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ГЕН. ТЕЙЛОР І БРОКЕР 
ДОБАЧАЮТЬ ЗАГРОЗУ 
В ДАЛЬШІЙ РЕДУКЦІЇ 

АРМІЇ ЗДА 
Вашингтон. — Сенатська розгляданій тепер сенатською 

бюджстопа підкомісія продов-1 бюджстовою підкомісією про-
жувала в понеділок 9-го чср- ""Р^1 УРЯД пропонує змен-
^.- ' шнти стан армії з 900.000 до 

р. переслухання в ш ш ^ ^ п о ч н н а ю ч н 
вже з 1 липня ц. р. Проти 
такої редукції висловилася 
вже Палата Репрезентантів, 
підкидаючи пропозицію уря-
ду в цій справі і признаючи 
для армії 99 мільйонів доля-

справі запропонованої урядом 
дальшої редукції кількостн 
вояків в американській ап-
мії. Останній Пізнавав у цій 
справі минулого тижня сек-
ретар оборони Ніл Г. Мек-
Елрой, який 'обстоював ко- ! рів більше, як цього вимагав 
иечність зменшення людсько- през. Айзенгавер. Ген^ Тей-
го стану армії на дальших лор і секретар арміл Брокер, 
55,000 вояків,' мотивуючи це зізнаючи перед бюджстовою 
тим, що цю редукцію вирів- підкомісією, ствердили, що 
нюс наявність різних родів і вони вимагали первісно вдер-
модерної зброї. Переслухува-, жання людського стану армії 
ні щодо цього в понеділок і! силі 925.000 вол ківі не зміни. 
цього тижня шеф штабу ар-Інили свого погляду ні по то-
мії ген. Мексвелл Д. Тейлор, му, коли армію зредуковано 
та секретар армії Вілбер М. (до 900,000 вояків, ні тепер, 
Брокер висловили свої сумні- коли уряд вимагає дальшої 
ви в доцільності пропонованої редукції армії. Відповідаючи 

на дальші питання, ген. Тсй-
лор ствердив, що вдсржуван-
ня армії на'висоті сьогодніш-
ніх вимог коштувало б від 12 

в СЕНАТСЬКІЙ ВЮДЖЕТОВШ КОМІСІЇ ЗДА погоджуються на участь 
Польщі й ЧСР в розмовах над 

контролею вибухів 
Вашингтон. - У понеділок совєтську вимогу, щоб в усіх 

9-го червня през. Айзенгавер східньо-західніх переговорах 

редукції, стверджуючи, що 
зменшення армії на 55,000 во-
якіп поставить силу амери-
канської армії нижче вимага-
ного рівня. Висловлюючи ці до 13 більйонів долярів річ-
сумнівн, обидва: — і Тейлор і но; уряд передбачає на ту 
Брокер — підкреслювали, що 
вони, як льояльні члени ад-
міністрації - прийміть цю 
редукцію, запропоновану . їх-
німи зверхннкамн, без enpo– 
тнву, але ж водночас із цим 
вовн вважають своїм обов'яз-
ком висловити свій протиле-
жннй погляд на' ці справи. В 

ціль всього 8,690,000.000 до-
лярів. Обидва — і ген. Тей-
лор і секретар армії Брокер 
— заявилися в основному 
проти зменшування армії, під-
креслюючи декілька разів 
конечність вдержання людсь-
кого стану її в кількості що-
найменше 925.000 вояків. 

СССР може відважитися на 
більшу війну без атомової зброї 

Вашингтон. — Д є п а р т а-
кент оборони виготовив звіт 
про стан совстської армії і в 
тому звіті стверджує, що СС-
СР мас такі великі збройні 
сили, що може почати велику 
війну навіть без а т о м о в о ї 
зброї. Цей звіт зроблений на 
основі даних армійської розвід-
кя. Він стверджує, що СССР с 
загрозою для вільного світу, 
бо він може почати війну ато-
мовою зброєю, або може свої-
мн великими людськими ре-
зервами вести війну, не вжи-
ваючи атамової зброї. СССР 
може на випадок потреби .,по-
стачити добровольців" своїм 
сателітам, яких може також 
озброювати. Збройні сили СС-
СР становлять: 2,500,000 воя-
ків ( в тому 175 піхотних днві-
зій); 1.000.000 летунів і 20,000 
літаків у лстунстві; 500 під-
водних човнів, 25 модерних 

ІфуЖЛЯКІв І 1 3 0 МОДерИИХ ІІІ1-
їцнльннків "у ерльоті. У звіті 
говориться про те, що Совсти 
не здійснили своїх обіцянок 
зменшити свої збройні сили 
до 2,140,000; противно, вони 
впродовж останніх років ще їх 
збільшили. А ЗДА зменшили 
свої збройні сили і хочуть їх 
ще більше редукувати. Армія 
ЗДА становить - 900,000 і 
мас бути зменшена до 870,000: 
летунство - 875.000. а мас 
бути зменшене до 850,000. 
ЗДА мають - 20,330 літаків і 
402 воєнні кораблі, 15 літа-
коносців і 3 атомові підводні 
човни. Американські військо-
,ві експерти твердять, що в СС-
СР є дві воєнні концепції: або 
вести загальну війну без ято-
мової зброї, або з нею. ЗДА 
не мали б надії на перемогу, 
коли б СССР вів війну без 
атомової зброї, бо тоді ї ця 
країна не могла б її вживати. 

Фльота, припинюе будову 6-ох нових 
кораблів 

Вашингтон. — Секретар 
фльоти Томас С. Гсйтс nopi– 
домив 9-го червня, що фльо-
та припинюе будову б-ох но-
них кораблів і модернізацію 
3-ох старих. ІДе все робиться 
із браку коштів. Всі ці праці 
мали б коштувати коло 500 
мільйонів додярів. Секретар 
фльоти Ґейтс заявив, що 
фльота робить це неохоче, 
але високі кошти інших кон-
струкцій вимагають стільки 
фондів, призначених на фльо-
ту, що треба припинити по-
кищо деякі будови й модер 

можна було скінчити при-
наймні частину задуманих 
проектів. . Між тими ко-
раблями є 4 фрегати з ке-
роваяими ракетами, які мали 
коштувати по 50 мільйонів 
долярів, і два ескортові ни-
щильНики по 15 мільйонів до-
лярів. Модернізаційні праці 
мали коштувати в цьому po– 
ці багато мільйонів долярів 
Представник фльоти заявив, 
що ця редукція в будові ко-
раблів не матиме впливу ня 
число робітників, зятрудпс-

Шсф штабу армії ЗДА ген. Мексвелл Д. Тейлор (ліворуч) та 
секретар армії Вілбер М. Брокер із проектами нових аііїсько-
яих авт під час зізнань в сенатськії'! бюджетовій комісії в 
справі запропонованої урядом редукції стану армії ЗДА. 

УВАН У ЗДА ВІДБУЛА РІЧНІ ЗБОРИ 
Ню Иорк. — Минулої нсді-

лі, 8-го червня ввечорі, тут у 
приміщеннях У к р а їнського 
Інституту Америки відбулись 
річні збори Української Віль-
ної Академії Наук у ЗДА, на 
яких президент Академії про-
фесор Михайло О. Встухів до-
повідав про діяльність УВАН 
у ЗДА в 1957^58 акадсмічно-
му році. Заля зборів була за-
повнена членами Академії, 
членами Фундації, прихильни. 
нами УВАН і гостями. Приві-
ти для Академії з нагоди цих 
зборів передали архнепископ 
Мстислав, голова УНС і прс-
зндент УККА Дмитро Гали-
чнн, голова УРСоюзу Антін 
Батюк, президент УВАН в Ні-
меччині проф. Петро Курін 

ступав президент УНР в екзн-
лі д-р Степан Витвицький. Від 
грузинських дослідників вітав 
УВАН д-р Ілля Гольдман, а 
від білоруських проф. А. Аб-
рамчик. З привітом виступав 
також ДІЙСНИЙ член УВАН 
проф. Б Мартос, який тепер 
приїхав з Мюнхену. На зборах 
були приявні також представ-
никн наших Церков, apxucnu– 
скоп Палладій, що промовляв 
прн закінченні зборів, о. д-р 
Ваврнк. ЧСВВ, та овщ. О. Мі-
ненко. Після доповіді проф. 
М. Ветухова відбулася диску-
сія. На початку зборів, якими 
проводив віце-президент Ака 
деМІЇ піюф. Д. Горняткевич 
вшановано пам'ять померлих 
співробітників Академії П 
Грицака і Ю. Сснькова та ук 

відповів короткою нотою на "оув „паритет учасників", про-
осганнього листа Хрущова те ь даному випадку річ іде 
щодо наради фахівців над тільки про тс, щоб усі учас-
уведеїШЯМ СИсТеМН КОНТРОЛІ, ННКИ рОЗПОрЯДЖЯЛН ВІДПОВІД-
яка Гарантувала б, що ніяка ними вченими фахівцями від 
держава не порушить дого- проблем атомової енергії. А-
вору про припинення даль-j мериканські часописи ВИСЛОВ-
шігх експериментальних ато- люють переконання, що піг 
мово-водневих вибухів. У цін ля цієї останньої ноти ПрсШ 
СВОЇЙ останній ноті, яку paiti– денга в наикоротшому 
ше попередила низка амсри-1 почнуться ці переговори, які 
панських і соистських нот, ніби миють „переламати льо-
Президент погодився на пн- іди" в західньо-совстськпх вза-
могу Хрущова, щоб у тих емпнах та започаткувати вза-
Нярадах взяли участь також' галі переговори про міжна-
делсГатн Польщі й ЧСР. За' родне роззброєння. Інші ко-
пресопнмн коментарями, хоча' ментатори є більш песиміс 
Америка не погоджується на . тнчнІ. 

ПРЕЗИДЕНТ ІМЕКМІЛЛЕН 
ОБГОВОРЮВАЛИ „ВСЕ 

МОЖЛИВЕ ПІД СОНЦЕМ" 

10 000 війська переводить на 
Нипрі поліційну годину 

Иікозія. — 10.000 англійсь 
кого пінська розташовано на 
вулицях всіх більших міст на 
Кнпрі, де проголошено НОЛІ-
иііїну годину з строгою забо-
рбноіо появлятись там мсш-
канцлм від сумерку до досві-
і-а. У понеділок 0 червня за-
Зорона виходу на вулицю обо-
а'язувала весь день так звн-
не старе місто в столиці Кнп-
ру Нікозії. Ці гострі адмініст" 
раційні заходи прийшли після 
того, як турки перевели бурх-
шві демонстрації проти греків 
і актами взаємного терору, 
анаслідку чого згинуло 9 осіб, 
я кількадесять було nopanc– 
них. Турецький уряд погодив. 
а на те, щоб постійна Рада 

НАТО розглянула скаргу Грс-
іії проти Туреччини у зв'язку 

той вплинув заспокоююче на 
своїх земляків на Капрі. Грс-
цькни король Павло, шдкри 
ваючн новий парлямент в по-
ноділок 9 ц. м., заявив, що 
Греція зробить все можливе. 
щоб запевнити грекам на Кн 
прі право самовизначення. 
Прем'єром Греції залишився 
Константин Караманліс, який 
сиграв вибори з 11 травня ц.р 
Архнепископ Макаріос вер-
ІіуВСЯ 3 ОДНОТНИСНЄВНХ ВІДВІ-
дин в Єгипті, де він розмовляв 
м. і. з президентом Нассером. 
На Кнпрі є 400.000 греків і 
100.000 турків. В половині 
цього місяця англійсь к и й 
уряд мас проголосити новий 
проект розв'язки кипрської 
проблеми, однак існує мало 
виглядів, щоб однаково Гре̂  

Вашингтон. - През. Айзсн-
гавер і англійський прем'єр 
Гаролд Мекміллен перевели п 
понеділок дво і півгодинну 
розмову Г.про ВСЙ можливе під 
сонцем", як про цс подав до 
відома пресовий секретар Пре-

і асі!зидента Джеймс Гаґерті. Сам 
П р е м ' є р М е к м і л л е н ВНСЛОВИВ-
ся після закінчення наради. 
що це була .дуже приємна 
розмова". Зрештою, про зміст 
цієї розмови не подано ніяких 
подробиць. Спершу Презн-
деит і Мекміллен були нао-
тннці І тоді, за пресовими 
здогадами, вони, мабуть, го-
чорили про останню кризу у 
Франції та перспективи уряду 
яе Голя. Після того в нараді 
ззялн участсь з амсрнкансь-
кого боку державний секре-
тар Дж. Ф. Доллсс. асистент 
державного секретаря для сп-
ропейськнх справ Бирк Ель-
Зрнк і радник державного де 
іартамснту Дж. Ф р с д с р і к 

0айнгард. З англійського бо-
;у прнлвними були англійсь-
;нй амбасадор у ВашинГіоні 
:ер Гаролд Каччія, секретар 
інглійського уряду сер Hnp– 
:ан Брук, заступник міністра 
а кордонних справ сер Паї рік 

Іін і приватний секретар прс-
л'сра — Ф. А. Бейкср. В дяль-
иих к о н ф е р е н ц і я х взяли 

участь голова об'єднаних ше-
(рів шгабу ген. Натян Твай-
ніиг і асистент секретаря о6з-
роки для справ міжнародної 
безпеки Менсфілд С п р а г . 
Тоді обговорювано справи, 
зв'язані з проблемою иіжна-
родного роз:гброеннл і піт-ь-
кової ситуації у світі. Коли 
:.апрошено до участи Р ковф'!-
рснції заступника дгржавно-
го секретаря для економічних 
справ ДаГласа Діллона й ін-
шнх економічних фахівців — 
мова йшла про. СВІТОВІ' торгія-
лю. В частині нарад брали 
участь Луїс Штравс і Едвін 
Плавден — голови амеря-
канської та англійської дер-
жавнігх Комісій атомової енер-
ґії. У нараді взяв теж участь 
Аллсн В. Доллес, голова Цен-
тральної розвідчої агенції. На 
вівторок передбачено спільну 
подорож Президента і ппглія-
ського прем'єра голікоптером 
до Балтімору. Мер., де Мск-
міллен мав дістати почесний 
докторат права на Джая-Гоп-
кінс університеті, де брат Прв-
зидента, др Мілтон Айзенга-
пер, є президентом. Після по-
воіюту з Балтімору до Ва-
шингтону мала відбутись дру-
га нарада між головами аие-
риканського й англійського 
урядів. 

ний та інші. З привітом І оцШ- І раїиськнх вчених П. Гсраси 
кою щищі УВАН -у ЗДА вн- Мекка і О. Попова. 

Відбулось благословення Народного Дому 
в Бриджпорті 

Бриджпорт, Конн. - Мину-іЮрко Добуш та яким npono– 
лої неділі, 8-го червня, відбу-! лнв нов'овнбраний головний 

радний УРС Посиф Сливінсь-лось тут благословення ново-
придбаного Українського На-
родного Дому, власниками 
якого є головно члени обид-
вох Союзів: УНС і УРС. Акту 
благословення довершив міс-
цевий український католнці-
кий парох о. Ярослав Шуст. 
Опісля відбувся бенкет, що 
його відкрив голова Дому 

кий. Під час бенкету промов-
лялн головний предсідник 
УНСоюзу Дмитро Галичин та 
головний предсідник УРСою-
зу Антін Батюк. Приявних на 
бенкеті було 300 осіб. Прсд-
ставники поодиноких місце 
внх організацій с к л а д а л и 
привітання і пожертви иа 
Дім. 

S 600 зібрано досі на передвиборчу 
кампанію судді Ґонаса 

Ню Порк. — 3 крайового ця. Для допомоги судді Гона-
Комітету збірки фондів на пе- сові в його кампанії був ство 

я . . . . . п л . , і . А п,.пг.і РвЯИЙ окремий комітет, ще 
редвиборчу кампанію судді 1„ ^ л . „ 

, . ного очолює нововнбраннн за 
Івана Гонаса інформують, що с т у п н и к ro,10BHoro предеідни 
на ту ціль зібрано досі уже. к а УНСоюзу Посип Лисогір 
понад 600 долярів. Суддя Іван j Адв. Петро Ґулнк з Ионг-
Гонас, член Українського На-
родного Союзу та видатний 
американський діяч, змагасть-
сл за здобуття демократичної 
кандидатури на сенатора З'с-
динсних Держав із стейту 
Індіпни. Він є першим грома-
дянином і українського роду, 
що змагається за цей високий 
пост. Вибір кандидатів мас 
відбутися з кінцем цього МІСЯ-

ставн, Огайо, є касиром топ 
комітету, стейтові відділи яко 
го очолюють: адв. Степак 
Ярема в Ню Порку. адв. Мар 
сел В а ґ н є р в Ню Джерзі 
проф. Честер МанастирськиГі 
в Західній Пенсилвенії. адв. 
Степан Бродиш у Филаделфії 
і Тарас Шмагала, син голов-
ного радного УНСоюзу Дмит-
ра Шмагали, в Клівленді. 

З Сирії йде масове пачкування зброї 
до Ливану 

Бейрут. — Протягом п'лт-ірях висловлюється здивуван-
л тими протнгрецькими заво- J ція, як Туреччина погодились 1 іиці І суботи минулого тижня 1 ня, що так великі піхотні фор-
))ушеннями на Кнпрі. Англій-іна компроміс, бо тепер вони шванське військо розгромило 1 м а ц Ц иа,ртизан маршувалн го-

Іловним шляхом. Пояснюстьса-
Чи великі колони партизан. ц е п о ш и р ю в а н І І М Н О П ( и и ц 1 й . 
ькнх арабів, які маршували „,,„„ агентами вістками, начб 
йд сторони сирійського кор- б вся північна частина ЛЙ-

-кжу. ИПТятітцю це була си-Івпну сГула'пІД'коНгролсю опо-
іа числом 3,000 до 4,000 чоло- (:ип(інно-паі)тн:іанського руту. 
вік, яка, мaб^ т̂ь, планувала 1 Опозиція в Ливані заперечує, 
ітаку проти столиці краю, 1 наче б із Сирії псрепачкову-

ський уряд звернувся з закли. 1 заступають дві одна одній су-
ком до турецького уряду, щоб 1 перочні ПОЗИЦІЇ. 

Совєти f,pea6mtTyf0TbJ, засуджетгх^іяузіпг' 
МОСКВІІ. — Ц е н т р альнин І мовляв фальшиво інфор 

Сомітет Компартії СССР опри- мували його: на розстріляно-

иізаційні праці на те. щоб них прн будові кораблів. 

В АМЕРИЦІ 
Ш Вяконнмй директор бібліо-

токи їм. Гаррі Трумана в Індс-
пляденсі. Міссурі. Дейвід Д. 
Ллойд повідомив, що підписано 
контракт на 60,000 долярів на 
нямалюваиня фресків на голов-
ній стіні голлу будинку бібліо-
текн Цю працю мас виконати 
мястепь Із ІСенаас Ситі Томас 
Гарт Вектсен. Фрески мають зо-
бражувати подН від 1815 до 
1850 року, коли з Індепендснсу 
Оув випадовий пункт в підбитті 
Заходу. 

Ф Департамент рілмппгтл 
повідомляє, що цього літа й 
о'-сни вишле до СССР шість де-
леГація для вивчення совєтсь-
кого рільництва. В тому само-
му часі стільки саме Делегацій 
із СССР прибуде до аДА. В 
липні або серпні секретар ріль-
ництва Езра Тефт Бенсоц пля-

Померла Лідія Постолюк, дружина 
відомого діяча 

ти із ЗДА тільки рільничі фа-
чівці з децартнменту рільниц. 
гва і з рільничих киледжів. 

8 Калелж сп Піцііф,і в Фнла-
делфії надав малярському кар-
інналові МІндсснті почесний 
докторат права під час закін-
чскня цжільного року. Цей по-
чесний диплом перебрав для 
кардинала голова Малярського 
Комітету в Ню Порку монсеиь-
ftop Беля ВарГас. бо сам від-
зНачсний кардинал перебуває, в 
імернкаиській амбасаді в Була. 
пешті. куди він схоронився пе-
ред .чроштун,иіням 

9 Л:і; у і.і:.-ннн ДО і.лрн емерТИ 
г2-рІчний Джордж Ловелл із 
Рейфорду. Флорида, дістав віл-
кладення екзекуції ка 5 днів, 
бо він рішився віддати свої очі 
до ..очного банку", які можуть 
бути перешеплені тим особам. 

нус відвідати Европу. вЛгому і які втратять із будь-яких при-
СССР. До Совстів мали' б ixa– І чин око. 

Джерзі Снті. - Минулого 
іонеділка, 9-го червня перед 
юлуднем, у місцевому Меднч-. 
юму Центрі померла на 42-му 
році життя сл. п. Лідія з Та-
Зсицьких Постолюк, дружина 
відомого діяча Петра Посто-
люка. затрудненого від бага-
тьох років у В-ві „Свобода". 
Покійна народилась в Сколім, 
у Західній Україні, та була 
учителькою. Одружилась ня 
еміграції в Кракові в 1943-му 
^оці, де Петро Постолюк був 
одним з директорів Українсь-
кого Видавництва, в якому і 
Покійна працювала як уряд-
ничка. Захворіла на біль го-
лови саме в часі, як її чоловік 
був делегатом на 24-ту кон-
венцію УНСоюзу в Клівленді. 
Повідомлений про недугу дру-
жини телефоном, він негайно 
виїхав додому, але застав її 

іюднив заяву, в якій він 
тверджус н є с п раведливість 
.асудження покійного компо 
штора Ссрґсл Прокофісва і 
кивучнх композиторів Дмнт-
)ія Шостакевича та Арам а 
Хачатуріяна за їхні „форма-
лістичні ухнли". Водночас 
:тверджсио, що пресові ата 
;н пгюти тих музик, які поя-
інлись були перед смертю 
„таліна у 1953 році - були 
іссправсдлнві. ЦК Компартії 
ажадав. щоб редакція „Ирав-
,и", чолового партійного ор-
ану, „направила" заподіяні 
ііи музикам несправедлН' 
іість. Проте водночас партія 
-.астерегла собі надалі право 
:ентролювати музичну твор 
іість і поборювати „иездррові 
іужннецькі впливи", зокрема 
модерністнчні тенденції" се-

)ед молодих композиторів. 
Іротидіючн згори можливим 
:имогам щодо „реабілітації" 
ісяі:нх інших „5-хильюіць-
:их" творців і творів, ЦК Пар-
-ії зпявляс, що не мас замі-
)у одобрювати засуджені ра-
ііше твори мистецтва. Що ж 
тосусться названих 3-ох ком-

лозиторів, то ця совстська за-
тва скидає вину на Сталіна 
і його трьох дорадників, які 

-X) в міжчасі за „зраду" 7Іав-
-мзнтія Бсрію, иа Вячеслава 
Молотова І на Георгія Малсн 
чова. Коментатори західньо7 

преси звертають увагу, щг 
Хрущов знову використав на 
году, щоб вдарити Молотова і 
Малеикова, прн чому він пію 
мовчав дійсного тодішнього 
дорадника Сталіна в мнстсць-
кнх справах — покійного Ан 
дрея Жданова. Маленков же 
стверджують західні комента 
торі, тоді взагалі не мав ні-
чого спільного з тими спра 
вами. 

КОМУНІСТИ ІПД,К)ДЖУ-
ЮТЬ ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ! 

КАЖЕ Д-Р МІЛТОН 
АПЗЕІІГАВЕР 

Каледж Парк, Мернленд. — 
Брат Президента д-р Мілтон 
Чйзснгавер, який є прсзндсн-
гом Університету Джапа Гоп-
чінса. промовляв на закінчен-
ні шкільного року в Мерн-
лендському університеті і ска 
пав, що „дикий і безоглядний 
комунізм" під'юджує всюди до 
непорлдків і таких дсмонстра-
дій, які відбулися недавно 
проти ЗДА в Латинській Амс-
риці. Північній Африці, на Се. 
РСДИЬОМУ СХОДІ і В ПІВДСННО-
східній Азії. 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 

Зейруту, а в суботу цс був 
леж чималий загін скількістю 
:оло 500 осіб. В обох внпад-
сах у поміч наземному ВІЙСЬ' 
;у приходили лнванські посн-
іі літаки, які і^рс:трілювали 
іартн.'.анів с к о р о стрільннм 

чогнем і скидали запальні 
бомби. Тому, що це відкритий 
герси Оса Можливостей скри-
ватись - н а п а с н и к и за 
гверд:кеннлм урядових дже-
'Юл понесли д у ж е великі 
ВТраТИ. ІЗ ПрсСОПИХ KOMCHTH-

вано для опозиції зброю. Во-
на каже, що це „Ізраїльські 
брехні". Однак на еиріЙсько-
ізраїльському кордоні nepe– 
ловлено 16-ох арабів різного 
віку і різних станів, які скла-
лн докладні зізнанні!, яким 
чином вони прийшли в noci– 
дання :іброї, та хто і як иай-
нпв їх до гшчкуваниа зброї і 
Сирії до Ливан v. Ізраїльська 
н інша преса подала ті зіз-
ианнл іжзом b призвнщамя 
перехоплених иачі:арів. 

Німецькі комуністи притримали 9-ох 
американських військовиків 

Бонн. - В минулу неділю 8-Маркс-І1Ітадт"). В комуяо-ЙІ-
1. м. військовий гелікоптер 1 мецькій пресі появилось ие-

чідлетів вранці а Франкуфур-j гайно повідомлення, що аме-
гу. щоб в дві години пізніше І риканськнй гелікоптер „по-
чрнлетіти до Графенвору. н о рушив суверенний повітряний 
далено східкьо - німецького j обшир „Німецької Народної 
кордону. Коли він не з'явився І Республіки". А м с р нканські 
у призначений час, почались пласті звернулись негайно до 
юзшуки. які ствердили, що 
- внасліду сильного вітру чи 
юмнлкн інструментів - ГЄЛІ-
'соптер залетів дещо задало 
со, над східньо . німецький 
сордон, і там комуно - німець-
а прикордонна сторожа при-
нлупала ного приземлитись. 
Іімсцькі комуністи забрали 

совстської військової влади в 
Сх. Німеччині в цій справі, 
але Совєти відповіли, щоб 
американці звернулись до..су-
перенннх" східніх німців. ЗД-
X не визнають східньо-німець-
чого уряду, вважаючи його 
"тапленикпм Совстів, а про-
голошення східньої „Народ-

чарні, де вона, після 10 днів 
померла від виливу кровн до 
мозку. Всі можливі тільки зу-
:илля вдержати її при житті 
че мали успіху. Покійна, крім 
чоловіка і матері та ближчої і 
дальшої рідні, осиротила 14-
літню дочку Ірину, т о саме в 
цьому році кінчить публічну 
школу. Похоронне заведення 
Ковальчика в Джерзі Ситі, де 
лежить тіло Покійної, було 
під час панахиди, яку відпра-
вив о. Я. Сірко в понеділок 
ввечорі, заповнене численнн-
ми приятелями Постолюків". 
зокрема з-поміж бувших Усу-
сів. 'товаришів зброї чоловіка 
Покійної, також і самої актив-
ної громадської діячки. Похо-
ронн відбудуться в середу, 11-
го червня о год. 9-ій рано з 
місцевої української католнць-
кої еркви св. Петра і Павла 
на цвинтар Святого Хреста в 

Є Загальні Збори УкраІнсько-
.-о Військового Істчірісчмого Іи-
TIITJTJ' відЗудхтьсп в п'ятницю 
дня ІЗ?го чорнил 1958 року о 
гол 7-ій вечора у приміщенні 
НТШ прн 302-304 Вест. 13-ти 
ВУЛ. в Ню Порку. На порядку 
нарад ухвалення правильника 
Івституту і вибір його керіпних 
органів 

цією Наукового Товариства ЇМ 
Шевченка в ломі НТШ при 
302-304 Вест, 13-та вул. о гол 
6-ій вечора. 

ф 11 р і' і- ” н а Коифсііенція 
Об'слишшя Укіжінсьмих ІІЄХО-
гогів відбулося в четвер 22-гг 
травня в Торонті в Плaeтoвoм^ 
Домі. З інформаційними долові 
лпмн виступали: голова Об'с.д-

. д .р Олексаждер P f ^ l S j S ^ п І л Й Г т ” ^ х о . " ськмй. відомий широко із c a o e l , J n j m B H ^ n a H W ^ J ^ p o x o 

:сіх 9 подорожннх - 8ох ної" німецької респ^лікн" вва-
таршин і одного сержанта -- жають порушенням Потсдам-
.е Хемніц (тепер „Карль-'ського договору. 

У СВІТІ 

вже в критичному стані в лі- Норт Арлінгтон, Н Дж 

виграної п американській т е л е -1 !"14:,.-
візі! за добре знання ЛГертЛН- Л ^ ^ Й ш ^ ^ п ^ Г І Т в 
ської історії виступить . с ^ о т у Школа ^^Тиф^рмац'іі”було: 
'Л",Я U u ^ л Т ш „ а ґ о із Ж З'ясування дотеперішньої діяль. Шоре Клаб в Шнкаґо 1:з допо- - об'єднання та його зав-
віддю на тему ..Моєза іитере- ^ „„рощення одної nporpa– 
Cy^Hu"u^ZН i v r o червня "И навчання та виховання для сю В неділю даяі 15 го червня ; Канаді 
д-р Ол. Сас - Яворський візьме і K E Z , ̂  лка:іом" Вепхов-
, ^ . 1 ^ t . r...w,..,, і,пншт..пупіі- 9 лпяпо з pjmmamr пепхоя 

ної Ради Української ССР а 
і дня 5-го травня ц. р. Будьон-
нівський район м. Сталіно nepw– 

ф Дііпплідь проф . д-рн Мяко- киенояаио на Пролетарськийра-
ли Анлруеякл на тему ..3 доолі- йон. Будьоннівський район Ста-
дів над иязвоіо „Україна" ”) лінсько! области на Новоазов-
(крвтичяі заввиги до тепвріш-; ський район 1 „селище міського. проти Греції і слух за ним за-
ніх новіших українських публі- типу" Будьоннівку на., селище ГИНУВ Лльба ждала довгі.роки, 
кашй на цю тему і відбудстея; міського тину" Новоазовське. j врешті в розплчи - BCTNTIH– 
в суботу дня 14-го червня ц. р. Всі ці райони і місцевості були'ла ло манястиря Тим часом П 
в рямцях наукової конференції, названі „в честь" маршала С.. наречений не згинув: вій був 
влаштованої Філологічною Сек-' Будьоного. j важко ранений, втратив 6J-B па-

участь в бенкеті влаштовува 
нім з приводу 30-рІччя праці 
Василя Аврамеика. 

Ш Японія, огірченп високими j п'ять, блукав світами. З почат-
імериканськими митами, iiopo– ком цього року вернувся ЛО 
ставляє спою торгівлю з ЗДА Р'лного мі.течка Він відшукав 

1 . ' колишню наречену. Вона, за по-
на менше розвинені країни Во- ,.Єрслництвом Іі^-меиі свого ма-
ita — заповідають часописи пастиря, звернулась до ІІапч 

Мінімальній скількості було П І Я Х І І . щоб зііяв іа неї моиаші 
спроваджувати з Америки нисо-іобіти. Пана полвлнан цю прось-
коякині фабричні товари, а зре- йу прихильно 1 саме в минулому 
штою - в більшій мірі робнтн- тижні відбулось вінчання пари. 
мс закупи н країнах Середнього пкн дійсно доказала взаємну 
і Далекого Сходу та Південної вірність. 
Америки Японія сподівається ф в ПІялекній Кореї 18-рИ. через те знайти кращий доступ 
туди для власних товаріп. що 
їм. анаслідку американських 
Мііт. важко попасти на ринок в 
ЗДА 

ф У Фа.іьніиіиі в Італії aapy– 
чнлиіь тому 20 ро'.ін Ріннльдр 
Маттссіпі й Лльба Гуілотті. Во-
ни рішили подрпкитнсь. коли 
Ріннльдо иернетьсч з пійсьі:а. 
але тим часом вибухла світова 
війна його вислали на фронт 

ний юнак Кім КІ РіяовТ. учень 
середньої школи в місті Понг-
лонґ. заявив, що йому вдалося 
тайком сконструювати ракетну 
викидню, з якої він з успіхом 
вистрелив 18 березня ц. р. у 
висоту 10.000 стіп ракету Із ра-
ліоапаратом Прн наступному 
такому експерименті 3 квітня 
ц. р. ракета внбухлн. але н!ко-
го не поранила. Все ж. поліція 
дізналась толі про ці експери-
меити й повідомила військове 
командування. Президент Снґ-
маи РІ делеГл'вав технічну ко-
місію задля пронірення дійсно. 
го змісту експериментів серед-
НЬОШКІЛЬНОГО у ч н я . 
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МЕШЩЛЕН У ВАШИНГТОНІ 
Наради мі.:: англійським прем'єром Гера.тдом Мекміл-

:и ном і президентом АЛзеигавером від минулого понеділка 
b ічі до середи 11-і о н. м. у Вашингтоні, прийшли ніби ВИ-

.падково: коли президент Айзенгавер почуй, іцо два уці-
верситені, L– it.ur.ix Іидімни ft Мерйлеяду, напросили ан-
глійеькоі”о прем'єра, щоб надати Йому почесний докторат 
прав, то Президент запросив його й до Вашингтону на по-

' літичні ррзМрвн. Проте, коли зважити, що президентом уні-
ь.ренгсту Джана ІЧшкінса в Мериленді с бігат Президента. 
д-Р Міліон An:'., нгавер. то можна здогадуватися, що це не 
випадок звів за спільний стіл знову голови двох наимогут-
НІШНХ сучасних вільних держав у сдііті, а заздалегідь поду-
іізнин план. А що від часу запрошення Мекміллена до ЗДА 
її., нинішній день сталась у світі ціла ішака драматичних 
т.дін, to цс ще збільшує політичне значення цієї зустрічі. 

Під ча.- останньої війни і зараз після неї найпалкішнм 
речником аигло-амери камської прияики був Виистон Чер-
чнлл; Вія найшириіе з усіх, державних мужів пояснював 
:ьачгння ані'ло американської приязни, як бази для сучас-
ности н майбутності! вільного світу, а а ним усього світу 
взагалі, U Існуванні' такого союзу він вбачав гарантію без-
пеки світу і. навпаки, в розбіжних шляхах ЗДА й Англії 
загнбідь світу. Ця теза стала угольним каменем політики 
однаково! як ЗДА. так Англії. І тому всякі непорозуміння 
Між цими двома країнами і; тільки епізодичними НЄПОрозу-
:,лннями. іцо ї.ч ліквідують відповідальні за долю цих двох 
держав мужі, які знають, що розум диктує узгіднюван-
ня сановито ЗДА п Англії до всіх актуальних справ світу. 

Т.ім.чаюм, відколи виринула була ідея цієї теперішньої 
зустрічі прем'єра Англії і президента ЗДА. пришила криза 
j Франції, вна лідку якої до влади дійшов гам уряд IVHC– 
ра.іа ПІарля де І'..ля. Саме географічне положення Франції 
визначує ” клнічеву позицію н найбільшому вінеьково-ио-
літичному бльоку західніх держав, Піннічно-Атлннгінському 
Пакті (НАТО). Однак ЗДА іі Англія мають більш половини 
населення ВСІХ 15-х крлїн-членів НАТО. близько двох ipe– 
тин військової сили тої'о бльоку. більше половини иродук-
ції сталі.та майисе половину торговельних оборотів. Первіс 
ннн острах, іцо прихід до влади генерала де Голи іюгір-
шить відно: ини ннутрі МАТО, проминув, при чому англій 
ський політичний світ :-.а вийтиком лівого крила соція-
лістів відразу прихильніше ставився до концепції уряду 
де І'оля, ніж американський. Довга розмова, яку у Вашнн-
ҐТОНі мав Мекміллен 3 німецьким міністром закордонних 
справ Гаинріхом фон Брентано безпосередньо перед відлетом 
цього останнього до Німеччини, буцімто стосувалась головно 
цього питання. Воно, треба здогадуватися, було одною з 
найголовніших епран, що їх обговорювали Айзенгавер і 
Мекміллен. Всі ці розмови переводяться під кутом наміченої 
найближчої зустрічі Мекміллена з де Голем. 

З проблемою Франції і-її режиму тісно в'яжеться справа 
північної Африки. Янщо де Голені пощастить закінчити 
війну в Альжирі й мирно управильннтн взаємини Франції з 
Тунісісю і Марокко, то він стане дійсно як висловився 
кол. французький прем'єр Моріс ПІуман французьким 
Вашингтоном, Для ЗДА й Англії це означатиме збере-
жешія приязни з Францією і з піннічно-афрнканським араб, 
ським світом. Коли ж де Голь не зуміє розв'язати ЦІСЇ проб 
леми і ЙОГО урядування закінчиться, на цьому відтинку не-
вдачею - то в цілій північній Африці може спалахнути він-
на, яки в практиці поставить ЗДА іі Англію між молотом і 
ковадлом між вірністю союзникові з НАТО Франції та 
потребою добрих зв'язків з північно африканськими країна-
ми і народами. 

Другий комплекс питань - це взасмини між Заходом 
і СССР. В останніх тижнях Москва знову запродукуаала не-
(подівані ..примирливі" грюки: згоду на науі:ово-технічиі 
переговори над встановленням системи контролі щодо при-
пннення дальших ядрових експериментів, згоду на міжма-
родну конференцію в справі Антарктики, пропозицію Xpy– 
щова на поширення торговельних взаємин. Громико продов-
жус розмови з амбасадорамн трьох західніх великодержаь 
щодо конференції ..на вершинах". У зв'язку з цим знову від-
роднлись деякі надії на можливість відновлення neperoao– 
рів про міжнародне роззброєння. Але водночас СССР nocit– 
лкіс: свою політичну ц економічну пенетрацію вже не тіль-
і:и в Азії її Африці, але і в Південній Америці. З цісю під-
рьвиою роботою СССР в'яжеться вибух нових заворушень 
на Середньому Сході, цим разом в Ливані. Ця справа зазу-
бдюстЬСЯ за питання взаємин з Арабською Республікою. 

Ц е тільки телеграфічним стилем названі деякі з найпо-
Ь:.,І.ІІІШІІХ проблем, ЩО цікавлять ЗДА й Англію. Сам факт, 
що у'приятельській атмосфері нараджуються над ними Ге-
ралд Мекміллен і Д. Д. Айзенгавер с джерелом заспоко-
ення та пових надій для вільного світу. 

У 25-РІЧЧЯ Г0Л0Д0В0Ї ОБЛОГИ 
УКРАЇНИ 

(Промова голови ЦК АВН Ярослава Отецька, виголошена 
8 червня ц. р. під час нротестаційної маніфестації 

на оселі СУМА біля Елеквілу, Н. И.) 
Схиляючи голови перед па- „Землі Руської не осороми-

м'яттіо тих, що 25 років тому мо, бо мертві сорому не зна-
полягли в голодовій облозі ють" — казав Святослав Хо-
України, здійснюваної Moc– робрнй. За цю землю, що ук-
квою, і згадуючи тут, у віль 
них умовах життя, неймовірні 
муки і трагічну смерть міль-
йонів дітей, жінок і чоловіків, 
ми усвідомляємо водночас -із 
цим ту важку і жорстокі' дій-
сність. що в ній ще далі жи-
ве наш народ і передусім те, 

раїнцям символізувала і сим-
волізус Державу, голови 
склали і ті шість мільйонів, 
що їх пам'ять сьогодні вша-
новусмо. 

Пам'ятаючи про це, не 
один із нас грудку землі ук-
раїнської привіз із собою на 

вас, що по всіх широких про-
сгорах нашої Батьківщини, 
по всіх совстськнх концтабо-
рох іде нечуваннй впертий 
змаг української нації за її 
самоутвердження, за її волю 
і незалежність,, за права ук-
раїнської людини на україн-
ській землі. 

Усвідомлюючи це, ми спря-
мовусмо наш зір туди на Схід, 
звідкіля з крови і жертв, з 
підпільної боротьби України 
й інших уярмлених Росією і 
комунізмом націй, з катакомб 
наших геройських Церков -
Української Автокефальної 
Православної й Української 
Греко-Католнцької — прихо-
дить нове світло для ВОЛЄ-
любного людства. Світло з 
підпільного, з українського 
Сходу. 

Історичне призначення Ук-
раїни — це боротьба з Poci– 
сю. уосібленням зла, руїни, 
знищення, безбожництва. То-
му теяс наша боротьба проти 
неї с не тільки боротьбою за 
нашу національно-державну 
незалежність, але і бороть-
бою проти Антихриста, що її 
:чімволізус Москва так, як 
Київ с символом волі людн-
ни, волі народу, правди та ві-
рн в Пога. Тому наша бороть-
ба с національною і релігій-
иою - - за віру Христову, за 
права людини, за права нації. 

Тих шість мільйонів людей, 
ЩО впали смертю мучеників 
в час нечуваної в історії сві-
ту облоги України голодом 
- це велике мементо усьому 
світові, грізна пригадка, що 

чекає його, якщо Росія поне-
:ч.інть і загарбає інші сього-

дні ще вільні нації. Облога 
твердині у воєнній стратегії 
починається тоді, коли не мо-
жна зламати ворога інакше, 
як вмголодженнлм. Україна, 
що повстаннями відповіла на 
колективізацію, не могла бу-
тп інакше зламана, як тільки 
найбільш варварською мето-
щю, вшч)лоджуванням дітей 
і матерів. Як твердиня, вона 
на якийсь час впала була, її 
залляли московські орди, але 
з-під руїн, із смерти і крови 
мільйонів, якою зросили BO-
нн були ту землю, що її хліб 
силою відняла їм Росія, зро-
дилнея нові борці, що їх най-
внмовнішим виявом була Ук-
раїнська Повстанча Армія. їх 
смерть і кров ще могутніше 
закріпила .в духовості україн-
ців — міт України, міт Укра-
їнської Землі. Тож Земля для 
нас — це не тільки хлібороб-
ство, не тільки фізичний збе-
рігач і кормитель. Земля для 

що боротьба України не вга-' далеку чужину, як символ 
нерозривної зв'язаности усіх 
нас, символ духової едностн 
— великої, єдиної сім'ї укра-
їнської — з Києва, Полтави, 
Харкова, Одеси, Львова. Уж-
городу, Чернівців, і тієї з да-
лекого Сибіру і Зеленого та 
Сірого Клинів: Тож нація -
це передусім духова єдність, 
єдність ідеї, єдність спільних 
я:ертв, великих традицій, 
спільної культури. 

Свідомість того росте, закрі-
плюсться в нас, особливо ж 
сьогодні, коли ми пригадус-
мо, розпам'ятовусмо той жах, 
що його переживала Україна 
тому 25 років. Той жах, що 
його переживала українська 
нація, за свій стихійний без'-
упинннй спротив КОЛЄКТИВІ-
зації — тому всецілому уярм-
ленню людей і всього народу. 
Української стихії не могла 
інакше приборкати, зламати 
Москва, як тільки голодовою 
облогою, голодовою смертю 
для. мільйонів людей. 

До такого висновку доду-
малася Москва під час подій 
1918 року і після них, затри-
Вожена тим, що — як писав 
Ленін - в самому тільки 
квітні 1У19 року було на Ук-
раїні 93 кулацькі повстання. 
Затривожена не тільки зброй. 
ним, але і внутрішнім резнс-
тансом, що його описував 
большевицький письменник 
Бражньов такими словами: 
„Мовчазна країна — Переяс-
лав, Канів, Тараща, Золото-

Лев Шанковськна 

ЩЕ ПРО НАТЕДРУ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
В ЗДА 

тетів і високих, шкіл шляхом 
обміну, заповнюючи, таким 

ноша - фабрики банднтиз- .т1.в' ^ теж вартісні семінарій 

' В справі заснування кате-
дри українознавства при од-
ному з передових амернкан-
ськнх університетів ПОЯВИЛО-
ся вже декілька стотгей на 
сторінках української преси 
по обох боках океану. Хоча 
автори згаданих статтей спи-
нялися на різних аспектах 
справи, всі вони згідні в тому, 
що китедра українознавства 
при одному з передових уні-
верентетів в ЗДА конечно по-
трібна. Одним із останніх го-
лосів в дискусії про катедру 
україно'знавства. був гх)ЛОс 
проф. Романа Смаль-Стоцько-
го („Свобода", ч. 46 з 11 бе-
резня 1958 p.), який ВИСЛО-
внвея, що ініціятива студен-
тів для створення катедри ук-
раїнознавства „заслуговує на 
повне.признання" і що таку 
акцію „треба вітати". Все ж 
таки, одобрнвшн саму ідею 
створення катедри, проф. Ро-
ман Смаль-Стоцькнй, висло-
вив низку застережень, які 
варто було б проаналізувати. 

Пічнемо від проблеми сту-
дентів-слухачів. Ми погоджу-
смося з проф. Романом Смаль-
Стоцьким (а також з іншим 
днекутактом - п. Степаном 
Гораком — „Свобода", ч. 55 з 
22 беїн?зня 1958 p.). що заці-
кавлення наших студентів 
курсами українознавства є 
мінімальне. - Проте завдання 
катедри українознавства при 
одному з американських уні-
верентетів ми не бачимо в ор-
ганізуванні курсів україно-
знавства для українських сту-
дентів. Перш-за-все, така ка-
тедра українознавства, обса-
джено відповідною фаховою 
силою, повинна розгорнути 
широку наукову працю з ді-
лянкн українознавства, з якої 
користали б широкі амери-
канські наукові кола. При та-
кій катедрі повИнен, наприк-
чад, існувати науковий укра-
їнознавчнй журнал, повинні 
видаватися наукові праці 
професорів, доцентів, асистен-

му . . . Але тут усі невинні.л 
Нікого не бачили, нічого не 
чули . . . Блукаючий лука-
вий погляд, бистра ,мов бли-
скавка, усмішка. Ріж на 
шматки — нічого не вирі-
жеш . . . Темний ліс СЄЛЯН-
ства — ось арена наших зма 
гань. Навколо сумирний виш-
невнй рай. пейзанська добро-
душність, тиша і сон посеред 
білих хаток, дівчата за тн-
ном . . . Все це була маскара-
да! Поза лаштунками xona– 
лося слизьке тіло бандитиз' 
му . . . Обріз та ручна грана-
та ховалися під спідницею 
української красуні . . . За се-
лянською гостинністю почу-
волася жадоба помсти і заг-
рава пожежі". 

Полннаючн серцем і духом 
туди, де обороняється не лн-
ше воля нашого народу,' але 
й воля усього світу й усві-. 
домлюючн наші завдання тут 
і — нашу відповідальність, 
перед Богом й Україною, ми 
знаємо твердо і глибоко, що 
українську визвольно-націо-
пальну ідею врятував після 

чином, існуючу прогалину в 
ділянці американської науки 
українознавства. І щойно 
дальшим завданням катедри 
була б організація наукових 
курсів українознавства для 
студентів університету, які 
СТУДІЮЮТЬ п р о б л е м и CoBCTCb– 
кого Союзу. Ці студенти аж 
ніяк не мусілн б бути україн-
цями, навпаки, гадаємо, що 
велика їх більшість була б 
американцями, чи чужинця-
ми, що скупчені в існуючих 
совстознавчих центрах. В су-
часну пору, таких совстознав-
чих центрів при університе-
тах існує 13 і наша думка та-
ка, що катедру українознав-
ства треба було б заснувати 
в одному з цих університетів, 
при яких уже совстознавчнн 
центр існує. Тоді студії укра-
їнознавства були б не тільки 
„кредитовані" для студентів, 
але й до певної міри обов'яз-
кові для тих студентів, що 
спеціялізуються в різних про-
блемах совстознавства. Ось 
уже в цих совстознавчих цен-
трах є обов'язкові для студен-
тів різні курси з росісзяав-
ства (історія, література, еко-
номіка і т. п.), що їх викла-
дають. здебільша, російські 
професори чи доценти, або 
вихованці російської „шко-
лн". Звичайно, для нас велн-
ка шкода, що в цих центрах 
не викладається українознав-
ства і тому наш інтерес с в 
тому, щоб чнмекоріш, в ОДНО-
му з таких центрів катедру 
українознавства уфундувати. 
Для формування майбутніх 
експертів совстознавства во-
на мала б надзвичайно велн-
ке значення. 

У своїй статті проф. Роман 
Смаль-Стоцькнй вказав на 
невелике число студентів на 
курсах проф. Шереха в Ко-
лумбійському університеті і 
пригадав факт, що його сл. 
п. Батько на празькому уні-
верситеті також мав звнчай-
но тільки 3-4 слухачів на вн-
кладах українознавства, от-
же, таким чином, бажав yap– 
гументуватн, що заснування 
катедри українознавства з ог-
ляад' на його кошт і сподіва-

лишс Крути, але й Арсенал, Hj результати не оплачусться. 
тільки смерть Петлюри,! Не можемо з цим аргументу-

погодитися. По-пер-' 

ні праці студентів, звичайно 
все англійською моною, при 
чому такі видання повинні 
розсилатись до всіх універси-

ДОБРІ БАЖАННЯ АНГЛІЇ ДЕ ГОЛЕВІ 
Лондон. — Трудно собі уя-1 від де Голя ? Насамперед, 

внти таке, коли одна країна 
турбується ситуацією в су-
сідній державі, як своєю вла-
сною. А так було у Велико-
британїї протягом минулих 
двох тижнів: статті a penop– 
тажі в пресі, звідомлення в 
радіо, розмови з визначними 
французьк н м и політиками, 
оцінка ситуації Франції ан-
глійськнми діячами — все це 
стояло в центрі уваги в 3'с-' 
диненому королівстві. Чи йде 
Франція до персональної дик-
татури, що переродиться в 
тиранію, чи лишиться демо-
кратнчною країною, тільки 
змінивши конституцію? Різні 
відповіді давалися в Англії і 
різні здогади ширилися, го-
ловннм чином через загадко-
ве мовчання гец. де Голя що-
до його політичної , про-
грами. 

Склад його першого кабі-
нету викликав в суспільстві 
Британії певного .роду задо-
волення: генерал фактично 
створив широку коаліцію з 
представників усіх демокра-
тнчних партій, окрім комуніс-
тів і фашнзуючих ,,пужодис-
тів". Це показує, що де Ґоль 
хоче погасити вогонь грома-
ДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ, ЯКИЙ СШ1ЛПХ-
HJ-B був в Альжирі й на Kop– 
сиці. Той факт, що де Голь 
включив до свого кабінету 
недавнього прем'єра Пфлім-
лена із католицької партії і 
бувшого соціалістичного пре-
v:'cpa Молле, свідчить, що ге-
нерал не мас чуття помсти до 
::воїх недавніх противників і 
тавить інтереси нації вище 
персональних чи групових ін-
тересів. 

Найпозитивніше. оцінюють 
рішення де Голя не брати до 
свого кабінеті' тих, що поча-
лн заколот в Альжирі, який 
виявився в заміні законної 
влади республіки „комітето-
ми громадського добра", з 
участю війська. Може гене-
рал після своїх відвідин в 
Альжирі знайде там відповід-
ну особу до свого уряду. Од-
нак участь в його кабінеті 
Пфлімлена, якому альжирсь-
кі французи кидали обвнну-
вачення, мовляв, він хоче 
„залишити Альжир", свід-
чнть, що де Ґоль хоче вкоро-
тити демагогію. 

Чого сподіваються в Англії 

щоб йому вдалося дійти до 
мирної розв'язки альжнрської 
проблеми. Ця справа дуже 
заплутана його попередника-
ми. Ідея де Голя була ще по 
закінченні 2-ої св?гової війни 
— створити Північно-Афрн-
канську федерацію (Марок-
ко. Альжир, Туніс), яка була 
б в зв'язку з Францісю (за 
прикладом членів БритІГіської 
спілки народів).' Французи 
Альжиру хотіли б включення 
Альжиру до Франції. Який 
шлях для розв'язання лроб-
лемн знайде де Ґоль — не 
легко вгадати. В кожному ра-
зі від нього багато сподіва-
ються і альжнрські мусуль-
мани і сусідні країни — Туні-
сія і Марокко. В Англії гаря-
че бажають успіху для уряду 
де Голя в Північній Африці, 
бо інакше там зросли б впли-
вн єгипетського президента 
Haccepa, за яким стоїть Moc– 
ква. 

Скасування "цензури для 
преси у Франції після ство-
рення уряду де Голя ОЦІНЮ-
ють в Англії як знак норма-
лізації відносин-у тій країні. 
Теж прихильно прийнято тут 
відомість, що новий прем'єр 
мав зустріч з представниками 
робітничих професійних СПІ-
лок Франції. 

В Англії бажають новому 
урядові Франції повного yeni– 
ху і найбільших досягнень. 
Де ґоль не думає виводити 
Францію із НАТО і хоче про-
довжувати господарську спів-
працю західньо-европейських 
демократичних' країн. 

Є, правда, сумніви такого 
характеру: коли б де Голеві 
не вдалося виконати постав-
лені завдання, то може наста. 
ти велике розчарування у 
Франції, і тоді комуністична 
демагогія взяла б гору в ію-
бітничнх масах і повела'б їх 
до громадянської війни. Звн-
чайно, і тоді французькі ко-
муністи не могли б запанітш-
тн, але така внутрішня вій-
на у Франції була б великим 
ударом для всієї "системи обо-
іюнн західнього світі'. 

В кожнім разі, тепер грома. 
дяни З'сдиненого королівства 
можуть більше уваги віддати 
своїм внутрішній -справам і не 
журитися, тим,' який уряд бу-
де завтра у Франції. 

- П. А. 

нас — це щось більше, щось визвольних змагань — 25 ро-
глябше: це кров, що нею' ків тому не вузький гурт ЛЮ-
зрошена вона, це бойовища дей. але що зберіг її, закріпив 
наші, це той кривавий піт, і поширив увесь наш герой-
що всякнув у неї, це могили, ський народ. Усвідомляючи і 
що їх сиплять від непам'ят- знаючи, ми пригадуємо ті ча-
ких часів в Україні і що їх си. коли Київ перемагав Мос 

Коновальця і Чупринки, але ваннам 
також і перемоги нашої УПА, ш е , проф. Шерех викладає раІноанавствТ”ад б у м 
бої н акції, що у їх висліді в „греджуейт скул" дуже ^ „ Н й о п г п н і 2 Й 8 
згинув головнокомандувач со- спеціальні курси з ділянки 
встської армії в Укроїнї ро- філології для тих студентів, 
сійський маршал Ватзтін, ге- щ 0 гот^тоться до іспитів на 
нерал-полковник військ МВД' магістрів і докторів слов'ян-
Москаленко чи червоно-поль- j ської філології і пишуть пра-

віце-міністер війни і;ці з цісї ділянки. В ніякому 
університеті в світі немає аж 
надто багато ентузіястів фі-
лологічннх наук, а ще й до 
того слов'янських. Тому теж. 

ський 
кол. командир червоних брн-
гад в Еспвнії ген. Свсрчевсь-
кий-Вальтер. Тож ми є на-
цісю, що не тільки терпіла 
поразки, але і здобувала пе-: подібні курси з ділянки -JO– 
ремоги над Росією 

Закінчуючи це слово, при-
свячене пам'яті мільйонів по-

сійської філології (напр., з 
ділянки історії російської мо-
ви) на тому ж університеті 

розкопує, нівечить Москва, 
щоб міт, легенду' України 
вбити в душах українських, 
це традиція наша волика 

мученичою смертю тих і ді-
кву, славетні часи князя Oc– і тей, і матерей, і чоловіків, що 
трожського, гетьманів Сагай-1 перед 25 роками у гігантно-
дачного і Виговського, Коно-іму змагу з ворогом своє жнт-

топ, а не тільки Полтаву, нетя покладали. 

ляглнх в голодовій облозі, j теж не втішаються більшою 
треба побажати собі, нам усім І фреквенцісю. Цілком інакше 
того, чого рідко хто відважу, і справа стоїть з курсами, яких 
сться бажати. Щоб трнвожи- j закінчення потрібне ширшо-
ло нас сумління нині і зав-;му колу студентів, як, напри-
ждн, поїш Батьківщина нашаїклад, курси історії, історії лі-

тератури, економіки тощо. 
Ось, наприклад, на цьому ж 
Колумбійському університе-
ті, курс проф. Ігоря Шевчен-
ка з Історії Київської Русі 
відвідує вже приблизно сорок 
слухачів, з яких більшість — 
це студенти Російського ІН-
стнтуту при цьому ж універси-
теті. Для них закінчення цьо-
го курсу є обов'язкове. Гяда-

в неволі, щоб рвали нам сер 
це докори совїсти. що зама-

ло робимо, замало працюємо 
для визволення нашої Бать-
ківщини, замало, особливо ж 
у порівнянні з геройством, із 

смо, що завдання катедри ук- особлива коньюнктура яка оашознавствА м Лі.пп п п . . . „„,-„„„ Т , н ' я к а 

дозволяє перевести перегово-
ри про заснуваїгня катедри 
українознавства" (яка, очеви-
дно. з американського боку 
підтягається т Д „совстознав-
ство") і сфіналДЗувати їх з 
найбільшими користями для 
фундаторів. Було б нерозум. 
но таку нагоду прогайнувати. 

А нагода ця просто надзви-
чайна. Студентам, що підня-
ли цю ініціативу, належиться 
не тільки „повне”признаняя", 
але й подяка української rpo– 
моди, яка повинна виразитн-
ся в чеках, що їх українські 
громадяни надсилатимуть до 
ФОНДІ' катедри українрзнав-
ства. корпорації 'зарессігрова-
ній в стейті Ню Иорк. Наші 
студенти добре зрозуміли, 
про що йде в цьому ділі. Нов-
чатн українську мову укра-
їнців і не-украінцїв можна рі-

'Закінчення на стор. 3-ій) 

j Євген Онацький 

І ШЛЯХОМ НА РОПЕРДАМ 
(До 20-лІття трагічної с-мерти сл. п. полк. Ь". Коновальця) 1 (До 

(13) 
v 

ІІавлусь-ІІорберт у Вер.іінІ 

З різних відомостей про побут Павлусн в Берліні варто 
відзначити, зокрема, те, що писав 15 лютого 1939 р. Оршан-
Чемеринський: , 

„В час. коли Норберт (ц'е нове ім'я дістав Павло в Бер-
ліні - Є. О.) прибув до Берліну, було бюрове мешкання 
(себто приміщення Українського Бюра на Мекленбурзькііі 
вулиці — G. О.) по обох боках сходової клітки. Пого вміще-
но по правому боці, де з ним разом жив якийсь місяць Іртен, 
відокремлено, від решти нас. що жили по лівому боці. Вари-
j'li ми тоді самі, і дуже дешево та погано, так. що зачував 
я від Іртена, що Норберт не хоче того їсти. Я, разом із ін-
шими, які неофіційно знали, що по тому боці живе людина 
з СУ3, покепковувалн: ( 

„Гарна голодуюча Україна! . , 
„Бачив я НоіиЗерта тільки припадками. Іртан водив йо-

го якось на костюмові!й бзль. і^там бачив я йоіч) дуже за-
доволеного. у 

„Одного дня зорганізовано перші сходини з Норбертом, 
на яких був Ярий, Селешко, Іртун, Дік, Стахів і я, - чи 
був хто більше, не пригадую. Ше?ія сходин призначили ме-
ие. щоб заопікуЕався Hop-Tntr на. вечір, і ми обидва ходили 
по МІСЇІ, при чому я питав Нор-тз про все можливе на СУЗ. 

Таких сходин з Hop-ом відбувалося більше, — всі відбува-
лися в дуясе сердечній атмосфері, при чому поодинокі з нас 
реферували йому певні теми, напр., про ситуацію в Німеч-
чнні (я) і інше. 

„Норберт імовірно лютуваея, що його тримали так 
довго ізольовано, але й пізніше був зданий головно на то-
варнство Іртена і тратив нерви, що бувало й у Іртена. Цей 
останній назвав його раз, очевидно жартуючи, „большеви-
ком", і тоді Норб. скаржився, мабуть, перед Селешком, і 
просив, щоб зводили його з іншими людьми, бо з Іртеном 
не може витримати. Селешко казав мені, щоб я трохи біль-
ше посвячувався Норб-ові, бо Іртен наставив його, проти 
себе. ' 

„Норберт робив дуже чаруюче враження, вмів на все 
відповісти, і то в спосіб такий „націоналістичний", що ім-
і тну най ще більше. Раз я йому сказав: 

— Яке це втішне'враження, що живемо відділені кор-
донамн один від одного, а як зійдемося, то стверджуємо в 
основному4 згідність поглядів . . . 

„Дуже добре враження робила його тонкість у пове-
дінці, приятельське ставлення до кожного. Врешті найбіль-
ше німбу додавала його особі обставина, що ця людина 
прийшла, наражуючи себе на небезпеки, на які досі дуже 
мало людей наразилося, — і що вона вертається назад! 

„Змальовуючи ситуацію на СУЗ. проводив Норб. для 
нас нову, але скоро сприйняті', як більш-менш слушну, тен-
денцію: підкреслював державницькі моменти в теперішній 
дійсності УССР. національну надійність українських кому-
ністів, боїюнив колгоспний лад і твердив одночасно, що ре-
жнм все ж розпоряджяс дуже поважними силами, які бу-
дуть боротися до загину. Ненавидів німців, за всяку ціну 
хотів довідатися, яке їх правдиве становище до України, 
заступав погляд, що в ніякому разі не можна допустити 
військової помочі від Німеччини на території України, бо 
це й непотрібне - місцеві сили настільки дужі, що не тре-

ба їм помочі. УССР відірветься від СССР і проголосить свою 
незалежність. Всяка поміч з ЗУЗ чи з-закордоиу теж не-
потрібна: 

— Маємо до всього досить своїх людей. 
„Відносно поглядів на внутрішню ситуацію в УССР я 

вважав його компетентним і написав від НГІС (Націонала 
ної Пресової Служби) напрямні для редакцій для нзснітлю-
вання справ на СУЗ, в яких пішов доволі далеко, хоч не в 
усьому, по лінії з'ясовань Норберта (підкреслював головно, 
щоб не змальовували, що Україна — це „дикі поля", що там 
мільйони гинуть від голоду, бо все ж і там, в рямцях воро-
исого режиму, йде українське будівництво, а голодові істо-
рії переборщені). 

„Балачок велося з Норбертом дуже багато. Коли сто-
внлося якесь питання, що заносило конспіративністю, то він 
ставав дуже суворий і просив не питати таких речей. Коли 
раз Дік запропонував йому написати якусь брошурку про 
положення на СУЗ і завдання боротьби, він також розлюче-
но заявив, що не мас ніяких доручень „звідтом" у тій справі, 
отже й нічого не зробить. 

„Одного разу я йшов із ним і ще з кимсь попри кла-
довнще, де лежить Азеф, і запропонував йому оглянути 
гріб. Він почервонів, якось напівображено кинувся і зая-
вив, що його це не цікавить . . . Потім говорив з жалем Ірте-
нові, що його, мабуть, підозрівають1 

„Другого разу грав грамофон плиту' з „Цар унд Ці-
мерман", і я сказав на відому комічну басову партію бюр-
гермайстра, що то співає цар (не знаючи тоді, що то не 
була партія царя). І Норб. знову кинувся, мовляв, це зов-
сім нерозумна пропаганда висміювати так Петра . . . 

„Раз якось веслував я з Діком І Норбертом на однім 
озері під Берліном, і Дік критикував стан в Організації. Я 
опонував, і Норберт признавав рацію більше мені, кажучи, 
що Дік не повинен стояти збоку. 

„Коли хтось висував перед цим великі майбутні завдан-

ПОЛЯ-
гатн на організації дуже cne– 
ціяльннх курсів з ділянки, 
наприклад, української філо-
логії, але власне на організа-
ції̂  курсів з ділянки українсь-
кої історії, літературознав-
ства, української економіки. 
історії розвитку української 
політичної думки чи теж ук-
раїнського націоналізму, от-
же все це, що потрібно сту-
дентові совстознавства для 
знання про Україну. Аж про-
ситься в цьому місці згадати, 
що від хвилини появи таких 
праць, як проф. Решетаря 
„Українська Революція", або 
проф. Армстронґа „Українсь-
кнй націоналізм" (до речі 
праць, які були написані аме-
рнканцянн на американських 
університетах), з а і нтересу-
вання in rebus ukrainicis, на 
американських університетах 
дуже зросло і мені відомо про 
цілу низку праць, які. на цих 
же університетах написали 
українські й не-українські 
студенти з ділянки україно-
знавства. Можна навіть ска-
зати, що писання тем з мо-
дерної української Історії чи 
політики є доволі популярне, 
головно серед українських 
студентів. Такі „настрої" 
створюють дуже пригожий 
„клімат" для створення кате-
дри українознавства при од-
кому з університетів, що ма-
ють совстознавчі центри. Під 
.сучасну пору, в епоху „спут-
ніків", , заінтересування аме-
рнканських університетів со-
встськими справами зросло 
до максимальних меж. Дозво-
лю собі сказати, що тепер є 

ПЬ,СНЛ СТАРОГО ГОЛУПА 

І знон весна. Чия ж то мрія 
З-під снігу проліском цвіте? 
Все мололи:, ие старіє. 
Усе живе — весна на те! 

Ділок працює, на городі. 
На грядках проріст прогляда 
На стлрість нарікати годі 
Bo rpac. зелень молода. 

І серцю в грудях місця м а л о -
В беамежну рветься висоту. 
Те серце стільки весен знало, 
І знов весна -^,наоно в цвіту. 
И хоч не його чекає мила. 
Хоч скроні вкрила сивина. 
Душа його відчула крила: 
Той сад в цвіту — його весна, 
З травня 1958. 

ГАННА ЧЕРІНЬ 

ня Ярого в Організації, він заявляв приблизнр- що не ба-
чить у нього ніяких особливих вартостей, ні якихось доте. 
першшіх надзвичайних заслуг." 

„Норберт витрачував дуже багато грошей "і" раз у час 
побуту полк. Є. К., просив мене, щоб я взяв у полковника 
5 марок. Полковник сказав мені: 

— Та ж я дав йому вчора гроші! . . 
Норберт чув це через прочинені двері і. взявши від мене 

гроші, пішов дуже лютий з дому. 
Розказував усе з великим "ентузіазмом про i:nacv Ук-

раїни про веселий побут; вважав, щ 0 в Києві й Одесі кращі 
будівлі. н.ж у Берліні. Весь час побуту лі„юхував зрештою 
страшенно, заледве прочитуючи „Новий Час'! чи Укпаїн 
ське Слово". Раз кинувся був на день-два до науки" німець-
К01 МОВН, а л е ПОТІМ КИНУВ. ” п і и е ц ь 

„Раз я був із ним у місті, і ми стрінули Петьку (Кожен 
никова). Я шепнув Норбертові. щоб негайно ! С д а л і Г ї Z 
ймовірно большевицький агент. Він був дуже переетрапГ 
яе'бачи'в яаВсДаВ"ЙКМ П 0 С П Ш Ш ^ ВІД м е в - 3 Петька 



^ l ie, СВОБОДА, СЕРЕДА, 11-Pb ЧЕРВНЯ 1958 З 

ЩЕ ПРО КАТЕДРУ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
В ЗДА 

(Закінчення зі стор. 2) 
звимв шляхами до курсів на 
„Союзівці" включно, але по-
дбати за нові наукові праці в 
роді праць проф,і Решетаря, 
Армстронга, Дмитрншина, 
Чнровського тощо, можна ли-
шв на американських універ-
снтетах. Такі праці не с пе-
решкодою для української 
науки на еміграції; навпаки, 
ВОНИ С, д о , ВеЛНКОЇ Л і р и , CTH-
МУЛОМ ДЛЯ ИЄЇ. М о ж е CTBO-
риться запотребувакня на на-
укові праці з українською те-
матикою й тоді українська 
наука не потребуватиме огля-
датися на різні „пособія" і 
підтримку. А вже кошт зас-
нування катедри українозна-
вства не с вже такий великий 
і загрозливий для.фінансової 
підтримки інших, політичних 
чи наукових установ, що ук-
раїнсьна громада не могла б 
на нього спромогтися. Коли 
українська громада в одному 
тільки місті Ню Норку по-
трапила здобутися на будову 

. української школи коштом 
двох мільйонів дсуіярів, ТО 
вся українська громада в 
ЗДА цілком певнр здобудеть-, 
ся' на 350,000 долярів, потріб-
них для заснування одної 
сталої катедри українознав-
ства при одному з.дередових 
американських університетів, 
в якому вже існус центр СО-
влтознавчих студій. Ця вит-
рата коштів цілком певно 
сторицею оплатиться україк-
ській громаді в цій країні та 
українській визвольній cnpa– 
ві взагалі. Катедра з усім на-
уновим апаратом, як це вже 
представлено на вступі до ці-
сї статті, буде важливим ін-
гтрументом не тільки об'скти-
вної, научної інформації про 
Україну та український на-
род, але піднесе' студії украї-
нознавства на академічний 
рівень. Не завжди, щ цій кра-
їні, про академічний рівень 
українознавства можна було 
твердити, коли взяти до ува-
ги, що ще й сьогодні. Україну 
дехто трактус як провінцію 
Росії, Український нарід як 
етнічну масу, українську мо-
ву як діялект російської, а 
українські визвольні, змаган-
ня як непотрібну затію укра-
інськнх націоналістів, що, 

мовляв, "не представляють ас-
иірацій цілого українського 
народу, але тільки одної біль-
ше або менше значної меи-
шости в ньому. Ще ж так не-
давно праці проф. Решетаря 
чи Армстронга, які підійшли 
до української проблеми з на. 
уковнм критерієм вважалися, 
в цій країні, до певної міри 
,откровенісм', бо багаторічний 
досвід незалежної української 
незалежної науки, цілком пе-
вно з нашої вини, був цілком 
невідомий у цій країні. ІДої 
американські ДРУЗІ д у ж е ШИ-
роко отвиралн очі на таку 
книгу, як анотована бібліо-
графія Юрія Лавриненка до 
проблем української визволь-
НОЇ б о р о т ь б и , ЩЄ Ш и р ш е ОТВИ-
рають очі на видану УВАН 
українську і с т о р іографію 
проф. Дорошенка-Оглоблина 
і цілком певно будуть враже-
ні теж фактом, що українська 
громада, яка потрапила й по-
трапляс утримати сотні цер-
ков, політичних і культурних 
установ, газет і журналів то-
що потрапить теж поставити 
справу навчання українозна-
вства в цій країні в научно-
ПреСТИЖОВІЙ ПЛОЩИНІ — CTBO-
рить катед^у українознавства 
н тим самим зрівнас знання 
про Україну і її народ зі 
знаннам про інші народи й 
країни цього світу, забезпе-
чуючи для цьрго знання ака-
демічннй рівень згідно з ви-
могами цієї країни. Незалеж-
на українська наука, що здо-
булася на такі діла,- як ви-
дання Енциклопедії Україно-
знавства, високо оціненої за-
хіднімн науковцями, як ціла 
низка научних видань УВАК 
чи НТШ, без сумніву, цей 
академічний рівень мала і 
мас і про це знас кожний ук-
раїнський громадянин, що 
справами української незале-
жної науки інтересусться. А-
ле студентн-ініціятори цього 
знаменитого діла, яким с за-
снування катедри україно-
знавства, хочуть ще більше; 
вони хочуть, щоб оця СВІДО-
мість проникнула широкі ко-
ла американського громадян-
ства, а перш-за-все американ-
ські наукові кола. Інструмен-
том для проникнення цісї 

З КОНЦЕРТОВОІ ЗАЛІ ! З ЖИТТЯ ГРОМАД 
Чотири концерти визначних студентів УМІ І ОРГАНІЗАЦІЙ 
На основі самих тільки пре-

совнх звідомлень м о ж н а б 
зложити довгая список укра-
їнськнх учнів і студентів, що 
визначилися в різних ділян-
ках в американських середніх 
і високих школах. В літерату-
рі, англійській мові, техніч-
них науках, моделюванні лі-
таків, у військовому умінні, 
малярстві, в пропаганді укра-
їнської правди і ін. скрізь най. 
демо представників українсь-
кої молоді, що здобувають 
признання своїми спосібнос. 
тями. 

В ділянці музики не інакше. 
Дарма, що всі визначення ук-
раїнців на тлі амернканськс-
го шкільництва мають біль-
ше розголосу і в очах нашого 
громадянства с більш ефек-
товні, — праця нашої молоді 
в ділянці музики зовсім не 
позбавлена тривкої вартостн 
тому, що, мовляв, нона в за-
гальному проходить серед ук 
раїнського світу і не мао на 
собі саме американської пе-
чаткн признання. 

Музичні спосібності і праця 
на цьому полі в нашої молоді 
поднпугідні і було б великою 
кривдою цього не усвідомлю, 
вати і не розвивати в користь 
української культури. 

Визначні студенти Україн-
ського Музичного Інституту 
мали свій перший офіційний 
виступ в травні 1956 р. в Ню 
Иорку. їх було тоді 17 і своїм 
концертом, на якому вяступа-
лн всі, не лиш здобули прав-
лиши: успіх і популярність, 
але передусім виразно задо-
кументували (також і перед 
американцями) у к р а ї нські 

Г-
ЛГГЕРАТУРНО-ІИИСТЕЩ'КШІ КЛЮВ у ФИЛАДКЛФИ 

ітиідоиллс, що - -
В ІГЛТННЦЮ. дми lS-ro ЧЕРВНЯ ц. р. 

у :'.а.іі ІІЛШ г.іінцч Дому при 827 Н. ФренКЛІН ВУЛ. 
відбудеться - ДОПОВІДЬ 

ред. БОГДАНА ПРАВЦЕВА 
П. н. ПОЕТИ МОЛОДОЇ І НАЙМОЛОДШОЇ ГКИЕІ'АЩІ 

в ” їЛДСОВСТСЬКШ УКРАПИ. 
Доповідь буде ілюстрована зразками модерної української 

поезії в сучасній Україні. 
ПОЧАТОК о год. 7:30 вечора. 

УПРАВА КЛЮПУ 

ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА в ЗДА 
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

- , в і д б у д е т ь с я -
в СУБОТУ, 14-го ЧЕРВНЯ 1958 р. 

' - . о год. 6:00 вечора 
л залі НІ!11, 302-304 Захід 13 пул. в Пю Иорку 

ПРОГРАМА: 
1. Відкриття. 
2. Проф. д-р Микола АНДРУСЯК: доповідь на тему „З до-

слідіи над назвою України". Критичні лаштги до доте-
періиіяіх новіших українських публікацій па цю тему, 
розгляд значення ..України" в польській, білоруській І 
російській нових, проблема назви „анти", „Україна" в 
старих українських пам'ятках. 

' ГОСТЯМ РАДІ ! 
ДОЇЗД ШДЗЕМІСОЮ: зупинка лінії Індепендент на 

вулиці і 8-ій Евені. 
Дирекція Філологічної (Лекції 

НТІІІ в ЗДА 
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свідомости академічного рів-
ия української науки, так бн 
мовити видимим його знаком 
буде катедра українознавства 
прн одному з передових аме-
рнканських університетів й, 
обов'язково, університетів, в 
якому вже існус центр COBC-
тознавчнх студій. 

Можна дискутувати, де са-
ме с такий центр, в якому 
університеті повинна така ка-
тедра існувати, який повинен 
бути обсяг діяння цісї кате-
дри, хто мав би її очолити і 
таке інше. Це справи, що, 
перш-за-все, інтересуватимуть 
членів Фонду. Як вони вирі-
шать, до чого вони догово-
ряться, так і буде. Особисто 
гадаю, що така катедра по-
вннна існувати при Колум-
бійському університеті в Ню 
Иорку, в якому діп один з 
кращих совстознавчих цен-
трів, який мас досить невід-
повідну назву Російського ік-
статуту. Але не в назві enpa– 
ва. Справа в тому, що в Ню 
Иорку існують найкращі умо-
вн для студій українознав" 
ства. В самому Колумбійсько-
му університеті працює вже 
двох професорів українського 
роду, які а усіх справах Існу-
вання катедри МОЖІТЬ бути 
дуже допоміжні. В Ню Иорку 
існус цінна українознавча біб. 
ліотека, і то в самому увівер. 
ситеті, чи теж в Публічній 
бібліотеці. Ню Иорк с ОСІД-
ком двох наших наукових ус-
танов, що мають цінні бібліо-
текн, але й теж с скупченням 
українців, що живуть в мет-
рополії і її околицях. Все це 
власне предистииус Колум-
бійський університет на oci– 
док катедри українознавства 
і. що більше, як зачуваю, 
власті університету ставлять, 
ся прихильно для ініціятнви 
українських студентів. Зали-
шасться тільки бажати ши-
рокої підтримки громадян, 
ства, щоб ця їхня ініціатива 
ввійшла в стадію реалізації. 

3SSSSSS 

УВАГА !' УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА МЕТРОПОЛІЇ 
ДІТРОИТУ ! 

УВАГА ! 

МЕТРОПОЛІТАЛЬНИП ВІДЛІЛ УККА, ДІТРОІЇТ 
ДІЛОВИП КОМІТЕТ 

, - ( — о л а ш т о в у с -

В Е Л И К У 
ПРОКОМУНІСТИЧНУ 
МАНІФЕСТАЦІЮ 

В 25-ту РІЧНИЦЮ МАСОВОГО ГОЛОДУ В УКРАІШ 

в неділю, 15-го червня 1958 р. - о год. 2-ій по пол. 
у великій залі Авдиторії Форда 

EDSEL FORD AUD1TOR1UM 
при вулиці: Woodward and Jefferson 

з участю 
президента УККА і УНСоюзу - Д М И Т Р А ГАЛИЧИНА. 

З головною доповіддю писТупить сенатор Чарлз І. ПОТТЕР. 
З привітами виступлять: ґовернор ВІЛЬЯМС. голова Місі.коі Ради м Дітройту 

паниа Жарій ВЕК та інші державні мужі США і Канади. 
По всіх українських церквах відправляться ПАНАХИДИ. 

В мистецькій частині - хор ..ТРЕМБІТА". 
УКРАЇНЦІ! ПРИБУДЬТЕ МАСОВО НА МАНІФЕСТАЦПО ! 

а приводу 25-ої річниці найбільшої трагедії Украіннького Народу. 
УПРАВА МЕТРОИОЛІТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ УККА 

ДІЛОВИП КОМІТЕТ 

WJWAMR 

можливості в модерному му-
знчному в и к он а встві. Цей 
травневий концерт визначних 
з 1956 р. був з одної сторони 
:і іде ум у ванним їх твердої трн-
річвої праці, а з другого боку 
вік був тільки початком того 
процесу, який ці учні npoxo– 
дять в дальших студіях і, так 
бн. мовити, солідним завдат-
ком того, що визначні можуть 
дати, коли вповні розвинуть 
свої талант. 
і Цьогорічні чотири концерти 
найкращих учнів УМІ в Бал-
тімор, Нюарку, Филаделфії і 
Ню Иорку (1в-го березня, 30-
го березня, 20-го квітня і 17-го 
травня) — це покажчик тепе-
рішнього сталу їх праці, ета^ 
пу, що його треба назвати 
великим поступом під ОГЛЯ-
дом вдосконалення, технічного 
уміння, поглиблення музич-
ної іидивідуальяостн кожного 
з них та поширення їх penep– 
туару. Сьогодні 4 концерти 
для наших 22-ох визначних 
— це найскромніші рлмці. в 
яких вони могли з трудом ВМІ-
стити свій репертуар і свобід-
ніше розгорнути свос музичне 
.,я". 

У вище згаданих чотирьох 
концертах брали участь такі 
студенти (подаємо'за роками 
їх студій - в скобках внкону-
шші композитори): 

Г середній: Г. Сагатнй -
Филаделфія (Степовий, Шу-
ман, Косенко); Дм. Роговс'ь-
кнй - Нюарк (Ш^-ман, Хача-
туріян); О. Нагннбіда — Ню-
арк (Бах, Дебюссі. Косенко); 
0. Мітрінґа — Ню Иорк (Ві-
отті, Глюк, Бетговен,Рефілд). 

П середній: Н. Зел енська — 
Ню Иорк (Шопеи, Шуберт); 
М. Цісик — Ню Иорк (Bap– 
вінський, Франк, Годар); М. 
Політало — Ню Иорк (Фо-
меико, Шютт, Геллер). 

ПІ середній: М. Винницька 
— Филаделфія і Шуберт, Дов. 
ж є н ко ); X. Осадца — Ню 
Иорк (Шопен, Мендельзон, 
Сіндінг): Ст. Маличівська -
Ню Иорк (Мендельзон, Ріс, 
В л ь о х, Муссоргський); Л. 
Рудницька - Пасенк (Маркс. 
Ш о п е н ) ; Д. Якимів — Ню 
Иорк (Бах, Брамс, Шуман). 

rv середній: Б. Кобзар — 
Пасейк (Косенко, Ревуцький); 
Л. Крушельницьквй — Ню 
Иорк (Шопен, де Фалія); Т. 
Збир —Чеогер(Фоменко,Рах-
манінов, Ліот); М. Чапельська 
— Ню Иорк (Бах, Брамс). 

І вищий: У. Яц — Ню Иорк 
(Шопен, Годар, Лекуона); К). 
Шугай — Ню Иорк 'Ляльо. 
С а р а с ате); Жд. Кравців — 
Филаделфія (Шопеи, Вебер); 
1. Ковдра — Филаделфія (Нн-
ж:інківськни, Дебюссі , Шо-
пен). 

И вищий: P. Савицький — 
Филаделфія (Варвінський. Ре-
вуцькяй); М. Шлемкеввч — 
Влізабет (Бах. Варвінський. 
Ннжанківськин). 

Як видно з повитого. виз-
начні студента виконали ком-; 
позиції усіх епох музичного, 
мистецтва, починаючи від ста-1 
роклясиків, а кінчаючи на cy– J 
чоеннх модерністах, включно 
з численними українськими 
композиторами. 

Виконуючи цей величезний 
репертуар, визначні студенти 
УМІ дали концертовій публі-
ці ясний образ розвитку му-
знчної літератури і засвідчн-
ли своїм, сповненим ВІДПОВІ-
дальности виконанням, твер-
де oiiai!s напни кардинальних 
засад техніки і інтерпретації. 
Та при цьому дуже цікаво бу-
ла за^ажі'вати наявність 
певних, чисто індивідуальних 
ціх окремих виконавців. Дея-
кі зраджують особливі техніч-
НІ СПОСІбНОСТІ, ІНШІ СКЛ0НЮ-
ються в бік виразовости. одні 
краще чуються в ліричній му-
зиці, ті мають виразний на-
хнл до патетичного драмати-
зування, в деяких помітне за-
милування до гтароклясичної 
музики, в інших знову ж до 
романтичної або модерної. Та 
все ж таки велика частина 
цих знаменитая учнів penpe– 
зентус певну універсальність 
і виконує добре різні стилі, в 
різних ескерах музичного ви-
слову. 

Виступи визначних прой-
шли в усіх містах з великим 
успіхом і в процесі праці УМІ 
сповнили, як звичайно, свос 
завдання відносно впливу на 
всіх іншцх учнів централі і 
даних відділів. Для самих же 
виконавців ці виступи і при-
знання доволі численно зібра-
ної публіки були черговим 
поштовхом до дальшої праці і 
новим підтвердженням пра 
аильноста їх шляху. 

А шлях цей, що повинен іти 
передусім по лінії внутріш-
ньо - українського вдоскона-
леннл, провадить до повного 
використання кожного окре-
мого таланту, до повного ус-
ВІДОМЛЄННЯ ВИСОКОЇ духової 
вартостн кожного окремого 
виконавця і до здійснення за-
вдань на полі української му-
знчної культури. 

Роман Савицький 
Коли Ви вважаєте себе пол1-
тнчним емігрантом — ам6аса-
дором України, то зносте про 
іи-.ініснй вклад Українського 
Народного Союзу в змагай. 
них за права України та укра-
(яців, Ви няаевио свідомі обо-

в'азку бутя члеїшм цііі 
оргавіпацІІ. 

Ню Гейвен, Конн. 
Аішдсміл для вшанувания 

пам'яті С. Петлюри 
В Ню Гейвені 1-го червня 

ц. р. старанням Т-ва Сприяц-
ия УНР, Української Право-
славної Громади, Відділу Ко-
мітету вшанування пам'яті С. 
Петлюри та Відділу Україн-
ського Робітничого Союзу від-
булася жалібна а к а д е м і я , 
присвячена 32-ій річниці тра-
гічної смерти С. Петлюри, Го-
лови Директорії і Головного 
Отамана Військ Української 
Народної Республіки. 

На початку академії п. Н. 
Федорович відіграла Амери-
канськнй гимн. Реферат вн-
ГОЛ0СИ8 ген. штабу полк. А. 
Валінськнй, який подав точ-
ний, речевий і об'єктивний 
образ Українських Визволь-
них Змагнь 1917-1920 pp. Він 
яскраво змалював величну 
постать борця за волю укра-
їнського народу — С. Петлю-
ру, який без найменших ва-
гань, повний віри в остаточну 
перемогу над ворогом, прова-
див боротьбу за повну нгаа-
лежність України. В 1926-му 
році, 25 травня, С. Петлюра 
впав на вулиці Парижу від 
руки московського наемника 
Шварбарта. Але ворог поми-
лився в своїх плянах. С. Пе-
тлюру ворог вбив, але дух 
Петлюри і ного ідея залиши. 
лась невмируща серед україн-
ського народи'. Ім'я С. Петлю-
рн стало символом українсь-
кнх визвольних змагань серед 
українського народі'. С. Пе-
тлюра став українським наці-
окальним геросм і найбіль-
шим Українським Будівнн-
чим. Симон Петлюра с єдина 
постать, що визнавана всім 
українським народом. , Цими 
словами закінчив полк. А. Ва-
лійський свій реферат. 

У добре і старанно підготов, 
леній мистецькій програмі 
взяли участь: концертова спі-
вачка В. Міланська відспіва-
ло — „Ой поля, ви поля" муз. 
Варвінського і „Тече вода в 
сине море" муз. Фоменка; п. 
Г. Боровик продекламувала 
..Сім пострілів" Ситника і на 
.Могилі" О. Кравченка; п. І. 
ПеТрончак проспівав „Ой гля-
ну я. подивлюся" муз. Воло-
шина та „Степ" муз. Степово-
го; п. Г. Хома продеклямува-
ла „25 травня 1926 року" Є. 
Маланюка та „На день 25 тра-
rtH" Б. Лисянського; п. О. Не-І 

ділько проспівав „Погасло J конала „О слово бідне" муз. 
сонце" муз. Степового, „Ой у 
полі жито" народ, пісня в об-
робці Шутя і „Реквієм"; л. Т. 
Федорович п р о д сплямувала 
„25 травня 1926 року" Дядю-
)н Ні::. І „ В е л Н К І РОКОВИНИ" ІВ. 
Франка; п. В. Мілянська ви-

Бобикевича і „О батьківцнно 
моя" арія із опери „АІда" муз. 
Верді. При Фортепіяні! проф. 
Дамато І п. Харченко. На за-
кінчений виконано українсь-
КИЙ ПІ м и . 

Сильвестер MLianebKufi 

9 Украіяспь Юрій Тамар: 
гьі:нп. кінорежисер із Can T!aa– 
льо у Бразилії, виготовив з на-
годи 404-річчя міста Саи ІТав-
льо документальний фільм п. н. 
..Місто, яке веде". За цей фільм 
Ю. Тамарський одержав від 
yiip:ti--и міста грошову нагороду 
ї диплом. 

. 

З не н 11 ми цінім жалем повідом лясмо, 
що в понеділок, 9-го червня 1058 р. врапці, 

' в Медичному Центрі, в Джерзі Ситі, 
померла, по короткій, але тяжкій недузі, 

НАША УЛЮБЛЕНА ДРУЖИНА, ДОНЬКА, MATH і СЕСТРА 

бл. п. Лідія з Табенцьних п о с т о л ю к 
народжена 17-го грудня 1916 року в Скольому, Зах. Україна. 

ПАНАХИДИ - в ПОНЕДІЛОК, 9-го ЧЕРВНЯ і у ВІВТОРОК, 
10-го ЧЕРВНЯ 1958 її., о год. 8-ій "Вечора, в похоронному заведенні 
І. Ковальчика - 129 Grand St., Jersey City, N. J. 

ПОХОРОН відбудеться в СЕРЕДУ, 11-го ЧЕРВНЯ 1958 p., з то-
го ж заведення, о год. 9-ій рано, до церкви св. ап. Петра і Пан. і а прн 
Greene St., а після Богслуження на цвинтар Holy Cross Cemetery, N. Arl– 
ington, N. J., на який запрошуємо всіх Свояків, Приятелів і Знайомих. 

Невимовним горем прибиті: 
ПЕТРО ПОСТОЛЮК - чоловік 
СТЕФАНІЯ ТАБЕНЦЬКА - мати 
ІРИНА ПОСТОЛЮК - донька 
ДАНА і ОРЕСТ ГОРОДИСЬКІ - сестра, шваґер і діти 
ЗБИСЬО ТАБЕІЩЬКИИ - брат з родиною 
С. ПОСТОЛЮК і С. ГУЛА - шваґрн з родинами 

f 
З ВОЛІ ВСЕВИШНЬОГО 

ненадійно й передчасно, відійшла у вічність, 
в понеділок, 9-го червня 1958 року 

НАША УЛЮБЛЕНА БЛ. П. 

Лідія з Табенцьних ПОСТОЛЮК 
ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ ! 

У невимовному горі родини: 
МОСОРИ, ОЛЕСНИЦЬКІ і ЛАПИЧАКИ 

З жалем і співчуттям повідомляємо, 
іцо в понеділок, 9-го червня рано, 

померла в Медичному Центрі в Джерзі Ситі, 
проживши 41 рік, 

бл. п. Лідія з Тобенцьних 
П О С Т О Л Ю К 

Дружина нашого співпрацівника ПЕТРА ПОСТОЛЮКА. 
ПРАЦІВНИКИ ГОЛОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ УНС 

і В-ВА „СВОБОДА" 

ЗАРЯД ФЕД. КРЕД. кчниг. , . г .л :мономіЧ" 
в ДЖЕРЯІ СИТІ 

ділиться 1.і своїм Членством сумною вісткою, 
що дня 9-го червня 19ДЯ р. померла 
ЧЛЕНКІШЯ liAUlOt КРЕДІІТШКІІ. 

бл. л. Лідія з Тобенцьних 
П О С Т О Л Ю К 

дружина члена Дирекції. 
"ОХОРОН відбудеться в СЕРЕДУ, 11-го ЧЕРВНЯ 

19ДН p., о год. B-lft рпио, я церкви св. ап. Петра 1 Павла 
в Джерзі Ситі, на який яппрошусмо Всіж Членів. 

ВГЧНА ТЯ ПАМ'ЯТЬ ! 

Заходом 
2-го ВІДДІЛУ ООЧСУ і ОСЕРЕДКУ СУМА 

в НЮ НОРКУ 
— в і д б у д е т ь с я — 

в ЧЕТВЕР, 12-го ЧЕРВНЯ 1058 р. 
в Домі ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЗВОЛЬНОГО ФГОНТУ 

(315 Е. 10th Street в Ню Иорку) 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОПОВІДЬ 

Гостя я Европи ред. „ШЛЯХУ ПЕРЕМОГИ" 

В. Леника 
на тему: 

„ЖИТТСВІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНЦІВ В НІМЕЧЧШН 
ТА В ІНШИХ КРАЇНАХ ЕВРОПИ". 

ПОЧАТОК диповіді — 8:00 год. вечора. 

Запрошугмо Громадян, які ще цікавляться долею Украінцін 
її Епропі, прибути иа доповідь ! 

Дня 9-го червня 195Н р. 
ааснули ненадійно навіки 

бл. п. Лідія з Табенцьних 
П О С Т О Л Ю К 

дружина нашого Побратима Зброї, члени нашого Відділу, 
чет. ПЕТРА ПОСТОЛЮКА. 

Подаючи цю сумну вістку усім Членам ОбВУА, ci;.ia– 
д.н.мі, опечаленому ПобратнмоиІ та ВСІЙ ВІН. РОДИНІ ПОКШ-
ниі ВИСЛОВИ якнцйсердечнішого співчуття. 

Управа Нюйоркського ВІДДІЛ)' ОбВУА 

ГОЛОВНА РАДА ВРАЦТВА 
УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 

повідомляс, що 9-го червня 1B38 р. 
іігсші іііиііиі померла 

бл. п. Лідія з Табенцьних 
П О С Т О Л Ю К 

дружина члени нашої Головної Ради 
чотаря УСС Петіїа По4-то.іюка 

1 внеловлюс Пому цим шляхом своє найсердечніше 
співчуття. 

За Головну Гаду Працтпа УСС: 
д-р іЬи.нфир Г1РИНК — ГО.ЮВМ 
д-р ІОлІян НАЛИСНИК — секретар 

ЛІКАРКА 
Софія ПАРФАНОВИЧ, М. Д. 

ПОВЕРНУЛА з ВІДПУСТКИ 

ПРИЙМАЄ ХВОРИХ 
І 12 — 3; 6 — 8, крім середи й суботи 

u Іншу пору за зголошенням: 
' Дгтройт 7508 Мишшен Еве. - Тел.: vi 3-9150 І 

mm 
РАДА ДИРЕКТОРІВ КООПЕРАТИВНОГО 

„ЧЕРВОНА КАЛИНА" 
В-ВА 

ділиться сумною вісткою, 
пін tt-го червня ц. p.. упокоїлася : Г.. . .І 

f 
бл. п. Лідія з Табенцьних 

П О С Т О Л Ю К 
дружина члеїш нашої Дирекції 

Петра ПОСТОЛЮКА 
І цим шлаком яислонлюс Йому свос найсердечніше 

співчуття. 
За Гаду Директорів В-ва „Червона Калина"; 

д-р Никифор ГІРНЯК — голова 
Роман КУПЧИНСЬКИП - секретар 

Снладатн гроші, чи позичати 
ДИВІДЕНДИ 

І РІЧНО 

ПРОПОНУО ПЛАТИТИ. 
Урядування: 

СЕРЕДА: 7-9 вечора 
СУБОТА: 0-7 вечора 

Н А Й К О Р И С Н І Ш Е В С В О Ш К Р Е Д И Т О В І Й КООПЕРАТИВІ 
„ С А М О П О М І Ч " в Джерзі Ситі 

SELF REL1ANCE (J. С.) FEDERAL CRED1T UN10N 
Ш Essex Street Jersey City, N. J. 

Безплатне обезпечевня на життя, відповідно до висоти ощадности. 
При позичках низькі відсотки і безплатне обезпечення до висоти 10,000 

долярів, в разі нещастя, або непрацездатності!. 
За Інформаидямн кличте: 

JERSEY C1TY: OL 6-4999 або: DE 3-5348 
PASSA1C: PR 9-0227 
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Спорт - ,щ 
ЧИ МИ ДНІСІІО ІІЕ-В СІІРО-
МОЗГ ВИГРАТИ РІШАЛЬ-

і іпп Б І Й ? 
Греки СК - УСК Іію Порк 

,ІІ:З ( 2 : 2 ) 
Ню Порі;, травень. — Ще 18 

хвилин перед кінцем гри УСК 
був у спромозі стати мист-
н'ем Ліги її тим самим увійти 
до ..Обср.нґи". 1S хвилин пе-
ред кінцем змагань УСК про-
вадив 3 : 2 на те. щоб оста-
точно програти 6 : 3. Можна 
було. - можна було, але цс 
все вже нікому на иічо не 
придасться . . . Факт с фактом, 
треба тільки вмітц прийняти 
удар і подумати про завтра, 
про новнИ сезон і як в ньому 
уникнути п о м и л о к сезону 
1957-58. 

Самі змагання, не зважаю-
чи на помітну нервозність 
змагунів УСК-у. стояли на до-
брому позсмі та були дуже 
напруженими. В першій поло-
вині УСК., маючи до помочі 
вітер, майже цілий час грав 
на половині противника. Все 
такндобут воіюта було важ-
ко. З одного боку воротар про-
тивника. а з другого брак доб-
рих стрілів - були причиною, 
що вислід довпіші час стояв 
на 0 : 0. УСК не внкорнстовуо 
одного карного копу. Зате 
противник не тільки внкорн-
t тонус свій карний коп, але 
теж добувас другі ворота. Но-
вин карний коп проти греків 
та вільний стріл битий Арнд-
том — встановлюють вислід 
2 : 2 у першій полоонні гри . . . 

В другій половині гри. УСК 
грас проти вітру, але Поллок 
все таки добувас треті ворота 
для УСК-у. Стан 3 : 2 в ко-
ристь УСК-у трнвас до 18 хвн-
лин перед кінцем гри. З того 
часу греки кинулися до офен-
зиви і протягом 10-х хвилин 

гри добувають 4 ворота. Прог-
рана стала такн оиразиа. Всі 
зусилля нападу ше щось до-
бути. не дали успіху і сви-
сток судді скінчив ці такі важ-
лнві змагання ...” 
В УСК недописали передусім 
дефензивні лінії, але й атака 
теж не стояла на висоті зав-
дань. Не помогли ані ВІтюк. 
ані Гнвель . . . змагання про-
грано. 

Все такії, не можна обігна-
л.'ся від одної думки: невЖе 
ми українці ніколи не потра-
пнмо виграти кінцевих зма-
гань, в якій би не було конку-
ренції? І „Тризуб"-і ..Роче-
стер" і Перемишль і Львів, 
хто хоче може дати приклади 
таких програних . . . Не вмі-
смо опанувати нервів, не вмі-
смо холодно і рішуче йти до 
кінцевої мети. Мусимо ту на-
шу прикмету піюаналізувати. 
повинні її старатись позбу-
тнел . . . . 

Позатим — приходить но-
виіі сезон, нові змагання, но-
ві надії, а вкінці може і нова 
перемога над самим собою. 
Виграваймо усі змагання про-
тягом сезону, а останні зма-
гання нехай лишаються „за-
бавкою". Греки допомогли не 
собі, але Гобокенові і можуть 
з цього тішитися. Ми мусимо 
чогось навчитися з цілої ,.ic– 
торії" ... А тоді буде і перемо-
га. 

Склад УСК-у: Цьолко, Під-
городецькнй, Шмігель. Олн-
нець. Гаврилюк, Наливайко. 
Поллок. Вітюк. Го.іюка, Ги-
вель. Арндт. Панкевич. Ко-
лодій. (ін) 

Кл.ІН ВИ im:i.i.:li.H' ССЙЄ ПОЛІ-
тичннм емігрантом — амбаса-
Хором України, то знаєте про 
великий вклад Українського 
П.іі"" ні Союзу в лмаган-
ипх за права України та укря. 
піці її. Ви напевно свідомі обо-

в'язку бути членом цієї 
оргапізацІІ. 

УВАГА І ІІЮАРК. ІРВІНГТОІІ 
і ОКОЛИЦЯ! УВАГА ! 

З днем 13-го червня 1958 р. 
ВІДКРИВАЄТЬСЯ 

НОВІШ УКРАЇНСЬКИЙ 
^ РЕСТОРАН - БАРА -^-

GROVELAND INN 
Теодор Бортник 

IRVINGTON, N. J. ,345 16th Avenue 
Tel.: ES 2-9309 

СВЯТОЧНЕ ВІДКРИТТЯ 
в П'ЯТНИЦЮ. 13-го ЧЕРВНЯ 1958 p., 

І на. яке маємо шану запросити Всіх з Родиною. 
Власник - Теодор БОРТНИК 

аавиииааавии І 

ЛІКИ ” 4е найбільш корисний 
дарунок до КРАЮ! 

Висилаймо до Квропн. — Гарантія достапп. 
— Мито оплачусться тут. — 

— Висилаємо летуиською поштою. — 
Rimlron, РспісШп, Streptomycin. Glucose, Cycloscrine, YHamlns 

— lrgapyrin,' Orinase (diabetes). 
СПЕЦІЯЛІСТИ ЕВРОПЕПСЬКИХ РЕЦЕПТ 
ПОЛАГОДЯТЬ ВАШІ РЕЦЕПТИ ТОЧНО. 

СПЕЦІЯЛЬНІ ПАЧКИ для хворих на туберку-
льозу — артретнзм — ревматизм — діабетиків — 
з високим тисненням крики І Т. д. 

Говоримо українською, російською і польською мовами. 
Пишіть або телефонуйте: В. Feldman Pharmacy 

i l l Ave. "A " 4 7th Street, NEW YORK C1TY. 
T d . : OR 7-5980 

НОВІ КНИЖКИ 

НОВА УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА 

К. Кш'І.іспгький. Українська 
читанка для У року навчання 
української мови. Український 
Конгресовий Комітет Америки. 
Шкільна Рада. Ню Иорк - Фи-
ладелфія. 19Г)8. ст. 156. Застав-
ка й кінцівки Я. Гніздовського. 

У ЗДА і в Каналі є стільки 
дітей українського походженнл 
в шкільному віці, що якби -всі 
вони вчилися української Ми-
ни. то легко можна було б :юр-
ганізувати видавництво нідпо-
відинх підручників на осноиі 
ф і н а н с о в о ї самовнствчаль-
ности. Але так воно, на жаль. 
не с. 

Якби справа навчання укра-
нознавства була сцснтрнлізо-

ванл. тоді можна було б краще 
використати і умові і мнтері-
яльні засоби на те. щоб всі пу-
блікації в' цій ділянці були лк-
найкращі в наших можливостях 
Покищо цією справою в ЗДА 
займасться Шкільна Рада при 
Українському Конгресовому Ко-
мітеті Америки, яка видаг. 
шкільні підручники до навчан-
ня українознавства. 

Перед нами новий підручник 
Українська Читанка для 5-го 

року навчання української мо-
ви, яку склав відомий педагог 
К. Кисілсвський. Три роки-тому 
автор на спілку з проф. В. Ра-
дзнкевичем склав був читанку 
.Промені", призначену для -5-ої 
і 6-ої кляс в школах украіно-
знавства.їі вже- немає в продв-
жу. Нова читанка - цс пошнре-
на, перероблена й доповнена од. 
на з частин ..Променів". Аптсп 
заявляє, що при новому вндан-
ні керувався „попередніми на-
пряминми" Шкільної Комісії і 
заввагами рецензентів на I.I– 
танку „Промені". 

Автор хотів дати матеріял 
для читання дітям того віку, 
коли вони стають юнаками, що 
цікавляться оточенням. мандра-
ми, пригодами, сьогочасним і 
минулим рідного краю і чужих 
країв. 

Книжка складена циклічно, 
відповідно до життя в школі, 
пір року і потреб юнацької пси-
хіки. В ній с вісім циклів: Учі-
теся. брати мої: Минуле Украї-
ни; Взимі: Казковий світ: Poa– 
вага; Юннй Шевченко: Весною 

По дорозі життя. 
В книжці поміщено твори по-

над 30-ох авторів: Шевченка — 
творів, Руданського — 5. І 

Франка і Л. Хряплнвоі — по 4. 
Б. Лепкий - 3. Л. Українка. Н. 
Мудрик, А. Франко-Ключко, І 
Савицької. М. Коцюбинської. М 
Маморського. О. Олеся — по 2. 
С і два передрукн з „Веселки". 
З інших авторів по одному. 

Після кожного тексту автор 
дав Інформації про текст і ду-
же часто про автора твору. Чи-
'"ленні запиткшісля тексту спо-
нукують учня до думання, до 
поширювання ” відомостей, д о 
мовної й письмової вправности 
Наприкінці к о ж н о г о ц и-
клу вміщено окремі розділи під 
заголовком „Закріплення відо-
мостей", в яких автор пригадуй 
читачам все, те. що с. найважли-
віше в даному циклі. 

При нагоді обговорення но-
вого видання „Української Чи-
танки" проф. К. Кисілевського 
хочемо пригадати деякі наші 
давніші завваги про те. чим 
впорядники подібних читанок 
повинні керуватися, добираючи 
матеріял до своїх книжок. 
ВПОРЯДНИКИ ПОВИННІ ВИХОДИ' 

ти з того, пю є відоме І ИЯЙ-
ближче юним читачам, і таким 
чином поширювати їх відомості 
й поглиблювати їхній сантимент 
та любов до тісї країни їхніх 
батьків, якої вони ніколи не ба-
чили, і яка с для них „дале-
кою , щоб зробити її „близь-
кою", як про це співається в 
..Гимиі американських україн-
ців". -' ^ 

Коли впорядник читанки пн-

ЗАКІНЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО РОКУ В МІПАНО. ІІГ 

Під час закінчення шкільного року у Військовій Морськім 
Академії в Лннаполіе, відбулась теж урочистість передалня 
прапору новому річникові кадетів, що її довершила панна 
Марі'арет Липа Спенсер з ІІорфолку, Вірджінія, у супроводі 
коменданта Академії контр-адмірала В. Р. Смедберґа, ПІ. 

Стівенсон домагається економічного пляну 
для вільного світу 

Іст Ленсінг, Мишиґен. -
К о л и ш н і п демократичний 
кандидат на президента Ад-
лей Е. Стівенсон промовляв 
на закінченні шкільного року 
г Мишиґенському університе-
ті і домагався широкої про-
грамн для опанування еконо-

рішнть цю справу, тоді він вже 
знатиме, що маг. бути в читанці. 
Наші діти в більшості належать 
до молодечих організацій, і ві-
стки про ті організації та про 
інші наші організації в цій краї-
ні — це той матеріял, який буде 
звеном між вістками про Укра-
іну та знанням про Америку. 

В читанці К. Кисілевського с 
і матеріял про наше життя в 
цій Країні, хоч треба ствердити, 
що його ніколи не буде заба'га-
то. Про це повинні подбати на-
ші дитячі письменники, коли б 
їх хтось зорганізував для тісї 
Цілі.. 

Книжка мас 176 сторінок і иа-

мічної кризи, яка загрожус 
вільному світові. Вільні дер-
жави світу, казав Стівенсон, 
мусять розбудувати цілу си-
стему міжнародної торгівлі, 
чого домагається і уряд ЗДА. 
але це не може статися так 
довго, поки ця країна не ста-
неться боржником для дер: 
жав вільного світу, бо Велн-
ка Британія і Франція nepe– 
сталн бути кредиторами сві-
ту. Стівенсон домагасся, щоб 
зорганізувати окремім! комі-
тст фахівців, який виготовив-
би плян, яким способом МОЖ-
на не допустити до економіч 
ної кризи у вільному світі і 
J1K ПРИПИНИТИ СіКОНОМІЧНЧ 
експанзію СССР. .Стівенсок 
пропонує зорганізувати Між 
народний Лікарський Рік. 
щоб вивчати справу подІп-
шення здоров'я, припинити 
пробні атомові експльозії в 
порозумінні з СССР в справ: 

Ділимося сумною вісткою 
про смерть 

Н А Ш О Ї Н А Й Д О Р О Ж Ч О Ї М А М У С І Й Б А Б У С І 

бл. п. Палатна з Данищунів 
САВЧУК 

яка упокоїлася в Бозі 
дня 5-го квітня 1938 р. на Сибірі. 

на 80-му році многосградального життя. 
Нехай чужа земля буДе Тобі пером! 

Глибоїсим горем ft жалем прибиті: 
інж. МИХАЙЛО - син 
АНТОІИЯ - невістка 
ОРИСЯ з чоловіком РОМАНОМ 
й”-ЛІДЗЯ — внучки 
МАРІЯ — донька з чоловіком 
й трьома внучками в Сибірі 

друкована на доброму папері 
6В з”^авок І ^ ^ ^ ^ Ж І ? о н ^ и зброеннГта" визи^ 
здовського. На 176 ст. відзначе-Іти Заходом засаду совстської 
но 14 друкарських помилок. Хоч рівности зброення. 
цех й невелике число, але в 
шкільній читанці не повинно їх 
бути зовсім. На ст. 170-172 вн-
друкувані „пояснення" до 116-
ох слів, які можуть бути для 
читачів незрозумілі. Ці пояс-
нення не завжди уточнені..а де-
які можуть дезорієнтувати чи-
тачів. 

„Українська читанка" проф. 
К. Кисілевського дап цікавяй 
матеріял для учнів того вічу, 
для якого вона призначена. Илг 
можна користуватися в школах 
при навчанні української мова, 
а також вдома, де ця кннжі.п 
може бути відповідним матері-
ялом для. пізнання життя в 
Україні і. частинно, в ЗДА. 
„Українська Читанка" може 
служити також як звичайна дн-
тлча чи юнацька література. 

Л. Лупіп 

ГОПСС ДІСТАВ ПОЧЕСНИЙ 
ДОКТОРАТ ПРАВА 

Гановер, Ню Гемпшир. -
Дартмунтськнй каледж вша-
нував німецького президента 
д-ра Теодора Гойсса почесним 
докторатом права. Гойсс подо-
рожус по цій країні. Прези-
дент того каледжу д-р Джан 
Словн Дікн сказав, то від по-
пелу зі спалених гітлерівцями 
Гойссових кннжок людська 
гідність вічно буде оновлюва-
тися немов той Фенікс із ста-
ринної мітології. 

ЧИ У ВАС ЗАГАЛЬНА СКЛЕРОЗА? 

Spears Chiropractic Hospital 

Загальна склероза сама ішяв-
ляб себе в неправвльному фувк-
ціовуванві мускулів. Видужання 
залежать від відтворення дій вер-
воввх центрів, щоб відновятя гар-
мовійну працю нормальних trpo– 
цесів людського організму. Це 
намагання зробила хіропрактнка 
і вона має великий успіх у лІку-
ванні багатьох випадків ведуг за-
гальноі склерози і дас нам тепер 
вову запоруку здорового жаття. 

Досліди в Spears Hospital прн-
чннилнсь до дальшої успішності 
поборювання хіропрактякою того 
паралізуючого ворога. Йдіть до 
Вашого місцевого хіропрахтора 
або пишіть по безплатну літера-
туру про Multiple Sclerosis fl Інші 
подібні недуги. 
- Ucpt. А 102, Denver 20, Colorado 

НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ ХВОРІ 
НЕ ПОВИННІ 

ТРАТИТИ НАДІЇ 
ВСЕ ХТОСЬ НАЙДЕТЬСЯ, Щ О В А М ПОМОЖЕ. 

, МОЯ ЦІЛЬ ПОМАГАТИ ХВОРИМ 
ВІДЗИСКАТИ СВОЄ ЗДОРОВ'Я 

ПРИРОДНИМ СПОСОБОМ 
(ПРИРОДНОЮ МЕТОДОЮ). 

Години прийнять: 
ЩОДЕННО від 9-ої рано до 7-оі вечора. 

В велілі 1 свята за попереднім згодошеяшш. 

„СОЮЗІВКА" 
Оселя Українського-Народного Союзу в Иергонксон, Н. Й. 

^ ПРИЙМАЄ ВПИСИ: -^-
1. ДІТЕЙ у ВІЦІ ВІД 7 до 11 років на Дитячу Оселю, 

яка триватиме 
для хлопців від 28 червня до 2в. липня 

, для дівчат від 27 липня до 24 серпня 
2. МОЛОДІ у віці від 16 до 21 року життя 

НА КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА, 
що тріщатимуть від 4 до 80 серпня. 

Зголошуватись на адресу: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 

Tel. Kerhonkson 5641 Kerhonkaon, N. Y. 

Короткі Вістки 
Щ В повіті Вегтчестср під Ню 

Порком від зудару двох авт 
згинуло 7 осіб. Лябораторійні 
досліди виявили, що вбитий 
шофер одного з тих авт був п'я-
ннй. Нюйоркська поліція ствср-
дила, що більше як половина 
вбитих автоводіїв в автових 
катастрофах була п'яна. Гу-
бернатор Гарриман проектус. 
щоб авта тих автоводіїв, які були 
покарані за невідповідну їзду 
н п'яному стані, мали окремі 
відзнаки'на видному місці. 

Ф О. Д .р ІІОррІС Hll.1l Oil, l!!f– 
КОННИЙ директор' Світової Слу-
жби Церков, повідомив, ЩО Ції 
добродійна протестантська ор-
ганізація відновлює свою рсґу-
лярну допомогу Польщі. Вже 
при кінці минулого тижня ВИ-
сляно а Валтімору товарів на 
суму 25.000 долярів. Відновлен-
ня допомоги почалося після 
довших переговорів із прсдстав-
ннками польського уряду. . 

ф Аллсн Собуль, 28-річннй 
студент медицини роком із 
Клівленду, тепер на медичному 
факультеті' у Відні, відкликав 
свос американське громадяи-
ство. Він заявив, що с ,.ворогом 
усіх націоналізмів" та не хоче 
воювати за ніяке політичне пе-
реконання ані віровизнання. 
Фактична причина його відмови 
від американського громадян-
тва — як виходить з газетних 
повідомлень — де нехіть іти 
по війська, куди мали поклнка-
ти його. 

В Альфред Гіндг здобув собі 
і лондонської поліції і В ЗЛО-
чинному світі друге ім'я „Ча-
півника". Свою „чудодійну" си-
ту він доказав — трьома втеча-
ми з в'язниці серед наятрудні-
шнх обставин та штукою скрн-
ватнея перед поліцією. У 1953 
році Пндса засудили на 12 ро-
ків в'язниці за пограбування 
(106,000 у складі меблів у Лон-
доні. Він утік, оприлюднив в га 
зетах заяву, що с невинний і 
скривався протягом 249 днів. 
Толіція схопила його в столиці 
ГрляндіІ Дубліні. Під час судо-
чої розправи за ту втечу — 
Гіндс зумів зачинити свою сто-
чожу в туалеті, вискочив вік-
чом, перескочив два мури, але 
"іув на волі тільки 24 години 
Він перевів тоді 25-ленний ГОЛО-
човий страйк. В минулому тиж-
ні втік утрете, цим разом із 
"пільником. який подбав вже за 
івто недалеко в'язниці. Він 
оприлюднив знову в газетах 
іаяву невииности, прислав кіль-
ка листів і дарунки своїй родині 
та згодив ндвокатів для ooopo– 
нй його. Вся англійська поліція 
поставлена на ноги в пошукан-
ках за „чарівником". Публіка 
почала сприяти йому. 

48 Б. 7th Si. 
.New York CUB 

Tei.r OR 3-3550 
УКРАЇНСЬКІ ВИШИВКИ, 

КРАПКИ у.великому виборі. 

Р О З Ш У К И 

Васильків Дмитро пошукує 
сестри дітей зі гімн Делавнця, 
СТЕФАНА ФИТЬ 1 ОЛЕНІ'. 

Маю иістку'від їх мами з краю. 
Хто знав би дещо про них. про-

шу зголоситись на адресу: 
Dmytro WASYLKO 
N. 1 "Barber Street 

Auburn.' N. Y., USA 
Заграиичні часописи прошу 

про передрук. 

t 
Посмертна Згадка 

ЛІДІЯ ІІОСТОЛЮК, членна 25 
Відд. УНСоюзу, в Джерзі Си-
ті упокоиіаоя в Бозі иеспод1-
ii.nu). по короткій і важкій не-
дузі, дня 9-го червня 1958 р. 
Покійна нпроднлася в Сколім, 
поа. Стрий, Зах, Україна. До 
УНСоюзу вступила 1950 р. 
Панахиди — в понеділок І 
вівторок, 9-го 1 10-го червня 
1958 p.. о під. 8-ій веч., в пох. 
закеденмі І. Ковальчика, 129 
Grand St., Jersey City, N. J. 
Похорон — в середу, 11-го 
червня, о год. 9-ій рано з пох. 
заведення до церкви св. 'вп. 
Петра й Павла при Greene 
St., а після Богослужсиня на 
цвинтар Holy Cross Cemetery, 
N. Arlinjfton, N. L 

Вічна їй Нам'ять ! 
Управа Т-ва. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. Дж. -

Т-во „Клюб Постутювий", Відд 
70, повідомляє, що Місячні зоо-
ри відбудуться в середу, 11-го 
червня 1958 p.. о год. 7-ій веч.. 
в Укр. Домі - 433 iloboken Ave– 
Просимо прибути та вислухати 
звіту делегатів із Конвенції 
УНСоюзу. як також вирівняти 
всі залеглості. - І. Патуляк. 
предс; П. Костнк, секр. 

ЕЛІІЗАБЕТ. Н. Дж. - Пів-
річні збори С-ва „Любов", Відд 
37. відбудуться в четвер. 12-го 
червня 1958 p.. о год. 7-ій веч 
Просимо всіх членкннь прийти 
на ці збори на означений час, бо 
буде звіт Управи і Контр. Ко 
місії та звіт делегатів із Кон-
венції УНСоюзу. Довгуючнх 
членкннь просимо вирівняти за-
леглі вкладкн. зі собою прошу 
привести нових кандидатів на 
членів УНСоюзу. — А. Погра-
чнн, предс; М. Полевчак, кас 
А. Гнатюк, фін і рек. секр. 

Ставайте члеяямв Українського 
Народного Смол;, а тни самим 
і співвласниками 20-ти мілько 

нового маДив оргвиізапії! 

НЮАРІС, Н. Дж. - Місячні 
збори Т-ва „Зап. Січ". Відд. 371, 
відбудуться в п'ятницю. 13-го 
червня 1958 p.. в Січовій залі 
тіри 506 S. 18th Ave. На зборах 
буде звіт делегатів із Конвенції 
УНСоюзу. Прохаємо всіх членів 
прибути. — 1. Оверко, предс; П. 
Заболоцькнй, кас; Ю. Баранюк, 
секр. 

ІРВтгТОН, Н. Дж. - М1сяч-
ні збори Т-ва їм. І. Франка. Від. 
490. відбудуться в п'ятницю. 13 
червня 1958 p., о год. 7:30 веч., 
в залі Укр. Прссв. Церкви - Зв 
Harrison Place. Буде конвснцій-
ннй звіт. — О. Чорномаз, секр. 
ЩАДІТЬ У ЛЕГКИИСПОСШ 
К У П У Й Т Е СВОЇ Б О Н Д В 
ЧЕРЕЗ ПЕПРОЛ СЕЯВШГІ 

Про роман Васали Барка „Р А И" писали вже літературні 
критики й звичайні читачі (Л. Луці в, К. Кис 1 лепський, 
М. Островерха, Л Шанковський, Т. Т., О. Чсрнова, С. 
Карпевичсва, Юрій Шерех 1 О. Решетило) 1 всі вони 
високо оцінили цей Варчин твір. 

ЧИ ВИ ВЖЕ МАЄТЕ ЦЕЙ ВЕЛИКИЙ РОМАН 

Читайте українські инатни 
t газети, бо часта читаний 
веде до просвіта, a apocatta 

- па сила! 

КУПУЙТЕ НОВУ ПОВІСТЬ 
В. Ч А П Л Е Н К А 

,Півтора Людського' 
Тема повісті взята а часів 
революції 1917-20 років на 
Україні. Автор подає тодішні 
події з великим драматизмом 
і через те твір читається в 

неабиякою цікавістю. 
Ціна І1.50. 

Замовлення з налелейтістю 
прошу слати аа адресу; 

„ S V O B O D A " 
P.O. Box 348, Jersey City 3, N.J. 

З НОВИХ ВИДАНЬ 
Якщо хочете знати про славні 
діла У ПА, про легендарних ге-
роїп, що в боях в німецькими 1 
московсько - большевнцькнма о-
купаитамя ' вкрили себе вевмя-
рущою славою — гупуата ио-
ну книжку 
НОВИНКА ДІТОЧКАМ! 

Вже вийшли з Друку чудові 
оповіданий для дітеД 

і в в а в и . с А В І І Ц Ь К О І 

„Наша Хатна" 
З розкішнимя великими 

ілюстраціями 
Петра А н д р у с е в в 

Н І а а 51-50. 
Спішіть з замовленнями. 

-SVOBOUA" а 
83 Grand St. lcrsev Citv S. N. І 

MISCELLANEOUS 

XBOPf, 
HE ТРАТЬТЕ 

НАДІ! 

ВАСИЛЯ БАРКИ 

„Р А Й" 
КНИЖКУ МОЖНА НАБУТИ В КОЖНІЙ КНИГАРНІ. 

"SvOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3, N. J. 
Налвжаість слати тільки чеками або поштовими переказана. 

Ціна л и ш е 5 3.00 

НЕ ТРЕБА ДОВГО 
ЧЕКАТИ ! 

ЗАЖНИТЕ ЩЕ СЬОГОДНІ 
ЗІЛЛЯ Д-ра И. МІЛЛВРА, в 
вже завтра почуєтесь краще 

Зілля це не вариться, ані 
не запарюється, а вживасть-
ся його в природнім виді так, 
як с у пачці. Тим то воно та-
ке помічне й корисне. 

Всі, що хворіють на неду-
гу шлунка, як кваси шлунка, 
Гази, запір, нестравність. від-
бнванкя, завороти голови, 
біль у крижах, короткий в!д-
днх. жіночі недомагання. ге-
мороіди, ревматичні болі й ін-
ші недомагання, повинні ще 
сьогодні зажити зілля Д-ра 
МІЛЛЕРА, п. н.) 
"J. М. L. Herb Compound ft 6" 
а вже завтра почуєтесь кра-
ще. Зілля це повинно naxc– 
днтися, як перша поміч, у 
кожній хаті. 

Ціна одної пачки, враз Із 
поштовою пересилкою S 6.85. 
Якщо бажаєте зробити сво-
йому приятелеві вартісний 
ДАРУНОК, тоді дві пачки 
тільки 5 10.00 з пересилкою. 

Висилаємо також наше з1л-
ля до всіх країн ЕВРОПН. 

Пишіть зараз, долучаючи 
чек. або Money Order, аа 
адресу: 
THE M1LLER CO., lite. 

Dpt. 41, 790 Broad Street 
NEWARK, N. j) 

ТАРЗАН, ч. 4073. Нсоцікуван яй вид. 

TAKZAN'6 СЬРТОЯЬ THEN LEP НІАА AWAv R?OM 
THE TANGLED ЧВЄЕТЬТЮН, OUT 1NTO A CLEARiNG 
WHEBE A GIGANTIC ігоас LOOMED AHEAD— .4, -

'4 

Tel: 
Mitchell 2-0773 

JOSEPH M1LLER, D.C., Ph.0. 
790 BROAD STREET 

N E W A REj N.J. 

IH В 9 Ш ДЛ^4ьДициЗї^ИДЯИі-и-ДьДММі-ІУДи^^ 

Тарзана внвеля геть із гу-
щаавня на широку галявину, 
де височіла величезна скеля... 

І коли вони зближалися до 
тісї скелі, мавполюд заваажав 
ісрученнй слід. 

ANP АЬ ТНЕУ NEAZEP 
ГНЕ POZMATlON, ТНЕ 
APE-MAN NOTED А 
WINDING TRAIL. Л 

Тарзан слітсняно зиліз на 

гору і від несподіванки виря-

j .„ ^,til,–а. .г. - fi– - т r^" 
cutr bf vnmu rpatvn ЯгьлхьжТлс 

Lytwyn SbLytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
A1R CONDmONEO 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Service з Are Available 
Anywhere iii New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESecx 5-5555 

i'"s 1114073 
TARZAN DUTiFULLY CimbED UP– 
WAl?P AND 60ON GAPPED 1N 
euzpziee– A TINY VILLAGE 
NEGTbEP ON THE GUMMtT.' 

чив очі... на маленьке сільце 

на її вершку! 

1 Петро ЯРЕМА 
УКР. ВОГРББІІИВ 
Займається похорояама 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK і .околицях. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel: ORchard 4-2S0B 

-t– 


