
В ПАЛАТІ ПОЧАВСЯ БІЙ 
З А НОВИЙ РОБІТНИЧИЙ 

ЗАКОН 
is 

Вашингтон. —-Напередодні 
дебат над оправою нового ро-
бітнк`іргч) ?#кояу, що почали-
ся в ШляЛ'`І^прсзснтанів 

понеділок `Днл 10-го серпня 
ц. p., спікер цій палати демо-
кратнчнніѓ- конгресмен Сем 
Рснбнрн лі Тенсасу виступив 

'у радіо із закликом до гррма-
дянства під-грнмати схвален-
ня законогфоі}нту про новин 
лад у р ^ т н ф ш х спілках, 
що його запропонував конґ-
ресмен Карл"Ќ}ііот, демократ 
з АлябамвУу. врсліді розгляду 
переведеного над цісю спра-
вою в палатній комісії для 
справ вихованая і праці. На 
думку Репб)фЯа згаданий за-
конопроскґ Да# сднно правн-
льну і честіў розв'язку справи 
і тому він повинен бути прнй-
нятнй Палйтрю І затвордже-
инй Сенатом `та підписаний 
Президентом.Водночас із цим 
Рснбнрн виступив з гострою 
критикою т ав. законопроск-
ту Ландрума-Гріффіна.ствер-

. джуючи, що цей законопро-
скт, використовуючи справу 
рак(бтерства,' н а м а г а є т ь с я 

встановлення нових прнпи-
сів щодо проводу робітничих 
спілок і нових постанов про 
контролю над робітничими 
фондами та про гарантію 
прав низового членства у йо-
го` взаєминах із проводами 
спілок. Коаліційний проект 
пропонований демократом Ф. 
Ландрумом з Джорджії і ре-
спублікаицсм Робсртом П. 
Ґріффінои з Мишнгену. різ-
нитьсл ВІД законопроекту Е-
ліотта тільки тим, що він пе-
редбачас багато ширшу кон-
тролю над робітннчнм бойко-
туваннлм і пікетуванням І 
встановляс кримінальні кари 
за порушення ч л е н с ь к и х 
прав. За прнйняттям законо-
проскту Ллндрума - Гріффі-
на висловився през. Айзенга-
вер у своїй радіо - телевізій-
ній промові, виголошеній у 
четвер минулого тижня. Згід-
но із заявою Рсйбирка, обид-
ва законопроекти мають на 
Меті одне і те саме — бороть-
бу з ракетерством у робітнн-
чих спілках. Але ж головна 
різниця між Ними та, що про-

здмскреднтува†н чесні робіт- скт Лаядрума - ҐрІффіна, да-
ючи надто, велику іиґереяцію 
федерального уряду у внут-
рішні справи спілок, порушуй 
цим рівновагу між проводом 
робітничих спілок і їх член-
ством, що с неслраведливе у 
відношенќі до більшосте ве-
дсяях чесно робітночих спі-

нйчі спілки 'і змінити вста-
новлсну рівновагу між робіт-
ництвом t ' а р г о проводом. 
Крити ќу ю ч н 3 а к о н` о'проскт 
Ландрума '-' Ґріффіна, Сем 
Рсйбнри ствердив, що справа 
нового робгѓ)їнчого закону- не 
мож'е буі^'сиравою, тільки 
однієї паргі^ але справою по- лок. Законопроект Е л і о т а 
надпвртійнрю; загальною, бо 
вона є життЬвоважливою для 
всієї нації. 'Диќкўтований те-
пвђ законопроект передбачає 

ІІРЕЗНДКНТ АНЗКІІГАВКР ІЗ СВОЇМИ ДОРАДНИК VMM І ЧЛЕНАМИ УРЯДУ 

становить в цьому напрямку 
посередню дорогу, не' надто' 
ради кальну, вле таку, що до-
веде до бажаної цілі. 

ГЕртее ЗАНЛИКАЄ ДО ЗАМИРЕННЯ 
. _ НА КАРІБСЬНИХ ОСТРОВАХ 

, Валі лиѓток, — Від'їж джаю-
чи в понедЦохІО серпня ц. р: 
до Сантіягб ц Ніле на конфе-
ренцію міністрів закордонних 
справ американських держав, 
державнийі секретар ЗДА Крі-
стіян A. reptcp висловив яа-
дію, що ця кон`ференція при-
чиниться дд. п`олегшення нап-
ружсння і 'конфліктів на Ка-
рібських осіроітл, зокрема у 
взаєминах м Ѓж'Кубою і До-
мініканськок) Рсспублі к о ю. 
Конференція" починається ` в 
середу -12 фрцня і в ній бе-
руть участь,, Представим к в 
двадцять й однієї амернкан-
ської держави,. На порядку на-
рад конференції передбаче-
ннй розгляд ситуації в Каріб-
ських країнах, зокрема справи 
двох кубинських інвазій на 
територію Домініканської Рес-
публіки й атак повстанчнх 
груп, підтрийуваннх іншими 
державами проти Нікараґвн 
й Панами.' Крім того конфе-

ренція мала б зайнятися роз-
глядбм можливосте ЗДІЙСНЮ-
ван'ня .‚репрезентативної дс-
мократії" у західній гемісфері. 
У своїй заяві, переданій жур-
налістам перед в{діздем з Ва-
шннгтону, Гертер не з'ясував 
конкретних пляиів ні пропо-
зицін в 'справі замирення в 
області Карібськнх островів, 
ствердив тільки загально, що 
там мусить бути встановлена 
безпека ft мир, згідно з прин-
ципамн. 'що їх додержувалася 
спільнота американських на-
родів на протязі останнього 
півсторіччя. В політичних ко-
лах думають, що під час кон-
ферсяціі в Сантіяго буде ство-
рена окрема комісія дл'я наг-
ляду над ситуацією в облас-
ті Карібськнх островів і для 
персводжування іюзсліду в 
справі здійснених чи евенту-
альних інвазій. До KOMJCU ма-
ли б входнтн представники 
ЗДА, Уругваю і Перу. -

Вигляди Ніксона на перемогу у виборах 
I960 року збільшилися 

'Вашингтон. — Два демо- перед поторожжю Ніксона до 
кратичні сенатори — Мййк 
Менсфілд з^'ІІрнтаяи та Дж^ 
А. Сматерс з^Фіюриди, ствер-
днли під час!сврїх виступів у 
радіо і в телевізії, що поїздка 
Ніксона дб СССР і Польщі 
збільшила: видатно вигляди 
Ніксона на йо'го перемогу над 
губернаторЧ)іЃ Рокефеллером, 
евентуальним другим респуб-
л і канеькнм ' кандидатом під 
час президентських виборів У 

Москви він рахував на біль-
ші шанси Рокефеллера, але 
тепер він думає, що Ніксон 
буде одним із найбільш „не-
безпечних" кандидатів, пере-
могти якого буде дуже тяжко. 
Теж І Сматерс ствердив, що 
після подорожі Ніксона до 
Москви, Ніксон мас всі вягля-
дн на те. здоб добути респуб-
ліканську номінацію на-Кан-
дндата в найближчих прези-

Секретаріят Вілого Дому передав для опублікуван 
апробоване офіційно фото члерів уряду през. Айзенгавеіа 
з деякими дорадниками. На фото (починаючи з лівої сто, 
ни) — сидять: заступник асистента през. Айзенгавера 
ралд Д. Моргай, амбасадор ЗДА до ОН Генрі Кебот 
мол., секретар внутрішніх справ Фред А. Сітон, секретар 
скарбу Роберт Б. Андерсон, віце-президент Ричард М. Ніќс 
генеральний прокуратор Вільям'П. Роджсрс, діючий CCKJĴ -
тар торгівлі Фрсдерік Мюллср, секретар здоров'я, вихованця 
і суспільної опіии Артур С. Флеммінґ, голова Комісії Атомб-
вої Енергії Джан МскКон, директор бюджетового бюра Моріс 

праці Джеймс П. Мічел, ген. поштмайстер Артур Соммср-
філд. державний секретар К{)істіян А. Гертер, президент 
Айзенгавер, секретар оборони Ніл Г.` МекЕлрой. секретар 
рільництва Езра Тефт Бенсон, секретар уряду Роберт К. 
Ґрей і асистент Президента Вілтон Б, Пірсонс. — Стоять 
позаду: заступник презндснтового аснстента Брайс Гарлов. 
спец, асистент Президента Дон Паарлбсрґ, спец, дорадник 
Дейвід В. Кендалл, заступник аснстента Роберт Е. Мсрріям. 
адміністративні асистенти Бдвард А. МенКейб і Джек 3. 
Андерсон. — Сидить на право окремо державний підсскретар 
Даґлес Діллон. Ліворуч сидять підсекретнр скарбу Джулісн 

Г. Станс, директор цивільної оборони Ліо Г. Гоґ, секретар В. Бейрд й асистент секретаря скарбу Т. Грсйдон Аптон. 

ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ УНС ВІДБУВ 
ЧЕРГОВІ НАРАДИ 

Ц. P.. Союзівка, Кергонксои. — 
У понеділок, 10-го серпня, 
Головний Екзекутивний Ко-
мітет Українського Народного 
Союзу відбув тут свої чергові 
наради, на яких обмірковано 
та вирішено ряд актуальних 
фінансових, організаційних і 
громадських проблем. Зоќре-
ма роглянено і вирішено ряд 
інвестицій, головно в гіпотеч-
ннх позичках, вирішено вже 
в половині вересня цього року 
приступити до здійснення ух-
валн Головного Уряду з травѓ 
ма^ц.д)..яа тѓслдаїяЛзяаву ам -̂
вого, великого купального ба-
сейну на цій оселі, як і ррз-
глянено та вирішено такі 
справи, як участь членів Ек-
зекутивного Комітету в кон-
венції Ліги Молоді Північної 
Америки, що відбудеться;' 
впродовж зв'язаного з Днем 
Праці кінцем тижня в Рачес-
тері, справу відкриття Кана-
дійської Канцелярії УНСоюзу 
в Торонті та ювілейні свят-
кування УНСоюзу в тому мі^і Володимир Квас. Наради 
сті в днях 3- і 4-го жовтня тривали впродовж цілого дня 

І 
працю організаторів 

УНС в поодиноких районах 
З'сдииенях Держав і Канади. 
обмірковано знову єдину ще 
не здійснену із ухвал мину-
лоТ конвенції, що відноснтьсі 
до будови або придбання'ў 
відповіднішому місці відповід-
нішого приміщення для ґо-
ловної канцелярії УНСоюзу та 
В-ва „Свобода" і ряд іншн5 
актуальних` справ.' У'иарадазс, 
якими проводив головний 
предсідннк УНС Дмитро Ѓ'я 
личин, взяли, крім нього, у-І`реводив наполегливі досліди 
часть ухЛ члени ГоДЙ#аЬге- КЌ^ Ђад"'тежлѓчннм хібсмпуЂппилм йѓѓ тя Жлготовп'"^вўловќ "іИту̂  

Лондон 
ц. р. почнеться в Лондоні 
триденний з'їзд учених і тех-
нічннх фахівців з Англії, Ка-
надн, Індії, Австралії і Пів-
дсиііої Африки, ото ж країн 
Коммонвслту, у спраегх до-
слідів над сфери ЧИЙ мн про-
сторами. У зв'язку ч цим 
вперше виявлено, що протя-
го'м останніх наимг`ііџіс двох 
років англійський промисл, у 

'тісному зв'язку з урядом. ПР-. 

зекупгвного Комітету: заступ 
ники гол. предсідннкя Посип 
Лисогір і Анна Гермаи, гал. 
секретар д-р Ярослав Падох, 
гол. касир Роман Слободян. 
як також прнявні в тому часі 
на Союзівці гол. контролер 
Степан Куропась і гол. рад-
ний Богдан Зорнч і ред. А. 
Драґан, а справи, зв'язані з 
Союзівкою, реферували її у-
правитслі Данило Слободян 

В Ню Йорќу плямують влаштувати 
світову виставку в 1964 рои,і 

Ню Иорк. — Нюііоркські 
купці, підприємці і промнс-
ловці внступнлн з проектом 
влаштування великої світової 
виставки, більшої за всі, що 
колннебудь і денебудь ђідбу-
лнся. Мала б відбутися ця 
виставка в 1064 році у Фла-
шінґ Медов Парк — там, де 
відбувалася остання світова 
виставка з 1939 - 1940 pp. 
Кошти влаштування такої 
виставки обраховують на пів 
більйона долярів, у три рази 
більше, як коштувала вшце-
чгадана виставна 1939-40 pp. 
Посадник Ню Иорку Роберт 
Вагнер сповістив, що у зв'яз-
ку із плином влаштувати сві-
тову виставку в Ню Порќу 
постав уже ініціативно - ор-
гаиізаційннй комітет, складе-
нин із 25` осіб, репрезентантів 
купецького і Шромнслового 
світу. На зібранні, що відбу-

1960 р. Менсфілд заявив, що дентських виборах. 

В АМЕРИЦІ 
# Пригри MB подорожі през. Порќу, бо пасажир цього літа-

ЛЙзенгавсра -ДО Европи буде. ќа. 10-літніВ Джонні Ранд з'ів 
згідно з неофіційним покищо замість одного кусника медиЧ-

деться 18-го серпня ц. р. цей 
комітет буде збільшений до 
яких 50 осіб і ДО нього ввій-
дуть репрезентанти великих 
корпорацій, які хотять бути 
учасниками виставки. Від-
буття виставки зв'язують з 
300-річчям заснування міста 
Ню Иорку, бо вперше появи-
лася назва цього міста в 1664 
році, і проходитиме вона-під 
гаслом „Мир через взасморо-
зуміння". Члени комітету пс-
редбачають, що Ню Порк за-
робить від туристів і з торгів-
лі під час цісї виставки яких 
шість більйонів долярів. Се-
натор Джейкоб К. Джейвітс 
і конґі)ссмся Бдна Деллі, о-
бос з міста Ню Иорку, пода-
дуть цього тижня в Конгресі 
резолюцію із зверненням до 
през. Айзенгавера, щоб він 
запросив чужоземні нації дѓ 
участи у виставці. 

Англія продукує власні далекосяжні 
ракети й випустить сателі†а Землі 

27-го серпня повно'ї тайни. Англійські про 

сферичних просторів і що під 
увагу брано двлекосяжи' ра-
кети, так само п{юдуковані 

мнслові компанії при готовќ 
лн для цієї конференції коло 
29 меморіалів із практичннми 
пропозиціями Щодо будови 
штучних с а т е л і т і в Землі. 
Міжнародні фахові кола спо-
діваються, - що ц'я конферен-
ція розкрпс' деякі тайни Що-
до nocTj'ny' англійської війсь-
ковоі ' тсхнолбгїї, при чому 
фахівці `не вкшіючають, що 
англійські ві'`НІ ц промислов-
ці мають такі. 4MWiHKi-успіхи 
в діляцці Д{ілскосяжнйх ра-

чннх сателітів, що вони мо-
жуть супсрннчнти н` цій jxl-
лянці з З'єдинеинмн Дсржа-

англійцями при зберіганні вами та Совстамн 

Комуністичні агресори проти „втручання" 
інших держав в Ляосі 

Сейґон. — Комуністичний 
Північний В'єтнам застерігся 
проти того, щоб „сторониЃ дер- служить за підставу названим 
жави переводили інтервен-
цію на терен! Ляосу та зая-
внв, що у тому випадку він 
.не проглядався би байдуже". 

Ляос — це маленька держа-
іа в південній Азії, колишня 
складова частина французь-

рованнй комуністичними пар-
тизанами терен. їхній звіт пс-

державам домагатися від Об' 
єднаних Націй, щоб вони нн-
слали туди своїх обсерваторів. 
А н т н к оиуністичннй бльок 
держав Південно-східнього а-
зійського пакту (СЕАТО) рі-
шнп вилючити під свою опі-

цого Індокитаю, де тепер ве- ќу Ляос, але Сам Ляос покн-
дуться бої з комуністичними що не звернуђся до того бльо-
вагагами, що їх організує, ви-'ќу ні до будь-якої іншої дер-
школюс та озброює Північний жави за збройною допомогою 
В'єтнам і перекидає на терен проти комуністичних партиза-
Ляосу. Наприкінці минулого пін Тільки ЗДА й Франція 
тижня військові атташе ЗДА, рішили приспішнти вншколю-
Лнглії і Франції, акредитовані вання лаоської армії та виві-
`в Ляосі, полетіли на інфільт- нування її новою зброєю. 

Хрущов обіцює не розпочинати нових 
атомових експериментів 

Закінчено, цьогорічне дитяче таборування 
на Союзівці 

кимігвиясненнями п-ні Книш. 

повідомленням, з Вашингтону, 
така: 28 сергііш Президент ви-
їжджас з ВаїЯЯКГтону: в четвер 
27 серпня пЬнбувас до Вониў 1 
після відбуття-нарад з Адена-
уером вночі від'їжджає до Лон-
дову; від 28 ѓарпня до 1 верес-
ня Айзенгавер- відбуватиме на-
ради з МеКМІЯлеиом й іншнмн 
членами брнтівського уряду і 2 
вересня відіжджас до Парижу, 
де На проѓяві кількох днів від-
буде конфеіиУЩЬо з французь-
ким прсзидеи,том Шарлем де 
Голем та з ггялійськнм прем'с 
ром Сені І з Шшнми репрезсн. 
тантамн держав НАТО. 

ф Вркт(Іемшй траисаорто. 

ноі жувальної гуми, роздаваної 
пасажирам для протидіяння 
нудоті під час лету літаком, аж 
13 кусників. Побоюючися за 
здоров'я, хлопця, літак заверне-
но. що коштувало летунську лі-
1,425.33 долярів. Гума хлоп-
цеві на пошкодила і він відбув 
поворотний лет до Ню Иорку І 
потім до Лондону в повному 
здоров'ї. 

ф) Губернатор отсіту Аркелсо 
Орвал Е. Фобус заявив. Що він 
плянуо скликати надзвичайну 
сесію стейтовоі яеґіслятури. 
але ж підкреслив, шо ця сесія 
не буде займатися антидесеґре-
ґаційними заходами. У Зв'язку 

Союзівка, Кергонксои. — 
Цьогорічні дитячі табори на 
Союзівці закінчено формаль-
но минулої п'ятниці, 7. серп-
ня. дитячою імпрезою на пло-
щі біля віллі „Львів"лу якій 
табір мав своє приміщення. 
Табір тривав шість тижнів, з 
тим, що перших три тижні в 
ньому перебували дівчата, а 
три останні тижні, від 17-го 
липня, були в таборі хлопці-
В дівочому таборі було 40 ді-
тей, а хлоп'ячий закінчило 
тільки половина з цього. Обн-
два табори були під опікою 1 
виховним керівництвом п-ні 
Аполльонії Книш, якій допо-
магали в спраці відповідні 
опікуни головно з-поміж пла-
стової молоді. Під час імпре-
зн, яку залочаткувала корот.-

ііти виконали ряд вивчених нв 
таборі пісень, танків і сксчів. 
До них і до приявних батьків 
коротко промовили всч о 
Любомнр Гузар та гол. прсдс 
УНС п. Д. Галичнн. Закінчен-
ням дитячих таборів опорож-
нсно місце для курсів укра 
інознавства, що в цьому році 

Лондон. - Англійський ду-
ховник Джон Коллінс, який 
очолює кампанідю проти ато-
мової зброї, дістав листа від 
Нікітн Хрущова, в якому той 
тявллс, що Совстський Союз 
г`отов ..прийняти найбільш 
у р о ч и с т е зобов'язання" не 
тозпочннатн п е р ш и м нові 
ѓтомові експерименти. Цей 
чист Хрущова був формаль-
чою відповіддю на запит Кол-
іінса, що його о. Коллінс вн-
тгосував до урядів ЗДА. Ан-
глії і СССР, чи ті держави го-
тові зобов'язатись не віднов-
люватн атомових вибухів. Со-
всти приянннлн свої атомові 
чибухи 31 березня 1958 року. 

ЗДА заявили 22 серпня 1958 
що вони готові припинити на 
рік свої атомові експеримен-
ти. та продовжити цей термін. 
якщо в міжчасі прийде до 
міжнародного порозуміння в 
цій справі. Від 31 жовтня иин. 
року радить у Женеві конфс-
пснціл ЗДА, Англії і Совстів 
над припиненням надалі вся-, 
кнх атомових вибухів, але до 
цього часу вона не може за-
кінчитнсь успіхом з уваги на 
спротив Совстів проти заве-
дення відповідної міжнарод-
ної контролі. Очевидно, що 
Хрущов у своєму листі до ан-
глійського духовн'Ќќа, зва-
люп всю вину на західні дер-
жапи. 

4 ВЕЛИКОДЕРЖАВИ 
ВІДНОВЛЯТЬ ПЕРЕГОВО-
РИ ПРО РОЗЗБРОЄННЯ 
Женева. В середу мину-

пого тижня, в останньому дні 
тривання Женевської коџфе-
оенції міністрів` закопдпннид 
ѓправ ЗДА, Англії, Франції і 
Сонетів, прийшло між ними 
до порозуміння в справі від-
новлсння,,' переговорів п р о 
міжнародне роззброєння. Ці 
ісреговорн, ведені на тсрені 
Підкомісії Об'єднаних Націй, 
цо складалась з ЗДА. Англії, 
г-ранції. Канади і Совєтів, бу-
ж зірвані Совстамн в 1957 ро-

ці. Після того.Совсти не хоті-
лн відновити їх під претекс-
том. що у Комісії ОН і П зга-
цаній Підкомісії Совстн є „ма-
норнзовані" західнімн дсржа-
вами та їх союзннкамн. Хоч 
Генеральна Асамблея Об'сд-
наних Націй в 1957 році внб-
рала нову 25-членну Комісію 
для справ міжнародного роз-
збросння, проте Совсти її та-
кож бойкотували. В минуло-
му році Генеральна Асамблея 
погодилась на совстську внмо-
гу поширити склад тієї Коиі-
-:ії на Всіх 82 членів Об'сдна-
пі.х Націй, але ця Комісія ні-
коли не зійшлась, бо в міжчя-
:і почалась в Женеві конфс-
-х-нція в справі припинення 
ітомовнх дослідів та протиді-
іння небезпеці несподіваної 
чтаки. Так ось тепер названі 
і всликодержави прийшли в 
Женеві до згоди, щоби поќли-
чати до життя нову Комісію, 
чи Комітет (назви ще не внрі-
шено) з 10-х членів, прн ,чо-
му ннмн були.б з західмього 
5оку ЗДА, Англія, Фракція. 
Канада й Італія та — зі схід-
чього боку — СССР, ЧСР, 
Польща,. Румунѓи" і Альбанія. 
Західні держави погодились 
.НД ПРИМЦИЛ .‚Хішштату" член-

лосунанням, а совстські сате-
літя не мають ніякого голосу 
та -ачежать ЦІЛКОМ ВІД ДИрЄК-
тнв Москпи. Газети щойно тс-
пор ппииесли вістку про ДО 
минулотижневе порозуМівтнА 
між міністрами чотирьох: ве-
ли ќодержав у Женеві, при чо^ 
му підкрсслібсться факт, щб 
сталось це без попереднього 
порозуміння з ГеноральнпИ 
С'`крстаріятом Об'сднавях Йа-
цій та з помнненнлм цісї уста-
нови. Тільки згодом, після до-
конаного факту, репрезевіган.і -
ти ЗДА, Франції і АиглП по-
інформувалн.про це генералв-
ного секретаря Дата Гаммер-
шилда. Об'сднаяі Нації будуть 
запрошені тільки до вислання 
до тієї Комісії свого обсерВато-
ра. Тому; що у тій новій Ком(-
сії роззброєння нема ніякого 
представника з країн АаД-А-
фрики і південної Америки, 
то, мабуть, це Женевську gi-
шсігая викличе невдоволення 
і протести збоку азійсько-аф-
риканського бльоку та півден-
но-амернкакськнх країн. Чо-
тири пелнкодсржави иіби-то 
рішили у Женеві свідомо не 
зголошуватн свого^порозуміи-
ая в Об'єднаних Націях, щоб 
не давати притоки до вимог‡ 
включення до нової Комісії Ія-
дїі та інших країн, які мають 
амбіцію брати участь в таких 
переговорах. Нова Комісія, ра-
днтігае в палаці Об'єднаних 
Націй в Ню Иорку, або В Же-
неві. Який буде її персональ-
ний склад і коли ці наради 
почнуться — ще не відомо. 
Єдина важлива в цьому поро: 

зўмінні точка — це згода на 
підновлення иєргтопоріп прл 
міжнародне роззброснйя, бо 
ІІ(ОДГІ -пампї vyti fWHwOpOTHmH', 

л`ва в Комісії для святого спо-1 то нема тепер ніяких більших 
кою, бо — практично — все-1 виглядів на можливість будь-' 
одно справ міжнародного роз-1 якого порозуміння, ніж воно 
збросния не вирішується го- було два роки тому. 

Німці дуже вдоволені заповідженрю 
візитою Айзенгавера в Бонні 

Бонн. — ЗахІдньо - німсць-
сі керівні кола вважають 
'..чповілжепин приїзд прези-
іента Айзенгавера до Бонну 
на розмову з канцлером Аде-
науером за персональний ус-
піх старого канцлера. Рішен-
ня Айзенгавера поїхати до 
Бонну перед подорожжю до 
Лондону і Парижу вваЖасть-
ся за доказ особливого заін-
гсресування Президента, щоб 
дістати з першої рюки інфор-
чації про становище Адснау-
"̀ра до сучасної міжна{юдної 
итуації та вислухати його 

погляди на відвідини Хрущо-
т у Вашингтоні і її можливі 
юлітичні наслідки. Сам Аде-
caj4;p заявив через свого 
)ечника, що він особливо 
ірисмно вражений, що Д. Д. 
Чйзенгавср, який був уже 
чаз у Бонні в характері го-
ювного команданта зброй-
ша сил НАТО, тепер прибу- кризи. 

де туди вперше в характері 
президента З'сднненях Дер-
жов. Для розмови між АЙзен-
ганером і Аденауером не пе-
рсдбачено ніякого твердого 
порядку денного. В офіційяо-
му комуні каті сказано,- що о-
бидва державні муж) ‚Лати-
муть нагоду переднєкутувати 
‚(олітичні проблеми спільно-
го^ зацікавлення". Однаково 
неурядовий аахідньо - німе-
пькии партійний бльок, як і 
опозиційні кола СОЦІАЛІСТІВ 
та т. зв. вільних демократів 
висловлюють велике вдово-
лення з приводу приїзду Пре-
зидента .до Бонну. Востанис 
президент Труман був у HJ-
меччині в 1945 році з наго-
ди Потсдамської конференції, 
в якій Німеччину та зокрема 
Берлін пбділено на 4 зони, 
що стало джерелом ниИіш-
няої гострої м і ж н а р о дної 
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У світі 
Ф В Ірлпиііі маиіфестяційно мм. Ірґослдвський уряд рішив 

Московська „Правда" лоручає „тримати 
язик за зубами" 

Москва. — Московська переджують зустріч Айзенга 
своєю чисельністю, як і про- К.Правда" з минулої неділі 
ѓримою навчання перевища-
ють всі дотеперішні. 

Џ Лрґгіггннгькі робітничі ' піл 
ки проголосили на вівторок 11 
серпня 24-годинннй генераль-
ни ft с т р а й к для підтримки 
страйку цукроваряяних робіт-
ннків у провінції Туевман. який 
триває уже 16 дяів. Спілку цук-
роварнлннх робітників очолю-
ють периністи. 

з очевидного прнказу згори, 
заявила, що обов'язком кож-
ного політика с тепер трима-
ти язик за зубами й помагати 
цим до створення прихильної 
атмосфери для недалеких 
розмов Нікітн Хрущова з пре-
зидентом Айзенгавером. У 
статті „Пора великих пер-
спектив" говориться про те, 
що протягом тижнів, ЩО ІІО-

всра з Хрущовим, ..обов'яз-
ком кожного політика є об-
лсгшити створення відповід-
ної атмосфери для цих важ-
ливих міжнародних нарад". 
„Правда" з признанням цн-
тус пораду лондонського ча-
сопису „Стар": „Треба, щоб 
генерали, адмірали і політи-
ки з гарячим темпераментом 
зберігали мовчанку. Тепер не 
пора для запальних промов". 

святковано пам'ять Роджера 
Кейзмента. борця за незалеж-
ність ІрлянліІ. ию Його англій-
ці розстріляли в 1916 році. У 
зв'язку з рішенняй ниглійсько-
го уряду відкрити для загаль-
ног̀ о огляду тнпмннЙ архів Із 
актами Кейзмента. ірляндсь-
КНЙ мінігтср закордонних справ 
затаврував наклепницьку нам. 
панію, що велася в Англії в 
1916 році проти Ірляндського 
борця. 

# У КопенгааІ відбулися иа-
радн 26-х видавців протестант-
ськоі літератури із ЗДА. Англії. 
Швеції. Норвегії. Данії і Німеч-
чини. Це перша такого роду 
міжнародна видавнича протес-
таятська конференція. Спільна 
комісія, створснч на цій конфс-
рснціі. стежитиме за релігійни-
ми виданнями та актуальними 
духовими течіями І посередни-
чатиме v справі перекладів ре-
лігійних творів на різні мови. 

џ іони лііпіп належить до 
країн із найбільшим відсотком 
автомобільних катастроф. Хоч 
минулого року в Югославії тіль. 
кн 11П.636 осіб мали офіційний 
дозвіл на право керувати ав-
том. проте того року заресстро-
вано 11.686 автомобільних ка-
тастроф із 783-ма смертними 
анелідами id 9,111 порансння-

дагостритн приписи щодо вида-
чі дозволу на керування автом. 

5 У Бордо, у Фракції, 'засу-
но 14 альжирських націона-

лісѓів на в'язничні кари від 8 
місяців до п'ятьох років за .дго-
рушсння безпеки країни". 

9) Ііо.і Делн)віі;, генеральний 
резидент Франції в Альжнрі, 
наказав перевести слідство а 
справі смерти у в'язничному 
шпиталі лідера альжярських 
професійних спілок Айссата Іді-
рќ. Ліберальна французька пре-
са підтрималм твердження яра-
біа. що Айссат І Дір помер вна-
слідок тортур під час поліцій-
ного слідства. Слідства в ЦІ І 
справі домагалась з о к р е м а 
Міжнародна Федерація профе-
с)йних спілок. Його висліди бў-
дуть передані французькому 
прем'срові Мішслеаі Дебре. 

ф ЛервІк, маленьке мЮтечко 
на Шотляндському острові, яка 
востаннє відвідав англій`ський 
монарх 800 років тому Щ сди-
на англійська оселя, населення 
якої сумус в зв'язку з проголо-
шенням. що Слисавета П очікує 
третьої дитини. Бо з ЩсІ прячи-
н н відкликано П відвідини в 
тому містечку, заплямовані на 
минулий понеділок. Bet меш-
каиці Лервіку готовились до 
прннна гѓя королеви,"` t 
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ВИШКІЛ ПАРТИЗАНСЬКИХ З'ЄДНАНЬ 
НАТО 

Під таким заголовком по-
дас мюнхенський співробіт-
иик відомого бостонського 
щоденника ,Дн Кришчєн Са-
єнс Монітор" (в ч. з 1-го лип-
ня ц. р.) жмут - інтересних', 
маловідомих досіл ь ширшій 
публіці . вісток і фактів' — 
про вишкіл спеціальних з'сд-
нань американської Армії на 
терені Західньо} Німеччини 

де обличчя майбутніх воєн-

женнх з людей - охотників із 
тих теренів, що належать до 
мілітарно - оборонної системи 
держав `НАТО. 

Щодо цього, читаємо даль-
ше, Захід в куди кращому по-
ложениі; він мас до диспози-
ції поважне число втікачів з-
поза .залізної заслони, фана-
тичних ворогів червоної дес-
потії, що роками існує в 

Неналежно від того, яке Су- країнах їх народження! ПТ ких політи'чних і ...на'укових 
жертви совстськоі агресії з 

них операцій, американські найбільшою с а т и е ф а к ц і с ю 

УГОДГОСТВО ЧИ ТІЛЬКИ СПРОБА 
Несподіване запрошення Нікітн Хрущова на відвідини 

до Вашингтону викликало не тільки сенсацію газетного 
характеру, але н справжній заколот 'у̀  світі думок. На-
справді неприховану радість з цього приводу виявляс тіль-
ки Москва. І наявні нотки тріюмфу. що їх чути в заявах са-
итдо Хрущова та в голосах совстської преси, поглибили 
сумніви навіть у ..співіснувальних" західніх молах- — чи 
добре сталося, що задоволено амбіцію московського сатрапа, 
який ще так недавно погрожував „угробити" весь західній 
світ, і запрошено його без ніяких з його боку політичних 
поступок на розмови в тому Білому Домі, який с символом 
духа свободи. 

Вся американська Г"західньо-европейська публічна опі-
нія прийняла вістку про запрошення Хрущова до Америки 
або явно ворожо, або насторожено, холодно-стримано. Не 
чути голосів дійсного задоволення у зв'язку з цісю подією. 
Навіть англійська преса, яка послідовно підтримує стано-
вище прем'ера Геролда Мекмілдена щодо потреби4 якнай-
частіших конференцій безпосередньо з Хрущовим; не ви-
явила ніякої радосте. Очевидно, що найпершою причиною 
такої резерви англійців с острах, що ось, мовляв. Америка, 
а- не Англія стає знову найпершою потугою у вирішуванні 
европеських континентальних проблем. Цей момент ви-
рішує у ще більшій мірі стриманий тон французької пріти. 
Але ж` поза цісю, так би мовити, великодержавницькою за-
здрістю Англії і Франції таки приховується інстинктовний 
здоровий відрух проти такої політики супроти Совстів, яка 
потурала б. совстському шантажеві, поступалась перед ним 
і в результаті послідовної совстської тактики погроз і шан-
тажу давала Москві в руки нові могутні атути для її по-
літнчної пропаганди. Бо з якого боку не дивитись на ту 
заповіджену візиту Хрущова в Америці — вона скріплює 
моральну позицію большевицького режиму та персональ-
ний престиж Хрущова. 

Тому, без сумніву, приїзд Хрущова до Америки без по-
передньої будь-якої політичної поступки в будь-якій кон-
кретнін справі, що становить предмет міжнародного спору, 

- це великий таістичний успіх Москви. Але було б по-
милкою перецінювати цей успіх і в рішенні американського 
президента щодо запросин Хрущова добачати зворот аме-
рипапської закордонної політики в напрямку угодівства. Ні 
в американській політичній верхівці, ні в американському 
зорганізованому громадянстві нема ніяких елементів угоді"-
ства. Цікаво, що той самий колишній нюйоркськнй губер-
натор і колишній амбасадор ЗДА в Москві, Аверелл Гар-
римая, який недавно мав у Москві кількагодинну розмову 
з Хрущовим, тепер закликає Айзенгавера зайняти супроти 
нього „тверду" поставу. Старенький колишній республікан-
ський президент Герберт Гувер не обманює себе надією, що 
Хрущов може „виректися^ всіх міжнародних претенсій, пе-
ресторог, усіх своїх погроз і всіх змов проти, вільних наро-
дів". „Тактика може змінитися, але комуністичне рішення 
панувати над світом залишиться", — перестеріг він. Не є 
угодівськнм американський Конгрес, гостро антисовстськнм 
є зорганізоване американське робітництво, проти будь-якого 
угодівста виступає американський Легіон комбатантів. 

Можливо, що' вслід за відвідинами московського дикта-
тора в ЗДА відбудеться нова конференція „на вершинах", 
себто зустріч голів урядів ЗДА, Англії і Франції з Хрущовим. 
Але наперед можна передбачити, що з усіх тих розмов і зу-
стрічей не вийде дійсного замирення: Совсти не виречуться 
своєї цілі заволодіти світом, а Америка не поступиться щодо 
суті міжнародних проблем і не піде на угодівство типу 
мюнхенської капітуляції 1938 року. Холод, що повіяв від 
американського громадянства на вістку про приїзд Хру-
щова і, зокрема, явне обурення в Америці національних груп 
східньо-европейського походження викликали очевидне ба-
жання керівних державних кіл ЗДА і великих органів аме-
рикаиськоі преси — протидіяти настроям зневіри та потвер-
джуватн незмінність політики ЗДА. Вказує на це, налрнк-
лад, несподіване рішення през. Айзенгавера полетіти спершу 
до Бонну на маніфестацій ну зустріч з канцлером Аденауе-

ьііїськові чинники від деяко-
го часу переводять інтенсйв-
ний тренінг таких військових 
частин своєї армії, які на 
випадок воєнної хуртовини 
були б всеціло призначені до 
мілітарної акції в запіллі 
майбутньої ворожої сторони. 
Існування цих відділів мас 
теж своє оправдання під час 
миру, це своєрідна „психолб-
гічна" зброя'. як$.робить від-
повџіне „в'раження" на' по-
тенціяльного а г р е с о р а , за 
ставляє його приза^^атись 
над ти'м, що й , амерй'кансь-
ка сторона солідно при`гото-
вана до евентуальних' бата-
лій -— глибоко в запіллі свО-
го ворога. Маючи до днспо-
зиції знаменито вишколених 
сладунів. наземних бійців та 
інших висококваліфікованих 
‚‚диверсантів", навіть в добі 
атомових і ракетових зб)ю-
І:КЬ . . . 

„Існування, таких відділів 
повсякчасно пригадує Совс-
там, що Захід таки серйозно 
думає про незавидну долю 
численних поневолених на-
ролів, які живуть поза заліз-
ною заслоною. Ці народи, на 
випадок збройного конфлік-
ту Схід - Захід, скоро знай-
дуть своє місце в таборі на-
родів вільного світу", пише в 
своєму репортажЃ з Мю'нхену 
кореспондент б о с т о нського 
часопису,, JC. Шелдоні Така, а 
не іна'кша постава демокра-
тичного табору покаже кому 
сліде'що існує моральна пев-
ність заворушень по стороні 
-сателітськнх народів, якщо 
противна сторона зважиться 
на ризнковний крок - на во-
єнну акцію проти Заходу', чи-
тасмо дальше в звідомленні 
військового к о р є с пондента 
цього часопису. Що, на ви-
падок другого конфлік'ѓт', по-
дібного до того, що тому два' 
роки мав місце в Мадярщині, 
вже тепер може приступити 
до негайної дії — „Десята 
Опеціяльна Група", про існу-
вання та вишкіл якої мало 
хто із ширшої публіки знає... 

В складі тієї групи (яка 
мас також свого ,двійника" 
на Далекому Сході) знахо-
диться поважне число ‚‚втіка-
ѓчів" з-поза залізної заслони, 
а всі ці люди на' оравах аме-
рнканськоі армії та в її уні-
іформах. її призначення -
інфільтрувати глибоко в за-
(піллі ворога, але лише на 
ви'падок війни. Вишкіл цих 
з'єднань, як читасмо далі' в 
згаданому щоденнику', розпо-
чався рік тому, і від того ча-
су совєтська сторона повела 
проти с а м ' о г о ф а к т у іс 

Б. Кравців 

МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ І ЙОГО 
РЕЃАБІЛІТАЦІЯ В СССР 

За одну з найбільш сенса-
ційннх подій у т. зв. регабілі-
таційному процесі, започатко-
ваному офіційно совстською 
владою в 1956 році, треба вва-
жати ‚.реѓабілітацію" вндат-
ного українського діяча і вче-
ного XIX сторіччя, ліберала і 
соціаліста Михайла Драгома-
нова Серед деяких українсь-

ром, який в очах Хрущова є ворогом число 1 всякого уго-)нування цих відділів —- ду'же 
дівства. А „Н. И. Тайме" у передовій статті під проречистим 
заголовком „Капітуляція не є миром" перестерігає проти змі-
шування мирових інтенцій през. Айзенгавера з угодівськими 
інтенціями. „Не віримо. — читасмо там, — щоб він (през. 
Айзенгавер) запродав населення Західнього Берліну в роз-
мовах з Хрущовим у Білому Домі чи згодом у Кремлі. Не_ 
віримо, що він скаже будь-що, що натякало б на нашу, згоду 'чення „нищити" мирне насе-
віддати у вічну неволю комуністам Східню Европу. . ." лення СССР `... Це є певним, 
У пошукуванні миру вживається всіх засобів, використову- констатує автор репЬртажу, 
сться всі можливості. Виміна відвідин АйзенгаЬера-Хрущова що совєтська сторона ніяк не 
є одною а спроб. Жалюгідною^ але тільки спробою і нічим всилі зоргаиізуватн по своїй 

гостру пропаганді'. Цю нову 
формацію американської Ар-
мії большевицьќа пропаганда 
Називає „бандою саботажии-
кін. модерно вишколеними 
мордерцями", яких прнзна 

переходять важкий паризан-
ський вишкіл в „Десятій 
Спеціальній Групі", сподіва-
ючись, що може колись добра 
доля допоможе їм повернути 
до своїх родин, побачити свої 
країни вільними від комуні-
стичного насилля . . . 

Які основні пункти для вн-
ШКблу таких кандидатів, 0R-
р}м чисто міліта'р'них та' ін-
шнх, про характер яких не 
слід згадувати у пресі? Пер-
ш'а̀  й ияўгвлж;птша. умовина 

- це знання мов тих країн, 
що перебі'вають під червоним 
чоботом. Це абсолютна ко-
нечність. Кореспондент цього 
часопису мав змогу стріну-
тися із найменшою складо-
вою одиницею тієї групи, Я-
ка має назву „сімки", і вня-
вйв, що із семи людей - воя-
ків цього партизанського ви-
школу — двоє знали добре 
російську мову, двоє — поль-
ську, один німецьку, один 
чеську, а один знав, окрім 
слов'янських мов,ще й еспан-
ську мову. Кожна бойова оди-
ннця мас командира в ранзі 
капітана, його асистента, од-
ного сержанта, далі медично^ 
ѓо техніка, спіціяліста від 
важкої зб)юї, фахівця від 
стратепічних „знищень4' та 
по одному радіооператорові 
внутрішнього та дійово'го, о-
перат'нвного засягу. 

Всі ЦІ люди відбувають свій 
вишкіл в надзвичайно важ-
ких фізичних та програмово-
навчальннх обставинах, кож-
ний вояк несе на собі 60 
фунтів воєнного приладдя, 
включаючи одноденну рацію 
їжі. Головне завдання ко-
жного вояка — нав'язати 
найшвидший та найсердечні-
шнй контакт'із цивільним на-
селенняМ ,̀ а це для власноЃ 
охо{юни, тaкQж для маибут-
ніх своїх дій і для прохарчу-
вання. Цих людей, пише з 
прнтнском автор репортажу, 
треба категорично відрізняти 
від евентуальних або й само-
вільиих саботажнстів, або й 
навіть від агентів різних роз-
відок, що д іятимуть поза 
фронтовою лінією маітбутньо-
го ворога - агресора держав 
НАТО! Саме з тих причин ці 
людн носять повну американ-
ську військову уніформу, і, 
на випадок спіймання їх 
в полон, їх-хоронитиме відпо-
відна міжна(юдна умова щ`о-
д̂ о воєнно - полонених, відо-
ма під назвою Женевської 
Конвенції. 

Одним зі завдань цих від-
ділів є тренувати, й то не-
гайно з-поміж м і с ц е в о г о 
населення, що поза боновою 
лінією — теренових парти-
занів. Для цього ці пробоєви-
ќи матимуть спсціа.`і. вишќі-
льиі посібники, відповідну лі-
тератўру, як обходитися з 
різними родами зброї - ` во-
рожоі та держав НАТО, як 
читати мали, як орієнтувати-
ся на терені воіюжих армій. 
як „поводитися" біля війсь-
ковнх споруд та як нннінти 
ворожі об'єкти, його комуні' 

кіл у вільному світі можли-
вість такої совстської „рега-
ШлітаціГ' Дра'гоманова досі 
внклн'чалн і, відповідно до 
того, в Енциклопедії Україно-
зйаьства, в статті про Михай-
ла Драгоманова (том 1-ий, 
етор. 589-591), написаній І 
Лис.чком-Рудницьким, ствер-

В. І. Ленін писав: „Драгома-
нов вповні заслужив на за-
хоплеиі поцілунки, що ними 
згодом нагороджував його 
п. П. Б. Струве, який став у-
же націонал-лібералом (Тво-
ри В. I. Леніна.-4 вид., т. 20, 
стор. 403, підтекстова приміт-
ка)... У своїх дослідженнях 
народної творчости Д. стояв 
Bjt" цбзиціях буржуазної тео-
рії запозичання". 

Так писала про Драгомано-
ва Велика Совєтська Енцик-
лопедія в 1952 р.'Але чотири 
роки пізніше, в 44-му томі ці-
сї ж енциклопедії, це нега-
тнвне ставлення трохи ско-
реґовано. В підгаслі про у-
краінську літературу, вміще 

джусться, що в „УССР згід-Іному в гаслі „УССР" цього 
тому, що його підписано до 
друку 10-го жовтня 1956 ро-
ігу (отже, вже після започат-
кува5іня ‚‚реѓабілітаційного 
процесу"), на стор. 14І`-ій по-
дано: „проти безідейности' і 
національної обмеженостн... 

І виступавЧ ліберальний крн-
тнк М. П. ДЬдгоманов` (1841-ий?(йгїї?г. %sli-?.)- --—іѓяапи,Лии 
російської і прогресивних за-

во .', визначенням Леніна, — 
Д^ра ѓоманова'} засуджують, 
як Дрібнобуржуазного лібера-
ла" та „націоналіста,' і виз-
чення його спадщннн там за-
боронеие; інколи лише згаду-
Ють Д,, як етнографа та' лі-
тературного кри'тика". 

діванќою. Вивчення його 
спадщини і навіть публікація 
деяких його праць були до-
снть інтенсивні в Українській 
ІССР у 30-их роках і припи-
нилнся тільки в другій поло-
вині 40 pp., після іюзгрому 
укііаїнської науки і літерату-
ри. Від того часу обов"язко-
вим для українських істо-
риків і літературознавців було 
цілком негативне ставлення 
до Драгоманова: його стара-
лися якнайменше згадувати і 
цитувати. Зафіксоване було 
це негативне ставлення в"га"с-
лі про М. Драгоманова, виі-
щеному на стор. 161-іи 15-го 
^ому Великої Совстської Ен-
циклопедії, що його підписа-
Но до друку 12 вересня 1952 
p.: „Дт)агомаиов, Михайло 
Петрович (1841-95), — подано 
там, —: український історик, 
етнограф і публіцист; внраз-
ннк ідеології українського 
буржуазного націонал-лібера-
`лИму . . . Бувши противником 
марксизму, (Д(рагоманов) об-
стоювов ідею побудови дер-
жйви'' на основі буржуазного 
федералізму, був прихильни-
ком націоналістичної теорії 
безклясовости у к р аїнського 
народу. Шлях до вирішення 
національного питання він ба-
чнв у здійсненні буржуазного 
принципу культ. - націона-
льиої автономії. Харакеризу-
ючи буржуазно-націоналісти-
чну позицію Д (рагоманова), 

більше. 'стороні подібних відділів,зло- каційні та постачальні шля-

Іюбомнр О. Ортннський 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. 
В ЗДА 

шу трудність, з якою довод`н-
ться боротися нашому шкіАь-
ництву — фінанси. При. ця` 
явності поданого внще^бю-
жету можливості , розйудбвн 
школи і заангажування ШР' 
трібного вчительського пе'рео-
налу дуже обмежені. Це с 
обставина, яку муснмо( мати 
на увазі, розглядаючи' даліѓ-
ші проблеми. 

Кордонних . літератур, який 
вважав, що кращі досягнення 
людства треба українському 
народові засвоювати переду-
сім від російського народу. В 
окремих виступах Драгоманов 
стояв, однак, на позиціях ко-
смополітизму й українського 
націоналізму," 3 того часу 
почалися мабуть і заходи для 
лідготови дальшої регабіліта-
ціі Драгоманова. Про це мо-
жуть свідчити чимраз частіші 
покликання на Драгоманова 
в українських підсовстськнх 
працях, зокрема позитивна о-
цінка Драгоманова, як літе-
ратурного критика в книзі М. 
К`омйшанченка, виданій Кн-
ївським Дер;кавним Універсн 
тетом п. н! ‚‚Літературна ди 9̀ 
кусія 18ТЗ-1878 гіоќів на` У-
країні". 

Офіційну реѓабілітацію Ми-
хайла Драгоманова в СССР 
започатковано щойно цього 
року статтею „Михайло Дра-
гоманов", надрукованою в ч. 
58-му київської „Літературної 
Газети" (з 21-го липня ц. р.) 
і підписаною аж трьома ви-
датними совстськими науков-
цями: академіком Олександ-
,ром Білецькнм з Кнсва, про-. 
фЦсором, Давидом Заславсь-
ким з М'оскви (той сам'ий, що 
пер'ший виступив з погромни-
цькою статтею проти Бориса 
Пастернака!) і доцент'ом Іва-
ном Роман'ченкои, здається, з 
Львівського університету ім. 
Івана Франка. Згідно з пр`п-
міткою редакції ‚Літературної 
Газети", надрукована ця стат-
тя у відповідь „на листи чи-
тачів з проханням розповісти 
про роль і місце Михайла 
Драгоманова в історії укра-
їнської культури". 

Стаття Білецького, Заслав-
ського і Романченка займає 
десять стовпців підвалу і по-
чинасться коротким оглядом 
діяльносте Драгоманова в 
студентських і пізніших ро-
ках, зокрема його діяльносте 

якщо зайде для цього потре- київській „Громаді". „Дра-
ба, до більших розмірів. Най- j г о к а н о в належав тоді, — 
ім"еншою екладовою одини-' твердять авТори статті, — до 
цею, як вище сказано, явля- прогресивної, демократичної 
;сться „сімка", яка теж. в мі- ч а с т и н н інтелігенції, яка за-

у потреби, може бути подво- хнщала- інтереси народу, ви-
потросна. {ступала проти самодержавст-, 

воєнно - оборонні за- ва і кріпосництва та його за-
одн ЗДА (та країн НАТО) j лишків, засуджу'вала націо-

joea сумніву, конечні, а з дру- пальну обмеженість російсь-
Jrol сторони — дуже е(ректов- них шовіністів і українських 

і для майбутнього агресора! буржуазних націоналістів (ви-
О. М. (Закінчення на стор. 3-тій) 

Ще кілька тижнів, вакаціЙ-
янй сезон, що тепер є в пов-
ному розгарі, закінчиться і 
наша громада повернеться до 
своїх багатьох обов'язків і 
завдань, до найперших з яких 
треба зарахувати виховання 
нашого 'молодого покоління, 
його підготовў до перебрання 
нашої спадщини. У зв'язку з 
цим хочеться вже завчасу 
звернути увагу та висловити 
кілька думок на тему україн-
ського шкільництва. Бо від 
того, як далі розвиватиметься 
українське шкільннцтвов цій 
країні, залежить майбутнє на-
іпої національної спільнота в 
ЗДА, залежить, як буде ви 
глядатн наше організоване 
громадське і політичне життя 
за десять чи двадцять років. 
Яќ відомо, більшість українсь-
ких дітей вчащає до амери-
ќавських шкіл, а тільки час-
тина мас змогу відвідувати у-
країнські парохіяльні школи. 
Для тої більшосте українська 
приватна школа чи курси с, 
попри батьківський Дім, оди-
нокою нагодою вивчити мову, 
запізнатись з історією й куль-
`турою України і в такий спо-
сіб засвоїти засадниЧІ знан-
ня про країну своїх батьків. 

j Які розвосві тенденції вняв-
ляють ці школи? З якими 
проблемами з у с трічаються 
в'чи'телі під час навчання ді-
ідей і взагалі ведення цих 
ѓшкіл чи курсів? Які проблеми 
У тр`уднощі мають учні і які 
побажання батьки? Цей ком-
плекс акту'альних питань по-
вннен знайти висвітлення на 
сторінках нашої преси чи в 
дискусійних` гуртах. ІЦоб за-
цочаткувати цей обмін досві-
'дом' і поглядами, який, на на-
ціу _думку, незв'ичайно потріб-
нйй, ділим'ося дея'кими інфор-
м"аін'ямн й враженнями, що їх 
ми пгінзбнралн. спостерігаю-
чи' пра'цю українських шкіл, 
зокрема одної я набільшнх. 
Що існує і розвиваєтьея у ве-
ликій нашій гроивді в Ню 
Йор'ќу. 

хи. — все те при помочі нан-
більш примітивних засобів. 
Для спеціяльних нищівних 
завдань, напр., для унешкід-
.'інн.-п'ння атомових заводів. 
ОЛя̀  нищення інших модерних 
інсталяцій ворога - - члени 
цих позафронтових відділів 
теж відповідно вишколені, а-
бо бодай здебільша прнгото-
дані. Бойовий стан европейсь-
кої.Лесятої Спеціяльної Гру-
Пи" може ЬУШ ЯОШирений, 

Вп.тив батьківського долу' А 
внрішальннп. 

В останніх двох роках мо-
жна запримітити легкий зріст 
влисів нових учнів. Причин на 
це є декілька, між іншими^— 
зріст зацікавлення чужими 
мовами в ЗДА, влаштування 
побутових справ і туга за ду^ 
ховнм життям, виявом чого с 
бажання нав'язати контакт д 
організованим українськимЃ 
життям. Для переважної більѓ' 
шести батьків навчання дітей4, 
в українській приватній шко-
с самозрозумілим обов'язком, 
який вони виконують а вели-
жою посвятою насў і коштів. 
Роля батьківського дому в у-
країнському приватному шќі'. 
льництві — вирішальна^ Без 
помочі батьків і без Ќнього' 
авторитету — пр'аця вчителів 
в існуючих умдвйнах побуту 
не може дати бажаних вислі-
дів. Назагал співпра`ця` бать-
ківського дому з українською' 
школою є задовільна, а в де-
яких випадках повна жерт-
вениости. Нерідкі випадќи, ќсу-
ли батьки пбсгіячують' цілу 
вільну від праці суботу, щро` 
довезти учня до укр'аїнськ .̀оУ 
школи й дати йому' м'ожли-, 
вість взяти участь в шк'ільній' 
чи позашкільній імпрезі! Там ,̀ 
де с така співпраця батьків-
ського дому зі школою, тіиґ Ґ 
висліди' навчагівя` зад`овільні. 
Де їх нема, там' виростають 
перед учителями велик'і тру'д-
нощі, що їх не всилі пе'ріебо-
рОте сама школа. . 

уГЬКЯ „tlMKl 
rjy потреби, 
ина, а то й 
і Всі ці вос 

Нюйоркська школа ўкраїно^ 
зналства. 

і 264 учениць і учнів нян-
гчалися у 1958759 шкільному 
-році в семи ќлясах народної 
школи і на трирічних курсах 
іукраїнознавства, що їх прова-
днло 12 учительських сил 
Зорганізована й спонзороваиа 
(Учительською Громадою при 
to`-ві „Самопоміч" в Ню Иор-
иу, школа українознавства 
знайшла безплатне приміщен-
яя в просторому будинку оо 
Василіян на 9-ій вулиці. Ця 
'школа, подібно як і інші шко-
іли та курси українознавства 
в ЗДА, перебуває в системі у 
країнського шкільництва, за-
вершеній Шкільною Радою 
при УКК. Як відомо, в міру 
Можливосте ця інституція ви 
дає шкільні підручники, ўна-
прямлюс навчання і перево 
ідить інспекцію. Всі ці шко-` 
ли й курси втримуються з о-
тллат батьків за навчання. У 
випадку згаданої школи укра-
їнознавства прибуток з оплат 
'дав за минулий шкільний рік 
кругло 10 тисяч долярів, що 
ѓуможливило покриття видат-
Нів, зв'язаних з технічним у-
триманням школи і з випла-
тою гонорарів для вчителів, 
які становили пересічно 50 до 
лярів на місяць за 24 години 
(праці. 

Подаємо ці інформації для 
.того, щоб зілюструватй пер-

і — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Армаядо Пялясіо Ва.іьдес 

X 0 СЕ 
Повість 

З еопанської мови переќ.кін: Богдан І. Ломчнии 

(Я) 
В такій бідній місцевії- ти повинен одружитеся з доч-

ні, як Родільсро, власник кою вчительки; це дівчина, 
судни відіграє першорядну як золоте; добра й тиха; не 
ролю. Між моряками був він будь дурний". — „Йайкра-
вндатною особою, а виарі з 
пошаною до його становища 
ішло й признання ^.ім його 
сміливостн й здібносте. Він 
протягом двох років заоща-
днв Досить грошей, щоб збу-
дувати нове судно. ^ 

В той час він звернув увя-
гу на Елісу. Була це одна з 
найкращих дівчат у Родільс-
ро. добра, скромна, працьовн-
Та і. як казали, багата. Якщо 
б він не звернув на неї ува-
ги,, то до цього примусили б 
його слова приятелів і пора-
ди місцевих кумась: ‚.Хосе. 
чому не залицяєшся до дочки 
вчительки ? Немає другої 
та'кої в Родільєро. що більше 
підходила б тобі". —- „Хосе, 

на-віч. Але, не зважаючи на так помаиеврував Хосе, що 
це, дівчина збагнула, що ді-
ялося в душі моряка, і поча-
ла нишком кидати на нього 
погляди, якими дівчата вмі-
ють розпалювати серця за-
коханого. Хосе насолоджу-
ііавея ними, але не смів зро-
бити іі кроку, щоб наблизи-
піся до неї. Одного дня він 
ро.'.повін приятелеві Бернар-
дові про свої любовні туі)бо-
ти й своє палке бажання по-
говорита з дочкою вчитель-
кн. Бернгірдо висміяв його 

щою дружиною дл'я тебе, Хо- боязливість, але, не зважаю-
се, була б дочка вчительки", чи на всі зусилля. Хосе не 
Вони стільки разів повторю- вдалося її перебороти. 
вали йому це, що він кінець- Час минав, а справи стояли 
кінцем почав дивитися На неї на тому самому місці, з оче-
з зацікавленням. З другого j видним несмаком для дівчини, 
боку, й дівчині не перестали!яка Не вірила вже, щ'об їх 
захвалювати його прекрасну .вдалося колинебудь наладка-
поставу, дбайливість 1 пове-;ти. Верцардо помітне, що йо-
дінку. jro приятель з кожним днем 

Але Хосе був надмірно бо-{стає сумніший, і рішив ви-
язкий. Відчувши, що залю- тягнути його з біДи. Одного 
бився, він став ще боязкішим. І святкового пополудня, дохо-
Довший ча̀ с одинокою поз-іджаючн по луці осторонь від 
накою почування, що Його 
Еліса викликала в нього, б.у-
ло те. що він пильно слідку 

людей, вони побачили кіль-
кох дівчат, що теж вийшли на 
прохід. Між ними були А Елі 

вав лп нею зором, де б тіль- j са. Бернардо, захоплений дум-
кй не побачив^ проте не ста-. кою, що прийшла йому до 
рався зустріт'ися' з нею віч- голови, хитро усміхнувся. Вія 

вони зустрілися з Дівчатами, 
і в одній хвилині — бух! — 
дав сильного штурханця при-
ятелеві так, що то зударився 
з Елісою, і одночасно сказав: 
„Елісо, ось Хосе". Опісля ско-
ренько відійшов. Збентежений 
і засоромлений Хосе опинив-
ся віч-на-віч з красунею, теж 
засоромлений і збентежений. 
„Добридень!" — видобув він 
з себе. „Добридень!" — від-
повіла вона. І вже все було 
полагоджене. 

Вдумливих, тихих І чесних 
людей любов опановує май-
же завжди з великою силою. 
Пристрасть Хосе, перша й о-
динока в його житті, за ко-
ротки час глибоко закореии-
лась у ньому. Еліса повністю 
відплачувала йому своєю лю-
бов'ю. Хитра вчителька вн-
явила свою прихильність. Су-
сіди сприйняли це з приємні-
стю. На початку все сприяло 
закоханим. 

Аж ось, прн самім в'їзді до 
порту, коли моряк уже тор-
кався рукою свого щастя, ко-
рабель почав потопати. Хосе 
спантеличився й збеитежив-
ся. Серце казало йому, що 
перешкода була не малої ва-

ги. Великий сум, майже від-
чай, опанував^йому душу, ко-
!ли почув за собою грюкіт, 
j опинився на вулиці в тем-
ряві. Не одне погане перед-
Ічуття перейшло через його 
серце. Щось стиснуло його в 
Ігрудях, і він задержався на 
хвилину, щоб набрати повіт-
(рл Опісля — йдучи — нада-
ремно старався відкинути від 
себе сум, розсудливо розбнра-
`ючи справу. Ще нічого не 
втрачено. Ісавель тільки від-
клала весілля, не спротивля-
ючнсь йому. Кінець-кінцем 
можна поставити на своєму й 
без її згоди. 

Заглиблений у своїх дум-
ках, він не бачив тіні якоїсь 
особи, що йшла вулицею, аж 
поки не зударився з нею. _ 

— Добрий вечір, дон Фер-
нанд'о! — сказав він. 

— Здоров, Хосе, радий, що 
тебе зустрів. Ти мабуть, змо-
жеш мені сказати, якою до-
рогою найкраще дістатися до 
Ровлсдвлю, — ясніше кажу-
чи, До дому дона Евхенія Со-
ліви. 

— Найкраще піти' дорогою 
на Сарріо аж до Антропоме-
рЧ), а талг зв'ер'нута на^Нуеву, 
зараз коло церкви. Та""дорога 

щов позичати гроші. У Ро-
дільсро всі знали про ці йо-
го таємні прогулянки д̀ о су 
ісідніх місцевостей провінції, 
завжди вночі й крадькома. На` 
жаль, сеньйор Де Мейра` вер-
тався майже завжди з тим, з 
чим ходи`в — з порожніми ки-
шеням'и. Але завжди гордо 
Івипростований, повний відва-
гн розпочати новий похід. 

За кілька хвилин Хосе був 
уже вдома. У кухні застав він 
матір І двох сестер. Коли по-
бачив їх, його обличчя за-
хмарилося ще більше. Ці се-
стри, старші від нього, були 
вж'е довго замужяї; одна з 
них мала шестеро дітейЃ Кож-
на жила в своїй хаті. Хосе 
знав з досвіду, що коли тіль-
ки вони обидві сходилися з 
матір'ю, від' якої успадкували 
вдачу І язик, на нього спада-
ло якесь нещастя. Оце їх та-
смне зібрання в такій незвн-
чайній порі видалося йому о-
собливо злощасним. І він, 
що кожного дня змагався з 
гнівнйнѓ океаном, почав дри-
жати перед цими трьома жія-
ками, цк перед суворими суд-
дямн. Вдаючи, що дуже втом-

трохи довша, але тепер, вно-
чі, небезпечно йти берегом . . . 
Але чому ви вибираєтеся так 
пізно? 

— Мушу обговорити деякі 
справи з доном Евхенісм, — 
сказав сеньйор Де Мейра та-
смннчо. 

Моряк затиснув уста, лег-
ко всміхаючись. 

— Я йду до таверни, щоб 
щось з'їсти. Може вступите зо 
мною, дон Фернандо? 

— Дякую, Хосе. Приймаю 
твос запрошення, щоб дати 
тобі` ще один доказ моєї при-
хильности, — відповів сень-
нор Де Мейра. поклавши ру^ 
ќу на плече моряка. "J^ 

Обидва вони зайшли в' най-
ближчу- таверну і сіли в кут-
ку, подалі від людей. Хосе 
замовив хліб, снр і внно. Се-
ньйОр Де Мейра їв і пив з не-
звичайннм апетитом. Моло-
днй чоловік дивився на ньо-
го з-під ока й усміхався. Ко-
ли скінчили, вийшли знову на 
вулицю і попрощалися, як 
добрі приятелі. 

— Бідний дон Фернандо, 
він був. голодний! — проше-
потів до. себе Хосе. 

І справді сеньйор Де Мей-
ра, як багато інших разів, і- чнт̀ н до ліжка, ще поки ви-гою 

Недоліки програми 
й методології 

Чи не найбільшою трудиіс-
тю для українського шкіль-
ництва в ЗДА є проблема' 
програми і методології. Цю 
трудність признають учителґ, 
які усвідомлюють собі, що 
для` того, іЦоб знайти' доступ 
'до ментальносте сучасної у-
країнської дитини,' продукту 
великоміського американсько-
го життя й американської 
школи, треба відповіднЬ'догіа-
сувати українську прог`раму' 
навчання і методологію. Але' 
від усвідомлення до конкрет-
них діл ще дуже далеко. Ще 
гірше, коли вчителі взагалі 
не усвідомлюють собі цілком 
нового психологічного типа; 
що мають перед собою в'особі 
учня чи учениці і нампгають-
ся вести нав`чання старою иь-
тодою, за старим .шабльОной. 
На жаль, такі випадки' ще' 
трапляються і вони приводить` 
до того, що українознавства 
стає для багатьох дітей тяж-
ким обов'язком, виконуваним` 
під пресією батьн}вського tto? 
торитету. I над,цію справою 
треба докладна! застановйтй-
ся, докладаюча зусиль, щоб" і 
в цій ділянці прцйшлб дгі я-
коїсь реформи. Ми свідомГ тбі 
го, зокрема мавшіЃ перед Ьчи-
ма першу трудність, на яку 
вказано вгорі, тобто на ф'і-

'' нанси, що це — тяжка, дуже 
' тяжка проблема. А проте тре-

ба пробувати її розв"'я'затйі і к -
що не хочемо, щоб наші діти 
сприймали українознавство як 
якусь суху обрядовщину,, як 
данину своїм батькам. Нам 
здасться, що при Іі^генснвно-
му використанні наявих ў-
країнськйх сил ('маймо на у-
вазі молоді вчительські сіт 
по різних амернканських нвГ-
укових інстатуціях) можна # 
працювати відповідну проґрв-
му. яки була б доетуіїн`ою'для' 
ментальиости' дітноѓи. Взі̀ рці1, 
на яких навчалися' батьки' В 
Цілком відміниих`.(у^6аа.х` по-
буту, не оправдують себе, К 
треба зміните й допасувати Цб 
лових.умов і .нової молодої 
людини. 

(Закінчення яв. стор. С-пг† 

бухне бур'я. 
— Не вечеряєш,' Хосе? — 

запитала мати. 
— Не маю охоти`, Я' Дещо ЬІ 

У таверні. ,̀ 
— Ти полагодни рвхуики з 

сеньйорою Гсавел'ь? 
Цей запит був першим гро-

мом. Жах опанував ХОсе, но-
лн почув його, та4 п'роте' він 
відповів байдужим, голосом: 

— Ми вже їх, прлагоднли. 
А скільки припало собі 

з риболовлі? запитала маг 
ги, перегортаючи, прн тому 

лЯда.І,'..вШ,с-І?РобУ?,іВ "Росќо-1 жар у печі і буцім%о^зГДМВД 
iiti-r-fi и л ті`їмл-'п т а п л и н п п л л . л
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Марќусь 

ОЛБНСАНДЕР ІІІУЛЬГИН 
В 1936 #._,(3лексадер Шуль-

гин дімісіонував із ‚становища 
міністра закордо^их' справ 
УНР, маючи деякі іюзхо-
дження з варшавським цьнт 
ром, УНР.. Але в грудні 1939 

Ќ за президентури Вячеслава 
рокоповвча, стає. знову мі-

ністроц закордонних справ, 
очолюючи водночас екзиль-
ний ^фяд УНР, На. тому ста-
новнщі він був арештований 
німцям'и під час окупації 
ФранцВ, просидів із своїм сй-
ноц .Ростиславом і і}івроку в 
тюрмі.. Зразу після війни О. 
Шульгнн займай п'ост мініст-
ра закордонних справ УНР, 
тепе# уже з доручення презн-
дента Андрія Левнцького.Са-
ме. тоді разом з предстаани-
камн Закррдонного Хіредстав-
вадтва УГВР подав- на Мн-
рову конференцію в Парижі 
спільний меморіял від імені 
уряду УНР,і 3X1 - УГВР. Це 
був` аййнятќовий,, консоліда` 
ційний акт української внз-
вольної політики за кордо-
ном. Саме через цей свій Крок 
мав С. Шульгнн непбіюзумін-
ня із речниками УНР в Ні-
меччині, і тоді ВІДІЙШОВ ВІД 
актив, політики і- вж'е не зай-
мав ніяких політичних по-
стів. Все' ж він` сйосю громад-
ською та наукоаою працею в 
Парижі та Франції ‚далі ор-
гаИічно зв`язаиніі із справою 
боротьби за' укра'їнські пра-
аа, за поширення відомостей 
про УќраЃнЎ і за' здобування 
їй скрізь друзів. 

Очолюючи ряд тромадсь-
кнх ініціатив у Парижі, проф. 
О. Щуль гни ‚завжди прово-

(2) 
Вже в 1923 р. Олександер 

Якович став професором У-
країнського Вільного Універ-
ситету, де як приїздннй ви-
кладач читав лекції з новіт.-
ньої західно - європейсько{ 
історії. З тога часу походять 
цого п}ОДкдції: „Нарис но-
вриьої історії (1925) та „У-
ваги до розвитку раннього 
капіталізму" (1930). Пізніше 
проф. Шульгин працював до 

національности, вислідом чо-
го була його праця францу 
зькою мовою "Lea ortginea de 
l'eaprit national moderne et 
Jean - Jan pics I lni iSKtMiu" 
(1937); Ця праця була наго-
роджена премією Академії 
Моральних і Політичних На-
ук.. Остання праця проф. Шу-
льгина теж французькою мо-
вою "L'hiatore et la vie" (Па-
рнж 1957) с вислідом його 
майже десятирічних дослідів 
і с поважнимѓ вЌладам яе ли-
ше в україйську, але і загал ь-
ну науку. 

Згадати б ще низку наукр-
вих 1 публіцистичних (але та-
кож добре удокумектоваинх) 
статтей в різних — украТн-
Зськ'их і чужих' журналах, в 
'тому числі, напр., в "Encyclb-
piedie Diplomatique" чи вже по 
пінні в „Енциклопедії Украї-
іюзнавства". Треба ще зі`ада-
Jrjf, ніо перед' війною проф. 
Шульгнн редагував' журнал 
Французь'кою, мовою "Рго-
metrie," який був спільною 

МИХАЙЛО ДР'АЇОІШОЙ' І ЙОГО 
РЕГАБІЛГГАЩЯ Б' СССР 

(Закінчеояя зі crop. 3) 
хрднть, що такі були ще в j Волі" перед усім закордонним 
другій половині минулого сто- світом", уважаючи, значить, 
іяччя — Б. К.). Зараз же пі 
еля такої позитивної оцінки 
пнтори статті висловлюють 
жаль, що Драгоманов „не був 
настільки послідовним, як 
Чернише'вськяй і Шевченко, 
не наважувався чітко і ясно 
в'изнати єдиновірний револю-

( уіідно над проблемою ѓвќези Ційний шлях боротьби карод-
шіпнпЋьЛ№Ж шЛЊШМ un. щ ^ м а с щ C B 0 J O с в 0 С 0 д у " 

‚‚В університеті, — подано 
далі в статті, — Драгомано-
ва вважали „червоним". У ди-
сертації на історичну тему він 
проводив передові на той час а не 

Драгоманова „близьким до 
народницького руху".. 

Водночас із цим автори 
статті застерігаються, що, хоч 
Драгоманов часто називав се-
бе соціялістом і „іноді заклн-
кав до революційних дій", 
проте „його позиція була су-
тіеречливокг Г непгкгяїдоаноќУ. 
Соціялістом він ніколи не був. 
При тому покликаються вони 
на Франка, який вважас, що 
..У Драгоманова був свосрід-
ний соціялізм, „мужицький",-'і' 

„науковий", і тут же _І_ 

Успенського, Помяловського 
Саме це найбільше викликало 
ненависть до Драгоманова з-
боку українських буржуазних 
лібералів і реакціонерів на 
Західній Україні"-. 

Давши .таку високу з совст-
сько-московського етановища 
оцінку „історичних заслуг" 
Драгоманова, автори статті 
висловлюють погляд, що „ро-
ци спільної роботи'з західньо-
українськими революційними 
іемократами були найвнзнач-
нішимн, найплодовнтішими і 

Конотоп і Полтава 
в Паранському соймі 
' (сдо) Д-р Амброзій Хома, 
депутат до провінційного па-
ранського сойму, виголосив 
на пленарному засіданні Сой-
му промову про річниці Ко-
нотопу й Полтави, як важ-
ливі історичні дати в житті 
українського народу, з лона 
якого вийшли численні пере-
селенці з України до Парани, 
а в тому числі й сам депутат. 

ѓоманова. До .цього періоду 
підносяться і його найважли-
ціші публіцистичні та історн-
кїьлітературні твори, в яких, 

кеда, міститься ' немало по-
илок і плутанини,, але й с 

мам 

ПЕРЕДС0Б0РОВА НАРАД`А` Д`ЕКАНИ' 
СТЕМФОРДЄЬНОЇ ЄПАРХІЇ І 

найіцагпивітимнв-жиггі.Драг -‚Пригадуючи цИеторичт по 

наукові ідеї і посилався на J стверджують, пом'якшуючи о- ^ ^ ВПЖЛНВІ ОЦІНКН у к р а ї н -
праці Чернищевського, ім'я я-
кого було тоді під - суворою 
забороною. Радянський уче-

цінќу Драгоманова Леніним, Ж Ц ^ Ш Ш Ш 
що, „за словами В. І. Лені- E S S S l ^ S J ' . S - S " " 
на, Драгоманов вніс немалу Це втратили свого значення й 

. . . . . . . . . . . . . . - rrf,—--—і її," j — uu, мн"'""""ип олії, ncatuijr nnoi " 
нмй Машкін Н. В. дав високу і ллутаннну в різні питання, a j A R ' T 

трибуною поневолених Росі-
див загальнонаціональну лі- с ю н а р о д і в ніќ) ставив себе понад партії і ; п ' . ̀  ' До цінних науково-органі-

вацінних ініціятнв Олександ-
ра Яковича' наленІить засну-
вйНЦя в 1949е -. 50 pp. МІШа-
родЙЬГ Вільної Академії На-
ук. що rypVyc уче-них, з Се-
реднь - Сх і̀д`ньої Ев'ррпи; вла-
стиво, він с батьком цісї 
скромної, але позитивної ін-
ституції, хоч вдоволясться 
скромним постом її досі нез-
мінної!) н і це-президента. З 
і952 р. проф. Шульгнн с за -̀
ступником' голови Нќќового 
Товариства в Европі, а також 
міЬтоголовою КоДУС-у, стЧг-
децтсько - допомогової орга-
ні:'.ації. ( 3 м`олоддю постіііно 
був він' у тісцоіу зв'язку, у-
мів її зацікавити працею, ро-
зуміс її, і, мабі"гь не помн-
ляюся, щоро любить МОЛОДЬ 
Олександер Якович, а вона 
його. Від 1952 .року вій' б^вів 
участь з вќкладами май'же на 
всіх внсокошкільииХ ку#с'ах 
ўукраїн`ознавства ЦеСУС-у в 
Европі. 

Діцсннй член Української 
Вільної Академії НЃаук і Нау: 
нового Т-ва ім. Шевченка, 
професор Українського Віль-
rtbro УИів^рситету', jnipalHCb-
`кий істоіійк з ім'ям серед сво-
їх і чужих —оце наукова' ві-
зитівка нашого Ювілята. В 
особі Олександра Яковича 
масмо блискуче посднання 
ш ш о і громадянина, нау-
к'овця. Він належить до тісї 
ціереги видатних українців, 
які своїм життям і працею 
постійно здійснювали цю 
синтезу'. Його попегЗеднкки;— 
це Михайло Дра^маяій і Ми-
хайло Групіевськнй`, а із де-
Цдо старших, але навіть осо-
бцстих.. друзів — Петро Стеб-
ннцький, Олександер Лотоць-

оцінку дисертації Драгомано-
ва. відзначивши, що її автор 
для свого часу стояв на про-
гресивних позиціях". 
і В дальшому автори` статті, 
реферують коротко справу 
виїзду Драгоманова закордон 
і його поселення в Женеві, 
м'овляв', пр̂ отц волі київської 
„Громади.'', ств'ерджують, що 
„в Женеві,' яка була тоді цен-
тром революційної еміграції 
майже з усіх країн Европи, 
погляди Драгоманова змінн-
лися, набули революційного 
та соціалістичного ^забарв-
лення" — і це ‚‚створило но-
Wy uiujioky популярність в ре-
нолюцІПному середовнщі і в 
той же час стало се'рйозною 
причиною розриву з кнївсь-
кими лібералами-украінофі-
ламм". 
f У Женеві Драгоманов почав 
видавати збірниЌй, а потім з 
С. ПодЬлннським та' М'. Пав-
ликом журнал „Громада,', на-
вколо якого ^ згрупувалися 
„передЬві діячі'укр'аїнської` ін-
телп^йацЇЇ". 3-цосеред цих ді : 

ячів Білецькяй, Заславський і 

особливо в розуміння значен 
ня польського повстання 1863 
року" Це пояснюється, пи-
піуть автори статті; — супе-
речлнвістю середовища, в я-
кому перебував Драгоманов. 
ѓЛаўковий соціялізм був йому 

В дальшому Білецькнй, За-
славський і Романченко на-
магаються 0виправдати" Дра-
гоманова за його помилки. — 
„Драгоманов багато і серйоз-
нр помилявся. В його творах 
(їх не вбереш у ЗО томІВ) ба-
грто невірного і плутаного. .чужий. Щп знав Маркса, але. JV„ 

НІ розум"в основи його вчен- X " о г о п о м и л к и в з н а ч н І " 
ик...Иого дрібнобуржуазні n o - l ^ ' СТОСуЮТЬСЯ ПНТаНЬ' ЯЮ 

глядн іфнводвлн до того, щ о І й я ! ж а т ь МИНУЛ0МУ ' " f a " -
' "` іли свою актуальність. А те, він давав плутані відповіді и 

Зі питання fnoo шлях ботуть-і'Ч Ч 0 М у в ш б у в п Р а в и н - "ере-і питання (про шля?с оороть-1^ fl , ^ ^ „ ^ н селянства і робітничого'^,^. . . J 

хлясу . - В. К.), робили й о г о : ^ " ь соц.ялістичного розвнт-
}ќу вашої країни. Здійснилося 
.те, п 

позицію суперечною, непо-
слідовною і помилковою. Він ро що він міг тільки мрі-

яти і про що мріяь на свій о-поспнно хитався між демо- л л Л „ , - ' м, " сооливни лад... Жовтнева со-
ціялістична революція значно кратісю і лібералізмом, то ви 

^ступаючи на захист револю-
ційного шляху боротьби, то 
закликаючи до угоди з лібе-
раламн". 
; Давши таку критичну оцін-
ку поглядів Драгоманова, ав-
тори статті стверджують, що 
все ж таки, „при всіх вагаи-
иях і помилках, у Драгомано-
ва с історичні заслуги перед 
українським народом, якому 
він` залишився вірним усе 

Романченко внрізнюють Сер- яшттіг" 
гі.ч Подолннського і' Миколу 
Зібера, підкреслюючи,' що пер-
{піий` був" особисто' знайомий з 
!К. Марксом і` Ф. `Енѓеяьсом, а 
другий' „одним із перших п.о-
пулярнзукав в Росії е'кбйомі-
?чне вчряйя МаЬкса, а на ква-
тирі Драгоманова в Києві, чи-
тав етудентам лекції про Мар-
кса" і „Карл Маркс високо 
цінував його економічні пра-
ці", хоч він і не був маркснс-
тои. Далі у статті зазначасть-
ся, що „Карл Маркс заціка-
вився брошурами Драгомайо-
ва про російсько-турецьку вій-
ну" і „в архіві Карла Маркса 
зберігаються деякі творн Дра-
гоманова з помітками Марк-
са".та щЬ„вояЧДь'.варбДЬволь-
цій' АИДйїйЖелЯбЬѓ пропону-
.вав` Драгомановў вз'яти' на` се-
бе представяицтво „НарЧ)дНої 

'ДЬрои$енкб. Неда'ром' нкіп 
ДОСТОЙЙЙ`Й' ЮвІлЯт` мис до 
U;HK' постатей` так багато лю-
бови, пр'ив'язання і Навіть 
гіістету. N 

В ДНІ 30-го липня, КОЛИ 
проф. О. Шульгинові, минуло 
сімдесятќ років, українці на 
чужииі, його ближчі й даль-
ші знайомі, навіть усі укра-
їнські патріоти, з вдячністю 
згадували Його корисне і 
плідне Життя ,̀ його видатний 
вклад" в' сПрЧіву політичного 
й духового росту нашої на-
ції. ВодНочас вони складають 
йому найкращі побажання 
добіюго здоров'я, свіжих сил, 
цдоб Олександер Щульгин 
міг здійснити свої багаті на-
кові пляни, щоб він і надалі, 
як це робив постійно, вно-
сив в українське життя дух 
співпраці, творчого ідеалізму, 
ї‡ульту тихої, але послідовної 
праці — прикмети, які доско-
Нало поєдналися в житті і 
праці Ювілята? В особі проф. 
Олександра Шульгниа уНрр-
ЇИська суспільністі; вітас ,нир 
ні першого керівника' зоВніш-
ньої політики УНР, політич-
Ного й дипломатичного діяча 
на батьківщині і в екзнлю, а 
водночас і видатного учено-
го - історика. В житті і діяль-
ності О. Шульгина яадзви-
чайно щасливо сннтезувалн-
ся шляхи політика й дослід-
ника, шляхи того, хто творив 
і пише історію. 

Швець 

ЦгІ.історичні заслуги" Дра-
гомаиова автори статті бачать 
передусім в дружньому став-
ленні Драгоманова до росій-
сьќого народу і в його напо-
леглйвій боротьбі проти бур-
жуазних націоналістів. „Дра-
`гоманов. — підкре`слюють' во-
ни, — викриваючи руснфіка-
Чч)рдьку, політику царських 
сатрапів, ніколи не ототожню-
аав цих реакціонерів з росій-
ісьіќнк народом, до якого рін 
ставився з любов'ю і пова-
гою. Він одним з перших зна-
номив західньоевропейське і 
російське суспільство з укра-
їнською літературою, з Шев-
‚ченком, з багатствами україн-
ської народноЃ творчостн. З 
другого боку, Драгоманов вн-
ступав за братерську сдність 
^слов'янських народів, за їх 
зближення на прогресивних 
началах. Він називав російсь-
кнй народ старшим братом у-
нраїнського на'роду і послідо-
яно стояв за їх яайтісніший 
зв'язок в історії, в політиці, в 
культурі. Він переконливо до-
воднв, що возз'сдвання Укра-
-іни з Росісю в 1654 році було 
лриродним наслідком віковіч-
!ного тяжіння українського 
трудового народу до братньо-
го російського народі'". 
, „Така позиція Драгоманова 
‚щодо історії українського ва-
родў мала важливе значення 
для свого часу. Кажучи про 
майбутнє, Драгоманов твердо 
стояв на тому, що визволен-
ня України від соціяльного 
'гніту немислиме без визволен-
ня Росії, без підтримки збоку 
великого' російського наро-
ду". 

„Драгоманов усе життя во-
ював проти буржуазних на-
ціоналістів, які намагалися 
посіяти ворожнечу між укра-
їнським і рбсійським народа-
мн. Иа Західній Україні Дра-
гоманов одним з перших рро-
ггагував погляди і твори ро-
сійських революційних ДГ'Мо-
кратів. В 70-их pp. він про-
пагував серед передової мо-
лоді ЗахідньоІ України ідеї 
Бслінського, Чернншевського. 
Добролюбова, Герцена, попу-
ляризував творн гекіяльннх 
російських письменників Го-
ГОЛЙ; Тсуістого, Тургенсва, Г. 

перевершила те, про що міг 
тільки мріяти Драгоманов, те. 
що було кращого, справді 
-прогресивного в його погли-
дах, в ного політичній бороть-
бІ, що зближувало його в кра-
і̀цнмн передовими силами ро-

ісійського і українського на-
родів... Хіба не про це мріяв 
Драгоманов, — запитують 
автори статті, — не в ім'я цьо-
гр майбутнього він і боровся, 
накликаючи на себе ненависть 
шовіністів, націоналістів різ-
них мастей і відтінків?" 

Ствердженням ненавнсти 
Драгоманова до ..буржуазних 
націоналістів" так і закінчу-
стьоя стаття про Драгомано-
ва в „Літературній Газеті". 
„Гаряче люблячи українсь-
ний народ, він — підкреслено 
в останнім уступі статті 
пристрасно ненавидів україн-
сЬких буржуазних націоналіс 
тій. рівних „москаложерів", 
духовќі спадкосмці цих лютих 
ворогів трудящих мас, опинин-
шнеї. на утриманні американ 
ських імперіялістів, досі про-
клннають Драгоманова, 

дії, — сказав він. — хочемо 
підкреслити потребу повер-
нення Росії-Московщинн в її 
природні етнографічні кордо-
нн, — кордони з-псред Пол` 
тавського бою, якого'.наслід-
ки стали такими тяжкими не 
лише для його безпосередніх 
учасників — Швеції та Укра-
їни, але й для всього куль-
турного світу. Хочемо висло-
внти бажання, щоб пригадані 
Нами з цісї трибуни історичні 
події, одна радісна, що від-
зеркалюс перемогу, а друга 
сумна, що гов'орить про по-
рааку оборонців волі, — при-
гадалн всім долю народів, які 
тепер перебувають під черво-
НО-ІХІСІЙСЬКИМ ярмом, постій-
ною загрозою для всіх людей 
цісї земної кулі. . . 

В СІ І ҐАВІ ВИДАННЯ ТВОГІВ 
Л. МОСЕНДЗА 

Діловий Комітет для Видання 
Творів Я. Мосендза повідомляс 
всіх передплатників, жертво-
давців і прихильників покійно-
го псита. що підготовчі редак-
ційні праці закінчуються і не-
іі(Г.лрпм роман „Останній про-
рок" буде віддалив до доўку. 
Браку. Ще певних даних щодо 
життг.пнсу поета і можливих 
шіріянтів рукопнЬу. 

Комітет звертасться до всіх 
осіб, які листувалися свого ча-
су з Л. Моеендзом і с в поеідан-
ііі хоч коротких фрагментів йо-
го життг.пнсу. рукописів і нота-
тоќ. ласкаво прислати оригіна-
ли або фотокопП тих до^тяен-
тів ня нижче подану адресу. 

По використанні оригінали 
будуть негайно повернені вла-
сникам. 

Свгенія ПАІ`ТЕРНАК, 
секретар 

130 Humbercrest Blvd. 
Toronto, Ontario, Canada 

Apeeu ІНумовськнй, 
голова. 

У зв'язку з проголошенням ої Єпархії в цілі застанови і 
Святішим Отцем Іваном ХХІП 
Вселенського.Собору та уста-
новлення спеціяльної Підго-
товчої Комісії цього Собору, 
яку покликано до життя з 
днем 19-го травня 1959 p., 
секретар стану Його Би. Кар -̀

Й"инал Д. Тардіні в імені цісї 
комісії звернувся до всіх Є-

пископів світу з проханням 
цодати свої думки, які могли 
б стати предметом нарад Со-
бору. Підготовча Комісія хо-
че мати голоси цілої Вселен-
ської Церкви в усіх справах, 
що мають відношення до жнт-
тн Церкви, як цілостн. Отже 
Ѓідеться тут про справи догма-
тнчні, церковної дисципліни, 
як у відношенні до клнру, так 
і до вірних та всього того, що 
нинішні складні часи від Цер-
кви вимагають. 

Беручи те все до уваги, — 
Стемфордський Владика Пре-
чі̀ в. Кир Амврозій скликав на 
день 28-го липня 1959 р. окре-
му Конференцію Деканів сво-

підготови матеріялів, які'.м$-
ють бути предложені ГІЇДГО-
товчій Комісії Собору. 

Нарада відбулась в спис-
копській палаті в СтемфордД аід проводом И. Е?^^Преоск. 
. ир Амврозія, під час якеќ 

переднскутовано цКякй џряЏ 
важливих проблем життя' н"а-
шої Церкви. Відповідні суґес-
тії будуть свосча'сНб пересла-
Ні Підготовчій КомїсіТ Собору 
о Римі. В нарадах взяли у-
Часть Впр. отці декани, якгна 
анимці відліва допрана; ВіірЧ 
оо. Василь Середовнч — де-
кан Сиракюз, д-р Богдан Borf 
лошин — декан Олбаиі, Кќр 
Лмврозій, Василь` Клос - ^ 
декан Ню Иорку, Нї^ол"аЙ 
Волковськнй —- дека'н 66ф-
фала, стоять оо. Еміліяќ Ма^ 
настирськиіі — секретар Кир 
Амврозія, Степан Баландюк. 
— декан Гартфорду і Востхк 
Ну та Володимир Андрушків-
— декан Бруіслину, Н. И. :' 

Л. 

чить, що Москва вирішила пе-
ревести цю реѓабілітацію в 
ширшому, всесоюзному маш-
табі. Намагання совстського 
режиму реѓабілітувати такі 
постаті, як Коннський, Олена 
Пчілка, Самійленко, Вороний. 

Д-р Надія ТЕРЕБУС - ЌМЕТА 
дкнтист 

243 East 14th Street — NEW YORK CITV 
ТеЃ.: AL 4-0010 

ВЕРНУЛАСЯ! З гатшх ФЕРШ 
і ордииус, як лвнчайно: 

до кініщ СКРИНЯ — ІПОДЌІІНО, я внйнятком СУБОТИ,, 
в и 1-го ВКГКСНЯ — ЩОДКННО. включно з СУВОТОЇО 

тя а ПНЙІІЯТКОМ (`ЌІ'ЌДИ, 
під 10:00 ранку до 7:00 ѓод. вечора. 

? К И П III ТЃА Я Л 

.— ':.,̀ і, :.Ш2І 

О. Олесь, а тепер і Драгома-
якінов розцінюють Совсти також 

свого ворога. їх прокльони та-1 як удар проти української по-
кі ж безсилі, як і намагання 
інших українських буржуаз-
них націоналістів фальсифіку-
^іти Драгоманова, перефар-
бувати його в жовтобла-
китний колір." 

Реѓабілітацію Драгоманова 
в' тому напрямку, щоб з ньо-
ЃО зробити ненависника укра-
їнського націоналізму, безза-
стережного прихильника ро-
сіЙського „старшого брата" й 
„возз'сднання" України з Мо-
сквою, треба вважати даль-
шнм наступом на українську 
культуру і намаганням загар-
бати українські культурні по-
статі і їх духову спадщину, 
використовуючи їх для під-
будови совстської культури. 
Те, що для регабілітуваннн 
Драгоманова притягнено і 
'Давида Заславського, свід-

літичної еміграції у вільному 
світі, вважаючи, що, аиекту-
ючн видатні українські поста-
ті минулого, вони виривають 
із її рук духову зброю, чи 
^соч би послаблюють ведену 
цісю еміґрацісю боротьбу про-
ти Москви і проти совстсько-
го режиму. Тому всі ці рега-
білітацінні тенденції внмага-
ють плянової, організованої і 
рішучої протидії збоку укра-
їнськнх наукових, літератур-
них і політичних кіл у віль-
ноиу світі. 

Український Яародюгіі Соіош 
це суто демократична украіигь-
ќа братська організація. Стати 
й Ч.ТЄПОИ, — не не тільки з а -
Селпочити себе 1 своїх рідіімх 
матеріяльно. Це значить, бута 
спіаяім-ішкон його надбань ) 
вибирати, чи біти в и б р а т и 

и його ксріині пргаии. 

В И Л Ш Л А З Д Р У К У 4 
Антологія поезії поляглих, розстріляних, замуче-
внх і засланих українських поетів в p.p. 1920-1945, ' 

„OWPBAfi! СТРУНИЙ 

Вибір передмова іі довідки 
БОГДАНА КРАВЦКВА 

Ц і н а $З.Ов — ЗаМовлятп: 

Svoboda Book Store 
81-83 Grand St., JERSEY CITY 3, N. J. 

' 

В 
V, Під зоряним небом 

БІЛЯ „ВЕСЕЛКИ" 

на CO ЮЗІВ ЦІ 

Замість квітіи іпі могилу 
нашої Дорогої й Исіабутііьої Г#чтіін п Тетн, 

бл. н. ІІАТАЛН гл А литовської 
— складасмо — 

иа садочок української дітвори п Німеччині 
суму — S 15'Ю 

ТЕОФІЛИ?ЧІЕЛКХ л Годі о 

Замість квітів на могилу 
бл. п. НАТАЛІ! ГЛАДИШОВСЬКОЇ 

— складають — 
на садочок української дітвори п Австрії 

суму — $10.06 
Д-р ІЛЯРІОН 1 ІЧ)МА ЧОЛГАНП 

ВНЙЕ ВИЙШОВ З Д Р У К У ВЕЛИКІГП 4 

Українсько - Англійський СЛОВНИК 
М. Л. ПОДВЕЗЬКА 

Ц і н а $5.00. 
Незамінна підручна` кннгя для тнх, хто почнпас ви-

вчатя англійську мову, і хто вдосконалює в ній свої на-
буті' вже знання. ‚Кап(тальне видання на І.01Л сторінок ві-
сімки. 60,000 Слів уж`иваних в сучасній українській літе-
ратурній 1 розмовній мові з англійськими відповідниками. 

Англо - Український СЛОВНИК 
М. ПОДВЕЗЬКА 

Це' Ваш найкращий дорадник у всіх труднощах англій-
ськоі мова. "Словник в поаотвявій оправі коштўе тільк`и 

5.00 АОЗС. 
Зжмовлятн: 

"SVOBODA", P. О. Box 346, Jeriey City1 З, N. J. 

НОВА КНИГА 

99 

У ВИДАННІ УНСОЮЗУ! 
д-ра Кларепса А. МЕННШГА 

ГЕТЬМАН УКРАЇНИ 
ІВАН МАЗЕПА 99 

КНИГА в Анггаиськга мові, 
МАЄ 234 СТОРІНОК 

ЃА ОХОПЛЮЄ ЦІЛЕ ЖИТТЯ ВЕЛИКОГО ГЕТЬМАНА. 

^ Ціна - $3.50 
Замовлення слатж: 

"SVOBODA", 81-83 Orand St., jersey City З, K J. 

! 

НА ПРОСТОРІЙ ПЛЯТФОРШ 

кожної П'ЯТНИЦІ і СУБОТИ 
на протязі ЛІТНЬОГО СЕЗОНУ 

Забава з Танцями 
при звуках оркестри „АМОР" 

ПОЧАТОК — о ѓод. 8:00 вечора 

гр.СТЯМ РАДІ і 
НЕМА т п 

а х З А Б А В А 
СОЮЗШЩ ! 

; 



З ВОВЮС ВИДАНЬ 

Над озером у Діброві 
(Софія Парфанович: „Любіїќ) Діброву'% нариси й онові-

дання. —Вядаяня автора, — Дітроит, 1959) 
Коли чятасте цю книжку, 

відчуваєте, якою палкою лю-
бовію ло цього шматка над-
озерноі землі насичені її сто-
рінки. Справжня чи уявлена 
автором Оксана каже: „Люб-
лю Діброву з П озером і лісом, 
бо що ж іншого маю любити 
на чужині?" Це не перечуле-

няійоняльннн комплекс, 
я природна туга ` людей за 
втраченою рідною стороною. 

Багато з нас, мешканців 
ДІтройту. любить Діброву, 
але в авторки ця любов до-
глнбннна, пронизана знанням 
і розумінням природи, на 
яку багата Діброва. 

Вагато місць у книжці на-
віяяих ліричним патосом, і 
вони найкращі. Але с теж 
нариси, в яких рспортажовий 
стиль переважає- Авторка 
'відкриває навіть иаипнльні-
ніим бувальцям невідомі тай-
Яй. Діброва спочатку майже 
наполовину праліс, непрохід-
иа хаща, де виводилися вужі, 
черепахи, водні по'рі, кріликн 
і зайці, фазани й безліч уся-
ких інших створінь. Роками 
витоптував там стежини тіль-
ки власник (він у книжці 
„дідусь"), що жив наче б то 
пустельник, і ще тільки дехто 
з його служби. Коли він по-
мер, його „заповідник" купи-
лн українці Так з'явилася 
„Діброва", і в ній наші люди 
в ролі конкістадорів. Сотні 
відпочивальників почали ко-
жногр літа вливатися в гущу 
дерев і кущів. Вони приноси-
ли з собою всі добрі й лихі 
прикмети людини. Там ство-
рювався своєрідний „світок", 
що наче в сочці гроамдив 
розсіяних ваших іміграятів у 
справжню українську спіль-
ноту. Яке багатство людських 
сйльветок і профілів, барвис-

м 
ї ї П Р А Ц Я " Џ 

Ш HCtP WANTED WHALE т 

УЧНІ 
до вдуки у ВИШII ВАННІ 
- ' Охолоджено. 
{Добра початкова. платня, 
j В. Н. S. EMBROIDERY 
.7013 Polk St — QuttcnbcrR. N. J. 
, ON 7-9053 

Ж М Е Ш К А Н Н Я 

Мебльовані КІМНАТИ 
j І до ВННАЛМУ 
одиноким чоловікам або жінкам 
і а Вруклжні. 

біля Простеќѓ Парку. 
Tel: PR 3 6221 

Ѓ ПО ІІІМ і І 
В А К А Ц І Ї 

І SUNNY HILL COLONY 
До внианму 

БОНГЛЛА І КІМНАТО 
ACCORD, N. Y. 

Телефонувати: 
:Kerhonkson 3023 — на тижні 
в Ню Норку тсл. від. 8-Л всі.: 

TU 2-4573 

ПОВІНЬ У БОФФАЛО, Н. П. 

Внаслідок .їлитіич допив, ти шш.іи мннулоіч) тижня у гхі.і-
ніх стейтах ЗДД, в деяких місцевостях виникли повені. 
На фото: залляте водою передмістя Боффало, Ню Порк. 

У зв'язку з розкриттям змови проти 
Кастро на Кубі відбуваються масові 

ув'язнення 

тих картин і проблем, що зав-
жди обсідають людське жнт-
тя. Не диво, 'що це спокуси-
ло С Парфанович дати про 
цей наш „світок" аж окрему 
книжку. Як нам здасться — 
нанснльнішнм стимулом до 
цього задуму була співчутли-
вість з природою, яка мусіла 
поступатися напорові людсь-
кого "елементу, й'ого потреоам " 
і уподобанням. Авторка за-
значила в̀  передмові, що сво-
сю книжкою бажас збудувати 
заповідник для лісу та тих 
тварин у Діброві, що їх вини-
щено або примушено до втечі 
в інші спокійніші надозерні 
райони. 

А втім і „люди з далеких 
доріг" (як авторка називає 
нових емігрантів) аж ніяк не 
позбавлені глибокого відчут-
тя краси Діброви. 

С. Парфанович познайом` 
люс читача з помітнішими 
представниками цього людсь-
кого „світиќў" Діброви. Вони 
репрезентують різні прошар-
ки громадянства, різні відті-
ні світосприймання, темпера-
ментів, бажань, звичок і пат-
ріогнчноі температури. 

Вся ця багатогранна грома-
да бувальців на Діброві най-
шла відбитку в книжці С 
Парфанович. Великий дар 
спостерігання деталів, повз 
які тисячі приходять без ува-
гн, і ще більший дар умілого 
вжиття цих спостережень у 
сюжетній конструкції талано-
витнм пером, робить книжку 
С. Парфанович цікавою і для 
молоді і для старших. У книж-
ці чимало пасажів суто-пу-
бліцистнчннх чи репортажо-
вих. Проте літературне зву-
чання переважав своїм псре-
конлнвнм тоном, так як пере-
важають сильніші сторінки 
над слабшими. Бо що варте 
одно таке оповідання „З зем-
лі", написане наче б то Сте-
фаниновим пером! Мстику-
вання скромної, але кольо-
рнтноі постаті, гуцула Петра, 
який сторожить Діброву круг-
лип рік, передане посмайстер-
ськн. Його простенькі спога-
дя може краще в'яжуться -з 
цілістю, як інші вплетені в 
текст книжки сторонні спога-
дн надр, з циклю „Люди з да-
лекнх сторін". 

Княжќу зілюстрував п. Я. 
Л ІШОВСЬ кий (а не Е. Козак, 
як передчасно подано в „Хро-
ніці Дітройту"). Рисунок на 
обкладинці вдатннн, так як шній УСС, і потім командант 
і частина образќів, у текстах, сотні другої коломийської 
Але на інших образќах про- }бригади У ЃА. діяльний 

Гавана. — Не зважаючи на 
те, що повідомлення про спро-
бу якоїсь мілітарної інвазії на 
Кубу виявилися неправдиви-
ми, на Кубі йд^ть масові аре-
штн серед здогадних учаснн-
ків розкритої буцімто востан-
нс протиурядової змови. Усі 
військові табори в Гавані і 
навколо цього міста мали б 
}ўти, згідно з повідомленнями 
з Куби, переповнені арешто-
ваними цивільними і військо-
пн.чн особами. Орган револю-
ційяого режиму Фіделя Каст-
ра „Революсіон" ствердив у 
своєму повідомленні, що у ви-
сліді розкриття „контррево-
люційної конспірації" ув'яз-
нено понад 1,000 осіб. Водно-
час із цим цей часопис пові-
домив. що д-р Кастро висту-

пить у відповідний момент в 
телевізії і в радіо з офіційною 
заявою в справі цісї змови, в 
якій будуть висвітлені тло і 
засяг останніх подій на Кубі. 
Докладної дати цього виступу 
Кастра не подано. Як повідом-
ляють із Сіенфуеґос, в неділю 
9 серпня там мала відбутися 
збройна сутичка невеликої 
озброєної групи з урядовими 
військами, під час якої були 
вбиті два члени цісї групи і 
15 взятих у полон. Решта ма-
ла втекти в гори і за ними ви-
слано військові з'єднання. По-
між ув'язненими на Кубі ма-
ли б бути головним .чином о-
познційні до Кастра політики, 
як теж прихильники кол.дик-
татора Батісти з-поміж, кубин-
ських землевласників й.офі-
церів. 

ЇДУ НА СОЮЗІВЌЎ 
„Кості кинсні", кімната у 

пана Кваса замовлена, їду на 
Союзівќў- П'ять років ішла 
підготовка до мого ВИЇЗДІ', 
п'ять років важення, обмірно 
вування „за" і „дроти", аж 
врешті один невинний сивий 
в о л о с о х переважив. Треба 
чимскоріше розставатися з 
самотністю. Кажуть, що Ікер 
в погоні за святоіванськнми 
( .̀вітллчкамн - ганяє тепер по 
луках Союзівки. Чому ж би 
не засягнути у нього друж-
ньої поради, де і в якому куті 
‚‚риба тягне"' — попробую. 
може якраз пощастить . . . 

Коли мова` про недалекий 
виїзд, найбільше мороки із 
с у к о н нами. Вибираєшся на 
тиждень, необхідно забрати 
сім гарненьких на снідання 

і сім до вечері. Не врахо-
вую тут вечірніх на Весел-
ку, спорѓових на проходи, 
темних на п о х м у р ќ і д н і 
— полотняних на жарке сон-
це. та ще й декілька купеле-
внх одягів, кілька пар штан-
ців і блюзочонг — дві-три 
хатні суконочки — це необ-
хідяий мінімум. Але я пере-
бачлива. Минулого сезону за-
купила на внпродажі аа по-
ловину ціни цілий тузін ше-
міз і траміз з думкою поло-
жити на лопатки саму Кочу-
беїху. Але не повезло, — хи-
мсрна мода цілковито повер-

нулася в інший бік. Тс, що 
було модне високо, прихо-
днть цьоог року нижче пояса. 
Те. що було на заді, переста-
вили наперед. Всі нові сукон-
ки прийшлося кинути в ша-
фу і пересипати нафталіною і 
відложити бодай на десять 
р`оків, аж поки та сама мода 
знову не повернеться до нас. 
Буде, як знайшов. 

-Коли не повезло із суконка-
ми, я махнула на них рукою і 
з рішучою постановою „піш-
ла на даст". За порадою ком-
позитрра Ф. — к закупила oj-
лу батсрію йогурту. На сніда-
нок йогурт, на обід йогурт, 
на вечерю йогурт, і так уже 
цілий тиждень. Висліди пря-
мо надзвичайні. 

Моя сусідка, що щойно по-
сім в і д п о в і д н н х до обіду' вернулася з вакацій, аж ахну 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Нвродаюго 
Союзу 

РОЧЕСТЕР, Н. И. — Місячні 
Збори Ураінського Народного 
Дому. Відд. Зів, відбудуться в 
четвер. 13-го серпня 1959 p.. ч 
гол. 8-ІЙ зеч. На порядку нарад 
важливі справи. Присутність 
усіх членів побажана. Довгую-
чнх членів просимо вирівняти 
тплсглі вкладки. Прнгадусмо, 
-mo—донгуючі —члени—можуть 
втратити право до хворобового 
у випадку хвороби, або нсщас-
лнвого випадку. — Управа. 

ла. кажучи: - А з вами що 
сталося? Ю лук авфул, ар ю 
снк? 

Я не снк, відповідаю їй, я 
тільки готуюся їхати на клап-
тик української землі в ма-
льовннчих горах Кетскнл — 
дсц ол. 

Але в тім майнула мені ге` 
ніяльна ідея. Поголодую ще 
тиждень, (спасибі за пораду 
з йогуртом), потонќиў що 
(на злість Кочубеїсі) і може 
Ікер, ганяючи по луках за 
світлячками, візьме мене за 
водну панну, — на вакаціях 
все можливе. М. Л. 

Не марнуймо дорогого часу! 
(Успіхи Романа Прнстая) 

Помер кол. УСС Нестор Величнівський 
(сдо) Українська націона- успіх. РсдаО'вав він тупг-чЗіа-

льна спільнота в Аргентині;1110 Життя", спшробітннчав 
зазнала ще одної втрати довший час в „Українському 

порції не дуже то збережені. 
Та це вже не вина авторки, 
хоч вона й видала книжку за 
власні гроші. 

9 Чеські І мадярські комуністи 
скріплюють охоронні засоби і 
споруди на кордонах ЧСР і 
Мадярщнни та Австрії. Затяга-
сться нові дротові застави, за-
міиовустьсл наноао поля, а де-
ревляні стежні вежі заступасть-
ся мурованими. Австрійська 
преса днвусться. навіщо кому-
ністи затіснюють залізну за-
вісу. 
ЧмтаАте украіиські я н я ш я в 
Я г я а е т я . бо часте чяіялнл 

до просвіти, ш просвіта 
- V в і ц і 

ЛІКИ це найбільш корисний 
дарунон до НРАЮ! 

20% ВИСИЛАЄМО до ЕВРОПН 20" 
ЗНИЖКИ знижки 

"— Гарантія достапн. — Мито оплачўеться тут. — 
ВИСНЛАС5ІО ЛЕТУНСЬКОЮ ПОШТОЮ. 

Runifoe, Penlcilin, Strepiomychi, Olacose, Cydoeertee, УпятЬм 
— Ігкаругіп, Orinasc (diabctw), Urodan-

СпепДядістя еяроп. рецепт полагодять Ваші рецептн точно. 
СПВІДЯЛЬШ ПАЧКИ 

для хворая на туберкульозу, артретязи, М М П Щ 
діябгпгків, з вясокяи тнснеіпіям кроля І ь д. 

Тоахі ндялонові елястнчиі ПАНЧОХИ, вартоств $15.00 
за $4.95 , 

Гояорсмо українською, російською І польською мовами. 
Пишіть або телефонуйте: 

В. Feldman Pharmacy 
111 A t e . " А и A 7th Street NEW YOfiK CITY 

Tel.: OR 7.5980 
M Прн замовленні поштою або особисто, ял-

яучіть вирізок цього оголошення, а одержите яа вящезга-
' діќя і всі інші 20% ЗНИЖКИ, яку а огляду на ве-

іеявя покупців — продовжуємо. 
І 

.Слові та в „Нашому Кднче-помер 7-го липня нагло від у- „;,. . „ „ „ . ' . ГГ—ЗГУ-ЧГГЃ?Й, , 1 т` J ві , -=- який і редагував цро-
дару серця на 65 році життя ,Тягом одного місяця. Пасив 
Нестор Величковський, коли-'дотепні фейлетони, ЯКІ ПІЗНІ-

ше вийшли й окремою кян-
жечкою під назвою „Співо-
мовки Гриця Романтичного" 
З приїздом до Аргентини но 
вої еміграції, Н. Величковсь-
кий брав живу участь.в усіх 
майже починах посилення тс 
атральної діяльносте, служн-
чи рідному театрові своїм `не-
внчерпним гумором. Ще` не 
давно його сценічну кДртяну 
„Три постаті — одна ідея',' ві-
діграно на сцені філії ‚Jlpo-
світи" на Док-Суді. 

Пан Роман Пристай з Ро-
честеру, Н. И., закінчив чс-
тирнрічннй ` курс інженерсь-
ких рисунків і керівництва 
в Рочестерськім Технологіч-
нім Інституті. Ще в Чехосло-
ваччнні закінчив він курс 
вищої освіти і ходив до учн-
тельського семінару. Коли 
прибув до Америки, включив-
ся в громадську працю, осо-
блнво в ті установи, що пере-
водили різні збірки на поміч 
потребуючим: сиротам, укра-
їнським інвалідам, поводя-
нам, Рідній Школі і Просвіті. 
В 1945 році був одним з ор-
ганізаторів відділу Допомого-
вого Комітету в Рочестері, де 
5ув його першим секретарем, 
а згодом 1 предсідником. За 
шс свого урядування спро-
ваднв десятки родин, нових 
емігравтів, як спонзор. або з 
раменн Допомогового Коміте-
ту. Крім цього він с актив-
ннм членом багатьох ўкраїн-
ськнх установ не лише в Ро-
честері.але йпоза ним.Згада-
ти б, що він с спомагаючим 

Української Військової Орга-
нізації (УВО). Рятуючись від 
переслідувань польської полі-
ції, Н. Величковський опиннв-
ся в 1929 році в Аргентині і 
тут розвинув гарну організа-
ційну діяльність головно як 
талановитий актор і режи-
сер аматорських вистав, в я-
кнх, завдяки природженому 
гуморові здобував великий 

В С Т У П А Й Т Е В Ч Л Е Н И У Н О О Ю З У І 

В нашій книгарні 
МОЖНА ІІАБУТИ ТАКІ КНИЖКИ .v. 

ЗАЙДЕШ Павло: вир. шлейф. 
ЖИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. 1955 І6Л0 S 6-00 
ЗВ№КА УКРАЇНСЬКИХ НОВЕЛЬ. 
1В55 %ЖМ %tM. 

ЛЕПКИИ Богдан: 
МАЗЕПА. Повість, 1055 $ШМ } Ш 

ИАЛАНЮК Єягвн: 
ПОЕЗІЇ. 1954 %ШМ S l a t 
ОБІРВАНІ СТРУНИ. Антологія поезії 
поляглих. розстріляних, замучеяях і 
засланих в pp. 1920-1945. 1056 І М і 5 8.00 

СІЧИНСЬКИП Володимир: 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦ-
ТВА. Томі S M 0 

' . Той П, $ЛМ 
ФРАНКО Іван: 

ВИВГР ІЗ ТВОРІВ. 1958 f S J t S S-00 
І ЯНОВСЬКИИ Юрій: 

МАЙСТЕР КОРАБЛЯ. Ромая. 1954 . . І Ш 5 2.00 
Належяість просимо слятя ЧЕКАМИ аОо ПОШТОВИМИ 

ПЕРЕКАЗАМИ: 
w S v o b o d a w 

Р. О. Box 346 Jeney СНу, N. J. 

членом Наукового Т-ва ім. 
Шевченка з вкладкою500 до-
лярів. Тепер працюс як—ре 
кордовий секретар 217-го Від-
ділу Українського Народного 
Союзу в Рочестері. — 

В І950 р. був одним з іні-
ціяторів заснування філії У-
країнського Конгресового Ко-
мітету в Рочестері. П. Роман 
тяжко працюючи у фабриці 
весь день, все ж такн вечо` 
рами находив час поспішити 
на фахові курси, які тепер 
дали йому можливість підшу-
кати фахову і добре платну 
працю. 

При цім треба згадати, ще 
п. Роман Пристай служив в 
Українській Галицькій Армії 
як підстаршина, та був учас-
ником Визвольних змагань. 

В імені наших друзів, які 
розсіяні по всьому світі, ба-
жаю Вам, пане Романе, всьо-
ѓо найкращого, а передовсім 
ќріпного здоров'я та добрих 
успіхів у Ваших благородних 
чинах. 

М. Яремчук 

НЮЛГК, Н. Дж. — Місячні 
Збори Т-ва „Запорозька Січ", 
Відд. 371. відбудуться в п'ятнн-
цю. Г4-ПО серпня 1959 p.. в ЃОД. 
s-ifi всч.. в Січовій залі. Проха-
сться членів приносити вклад-
ки на Збори Відділу. — І. Овср-
ко. нрсл ; П. Заболоцькнй, кас: 
Ю. Баранюк, секр. 

48 Е. 7th St. 
New York Cttr 

ТеІт.вЯ 3-3530 
РІЗНІ МАЛИ ДОРІГ США 

НІ о Поріс і Інші 

щ 
RKAL ESTATE 

ФИЛАДЕЛФІЯ. Пя. — Відд. 
397 повідомляс своїх членів, ЩО 
побір вкладок буде в суботу. 
15-го серпня 1959. від год. 3:00 
до 4:30 по пол.. під ч. 84Т Н. 
Фрснклін. Члени, які не вирів-
няли своїх вкладок за 3 міся-
ці, підлягають суспендуванні. 
Просимо членів взяти це до у-
вагн. — І. Скочиляс, предс: О. 
Штогрин, секр. 

БЕТЛЕГЕМ, Па — В-во са 
Днмитрія. Відд. 288, повідомляє 
своїх членів, що Місячні Збори 
відбудуться в . суботу, 15-го 
серпня 1959 p.. в год. 7-ій аеч. 
Довгуючнх членів проситься 
вирівняти свої вкладки яккай-
скорше. — А. Данклюк, предс: 
В. Заґвоськнй, кас; І Мушас-
тнй, секр. 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
В ЗДА 

(Закінчення зі сторнн 2-гої) 

Учительські кадри. 

ВУНСАКЕТ. Р. АЯ. — Т-во 
„Запорозька Січ", Відд. 200, по-
відомляс своїх членів, що Мі-
сячиі Збори відбудуться в субо-
ту, 15-го серпня 1959 p., в год. 
7-ій веч., в парафіяльній залі 
— 74 Гарріе Евсню. Проонмо 
прибути на час. — Є. Тепер, 
секр. 

Старша вдова ПРОДАС 
2-рид., мурований 

Д і м , 
а доброўў стані, дешево. 

Самі його збудували. Хочемо 
продйтн своїм людям. Поло-
ження дуже гарне,—-10- яіяиат, 
пивниця викінчена на помеш-
кання. у3 бльоку до міста, гар-
на вулиця,%українська колонія. 
БЛИЗЬКО крамниць і фабрик. 

Ціна $21,000 в Mnnvillc, N. J.^ 
Пишітѓ- на адресу: 

Box 11, Dayton, N. J. 
або тсл еф.: DAvis 9-6061 

,3 ЧАСІ 
І ПРОСТОРГ' 

Ц і н а %%т 
" S V O B O D A : 

Л а Воя 344, Jmtv СНт 3. M.JV^_-

ПРО НАШУ МИНУВШИНУ 
дітям, юшиѓѓвў І дорослим 

оповідає пікава книжка 
А. ДОТОЦЬКОГО 

КНЯЖА СЛАВА 
; Багато ілюстрована ќнќоќва. 

що мав 108 сторінок, 
коштўе лише $1-00. 

-SVOBODA" 
JERSEY СЃЃУ З, N. J. 

P.O. BOX 346, 

ФИЛАДЕЛФІЯ. Па. — Т-Яо 
„Дністер", Відд. 430, повідом^ 
ляс своїх членів, що побір 
вкладок за місяць серпень, від-
будеться в суботу. 15-го-серпня 
1959 p.. в Укр. Ќлюбі прн 23 І 
Вравн пул., в год. .від -7-ої до 
9-ої веч.. І в неділю. 1в-го сорп-
ня 1959 в Укр. ЌЛюбі при. Н. 
Фрснклін вул.. від год. 11:30 до 
1:30 по пол. Просимо явитись. 
— О. Бакай, секр. : 

Жсртвенність і посвята, з я-
квмн працюють наші вчителі, 
заслуговують на повне прнз-
наяня збоку батьків н цілої 
української спільноти. В пере-
важній більшості ці вчителі — 
старші люди, які з подивугід-
ннм завзяттям і послідовніс-
тю намагаються зашепнти 
своїм учням любов до бать-
ківщнни і знання про неї. Во-
нн провадять навчаня мето-
дами, які засвоїли собі ще 
тридцять і більше років тому. 
І з більшим чи меншим успі-
хом можуть достосуватися до 
нових умов. Отже, треба ду-
мати про доповнення цих сил 
новими, по можності вже 
з рядів або тут роджених, або 
тих, що перейшли американ-

ську школу і засвоїли собі но-
вий стиль життя, а заразом 
мають вистачальне знання у-
країнознавчих предметів. О-
скількн нам відомо, в цій ді-
лянці вигляди дуже невеселі, 
бо таких кандидатів майже 
нема.Тим`не менше треба шу-
кати і такн знайти хоча б о` 
днинці серед молодої ґенера-
ції. які були б готові посвя-
титися, принаймні частково, 
навчанню в школах україно-
знавства і в такий спосіб за-
безпечили дальше існування 
й модернізацію українських 
шкіл. 

ш 
Ќши`ні вище думки не вн-

черпують проблеми. На цю 
тему повинні висловитися 

ФИЛАДЕЛФІЯ, Па. — Упра-
ва 83 Відд. ім. І. Франка пові-
домляс своїх членів, що Місячні 
Збори відбудуться в суботу, 
15-го серпня 1959 p., в год. 6-ІЙ 
веч., в Укр; Горож. Ќлюбі при 
847 Н. Фрснклін аул. Проситься 
членів прибути на Збори й пк-
рівяяти вкладки. Особливо пря-
гадусться доьгуючнм членам. 
щоб прибули 1 вирівняли свої 
яалеглості. — Р. Карбівних, 
предс; С. Чоряомал ‚кас; С. 
Гаврнш, секр. 

РОЧЕСТЕР, Н И. — Місячні 
Збори В-ва св. Иосафата. Відд. 
217, вібудутьсня в неділю. 18-ро 
серпня 1959 p.. в Церковній залі 
під ч. 305 Hudson Ave.. в год 
2-ій по пол. Проситься членів 
прибути чисельно, бо буде від 
читання братського статуту. — 
В. Колданськнй. предс.; Ф. Го-
лод. фін. секр.; В. Снмонів, кас 
Р. Пристай, рек. секр. 

ШИЌЛЃО, Ілл. — Збори В-ва 
св. о. Мнколая, Відд. 106, відбу 
дуться в неділю. 10-го серпня 
1959 p., в Домі Відділів УНСо-
юзу — 843 Н. Вестерн Евеню. в 
год. 12:30 по пол. Просимо чле-
нія І членкинь прибиѓѓй, а особ-
ливо членів довгуючнх. щоб вИ-
рівняли свої залеглості. Всі 
члени, які с довжні більше як З 

компетентні в справах шкіль- місяці будуть суспендовані 
т т т п о тНяиі о т п и п ж Л я п к и ' " 1- ЛобоЙКО. ЗаСТ. ПОЄДСЃ; М ннцтва діячі, а також батьки. 

словники 
Англо-Україпськіѓй Словник — 50,000 слів 

і виразів, 792 crop, в оправі— М. Л. 
Подвезько 5.00 

Українсько-Аиглінгькнй Словпнк — 1,011 
стор, 60,000 слів — М. Л. Подвезько . . . . . 5.00 

Словник Чужомовних Слів — 25,000 чужо-
мовних слів і виразів — І. Бойків, О. Ізю-
мов, Г. Калишевський, М. Трохименко . . 6.00 

^SVOBOOAw, P. О. Box 348, Jersey Xtty З, N. J. 

предсѓ; 
Попель, кас; Г. Дацьків, секр 

ВОФФАЛО, Н Н. — В-во са 
0. Мнколая. Відд. 127. повідом 
ляс, що Місячні Збори відбу-
дуться в неділю. Ів-го серпня 
1959 p.. в церковній залі пря 
Філмор І Онейда вул.. зараз по 
співаній Службі Божій. Наші 
Збори відбуваються кожної тре 
тьоі неділі по першім. Просить-
ся членство брати участь у Збо-
рах і вплачуватн свої вкладки. 
Для вигоди членства урядни-
ки збиратимуть вкладки і пола 
годжуватимуть всі справи від 
гад. 11:30 до 1:00 по пол. Про-
симо зголошувати своїх Знайо-
мих та дітей в члени УНСоюоу 
1. Була, гол.; П. Володќе, секр. 

Посмертні Згадки 

к Lytwyn Sb Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CbNDITlONED 

Обслуга ІЦПРЛ і ЧЕСНА 
Our Services Are AvaUa'jle 
Anywhere in New Jersey 

801 SPRJNGHELD AVENUE 
IRVINGYON, N. J. 

NEWARK. N. J. 
ESsex 6-5555 

ПетроЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБІШК 
Заіжасхься похорояаяш 

І BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І о к о л и ц я х 

Коа`трояьоюіва температура. 
Модерва цгтятхя до J I Q I I J 

' J даром. 

Ре‡єѓ Jarema 
129 EAST. 7th STREET 
NEW WRK, N. Y. 

TeL: ORChard 4-2568 
. 

Юри САМВОРСЬКІШ. — член 
Т-ва „ЗаоврозькоІ Січі", Відд. 
208 УНСоюзу У ВунсакеЛ, 
Рвад Айдемд. помер 7-го лмп-
іія If5# Рп на 71-"У роиі жит-
тя. Иоќіяияі походив з Тов-
отого, ярв. Скаяат, Зах. Ук-
раіна. Був спокійної вдачі, 
взірцевим чоловіком та бать-
ком для евові родини, як та-
комс взірцевим членом Т-ва та 
добрим парохіяямном. ПокІЯ-
яиА полишив у смутку дру-
ашяу Поснфнну, 3 доньки. -1 
сина, 1 яіяістку, 2 зятів та S 
внуків. Похорон відбувся 10 
липня 19ве,и. з української 
прав, церкая св. Арх. Мнхаї-
ла, пря участи Родяня 1 ЧІів-
кіи Т-ва. Похоронено на паро-
хіяльноиу цамнтарі. —Вічна 
Йому Пам'ьчгь.! 

С Тепер, секр. 

Іван КОВАЛЬСЬКИЙ, — доа-
голітній Чяеи S77 Відд. УН-
Союзу в'МІявІлл, Н. Дж., по-
мер неслодівайо 22-го липня 
ШВ p., па 4̂в-мy ропі миѓття. 
Покійний був доброї вдачі, 
добрим Парафіянином 1 Сою-
аовоея та жертвениим грома-
дяннном. Покійний ПОЛИШИВ 
у смутку друяаюу Дирті, сл-
ва Теюдора, доньку, Дарті, 
1'одичів, 2 ссстря, Софію Про-
хоанч І Марію Раманнк та 2 
шплі'ріп. Похорону довершили 
два свящеяякн о. Зарнк І о. 
Желехівеькмй, при участі Ро-
дяни, Членів Т-ва та Знайо-
мях, Із пох. :шнод(̀ нип до укр. 

. прав, церкви, а опісля на кла-
доваше Mt. Pleasant в Мін-
відя, И. Дж. — В. И. П̀.Т 

і Г. Тимчій, секр. 

Кіидрат МИХАЛЬЧУК, член 
В-ва св І. Хрестителя. Відд. 
ЃП УНС в Дѓѓро#ті, Милі., 
помер дня 1-го серпня 1959 p.. 
на 65-му році життя. Цокій-
инй народ. 1894 р. в с Гря-
малівка, пов. Вроди, Зах. Ук-
ряіиа. Полишив у смутку 
дружину Анну, ОДНОГО СНІГИ 
Неотора, 2 доньки. Петрусю 1 
Соню та. 4 внуків. Похорон 
відбувся 4-го серпня, з пох. 
заведення до церкви св. Трой-
ці я Dearborn, Mich., прн у-

. части Годи пя, Членів Відділу 
і Знайомих,' на цвинтар Grand 
Lawn. — В. И. П.! 

а'̀ Л П. Федяк 


