимо на повер-

хні є дипломатичним ошу
канством Але й тут: хто
— кого?

лсматичілсї мігії урйду УНР а

згодом у КанЕіді де віздавав ачі-гломсЕїн- гіЙ

журнал започатку-вг- е

видавання „Нашої Мети"

а тепер пращог у „Вільному

Олові" в1 Торситі- -

На бсусеті кпим преїзодкіо

д-- о Рссоха прсмоЕїтіяти Віа

дика Кіпр Ііспдор і мін Елеи

Ґрссман який лередса ювіля-то?- '!

іінзсіпаїм'їктну трсімоту есц

Р?"''"Т''"'Т-Т- Т

''"'УМ'ІІ!-
-

В у 75-річ- чя

В

(форт)

у

В

з

І

можемо

починає

І

С

Ради можна

Діеп

НА

— ІІІСІІ РЛКК

дуже стані дім

прикрашений інформації

дзвонити:

Рік XV
(7Ш

гірсваііц1йіного уряду
за підписом провінційною СІЛ

ретаря і уйні=тра
громаЯЯВДад

І Яреміка Вид посаду мі{!!

Торснта вітав контролер г' Оо-лі-
ф

його народжений

Піредстгаппхи україлгькцч
устансіз і преси бажали ювіля-тс- еі

йкюгі літа в

праці для добра уікраінської

справи

~&Шк$4

Грошові нагороди щотижня!

СТАРО-КРАЇЇОВ- ШІ

ФУТБОЛЬНИЙ КОИТЕСТ

БЕЗПЛАТНИЙ КУПОН

в тижневику

Ни$Н Ргее Рге$5

продаж всюди — 15?

' -
'-
- ' ! ~г 'гЛЯл'"' ' і ''

і

КАНАДА У ВІЙНІ — серія фільмів Національної Кінематографіч-

ної що її оглядати щосуботи на телевізії СБС-Т- В

фільмову стрічку записано найвизначніші досягнення Канади

на воєнних фронтах як рейд на Шпіцберген рейд на кам-

панія на Ситілії в Італії Нормандії Голляндії і Німеччині

Фото: СБС

ПРОДАЖ

ОИРЬЕХ

БІ8ТКІСТ

В доброму Но-

во По

ПО 2-30- 53

Лі 36

прожити ще

Канадському

На

На

Ділимося сумною вісткою з Рідними Друзями Приятелями
і Знайомими що 24-г- о серпня 1963 року відійшов у вічність

у Торонті наш Найдорожчий Муж Брат Тато і ДІДУсь

кол вояк Українських Січових Стрільців

бл п ІВАН БОРДУН
Похорон відбувся у вівторок 27 серпня із церкви МБНП

на цвинтар Сенктюері Парк Семетері

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!

Горем прибиті:

Текля — дружина
Иосиф — брат Софія — сестра
Стефа Маруся і Оля — доньки
Василь і Іван — зяті

Стефця Василько Юльця та Івась — внукн

Ділимося сумною вісткою з Рідними Приятелями і Знайо-

мими що в п'ятницю 23 серпня 1963 року відійшов у вічність

у Торонті

бл п АНДРІЙ КОСТРУБА
Покійний народився 22-г- о жовтня 1879 р в Княжому

Золочівського повіту Україна

Похорони відбулися в понеділок 26-г- о серпня ц р з похорон-

ного заведення Кардинала і церкви св Миколая на цвинтар

Проспект у Торонті

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!

Горем прибиті:

Марія дружина
Іванна і ІОлІян Тимків донька і зять

Петронсля і Мнрон Семенюк донька і зять

Рома і Степан Зарицькї донька і зяті

Маріян і Ліна син 1 невістка
Євген і Надя син і невістка

Ярослав син

Внуки і правнуки
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СПОРТ
ЧУСЦАК ПОВІДОМЛЯЄ

Українська Спортова Цент-вал- я

Америки й Канади пові-

домляє ідо VII з черги тені-

сові змагання за індивідуальну

'йершЬь УСЦАК на рік 1963

мандрівні нагороди УНСо-Іюо- у
і за

управи Согазівки" та ре-

дакції „Свободи" відбудуться

в дігях 31 серпня 1-- го і 2-- го

гереат 19СЗ р на „Союзівці"

{США) в групах: жінок чоло-

віків --сеньйорів (повище 40 р)

та юначок і юнаків (понижче

18 р)
Змагання організує КЛК

(Нью-Йор- к)
Зголошепнп учас-

ти разом з вшісовим у висоті

2і0 дол е?д особи прохається

іпеоесилати на адресу:

Мг В Пак 43-2- 1 491І1 51

Ьопб ІЯапсІ Сіїу 4 N У

Геї ТЛУ 8-7С-
85

до дня 20 серпня ц р Зголо- -

івень в день змагань не буде

іпрш'іматіїся

Льосуваннк відбудеться пе-

ред змаганнями на засіданні

Комісії ізмагань

Спортсмени чи їх товариства

подбають про замовлення ніч-

лігів на Союзищі" які треба

слати ©ча'сио на адресу:
"5оуигіка" Шг N31 Азз'п

Еїіаіе КегІюпк50п N V

В змаганнях можуть брати

участь змагзни і зліагунки ук-

раїнського походжешія това-

риства яких с членами УСЦ

АК Збірка змагунів (-- ок) в

ісуботу 31 серіпня о год 9-і- іі

ранку у 'Веселці"
III з черги плапацькі зма-

гання за першість УСЦАК на
1963 рік відбудуться в днях
31 серпня 1-- го і 2-- го вересня

--
1963 р на басейні „Соїозівки"

в слідуючих конкуренціях:

І
Жінки: 50 їм довільний

стиль 50 їм грудний стиль гін-

ці 3x50 лі дов 'стиль
і Чоловіки: 50 м і 100 м до-

вільніш стиль 100 м грудний
стігль 100 їм горілиць 50 м ме-

теликом гінці 4x50 аі довіль-

ній! стилем і 4x50 м змінним

стилем
Юначки: (до 1С літ): 50 м до-

вільні?! стиль
Юнаки (до 16 р): 50 і 100 м

ДОВІЛЬНІ!"! стиль
'Переможці в поодиноких гру

пах одержать нагороди 3 гра-

моти Змагуп може брати
у-ча-

сть

тільки у деох індивіду-

альних конкуренціях Клюбне

точкування буде переводитися
системою 5-3- -1: гінці — под-

війно

бо

Клопітливі роковини
(Закінчення із стор 2)

180 міл населення США на

припадає лише 19 міль
йонів

Невеселий стан негритян
спільноти використо-

вують противники інтегра-
ції Сумною правдою с що

чорні кіль-

ка домів серед білих там
швидко заводиться неохай-
ність на вулиці галаслива
гульня по ночах напади на
самітніх прохожих особли-
во жінок В публічних шко
лах з більшістю чорних уч-
нів рівень навчання і дис-
ципліни спадас нижче при-
писаного стандарту Не див
но що білі в таких випад-
ках міняють мешкання і
тікають від чорних сусідів
І мабуть —правдою до

деякої міри — є тверджен-
ня губернатора Воллеса пе
ред сенатською комісією
Що негритянський інтегра-
ційний рух інспірують та
ним керують комуністи На
Цей аргумент українці по-
винні звернути пильну ува
ГУ- - Якщо б комуністичним
агентам справді вдалося о-пану- вати

„негритянську ре
волюцію" та використати її
Для своїх цілей то це

б грізна могутня зброя
в Руках Москви в її зма-
ганнях до супрематії над
світом Саме в цьому аслек- -
СІїтдГРИТЯНСЬка проблема в

с проблемою світовою
1 проблемою нашою

СШа0 борються негри в
Більшість чорного

населення в США бере ак-
тивну участь у Мирній ре

В масових демон- -
траціях переважає молодь
безробітні Неграм не до

до дня 29 серпня ц р Замов-

лення нічлігів — на адресу
„Соїбзівки"
Збірка змагунів о год 4 по

іпол 31 серпня біля басейну
Легкоатлетичні змагання за

першість УСЦАК Прохається
провідників легкоатлетичіних
груп привезти зі собою весь
можливий (диски рати-
ща 'яізра тасьми до міряння
стартери та штопери)

5-- ті з черги легкоатлетичні
змагання за першість УСЦАК
1963 р відбудуться в днях 7-- го

і 8-- го вересня 1963 р на оселі
СУМА біля Детройту в
3-- х групах а саме:
юначки і юнаки до 15 р
'юначки і юнаки віа 16 до 18

років і

їжінки її 'чоловіки пснад 18 р
Початок змагань — 7-- го ве-

ресня о тсід 1-- ій по пол
ПРОГРАМА:
Чоловіки: біги на 100 400 і

1500 їм гінці 4x100 м стрибки
у довж'пь височінь та жерд-
кою метання --диском і рати-

щем та стусан яідром
Юнаки 16-1- 8 р: — як чолові-

ки тільки замість бігу на 1500

м — доіг на 800 м
Жінки юначки (обі групи) і

юнаки до 15 р: біг на С0 м гін-

ці 4x60 м стрибки в довжінь
і висоту метання диском і ра-

тищем та стусан ядром
Зголсшеиня учасників з по-

данням конкуренції"! слати а

руки провідника змагань —

п Єегєия Ооухівського
2607 "Шіаіеп

НапНгатск 12

ЧИ РЕЗИҐНАЦІЯ АРХИЄПИСКОПА МСТИСЛАВА?

Вінніпсґський „Вісник" у чи-

слі з 15 серпня 1963 року' подав
за американським журналом
„іАКІЮ" (ч С) вістку мовляв
голова Консисторії Української
Православної Церкви в США

архиспископ Матпслав тіравдо-педібн- о

зрезигнус з посади в

Консисторії

Серед трьох різних причин
які мали б скластися на рішен-

ня резпгнувати „іАГСЕО" назвав
і те що „Вісник" з деякого
часу „роаоолачус" Мстислава

за виражене ніш бажання пої-

хати на Ватіканський ~Собор"

Вісник" — офіціоз УГПЦер-кв- и

в Канаді — в кодіентарі
3 Р В заявив що він ні разу
не згадував імені архпеп Мсти-

слава у зв'язку з Ватіканським
Собороді"

Далі ясно сказано що Укра-
їнська Треко-Православ- на Цер
ква в Канаді не вишле спосте- -

рігаїчів на Вселенський Собор
Оголошення до змагань прий Секретаріат сприяння едно-ма- с

Б Рак (як подано вище) сті християнства „ні одну з Укр

них

ської

коли закуплять

бу-
ла

"оції

виряд

Ки:з"

Місії

сить формального зрівнян-
ня в правах вони хочуть
вибороти собі фактичну рів
ність з білими перестати
бути громадянами „другої
кляси" Проте думки від-

носно суті цього зрівняння
та способів боротьби поді-
лені Перевагу має ідея ін-

теграції — злиття з білими

на засаді рівности Покищо
йдеться лише про еконо-

мічну соціяльну та куль-

турну інтеграцію проте ос-

таточна ціль — расове злит
тя Негри бажають мешка
ти всуміш з білими в тих
самих кварталах вчитися
в спільних школах займа-

ти посади нарівні з білими
і за однакову зарплату на-

лежати до спільних церков
організацій клюбів тощо
Вони надіються що внас-

лідок такого зближення
прийде до мішаних под-ру- ж

які остаточно дове-

дуть до одної — мулатської
раси Інтеграцію хочуть пе-

ревести негайно щоб при-спіши- ти

процес культурно-
го розвитку чорних Всі ве-
ликі демонстрації які зі
стихійною силою спалаху-
ють по всій території США

відбуваються під гаслом:
„Інтеграція — від сьогод-
ні"

Під натиском масових де
монстрацій білі — бодай

сповидно — годяться на не-

гайну інтеграцію В остан-
ніх місяцях всі установи в
півн штатах — публічні і

приватні приймають негрів
на добрі посади Боротьба
виплачується!
Частина негрів — віднос-

но мала — не бажає роз-
плистися в мулятстві їх

ГОМІН УКРАЇНИ 31 серпня — Лиизі 1963 стррі7

до дня 23 серіпня ц р
ДРіУЖігнові тіершуни будуть

нагороджені мандрівними тро-
феями а тіершуни хонкуренцій
— грамотами
Впиісове — 50 ц від особи

Еплачувати при реєстрації
Иічлііг і шрокарчувашія за

оплатою 150 дол бід особи для
учасників забезпечені за попе-

редній зтолошепням Вони по-

винні мати власні накривала
Система клюбного точкуван-

ня: 10-7-б-З--
Е-І —гінці — под-

війно

Господарем змагань Осередок
СУМА ім 'Пилипа Орлика в Де-

тройті
("Управа УСЦАК заохочує Про

соди організацій подбати про
масову участь своїх членів в
змаганнях бо ці змагання бу-

дуть переглядом наших сил пе-

ред планованого зустріччю з
балтійцями в слідуючому році

Доїзд до оселі СУМА „Київ":
З Канади: граничним туне-

лем до середмістя Детройту
звідси ґренд Рівер Авеню на
піенічний захід до Севєн Майл
Роед якою продовжувати пря-
мо па захід через Нортвіл до
східнього берега озера Гвітмор
та дорогою МекНеллі до оселі
ДШ'е"

Зі заходу: до ді Енн Арбор
звідси на північ до озера Гвіт-

мор і його беретом на схід до
дороги МекНеллі до оселі „Ки-

їв"

Управу УіСЦАК очолюють:
Я Хоросгіль — голова В Куоь
— писар

Правосларшх Церков не запро
сиві вислати спостерігачів на
цей Собор"

З якою ж тоді оправою від-

відував дштрололит Українсь-

кої Католицької Церкви е Ка-

наді Макспді митрополита УГП

Церкви в Канаді — Іларіопа?

Ім'я Галгші Андреадіс контр
альта оперного театру Ко-льс- н"

у Буенос-Айре- сі добре ві

доме українській громадськос-т- і

їв Арґентіні з її виступів на
національних академіях а особ

лизо на ЮЕІлейних концертах
відбутих впродовж останніх

трьох літ на пошану Тараса
Шевченка і Миколи Лисенка1 в
театріх „іКолісео" „Кольон"
і в Ля Пляті (столиці иайбіль-шо- ї

провінції Аргентині) та не
чуже також і аргентинським

кругам любителів вокального

гасло — збереження чисто-

ти чорної раси шляхом роз
будження расовоїчгордости
негра І вони теж бажають
піднести культурний рі-

вень негра зрівняти його
з білим але власними си-

лами і самоорганізацією
Найсильніша їхня організа
ція „Чорні мусулмани" на-числ- ює

біля 100 тис членів
Білі противники інтегра-

ції що здригаються на дум
ку мулятизащі всього насе-
лення США попирають цю
течію Під впливом страху
що мирна революція негрів
кожної хвилини може за- -
мінитися в криваву вже і
вони ладні піти на далеко-йду- чі

економічні і політич-
ні концесії але за ціну збе-

реження відокремлення
рас
Хто виграє — покаже

час Треба признати що бо
ротьба чорних за людські
і громадянські права з'єд-

нує їм симпатії не лише в
США але в усьому світі
Також спосіб цієї боротьби
— відважний жертвенний
і дуже достойний — ловить
за серце Все це доказує
що негри мають розумних
провідників — головно се-

ред духівництва які вміли
дуже дбайливо виготовити
пляни і --підготовити маси
до активної боротьби Ці
пляни підготовку і методи
варто докладно вивчити
Офіційно негритянський ін
теґраційний рух очолює ор

ганізація під назвою "N8-глоп- аї

Аззосіатлоп Гог Асіуап-сетеп- т

о( Соїогесі Реоріе"

в скороченні КААСР

М Мадсй

ДВІ ЦІННІ ПЕРЕМОГИ СТ „УКРАЇНА" - ТОРОНТО

Торонто 20 8 1963 „Україна" — „Хорватія" 3:1

Торонто 22 8 19СЗ „Україна" — „Олімпія" 3:2

По двотижневій бездіяльності
— вступили червоно-черн- і в

дальші бой за чемпіонат Націо-

нальної Ліґи в дещо непідгото-вані- й

кондиції що далося різ-

ко "завважити під час зматань
з німцями до яких наша дру-

жина зокрема не діас щастя
Німці і тим разом виявилися
більш скоординованими) в офен
зишшх акціях Два напасники

завдяки кращій фізичній кон-

диції викликали' більше замі-

шання лід пашігми воротами
ніж ціла наша п'ятка нападу
Так в офєнзіпзі як теж в де-феїгз- иві

німці були на дрібну
частиночку секунди скорішими
від наших змапунів чим часто
нівечили спроби нашого напа-

ду здобути їхні ворота В кін-

цевих хвиїлинах однак щастя
усміхнулось в бік нашої оди

ІГОР ДЕНЬ 24 8 Р

прогр оч
2 3 21

4 2 18

3 2 16

б 29і24 15

4 3 15

8 3 7

Н 11г54

1 Гакоаг 14 9

2 Украйна 14 8

3 Італія Віртус 12 7

4 Гунґарія 13 7

5 Смігалія 13 6
6 Естонія 13 2
7 Хорватія 12 0

Змагання „Хорватії" з „Гун-ґаріса- о"

Злійшії" з „Віртусом"
'Гакоагу" з „Україною" та' „Гун

ґарії" з „Віртусом" що відбу-

дуться! протягом цього
вирішать які чотири команди
ввійдуть до фінальних
„шлей офф" Коли поглянемо на
покажчик ігор то побачимо що
всі п'ять дружини які ТЕорять

п ПРОТЕКТОРА
ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІҐИ

Повертаючи до наших завваг
відносно руйнуючих у своїх на-

слідках діахінацп п Сімпсона
та других творців і покровите-
лів футболу —

хочеться подрібніше проаналі

Талановита співачка

і

мистецтва Воно згуртувало
численну 'деб'ірну публіку
яка ©щерть запевнила ком-

фортну залю Лсспольдо Лю-гоп- ес

— діедерного театру „Сан
Мартін" в Буенос-'Айре- сі в не-

ділю 28 липня ц р

3-іпо-
між чужинецьких гос

тей були присутні на залі сві- -

ШШШШШШШіШШ

ШЯІШШШШШЯШЯЛ
тової слави диригент Феруїчі-й- о

'Калюзіо і композитори П

Де Рогатіс та А Копитович
які в ічасі іперерви щиро ґра-тулюва- ли

артистці за чудове
виконання їхніх творів „Гір-

ська тополя" і(першого) і
Марія"' '(другого) Крім цього
— 86-літп- ій директор театру
— Кирило Грасі Діяз повний
життєвої вітальности' стару-шо- к

у 1923 році спрова-

див був до Арґентіні! славний

хор О іКошиця — просидів
непорушно весь концерт лю-

буючися пізні

Голос Галини Андреадіс не-

звичайної красці багатого тем-

бру непересічної іпсіеиоти зву-

ку й 'діяпазопу що дозволяє
опівачці досягати багато соп-

ранових нот і В'СІ піпзькі ноти
коптральта із задержанням іде
альної лінії в регістрах
Він технічно їй динамічно без-

доганний Легкість емісії вро-

джене почуття фразування і

риггму незвичайно естетичний

вигляд у опіві ар-

тикуляція — 'це ще додаткові

прикмети співачки

іСлухаючір Т Андреадіс ми-

моволі шукаомо порівняння із

кращими вико-

навцями На пашу душку її
багатиій природний голос на-

гадую найбільше толос незабут-

ньої О Петрусенко але по спо

співання та інтерпретації
таки нікого іншого а Галину
Андреадіс
її 'принципом с спів1 повний

екопрееіїї У нього вкладає во

надцяту коли Де Сісто впер-

тим наступом аїриві® м'яч під

ворота противника а молодень-

кий Романів довершив решту
чим запевнив своїй команді цін

ну передюгу над противником
який вперто наступає нашій

одшіЕдцятці на п'яти Змагання

мали дуже інтересний та емо-

ційний перебіг якиді з певніс-

тю леревиїцали не одні змаган-
ня Професійної Лігиі Шкодує-

мо що більше глядачів а зо-

крема прихильників нашої дру-

жини не були наочними овідка-м- и

такого емоційного омагу Во-

рота для „України" здобули Пе-терс- он

Довгалюк і Романів

дя незрілий щоб провести такі

змагання Робив часті похибки

Глядачів сіє більше трьох со-

ток

ПОКАЖЧИК НАЦ ЛІҐИ НА 1963

ігор вигр вігіч воріт
40:13

37:20

30:12

1

22:23

12:29

1 1

тижня

ігор

ШКІДЛИВІ МАХІНАЦІЇ СІМПСОНА

іпрофесіішсіго

а

„Аве

який

чаром нашої

усіх

знаменита

українськими

собі

Суд

чолівку мають однакові мож-
ливості здобути чемпіонат Ліґи
Несподіванки в роді ремісового
висліду Естонії" з Гакоагом"

чи 'передюги тісї самої
--
Естонії"

над претендентом до чем-

піонату „Віртусом" дають пос-ма- к

завзятості змагань в кінце-

вій фазі ігор

зувати загадочні причини від-

мови дозволу на розіграния то-

вариських змагань монтреаль-сько- ї

„України" з СТ „Україна"
(Торонто)
В першій стадії пляиувань

на свою чутливу душу і в но-

тах багатих у всі засоби му-

зичного вислову передає її
слухачеві Г Андреадіс — це
тіалсва співачка сцени чи ес-

тради і тому щоб оцінити її
вповні треба не тільки її слу-
хати але і бачити До речі
слід додати що зовнішній ви
гляд артистки не мас оовсім
підстав оаздрити її голосові
Вже сама поява співачки на
сцені а'еднус їй симпатії пуб-
ліки

'Міг не будемо вдаватися в
аналізу поодиноких точок об- -

ширної програмні на яку скла-

дались твори Перголезі Бетго
Еєна ШуЛертаї Регера Когаї-товп-ча

Гваставіно П де Ро-гаті- са

Верді і Бізета у першій
частині і Стецєнкаї Степового
О Нижанхівського Барвінсь-ког- о

Гнатпшина Людкевича і

Лисенка у другій але скажемо
загально що рівень передання
усіх творів о їх оригінальних
текстах відповідав під кожним
оглядом найкращим традиціям
вокального мистецтва

'Наше окреме признання за
поенє експресії виконання
„'Смерть і дівчіша" — Шубер-т- а

„Аве (Марія" — Копитови-ч- а

та демонічної повної дра-
матичності арії чарівниці з
ДЗалю-іМаскара- д" Верді яка
дата можлиіЕ'Ість артистці ви-

користати всі її багаті вокальні
засоби: діяпазон і динаміку
Щодо виконання творів укра-
їнських композиторів то смі-

ло можемо твердити- - що рід-

ко коли нам довелося помути
такі прекрасні виконання як
Мтіулі літа молодії" „Жи-

та" чи „Спи дитинко моя" як
цього дня а арія Татарки з
Тараса Бульби" — Лисенка

викликала найвищі слова при- -'

знання фахових кругів

Вуря 'довготривалик оплес-
ків після двох народніх пісень
(які прямо ізачарували чужин-
ців!) приневолила артистку до
двох наддатків: „Гопака" Му-соргськ- ого

(в українській мові
за словами Тараса Шевченка)
переданого бріплянтно і незви-
чайно ориґінаїльно та арії з
„Трубадура" — Верді Китицю
квітів вручив артистці голова
Української Центральної Ре-

презентації та голова Централі
українського товариства „Про
звіта"

Фортеліяновий супровід був
у руках маестро театру „Ко-льс- н"

Хорхе Лсхнера який
па жаль далеко не міг засту-
пити перешкодженого постій-

ного акедтпаиьлтора артистки
Карльоса іМа'льосраі

Роман Сасик

зустрічі обок українських ко

манд — провід ланки СТ „Ук
раїна" — як належить — звер
нувся до п Сімпсона як до се--

кретаря Онтарійського Футболь

ното Союзу а який "рівночасно
займає високошіатну посаду се-

кретаря Професійної Ліґи —

про дозвіл яа рооитру зматань
Сгапсон спочатку великодушно

виявив свос позитивне ставлеп- -
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Олена Гікава

У 50-річ-
чя смерти Лесі

Вихром гналися коні по
українському степу Тишу
дико прорізували вигуки
наїзників-тата- р Сонце про
бігало по їхній зброї і від-
дзеркалювалося на смагля
вих диких обличчях Вони
оточили Ведмедівку і би-

лися певні своєї перемоги
Та в їхні ряди вдерся від-

діл очайдухів на чолі яко-

го була жінка Це попівна
Уляна палко орудувала
своєю шаолею З її очей
сипалися іскри гніву і впер
тости Прийшов момент
коли опустилася шабля з
дівочих рук і покотилася
під ноги коневі Та це був
тільки початок Вона заги-

нула але її побратими —
ведмедівці запалені її ге-

ройським духом здобули

перемогу і склали пісню:

„Ведмедівська попівна

побіду вчинила сімсот ту-

рок яничар з коней пова-
лила"
Метушилася Буша Ля-

хи наступали Здавалося
виходу не було Жінки й

діти бігали кричали Чо-

му не увійшов в туман за-

буття цей напад? Чому ми
його пам'ятаємо? За зав-

зяту відсіч за чудо? О ні

— за геройський чин жін-

ки Ми не можемо забути
геройської смерти жінки
сотника Зависної З її ніж-
ної руки в понурому льоху
заіскрився гніт і за хвили-

ну сила підпаленого поро-

ху повалила мури замку
Після героїчних часів

нашої історії насунулася
на наш край чорна чума
чужого панування Довгі
дні рабської праці коли
зорі мерехтіли але їхні іс-

кри не падали в заспані
душі українців Аж поки
після віщого слова Шев-

ченка не спалахнув дух
Лесі Українки у народі і

не рвалася „туга за героїч
ним вгору до сонця до
зір до боротьби
Народ снувався в тума-

ні дивився додолу забула-
ся минула слава Були тоді

матері тихі покірні муче-
ниці які потайки співали
українські 'пісні півголо-со- м

вимовляли українські
молитви шептали своїм ді

тям казку про минуле —

про волю славу прадідів
Але чому не було тоді від-
важного серця? Серця що
хотіло б жити буохливо

жити і боротися як писала
Леся Українка:
ОА гори гори золоті верхівля!

Та нащо ж я до вас так
пориваюсь?

Та нащо ж я люблю вас так
тужливо?

Невже мені не суджено дістатись
На ваші заповідні високості?
Коли мені не дано крил міцних

Щоб я могла орлицею підбитись

Геть високо понад найвищі гори
То прагну я собі потоків сліз

Гарячих сліз нестримних

раптових
Що рвуться з глибини самого

серця
Джерелами живущої води
Нехай би з них душа моя

повстала
І з мукою тяжкою подалася
На те верхів'я вічно світлянее

Що мріє здалека моїм очам

Так неприступно як і тії гори
Що я на їх лиш мрією літаю

І може б дух мій наче тая

хмарка
На високості раптом одмінився

Просвічений нагірним чистим
світлом

Леся Українка — перед-

вісниця нової героїчної
доби Вона чітко визначи-

ла мету свого творчого

шляху:
Леся Українка свідома

свого'' призначення свого

обов'язку супроти батьків-

щини: „будити мертвих"
кликати до бою не падати:
Хто наложив на мене обов'язок
Будити мертвих тішити живих
Калейдоскопом радощів і горя?
Хто гордощі вложив мені

у серце?
Хто дав мені одваги меч

двусічннй?
Хто кликав брать святую

оріфламу

Пісень і мрій 1 непокірних дум?
Хто наказав мені: не кидай

зброї
Не відступай не падай не

томись?

Чому ж я мушу слухатись

наказу?
Чому втекти не смію з поля

чести
Або на власний меч грудьми

упасти?

Що ж не дає мені промовить

просто:
„Так доле ти міцніша я

} корюся!"

Чому на спогад сих покірних

слів

Рука стискає невидиму зброю
А в серці крики бойові

лунають?

Вся її творчість — це ди
наміт закований у строфи
а строфи ті присвячені її
батьківщині її строфи не
писані про вишневі садоч-
ки про голубів що ворко-

чуть —Ні! її душа тужила
за чимсь іншим вона хоті-

ла іншого призначення в
житті:

Я не на те слова ховала вас
І напоїла кров'ю свого серця
Щоб ви лилися мов отрута

млява
1 посідали душі мов іржа

Промінням ясним хвилями

буйними

Прудкими іскрами летючими

зірками
Палкими блискавицями мечами
Хотіла б я вас виховать слова!

Щоб ви луну гірську будили

а не стогін

Щоб краяли та не труїли серце
Щоб піснею були а не

квилінням

Вражайте ріжте навіть убивайте
Не будьте тільки дощиком

осіннім
Палайте чи паліть та не в'яліть!
Я — вихор я — вогонь
А вони спинятися не звикли

Нові лицарі дужі стали
до бою за права народу —
волю і державну незалеж-
ність України Поруч чо-
ловіків як за княжих і ко

З'ЇЗД ОБ'ЄДНАННЯ

23 травня цього року в Брюс-

селі
ів-ідбуїз--

ся
З'їзд Об'єднання

Українок Белигчі Діловими нара
дами керушллзі президія в складі:
їігж 3 Вігпязь І Коваль Л Деч-чу- к

і О Хохохях

іПріосутші 26 делегаток ршрезен
путати секції ОУБ у Льєжі Щар
леруа і Звдргберзі та індівзоду-альїн- е

членство

Робота з'їзду започаткувалася
привітами з боку лрігеїутліих гос-теіічтрадатаївін- ігкш

унр промадсь-кіг- х

організацій як 5 тшсіліозішг
що інадійінли чівсельїно і з тере-

му Бельгії Барони і з-- оа океану
З'їзд ірозгдшуїз і затвердив

внесеш поправки і доповнення

до статуту ОУБ Каденцію Голо з
тої Уідравн з 3-о- с ромів зменшено

до 2 --ос 'років Постановлено також
— окликали конференцію ОУБ в

часі поміж З'їздами збільшити

число тлеійв Головіиої Управи
Звіт Головної Уігтраіан охоплю

вав пророблету працю так Цен- -

праші к і Секцій колон ої зокре
ча

Після днюкуіоій і уділеотня аб--
(еоаноторії отДрано одноголосно
до окладу і ошшіоі уорліви: шж
3 Витязь (голова) Є Бачтсику
(Ічііа заступниця) лґр С Зеле

Щ (2чга заспуіпініііця) І Коваль

(іскарйніочіка) Н Доброшаасиюу
(ісеШрегаїрка) Л Деччіук і І Фу
торсику (члени) К Федішиянс К
Раб і С Наіуімовнч (члши-аасту- п

лиці) С Душпкч 1 П Галафірда
(члени)

Українки

зачих часів стають жінки
їх бачимо в рядах УВО
ОУН УПЛ
Рвуться пальці довгі і стрункі

Роздерти звички мов старі

котари
Щоб взяти зброю з вашої руки
І вдарить твердо там де треба

вдарить!

Перервану нитку героїз-

му пов'язала між минулим
і сучасним життям Леся

Українка Вона відкрила

душу героїні
її втомлене важкою не-ДVг- ою

тіло лягло на вічний

спочинок 50 років тому
але її дух живий Вона від
крила таємницю виявила
нам душу героїні Навчи-

ла нас 'про її біль її тугу
про силу що виринає з ве-

ликої любови і великої не-нави- сти

Вона своїм пером
оживила для нас героїв
з далеких століть минуло-
го Ці перестали бути
казковими а стали дійсни-

ми
Може б вона ніколи не

пізнала таємниці їхньої іс-

тоти коли б не великий
дар від Бога: могла зрозу-
міти потужність людського
духа Для неї — від дитин

Як
НОВА УПРАВА ВІДДІЛУ
ОЖ ЛВУ В ГАМІЛЬТОШ

10 березіга ц р у пришцошгях

доміу СУМ
--ЛВУ вибулі іся За-ізл-

ші

збори відділу ОЖ ЛВУ в

Глайльтош У президії ЗОорш

що їч викрила заступниця голо-

ті Д Пріїіпіа були: ЛІ Телі-шевсьі-
ьа

— голова А Сашвська

— сйнретаірн1 та 'почесані члени
президії — Д Душмсо під міс-

цевого ОСУМ і тИ Я ДіРба від
Батокпівсьііого Коміітвту ЮСУМ

які теж зложити іпріїшіггаїшія

Зіуігуївали: Д Прігяма за сек-

ретарку М Лінтзііін Я Диба у
застуїгеатві

культ-оютітнь- ої рефе-реіггк- п

С Фесяк фінансовий злзіт

ітоцата П Кульчшцілд за гоопо

длірську ділянку злйлуїзала Є Пі

чоцмка за ауїлйльчгу опіку — Н
Купім Доповненим про всю ді-яшй- сть

ОЖ ЛВУ подала Д
Гірнича

За Каїщролшу Комісію звіту-
вала Л Кріиаиуль'сь'иа

ПІСЛЯ ОиіСІІВЛСІНОЇ і ділової дис
куси' над звітами схвалено абсо- -

УКРАЇНОК БЕЛЬГІЇ

У ігсроцеоі озоеї праці З'їзд роз
гаяную ряд ВЗ&НТИВІК питань та
випис івідпоциЬна постаїнотш
Так з інагодн 900-річч-

я каро
нації на французький тцрестол кн
івісикої ніїжніги Аніїш Ярослданн

ївшнесено рішеївня зорганізувати
спілілцуі поїздку ідо Санліс (манас
тир у Франції заснований а

шою нкяикною де зберігається і

даншніі її нам'ять При цій нагоді
піідаідати також українські пам
Вся праця З'їзду проходила в

яттки в Паріїюі

діловий і друнзчіїі атмосфері

З НАДІСЛАНИХ ЛИСТІВ

Високоповажанії і Дорогі Пані!
З доручення З'їзду нашого Об-єднаш-

ея

що пТибуївся 23 5 1963

ір маємо велику шану переслати
Зам паші лайщиріші вітання
Разом з цим хочемо оіисловпггн

Вам пгашу інаїїщирішу вдячність
за Вашу л аюкаву ггідліріимку в
час нашої підготовчої органгза
цінної праці перед З'їздом Дя

куємо також за Ваш цінний прн
ів'ігг та таш З'йзід який буїв прий-
нятий учашицяміг оплесками
О 'ісадії на нашу дальшу тісну

епіівирацю залишаємось з висло-
вами глибокої пошани і націо-ігалишя- м

прилитті
Президія З'їзду СУБ:

Інж 3 Витязь голова
І Коваль заат голови
Л Демчук секретарка
О Хохоляк секретарка

ства важко хворої — на

все життя замкнулися две-

рі до нормального життя і

нормальної праці Це зро-
зуміла вона і тоді в двобої
зійшлися дві потуги — зем
ська що кликала як кли-

че кожну лю" підда-

тись долі іти життям од-

ним кроком з сірим буд-

нем з малими турботами

з малими завистями і ма-

лою земською любов'ю —

а друга надлюдська геро-
їчна що з піднесеним вго-

ру чолом рекла:
Я на гору круту кам'яную

Буду камінь важкий піднімать

І несучи вагу ту страшную

Буду пісню веселу співать

В довгу темную нічку невидну

Не стулю ні на хвильку очей

Все шукатиму зірку провідну

Ясну владарку темних ночей

Так! я буду крізь сльози сміятись

Серед лиха співати пісні

Без надії таки сподіватись

Буду жити! — Геть думи сумні!

Небезпека вабить її жит
тя повне тривог Вона
йшла за покликом чогось
таємничого величного елі

пучого і небезпечного до
чого рвалася душа кожної
жінки-герої- ні вгору від
марноти землі А ліхтар
що освітлює наш шлях це
„туга за героїчним" Лесі

Українки

ми працюємо
люгоріію уступаючій 'упраші й об-рл-

ио

до нової управи: ЛІ Кор-ча- к

— голова Д Прігіііча М

Тел шевська П Кульчпцька Н

Куш ч А Кузгішин А Щсмрсй

КОНТЕСТ ПОПУЛЯРНОСТІ!
На придбання фондів та роз-

будову їлитньої оселі „Б'їлогор-ща- "

шйдлііл ОЖ ЛВУ їв Судбу-р- а

іутлаштувазі ікоівгеїст популяїр

й %м щ "і Ш 'І Ш її

зліва: Шев'як перша

Люба

носгтн В ікоіртесті брали участь
л-- і Л Шев'як п- -і К Плотиця

п- -і А

Дня помочі 'в ікоктесті був ство
іренітй Конгестовий чсочііітет у
емладі: 'п4 Л Єччуік п4 О Да-іаидя- їк

'п-- іі І Саівків іп4 Р Хо-міци-
ка

іп4 'К 'Радомісьтса

'Коронацію довершіпа панна

іУкрашсьха Вільна Академія
Наук у Канаді весь час пере-
водить акцію розбудов украї-
ніки і зберіганий українських
слідів на чужіші Так:
1 В 1955 р примістила в Му-

зеї замку в Альказарі Еспа-ні- я

поеліу Б Ю Аптонича в
українській та еолавіській мо-

вах

Вітаємо відділ ОЖ ЛВУ в Суд
бурагс з його уіспіхами в праці

років
що його в м

ц р Щаста вам Боже
ОЖ ЛВУ

2 В 1961 р фото-

портрет Марії (Марко-
вий) в місті лікування в Бад-Швальб- ах

смерти Ле
сі Україсгки УВАН задуацує при

За

Недавно відвідала я дві-

чі одно велике місто в Ка-

наді де українців є біль-

ше ніж було їх у Львові

перед другою світовою вій-

ною За кожним разом по-

трапила на весілля мо-

го повіту — одначе на
жаль — це було аж двічі
— мішане подружжя з ір-ляндц- ями

Сумно робиться на душі
коли подумаєш скільки за

І ЇЙ '

-

ве-

ресні

ходів і старань докладають
наші батьки щоб їхні діти
не розгубилися „на розпут
тях велелюдних" не за-

тратили цього почуття лю-

бови й прив'язання до сво
єї мови до своєї Церкви

традиції звичаїв
пісень культури до своєї
батьківщини землі своїх

предків!

Наші матері вчать своїх
дітей перших слів у рідній
мові навчають рідних мо-

литов ведуть до своєї цер-
кви садочка школи до
молодечих організацій як
СУМ Пласт посилають до
літніх таборів молоді
Вкладають у це святе діло
багато посвяти енергії ча-

су й коштів
А кінець цього всього

Є Пічоцика й А Садівська —

члени

іКонтіротмна Комісія: Л Кризо

кулисика С Саанцьїка і Ю Прн

цак А Садівська

Люба Ґочко забаві 18 трав-

ня ц ір

'Королевою 'вийшла п-- і К Пло-

тиця що одержала 5290 голо- -

сів ні— і Л1 Шез'їяік — перига отрин

цесз (4330 толосівв) і пані А Ду
бецика — друга прпнцеса (2750
голосіїи)

За 'оаій труд іконгтеотаїшкн бу-

ли обдароваїй інагородаїмн і кві

оамії Керуїваїа імпрезою іп- -і К

Фіцугіял Ушраза ОЖ ЛВУ юкла-да-€

шівру подяку івісіч контес-тантка- м

за їмнгй труд

містити її портрет в місті її пе-

ребування в Сан Ремо Італія
і збагатіли Сан-Ремсь- ку пуб-

лічну бібліотеку творами Лесі
Українки

На цю акцію УВАН не мас
власних фондів а тому ввер-

тається до українського грома-
дянства прийти з допомогою а
цю ціль

Пожертви навіть найменші
просимо присилати на адресу
УВАН:

ІГУАІі
Р Вох 3597 51 В

4 Мап

Ліарія Бек — радна міста Де-

тройту буде гостем ор-

ганізацій Торонта 29 вересня
1963 р За ближчими інформа-ціям- и

просимо слідкувати пре-
сі

Сидять п-- 1 М — принцеса п- -і К Плотиця —
королева і п- -і А Дубецька — друга принцеса Стоїть: панна

Ґонко — королева з попереднього контесту

і

Дуйецьїка

УВАН У СПРАВІ ВІДЗНАЧЕННЯ 50-РІЧ-
ЧЯ

З ДНЯ СМЕРТИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

впродовж 10 існування
підзначуватиме

Цеігграля

примістила
ВоичОк

її
Ніяіеччішіа

Тепер в роковини

чисто українську

кзї$

обряду

іііа

О

№іппірс£

жіночих

в

часом буває такий що донь
ка чи син одружуються з
чужинцями І тоді пропа-
дає вся ця довголітня пра-
ця бож знаємо з практи-
ки що в мішаному подруж
жі „наша сторона" майже
завжди тгрограс себто —
переходить на чужу мову
Тільки виїмково бувають
випадки що чужинки вив-

чають українську мову і

навіть учать її своїх дітей
розуміється побіч чужин-
ної Такі діти виростають
у двомовній родині (у кра-

щому випадку!) але ско-

ро переходять зовсім на

чужу мову очевидно про-
падають для нас
На жаль ані в Канаді

ані в Америці не маємо ук-

раїнської статистики не
знаємо скільки наших ді-

тей ходить до українських
шкіл належить до укра-
їнських молодіжних това-

риств скільки відбуває
літні табори? Який це від-

соток з усієї нашої дітво-

ри й молоді? І скільки є в

нас чистоукраїнських по-

друж а скільки мішаних?
З обсервації нашого ро-

динного життя відомо що
мішані подружжя часто не

витримують проби часу
Бувають доволі часті ви-

падки що чужинці поки-

дають своїх українських
жінок і шукають за своїми
залишаючи своїх перших
жінок з дітьми
Деякі наші хлопці поже-

нилися з німками ще в Ні-

меччині й Австрії навчили
їх української мови и вони
ходять до українських цер
ков і товариств — одначе
їхні діти скоріше асимілю-

ються ніж з чистоукраїн-
ських родин
Найгірше буває в малих

містечках де мало укра-
їнських поселенців Тому
наша молодь ходить там
на чужі забави де знахо-

дить собі подругів життя
Ця справа така важли-

ва що необхідно присвя-
тити їй якнайбільше ува-
ги

Це не тільки чисто осо-
биста родинна справа —
але й рівночасно загально-
національна — справа на-

ших церковних громад то
вариств а головно — на-

ших жіночих організацій
Бо вся наша виховна пра

ця над нашою молоддю
пропадає якщо наша мо-

лодь закладає мішані ро-

дини
Всі наші організації цер

ковні і світські влаштову
ють літом численні пікні-

ки зимою — забави щоб
наша молодь пізнавалася
не ходила на чужі імпре-
зи де є небезпека — знай-
ти собі "чужу пару
Одначе треба цю оправу

ставити зовсім ясно та не-

двозначно при кожній зу-
стрічі з нашою молоддю
при всіх наших родинних
святкуваннях під час та-
борів різних товариських

ЗМЕНШИЛОСЯ ЧИСЛО
НЕЗАМУЖНІХ ЖІНОК

Вашінґтои Бюро населення
заявило що в ОША значно
зменшилася число незамуманих
жінок 'У 40-и- х роках 15 проц
американських жіигок віком
30 до 35 не були замулені а в
60-и- х роках лише 7 проц ще
не ізамужліі Бюро твердить оп
тим'їстично іщо майже езадодз
го исі американсьмі жінки бу-дут- гь

мати 'чоловіків Також
значно 'зчепшлпаол стан бездіт-
них 'супрутж Більшість суигрумс
буїде мати 3-- 4 дитини 65 проц
усіїх жінок виходять заміж пе
ред 21 ірясач жнггтя

родину

з'їздів при кожній добрій
нагоді

Часто наші організації
обмежують свою діяль-
ність до кількох академій
пікніків і забав щорічно'
— одначе не підкреслюють
при кожній нагоді — по-

треби закладати
чистоук-раїнсь- кі

родини Імпрези
повторяються рік-річ- но

майже завжди з приводу
тих самих наших наці-
ональних роковин і для ба-

гатьох вони вже знудили-
ся — а головно — моло-
ді Треба думати про ат-ракти- вні

форми імпрез
піднаходити добрих вико-
навців вкладати цікавий
зміст притягати до вико-
нання молодь

Зокрема наші жіночі ор
ганізаці'ї мають почесне
завдання — відіграти тут
головну ролю — пропагу-
ючи справу чистоукраїнсь-
ких подруж як одну з го-

ловних своїх завдань Без

перечно — матері мають

тут найбільший вплив на

своїх доньок і синів і м-

ожуть найкраще перекона-
ти своїх дітей щоб не шу-

кали собі чужої пари
Ця справа вимагає вели-

кої делікатности щоб зра-

зу не зразити своїх

дітей Кожна мати найско-ріш- е

завважить коли їі

дитина починає добирати
собі пару і вона може най-

більш успішно впливати

щоб цей вибір був щасли-

вий щоб не впав на чужу
особу Занадто різка інтер- -

I венція може мати якраз

протилежний наслідок —

одначе при відповідному

поставленні справи від са-

мих початків „дівування"

чи „кавалерства" своїх ді-

тей — кожна мати може

довести справу до бажано-

го кінця Треба використа-

ти всі добрі нагоди всі ім-

прези родинні й національ

ні — щоб наша молодь

пізнавалася взаємно зі сво

їми а не з чужими — та

пізніше — закладала чис-тоукраїнс- ькі

родини

Деякі наші жіночі орг-

анізації прикладають якнай

більше уваги щоб улашто-

вувати рік-річ- но
кілька

свят концертів пікніків

забав — але не думають

про те щоб їхні молоді

членки закладали чисго-українсь- кі

родини Наші

жінки з мішаних подруж
тільки дуже рідко беруть

участь в організованому

житті українського жіноц-

тва
У великих містах ця н-

ебезпека не є така грізна

бо тут є досить батато на-

шої молоді але по малих

місцевостях Всі організа-

ції в першу чергу — °Р"

галізації нашого жіноцтвз

повинні створити відповіД

ну атмосферу подбати про

добрі нагоди для нашої мо-

лоді — щоб могла найти

собі пару між своїми та за-

кладати чистоукраїнські

родини Бо це є не тільки

особиста чи родинна спра-

ва — але й справа нашого

майбутнього як національ

ної спільноти на далекій

чужині Це безспірна ттрзв"

да що мішані попгжжя

на чужині ведуть до ско-

рої асиміляції і всякі „ар-

гументи" про мішані п-

одружжя не витримують

критики і практики ІГГ

тя
Думаймо про цю важли-

ву справу поки ще є за"

пізно!
ОД
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у Канаді і про Канаду

Значення Дня праці
і(АК) День праці — в перший

понеділок вересня — мас таке

саме значення для канадців й

американців як день першого

травня для інішік країн Факт-

ично обіадва ці свята започат-

ковані були в Америці одне

кілька років після другого

Це було в Нью-Йор- ку — 81

літ тому коли тут відбувалася

перша нарада Дня праці Око-л- о

двадцять тисяч робітників

плуїя мітингу на Юніон сквері

з піснями та плякатами почали

марш Бродвеем На плякатак

будої гасла з вимогами 8-годин- -ного

дня праці Ідея швидко по-

ширилась по всій Америці І

бід тоді обрали перший поне-

ділок вересня для святкування

масових мітингів пікніків по

парках і парад ввдовіж голов-

них вулиць міст і містечок від

Атлянтнку до Пасифіху

Святкування дня першого

травня почали також у Нью-Йорк- у

Першого травня 1886 р

тут відбувся масовий мітинг ок

30000 членів Американської Фе

дераціі Праці Лицарів ордену

праці та американської Соція-лістіячн- ої

партії Головною їх-

ньою метою було продемонстру

Бати на користь восьмигодинно-

го дня праці Наї цьому Мітингу

було винесено резолюцію що

день першого травня мусить

бути відзначений як день ро-

бітників для святкування їх ле

8 ЕисШ Аує Теї ЬЕ

Чя&їїйй

!
й

Й

ремоги і для формулювання
дальших вимог Три роки піз-

ніше в Европі конгрес Друго-

го Соціялістичного Інтернаціо-

налу прийняв пропозіяцпо аме-

риканських делегатів про те
щоб дєнь першого травня виз-

нати інтернаціональним святом
для проголошення солідарности
ьсіх робітників світу
'Восьмигодинний робочий

день сорокагодинний робочий
тиждень і багато інших вимог
відтоді стали реальністю у Ка-

наді і США Право робітників
зорганізуватись у вільні юнії
за їхнім вибором обирати сво-

їх власних представників для
переговорів з працедавцями
складати умови з працедавця-
ми на базі рівности з ними
страйкувати якщо це необхідно
— усе це гарантовано законом
Тоді коли встановлювали

святкування Дня праці тянска
надмірна праця дитяча праця
антисанітарні та небезпечні

у-мо-
вді

праці та інші несправед-
ливості були широко розпов-
сюджені Тепер все або за-

боронено законом або зникло

завдяки умовам і контрактам
поміж робітніцчими юніями та

працедавцями Реальна платня
в 1963 році збільшилась трич'

за цей час
Реформи що за ник амери-

канські робітники змагалися

включаючії набагато досксна- -

КОМІТЕТ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ
Відділ в Едмонтоні

влаштовує

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ
в неділю 8-г- о вересня 1963 в Елк Айленд Парку (ЗО миль

на схід від Едмонтону гайвей 16)

Відкриття: 1 год по полудні
У програмі: Піднесення прапорів дефітяда молоді зложен-н- я

вінка на пам'ятнику українським піонерам

промова посла В Томина розиграш базарових

нагород вільні спортові ігри духова оркестра та

ВЕЛИКИЙ КОНЦЕРТ

на якому виступлять 6 хорів та 7 танцювальних

груп Едмонтону й околиці
Королева Українського Дня буде проголошена в час забави

української молоді в суботу 14 вересня 1963

ПРОСИМО ВСІХ ГРОМАДНО ПРИБУТИ

ЕДМОНТОНСЬКИИ ВІДДІЛ КУК

£КтЄ83Ж8ЄЄ2СДОЯСЯЗС8СЄЄК

ЛЕКЦІЇ ГРИ НА ФОРТЕПІЯНІ І СОЛЬОСПІВУ

Проф Галина Голинська
Приступні ціни! Голоситися:

731
1-2-

920
між 6—9 год вечером

РІДНА ШКОЛА ФІЛІЇ УНО В ЗАХ ТОРОНТІ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Дирекція Рідної Школи Філії УНО в Західньому Торонті

105 Едвін Аве проголошує

ЗАПИСИ
учнів до І II III IV і V кляс на суботнє навчання і IV V

VI VII кляс на тижневе навчання в 196364 шкільному році

Записи починаються 31 серпня в суботу ц р від 2-- ої до 7--ої

по полудні 2 вересня в понеділок ц р від 2-- ої до 7--ої по по-

лудні а в усі інші дні від 5-- ої до 7-- ої вечора в приміщенні

нашої Рідної Школи при 105 Едвін Аве

Інші інформації під час запису

!Р-- £

це

Д Гевко директор школи

г5£Яг£й££
УПРАВА РІДНОЇ ШКОЛИ

І КУРСІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім ЮРІЯ ЛИПИ

при ОСУМ в ТОРОНТІ 83 КРІСТІ СТ

оцим повідомляє заінтересованих батьків що £

В п и с и І

I дітей до Рідної Школи і на Курси Українознавства $
С на шкільний пік 19631964 7)

буде приймати в годинах від 6—8 вечером: А

у вівторок 27 серпня $
в четвер 29 серпня
у п'ятницю ЗО серпня &

в суботу 31 серпня від 10 ранку до 4 по пол $

К Закінчуються вписи у вівторок 3-- го вересня
У в год 6-- 9 вечером !(

Учні що мають доповняючі іспити зголосяться X

С в школі в суботу 24 вересня в тод 5-- ій по полудні
£

! В середу 4-- го вересня о год 6-- ій вечером буде й
Й відслужена в залі „Українського Дому" (83-8- 5 Крі- - Й

Й сті) Служба Божа в наміренні шкільної молоді
й Навчання на Курсах Українознавства почнеться Й

А в суботу 7 вересня о год 9-- ій ранку :

й АІРОСИМО шог (плп пптіягппжрішя кписін батьки Я

а°о опікуни дітеіі прийшли особисто і принесли зі :

собою свідоцтва вписаних дітей за шкільний рік Л

196263

УПРАВА РІДНОЇ ШКОЛИ

і КУРСІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім ЮРІЯ ЛИПИ

при ОСУМ у ТОРОНТІ

ЛЛЇХі&&ЖЯ&£

31

9
Г О М 1 Н У К Р А і Н И 31 серпня — Аи£іі5І 1963

лішу публічну ос-в'л- у проґре-сивп- ті

податок та інші закодл
що дробили революцію у роз-

поділі добробуту ракон про мі-

німальну платню обов'язкова
виплата допамогл лід час без-

робіття допомога для непраце-
здатний робітників довші оп-

лачувані відпустки запрова-
дження заходів безпеки по за-Еод- ах

і фабриках краща опіка
здоров'я — усі ці ґрунтовні злгі-ш- іі

тепер сталії перманентною
частішою структури американ-ськог- о

суспільства

Коротко кажучії завоювавши
собі коротший день праці кра-
щі умови праці та вищий жит-
тьовий рівень американське ро
бітшпцтво також завоювало со-

бі краще соціяшьне становище
забезпечення і значення в де-

мократичному світі — хоч і до-
сі ще не перфектне яке дедалі
все розвивасться і кращає

(Канадська Сцена) Онтарій-ські- ші

провіїщіяльний інститут
розташований у Гейлібері Он-

таріо поблизу історичного мш-сте- чка

Кобалт дає можливість

молодим людям проходити дво-
річний курс гірництва і спорід-

нених галузей щоб підготови-

тися до технічної професії в
тірнігчій промисловості Канди-

дати повинні мати 12 кляс он-тарійсь-
кої

середньої школи або

відповідну освіту з інших шкіл

в антл ійському історії мате-

матиці та стиелле наук Це сди--

Субота
серпня 19СЗ

Стор

ІШШШШШШШїШЖшШШшШтШШШ

Представники етнічних груп що виступлять 2 вересня о год 9 вечора на Ґревдстенді Національної вистави в ТоронтІ

Як ми вже попередньо інфор

мували надзвинайною атрахці-о- ю

на цьогорічній Всеканадсь-кіт- і
національній виставі буде

в дні 2 вересня День праці) о

год 9-- ій вечора на Ґрендстенді
Фестиваль пісні і танцю з уча-

стю 20 труп — представників
20 етнічних груп — „будівни-

чих країни"'

Гірнича професія

на того школа в Канаді
що мас спеціялізовану програ-

му гірництва для кішьканадця-тилітні- х

Мінеральна пролшелов-хт- ь Ка

пади відкриває великі можли-

вості праці саме в технічній га-

лузі Половина випускників то-

го курсу знаходить працю в ін-

женерному та землемірному від
ділах департаментів гірництва
Інші працюють у лябораторіях

аналізуючи золото срібло та
неблагородні метали в геоло-

гічному відділі гірництва та в

Неділя
1 вересня 1963

У

ПРОГРАМА СВЯТКУВАНЬ

15-РІЧ-
ЧЯ

ТОРОНТСЬКОІ ЄПАРХІЇ

15-річ- чя єпископської хіротонії та 25-річ- чя

священства
Його Преосвященства Преосвященнішого
Кир ІСИДОРА Торонтського Єпископа

Субота ЗІ серпня 1963 год 630 веч —

КоуаІ Уогк НоіеІ — ВаІІгоот Сотепііоп Гіоог):

Ювілейний Бенкет
90 вечора — ЗАБАВА УКЮ —

(Опіагіо Коот — Сопуєпііоп Ріоог)

Неділя 1 вересня 1963 — Колегія св Васнлія Великого

год 1030 ранку — АРХИЄРЕЙСЬКА СЛУЖБА БОЖА

год 330 по пол —

Святковий Концерт
Участь у концерті беруть:

Соня Сахно-Климец- ь Маруся Гробельська Олександра Мии-дю- к

проф Галина Голинська Осип Гошуляк струнна оркес-

тра Музичного Інституту ім ЛІ Лисенка (диригент: проф

Іван Ковалів) мішаний хор церкви св О Николая (диригент:

проф Іван Ковалів) та чоловічий хор „Прометей" при Осе-

редку СУМ (диригент: Степан Гумінілович)

До --масової участи в ювілейних торжествах
запрошують ВШ Громадянство

ПОЧЕСНИЙ КОМІТЕТ

і ПРОВІД ЄПАРХІЯЛЬННХ ОРГАНІЗАЦІЙ

28 лішіш 1963 р по довгій недузі помер у шпиталі в Тороіггі

бл п МИХАЙЛО МАТІИЧУК

Народжений 1910 р в Серафгащлх Зах Україна сирота

з самого малку Покійний був відомий серед активної і

патріотичної української громади в Німеччині і Бельгії

До Канади прибув у 1918 році Був довголітнім солідним

передплатником „Гомону України" Залишив у смутку

дружину Євгенію з дому Мулярчук і двос дітей а в Укра-

їні сестру Марію На похорон) що відбувся 1 серпня

прощав покійпого його односельчанин о В Жолкевич

В Й п

Народній фестиваль пісні і танцю

роду

На Ґрендстенді виступлять
500 іучасіписів фестивалю у на-род- ніх

одягак
Музичні ансамблі: мадярів

хорватів словаків і Зах Індій

Хори: італійський німецький

з Кіченер український — чо-ловіч- ий

хор ОУМ ДІрометей"

під дир С Гурпніловточа

Танцювальні групи: японсь

рудотопнизс фабриках Інші зай
маються розвідуванням і дослі

джуванням рудоносних терєн:в
а багато с форманами в копаль-ня- к

деякі працюють технічни-

ми тіредставтгками фабрикан-
тів гіршічого устаткування і по

стачания
Шкільний рік у Гірнігчодгу ін-отит- уті

Онтаріо розлачинаогься
в половині вересня і тривас до

15 травня Влітку студенти ма-

ють можливість заробит на оп

лату на наступний рік науки
Від багатьох років копашьні

З'їзд абсольвентів 1913-19- 63

(Закінчення із стор 4)

рання матеріялів-докуліен-т- ів

і видання книги) Ціле
щастя що є ще нагода на-здігн- ати

втрачене: на дру-
гий рік у Клівленді Ога-

йо Америка плянуеться
великий

(2-денн- ий) вагаль
ний з'їзд станиславов'ян
що мас на меті сконтакту-ват-и

всіх доступних жи-
телів тієї землі і рішити
справу видання книги
про 'Станиславівщину На

жаль не можемо ще пода-

ти докладних дат з'їзду
(вони були встановлені на
кінцеві дні травня 1964

але з уваги на посвячення
памятника Шевченкові у
Вашінґтоні з цих дат прий
деться зрезиґнувати) Так
чи інакше Клівленд має

готову організаційну апа-

ратуру яка вже підготов-

ляє з'їзд
Нам — станиславов'янам

лишається: 1) творити по
більших скупченнях реґіо
нальні Комітети станисла-
вов'ян з метою призбиран-
ня матеріялів-документ- ів

(світлин) необхідних для
задуманого діла 2) на міс-

цях подбати за найбільше
число учасників плянова-ног- о

з'їзду
Кореспонденцію у спра-

ві матеріялів про Станис-лавівсь- ку

гімназію треба
слати на адресу:

V Маїсаг

140 ВатЬигзт 5т

Тоголто Опт Сапасіа

В справі плянованого За
гального з'їзду станисла-
вов'ян у 1964 р лишіть на

адресу кореспонденційно-
го секретаря Загального Ре
ґіонального Комітету Ста-

ниславов'ян:
Мг Лаго$Іау Кгуяїаіочуусі

1815 Согпіпд Аує

СІеуеІапо! 44109 ОЬіо ЦЗА

Грошові пожертви на за-

гальну книгу Станиславів- -

Допоможіть у дальшій роз-
будові ВАШОГО ВИДАВ-

НИЦТВА сплатою заборго-

ваності! висилкою перед-

плати на 1963 рік і пожер

твою на пресовий фонд

П-І-Д-Л-О-
-Г-И

ЧИЩУ ПІДЛОГИ
І переводжу

ВСІЛЯКІ НАПРАВИ
Робота гарантована Ціни

приступні
І КОРИЛЮК — ІЖ 1-1-

763

ка шотляндська ірляндська
польська литовська українсь-

ка танцювальна група „іЧайха"

з Гааіільтонуї словацька лоти-ськ- а

австрійська індіянська

китайська і канадська
Участь беруть і представни-

ки інших етнічних груп
Цим найбільшим і найвелич-ніши- м

народнілі фестивалем на

ПРОТИ ЕМІГРАНТІВ У ЗАХ
НІМЕЧЧИНІ

Щоденник Америка)" подас

таку вістку: „Зак Німецька пре

са й радіо ловадоівлязоть що в
Міпсені Франкфурті над Май-

ном Бад Ґодесберґу! Новому

Уль?іі та по інших біільших

скттіченняк еагійрантів комуні-

стична агентура розкинула ле- -

пришіають студентш на працю
а дослідувальні компанії вер-

бують студентів для роботи е

терені

щини шліть на адресу:
0-- г МісНаеІ Тутк!

ТЬе Рагта 5ауіпд$ Со
5839 КІсіде Роасі

СІеуеІапсІ 44129 ОЬіо ІА
Всю українську пресу

просимо передрукувати цю
статтю

О Ганський

і

американському континенті бу

де проводити Джак Фішер з
Оттави — директор Комітету

для влаштування святкувань у
100-рін- мя Канада
Не пропустіть нагоди побачи-

ти перший раз на Ґрендстенді
Фестиваль пісні і танцю етніч-

них труп Канади — „будсиші-нтя- х

країни 63"- -

ЛЕТЮЧКИ

тючки тфотії еіміґранггів

(У летючках твердиться що

емігранти своїм кривавим вза1-смопоборюваїаі- яім

інтрісгалги й

доносадвт переііжоджають нор-ліально-
му

життю населення та

шкодяпь добрим сусідським
рзасминам" Зах Німеччини з

іншими 'дерлеавами У уваги
а те німецька преса нотуючіг

появч цих летючок лередбачас
іцо незабародг можуть бути за-

стосовані комуністичні терори-

стичні акти (проти елгіїїрангсь-ків- х

організацій На думку ба-

варського міністерства внутгріш
ніх справ розповсюдженими

комун агентурою аітгемігрант_
ськими летючками! за дотепе-

рішніми спостерелсенняйпг ко-

муністи своїми агітаційними ме
тодами намагаються перед те-

рором підготувати автохтонне

населення і вішравдатір#пе'рєд
громадською олінісю такого ро-

ду терариіСтіпчнЬ акти"
іПовліца вОстка пожяіень хіба

не потребуй

ПОСВЯЧЕННЯ ШКОЛИ

За Божою допомогою вдалося нам прн жертвенності і спів-

праці наших вірних довершити будову „Рідної Школи" парафії

св о Николая в Торонті З великою радістю повідомляємо

що В НЕДІЛЮ 8-- го ВЕРЕСНЯ 1963 О ГОД 5-- ій ПО ПОЛ

Ного Преосвященство Преосвященніший Кир 1СИДОР--
в

сослужениі духооенства довершить

ПОСВЯЧЕННЯ

СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬК-
ОЇ школи

Год 530 по пол — відкриття будинку

Год 700 веч — Святковий бенкет

З нагоди посвячення „Рідної Школи" запрошуємо Хвальні
Організації та ВШ Громадянство стати кумами при цьому об-

ряді Достойних жертводавців-кумі- в прохаємо ласкаво жер-

твувати свій щедрий дар на Будівельний Фонд Шановні куми
будуть почесними учасниками посвячення ] їх прізвища бу-

дуть проголошені на святковому бенкеті вписані в пропам'ят-н- у

книгу 1 поміщені в пресі

Запрошуємо все українське громадянство взяти численну
участь у цьому черговому досягненні української спільноти
в Торонті Зголошення кумів приймають парафіяльна канце-
лярія і парафіяльні організації Там же як також 1 в коопера-

тиві „Плай" можна набути квитки вступу на бенкет

Парафіяльне духовенство:

о д-- р Б Липський

парох і протопреевнтер
о П Хомнн о Г Цюпка о Ю Микитин о І Сиротинський

За Школи і Батьківський Гурток:
ЛІ Возняк І Верига Інж П Танчак

За школи й Батьківський Гурток:
Н Попіл ь М Федак М Базилевич

За Збіркову й Будівельну Комісію:
дир А Лїудрик О Тучик інж О Клюфас інж М Цибульський

АІВЕКТА РЦЕІ ОІІ 110
278 ВАТНІІК5Т 5Т Тогопіо Опт Теї ЕМ 2-32-

24
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Стор 10

Визначні постаті Стрийщини

)3 проф старшин були:
Пеленський — пізніший
судовий адьюнкт який о-- сів

на склоні літ у Коню-
хові Міляновський з 9-- го

австрійського „реґіменту
інфантерії" який режисе-
рував в аматорському гурт
ку при „Українському До-

мі" поки прийшов до сло-

ва меценас Антін Шиян —
пізніший адвокат у Мико-

лаєві над Дністром
Мов крізь сон бачу зана-ві- су

на сцені Народнього
Дому в Стрию кисти ма-

ляра іБалька 'декоратора
Львівського театру На фо
ні „Стрия цвітучих бере-
гів" наші бойки в регіо-

нальних строях на овиді
мріють бані Ланської цер-
кви а над усім домінує
силюета стрітйського На-

роднього Дому У пам'яті
стає мозаїка товариств що
там гуртувалися На пар
тері — „Сокіл" з головою
Е Пав люком на чолі При
ньому славна в Галичині

під батутою та душею Во-

лодимира Котовича Со-кільс- ька

оркестра яка гра
ла на пропам'ятному січо-во-сокільськ-

ому

здвизі у
Львові 1914 р ведучи цей
здвиг Проф Володимир
Котович був і душею Му-

зичного Інституту У На-родньо- му

Домі мали свої
домівки „Касино" і „Мі-

щанська Бесіда" В першо
му розважалась після пра
ці інтелігенція у другому
— міщанство яке мало
свій хор та сценічний гур-
ток Увесь зиск з імпрез
ішов на політичних в'яз-

нів яких за Польщі ніко-

ли не бракувало Мало тут
осідок і товариство служ-
ниць під проводом неза-
бутньої опікунки також си
ріт п-- 'і Ольги Бачинської
Хто з нас не пам'ятає

тих залізничних радників:
Дутку Мирона Устіяно-вич- а

Пристая інж Леван

) Закінчення із ч 34

дівського та Фільваркова?
Не пригадую де мав осі

док архів-муз- ей „Верхови
на" з невсипущим колек-

тором експонатів та кусто-со- м

проф Сілецьким
При обговоренні Народ-

нього Дому годі не згада-

ти довголітніх адміністра-
торів Івана та його сина Йо

сифа Чучинів Валились

трони мінялись цісарі о-куп- анти

Стрия навіть но
мінальні директори Народ
нього Дому а Чичуни ним
піклувались За це вдячне
їм громадянство з почестя
ми виряжало їх у „далеку
дорогу" У дирекції Народ
нього Дому висів на чоло-

вому місці портрет Івана

Чичуна

У сусідстві Народнього
Дому стояв будинок „Мас-лосоюз- у"

що відіграв мар-кант- ну

ролю в економічно

му розвитку Галичини Не

занедбано й інших діля
нок Стрийщина видала на
віть філятеліста Юліяна

Максимчука що зайнявся
спеціяльно нашими україн
ськими марками та і йо-

го старшого брата д-- ра Іва
на що завершує в Бразілії
монографію роду Петруше
вичів
Коли ми при родах то

нащадки наших Яцкевичів
повинні дошукуватись слі-

дів їх походження У ко

зацького сотника Яцкеви-ч- а

коменданта авангарди
Собіського а Диби й Держ-к- и

— боярського походжен
ня про що згадка с в іс-

торичних повістях

Стрий не занедбав на-

віть хореографії яку в на-

ціональних танцях репре-

зентує д--р Роман Петріна

Треба згадати і про ві-

докремлені факти щоб во-

ни не пропали для історії
Ось коли в 1897 році цісар

Франц Йосиф повертався
з крайової виставки у Льво

ві через Стрий до Борис-

лава то вітала його квіта- -

СЛУХАЙТЕ! СЛУХАЙТЕ!

УКРАЇНСЬКУ РАДІОПРОГРАМУ

Василя Шарпана
З РАДІОВИСИЛЬНІ УНШ на хвилі 1270

ЩОДЕННО — год 215 ио полудні
СУБОТА — год 2-г- а до ЗЛО

З КАНАДСЬКИХ РАДЮВИСИЛЕНЬ:

ТОРОНТО: з радіовисильні СКРН на хви

лях 1030 кожної п'ятниці год 8 — 9 веч
ГАЛИЛЬТОН: кожної п'ятниці на хвилях
1280 год 830 до 930 вечером
ОШАВА: на хвилях РМ 935 кожної

суботи год 12 до 2 по пол

562 Сепезее ВиІГаІо Г¥ ТеІ: ТЬ 6-74- 05

Від дня 5 січня 1963 р
УКРАЇНСЬКА РАДІОПРОГРАМА

„ПРОМЕТЕЙ"
передав свої пересилання

кожної суботи від год ЗЛО — 430

кожної неділі від год 800 — 900 веч

на хвилях 1600

Мешканці Бофало Рочестер і Південного Онтаріо
—СЛУХАЙТЕ!—

Управитель ЯРОСЛАВ ВІЛЬК

364 Маріє їла Бг
СН 4-29-

03

Увага! Слухайте Увага!

ЄДИНУ ЩОДЕННУ УКРАЇНСЬКУ РАДІОПРОГРАМУ

В ТОРОНТІ

„ПІСНЯ УКРАЇНИ"
З РАДІОВИСИЛЬНІ СНУО на хвилі 1230

щоденно від год 430 по полудні

Адреса: 50И6 ОР ІЖКАШЕ

64 НєуИт Аує Тогопто 3 Оптагіо ТеІ ЕМ 6-33-

80

££££53££££3Є5й£?і'33
Українська крамниця

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЛАДДЯ І ФАРБ

Ж Н ІАКЕ НАГОШАКЕ
АПЯ ОІТЕЕХ 5Т У ТОВОNТО ОМ ЕМ 3-9-

631

Великий вибір залізних товарів найкращих фарб реміс- -

ничого приладдя ресторанного і домашнього устаткований
[

— Порцеляна криштали скло —

Гуртовий І детальний продаж Шни душе приступні і

5її&&заи&и&иак

ГОМІН УКРАЇНИ 31 серпня — Аиизі 1963 Рік XV № зб

ми найкраща жінка повіту
попадя Шанковська Не по

нутру було це довколиш-
ній польській шляґонерії
але безрадні були а рі-

шення жюрі добору

У Стрию служив при ав
стрійському 9-- му реґімен--ті

як професійний старши
на Кобилянський рідний
брат нашої письменниці
Він помер по першій війні

на скитальщині вже як
бригадир не маючи змоги
дістатись до нашої армії
Стрийщина дала першого
селянського посла до ав-

стрійського парляменту
Юрія Андрусяка який спо

чиває на Голобутівському
цвинтарі Побіч нього мо-

гилка Довбощука нащад-

ка легендарного Довбуша
на основі оповідань якого
Іван Франко написав час-

тинно в Голобутові в домі
свого шкільного товариша
з дрогобицької гімназії Ро- -

Надіслані книжки і журнали
Визвольний Шлях — суіопіль-ио-політичжг- Гі

і ауково-літер- а

турнілй місячник віхдае Укра-

їнська Видавнича Спілка Лон-

дон Англія липень 1963 721-84- 0

стор
Бюлетень Комітету Україїщів

Канаді лізлень 1963 16 стор
Віаші'пеґ

Проф Єпгеїі Онацмши — Ук-

раїнська іМала Енциклопедія

книжка XI літ П Буенос-Айре- с

1963 1333-146- 0 стор
Наше Життя — всдасшя Со

юзу Українок Лмері'кіг ли- -

пень-серпе- нь 1963 р Філадель
фія 32 стор
Наш Світ — журнал госпо- -

дарсько-коагтератпоін- ої і громад
ської душки червень 1963 р
19 стор Ньго-їїор- к

Мітла — ілюстрованій! жзр- -

иал гумору і сатігри липень
1963 р Буенос-Айре- с 8 стор
Український Місіоиар — міс

журнал Прудштсішль Бразі- -
лія пішень 1953 20 стор
Нові Дні — універсальніш

ілюстрований шсячнімс ред і

вид п Волшняк лішень-сер-пе- нь

1963 р 32 стор Торонто
Бюлетень Союзу бувших Ук

раїнських воякйз у Канаді кві--

толь-ічервен- ь 1953 р Торонто
36 стор

Пісник — суопільно-аолітіїч- -

ніш иіолчніж ООЧСУ Нью--
Йорк лютень-ісеріп&н- ь 1963 р
36 стор

Світло — католицький жур
нал для українського народу
видалоть оо Ваїсіпліяніг Торон-
то ллпаиь-серлон-ь 1963 р 289-33- 6

стор

Самостійна Україна — місяч
ний журнал Центр Управи
ОДВУ Чікаїо ллпеаіь-еріпен- ь

1963 р 24 стор
Крилаті — журнал українсь

старті Маратонського
(Закінчення іа стор 3)

кого не чути лише нас —
аж доки весь баґаж не зва-
жено тіашлортів не пере-гляне- но

і не зроблено бо-

дай пару сотень фотознім-
ків Молоді делегати то са-
мі позують то фотографу-
ють — а найрадше фото-
графуються „сеньйори"
Це ж для історії
Надходить час виходити

до літака Гучномовець
кличе: „Лет Ер Франс ч
202 „нон етап" до Парижу
пасажири на борт!" Остан-
ні потиски рук ще раз:
„Не бійся тату я не загуб
люся в Европі" ще раз
розціловуємося з о Богда-
ном: А вступіть отче
до Міттенвальду і до Рі-мі- ні

як можна — на цвин-
тарі в Чезенатіко наші
хлопці лежать Може па-

ру квіток"
Уже 'зникли молоді в ко-

ридорі що веде до літака
А ми „кібіци" і цивілі і
звичайні „тлрощальники"
біжимо швидко на обсерва
ційний поміст Звідси вид-

но під миготливими мірі-яда- ми

зір необнятий прос-
тір колосального летови-щ- а

де блимають тисячі різ
нобарвних світел на стар- -

ґульського (батька сотни-

ка Івана) а частинно в Ду-ліб- ах

на плебанії шамбе-ляні- в

Шанковських по-

вість „Петрії та Довбощу-ки- "

З маркантніших подій у
Стрию згадаємо влашто-

вану в 1911 р хліборобську

виставу У 1914' р Стрий

гостив УСС-і- в які через
Бескид їхали на Срібну
Землю Тією самою доро-

гою поїхала згодом Держав
на капеля Кошиця голоси

ти світові нашу держав-
ність У Стрию стояла ко-

манда III Корпусу УГА

І в погідні дні майорі-ют- ь

на овиді з віядукту у
Стрию (коло млина Штаєр-ман- а)

верхи Менчіля та
Пікуя Інколи громовиці

на Бескиді згадують про
дружинників із „Захаря
Беркута" або про Маківку
а буває над берегами
Стрия бойківські квіти за-

ливаються брилянтовими
сльозами ранньою росою
над такою довгою неволею
нашого народу А Кігічак

кого юнацтва віццас Центр Уп-

рава СУМ Нью-Йор- к червень
1963 р 16 стор
Діма — Третій берег — чет-

верта збірка 'поезій Нью-Йор- к

1963 р 48 стор
Пропам'ятне видашія в 20-річ- чя

Стрілецької Дивізії „Га-

личина" Філядельфія 84 стор
Український Самостійник —

місячник політики культури і

суспільного жіптя травень
1963 р Мюнхен 48 стер

Голос Спасителя — релігій-

ний місячник оо Редемптори-стії- в

Йорктон Саск лппень-серпен- ь

1963 р 64 стор з того

половина англійською мовою
Віра й Культура — місячник

української богословської дум-

ки й культури Ві'нншеґ липень
1963 32 стор

Біблос — журнал української
бібліографії липень - серпень
1963 16 стор Нью-Йор- к

Культура — місячний жур-

нал польською мовою Париж

травень червень 1963 р по 160

стор

Голос Православного Братст-

ва — наперіодігчнпй орган Ук-

раїнського Правосл Братства
ов Тройці в Чікаґо липень 1963

року 20 стор цикл ьо стиль
Київ — журнал літератури

науки мистецтва криггшш і су-
спільного життя сіїчєнь-ашітен- ь

1963 р 1- -2 Філадельфія 72 ст

Овид — двомісячний журнал
видас М Денисюк Чікаґо 64

стор
Лис Микита — ілюстрований

місячн журнал гумору і сатір-р-и

Детройт червень 1963 р
8 стор

Промінь — видання Союзу
Українок Канади липень 1963

Віннілеґ 32 стор
Ми і Світ — 'місячний жур

тових шляхах Ще кілька
секунд і рев реактивних мо
торів прорізує повітря
Ось уже в кадовбі вели

чезного „Беїнґа 707" зни
кають одна по одній фіґур
ки в зелених уніформах
— такі тепер маленькі су-

проти цього трансокеаніч-ног- о

колоса Золотіють і
чорніють чуприни хлопців
хтось ще завзято махає ру-
кою
В туловищі великана

зникають цілі тонни бага-

жу — що там наші мізерні
44 фунти на особу! — від-

'їжджають авта-цистер- ни з
пальним засуваються две-- Рі

Ревнули реактивні мото-ри- ща

— літак маестатич-н- о

обернувся і з віддихо-ви- х

рур повіяло жаром
Білий колос бере повіль-
ний курс на стартову до-

ріжку Між тисячами сві--
ТОТТ ПМПІЛРТ ПР7ТОТ!1 ппо_„іч „ ио
пливається у далині май- -
ланУ-- ше лиш иип™ „„
г~ - ЛЛ" М-- и

блимаючі 'світельця — ми
гунці на далекому старті
Хтось креслить у повітрі

знак хреста: „Вертайтеся
здорово хлопці — зробіть
своє діло!"
Знову віддалений рев і

Анна Франко-Ключк- о

В обороні правди
)Правда хоч часом і при-
кра одначе іправдою зали-

шиться і ніякі викрутаси
і крутійства її не змінять
Большевики інтерпрету-
ють на свій лад не одну на-

шу иравду Чи тому маємо
мовчати і іправди не голо-
сити? Зрештою про історію
моїх спогадів знав від ме-

не В Дорошенко і дивно
що про це він так скоро
забув У дальшому змісті
цієї статті про цю історію

пригадаю Правду і тільки
правду я подала в моїх спо
гадах і вважаю що Ліґа
Визволення України зроби
ла добру українську робо-

ту допомігши мені вида-
ти друком мої спогади
У дальшому' хай свід-

чать інші листи мого неза-

бутнього батька їв Фран- -

) Продовження із 'чч 28-3- 0

33 34

нал рад і видавець М Колян-ківські- гй

Торонто лпіпень-сер-пен- ь

1963 р 64 стор
Огіепіс Еигорео — геуізіа ігі-тезіг-

аї

йеі Сспіго сіє Езіиаіоз
ОгіепІа1Є5 АЬгіІЛипіо 1963 N 2

Масігісі 199 рає
Апееііпа Зсіїеееіа Нізіогіа сіє

ІГсгапіа Сспіго сіє Езіисііоз

Огіепіаіоз Масігісі 1963 128 раб
Тпс Чкгаіліап Кеі'їегг II 1963

риЬІ Ьу ТІге Аззосіаііоп оі ТЛс-гаіпіа-
пз

ін Сгсаі Вгіїаіп Ьісі

Ьопсіоп 108 рр
ІІпііесІ Зіаіез ІпГогшаііоп 5ег-уіс- е

Ц5І5 ТЕХТ Шпііссі Зіаіез
ЕшЬаззу ОІіа'а) 6 рр
Опіагіо Есопотіс Пєуієіу Бе-рагіт- спі

оГ Есопотісз апсі Бс-усіорт- епі

12 рр
Муіп апй Кеаіііу Ьу ПоЬеіІ

Г Кеппсау а герогЬ оп піз уог1сі

Ігір 28 рр
Опіагіо Гізії апсі Н'НсШГе

ге-уі- еу

Бргіпв 1963 Берагітспі
оГ Ьапсіз апсі Гогезіз 28 рр
А Сепсгаї Вигуеу оГ ІЧозсо'-Реіріл- е

Кеіаііопз РиЬІ Ьу Азіап
Реоріез' Апіі-Соттип-

ізі Ьсаеис
ПериЬПс оГ Сіііпа Магсії 1963
Тогопїо 56 рр
Нитап Кеіаііопз риЬІ Ьу Іпе

Опіагіо Нит'ал Шеіііз Соттіз-зіо- п

Мауипс 1963 12 рр
ТЬе Сапасііап Мспіаі ІІеаШі

Азз 12 рр Тогопїо
5СІЄПСЄ ІІОГІ20П5 — а ГЄУІЄ'

оГ Атегіеап 5сіепІШс ргогезз
N 35 Іипс 1963

Нгог1(1 АГГаігз £ог зіисіепіз о£

сиггепі суєпі5 Мауипе 1963
Тогопїо 28 рр
Сіііхеп Берагітспі о£ СіШеп-зііі- р

апй Іттівгаїіоп пе 1963
ОІІауа 38 рр
Ьі Тіеп-ті-

п Сап аегісиПигаІ
Сгізез Ье еуегіесі Ьу іііе Спіпезс
Соттипізіз риЬІ Ьу Азіап Рео-

ріез' Апіі-Соттипі-
зі Ьсабис

ПериЬІіс о£ СЬіпа 1963 7С рр

бігу
— вже над нами в гостро-
му івіражі миготять світла
Беїнґа „Лет Ер Франс ч
202" вистартував до стриб
ка через океан
Громада „тфощальни-ків- "

інемов групка сирі-
ток сходить вниз неваж-
на і самітна Що ж ми без
наших хлопців? Хтось шу-
кає за таксі хтось ви-
глядає автобуса хтось про
щось питає
І хтось відповідає:
— Та запитайте „Сло-

на" Він усе знає

Пізно вночі вертаємося
до Філядельфії При світлі
арматурної дошки авта від
читую годину Якраз пер-
ша по півночі
— Якщо врахувати різ-

ницю часу коло п'яти го-
дин — чую голос біля се-
бе — то вони мають тепер
вже повне сонце "У них"

вж Іпп__ гг„„тт„ „„„м ам"
ку вони вже якраз десь
ІІППРПОТТ1іті Атлантійсько
го океану Ідуть наші хлоп
Ці назустріч сонцю золо-
тому
Назустріч сонцю — у

довгому Маратонсьтсому
бігу до сонця до волі до
простору! Олег Лисяк

На

ка іпро відносини між ним
і Грушевським
Ось лист до Федора Вов-

ка з 17 грудня 1907 р
Виссмсопоіважаний Добродію!
Читав мені сьогодні д Гна-

тиме Ваш лист і дуже він мене
врадував
Я вже близький бур до повної

зневіри в свої сиди головно
через доводжене проф Грушев
ського який 'спротивив ся ви-

далю --моєї історій' літератури і

в Спілці і в Збірнику Тов іаі

Шевченка і іпоставив мене пе-

ред евентуальніїстю друкувати
її власним коштом От тим то
я рада згоджую ся на оферту
Вашого Тов ідіени Шевченка і

молоуі хоч 'зараз розпонати ви-

силку рукопису Я слатиму йо-

го іпо дві глави в міру того
як воші будуть ізродаґовані —
написані вже ївсі 20 аж до
Котляревського Кожда глава
дасть аркуш до двох аркушів
ДРУїку гак що цілість займе
не богато іпснад ЗО аркушів
Розуїмість оя що я зараз і сів
би 'писати 'другі часть себто

від Котляревського до остатніх
часів і ©бгав би певно в даль-
ших 20 або ЗО аркушів Перша
часть вийшла тому така про-

стора що в ній багато виписок
із старих текстів так що вона
може іслужігш разом і за хри-стомат- ію

Можу сказати одно

що російська література не
мас такого отавного оброблен
ня іпріш наіістаршої доби (по-

чинаючи від Кирила і Мефо-діїя- )

як моя Про „темні віки"'
XIV XV уже ніщо й говорити
а XVIII вік нашого письмен-

ства оснований переважно на
рукописнім матерілілї Взагалі
кождпй розділ дас щось ново-

го і жаден не іповторяс того

що було писано в дотеперішніх
„повістях" Розуміється що в

усїії праці мені' присвічувала
Ідея самостійності! й оріи'іниль
пости нашої культури і я на-

діюся що моя Історія україн-
ської літератури стане гідно
обік Історії України Грушев-ськог- о

тільки а таю ріжспгцею
що написана живо

Дайте мені знат: чи згоджу-
ється Товари-г- о на м"і "-- пі:

Зі скриптом заганки не буде
надію ся 'що до місяця вишлю
весь у чистім сІгискГеПіе ви-

гляді Корректу хоч одну хоч
дві я конче хотів би перегляну-
ти аби не вийшло помилок
особливо в старих текстах Я
з коректою не загаю зложать
аркуш чи два аркуші і коррек
та від мене настигне поки на-
складають два дальші Зреш-
тою від невеличкого опізнення
голова не заболить-

- а к Вели-кодш- о

книжка маже бути го-
това А 'друга частина піде ще
швидше бо там більше багац-тв-о

іпроробленого мною ліатері-ял- у

Отеє я мав 'скааати про свою
працю і жду віддевіди від Ва-
шого Товариства

Ваш Іван Франко
1ЄХЦ 907

ПіС Дапиеуао від себе отеє
що говорив сьогодні з проф!
Прушовським Він почувши про
Ваш іпроокт від 'Гшатюка рап-
том став на тім що я обовдаа-ни- й

дати літературу до Вістни-к- а

що у аіопе контракт і шо
сам він звязаїшй овоєзо обіцян
кою ягадрукаваною їв Ділі іі в
Ватнику 1Щ0 Франко дасть на-
рис історії літератури до Віст-ник- а

Я заявив що нарис я го
тов дати йому бо такий шрис
написаний по німецьки для ма

дярської аіщиклопедЦ- - ев М№е
і я готов лереробиги його ДЛЯВюдаїка в 'поваїійщій фо
Ні є випадає так — заважив проф Гр-т- адВ видас'

тЄПовневида!гсаунаснарк
сказав що петеР5уІрсМ£а 0!

Ферта корияййша для Ментж друковаїиія в Вістник?
яке займе щонайменше даа _
ки і так ми не договорили ся
і До чого Йому найбільш:

клопіт у тілі лк виплутатися зйого обіцянок які ВІЯІ П(робігв
в останній хвилі проводішщи
мене цілий рік іяк дурня Бо
я взяася до сої роботи на уаїль
не запевнення Видавничої Опіл
ки що вона візьме на себе

на-кл- ад

Тепер же коли пращ го-
това раптом показується щ0Опілка" ісебто проф Груш
не має грошей на такий на-
клад Я зрсгияіи5"вав з Спілки
і внїс у Філологічну Секцію
'свою літературу до видашої в
Збірнику Секції та й т)тг проф
Груш не поболів сл скандалу"

иушиииа на лекцію і заявив
'що проти секційної ухвали не

'

мас нічого але Збірній Секції
'завалений уже иншіпмц мате-ріяла-ш

на кілька лїт а моя
Історія 'мусить іпідождатц От-с- е

й була причина що по Га-

личині іпішли чутгкн що проф
Труш витикає ліспе з Товарне-тв- а

іЗ незовеїм зрозумпіш
по-опіка- м

дроф вернувши з Кн-'їв- а

і почувши про се поспііщгв-'с- я

оголосігги в Дїлї 'кшедн}'
заяву (яку й 'Я мусів по своїй
слабооти підписати) щ0 мік
наші нема ніякого розла'ддя і

що я згодився друкувати свій
хіарис" коли він буде (!)

ВІІ-'кі'нче- тші

у ЛНВісттіку Огсе
Вам історія яку прошу дуже
не пускати між --люди щоб не
було ще більше сплетень та
'яку проф Труш переїхала ду-

же 'Ваша оферта Та я сталу
'все таки на тім що краще йо-'м- у

відкликати свою обіцянку
про друковане мого нарису"
'в іВістиику нїж мені' відкин-
ути Вашу оферту Я не розумію

'гаразд поступі ваїлія проф
'Груш в сій оправі бож він не

поцїкавіш ся ані разу знати як
'зпглпдас моя робота нерадо
слухгіз навіть кочп я говорив
йому іноді про неї а тепер сам

'завариш кашу і пошив мене в

дурнї Се імені за мого 10-лїт- ню

'працю в Вістн і Записках і зз
довіріс :з ліким я відносив ся

'все до проф Груш
'Гірко мені' писати ті слова

та хочу Вам шіясіпгпі доклад-

но як стоїть се дїло І для то-т- о

прошу Вас ще раз усильно
не кажіть сего нікому і зншцте
отсей лист бо проф Груш має

своїх довірених які потраф-

лять донести йому все що я

пишу і роблю про се я пер-
еконався й сьогодні ще зайвий

раз іА те що я написав у лис-

ті' про свою зтоду та Вашу

оферту л додержу хоч би

проф Рр робив мені ще біль-'ш- е

скандалу Ваш Іван Фран-

ко Д 17ХІІ 907"

Хіба і цей лист не погре-

бує вияснення
Вдача Грушевського йо-

го впливи і крайнє непри-

язна настанова до І Фран-

ка та стосування своєрід-

ного духового терору над у

певній мірі залежним від

нього Іваном Франком бу-

ли однією з важливих при-

чин важкого морального

терпіння Франка що зго-

дом привело його до нер-(- В

обороні стор И)

ПЕРЕХОВУЄМО ХУТРА

Користайте з нагоди
ВЕЛИКОГО

ВИПРОДАЖУ
КЕИАВІЕ гілг

568 фііееп $? У — ЕМ 8-23- 41

Тогопїо Опіагіо
Хутряні плащі тричвертівки жакети

МІнковІ столі

Направи моделювання І перерібкн

УВАГА СТ КЕТЕРИНС ОНТАРІО!

Подасться до загального відома що
15-г- о серпня 1963 рокубуде відкрита

мясна крамниця і виріб вуджешшКЕИ'5 КОА5ТЕТЕКІА
апд

РЕМСДТЕ55ЕМ
57 Лоігмїї Бігее 51 СатЬотіпеб

Свіже м'ясо вудженини тістечка та ін
Зайдіть — без обов'язку кулна
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Родинна і товариська

ЗО червня Ц Р- - куми прия-

телі та знайомі- - прощали п-в- о

Бардегі які покинули Кірк-леВ- Д

Лейк і виїхали до То-

ронта ГОд час мишої товарис-

ької забави на заклик п І

Карася переведено збірку яка

принесла 19 дол З ці-с- ї суми

призначено 14 дол на Видав-

ничий Фоад творів дчра Дм

Донцова і 5 дач на пр&сфошд

іГомону Україші" Збірку пе-

ревели п- -і Ю ХодоріЕСька і

п М Федая

Пожертви зложили: 4 дол

І Бардега по 1 дол: М Хо-дорівськ- кй

Н Петрик А В

Карась І Миц Г Хошевінсь-ки- й

Н Гарасим П Галівуш-к- а

М Федах Н Чігркгігаї А

Огінкова І Найчук С Кос-тецьхл- й

С Дутка і М Налес-ніа- с

Всілі жертводавцям щира

подяка

В суботу 13 липня ц р від

булося в Монтреалі веалля п

Михайла- -
Сайка з п-о- ю Надією

Кісіленко Молоду гїару звін-

чав о спрот К Квасіищький

парох церкви св Юрія на Ля- -

шін

Микайло Сайко що лрибуо

до Канади з Бельгії с актив-

нім громадським діяічеді чле-

нам управи Відділу ЛВУ чле-

ном СУМ та Української Коо-

перативи Ощадности і Креди-

ту взірцевім кольїпортером ви-

дань Організацій Українського

Визвольного Фронту щігрим па

тріотом жортвенниаі до сасмо- -

ЕІДречеНИШ

Візі хоч мало заробляє пра-

цюючи в готелі і не зважаючи

на овос підірване здоров'я жерт
взтвав досліваю увесь свій ма-

теріальний дорібок в Канаді в

сумі 2000 дол з того 1000 дол
на оплату коштів процесу в
Карльсруге 500 дол а коль-портаж- у

спеціяшьник видань
Шляху Перемопв" (і „Гомону
Укра'иш" в зв'яізку з процесом
а 500 дол на інші національні

цілі
Його подруга Надія Кісілен-к- о

народилася ш Канаді але
зберегла українського духа по

дібно ях інші члени її родини
"Один з її братів с адвокатом
інші коитракторапш
В часі весілля що проходило

б дуже культурній атмосфері
переведено збірку в сумі 58

дол з чого призначено 20 дол
на Визвольний Фонд 19 дол
на лресфонд „ГУ" і 19 дол на
потреби Юнацтва СУМ в Мон-треа- лі

Жертвували: пнво Сайки —

ІІЧТЕКМАТЮМАІ

Ю А

Гуртовий

и N І V Е

МІРИСТАИТЕ

20 дол по 2 дол — Цап Ре-

шітник Кінах1 Хом'як Приш-ля- к

Деаїчук Чверадгко Михай-

ло Сидор Репець-ки- й

по 1 дол — Басай Васи
лечко 'Пасі'чняк Літепло Во-лоїшгнсь- кий

Гаврииглк Каца-б- а

Гриняк Толяш Яж Коцур
Судило Пауічок Нетгляк Ко-

валик і Рацький
'Вітаємо п-тв- о Сайхів з наго-

ди їхнього подружися та ба-

жаємо їм багато щастя й
ра-дос- ти

в подружньому зкитті та
в дальшій праці

для справи визволення Украї-

ни М А

Заходом нань І Марціновсь-ко- ї

і М Тіріщ та приї допомозі
приятелів 27 лип-

ня ц р милу несподіванку для
п-ів- ої М Л Хмарних' у Форт
Вільямі Це зроблено з нагоди
набуття ними власного дому як
також 4-- йї річниці їхнього по-

дружнього житія Прішяття
відбулось В' Українському Домі
їм С Банд ери у Форт Вільямі

з участю понад 150 осіб Поба-

жання для п-в- а М Л Хмарних
зложили: від ОЖ ЛВУ п- -і І

Марціновська яка вручила- - по-

дарунок від СУМ — п В Каїх-ни- ч

який вказав на ідейність
і жертвєішість п-- ва Хмарних
(вони дарували на цей дам 1000

дол від ЛВУ Порт Артур —

п М Тарнавський та гість з
Вінниеґуі'ред А Курдидик Від
ЛВУ Форт Вільяму промовляв
Корда вказавши на активну

В
(Продовження із стор 10)

вового и фізичного

Хоча б які великі
мав Грушевський як іс-

торик науковець і т д то

це ніяк не зменшує його

вини за фатальну поведін

ку супроти І Нав-

паки тим більше
зобов'язують людину бути
чесною справедливою і од

вертою супроти інших зо-

крема супроти своїх дру-
зів рівних собі або й біль-

ших

А оце ще один лист до
Трегубова що теж не по-

требує коментаря Він за-

свідчить наскільки твер-

дження В Дорошенка не-

правдиві і навіяні якоюсь

Огіуіпд БсЬооІ

І О І

1-

-Е

2-54- 61

— ціни дуже приступні

К $ А Ь

з ндгиди!

СРЕЕМ УМЕ РАІКІЕ5 Ш)
3156 Оипсіск $г № — ТогопЮ Опг — ТеІ КО 7-17-

28

УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРНЯ
продукує і до

та для мешканців міста
ВСІХ РОДІВ МОЛОКО —ЗНАМЕНИТУ — ЗАВ-

ЖДИ СВІЖУ СМЕТАНУ — НЕЗРІВНЯНОІ ЯКОСТИ СИР —

МАСЛО — і ЯКОСТИ МОРОЗИВО

Свіжий випуск молока в прекрасних гігієнічних

КАРТОНОВИХ ОПІКУВАННЯХ

задовольнить найбільш вибагливих покупців

859 СоІІеде

влаштовано

заслу-
ги

10 автомашин до Вашої диспозиції Винаймлення автомашин

для іспитів Вчимо скоро солідно і дешево

— Теоретичне навчання безкоштовне —

В час весняного сезону
ПРЕД'ЯВНИКАМ ЦЬОГО ОГОЛОШЕННЯ

25% знижки

УКРАЇНСЬКА ГУРТІВНЯ ФАРБ 1 СТІННОГО

Ну Огасіе Раіпт & МаІІрарег Со
23 $Т ІОНИв ШХ (аі Гипйяв ) ТЕЬ ВО 7-04- 64

Власники: М Ковальський і В Косар

ВИБІР ПЕРШОЯК1СНИХ ФАРБ СТІННОГО
ПАПЕРУ (УАИЛАРЕК) ТА ІНШОГО ГОСПОДАРСЬКОГО

ПРИЛАДДЯ

і дрібний продаж

Парфешок

витривалості!

І

зало-ман- ня

Франка
'заслуги

доставляє крамниць

ГУСЛЯНКУ

ЧУДОВОЇ

ПАПЕРУ

ВЕЛИКИЙ

ОКІ УЇМО БСНООЬ
ПЕРША 1 НАЙСТАРША УКРАЇНСЬКА
ШОФЕРСЬКА ШКОЛА В ТОРОНТІ

777 А г „ п „ л- -я - милааа аг у ЬМ 40724 — ке : пін о--ч

Й - ВЧИТЬ СКОРО СОЛІДНО І ДОБРЕ ЇЗДИТИ АВТОЙ0 -

хроніка

працю п-в- а Хмарних за що во-

ни здобули собі загальну поша-

ну і признання На його зак-
лик пані В Миігаль та К

Де-ренівісь- ка-

перевели збірку яка
дала 54 дол з ного призначено
ЗО дол на Український Дім а
24 дол на пресфонд Гомону
України"
Зложили):

п-в- о М Л Хмарні
— 5 дол по 2 дол: Кахнич В

Корда! І Шсоцьхий С-
- Росія І

Савіцький І по 1 дол: Бакин-

ський Т Білавич С Буияк С
Возуняік М Гармата В Грішіь-кі- в

С Дацко Ю Деренівськігй
І Іванишин П Карп'юк Ю
Козира І Козігра Я Колісник
М Кицліан Я Кудрик І Кую-дОД- ик

А Кітиоса М Ключков-ськи- й

Л Магуда М Маошгч-к- а
В Маяюк М Марціновсь-кіп- й

В Піруцькіоі О Піщко О

Пилипчук П Проців Р Пура
Г Рекшинський І Сиротюк М

Солтанюк Г Сеньків В Ско-роп- ад

ОВ Стахів Б- - Тріщ М
Турковський П Тарнавський
М Цеядзюк М Чеховий П і

Хандон О

Збірщицям і жертводавцям
щігра подяка а п-ш- у Хмарним
хай іГосподь оінгле міного здо-

ров'я сили і щастя
Присутній

У суботу 8 червня ц р ве
лика громада рідні друзів і зна
йоміях у Торонті обходила ра-

дісне родинне свято: 25-річ- чя

подружнього життя п-в- а Оль-

ги і Володимира Бендюгів Під

обороні правди
неоправданою ворожістю
до автора „Мойсея" і його

доньки — авторки цієї
статті
„Ласкавий і любий Добро-

дію!
Оба Ваші 'листи я одержав

та не відпигуївав Валі доси не
'маючи нііякої певности щодо
Імосї іпрацї І телер такої пев-'ност- и

ще не 'маю та бодай дам
Вам авістку --як стоять мої дїла
Кілька день після того як я

одержав Ваш лист надійшов
від д Вовка лист до Гнатюка

у якому він 'доносив що там у
них у Петербурзі в Тов ім
Шевченка прогули про те що
'я написав Іст укр лїггераггури
'і лрооять запитати мене чзг я
іне зтодіїївся б надрукувагц її
'в Петербурзі коштом їх Това-

риства обіцяють гонорар в су--
мі 1000 руб із котрих 500 за- -
(раз по одерясашшо' рукопису
а 500 по його надрукованю Ро-'зуміст- ься

я згодив ся і нали-са- в

про се Вовку але відпові-

ді! не маю --
і доси а д Доманиць

кіш дізнавши ся про се пише
'мені о Закопаного що на Вов
ка і на Леггер5 тов недіа що І

покладати надїї Поза сим ма-

буть що фанстасггиязшм вико-ідої- м

(жду ще листа з Петер-
бурга!) передо ашгою лишають
'ся іще дві або три дороги:

1) Друкувати літературу в
ІЛНВ в роздріб так що пер-
ший том скиїчігв ся б за 2--3

'роки тай те ще хто знає
2) Виоднати (у Груш) згоду

надрукувати мою працю окре-Імоі- о

кіпвжкою накладоаі Укр
'Видавлпічої Спілки для якої
©она первісно аі була написа-

на і

3) Друкувати власним кош-

том
Що до точки 2 то порушу се

'сьогодні на ізасїданні дирекції
Вид Спілки Коли мій проект
поіваїлігть ся тоді мені лишасть
ся 'лише третій ВИХ'ІД Що до

покритя коштів друку майте
Іна увазі ось оцо:

1) В мене с нерушилпш доси
'кредит у Наук Тов Шевченка
(на 100 кор (500 ґульд) які я

УВАГА!

А І ДАЄМО БЕЗПЛАТНУ

готовкою свята зайнялася сес-

тра п- -і Стахів в мужем а до-

помагали діти й односельчани
Около 250 гостей зібралося

щоб привітати п-в- о Бендюги з
ювілеєм Господарок бенкету

що йото розпочав молитвою о

Я Бенеш був Н Луїчка Син

Олег дякував батькам за опіку
й виховання та побажав у ща-

стю прожити ще довгі роки
Відчитано листа від сестри й

брата з' України Промовляли:

сестра і шватер Стаїхові п Гри

горяк п Гіалюк — від хору
„Прометей" дружка Т Лучка
і дружба іВ'Дусановський п
Макогін і о Я Бенеш який від-

мітив громадську працю і жерт
венність ювілятів

Переведена збірка дала 136

дол з того 100 дол призначено

ИИВЙВк ':{' Іуаваааааааа1

на будову церкви МБНП а реш

ту на українську пресу в тому
10 дол на пресфонд „Гомону

України"
Маленька Дарзтся внучка

п-в- а Стахів вручила ювілятам

китицю рож
Жертводавцям щира подяка

'можу взяти а в"цробок (При-

повідки Апокріфи Шевчен-

ка Федьксвима і т п) Кождої
'хвнлї коли о касі будуть гро-

ші '(се кажу не іронічно бо

Наук Тсга мас есє гроці на
свої потреби)

2) В разі запотреоованя біль
шого капіталу можна би роз-

писати передплати --в Галичині'
і в Росії і обіцяти готові

при--мірни- хн

по трохи ШПШЇ! цїнї
3) Маоїте й се на увазі що тут

деякі анаисмі оощяли ся мені
зложізги консерцію на покри
тя коштів друку мосї праці
Я зовсім не палю ся до того

проекту
4) Нарешті' можна мені' тут

затягнугги (одну або й дві ти-

сячі корок чи то на вексель
чи на гіпотеку дому) Але се
івже крайність до якої не рад-б- и

доводити

Отеє Вам любий Добродію
мої пляни Як би не йшло інак-

ша то я друкував би свою
чашжкіу неминуче в Київі з
тим рахунком що вона мала
би відбут і в рос Україні і в
Ташигчіпії коли натомість дру-

кована в Галичині вона підпа-

дала би під неможливу мито-в- у

оплату яка заперла б мені

дорогу на український кшіж-ковіп- й

торг Думаю що справа
рішитеся аіезабаром і не за-

гаю ся повідомити Вас про все
що надумаю Остаю ся о прав-

дивим іповажанялі та поздороів-леня- м

всім 'Вашим і вешм кішв-ськи- м

'знайомим що ще не за-

були мене Ваш Іван Франко
іП Чи не 'написали б Ви ме-

ні що се у Вас за „Терновий
вінець" плететься що за лю-

ди стоять при вгіаі і чого від'
них сподіватися? Мене про-

сить до участи д Ьв Самонен-'к- о

але в такій чформі щоб я
посилав свої праці на рзпки д
'Ол Коваленка а я вважаю
'д Коваленка таким чоловс'ком

'з яким мені не личнть мати
зносини Прошу дуже обясни-т- и

мене в сьому ділі! їв Фран-

ко
Львів д 31 грудігя н с 1907 р
Вуш Лонїисьїкоіго ч 4"

УВАГА!

ЦІЛОРІЧНУ ОБСЛУГУ

УХХХ30006Х36ХХХХХХЗХХХ36ХЗЯ3630ОО0

ЧИСТИМО БЕЗПЛАТНО ПЕЧІ (ФОРНЕСИ)

ЗАМОВЛЯЙТЕ В НАС ОЛИВУ:

ОРГІРКО -
196 Ватгшгзт 5т Тогопто Опі

ТеІ: ЕМ 6-65-39

вночі: ЕМ 6-65- 30 або ЕМ 6-65- 39

КОРИСТАЙТЕ ТАКОЖ З НАШОЇ
БЕНЗИНОВОЇ СТАНЦІЇ при

509 № 5Т — Тої КО 2-19- 69

'%миоцауі№Ххз%%%%-%%%%%%%%-
%

а ювілятам бажаємо многих літ

З нагоди набуття нового до

му п-во- м Близнюками добрі

приятелі і знайомі приготови-
ли їм гостшигу несподіванку 10

серпня ц р в їх новонабутій
хаті Присутній на несподіванці

о Сирота розпочав приняття
молитвою і поблатословіш но

вий дім За порозумінням гос

тей на прохання пана Одинсь- -

кого переведено збірку що при
несла 3025 дол з чого призна

чено 10 дол на пресфонд „Го-

мону України" 10 дол на „На-

шу Мету" і 1025 дол на Юний

СУМ Збірку перевів п О Ха-муш- як

Жертвували по 2 дол:
Близнюк Когут Велігчко По-хмурськ- ий

Середа Сороколіт
Лапан по 1 дол: Одинський

Сеербивус Кудрик Сороколіт

Шаран Мерза Мороз Смери-цьки- й

Піхут Климович Про-н- юк

Ониськів Свербігвус Фе- -

дак Кімачук Хамушяк
Усім жертводавцям щира по

дяка а п-в- у Блівзнюкалі щастя
і здоров'я у новій хаті

У неділю 7 липня ц р від

булися в новозбудованій церк
ві св Покрови в Ґвелфі хре
стини Івана-Михай- ла сина Ми

хайла і Віри Семенців-- з Анто

ну Таііну хрещення довершив
о М Цзрковськіші Під час го- -

ПРИСИЛАЙТЕ
ПЕРЕДПЛАТУ!

стини він у промові заохочував
батьків виховувати дітей на

славу Бога й України а собі

на потіху
На заклик п Василя Гнатова

присутні зложили 21 дол з чо-

го призначено Ю дол на міс-

цеву церкву в Ґвелфі 6 дол на

пресфонд „Гомону України" і

650 дол на українських інва-

лідів
Жертводавцям щира подяка

а малому Івасеві Божото бла-

гословення і потіхи батькам
Присутній

МІКЕ 5НОЕ 5ТОКЕ
813 Бип(1а5 8гес( тєбі

ТеІ 4-87- 78

Власник: Михайло Данчук

Взуття для цілої родини
Різні фасони — на всі сезони!

Спеціальність:

широке і на висилку
Умірковаїгі ціни!

А5ТОК — 5ТЦ0Ю
О Васік власник

828 ВІоог 51 У (согпег 5Ьаіг 51)
Тогопіо 4 Опі ТеІ ЬЕ 4-19-

07

Мистецьке виконання
фотографій з нагоди вінчання

св Причастя і т п
Портрети звичайні чорно -- білі

і кольорові
Довголітня практика і модерне
електронічне освітлення

є запорукою високої якости
фотографій і повного Вашого

задоволення

ТРАНСПОРТ

ПЕРЕВОЗИМО
МЕБЛІ П УСЯКОГО РОДУ

РЕЧІ

— вдень та вечором —

622 ОІШЕ 8Т %¥Е8Т

Те] ЕМ 8-0-
7&

ПЕРЕВОЗИМО

МЕБЛІ В ТОРОНТІ
ЩОТИЖНЯ: Монтреаль Лов
дон ВІндзор Гамільтон Норд

Бей СудбурІ 1 т д

ВАЬТІС МОУЕК5
ЗО Ое50п 81 РЬ: ЬЕ 4-14- 03

ФОТОГРАФИ

УКРАЇНСЬКЕ
АРТИСТИЧНЕ СТУДІО

вшШШшшяШ&
виконує по-мистецьк- вму

ВСІ ФОТОГРАФІЧНІ

РОБОТИ

Власники:
СТ І О КУТОВІ

927 ВІоог 5 М7 Тогопіо
(між О5зіп£іоп і Ооуєгсоші)

ТеІ ІЕ 1-0-
777

ФОТОГРАФ

ІВАНЯРМОЛЮК

499 СОІХЕСЕ 5Т

г7А 2-06- 59 і

ЗУСТРІЧ ОДНОСЕЛЬЧАН ДЕНИСОВА

(Закінчення із стор 5)

Торкаючись суічасник відносин

в Україні інж Д Кобильопос

жалів що сини і внуки україн-

ських 'емігрантів не --можуть з

Канади свооідно їхати в Ук-

раїну запізнаватися там зі сво-

їми родичами жити там з ни-

ми якийсь час та забирати їх

в гості до Канади Брак такої

свобідної виміни він увавкас

одним з доказіві що Україна

сьогодні не с самостійною дер-

жавою і народ не мас волі та

свободи- - Закликав підтримува

ти ті наші організації у вільно-

му світі які плекають і підтри-

мують зтгераїнську культуру та

розвивають незалежну прав-

диву українську) думку Бездо-

ганна українська мова інж Д

Кобильника та його безпретен-сійни-й

виступ залишили на-прав- ду

миле враження
Спомином про славшій Деїш-сі- в

та життя в Канаді поділив-

ся з прішвними Ф Юрків ста-

рий емігрант що прибув до Ка-

нади 16-річн- им хлопцем в 1903

році

Опісля промовляла війтиха

села Денисова п- -і Марія Мако-

гін з Торонта Вона віддекля-мувал- а

з цієї нагоди вірш Іван- -

ТЕЛЕФОНУЙТЕ

ВЗУТТЯ

МОДЕРНИП склеп ВЗУТТЯ

Кедіпа $Ьое
5тоге

Великий вибір різного взуття

В Р МАЛЬКЕВИЧІ власники

660 Оиееп У ЕМ 3-67-
81

СОМТШЕЬІТАІ ІМРОКТ

ВЗУТТЯ — чоловіче жіноче ди-

тяче найкращих європейських
фабрик

Великий вибір жіночих сандалів

Ортопедичне взуття

Висока якість — Ціни низькі

309 Яопсе5УаІІе$ Аує
Тогопто

МАЛЯР
У справах малювання ] тапегу-ванн- я

домів та малювання

з-над- вору звертайтесь до:
рдштто & ОЕСОКАТОК

МАКТІИ СО
Тел 249-07- 03 після 7 год веч

ІНСТАЛЯЦІЇ — НАПРАВИ

НАЙБІЛЬША
ФАХОВА

УКРАЇНСЬКА
КОМПАНІЯ ЛТД

яка робить
ВСЯКОГО РОДУ ДАХИ

Вставляємо та направляємо
РИНВИ

ОЦІНКИ робимо безкоштовно
0 & О КООРМЄСО

ІТО
Тел: 531-16- 51

8 РАІ-УМІА-
К

РІЛ7МВШС & НЕАТШС
392 МагкЬат 81 ГА 5-74-

98

Тогопіо Опі

Направа І нові роботи
Інсталяція і направа печей
до огрівання на газ 1 оливу
Направа та Інсталяція ра-
діаторів
— Гарантована робота —
Ціни абсолютно приступні

Телефонуйте УА 5-74- 98

РЕСТОРАН

УКРАЇНСЬКИЙ РЕСТОРАН

„уістома скт"
612 Оиееп 8 ТО Тогопіо

ТеІ ЕМ 6-33-80

Все свіжі та смачні українські
І канадські страви Для виго-

ди окрема їдальня

Потребуєте щось

видрукувати?
Замовте в друкарні

„Гомін України"

к в і т
І ОДИНОКА В ТОРОНТІ УКРАЇНСЬКА

'" : М
342 Ваі1шг5 8г —

Квіти на всякі нагоди І1наніппі
Весільні букети за найновипимн
На бажання

ни Бородісвиїч та свій коротень
кий вірш присвячений панам
М Фіялці і От Мігкитовому як
спомин спільного переходу че-ре- зг

гориКарпапі
Останнім промовцем буїв Вол

Бендюга з Торонта Він пере

дав привіт учасникам зустрічі

від дениісівців з Торонта й око-

лиць та прочитав вірш І Бо-родісв- ич

з Дешкова Д"їіздові

ДенисіецДв 13 7 63 р в Едмон-

тоні — Канада"

--Господар п М Кругляк роз-

казав коротенько як дійшло

до зустрічі висловив своє вдо-

волення з великого КІЛЬКОСТІ!

учасників та запропонував пе-

ревести збірку для старенької
78-річн- ої немічної вже а за-

служеної для Денисова суспіль

ногромадської діячки пані І

Бородісвич Збірку перевели

д-- р Дм- - Мельшгк і п--і Т Фе-

дорів

Від год 8 — 12 унасішки зу-

стрічі весело забавлялися при

звуках оркестри Танцювали

гуторіпли обмінювалися думка-

ми купували готові вже знім-

ки з зустрічі та збагачувалися
новими споминами П Т Круг-

ляк фільмував перебіг зустрічі-- '
Івап Шевчук

І ЗАЙДІТЬ ДО:

ЕЛЕКТРИК
ТЕо5 ЕЬЕСТКІС

5ЕКУІСЕ

Виконує електричні Інсталяції

Направляв різне електричне
приладдя

Ф МАНАСТИРСЬКИЛ

ЬЕ 5-96-
42

НАПНАВА ДОМІВ

УКРАЇНСЬКА ФІРМА
В ОРАЬЕДгУУСН
РШМВШС & НЕАТШС

виконує:
вльомберські направи віднов

лення перемодельовання та

всіляк! контрактові роботи
солідно І дешево

ЬЕ 6-4-
807

0 К00РШ6 СОНТКАСТОК
П Данищук — власник

ДАХИ — криємо нові — направ-
ляємо старі

РИНВИ нові— вставляємо —
направляємо старі

ОББИВАЄМО СТІНИ штучною
цеглою

— Оцінки безкоштовно! —
Робота солідна — дешева!

РЬопе: ІШ 1-18-

70

СОМРОКТ
Сопігасіога Со Псі

внконув:
Досконалу ізоляцію стін бу-

дову дахів штучну цеглу
нові острішки направн

Устійнення цін безкоштовне
Заплата на ратн до 24 місяців

— БЕЗ ВІДСОТКІВ
60 Ншзеі Аує Тогопіо Опі

Те! ЬЕшюх 3-7- 865

Всілякого роду

ПЛЯСТЕРСЬКІ РОБОТИ
виконує українська фірма
АЬЕХ НІВгїІАК

РііАЗТЕВШС
НОВІ РОБОТИ - НАПРАВИ

Солідно І дешево
367 ВшЬоІтеВа ЬЕ Ст5983

Тогопіо Опі

П І л л о г и
ВСТАВЛЯЮ нові тверді підгоги
НАПРАВЛЯЮ І вставляю плити
(Шез) ЧИЩУ підлоги 1 перево- -:

' джу всілякі напоави
Робота гарантована — Приступні

ціни

М ТВОРИНСЬКИП — КО 7-08- 58

КРИЄМО ДАХИ
Криємо нові 1 направляємо
всякого роду старі дахи
Вставляємо І маппяплдемп
ринви оббиваємо штучною

цеглою СТІНИ І Т П '"її
ДЕШЕВО ГСОЛІДНО

ТС II 1 І? 1 чвч і -- -' Г
_ІМІ ЬЬ' і-і-ок і

л

я р н?г'
--
й':

?
:Л'

':-
-:

КРАМНИЦЯ я КВІТАМИ 4 і
А'к" г'-гЧ-'-ії--

С'іі-лІ'Г-'?

ТеІЛЕЛІ 3-7в09іІЛ£-
3-44'?ІА

"иегілляї" ппхпКлипі І V ? шЛ і І --Л Ч

взорамн' наша спеціальність І ліь--і!

достава до дому Кіелефонгтаопоза'ТброіггаГІІі --і'
ваавааааааааааааааааааааааааааааааааааавваваавваваааавк і '



іГ ч гх- - ж У

'ш": ¥
ч (Перебуваємо в періоді між

двома великими шевченківськії
' ми річницям: 1861 — 1961 і

1814 — 1964 Напередодні пер-

шої з нівх автор цих розсипок
підніс буїв думку влаштування
Шеачеїшсішіськнх Ігрищ За моє

жито мене тоді збито: мовляв

чому з такою ідеею виходити
так швидко (чіг так пісно)

чому Сушо вириватися з нею без

порозуміння зі олортовою вла-

дою і т я Коротко її ІЯІОН0

вийшло тоді таке що я овосю

ідеєю і її пропагандою оправі
не так доломіт як пошкодив
Але — сталося Скромненькі
Ігрища тоді відбутися при чо-

му Ех іпотірактовано як генераль
ну пробу перед „справжніми

УКРАЇНЕЦЬ В УПРАВІ
АНТИКОМУНІСТИЧНОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ В АРҐЕНТІНІ

(Закінчеїшя іо стор 1)

до Ааґусто Гароід це колиш-

ній делегат Арґентіни до Ор-

ганізації Американських Дер-

жав відомий ангпгкомуністіч-ніш- і

діяч автор антикомуністич
ного закону в Аргентині актив-

ний член консерватишію-демок-ратичн- ої

партії голова Артен-тінсько- го

руху проти комуніз-

му

Д-- р Апелес Маїркез с головою

демократично - революційного

руху — цивільної організації

при допомозі якої у вересні
1955 р військо прогнало дикта-

тора Перона й завело демокра-
тичний пад в Арґенхіні
На окраму увагу заслуговує

одишвй чужинець в уіправі Фе-

дерації — українець д--р Ват

сшіь Іваницький шсші с голо-

вою Уікрашської Центр альїної

Репрезентації Його участь в
управі Федерації дас впєенєн-н- я

що праця буде проходити
в травильному інапрямі — бо-ротьі- би

з комунізмом як фор-

мою російського ілитеріялізму
їїдеть'ся про піддержку вирволь
ної боротьби поневолених Мос-

квою народів зокрема на між-народньо- ґу

поліі Від аргентин-

ських антикомуністів оподізас-моо- я

здецидованої допомоги в

користь українського народу
що бореться за повну держаину
незалежність

Треба щиро вітати об'єднан
ня антикомустиічнііх сил в

АрґентінЬ 'Воно може значно
причинитися до завершення
пляжну ісвітового об'Юднагння ан-тикоміуністи- чних

ісігл з метою

ліквідації московсько-оольше-віщько- го

халонілліому прігвер-неш- ш

ісвободи для вісіх уярм-
лених Москвою і комунізмом
народів
(У Днях '20 — 22 вересня ц р

загошноваїно відбути в Арґен-ті- ні

антикомуністичний кон-

грес що — за плямами Федера-
цій — повинен об'їсднати чис-
ленні антикомуністичні товари-
ства ддя однозгійної дії проти
москоесько-большевіщьк- ої аґен
тури в Арґентіні

Д І П

рУЕЕМ 5Т УУ

6 3 с И п К
ігрищами" в 150-т-у річницю

народження Шевченка

Надходить ця річниця — але

чи в ©праві ігрищ щось робить-

ся? Люди з якими про ті спра

ви гсеориги зтявляють собі та-

кі ігрища як ще одну скром-

неньку (чисто спортову імпрезу

з більшим числом учасників на

грищі як поза грищем Чи та-

ка імрпеза була б гідна такої

річниці тенія України? Ми не

уіявлятю собі справи інакше

як Здвиг молоді — отже всіх

наших люлодіжних організацій

— Щось як мініятюру Шезчен-ківськог- о

зДвилу у Львові з

черЕня 1914 р

Наш рекордовігі олімпієць
Зенон Снилик прислав нам

картку з Всеамериканських
Спортових Ігрищ (а Сао Павло

(Бразілія) й тим ще раз „здав"

свою олімпійську „матуру"
У тексті картки Ошлик на-

рікає на слабкіпі оклад амери-
канської друїжігни: „Є нас тіль-

ки чотирьох якич можіна наз-

вати футболістами Звідси ви-

сокі поразки Америки Але не
сміємо падати духом"
Українець - скиталець під-тріш- ує

Америку на дусі!
Коли б тільки Америка такої

підтримки потребувала

У футболі мертвий чи огір-

ковий сезон Але так воно тіль-

ки для глядачів і звітодааціз

Спразжні футболісти ніколи не

розходяться з м ячем і цей час

використовують на тарячкові

ШКІДЛИВІ МАХІНАЦІЇ п СІМПСОНА

(Закінчення із стор 7)

фесійноі Ліґи яких з відкрит-

тям нарад почав „усвідомляти"

про велич шкоди і хоміпроміта-ц- ії

які нанесли б Професіший
Ліізі поразка члена тіоі Ліги

(яким в тому випадку являється

монтреальська „Україна") з ко-

мандою Національної Ліґи А-ксмпань- ював

йому гсіри тому
другий „мученик" Професійної
Ліґи — п Джордж Ґросс Оба

вони в такій переконливій фор-

мі зілюструзали повагу колгпро-мітац- ії

що рішення на відмову
змагань запало великою біль-

шістю голосів
Ми погоджуємося з правдо-

подібністю обав про програш
дружгаи Професійної Ліґи —

однак не хотілося б нам назва-

ти цьото факту коміпромітаці-е- ю

Ми радше назвали 0 це су-

хим 'ствердженням факту що
великої різниці між Професій-

ною і Національною Літами в

загальному немає Очевидно

що в цьому твердженні треба

вилучити стотиояічної вартости
одинадцяггку „Італії" а може і

гамільтонського „Стілерс" Реш

та — це команди пересічного

рівня в 'якому колишні гравці
Національної Ліги „блисгять"
(Пурдон Крук Бредлей та ін)
Однак сам факт видання доз-

волу „Торонто Ситі" на розі--

Д Ріігпіііігє Со

Псі

ТеІ ЕМ 3-96-
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УКРАЇНСЬКА ЮВЕЛІРНА КРАМНИЦЯ
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Чищення годинників лише $400 — Швейцарські годинники

найкращої якостн жіночі і чоловічі $1255 — Інші направн

— Приступні ціни —

В ТАКІЙ ЇДАЛЬНІ
КОЖНИЙ ХАРЧ СМАКУЄ КРАЩЕ!

Найкращої якостн меблі радіо телевізори кухні
холодильники і все потрібне в хаті можете набути

по конкуренційних цінах

у відомій українській фірмі

М

735

и
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приготування до нового сезону:

здобувають кондицію поіпрзвля

ють техніку виучують нові хо-

ди
Чи так використовують ва-

кації і наші футболіістії? Скіль-

ки з них мають свій власний

м'яч (а мати може кожний)?

Скільки наших футболістів

влравлятатьсл в орудуванні

ніш: самі-одшщ- ем разом ще з
одним двома й трьома слів- -

-- КОРОТКО-
Святослаз Ґлісович доте-

перішній тренер „Тризуба" ві-

дійшов на власне бажання до
Нью-Йор- ку де в цьому фут-

больному сезоні буде тренувати
футб дрзтжшіу „Греки"

Управа „Тризуба" заанґа-жувал- а

на тренера в сезоні 1963

— 1964 Волтера Барз б олім-

пійського змагуна амерігкансь-к- ої

репрезентації
Ферейра II штопер „Три-

зуба" одержав згідно з конт-

рактом звільнення і перейшов

до Джуліяни" (Нью-Йорк- )

При багаточленній органі-

зації „Олдгаї'пмерш" створено
окремий комітет який мас по-

робити заходи щоб „Тризуб"
міг отримати на постійно ста-

діон на якому могли б відбу-

ватись ліґові й міжнародні мат-

чі Ця площа мала б служити
також іншим футбольним ко-

мандам Філадельфії
Монтреальська „Україна"

диспонує тепер 15 пунктами
Два іпунктп дістала „Україна"

грання змагань зі збірною Оша-в- и

— при рівночасній забороні
монтреальській „Україні" грати
з противником з рядів Націо-

нальної Лі'ґи — кидає ясне світ-

ло на неприхильне ставлення
п Сімлссна до діяльності! СТ
Україна" як теж до всього

що українське Він мабуть не
може простити „Україні" від-

мови участи омагунів нашого
клюбу в рядах збірної Торонта
проти московського „Льокомо-тиву- "

кілька років тому Що

в п Сіміпсона жевріс нетоле-рантніс- ть

та що він руками і

зубами боронить свого джа-бу- "

в Професійній Лізі- - — це
всім мабуть ясне однак прик-
ро погодитись з фактом що за-

гал торонтського та онтарійсь-ког- о

футболу так індиферентно
приглядається деяким маніпу-
ляціям одиниці яка живучи
вузькими самолюбними амбіці-
ями — вушаїяс розвиток фут- -

оолу

ОСТЕРІГАЮТЬ ПЕРЕД
ПІДСТУПОМ МОСКВИ
(Закінчення із стор 1)

твердив і міністер оборони
МекНамара в сенатській
Комісії 'Не згадав він ли-

ше иро те — пише Г Болд-ві- н

— що під час останніх
випробувань в Арктиці
большевики вибухом своєї
суіпербомби знищили дві
балістичні ракети
Незважаючи а голоси

остороги сенат США на-

певно більшістю голосів ра
тифікуе договір
Цей договір треба розці-

нювати як одне із потяг-нен-ь

на шахівниці „холод-
ної війни" слід мати на у-в- азі

незмінні загарбницькі
пляни Москви Поки не бу
де знищена московська ім-

перія так довго людство не
звільниться від небезпеки
воєн і знищення

ПРАЦЯ

Потрібно жінки до праці при
касі в крамниці Жінка до 40 ро-

ків — постійна праця

"ВЇРОКТ"
ІШТСНЕКУ - СКОСЕКУ

516 Оиееп ЗІгееІ У Тогопіо
ЕМ 6-63-
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змагунами? Хто того не ро-

бить — той не футболіст!
Хай ніхто не дуїрить Бога й

людей мовляв не має змоги

бо працює на апчнШ зміні На-

год € багато і партнери (з тієї

самої зміни) 'знайдуться нк тіль

ки пошукати Головне щоб бу-

ла люосз до футбольного спор-

ту А того в наших футболістів

не видно І тут зарита причина
всіх непорозумінь і нещасть у

нашому футболі який міг —

як на глум — звемо своїм на-

родним спортом

від „Роми" на тій підставі що
М Нога не був формально зго-лошен- ий

коли перебіг з влас-

ної команди до Рами" Два дру
гі прийшли у результаті пере-

моги над „Торонто Ситі"
Футбольна зустріч монт-реальськ- ої

„України" з „Торон-

то Ситі" закінчилася перемогою
нашої команди з рахунком 4:3

Ґолі для мервоно-чорни- к здобу-

ли: Станковіч Ербах і Тот
Матч в торонтською „Ромою"

принца рахунок 1:3 для против-

ника Єдиного ґоля для „Укра-

їни" добув Кендерес
„Україна" відпродала свого

найкращого гравця Ресквіна

„Канталіі" Досі на своєму ксн-т- і
він мас 22 м'ячі у чужих во-

ротах" тобто найбільше число

серед усіх гравців Проф Ліґи

ф „Торонто Ситі" віддавна

переживає кризу Мабуть з бра-

ку фінансових засобів клюо не
може дозволити собі на прид-

бання кращих гравців Остан-нь- о

в красках клюбу в запасі

два українці а саме Мнрон Бе-

реза і Остап Стецьків
УСТ „Черпни" з Детройту

видав офсетом тиражем 800

примірників друге в цьому ро-

ці число „Опортового бюлете-

ня" іВидання що має 42 стор
(разом з обкладинками) ілюст-

роване ОБ" редагує колегія у
складі: інж Я 'Зубаль д-- р В

Рижий та інж В Кізима Ми-

стецьке оформлення — Орест
Кавка

кількох рядках
(Закінчення із стор 1)

В Празі закрили бюро
чср-вонокитаііськ-

ого

пресово-телеграфно- го

агентства на тій під-

ставі що йото працівники по-

ширювали між населенням ки-

тайську літературу про конф-
лікт з Москвою

Близький співробітник Ра-с- ка

Джордж Болл виїхав з ок-

ремою дипломатичною місією

до столиць Пакістану та Порту-
галії Пакістан невдоволений
тим що СІНА доста вляпоть
зброю Індії а Португалія —

ставленнягм Вашшґтсну щодо
португальських колоній в Аф
риці

Ізраїльські та йорданські
військові з'єднання відкрили во
гонь в районі старого Єрусали-

му Сігрія Йорданія Ірак і Об'-

єднана Арабська Республіка
змобілізували війська щоб мов
ляв не допустити до агресії
з боку Ізраїля Ізраїль — оате
твердить що це саме араби го-

тують агресію Ситуація мабуть
скоро виясниться бо великі дер
жави € проти якоїбудь аван-

тюри в тому районі
Шістьох міністрів в уряді

прем'єра Неру (подалися у від-

ставку Це від 16 років існуван-
ня незалежности Індії найбіль-

ша урядова криза
18-літ- ній француз з Кве-

беку Ріхард Бізіс гглен терори- -

А С Е К У Р А Ц І Я
ВСІХ РОДІВ

с°'
&
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НАЙБІЛЬША

ЦІНА ДУЖЕ

ааКЇї&М!ЯйіММ

Так багато про футібол і тіль-

ки один відступ про всі інші

спорти?
На таке реторичне питання

відпозідасмо хоатр-пістання- ві:

(А хіба наша вина в тому що
інші спорти в нас не дають про
себе знати? Щойно в половин!

сезону ми почули перші віст
з тєнісових токів {чемпіонати'
СУІАСТ-іОхі- д на „Союзівці" і

дві товариські зустрічі влів-лєндсько- го

„Львова" що при-

несли йому поразки 1:8 проти
„Левіїв" у Чікаґо й 3:7 проти
„Черника" в Детройті) Нічого

не чути з 'легкоатлетичного сві-

ту нічого з плавацькото спорту
І коли — 'якщо не тепер — ці

роди спорту вийдуть та старт?

♦

ІМаїла езамітна ттодія ще
менше — івакаційний епізод

Під ічас свого побуту на „Коб-зярівці- і"

ваш слуга уимовиася

з принагідним партнером на те-

ніс до сусідського Гантеру Моя

комбінація була така що я даю
м'ячі й ракети а мій партнер
— авто Коли ж пришилося їха-

ти вімвилося що мій партнер
і авта не мас Розчаровані поча-

ли ми два розходш"ися в своя-с- и

як раптом одна полтавська

душа (що була стороннім свід-

ком сцени) запропонувала нам
безкорисно завезти інас на те-нісо- ву

площу а за дві години
приїхати по нас знову й завез-

ти додому Доки такі душі як
ця — призвище Б а ранник —

існують масмо всі права співа-

ти й вірити що „ще не вмер-
ла" Бо в багатьох наших лю-

дей які рідних дітей на корт
завезти не хочуть („шкода ча-

су й ігазо лінії") про таке навіть
співати вже не доводиться

О Сип

ХРУЩОВ У ТІТА

У гостину до Тіта прибув 20

серпня на 2-тнж-
неве перебу-

вання Нікіта Хрущов З того
кілька днів ізушшився в Бео-ґра- ді

а решту часу проведе „на
відпочіжку" в літній резиденції
Тіта

стичної групи ФЛК утік на
острів що є в посіданні Фран-
ції Він звернувся до французь-
кого уряду признати йаму пра-

во політичного втікача
Протест членів духоборсь-

кої секти „Сини свободи" у фор
мі голодівки приніс вже першу
жертву — смерть у тюрмі 22-літнь- ого

А Подморова Разом з
ув'язненим!) духоборами в Брі-танськ- іґі

Колюмбії голодують і
їх родини

Нові терористичні акти в
Квебеку затривожили знову у-ряд-

ові

круги Повідомлення про
опричинників вибухів не уточ-
нюють точно чи мається тут до
діла з черговим виступом кве-бецьк- ик

сепаратистів
Орган совстської армії „Чер

вона зоря" заатакував уряд Ка-

нади за погодження з США що-

до атомного уоброєння

ПОМЕР ЮРІЙ МЕЛЬНИ- -
ЧУК ВІІСЛУЖНИК

МОСКВИ

Як повідомила газета „Ра-

дянська Україна" з 13 серпня
ц р у Львові помер 12 серп-
ня несподівано на 42-м- у році
життя совотський жіурналіст
головний редактор журналу
„Жовтень" Юрій Мельничук
Народжений у селі Мала Кам-янк- а

на іСтаниславівщині (ни-
ні 'Івано-іФранківсь-

ка область)
Мелипічук був одним із най-
більш відданих вислумсників
большевіщького режиму Ти-

тули й ордени здобув за паск-
вілі та 'наклепи на релігію на-
ціональні традиції і буржуаз-
ний націоналізм" Минушіглпі
роками іперебував у Нмо-Лар-к- у

в складі т зв „Делегації
УІССР до ОН" і продовжував
вистіпи іпроти зжраїнських пат
ріотів

УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ МЕБЛІВ

ПРИСТУПНА НАИДОПДНІШІ СПЛАТИ

ЯосШШь

13 серпня ц р закінчився в

Одесі процес Проти так зв боль

шевицьких спекулянтів Суди-

ли 26 осіб-іопекуляїн- тів
і розкра

дачіїв державного майна

Головного підсудного Кунян-ськог- о

(він же головний інже-

нер) старшого книговода Ме-лаиу- да

і начальника місцевого

відділу проаінгловости Сташке-вич- а

засуджено на кару смер-т-и

Всіх іншігх засуджено на

кару ув'язнення до 15 років

кожного
Правда Украиньї" інформує

що спекулянти діяли від верес-

ня 1061 р і такті чином пріад- -

бали

Ця ж газета

призналися до Г
що в них йГ
ЗОЛОТИХ Грошей еді'

виробів золота тис руб

154 тис руб

Очолював

може все мати Хр
щов його підручні Кожен і

громадянин
продме

лп--

(Закінчення стор

бі від часу революції і головно в часі ви-
звольної боротьби ОУН — УПА

не помилимося коли скажеліз що Доицову
завдячуємо виховання нової провідної україн-
ського народу що саме вказав їй не лише на зав-дани- н

які вона мас виконати але на які
мас здобути щоб тією верствою стати передумовою
яких с успіх її боротьби

питання — проблема вчення Дон-цов- а

Воно надихає його важливіші твори від „Підстав
нашої політики" і через спеціально
присвячені проблемі твори такі як „За який провід"
„Політика і аж до та-

ких творів як „Де шукати наших традицій" „Незри-
мі скрижалі Кобзаря"

Ніхто не дав кращої Лесі У-
країнки і Шевченка своїм сучасникам як це зробив

Донцов Він розігнав чад чужого диму від ясного о-

бразу геніяльних постів України щоб вказати точний

напрям меча їхнього слова і

Донцову завдячуємо пам'яті про нашу

правду наші великі традиції традиції державного на-

роду Йому теж завдячуємо ясний поділ злих і добрих

традицій і боротьбу зі злом виполювання традицій

зла в сучасному Йому завдячуємо потрібний для ви-

зволення нації поділ між Мазепою і кочубсями Пе-

тлюрою і винниченками Бандсрою і

що допомагає мобілізації сил поглядів

визначенню фронтів і позицій та здібності прийняти
бій з ворогом рідними зрадниками і

Донцов далеко бачить і не тільки ні

відтинку боротьби своєї нації але і боротьби добра зі

злом на всьому глобі земському Він правильно оц-

інює сучасне і майбутнє оцінює наших
і Постать Донцова висотить по-

над голови своїх і чужих не ли-

ше в Україні Ворог оцінює Донцова як одного з
своїх Ще молодого Дон-

цова помітив Ленін і радив визнавцям вес-

ти з ним війну Воювати з Донцовом — писав Ленін у

листі від 20

1913 року „дуже важливо"
Це Леніна

виконують тепер в Україні офіційно і

неофіційно закордоном Фронт проти Донцова підня-

тий Леніном триває повних 50 років і не

лише Москвою але теж її ідейними союзниками вну-т- рі

нашої спільноти Напасті на Д Донцова тривають
і навіть Але вони лише показують що

правда по його стороні і по стороні нації

яка продовжує боротьбу за визволення Тому ще біль-

ше зростає пошана в народі до великої людини яка

віддає труд свого життя свій ум і силу

таланту своїй її ідеалам її боротьбі

купівлі

ЬЕ 4-84- 81

ВЬООК

$800000 7 великих кім-

нат з
камінної цегли 2 кухні кім-

нати мальовані Широкий бічний
заїзд 1 гараж Близько до шкіл

ВЬООК -

$450000 7 утри-
маних кімнат на двох підлогах
(На першій підлозі — 4 кімнати
1 Приватний

1 гараж) Повна ціна $18900
ВЬООК - НІСН РАКК
$500000 вплати за 9 на
двох підлогах з

1° ВСЕ ЩО

Завжди послуг власники ҐЕРу£

вгликі суми

знайдено

групу
аОСР

ший коли
стільки майна першій

Ми

верстви
він

Це

слова

його

зразу своїм

липня

нації

робітник Каналі
СНІ Ягпа

""-лл'лен-
иіі

смерти спекулянт
крадач державното майна

ралавої дім

плян гарні кімнати модерні

кухні лазнички приватний за-

їзд подвійний гараж Скоре по-

сідання

$300000 вплати кімнат

двох підлогах Дім рапавої цег-

ли великі кімнати кухні

нички ґаражі заїзд

САКБЕХ ГЕКК

Хто хотів мати гарний 7-кІм-на-тний

двох підлогах ДІмок

ціні $1500000 при $250000

прошу його оглянути

ДЛЯ ВАШОЇ ХАТИ
теле--

КШіаДІ'

МА &
1199 ВІООЯ 8ТНЕЕТ 1АЕ8Т

УВАГА! справі продажу домів прошу бея ео-бов'яз- ань

телефонувати нашого представника: Фр Тур
ський

КІШХЇМЕОЕ

вплати

Відокремлений мурований
дім

8УА5ЕА
вплати добре

одна лазничка за-

їзд

кімнат

Відокремлений

ГЦКМТЩЕ
АРРІЛАІУСЕ8& РІЛШІТІЖЕ

Большевики судять

цегли

вплати

423 СОЬЬЕОЕ 5Т ТОПСЖТО СЖТ

ТТЛТРІР'МІМГ А-14-

ЛА

ПОТИБНЕ

готові до
І М

грощей

твердІІГц-підсуд-
ні

та
11

ТІВ й
з

шшоітд-ВСЬОГ- Он
'

' '

У
Ку„вСЬюл

як

ДМИТРО доицов
Ь 1)

національної

кваліфікації

найосновніша

„Націоналізму"

принципіяльна опортуністична"

і

інтерпретації

революційного протимос-ковськог- о

відсвіження

рсалітстниками

оприділенню

безоглядний та
де-фстист-

ами

передбачує

приятелів-со-юзникі- в

противників

сучасників
най-небезпечніш- их

противників

„Українському соціял-демократо- ві"

припоручення українським „соціял-де-мократа- м"

здійснюється

спотужуються
української

безперервно

-

і

шш в
' чиА „ИЬ на ка

ру як і роз

чотирокутний

2

2

і

СЕРЕДМІСТЯ

за 8 на

з
2 2 лаз
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-
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