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ЗБІЛЬШЕНІ ФЕДЕРАЛЬНІЇМ0ЛИТВАІИИ- ПАРАДАМИ І ДОЗВІЛЛЯМ 
а Ь Г ШШШ ВІДЗНАЧИЛИ АМЕРИКАНЦІ СВЯТО 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ! ВИДАТКИ ЗАПОВІДА-
ЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ 

В ЕКОНОМІЦІ 
Вашингтон. — Урядові еко-

номічні експерти заповіла-
:оть, що збільшені урядові ви-
даткн в другій, половині цьо-
го року спричинять поліпшен-
нл в економіці. Це збільшен-
ня федеральнім видатків pa-
зом з іншими сприятливими 
економічними чинниками бу-
де причиною, що економіка, 
починаючи вц другої чвертн 

збільшені федеральні видат-
ки в найближчому часі спри-
чинені такими фактами: 
збільшенням видатків на 
оборону, збільшенням платень 
федеральним працівником і 
поштовим робітникам, збіль-
шеннм закупом фармерськнх 
продуктів. До того треба 
врахувати видатки на побудо-
ву автострад, на будівельну 
програму і ті" суми, які ви-

цього року, буде поліпшува- дадуть безробітним внаслідок 
тися, і такий етан триватиме' продовженого періоду випла-
принаймні до половини 1959,чування допомог. Економіс-
року. Збільшення федсроль- та вже тепер бачать, що збіль-
них видатків не с те саме, що шені федеральні видатки ма-
збільшення федерального бю-!ють більший вплив на поліп-
джету на фінансовий ріі; ш.-нн.ч економіки, ніж про це 
1958-1959, бо уряд видас та- думалося в січні цього року, 
кож і ті суми, які залишили-! коли Конгрес почав шукати 
ся з бюджету в минулому ро- засобів для поборювання еко-
ці, який закінчився 30-го чер- номічної рецесії. Одночасно 
вня 1958. Фахівці подають також інші факти говорять 
федеральні Видатки в такому про поліпшення економіки. 
стані: 3-тя чвертя 1957 року!І так Американське Товари-

50,600,000,000 долярів, ство Тягарових Авт повідом-
4-та чверть 1957 року 49.700,-
000,000 долярів, 1-ша чверть 
1958 — 40,500,000.000 долярів, 
друга чверть 1958 — 50,000,-
000,000 долярів. В третій чвер-
ті цього року ці видатки ма-
ють винести — 53.000.000,000 
долярів в в 4-тій чверті цього 
року — 53.500,000.000. Перед-
бачені збільшені видатки і в 
першій половині 1959 року — 
1-ша чверть — 54,500.000.000 
долярів, а Друга чверть 

ляс, що в травні цього року 
перевезено на 2.6 відсотка 
більше товарів, як в квітні 
цього року, але кількість 
перевезених цього року това-
рів в травні була ще на 5.8 
відсотка менша як в травні 
1957 року. Такий стан с в 
деяких районах, бо над Па-
цифіком, північному заході 
та південному заході кіль-
кість перевезена автамн това-
рів вже с вища як в току са-

55,000,000,000 долярів. Ті'йому часі минулого року. 

Президент підписав річковий 
і портовий занон 

Вашингтон. -^--Президент 
Айзенгавер 3-го липня пІдпи-
сав так званий річковий і пор-
товий закоц, згідно з яким 
федеральна ска`рбниця мас ви. 
дати на регуляцію рік і будо-
ву портів 1,620.000.000 доля-
рів. Президент хвалив Кон-
грес за ухва^іення цього тако-
го конечного яакону, який с 

ставити два рази вето проти 
законопроектів в цій справі. 
Президент дякував Конґресо-
ві за скреслення тих пунктів 
в законопроекті, проти .яких 
він мусів ставити вето. Згідно 
з цим законом буде можна ви-
конати: 59 річок зробити 
сплавними; 66 річних регуля-
цій, 14 узбережних ерозій та 
здійснити інші будови в пор-

спізненнй, бо Президент мусів тах. 

В столиці переважає думка про конечність 
резиґнації Адамса 

Вашингтон. — В столиці †ки Голдфайна в сумі 2,000 
щораз більше переважає дум- j долярів на готелеві рахунки, 
„., Що голений v^iz^LrSSLZZ 
президента Айзенгавера Шер-j р а н ц І в ( к р Ь і президента і ві-
ман Адамс мусітнме зрезиг- . цЄ-президента), навіть його 
нувати з свого становища, і приятелі сумніваються, чи 
хоч Вернард Ґолдфайн не за-1 вдасться йому втриматися в 
кінчив ще своїх зізнань в (Білому Домі. В столиці вже 
справі дарунків Адамсові 11 говорять про можливих нас 
мас ще свідчити у вівторок 
8-го липня. В столиці відчу-
васться, що щораз більше де-
мократів і республіканців до-
магаються, щоб Адамс відій-
шов із Білого Дому, бо зіз-
наяня Голдфайна про те, що 
він не оподаткував с у ^ ви-
даваяих на дарунки Адамсові 
і іншим урядовцям Білого До-
цу і Конгресу, скріплює підо-
ару, що бостонський мільйо-
иер таки шукав протекції в 
Адамса, хоч він і Адамс це 
заперечили. Ґолдфайн мас 
подати список всіх дарунків 
Адамсові. Досі відомі с видат-

Молитвомн по цезквох, тра-
диційннмн парадами по вули-
цях міст і повним дозвіллям, 
включно з численними неща-
сливнми автомобіль ними ви-
падкамн на дорогах, відзна-
чнли американці своє най-

благодатей, що їм принесла 
Декларація Н є з алежности, 
проголошена 182 роки тому. 

На Союзівці 
Союзівка. як і численні ін-

ші вакаційні оселі в цій кра-
більше- національне свято, !їні, була впродовж зв`язаного 
День Незалежности 4-го лн- з Днем Незалежностн довго-
пня, що припадав цього року! го кінця тижня до останньо-
на п'ятницю, збільшуючи на j го місця заповнена вакацій-
один день рухливий під час ; ними гостями і відвідувачами, 
вакацій кінець тижня. Фахів-!між якими були і рідші ви-
цІ обраховують, що впродовж J датніші гості ‚як голова Ук-
зв'язаного з Днем Незалеж-1 раїнського Конгресового Ко-
ности кінця тижня було на j мітету проф. Лев Добрянсь-
американських дорогах 20,- кий, що разом з ред. Вол. ДУ-
000,000 автомобілів, що прої- шинком вертався з присвяче-
хали сумарично 3,000,000,000 ! ної американській закордон-
миль, себто — для порівняй- j ній політиці річної конферен-
ня — 125,000 разів довкола ції Колгейтського університе-
землі. Статистичне бюро за- ту, голова Центрального Ко-
повідало наперед, що в не-! мітету Антибольшевицькогр 
щасливих випадках згине по- R льон у Народів (АБН) п. Я-
над 400 осіб, і — згідно з не-, рослав Стецько та інші. В не-
повними ще підрахунками — j ділю, 6-го липня, була від-
не помилилось. Шляхи, що j правлена на Союзівці польова 
ведуть з міст на морські пля- І СЛ. Божа,, яку відслужи‡ 
жі та в гірські ресорта, були всч. о. Ярослав Кекіш з Нф 
заповнені автомобілями, не Норку, а в суботу, 5-го лип-
зважаючи на хвилями доще- ня ввечері відома наша cor 
вў погоду. Паради по містах І лістка п-ні Вероніка Цегель-
малн звичайний, амернкаясь- j ська, при фортепія новому 
кий характер, з походами і акомпаніяменті п-ні Лідії 
розвагами, а ввечері повітрям Бульби, дала концерт арій і 
здригали стріли і небосхил ' пісень. Переривана дощем по. 
просвічували штучні вогні, ‚ѓода не мала більшого вплн-

АНГЛІЯ ПІДДЕРЖУЄ СВОЇ ОБВИНУВА 
ЧЕННЯ НАССЕРА ЗА ІНТЕРВЕНЦІЮ 

В ЛИВАНІ 

Як у попередніх роках, так і 
цього року, Численні святині 
під час Богослужень в п'ят-
ннцю 4-го липня і в неділю 
6-го липня були заповнені 
людьми, що молились за мир 
І збереження волі і всіх тих 

вў на нормальний перебіг 
кінця тижня на цій оселі УН-. 
Союзу в Кетскилськнх горах, 
із традиційними спортовою 
активністю та розвагами і до-
звіллям серед чудової при-
роди. 

УКРАЇНЦІ ЗНОВУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 
КОЛГЕЙТСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Гемілтои, (Л.О.О.). — Як у 
попередніх, тах і цього року 
українці взяли активну участь 
у вже 10-Ій з черги річній кон-
ференції Колгейтського уні-
верситету, присвяченій проб-
лемам американської закор-
донної політики," що відбулася 
тут в днях 1-4 лнпия. У цій 
конференції вже традиційно 
беруть участь представники 
державного департаменту, різ-
них американських інститу-
цій, що інтересуюгься закор-
донною політикою, та числен-

ні дипломатичні представникѓ 
чужих країн. Від українців 
взяли в цьогорічній конферен. 
ції активну участь голові' 
УКК проф. Лев Добрянськнй 
і ред. Вол. Душник, а від До 
слідно-видавннчого Об'сднан. 
ня „Пролог" адв. Роман Олес 
ницькнй, мґр. Мирослава То-
моруЃ і д-р Любомир О. Ор-
тинський. Представники УКК 
і .‚Прологу" були запрошен' 
організаторами конференц і ї 
на консультантів східиьо-ев 
ропейського дискусійного від-
ділу на цій конференції. 

іаної президентом Нассером вў інтервенцію" немає доста- ^ - Г . д""""` ' ."" 
^'єднаної Арабської Респу-ІтнЬс д о к а з і в . П ^ ^ н н Л ^ ^ - ^ Т Г ^ У П К ^ ^ ^ Ўліки і я urfrnrtv ^HMSHiSbA - І М І ^ . Г - ^ П - , h rXl„„ „.‚„^ інформаційної допомоги в ото-

Генерал майор Дж. П. Дейлі про 
можливість трьох родів воєн 

лідників Адамса: генерала 
Алфреда М. Грунтера. секре-
ря вн)трішніх справ Фреда 
А. Сітона, або теперішнього 
заступника Адамса — ген. 
майора Вілтона Б. Персонса. 
Член конгресової підкомісії 
когресиен Моргай М. Мавл-
дер заявив, що підкомісія по-
кличе ще раз на свідка Адам-
са, який вже. раз добровільно 
зізнавав. Члени підкомісії ці-1 

кавляться і тим, що Голд-
файн не платив стейтових по-
датків в 1956 році, а в 1957 
році дістав відкладення цих 
податків. 

В АМЕРИЦІ 
9 Часописів звертають увагу 

яа те, що новий, 49-ий стейт 
ЗДА Аляска мас далеко більше 
чоловіків, як жінок, і що там 
найвищий відсоток народжень в 
порівнянні з іншими стейтамн. 
Зокрема дружина губернатора 
Аляски пані М. Степовіч в ма-
тір'ю 8-х дітей — від 9-ох до 
1-го року. „ ж . . 

# S1-річний поліиист Рой Но-
неиохер із Ню Орлінсу. щоб 
звільнятися Bjfl свосі жінки і 
б-ох дітей, вдав, що втопився в 
ріці залишивпги свої речі в 
човні. В Каліфорнії він працю-
вав як продавець. Але сильна 
туга за родиною змусила його 
п'ісля трьох тижнів відсутности 
вернутися. 

ф бгатшгтяіпс звертають увагу 
яа те. що в ЗДА дожного року 
гине 1.200 осіб, необережно пла-
ваючи'на маленьких човнях-ка-
юках. Рада крайової безпеки 
закликає спортовців обережно 
обходитися з малими човнами. 

ф Прелпдеят Лйаеитивер за-
явив що він займе нейтральну 

Гемилтои, Н. И. — Дирек-
тор армійського уряду дослі-
ду генерал майор Джан П. 
Дейлі прибув із Вашингтону, 
щоб виголосити промову на 
конференції для справ закор-
донної політики, яка відбу-
валася під гаслом „Вимоги до 
впорядкування світу", і ска-
зав, що страх перед загаль-
ною'і нищівною водневою вій-
ною може спричинити те. що 
найближча війна буде в за-
гальному подібна до війни 
1939-1945 років. Генерал Дей-
лі сказав: „На мою думку в 
найближчій майбутності мо-
жуть бути три роди восн: 
1. Загально війна з водневою 
зброєю, яка могла б знищити 

і СССР і ЗДА. 2. Так звані 
малі війні. 3. Загальна війна, 
в якій будуть послуговувати-
ся атомовою зброєю, але не 
вживатимуть водневої (нуќ` 
леарної) зброї, щоб не доко 
нати самогубства цілої дер-
жави, чи краще сказати ці-
лих держав". Генерал Дейлі 
заявляє, що ЗДА приготовля-
ються до ведення загальної 
водневої війни і малих восн. 
але не звертають уваги на ту 
можливість, що може вибух-
нута війна, яка в загальному 
буде подібна до другої світо-
вої війни ‚яку також треба 
буде виграти, тому треба ма-
ти потрібні до цього роди 
зброї. 

Д-р Ол. Сас-Яворський почав нове 
змагання на телевізії 

ців за кандидата на губернато-
ра у стейті Ню Иорк. Вже зго-
лосилися як кандидати яа цей 
пост Ліоиард М. Голл І Нел-
сон А. Рокфеллер. Давніше пре-
зидент заявив, що вій підтри-
муватиме Голла. якщо той ді-
етанс партійну номінацію. 

# У Петерсоні. Н. Дж.. суддя 
для неповнолітніх Г. Спернов 
покарав 7 юнаків, грошовою ќа. 
рою по 100 долярів кожного, які 
23 червня вибили вікна в місце-
вій школі. Найстарший з цих 
хлопців мас 15. а наймолодший 
10 років. Суддя остеріг батьків, 
що він може засудити їхніх ді-
тей до поправчоі в'язниці. 

9 Окружний Апеляційний Суд 
п'ятий рпз відкинув апеляцію 
Лнджеля Ля Марка з Вест Вер-
рі. ЛонЃ Айлеяд, Н. И.. засу-
дженого до смертної кари за 
вбиття в 1956 році немовляти 
Пітера Вейнберґа. Анджельо Ля 
Марко мас згинути на електрич-
ному кріслі в тижні, що почя-
насться 4-го серпня ц. р. Йому 
прислуговує ще апеляція до 

позицію в боротьбі республікаи- Найвищого Суду ЗДА. 

Ню — Иорк. — Минулої 
неділі, 6-го липня, д-р Оле-
кандер Сас-Яворський почав 
нове змагання в знанні аме-
рнканської історії, цим разом 
на телевізійній програмі „Ви-
клик" (Чалендж), яку пере-
дас телевізійна станція СіБі-
еС ня струї число 2 кожної 
неділі від год. 10 до 10.30 
ввечорі. Раніше, з початком 
цього року, д-р Сас Яворсь-
кий виступав на цій самій те-
лівізійній станції на програмі 
‚ З а п и т і в -вартости 64,000 
і о л я р і в", і зтобув по-
двійну суму 128,000 долярів, 
разом із званням чемпіона в 
тій ділянці знання. Тепер 
його викликав і з ним змага-
сться ядровий фізик д-р Де-
ніл Т. Ван Акер, також з Луї-
зіяни. Переможець у цьому 
змаганні може одержати та-
кож до 64,000 долярів та зван. 
ня чемпіона. На випадок, як-
що б обидва змаѓўни пра-
вильно відповіли на всі запи-

Угорі: .шпанські вояки із полоненим „повстанцем", який, як 
показує його легітимація, є громадянином Сирії, перекинутим 
in Ливану для участи в протиурядовому повстанні. Внизу: 
іідділ .шпанськім армії наступає під прикриттям танка на 
‚повстанців", що зробили збройний напад на одну із місцевос-

теЛ поблизу Бейруту. 

Лондон. — Представник 
інглійського міністерства за-
(ордонних спряв потвердив 
шсловлені вже представни-
чом Англії в ОН о б в и н у -

Єгипту і Сирії. Тим часом 
Комісія ОН, як І генеральний 
секретар ОН Дат Гамершилд. 
ствердили на підставі наоч-
них обслідувань, що до тако-

ФРАНЦІЯ ПЛЯНУЄ ЗАПО-
ЧАТКУВАТИ ПРОДУКЦІЮ 

АТ0М0В0Ї ЗБРОЇ 
З Д А МАЛИ Б ПОГОДИТИСЯ ПА ПРОПОЗИЦІЮ 
СССР ВІДБУТИ КОНФЕРЕНЦІЮ В СПРАВІ ВІІ-

КЛЮЧЕИНЯ НЕСПОДІВАНИХ Н А П А Д І В 
Вашингтон. — Держаний і 

гскретар Джан Фостер `Дол 
іес, вернувшися в неділю увс-
іррі із^ Парижу до Вашингто 
{у,-сповістив журналіст:в. що 
зін відбув низку розмов з 
рранцузьким прем'єром де 
Ґолем й обговорив з ним спра-
вў французької атомової про-
`рамн. Розмови не д а л и 
Зезпосереднього порозуміння, 
'-о, як заявив Доллес, вони 
мусять бути випрацьовані мі-
'іітарними чннннками ЗДА і 
Франції і в рямцях Північно-
Х.тлантійсьќого П а к т у . Де 
Ґоль у розмовах з Доллесом 
шстоював на тому, що Фіган-
Йя так же само, як Велика 
їрнтянія, мусить започатку-
:ати проду'кцію атомової зброї 
що вона не відступить від 

'восї програми в цьому на-
ірямку, значить від пераво-
;жуваннн відповідних атомо-
их і нуклеарних спроб. Запо-
іатковуючи продукцію атомо-
:ої і нуклеарної зброї, фран-
;ія хотіла б зрівнятися в цій 
іілянці із ЗДА, Великою Врн-
-анісю й СССР, а це з другого 
Іоку унеможливило б осяг-
!ення міжнародного порозу-
ііння в справ: заборони згл. 
:рипннрння атомовнх і иукле-
ірних спраб. Крім того, ЗДА 
іусіли б зревідувати в основ-
юму своє законодавство про 

-tonїй ділянці, як її ЗДА уді-
іюють Великій Британії. В 
цій справі конферуватнмуть 
през. Айзенгавер і Доллес ще 
із прем'єром Канади Джаном 
Ліфенбейкером, з яким вони 
зустрінуться в Оттаві у вівто-
рок цього тижня. Після свого 
п о в о р о т у до Вашингтону, 
Доллес поінформував през. 
Айзенгацера про висліди своїх 
розмов з де Полем й у зв'язку 
з цим повідомив пресу про те, 
що він запросив де Голя в 
імені през. Айзенгавера при-
бутн вже найближчим часом 
до ЗДА, щоб в безпосередніх 
розмовах обговорити всі акту-
альні справи. На протязі цьо-
ѓо тижня през. Айзенгавер і 
Доллес мають обговорити й 
устійнитн текст відповіді дме-
рикинського уряду на листа 
Хрущова до през. Айзенгаве-
ра з пропозицією відбути кой-
ференцію в справі внключен-
ня Несподіваних нападів. Над 
цією відповіддю працює тепер 
уже державний департамент і 
в політичних колах перекона-
ні, що ЗДА погодяться відбути 
таку конференцію, не зважа-
ючн на те. що ідея її скликан-
ня не є оригінальною совєт-
гькою ідеєю, але ИІ пропози-
цісю през. Айзенавера, ви-
словленою первісно в його ли-
сті до Хрущова з дня 24-го 
травня ц. р. і що Совсти знову, 

а а ч є н н я проти о ч о л ю-1 го обвинувачення про „масо 

чнміну атомовнх інформаціЃї, І як в багатьох інших випадках, 
окрема обов'язаючий- тепер І цю пропозицію тільки підхо-
іро оѓгомову енергію і мусіли б І пили. Щоб використати її про-
чоширитн його діяння і на; пагандивно для збільшення 

'тліќн за ‚.ма`сову інтервенцію 
в Ливані','. Такі самі обвину-
.-шченкя видвнгас уряд Ли-
шну, наводячи ряд доказів 
на те, що лнввнські повстан-
ді пролі уряду мають рі-
шальну допомогу з боку 

міністерства` т а яг о р д о нннх 
справ в Лондоні заявив, що 
немає нічого такого, що „при-
чиннлося б до ревізії нашого 
становища, яке вже зайняв 
сер Пір.-он Діксон в Об'сдна-
ннх Націях". 

йому полі: 

ПАРТІЯ АДЕНАУЕРА ВИГРАЛА ВИБОРИ 
В ПІВНІЧНІЙ НАДРЕНІЇ І ФЕСТФАЛІЇ 

Бонн, Німеччина. — Хри-
стнянсько-демократична пар-
гія канцлера Аденауера від-

Греція; приєднується до 
єгилетсьно-юґоелавсьних розмов 

Пула, Югославія. Юґо-)чої співпраці Греції із Юго-
`лавський уряд іюиідомип о-

несла велику перемогу у ви-
борах до місцевого самоуп-

92 місця на всіх 150 в місце-
вому парляменті. Решту, 58 
місць здобули соціяльні демо-
мократн. Вибори відбувалися 
у великій мірі під гаслом ве-
деної д-ром Аденауером ні-

рявного парляменту Північної, мецької політики, зокрема під 
Надренії і Вестфа.пії, найбіль-1 гаслом пропонованого тепер 
шнх т. зв. країв Західньої Ні- ним озброєння німецької ар-
мецької Федератігвної Респуб-1 мії американською атомовою 
ліки, що відбулися минулої. зброєю з уваги на совєтську 
Неділі, 6-го липня.. Згідно з загрозу. В цій політиці Аде-
першими обрахунками, хрис- науер, а з ним і західній світ. 
талиські демократи здобули знов%- відніс велику перемогу. 

Французи почали евакуацію своїх військ 
із Тунісії 

Кастро зайвин, що америкаи-

тя, тоді сума 64,000 доляр‡в ворожити". 

буде між них поділена, себто 
кожний з них дістане по 32.-
000 долярів. Минулої неділі. 
6-го липня обидва змаѓўни 
правильно відповіли на пи-
тання вартости 4.000 долярів 
Сі'ма нагороди за правильні 
відповіді збільшується в арит 
метичній прогресії, себто по-
двоюсться. В наступну неді-
лю вони відповідатимуть на 
запити 8,000 долярів. опісля 
16,000 і так аж до 64.000, як-
що відповідатимуть правиль-
но. Д-р Сас-Яворський вже на 
цьому першому виступі мав 
нагоду, щоб знову підкресли-
ти своє українське походжен-
Hg та сказати дещо про труд 
нощі. зокрема мовні, що їх 
мусіли перемогти українські 
поселенці ‚щоб могти викори-і 
стовувати необмежені амери-
канські можливості, доказом 
яких може бути і цей його 
телевізійний виступ. Ці зма-
гання д-р Сас-Яворський ха-
рактериа у в а в українським 
прислів'ям: „Навчила біда 

Сфакс. Тунісія. В неділю .тих французьких з'єднань, щц 
З липня ц. р. почалася запля- j перебувають в північній мор 
хована уже давніше й уст"пже-' ській базі в Шзерті Евакуація 
іа^між французьким і тунісь- і проходить спокіііно, без будь-' 
чим урядом евакуація фран-1 яких інцидентів. Не зважаючи 
цузьких Яінськ у Тунісії. У j на порозуміння'ЩОДО евакуа-
Сфаксі завантажено на кора- ції, президент Бургібя не про-
5ель першу тисячу французь-1 являє надто багато оптимізму 
сих вояків, які вже у вівторок j щодо розвитку майбутніх по-
зідплинуть до Альжиру. Запо. і дій у французькій північній с ь к ' закладниќй с доброю охо 
чатќування цієї евакуації вва-' Африці. В одному з газетних 
кають великою політичною інтервю він висловив побою-
перемогою президента Т)-нісії яання. щ'о- примирливий курс 

де Голя не дасть бажаного ус-
піху і що альжирська війна 
може поширитися і на Туні-
сію, а тоді ‚.північна Африка 
буде втрачена для Заходу." 

ріціАно, Що до Бріоні, де від-
?увасться конференція презн-
іента Юг'ос.іавії Тіта з прези-
(ентом Об'єднаної Арабської 
Республіки Гамалем АОдалем 
Нассером. прибуде У вівторок 
цього тижня міністер закор-
донних справ Греції Квинге-
льос Аверо^нІ)-Тосітас, щоб 
взяти участь у цій кон({)ерен-
ції. Рішення Греції приєднати-
-я до єѓипетсько-югославсь-
кнх (юзмов у Бріоні було не-
слодіванкою для західніх дн-
пломатів в Београді- В полі-
тичних колах здогадуються, 
що темою юГославсько-сгнпет-
сько-грецькнх розмов буде не 
тільки бритійсько - грецький 
чонфлікт в справі Кнпру, але 
теж й інші проблеми, зо-
крема м о ж л и вісті, 

славісю та Єгиптом. Міністер 
закордонних справ Греції Аве-
рофф-Тосітас одержав від .мі-
ністра закордонних справ Ю-
гославії Коци Поповіча запро-
піення прибути у відвідини до 
Югославії вже кілька тижнів 
тому, але ці відвідини мали 
від5утися на приќ{нці місяця 
лнпйя. ІЦо вплинуло на їх 
прйсПішення — залишається 
покищо загадкою. У проголо-
шеноМу комунікаті про спільні 
на ради Тіта і Нассера ствер-
джусться, що проходять вони 
успішно і в повному порозу-
мТині. Міністер Аверофф-Тосі-
тас мав би відбути початково 
наради з міністрами закордои-
ннх справ Югославії і Єгип-
Tj', які теж перебувають у 
Бріоні. і потому він взяв би 
участь в розмовах з Тітом і 

блнж- І На`ссером. 

Кубинські повстанці звільнили дальших, 
5-ох заклйДників 

Ґвантанамо, Кубинська Pec- j стро Дозволив звільнити даль-
публіка. Брат провідника шнх 5 американських заклад-
кубннськнх повстанців Рауль ннків, але затримав ще 37 

Габіба Бургібн й вона, згідно 
і французько-туніським дого-
зором, мас охопити 22.000 во-
чків, що перебували досі на 
герені Тунісії, за вийнятком 

осіб, між ними є моряки та 
п р а ц і в янкі' американських 
підприємств на Кубинському 
острові. Ведуться переговори 

У К Р А Ї Н С Ь К А Х Р О Н І К А 
9 міжнародний ХХлг Ўкраї-

нігтів відбудеться в Кисві у 
ів'язку я IV Міжнароднім З'їз-
SOM Славістів, що відбудеться 
цього року в Москві. З'їзд, як 
подаг. „Вітчизна" Ѓкнижка 5-тп 
хл травень ц. р і. буде присвя-
ченкя уіфаІиськІЯ філології, 
.можливо навіть а ишршим охо-
тленням тем мовознавства, Істо-
)іі літератч'рн Я фолкльору і ар-
чеології". У зв'язку з цич- з'їз-
чом мали б приб.чти до Кипвп 
"акі науковці: Тадеуін Лср-
Сплавінський (Польща!, Во-
Гуолав Ѓавранеќ (ЧСРі. Олек-
сандео Пеліч (Гербіяі, Володн-
мио Георгієв (ВолгарІяІ, Кнеж 
іМадяршнна). Петрович (Руму-
чія) Анлре Малон і Франція і. 
Маќс Фасмер - (Німеччинаі та 
інші. 

Q Ярослав Г.І.ІІНІ-І.КНГІ з І̀'" 
стону, аМвее. абсольвент При-

жав титул доктора політичних 
наук за свою дисертацію на те-
му ‚‚Національне питання і со-
астська національна політика в 

роною для повстанців, бо уря-
дові війська президента Батіс-
ти не мають відваги стріляти j про звільнення дальших аме-
або скидати з літаків бомби на рнканців, яких тримають як 
ловстанцш, коли між ними є закладннків повстанці Фіделя 
американські закладниќй. Ќа-1 Кастра. 

У СВІТІ 
О іірмні.ПІНІ .і піаденно-корей-

ськ(іі іцкігресивиоі партії Чи 
Поні" Ама. ніин одержував від 
Піинічпиі Кореї дотації на ве-
іеннн політичної роботи, засу-
-іжено на п'ять років в'язниці 
Від закиду шпигунства його 

Україні після Другої С`нігової -звільнено Чо Вонґ Ам був г.ди-
Війни", Недавно д-р Сілінськип і ним контркандядатом Снигмани 
5ув призначений доцентом в і Рі піч час виборів І9М-Г0 року. 
Цаглес Каледжі при РутГерс 9 Під час єноЌ інтанніх від-
Уніітерситеті в Ню ПрннсЙТс, Н. яідин и А.іьжирІ. Що відбулися 
ГХж Д-р Вілінеький прігбув до 
ЗДА в ІЛґ(і }юці з Німеччини. 
де закінчив гімназію в Гослярі, 
Він г. теж автором ирпці про 
„Український визвольний рух 
після 1920 року", написано! під 
час його студій в каледжі Гар-
вардського Університету. 

9 У Львівській області пи-
ходить тепер один літературно-
громадський та політичний жур-
нал .‚Жовтень", три обласні ѓа-
зети, 29 районових газет та по-

дня 1 і 2-го яипнч и р. Фоан-
цулький прем'єр ІПарль де Ґоль 
заявив, що він дас свос слово, 
що всі люди ўі території Аль-
жиру будуть рівними Промов-
ляв де Голь на зібранні мусуль-
мчн в ОДНОМУ а міст поблизу 
марокканського кордону. 

9 У суідні.пму І'.і-р.іінІ відбу-
лася з кінцем червня Ц р та-
г.мна нарада представників за-
хіаньо. і іччгтоально-европейсь-
кнх КОМУН '-тичних партій Кон-

стонського Університету, одер-1 інших часописів. 

.фммвція відбулаі-ь а ініціативи 
над Г0 шкільних, фабричних та і зохідньо-німецькоі комтаістич-

ноі партії, забороненої урядом 

Аденауера. В конференції взя-
ли участь представники кому. 
ністичних партій Бельгії. Данії. 
Франції, Британії. Італії, Люк-
сембургу. ГолляндіТх Норвегії, 
Австрії. Швеції, Польщі, Чехо-
Словаччини, ШваАцаріІ і Захід, 
ньоі ва Східньоі Німеччиии. Co. 
встська компартії не була на 
цій конференції заступлена. 

9 У французькому селі Сей 
ІІІКОЛЯЄ ЕИ Фпрг у східній 
Франції впав на головку вуля-
цю американський турбомоторо-
внй бойовий літак, вбивши двоє 
дітей: 3-літнього Гбрве Воияе-
та І його н-РІЧНУ сестру Едиту. 
Пілот врятувався з допомогою 
нараигуту. 

9 В Ксігініі засуджено двох 
комуніітів на 12 місяців в'яа-
ницї за ѓпробу організувати в 
Сарагосѓі підпільну коиуяістнч-
ну прганізацію Дванадцять ін-
ших підсудних в цьому ж про-
кесі засуджено на ару в'язниці 
чід трьох місяців до семи років. 
Шістьох підсудних звільнено. 
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ЧУЖИНЕЦЬ У РАЮ 

ДАРЕМНИЙ ШАНТАЖ 
У своїх політичних взаєминах Із вільним світом, осо-

бливо із З'сдинсннмн Державами Америки. Совстн. черво-
НИЙ Китай та інші комуністичні країни, но кя‡очі! мо;к шво— 
елі добитися бажаних їм успіхів чи поѓтўіюќ, луже часто 
вдаються до таких злочинних метод, як грошовий ЧИ Ilo.li-
тичнпі'і шантаж; Підбальоріос їх в тому типове- для злочин-
ного світу сподівання,'ЩО може хоч таким чином пощастить 
вимусити в протилежної сторони такі чи інші концесії. В 
цій політиці шантажу починають наслідувати комуністів та` 
кож і ПреЛСТйвШисН ДЄвКНХ інших народів. N 

ТИПОВИМ ДЛЯ шгі ПОЛІТИКИ лпнтажу" 6.v7i'o"Намагання до-
бигнсп від ЗДА Г.ГОДИ на прпцняттл чорноного Китаю до Оіі 
з допомогою торгів за звільнення з тсѓ країни залрещтпва-
них і ув'язнених безправно американських громадян. Від-
мовившись рішучо заплатити таку ціну, американському 
}рядові пощастило таки на протязі кількох останніх років 
добитися звільнення 72 із 76 затримуваних у червоному Ќи-
таї яисрнканців, і. як заляил на своїЌ пресовій конференції 
державний секретар Доллсс, ўрад ЗДА мас чимало підстав 
сподіватися, що. не зважаючи на всі труднощі, пін доб'иться 
звільнення і решти (чотирьох) американців. 

Червень 1958 року приніс дальші спроби комуніетич-
яого шантажу, цим ралом збоку східньо-німсцького комуніс-
тячяоі о уряду, залежного вповні від Мо'`кпи. і трохи зго-
дом збоку самого ж Совстського СоюзЎ' Захопивши 7-го чср-
вня ц. р. американський гелікоптер і ного дев'ятичлснну за-
логу. східньо-німсцькі комуністи відмовляються ЗВІЛЬНИТИ 
затримуваних вояків, намагаючись використати цеп інцн-
дент знову ж таки для політичного шаіітажу: визнання 
Америкою комуністичного режиму в С'хідній Німе 
цілих три тижні пізніше, 27-го червня Сопліі 
приземлитися на території совстської Вірменії американський 
літак, що збився із свбсї доропі між Кнпром і Тегераном 

Вони пишаються як справ-
жні святині науки не тільки 
по великих містах, але н по 
всіх закутшш$ цієї чудової 
крайпі. У малих містечках, 
навіть селах глухих провін-
цііі стоять публічні бібліотс-
ки, як палати багаті, вн-
вінувані, звичайно дар яко-
гось місцевого фабриканта. 
пі" забажав купити за свою 
фортуну безсмертя. 

Ось будівля публічної біб-
ліотскн в КОЛОНІАЛЬНОМУ сти-
лі. Щоб запевнити їй тишу й̀  
настрій святині. оточено чі 
маленьким парком. Навіть 
фонтан посеред нього. Стоїть 
струнка Грація в позі бале-
ринн. її ніжка наступила на 
голову дельфіна. Б'с вода 
струмком з пащі риби, бри-
жнться невпинно басейн під 
лагідною зливою. 

Обстрижені рівненько кущі 
обабіч доріжок. Л літній сто-
рож іцс прочнщус доріжки, 
ще підстрнгас кушдкн. 

Східці, двері. Бібліотекарка 
— сивоволоса пані. Кругом, 
як звичайно в бібліотеці. ЃДо-
л и ц і . . . Хребти книжок. Сто-

знастс Літтл Рок? Ви знастс... ‚його здійсшос „народ-богоно-

І Очі модерної Бічер Стов за- ссць? . . " 
палахкотіли и у р нтанськнм j Юрба шкільної дітвори 
завзяттям, її мова ринула не- влилася в бібліотеку в радіс-

внявилося, що ця дивна страмно, все далі й далі хи- ному, передвакаційному на-
поява не з „Спутніка". При-'мерними закрутами людсько- строї. Надійшов задуманий 
ніс н легально, ввічливо и го незнання. Чужинець 'у раю юнак. Мабуть, випускник, пе 

Теодор Мацьків V 

ЩЕ ПРО КАТЕДРУ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
В ЗДА 

услужно аж у цю закутану, 
аж на бібліотечний стіл фс-
деральний поштар. 

— А хто платить за цей 
журнал ? 

— Нам присилають бсз-
платно. 

Все ясно. Здасться, нічого 
далі й запитувати. Важко 
брати на себе невдячну ролю 
інтруза, що сколнхус ідилію 
спокою, ситостн it вигоди. 
Але серце чужинця і в раю 
неспокійне. Йому ввнжають-
ся бачені в пеклі сцени, — 
тортури, диявольські танки 
на побойовищах. Підшспти й 
з р а д а . . . 

— Чи не думастс, що цьо-
му журналові не місце в ва-
шій бібліотеці? 

Справді, сміливість велика. 
І роля інтруза невдячна. Очі 
пуританки говорять про це 
недвозначно. Вона не може 
зрозуміти, чому б не місце. 
Твердий пуританський дух, 

замовк, вражений цим завзят- ред останнім іспитом. Зупи-
тям. Невже ж це те саме — ннвся біля стенду з журнала-
спораднчне о г р а блювання ми. Що це? Не бачив ще. 
ґенґстерамн і систематичне ЮССР! 
ограблювання населення дер-1 Присів з журналом. Зачи-
жавою на протязі десятиліть? тався надовго, видимо заін-
Невже ж можна порівнювати тересованнй. Вибігла гамір-
внбухи неминучого расового лива дітвора. А він ще сидить 
тертя, що їх знас багато' кра- і чнтас. Як чудово! Є вже та-f 
їн, що їм протидіс з усісю рі- ќа країна. Там освіта даром, 
шучістю держава, невже ж Ось які величаві університе-
можна порівнювати це з ма- ти. Платні вакації, дармові 
совим народовбнвством, внни- курорти . . . Модерні будівлі, 
щснням цілих народів, вимо- Там ніхто не турбусться ре-
ренням голодом непокірних цесісю. безробіттям. Там . . . 
саме в почутті расової ви-; Де? Де с така країна? На 
щостн і нстсрпимостн до іно- всьому земному просторі да-
родців? Невже ж справді оті ремно її шукати! Але хто по-
святииі науки мають стати вірить у це? Читати басчки 
прямими органами пропаган- про нову Утопію куди прн-
ди цього жахливого ладу, що синіше . . . 

загартований у трудолюбнво-
ять скромно світові величі з сті, в своєрідній життьовій 
кількома томиками поруч ‚асксзі. І оповитий дитинним 

- .„„ , . _ під таким с л ш ш и ш заіилив-
провінцінннх продуцентів, що ідеалізмом. Все, створене ЛЮ-І 
розпаношнлнся на півтори диною, нехай буде доступне к о м А л е ' иаправду, ціла Ні-
полнці. Монументальна Ен-) ЛІОдині. Тут - бібліотека. У-меччина забула в останніх 
циклопсдія Британіќя, світо- j тисячах томів записані пори- ‚тижнях про всі найважливі-
ві ќ л я с н ќ и . . . н а у к а . . . (ви великих умів. Тут історія Ш І ПОЛІТИЧНІ справи, а жила 

Тихо на тій стороні. Нема, блукання людського духа на ‚ ^ футбольними змаган-
кому струсити пилюги з Д е - ( ш л я х у матсріяльлого и Ayxo-jH J I M } f в ^ .- Я к fli в 
карта. Спжо.111. Юма. Канта. ВОго поступу. У шуканні кра-j .ч,, ї н , в і д б у в а в с я М і ж я а . 
Час від часу заблукає туди Щ О Го життя, справедливішого. й ф у т 0 о л ь н и й Т у р н і р . 
відвідувач, надбіжить. захска- л а д у . Досконалішого п і з н а н - К о ж п с р е м о г у „іМЄцької 
ний ...снлсмеи . щоб допов- „ я світу. Тут куток легкої, н и запивало ціле насс-
нитн епос комерційне знання. J розваги, інформації, практич-І н н я с о т к а м н тасяч л і і в 

визнання А так кроки відвідувачів j н и х порад. Чому ж і цьому І н в а та в и н а П о п с р с м о з і 
сччіші. Ио невхильно спрямовуються на журналові не дати тут місця? ,и . Аргентиною й Югосла-
прнмуснлн другу сторону, де красується у ньому подані інформації в і с ' ю н і м е ц ь к и й н а р і д ш а л і В ( 

Н). Студннськнй 

„НАЦІОНАЛЬНА КАТАСТРОФА" 
Мюнхен. — Ви здивовані якби ми перемогли, був би 

будете. Шановні Читачі, про-1 хіба встановлений „націо-
чигдвши допис із Німеччини 

стенд з .‚осстссллерами 
розмальована ракета 

Де про життя н осяѓй в іншій 
над `, країні. У ' великій, славній 

і, захопивши його О-ч ієниў залогу, намагалися внкорнста- фантастичними повістями про країні. Чи не цікаво? 
ти цілий інцидент для обвинувачування Америки в . . . а г - міжплянстарні подорожі. Де — Цікаво. І було б навіть 
ресивлнх замірах і в . . .загострюванні „холоднЃі війни", j стіл з часописами. І як букет .ду Ж С цікаво, якщо б . . . " 

стенд з журналами, j __ Я к щ о б ? 

— Побо ю ю с ь, 
Звичайно, було б найлегшою річчю піти на вимоги шан-1 „„ „л ,„;. . , і я ^ ,Сг.о 

тажнспв і добитися :шільнсння схоплених шімн і придср-' - , п а и ( І ) д . . к Е І ) П 
ЖуВННИХ бЄЗПраВНО РроМ.ІДЯН З ДОПОМОГОЮ ВІІКуну 411 Т В К О Ї { І ^ ^ VTPJOMIK К п І і т 
або іншої поліпічної поступки. Але такий шлях не з:ідо-
вольнив би іпантажіістів, а, навпаки, за'охотив би до даль-
ппіх шантажів. до лальшого створюваи"я потрібних їм інци-
ДРНТІВ і до дальшого придержування, як закладниќй}, цп-
вільних та військових осіб. Тому, як заявив Джан Фостер 
Доллсс на своїй ЦЬОГОТИЖНСВІЙ конференції. ЗДА відкнда-
ли і відкидитимуть такі спроби шантажу, щоб добитися 
звільнення своїх громадян, полонених чи злкладннкіп, яле 
добиватимуться цього звільнення всіма іншими відповідними 
й доступними для них засобами. 

ВНСЛОВЛЮЮЧН засаду, що .'VIA це підуть ніколи на ви-
моги політичних шантажистів, Доллсс перестеріг їх луже 
рішуче протп наслідків стосованого ними шантажу. .‚Нама-
гання добитися політнчшіх успіхів з допомогою таких мс-
тодів шантажу с дужо невластивою дорогою до цілі. Я ду-
маю, що воно може мати цілком протилежні висліди для MOMV серці цісї країни отой 

політрук? Аж страшно! 06-
ломить зараз зграбну ніжку 
Ґрації. Сплесне востаннс фон-
тан і затихне. Вкриється ба-
сейн цвіллю й жабуринням... 
Накаже політрук сторожеві 
кинути оте буржуазне обстри-
гання. Пора їм обндвом за-
ложнтн ревќом. Пора прочи-
щати в зарослих добробуту 
класові доріжки. Підстригати 
рівненько та безжалісно роз-
буяле капіталістичне суспіль-
ство на соціялістичшпі л а д . . . 

— Як цей журнал попав у 
вашу бібліотеку? 

Пані в темній сукні підвс-

! к в т в 
кольо-

Ерґосі. По-
пюлср Мекенік. Крішчісн Фс-
міли. Модерн Гавскіпінґ . . . 

Який широкий спектр заін-
тересувань! Яка безжурність 
і вибагливість! Але що це 
визирас блідоголубе зза Мо-
дерн Романсес? ЮССР! 

Доводиться протирати очі. 
Але з'ава не уступає, і таке 
вражений, ніби з-за стрункої 
постаті Грації, що біля фоп-
тану, визирнув причепурений 
снкаведнст. І де він з'зявся в 
тій заќўгині? Хіба д ..CnjTHi-
ка" злетів і приземлився за 
ріками, за морями, аж у са-

чн мені 
вдасться передати причину 
мого безмежного здивування 
на вид цього журналу в ва 

а ремісові гри з іншим;! на-
родами сприймав принаймні з 
(‚-докосм. Аж сталася „націо-
нальна драма": кілька днів 
тому дружина Німеччини про-
грала в користь Швеції. Чи 
мадярський суддя був не-
справедлнвий. чи шведи по-
казали себе кращими грача-
мн, ніж німці, все це не мало 

тич. хто пробує стосуватн шантаж, І ті. хто його стосўе, за 
знавши невдачі, дуже скозо відмовлясться від його стоеу-
вання. З другого боку — продовжував Доллсс - найгір-
вшм виходом із ситуації було б плачення вимаганого окупу 
за звільнення наших громадян . . . Воно б тільки заохотило 
до дальшого . схоплювання американських громадян і до 
використовування їх. як заиладників". . 

Такими не безпиглядіінмн. а то й фатальними для про-
паганднрипї боротьби з тиранією треба трактувати її сктан-
ні спроби кубинських повстанців, що ведуть боротьбу проти, 
диктаторського режиму Батісти, використовувати схоплюва-
них ними ѓімериканських і каиадійськнх громадян, усе цн-
вільних людей, для Швігттшуваиня Америки. Така метода, 
перейнята живцем під комуністичних генгстеріп. мом{с в рс-
зультаті з.мобілі..упатн проти кубинських повстанців при-
хильну для них дo :̂i амгрикгінську опінію. З другого боку, 
вона може викликати цілком небажані для справи кубннсь-
кнх повстанців заходи, особливо в ситуації, коли терпеливість 
і внрозуміщія шантажованого доходить докраю. Домагання 
кчдатннх членів амсрііканського Конгресу застосувати JM-
шучІ кроки для припинення самоволі кубинських повстан-
ців маюп. також спою вимову. Політика шантажу, стосова-
на проводом куоинськнх повстанців, може впявитпея не 
тільки даремною, але й пажкою політичною помилкою, за 
яку їм треГ`а буде дорого заплатити. 

Рішуче становище Америки проти політичного шанта-
жу і шантачшстів вя;с в останніх днях дало деякі позитивні 
результати. 

ла очі від картотеки. Голова Л І П ' Я Н К И Й нори, про хуліґан-
масстатичио сива. Сивина і с т в о ? 
темний одяг навівають вра-
л{ення портретности. На об-
лнччі риска сухости, аскеза 
в тонких, затиснених устах. 
Пуританка! У її очах тепер 
дещо збентеження на це не-
звичайнс питання від незна-
ііомої людини, очевидно чу 

шій бібліотеці. Справді, ціка-, ніякого значення. П'ятндеся-
во було б прочитати його, як-1 тимільйоновий нарід Захід-
що б . . . Якщо б цей журнал J ньої Німеччини переживав 
складався в тому самому ду-
ховому кліматі, що оті тися-
чі томів. У кліматі безогляд-
ного визнання моральних за-` 
сад правди. Служіння правді, 
і тільки правді! Якщо хто з̀  
отих авторів і помилявся в 
своїх висновках, так тільки 
внаслідок обмежености люд-
ського пізнання. І в тих жур-
налах, що на стенді, совісна 
інформація або більше чи 
менше мудра розвага. Довір-
лнво й спокійно бере їх люд-
ська рука. І, уявіть собі, ви 
підсуваєте цій руні фаль-
шивку. 

— Що? 
— Фальши в к у. Так-так. 

Цей журнал — одна фаль-
шивка. Все спрепароване. Не-
вигідні для режиму факти 
промовчано зовсім, другі під-
несено, уяскравлено. Це ж 
суцільна пропаганда, щоб 
ввести в блуд тих, хто не 
знас дінсности. Чому не на-
пишуть воші про злидні і го-
лод мільйонів, про нужденні 

нангостршіс почуття та при-
гноблення. А коли вчора 
прийшла вістка, зрештою пе-
редавана телевізією і радіо-
програмамн, про псремогу 
'Франції над Німеччиною з 
рахунком 6:3. похнюпили 
свої голови німці без огляду 
на політичну приналежність 
чи на стать. Коли я заявив 
моїй господині, що Німеччина 
програла в користь Франції, ця 
жінка, яка не цікавиться жад-
ною політикою, а мас тільки 
одну журбу, щоб її дочка не 
вийшла заміж за свангелика. 
сказала, подаючи мені сні-

нальний день перемоги 
І справді, в останніх двох 

тижнях німецьке населення 
не реагувало на напад боль-
шевицької юрби на німецьку 
амбасаду в Москві, зовсім не 
цікавилось питанням атомово-
го озброєння німецького вій-
ська і забуло про всі ‚фолькс-
бефрагунґен'. тобто про пле-
бісцити в поодиноких краях 
щодо внвінування німецького 
війська в атомову зброю. Це 
питання мас вирішити в най-
ближчих тижнях найвищий 
німецький суд. 

Німеччина забула також 
про вибори до крайового сой-
му найбільшого німецького 
краю — Північної Надренії і 
Всстфалії. що відбуваються 
під гаслом за чн проти ато-
мової зброї. А цей край дає 
найбільшу кількість послів, 
отже вибори мають показати, 
чи прилюдна опінія підтри-
мус політику Адснауера. На-
віть бундестаг перетворився у 
загальне віче в зв'язку з 
цими виборами. Такого кри-
ку й метушні мн ніколи не 
бачили ще в німецькому пар-
ляменті. І коли союзний мі-
ністер Блянк сказав соціяліс-
там, що вони грають на 'ін-
стинктах черні в Надренії й 
Вестфалії, зчинився такий га-
мір, що здавалося бундестаг 
вилетить у повітря. Але це 
було помилкове враження. 
Думаємо, що всі німецькі по-
сли, без огляду на те, до якої 
фракції вони належать, обго-
ворювали вдома з своїми дру-
жинами і дітьми найактуаль-
нішу справу: хто виграє ф^т-
больний ті"рнір в Швеції? 

жинцл. 

— І ми висилаємо такий 
журнал тули. І ми не пншс-
мо всього про свою країну. 

— Але ж . . . 
— Пождіть. І мн маємо 

ґснгстерство, корупцію! І в 
нас не все світло. У нас вс-

1 ликі расові проблеми. . . Ви 

дання: „Яка я щаслива, що Зрештою, якщо спорт не об' 
вчора не бачила телевізії". Це, сднус народів, то не об'єднує 
— не окремий випадок. І народів, і музика. Колись у 

Німецькі „патріоти", рсван-' Варшаві ми були свідком, як 
шуючись за перемогу Швеції, французький амбасадор вий-
над Німеччиною, зірвали в шов із залі під час Шопснів-
Аахені шведський прапор, І сьќого концерту, коли поль-
якин повівав на майдані кін- С Ь К И Й промовець забув згада. 
сьќого турніру, що є. як зви-1

 в , Ш о п е н а п л н . 
чанно в Німеччині, не тіль-
ки найбільшою спортовою л а н е т і л ь к и польська, але 
сенсацією, але й найелеґант- й французька кров, 
нішнм спортовнм змаганням, ' 

У справі заснування кате-
дри українознавства при од-
ному з американських універ-
ситетів п о я вилися статті 
проф. Р. Смаль-Стоцького, п. 
Степана Горака, проф. Л. 
Шанковського та проф. К. 
Меннінґа. 

Проф. Р. Смаль-Стоцькнй 
зазначив, що з уваги на мі-
німальну фрсквенцію україн-
ських студентів, оплачування 
такої катедрн с нсраціональ-
нс. 

Проф. Л. Шанковський. 
признаючи цю .‚Ахіллеву п'я-
ту", старався доказати, що 
навіть мінімальне число сту-
діюючнх не повинно бути ар-
ґунентом проти заснування 
катедрн за українські громад-
ські гроші. Він пише: Зав-
дання катедрн українознав-
ства при одному з амернкан-
`ськях універсттетів мн не ба-
чнмо в організуванні курсів 
українознавства, катедра, об-
саджена фаховою силою, по-
винна розгорніти широку на-
укову працю з ділянки укра-
їнознавства (тобто українсь-
кої історії. літературознав-
ства, української економіки, 
історії розвитку української 
політичної думки, чн теж ук-
раїнського націоналізму), з 
якої користали б широкі аме-
риканськІ кола. При такій ка-
тедрі повинен, наприклад, іс-
нуватн науковий український 
ж^тінал, повинні видаватися 
наукові праці професорів, до-
центів, асистентів, а теж вар-
тісні семінарійні праці сту-
дентів, звичайно англійською 
мовою, при чому такі вндан-
ня повинні розсилатися до 
всіх університетів і високих 
шкіл шляхом обміну, запов-
нюючи, таким чином, існую-
чу прогалину в ділянці амс 
рнканської науки українозна-
вства". 

Ідея і плян поднвугідні, але 
нехай мені буде вільно спи 
тати проф. Шанковського, чн 
одна фахова сила фізично 
змогла б хоч частинно пере-
вестн задуманий плян при 
катедрі українознавства, рям 
ці діяння якої далеко пере 
ходять її засяг, і тому треба б 
радше говорити про засну-
вання українського науково-
го інституту як катсдри. 

Одначе, почнімо від основ-
ного питання, а саме: що є 
метою кожної катедрн у ви 
сокіл школі? Думаю, що її 
метою є дати фахове знання 
студентові, що студіює дану 
дисципліну. Публікація нау-
кових праць — самозрозумі-
ла. Консеквентно метою кяте-
дрн українознавства повинно 
бути саме організування стнс-
лнх курсів української філо-
логії, літератури, історії та 
інших предметів, потрібних 
для вивчення цісї днсциплі-
ни, щоб виховати українісѓтів 
чи знавців Східньої Европи. 
як далеко ці студії зв'язані 
з катедрою украшознавства. 

В усіх університетах у всіх 
ліберальних краях, в амсри-
канських зокрема, прийнято, 
що коли є відповідне число 
студентів, які хочуть студію-
вати якусь нову дисципліну, 
то університет сам дбає про 

де людина і кінь об'сднують-
ся в одно, щоб перемогти. 

Але були й інші німці. 
Один із найвизначніших ди-
риѓентів Мюнхену, у якого я 
перебував як гість, прийшов 
додому з такими словами: 
„Який я щасливий, що шведи 
нас побили, бо в Німеччині 
постало таке божевілля, що, 
І І І І 

Кожгоій свідпжий ужрлінець п 
кожна свідоия ткряіяка впажа-
ють своїм обов'азком сіоятм в 
(МЛах Укііпііи`ького Пгхродного 

Опюзу, щоб своїм члеяетмю 
зАІльшііта надра ІдНЬпгж 
ГШмЬюмшх прлгивииків 

раціональною, с навіть поде-
кудн неповажним ставленцям 
справи. 

Ці громадські гроші можна 
б присвятити саме на ту ціль, 
яка лежить на серці не тіль-
ки проф. Л. Шанковському, 
але й нам усім — тобто ви-
давання наукових праць в 
англійській мові, з яких ко-` 
рнсталн б в першу чергу 
американські наукові та шн-
рокі кола. 

Щоб видавати такі науко-
ві праці, не потрібно заснову-
ватн катедру українознавства, 
тут аж проситься згадати, що 
ЎНС, наприклад, видав М. 
Грушевського „Історію Укра-
їнн" в англійській мові, нак-
ладом Єйлського універснте-
ту, яка вже зробила і робить 
свою роботу. ч 

Коли б НТШ дістало хоч 
одну третину з тієї суми, то 
можна було б дати можли-
вість тим українським нау-
ковцям, що не МОЖІТЬ сьо-
годні науково працювати, пи-
сати наукові праці і саме та-
ким чином заповнити існую-
чу прогалину в ділянці аме-
риканської науки про Східню 
Европу. НТЩ мас наукове 
признання у міжнародному 
науковому світі і напевно 
зробить те саме, що зробила 
б катедра українознавства 
при Колумбійському уиівер-
снтсті, коли б наші земляки 
не пощадили своїх чеків. 

Треба мати на увазі, як це 
завважує д-р І. Лисяк-Руд-. 
ницький у своїй статті „НсраІ-
ціональне планування'! („Ли-
сти до Приятелів", лютий 
1958). що для американця 
навіть з академічною освітою 
українська проблема є далека 
і екзотична. .Нашим завдан-
ням повинно бути видання 
солідних наукових праць з 
ділянки українознавства для 
американських учених, пуб-
ліцистів, урядовців різних ус-
танов, які слідкують за на-
ми і від яких залежить пос-
тава офіційних американсь-
ких кол, ба навіть широкої 
громадської опінії. 

Корнстаючн. з нагоди, згв,-
даю, що таку, катедру украї-
нознавства я зорганізував 
був при Сетон Голл універ-
ситеті весною 1951 року, і 
проіснувала вона до 1953 
року. Українська мова була 
оголошувана ^протягом того 
часу в універеитетськнх ка-
талогах і була на тих саМих 
правах, що й.ініпі чужі мо-
ви. Студент, щБ ̀ скінчив курс 
української мови, діставав 12 
„кредитів". На тому курсі ви-
кладав я. крім граматики ук-
раїнської мови, ще й корот-
кий ќj-рс історії України. 

Не зважаючи на заохоту в 
нашій пресі, зголосилося 14 
студентів, а закінчило вісім, 
з чого двоє було англійського 
походження, а тільки один з 
нової еміграції 

Заходом цього курсу відбу-
лнся в університетській авлі 
три імпрези з участю знаних 
українських мистців, одна з 
них була передавана через 
університетську радіовисиль-
ню. До речі буде згадати, що 

організацію такої катсдри. Це дирекція ралповнсильні да-

"``і .‚Ранком о ѓод. 9-ій закликав мене комісар Бонтембаль 
!і на персслухання. Повторилось знову те саме, з тим, що я 
У і зажадав, щоб мене зведено з Новаком, бо інакше я не мо-

І ї ї П Я І ѓ О ^ Д Н А P f Y I " l ' C P ТІ А ТІЛ і.'Ьку нічого говорити. На це показано мені знімку Вождя: 
Ш Л Т І Л и і Т І П А І VJ 1 1 Lil Х 1 А І Т І В Вождь лежав, вкритий білою скатертю, голова відкрита, очі 

І (До 20-лІття трагічної емертя сл. п. полк G. Коновальця) і , "творені, на обличчі малювався біль. Перше враження в 
Џ U мене було, що він лежить тяжко хворий у шпиталі. Я за-
`ЛвЖЗИШЬ.-'``івМіі..,. шг^л^ь. ^tu. .;.-4ШІ^.^ШШ` .„`^ш^л^ььЛ J жадав негайно привести мене до Вождя. Поліційний комі-

cap пояснив, що Новак упав жертвою замаху і лежить тяж-
ко хворий у шпиталі, і що я зараз із ним туДй під`у .̀ 

„Коли я почув про замах, у мене виникла негайно асо-
ціяціл з Всльмудом. Я сказав, що хочу подати те, що про 
всю цю справу думаю. Негайно подав я своє дійсне пріз-
вкще, прізвище „Новака" і ствердив, що замах зробили 
большевнкн. бо Вождь приїздив саме на зустріч із одним 
українцем із СССР. Я зажадав негайно перешукати всі со-

(31) 
„За дві-трн годнші покликали мене і розпитували про 

мої біографічні дати, чого я приїхав до Роттердаму. Я від-
повів, що мій приїзд мав приватний характер, приїхав я у 
торговельній справі та маю умовлену зустріч із Новаком, 
що його й шукав у готелі ..Централі.". Панове ж різними 
перехресними питаннями старалися мої запбдайня збити. 
але я обстоював на своєму. Твердили, що Попаќ знаходить-1 вепські кораблі в пристані, наводячи аналогію з Міллсром. 

дійсно в пристані був корабель від суботи, а у вівторок о 
год. 18 від'їхав. 

„Тепер ўспів я, ня основі різних моментів, що доходили 
до мене в зв'язку з слідством, скласти собі.образ подій, що 
відбулися попереднього дня. Поліцінні урядовці, одначе, від-
мовлялнся подавати мені будь-які дані, хоча я того настир-
лнво домагався . . . Побачив я між поліційними урядовцями 
чоловіка, подібного до Вельмуда. Я взяв його знімку і з по-
ліційннм урядовцем почав обходити льокалі, де могли пе-
рсбувати Вельмуд чн Вождь. Скоро мн ствердили, що пе-
ред полуднем дійсно такий чоловік був у кількох льока-
лях, де служба його точно описувала. Опис був згідний з ' на основі досвіду проф. P. і так курс української мови 

ся у них і говорить зовсім інакше. Коли я жадав конфрон-
тації. то її відкидали, показували лише валізку. Що була 
дійсно зовсім.схожа на ту, що мав Вождь. Мені подали до 
відома, що мусять мене задержати, поки виясниться справа. 
властиво, поки не вияснять, хто я. 

„Про подію, що скоїлося, ні словечком не згадували. 
Навпаки, намагалися викликати в мені переконання, що 
Вождя вони теж притримали. 

„Я ПІШОВ ДО КеЛІЇ, НІ №І ХВИЛИНў lie ПрИпускаЮЧП тоЃ ' , 
що сталося. Я був певний, що вони придержали Вождя. 
Роздумував лише над тим. яка могла бути тому причина. 
Турбувала мене найбільше можливість, що Вождя могли 
притримати з якимись речами, що він їх був обіцяв привез-
ти Вельмудові. Серед таких думок перечекав я до ранку. 
маючи надію, що може десь припадково зможу побачити 
Вождя та впевнитися, що він дійсно тут. Заходила ще ио-
жлнвість, що його речі з готелю забрано, а він сам пішов 
до міста і нічого про цс не знав або виїхав. 

„Поліцінні урядники поставилися з недовір'ям до моїх 
заподань. Не могли ніяк зрозуміти, що це — Україна, вкін-
ці назвали смішними мої претенсії перешукувати совстські 
кораблі. Так само постав'ився до мого домагання прокурор, 
що. на моє жадання, прийшов до мене і категорично від-
мовнвся виконати мої домагання. 

„О год. 11-ій повезли мене до шпиталю. Там л, однак, 
Вождя живим не з а с т а в . . . ' ` ` 

„Мені стала ясною тепер уся справа. Я ще раз зажадав 
пошукування за вбійником. який, на мою думку, міг схоро-
ннтнся на кораблі. Я почав докладно розповідати про тс тло. 
на якому виникла справа, щоб викликати серед людей, що 
провадили слідство, зрозуміння до української справи. Ме-
не запевняли, що все, що слідство вимагає, вже зроблено. 

„На другий день, одначе, коли я запитав про вислід 
ревізії на кораблях, сказали мені, що цього зробити' не мо-
гли, бо це наразило б торговельні відносини з СССР, хоча, 

дійсним виглядом Вельмуда, з його мовою, поведінкою. Ми 
ствердили, що Вельмуд від 9 год. ранку був у трьох льо-
калях при головному бульварі. Тому, що рух у льокалях 
у цей час був майже ніякий, служба могла легко звернути 
увагу на одного гостя, тим більше, що це був чужинець, 
який слабо володів німецькою мовою. 

„У льокалі. до якого прийшов Вельмуд о год. 9, зізна-
ли два кельнери-свідки, що він замовив собі каву і моро-
зиво, посидів з годину і, заплативши, відійшов. Був еле-
гантно вбраний, без плаща і капелюха, під лівою 'рукою 
мав два пакети. Ці пакети перепаковував. Кельнер це собі 
точно пригадує, бо, перепаковуючи, просив гість у нього 
паперу, а що кельнер такого не мав, радив йому взяти ча-
сопис, який то гість купив у кольпортера, що зайшов до 
льокалю. По десятій годині гість, заплативши, відійшов. 

„Ствердили ми, що тотожній з опису осібняк заходив 
перед 11-ою годиною до другого льокалю, кілька кам'яниць 
далі в напрямку наварні „Атлянта", — до льокалю перед 
ратушем із годинниковою вежею. Він мав під однією рукою 
пакет розміру пуделка до черевиків, завивенкй у г а з е т н а 
в другій — рукавички . . . Замовив собі лімонаду і спокійно 

незаперечний факт, що коли 
Колумбійсь к н й університет 
відкрив катедру української 
мови для кандидатів, що 
працюють для „мастер" та 
докторських наукових ступ-
нів. а число таких кандида-
тів справді мале, то можна 
вірити, що він напевно подбає 
і без наших громадських гро-
шсй про створення відповід-
ної катсдри для української 
мови і для „андерграджуейт" 
студентів, коли такі зголо-
сяться. 

Коли ж нема відповідного 
числа студснтів-українців для 
такої катедрн. то уфундуван-
ня її за 350,000 доларів тіль-
ки на те, щоб видавати нау-
ковнй журнал чн мати фаса-
ду на Колу'мбійському універ-
снтеті, як слушно зауважив 

вала до диспозиції безплатно 
кожної суботи, вечером пів 
години часу на українсько-
американські передачі, які я 
провадив зі студентами до 
1952 р. В тому ж році пере-
дачу перебрав д-р Т. Крупа, 
і провадив її. якщо не поми-
ляюсь, до 1956 року. 

З ‚уваги на те, що згодом 
зголосилося кілька студентів 
американців українського по-
ходження, які не могли курѓ 
си оплатити, я.старався діс-
тати у наших установах стн-
пендійний фонд в о'мі тися-
чі долярів, заявляючи, що 
готовий передати ці курси, 
коли хтось зголоситься (бо, 
будучи істориком, я не про-
тендував бути `лінгвістом), од-
наче нічого з тото не вийшло. 
Фреквснція була` .мінімальна, 

Смаль-Стоцькнй, є річчю не-1 зліквідувався. 

5? 
ѓу мовою і тим. що часто дивився на годинник ратушевої 
вежі, ніби когось нервово ждав. За кілька хвилин "перед 
12-ою заплатив і вийшов. 

„Подібно зізнали й два кельнери в наварні „Атлянта". . . 
„Для мене обставини події були виясне'ні, велику труд-

ність для дальшого слідства робила, одначе, нсзоріснтова-
ність поліції в українських справах. 

„У четвер по полудні приїхала з Риму дружина Вождя. 
Я в товаристві двох поліційних урядовців вийшов назустріч. 
ПоліцІйні урядовці негайно почали допитувати. Дружина 
Вождя ствердила, шо Вождь, виїжджаючи, `казав, що їде на 
зустріч із чоловіком з Східніх Українських Земель (СУЗ). 
Полковник казав їй також, що той чоловік мав приїхати 
товаровим кораблем. Рівнож оповіла, що Вождь привіз із 
попе'редньої зустрічі цигарки та цукорки. Пані Коновалець 
сказала теж, що назустріч їй мав вийти М. Селешко та прн-
нести гроші. 

„Ця згадка про гроші дала, мабуть, підстав'у поліції а 
ждав на терасі, приглядаючись шрохожям на вулиці. (У льо- властиво журналістам, щ 0 цікавилися кожною доібниііею 
калі, крім нього, були один-два гості. Звернув ва себе ува-1 писати, що Вождь мав дістати гроші від Валюха 

( 



ПОХОРОН КАПІТАНА-ЛЯЙТЕНАНТА 
СВЯТОСЛАВА Ш Р А М Ч Е Н К А 

Ця мала українська докторќа Кохно... 

В суботу, 28-го червня укра-
їнська громада у З'сдинснич 
Державах провожала на міс-
це вічного спочинку свойого 
бойового адмірала українсь-
кої державної воснної фльо-
тн капітана - лейтенанта Овя-
тослава Шрамченка, який по-
мер ненадійно від серцевого 
удару в понеділок 23-го чер-
ввя 1958-го року-у Филадел-
фії. Попередньеґтг.дня, у п'ят-
ннцю-^г?-го червня ц. р. від-
бувся ліарастас в каплиці по-
хоронного заведення Марії Ма-
севнч при величавому здвизі 
українського ѓ р о м адянства. 
Парастас в і д п р авив митр, 
прот. о. Іван Савчуќ у сослу-
жснні. о. К. Даннленка-Данл-
левського. Зорганізовано прий-
шлн ветерани українських ар-
мій із своїми прапорам^і, щоб 
попрощати врочисто свойого 
бойового товариша. Похорон-
ну промову виголосив о. Сав-
чук. Від всього вояцтва : то-
варишіе зброї, як і від прия-
телів Покійного промовив го-
л'ова Об'єднання бувших Во-
яків Українців в Америці д-р 
Володимир Талан, підкреслю-
ючи ті надзвичайні прикмети 
вояка і людини, що ними вн-
значавсл покійний наш висо-
кип морський старшина. 

Похоронні відправи в субо-
ту започатковано перенесен-
ияи тіла Покійного до Кате-
дрального Храму св. Володи-
кнра Великого. В цьому пре-
гарно розмальованому в укра-
їнському стилі храмі Службу 
відправив о. І. Савчук, дилко-
яував о. С. Щадннськнй. Спі-
віав хор під управою досвідче-
ного диригента проф. Бутов-
ського. В перших 'рядах по-
біч відкритої труни'з покій-
ннм капітаном-лейтенантом у 
повному парадному білому 
мундирі із усіма військовими 
відзначеннями сиділа рідня 
Покійного: його Дружина і 
син Ростислав, студент уні-
серситету. як теж швагер із 
ріднею. З другого боку СИДІВ 
найвищий репрезентант того 
українського уряду, під пра-
нором якого боровся Покій-
ннн. Президент Української 

Народної Республіки д-р Сте-
пан Внтвнцькігй і представни-
кн українських комбатантів із 
Д-ром В. Ѓпланом у проводі, 
як теж представники органі-
зацій і установ. В церкві про-
щалв Покійного о. Щадинсь-
кий і парох митр. прот. о. Сав-
чук, підкреслюючи Його ве-
лик'ии патріотизм і відданість 
ідеям незалежности українсь-
кого. народу. Покійний капі-
тан - лейтенант Шрамченко 
був не лише заслуженям ком-
батантом української держав-
ної воснної фльоти. не лише 
автором - спеціалістом різних 
праць з ділянки морського во-
снного діла, але теж надзви-
чайно товариською, високомо-
ральною і громадською одини-
цею. Він ніколи не клав нія-
кої уваги на партійні різниці, 
він завжди старався підтриму-
вати ті моменти, підкреслюю-
чи все те, що нас українців 
об'єднує в боротьбі за нашу 
державність. Тому теж у ньо-
го було стільки приятелів, які 
любили слухати його барв-
них оповідань із цікавих жит-
тсвнх подій. 

Після Богослуження похо-
ронннй похід переїхав до мі-
сцевости Савт Банд Брук, де 
саме будується величава Цер-
ква - Пам'ятник, і де закладе-
но цвинтар для заслужених 
українських громадян. Свя-
точні відправи з Панахидою 
відправив Архиспископ Мсти-
слав в сослуженні священи-
ків. Архиспископ Мстислав 
виголосив теж прощальнупро-
мову над могилою. Від уряду 
Української Народної Респуб-
ліки промовляв Президент 
Степан Витвнцькнй. Прощали 
теж гарячими словами По-
кійного його близьісі друзі. 

На далекій від української 
землі, для якоїуПокійний сво-
їм знанням : своєю кров'ю 
старався здобути найбільшу 
цінність, державну незалеж-
ність, на американській го-
стинній землі спочило тіло ще 
одного воїна за Україну. Його 
могила нагадуватиме завжди 
всім тим, хто українського ро-
ду. про змагання України ста-
нутн вільною державою в колі 
вільних держав. Т. 

Серед української еміграції 
установився добрий звичай 
відмічати успіхи наших сѓу-
дентів та науковців, і таким 
чином мати на обліку досяг-
нсння і зміни серед нашої 
еліти. 

Тому треба занотувати і ве-
лнкі досягнення однієї з неба-
гатьох жидок - науковців, ві-
домої багатьом з нашої гро-
мадн, активної і енергійної 
д-р Катерини Кохно. Д-р Крх-
но зробила докторат ще на 
Українському Віьному Універ-
ситеті в Мюнхені, а пізніше 
мусіла наново стверджувати 
свій науковий стаж в Америці, 
на Колумбійському універси-
теті в Ню Иорку. Тепер вона 
працює на „Градюейт Сќул" 
в стейтовім університеті, на 
факультеті освіти, у відділі 
міжнародної освіти. Одночас-
но д-р Кохно викладає також 
і в Ситі Колледж в Шикаґо, 
та в Головній кватирі 5-ої ар-
мії для офіцерів. 

В Шикаґовському унаверси-
теті, де студіюють багато учи-
телів і професорів вищих шкіл 
з Індії, з ІІакістану, Цейльону 
та інших країн Азії, доктор 
Кохно провадить з цими пе-
дагогамн семінари та дає їм 
виклади про совстську освіт-
ню систему, яку вона знає не 
тільки з книжок, але й з гір-
кої пам'яти власного днтнн-
ства, дитинства дочки „репре-
сованого" Це дуже важне, бо 
вона може не т'льки потяти 
діяграму і точний список пред-
метів різних шкіл в совстах, 
але також і пояснити науком-
цям, людям часто наївним у 
політиці, що саме ховається за 

УВАГА 1 Б т а В с Г н , ' УВАГА 1 
СПОЛУЧЕНІ БІЉ'ЏЛІЇ Т-ВЛ „УКРАЇНСЬКА 

СІЧ", ч. 59 УНСОЮЗУ 
і 

Т-ВО ім. ГРУШЕВСЬКОГО, ч. ЗО УРСОЮЗУ 
—. в л а ш т о в у ю т ь — 

спільний 
ВЕЛИКИЙ П І Н Н І Н 

в неділю, 13-го липня 1958 р. 
від ЃОД. ' 1-ої по йол. до ПІЗНЬОЇ НОЧІ 

в ПАРКУ п. В. ВЕНГРИНОВИЧА 
Gyoowicz Grove Fairview Avc. Ext. 1 North Bridgeport, Conn. 

Цей пікнік — c перший цього літа, тому просимо вс 
украінців місцевих та сусідніх околиць до численної 

участи. діли 

:Іх У 

В разі непогоди — забава відбудеться в Народнім Домі У 
прн 500 Галлот вул., Вріджпорт. Кони. (f 

За добру аабаву ручить Вам ДІЛОВИЙ КОМІТЕТ у 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
НОВІ ПРАВИЛА ПТНПМАН 

НЯ ДО ВИСОКИХ П№ІЛ 
Міністерство високої освіти 

СССР затвердило нові прави-
ла приймання до в и с о к и х 
шкіл. Як і минулого року, в 
першу чергу прийматимуть 
осіб, що ие менше як два роки 
працювали в промисловості 
чи сільському господарстві І 
добре себе зарекомендували 
на роботі. Це право поширю-
сться також на демобілізова-
них з рядів армії і фльоти. 
Учасників останньої війни 
прийматимуть до в не о'к ц х 
шкіл поза конкурсом. Для 
згаданих вище категорій осіб 
виділяється в школах до 80% 
місць. Визнано за недоцільне 
зберігати інші пільги, і тому, 
починаючи з цього року, ка-
сусться пільги позаконкурсо" 
вого приймання до шкіл абі-
туріснтів середніх шкіл, наго-
роджених золотими й срібни-
мн медалями, а також „від-
мінннків". Усіх їх будуть прн-
йматн на загальних підставах, 
тобто з обов'язком складати 
всі встановлені правилами 
вступні іспити. Іспитові комі-
сії з кожного предмету мають 
складатися не менше як з 
двох екзаменів. Новиною с ще 
й те, оцо до складу комісій, які 
вирішують справу' про зачис-
лення студентів, будуть вхо-
днти представники партійних, 
комсомольських і профспілко-
внх організацій. 

ВЖЕ ВИЙШЛА ДРУКОМ 4 
у виданні УНСоюзу 

РОМАНА ЗАВАДОВИЧА 

КОБЗАРЕВА ГОСТИНА 
Сценічна картина з життя Т. Шевченка 

у 3-ох відслонах. 
Ноти до Шсяі „Гей на СіпЃ укладу О. Зплеського. 

Двокольорова обкладинка П. Холодного. 
Ціна 50 центів. 

Замовляти: 
"SV0B0DA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

Український Інститут Америки, Інк. 
п о в і д о м л я с : 

1 В Інституті, а тсж у всіх українських книгарнях Піпніч-
ної Амер`ики можна отримати УКРАЇНСЬКИЙ СПГОА-
ННК. який щойно вийшов друком в мовах українській та 
англійській, під наголовком: 

„УКРАЇНСЬКІ МОЛОДІ ПІСНГ 
"UKRAINIAN YOUTHFUL MELODIES" 

' Є Музика: Композитор Микола ФОМЕНКО; 
Є Слова: Іванна САВПЦЬКА; 
ф Англійська, мдва: Люба ТЕРП АЌ: ^ ^ ^ ^ ^ 
g; Обкладинка й ілюстрації: Петро ХОЛОДНИЙ; 
ф їв пісень на 96 сторінках. — Ціна: $ЗЛО; 
в Всі пісні подано для хорового І сольового співу, як теж 

для сольо гри на фортспіяні, або на скриши. 

2 Приймається подання у справі ўділення вворотних стн-
пендій для закінчення високошкільних студій (на калс-
джах або університетах ЗДАмерики). Реченець: 31-го 
липня 1958 р. 

т 
3 Приймається зголошення %`краіпських винаходів 1 патсн-

тів на постійну МУЗЕЙНУ ВИСТАВКУ, що її підготов-
ляс Інститут. Рочснець: 15-го липня 1058 р. 

т 
4 Приямасться .пожертви на Американський Музей Іміґ-

раиії. Список усіх дотеперішніх жертводавців буде ого-
лошений у hpeci. 

а 
Про ближчі інформації звертатись на адресу Інституту: 

UKRAINIAN INSTITUTE OF AMERICA, Inc. 
2 E. 79th Street New York 21, N. Y. 

совстською освітньою систе-
маю, за пишними фразами і 
широкими гаслами комуністів. 

Д-р Кохно завоювала собі 
таке становище серед науко-
вої еліти Шикаґо і здобула 
такий престиж, що вона була 
делегована університетом на 
дискусію журналістів про со-
встську освітню систему, яка 
відбулась в Університеті Норд-
всстерн. Там вона виступала 
як один з головних доповіда-
чів і й' ЗО-хвилинна Доповідь 
передавалась через три ра'діо-
мережі, в тому числі і `через 
ЕН-БІ-СІ. Другим доповіда-
дачем на цій дискусії був ві-
домий експерт совст. справ 
при газеті Ню Щорк Тайме. 
Гаррі Шворц. Тема дискусії 
була „Юнантед Неишенс: ТУ 
МОЛД Ю. Н.", і присутніх на 
ній було понад 400 осіб, не 
враховуючи слухачів 3-ох ра-
діостанцій. Крім Вищих шкіл 
д-р Кохно виступає також з 
викладами на зборах різних 
громадських а м є р пќанських 
організацій, як „Бизнсс енд 
Прсчрсшенел Віменс Ќлоб", 
де д-р Кохно говорцла на тему 
„Україна в минулому і сучас-
ному" а також на зборах 
батьків при Юиітарнін церкві 
на тему „Соввтська освіта". 

Звичайно, що така актив-
иа діяльність дас їй змогу і 
нагоду говорити про українсь-
кі справи, про національну 
політику СССР, про націо-
нальне питання і взагалі з'я-
совувати і висувати низку пи-
тань, які звичайно ‚‚експерти 
совстських справ" перед аме-
рнканською громадкістю ста-
внтн уникають, а які амсрн-
какська публіка повинна зро-
зуміти, бо це с і в інтересах 
збереження Америки, а не 
тільки України. 

З весняного семестру д-р К. 
Кохно почала також виклади 
на вечірніх курсах Ситі Кал-
ледж в Шикаґо. На вечірніх 
курсах, бо вдень її все можна 
бачити в и бїорі в університе-
ті на конференціях з профе-
сорамя азійських країн, і див-
во і присмно дивитись, як сн-
вобороді професори уважно 
слухають і пильно розпяту-
ють нашу молоду, біляву „паг 
ні-доктор" Катерину Кохно, 
яку вони за своїм звнчасм не' 
реіменували у „Ќочно". 

Коли один з шнкаґовських 
українців чекав у якійсь спра-
1̂ на д-р Кохно в університеті, 

йому трапил'ось' чути розмо-
ву між індійським професором 
у вузеньких білих штанях і 
довгому жупані, трохи подіб-
Ному до наших, та якимсь ін-
шнм джснтелменои із Сходу, 
з поЛІІІ:лми чорними очима і 
тюрбаном на голові Вони про-
ходили, заглиблені в розмову, 
і наш українець почув, як 
джентелмсн у тюрбані, вндн-
мо, як незаперечний довід, 
сказав. „Але ця мала україн-
ська докторќа сказала . . . " 

Що саме „літтл Юкрейнісн" 
говорила, слухач не міг розі-
братн, але ясно було, що сло-
ва д-р Катерини Кохно мають 
вагу і авторитет доброго фа-
хівця серед учителів і профс-
сури, які вчаться на Міжна-
родному Відділ; освітнього 
факультету в університеті 
Шикаґо. Л. І. 

КАРНЕП ГОЛЛ В НЮ 
ПОРЌУ ВРЯТОВАННП 

Ню Иорк. — В липні 1956 
поќў президент МірморвРілти 
Корпорейшен Лучс Дж. Глік-
ман повідомив був, що вТн ќу-
пив за $5.000.000 славну бу-
лівлю „Карнеґі Голл", і на 
тому місці думас збудувати 
10-поверховий хмародер за 
$22,000,000. Він мав вимову, 
що до 30-го червня ц. р. змо-
жс відкликати договір купна, 
і тепер він так зробив, бо не 
хотів допустити до того, щоб 
філармонічна оркестри була 
позбавлена залі, в лкій вона 
дас концерти, бо залю Карне-
ґі треба б було зараз розбура-
тн. Глікман мас вже кількасот 
тисяч доларів витрати в зв'яз-
ку з цим зліквідованим „биз-
несом". 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Бофало, НХЙ. 

Вистава „Манської ночі" ' 
Драматичний Гурток Спіл-

ки Української Молоді Аме-
рики, Осередка ім. Лесі Укра-
їнки в Вофало з успіхом по-
ставнв 22-го червня ц. р. в 
Ўкр. Домі „Дніпро" відому 
комедію в 3-ох діях Т. Устен-
ка - Гармаша (за М. Гоголем) 
— „Майська ніч". Це вже 
вдруке повторено ту веселу 
виставу в самому місті Бофа-
ло на вимогу нашої публіки. 
Треба відмітити, що нашдрам-
гурток відіграв її також і в 
сусідньому містечку Велланд 
(Канада). 

Наша громада та сумівська 
молодь, а зокрема її актив, по 
винні бути вдячні п. А. Анто-
нншиноцу, невсипущому н 
працьовитому р е ж и с е р ові, 
який зумів за такни порів-
ня.'іьно короткий час, підго-
товнти н поставити таку гар-
ну побутову штуку. , 

Українська громада міста й 
околиці, а зосібна наша мо-
лодь. була одушевлена не 
тільки доброю грою амато-
рів, ал'е також прекрасною дс-
корацісю сцени, що її до най-
меншої деталі фахово вико-
нав артист-маляр п. А. Анто-
нишин. Глядачі мали змогу 
побачити красу українського 
села з його чепурними, роз-
логимн деревами та садками. 
Чудові краєвиди, що на них 
посилало свос золотисте про-
міння сонце. Широкі левади й 
просторі ля.ни пшениці, до 
яких гордо всміхались зірки й 
блідолиций місяць. Гучні та 
часті оплески присутніх, були 
найкращою вдячністю й для 
режисера драмгуртка п. А. 
Антонншнна й для окремих 
аматорів, які вміло справн-
лнсь зі своїми ролями. 

' 3 приємністю відзначусмо, 
що. увагу глядачів полонили 
добірні, стилеві одяги, танки 
та співи. Дуже миле вражен-
ня залишили по собі русал-
кн. що вивели свої танки з 
відьмою. Гарно зарепрезенту-
вались гуртові сцени дівчат і 
парубків в народних строях. 
Можемо без перебільшення 
сказати, що драмгурток зро-
бив великий крок вперед. По-
бажаннм було б, якщо б ре-
жисер і аматори, зревідував-
ши свою думку, і по можли-
вості, поставили в найближ-
чону майбутньому якусь п'с-
су із визвольної боротьби Уќ 
раїни. Думаймо, що така п'сса 

виступала Я. Залінська. Тан-
ки виконала танц. група О. 
СУМА. Чистий дохід з виста-
ви Управа Осер. СУМА прн-
значила, як свій дар на побу-
дову парохіяльної школи при 
Укр. Кат. Церкві ім. св. о 
Николая в Бофало. 

М. ІІи-н 

Ленсінґ, Миш. 
Українське Т-во Культури 

прн Мншкґенськім 
('тентовім Університеті 

Ініціятивнин гурток україн-
ськнх студентів і інтелектуа-
лістів при МСУ за ініціативою 
п. Зеновія Л. Мельника і 

: проф. д-ра Михайла Овченні-
ка заснували Українське То-
вариство Культури. До упра-
ви товариства увійшли: Зсно-
вій Л. Мельник — голова, Ми-
хвйло Овченнік — містоголо-
ва, панна Соня Керелюќ — 
секретарка і С. Білан — скар-
бник. 

Товариство поклало собі за 
ціль плекання української 
культури серед членства, а 
також правдиве насвітлюван-
нл всього українського життя 
серед культурно - наукового 
американського с е р едовнща 

Українці 6cpjTb участь 
і в Інтернаціональному 

Фестивалі 
Українські студенти прн 

Мишиґ. - Стейт. Університеті 
в Ленсінгу. Миш., взяли ак-
тивну участь в Інтернаціо-
нальиому фестивалі прн міс-
цевім університеті. 10-го трав-
ня місцеві студенти під прово-
дом членів управи влаштува-
ли показ української культу 
рн, де професори, студенти і 
гості мали нагоду захоплюва-
тиоя українськими вишивка-
ми, різьбою, керамікою, а 
особливо писанками. Відвіду-
вачі цікавились Україною, її 
багацтвом. шкільництвом та 
економікою. Відповіді на пи-
тання давали студенти, а та-
кож вручено відвідувачам ли-
сгівки про Україну . 

Запрошені були студенти з 
Анн Арбор А. Мнкнтченко, О. 
Біланюк, Я. Цісарук, М. Лсбе-
дович і Л. Зелений; з Дітроіі-
ту, Л. Лебедович. з Ленсінгу С. 
Забродська. Вони дали тричі 
показ українських танків, за. 
що були нагороджені бравур-
ннми оплесками і були вн-
знані найкращими із 73 наці 

ФОНД „ВЕСЕЛКИ" 
у ціа рубриці друкусмо з признанням 1 подякою Імена ЯВ{ 
громадян, що прислали свою пожертву на фонд 1 передплату 

д и т я ч о г о ж у р н а л у „ В Е С Е Л К А " . 

С П И С О К Ч. 28. 

Передплата Пожертва Р в а'ом 

A. М Ііодішр, Корона 4.00 1.00 
ЛІ, Кулицька, Піт.лі і. 4.00 1.00 
1. Марущак, Шикаґо 4.00 1.00 
10. Малурик. Ніо Иорк 4.00 1.00 
Д (під ріп;, І І)ш ш.іпи 4.00 1.00 
Л. ліи.`і.і.ін ІІІнкаГо Я.00 
І. Голиќ, БерклІ 5.40 
B. Шевчук, Врілжпорт 5.00 
І. С`пнщ. Нитсбурґ ПО "' ' л 

І'. І.-п.ін Фи.іаде.іфія 4 00 
11. Н. CM 
І. Н.і, ІПЛІ.І. Па .‚.її ін 4.00 
В. Матрилулн, Шикаґо МЏ 
І. Кепша, r.qii г.ш 4.00 
В . i l j u i i І.1І.Ц1.1.ИИ і ; Ї М . П І Н Н І 4 . 0 0 
Д-р А. її.і.нір. Торонто 4.00 
Л. г. -.!..-м. і.і..!. Тінеќ 4.00 
Акад. Г.ч.іан Митѓрі. Стсмфорд 4.00 
М. Тияюк. Ба.ттимор 4.00 
І'. С`тельмах, Балтимор 4.00 
М. Токар, ІРачестср 4.00 
К. Ворнгснко, 111 н м і .ш.і 4.00 
К. Гад.чепич, Гартфорд 4.00 
I. С)ТЧИЧ. К'ліпи і і 4.00 
А. Ярош. И ґ о Парк 4.00 
.М. Кузьма. Гартфорд 4.00 
Я. Потнм, Вокіша 4.00 
В ( ми.і.піп. Ніш.лі її 4.00 
II. Гогопі'ькнй, Ірвінґтоп 4.00 
'Л. Маркопич. Фнлнді`лфія 4.00 
І. Фглитимќ, Гартфорд Я 0 0 

Г. Пм,.лі. ІІІнкиґо і 0 0 

Д. Нін ш;и ЧОЛСІ 2.00 
Я Томич. ІОІПІ.І 2.00 
ДІ І'удннцький, ЛітроАт 2.00 
Г Плічімі.а. Гачічтгр 2.00 
Г III. ім-тіок. Бостон 2.00 
X. Качан. Торонто 2.00 
`І. Турчмамопнч. От. Пол 2.00 

.В. Мі п.піп.,,1,11-1. П.ПІІ , і лин 2.00 
М. Пгтрнцькнй. Гартфорд , 1-22 
Д. С'ороки. Вишнш`тон 2.00 

Іональних груп, що брали 
участь в фестивалі. У влаш-
туванні показу української 

Участь у виставі брали: В.(культури допомогли студеіні 
Петрївський —' в ролі Явтуха -

Макогононка. Т. Ч М О Л а — 
Левко, Леся Гуґель — Галя, 
К. Бурда — Пріська, П. Пер-
цак - - писар. Ф. Плотиця — 
Каленик. Р. Сидуляк — Опа-
нас, А. Хутко — Панночка 
утоплена. Фортепілновнй су-
провід належав до рук п-ні О. 
Чмоли. Русалки: І. Кравець. 
Анна її Марійка Гелецькі та 
А. Щавінська. В ролі відьми 

ти пп. О. Стельмах, Л. і М. 
Дідушок із Дітройту та Окса-
на Мельник з Е. Ленсінгу. 
які привезли експонати на вн-
ставку та допомогли їх розмі-
ститн. Слід відмітити студен-
ток Соню "Керелюк і Є. Кури-
люк, які вміло інформували 
відвідувачів. Виставка експо-
натів здобула загальне пох-
вальне признання. 

Степан11.тьннцький 

Замість вінка на могилу 
бл. п. судді АНТОНА Р А К А , 

с к . і а д а с 
український хор ‚ДУМКА" к Њо Пориў 

$15.00 
на Українських Інвалідів. 

9 Департамеитова крамниця 
Мсйсі в Ню Иорку, відзначаючи 
100-річчя свого існування, вночі 
над Гудсоном влаштувала ґран-
ДІознин фосрверк, що тривав ЗО 
хвилин. Над рікою злітали вог-
ийсті кулі і калейдоскопи. Цей 
фосрверк коштував Мсйсі 40,-
000 долярів. 

. . . І сховала домовина світлі порипання, 
як несли його ховати в далекій кра їн і . . . 

Несподівана смерть у Филаделфіі, у вівторок, 24^11 червня І9.ВД p.. 

св. п. Святослава Олександровича 
Ш Р А М Ч Е Н К А 

бувшого довголітнього Голови Української Гроиади в ЧснстоховІ (Польща), 
тяжко засмутила в Шикаґо бувших її членів. 

У неділю, 29; ів червня 1958 p., в Українському Православному Катсдраль-
иому Соборі св. Володимири в Шикаґо, бувші чеистоховяии: М. КіепачІвська. 
полі;. В. ЧабанівськиЙ. О. Врублівський, соти. Б. Шевченко в дружиною, Г. Ви-
гінна, Т. Тимщоракова. а також військові Побратими на чолі я іч`и. Омелянови-
чем-Навленком. та багато Друзів 1 Знайомих Небіжчики, спільно з парафіянами 
Собору, — молилися за спокій душі Померлого. Панахиду віднрапии о. ЛІнтро-
форияй Протоісрсй Ф. БЬецький при співі хору „Вони". 

Осиротілим: Вдові Покійного — Марії Олександрівнѓ 1 Синоні — Роствс-
лавові Святославовмчу висловлюють усі глибоке співчуття в їхньому ве.ін-

кому горі. КОНСТАНТИН 1 МАРІЯ КЛЕПАЧІВС ЬКІ 
Д-р І()ГШ 1 СОФІЯ ФЕШЕНКО-ЧОІИВСЬКІ 

Читайте укра.иські к н и ж к я 

й г а з е т и , бо часте читання 

веде до пригніти, а просвіта 

— це c u t І 

Д-р Зіновій ШТОКАЛИО 
повідомляс про 

- ^ ВІДКРИТТЯ ^ -
СВОЄЇ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

ПО ВНУТРІШНЩ ХВОРОБАМ 

Канцелярія відкрита при 
157 East 18th Street а НЮ ИОРКУ 

Години прийнять за попереднім домовленням. 

І! с' 
Tel.: ORamercy 5-5950 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
З огляду ita тс. т о багато малих ювелірних та 

годинннкарськнх крамниць користас з послуг гуртових 
майстерень, які на час вакацій с закриті — 

ДОБРЕ ВІДОМА 
СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІКИ ФІРМА 

KARS JEWELERS 
218 Е 14th STREET NEW YORK З, N. Y. 

ПОВІДОМЛЯЄ. ЩО 
виконуючи всякого рода ювелірні та годннннкарські 

роботи на місці у власямх майстернях 
НАШ МАГАЗИН 

буде відкритий 
ЧЕРЕЗ ЩЛЕ ЛІТО 

кожного дня 
від год. 9-ої рано до 9-ої вечора — ќріч неділь. 

Для вигоди ВГІ. Покупціп 
КРАМНИЦЯ ШТУЧНО ОМОЛОДЖУВАНА. 

на пакаціі Всім .нашим КЛІЄНТАМ, що виїжджають 
б а ж а г. ш о 

ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ. 
Т. ПІДГОРОДЕЦЬКИИ А БРАНДТ 

Р а з о м . . . . - . $ ізо.іп 
Раніше проголошено $ 4.940.Ю 
Р а з о м в с е . 

S 7.00 
$ 2.5С6.20 

$ 5,099.12 $ 2,573.20 

Џ 157.0$ 

Џ 7,51590 

9 7.672.S4 

дг NEW CAR...? 

НОВЕ АВТО...? 
Дасмо позичку на авто. 

. . І о ПОДОРОЖ 
ПРОДАЄМО 

ПОДОРОЖНІ ЧЕКИ 
видані 

THE FIRST NATIONAL CITY BANK ot NEW YORK 
А коли поїдете в першу подорож своїм 

новим автом. не забудьте паяти з собою 
не наражені на втрату Подорожні чеки 
PIRST NATIONAL CITY BANK. 

Можете платити ними за газоліну, го-
тслі, мотелі і рахунки в ресторанах, купу-
вати дарунки і робити Інші видатки — 
просто, як готівкою. Негайний зворот, ко-
.іи згублені або вкрадені. У зручних гро-
шоних висотах. За кожних S 100. — тіль-
кн $ 1 оплати. Мають вартість, поки їх 
зужиг.тс. 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
IN JERSEY CITY 

Montgomery at Washington St. 
џ Jackson at Wilkinson Ave-
" Central Avc. near Bowers St. 
џ Pavonia Avc. at Grove St. 
"40 Journal Square 

Відкрито: 
' в І ІОНІ. Д і л о к вечором 

IN BAYONNE 
. Broadway at 23rd Street 

IN GUTTENBERQ 
"68th St. at Всгвсшіве Ave. 

IN HOBOKEN 
'River at First S t 

Відкрито: 
. у П'ЯТНИЦЮ вечором 

Member Federal Deposit Insurance Corporation 

Вже відкрито 
літний СЕЗОН НА 

СОЮЗІВЦІ 
на оселі У Ж`они v в горах Кетскнл в Кергонксов, 

Ню Иорк. 

ЗНИЖЕНІ ЦІНИ в місяці червні. 

Гарні відновлені кімнати. — Знаменита кухня. 
Купальний басейн. 

Відповідні культурні та риз на гоп і імпрезн. 
З уваги на великий рух в сезоні найкраще за-

резервуватн місце заздалегідь, виповняючи внизу 
формуляр (по-англійськи) та пересилаючи його на 
адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N. Y. 
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Спорт 
Юньйорн УСК ..Ню Порк" 

мвстцем 1 - шої Л і т 

Юньйорн „А" — Кольсман 
2 : І ( 1 : 0 ) 

В неділю, дня 29-го червня 
1958 року, команда юньпорів 
УСК-v ..А" розіграла свої ос-
танн:` змагання за мистецтво 
1-шої Німецько - Американсь-
кої Ліги із сильним противни-
ьом Кольсман та виграла ці 
змагання у відношенні 2 : 1 
(Противник добув ворота із 
карного копу і. По цій виѓра-
ній юнаки УСК-у здобули ми-
стецтво 1-шої Ліги та заќвалі-
фѓкувалися до фінальних зма-
гань за мистецтво юньйорів 
цілого Німецько - Американсь-
кого Футбольного Союзу, ви-
значеннх на неділю 6-го лип-
ня 1958 р. на грищі Метропо-
літан Оваль із мистцем юнь-
йорів Оберліги Готші. У 
змаганнях із Кольсман наші 
юнаки окалали кращу техніку, 
скоршнїі біг та швидку орісн-
тацію. Вони юньйорн — що 
віком своїм дійсно заслугову-
ють на цю назву, виказали 
при цьому гарну спортову по-
ведінку, що принесла їм від 
чисельно зібраних глядачів 
(понад 200) та від усісі спор-
тової верхівки Нім.-Ам. Союзу 
належну оцінку. Ворота здо-
бчв 15-літніи В. Каздоба. Усі 
змаѓўни грали д у ж е жертвен-
но та згідно з правилами так. 
як „книжка пише", тому й 
годі тут когось спеціально ви-
різннти. Склад наших юнаків: 
О. Ховайло, Ю. Коваль, М. 
Катинський. Я. Кульба, Ю. 
Реннер. А. Шолудко , В. Тан-
"ак, П. Городиський, М. Гўра. 
В Каздоба. В. Шмотолоха, І. 
Попович. Опікуни юнаків, пп. 
Б. Василишин та Ст. Качмар-
ськнй. Жаль, що бракувало у 
цю неділю короля стрільців 
наших юнаків, В. Гноя, що 
тепер перех`одить заправу на 
пластовому таборі. 

І . С . 

Загальні Збори 
УСК-у Н ю Порк 

Одннацяті з черги Звичай-
ні Загальні Збори Українсько-
го Спортового Ќлюбу в Ню 
Порќу відбулися дня 21-го 
червня 1958 року. Велика 
кількість присутніх членів 
Ќлюбу та поважне число го-
стен приявних на Зборах бу-
лн доказом, що Ќлюб здобув 
собі належне місце серед на-
шої зорганізованої громади у 
Н ю Иорку, та що наше грома-

дянстео щораз то більше ці-
кавнться діяльністю Ќлюбу, 
радіючи його успіхами; а бо-
ліючн його невдачами. 

Звіти уступаючої Управи ви-
казали дальший ріст Ќлюбу, 
охоплюючу не лише ланку ко-
паного м'яча, але також і дру-
гі ділянки спорту, як відби-
ванки. столову ситќівќў, а на-
віть так мало тут в Америці 
популярну ділянку, як легка 
атлетика. Д у ж е - відрадним 
явищем уважають ту обстави-
вину, що Управ: Ќлюбу пове-
лося зорганізувати в кількох 
командах копаногом'ячанашу 
шкільну молодь, тим самим 
бодай до певної міри охоро-
нивши л від впливів питомих 
великому містові. Хоча звіто-
вані досягнення були поваж-
ні. то все таки над Загаль-
ннмн Зборами домінував ще 
свіжий спомин про недавні 
невдачі на зеленіќ мураві, а 
з тим покищо відсунуті на 
дальший лян мрії про вхід до 
екстра кляси. оберліги. 
. Збори майже вповні пере-
вибрали попередню Управу, 
додаючи до неї кількох нових 
людей, щоб в цей спосіб мати 
змогу перебороти усі трудно-
щі. що стоятимуть перед Уп-
равою у б іжучому сезоні. 

Д о Управи Ќлюбу ввійшли 
так: особи: мгр. Гаврилюк М. 
— голова. Кульба В. — 1-шнй 
місто-головя, Черник М. — 2-
ий місто-голова. Клнм Я. — 
секретар. Шевченко Віктор — 
2-ий секретар. Лисняк Євген 
— касіср. Ссрант Василь, Куд-
рик Осип, Василишин Богдан, 
Качмарськнй Степан. Попович 
Петро.Ликтен Юрій, Цмайло 
Іван, Ференц Петро. Григоро-
вич Микола, Комарннцькнй 
Роман - ланкові поодиноких 
команд та провідники пооди-
кнх ділянок спорту: Ляхович 

Загальні Збори УСК Ж 
„Чорноморська Січ" г 

в Нюарку 
Піонерська праця в розвит-

ку спор`ѓової' секції ..Чорно-
м'орської Січі" в Нюарку про-
роблена і спортова діяльність 
стала тут у ж е дійсністю. Та-
ке переконання зродилося в 
мене; під час останніх Загаль-
ннх Зборів тісї секції в п'ят-
ннцю 13-го червня 1958 р. 

Сьогодні пекучою пробле-
мою с. закріпити існуюче та 
поширити його. Об'єктивні да-
ні у формі охочих до праці 
людей і старших і молодших 
існують, так само і матеріяль-
ні ресурси можуть бути до ди-
спозиції, чи то у формі інди-
відуальних чи організацій них 
датків. 

Звіти уступаючих членів 
Управи були короткі, але рі-
чеві: 500 долярів готівки в ка-
сі, 103 активних члени, а вкін-
ці 2 активні футбольні коман-
ди, з яких перша добула тре-
тс місце в табелі своєї Ліги, 
а друга — здобула перше міс-
це, факти, що значать д у ж е 
багато, якщо зважити, що ця 
секція фактично діс не цілих 
два роки. І серед членів, а 
головно серед змагунів пере-
важають дійсно молоді люди. 

І в звітах і в дискусії всі 
одноголосно ствердили неми-
нучу конечність поширити 
п`рацю серед сеньйорських 
дружин, але рівночасно ко-
нечно і рішуче створити моло-
дечі команди і в копаному 
м'ячі і в інших ланках. Якщо 
зважити факт, що З-о.`е моло-
дечнх чолових змагунів ні-
мецького ќлюбу в Елізабет с 
українського походження та 
що УСК Н ю Иорк мас серед 
своїх змагунів молодечих ко-
манд Ч то без сумніву дійсно 
талановитих) аж 6-х з Нюар-

Бюро погоди передбачає спеку на 
південному сході 

Вашингтон. — Ф е деральне 
бюро погоди передбачає, що 
в місяці липні в південно-
східніх стейтах цісї країни 
буде вища від нормальної тем-
пература, це значить, щ о бу-
де в більшій частині спека. 
В північно - східній частині 
краю буде нормальна літня 

теплота, а в північних і захід-
ніх стейтах має бути темпе-
ратура холодніша від нор-
мальної. Найбільше дощів мас 
бути в північних і північно-
західніх стейтах, найменше в 
східніх і південно - західніх 
стейтах. В інших районах ма-
ють бути нормальні для літ-
иьої пори атмосферичні опади. 

Гувер проти промисловіџї Сайруса Ітона 
Вашингтон. — Директор би, які свідомими перекручу-

Федерального Бюра Інвести- ! ваннями та навмисними об-
гацій Д ж . Едгар Гувер надрў- j Р а з а м и очорюокїп. і знеслав 

. . . V3 І ляють добру славу урядової 
кував редакцшну. підписану а Г е н ц і ї ‡ я к а обороняє демок-
своїм прізнищем, статтю в р а т и з м , поборюючи всякі то-
Бюлетені ФБІ за місяць ли- j талітарнзми. Гувер не назвав 
пень, в якій заявляє, щ о але-1 жадного імени, але його вис-
рнканська агенція, щ о дбає'тучі був проти клівлендського 
про здійснювання законів, мас ! мільйонера Сайруса Ітона, 
з а собою такі успіхи, які за- який любить брати участь в 
перечують твердження, що ( тих конференціях, д е хва-
ФБІ діс так само як німець- J литься поступовість і миро-
ке гестапо. Гувер висловив ` любність Москви. Ітон недав-
ж а л ь з того приводу, щ о зна-1 но сказав був. що ФБІ діс по-
ходяться такі нечисленні осо"-'дібно, як гестапо. 

КАТАЛОГ. 
К Н И Ж О К К Н И Г А Р Н І „ С В О Б О Д И " 

83 G B A N D S T R E E T J E E S E Y СЃЃУ 8, N . J. 

Належність з а книжки просимо слати тільки чеками, лйо 
поштовими переказами 

( 1 ) 
$8.75 

0.50 
1.75 
0.50 
3.00 

Ольга - - референтќа ж:ноц- ; к У. тоді можна сподіватись^ 
тва. Гірка Олександер. Захар- "З 0 J в Нюарку досить молоді, 

т ДО ВИНАПМУ КШНАТП ш 

ДО ВИНАІШУ 
5 - к і м н а т н е , с о н я и п і е 

П О М Е Ш К А Н Н Я , 
на першому поверсі 

в Вронксі. 
Інформації: 

Те!.. CY 8-1098 

чук Ігор, Ссрант Іван, Д я ч н 
шин Михайло, Ќостюк Воло-
димнр. . Криштальськнй Яро-
слав, Зазулькевнч Володимир 
та Дрогобицький Михайло — 
члени Управи та референти 
поодиноких відділів КлюСу. 
Контрольну Комісію очолив 
днр, Конашевич Степан, Го-
люка Володимир та Винник 
Іван — члени. Д о Товарнсько-
го Суду вибрані д-р Михайлів 
Володимир — голова, Скоро-
богатнй Роман та Білан Ол. 

- члени. 
Завданням нововибраноїУп-

равн буде закінчити те, чого 
у мину`лому діловому році не 
пощастило осягнути, а саме, 
довести нашу- футбольну оди-
нацятку до н найвищої мети, 
до „оберліги". Дальшим зав-
данням Управи буде дбати про 
розвій та плекання інших ро-
дів спорту, присвячуючи свою 
повну увагу нашому доросто-
ві. що на ньому буде згодом 
лежати відповідальність за ус-
пішний р о з в и т о к нашого 
Ќлюб%'. 

Д - р І. Сєрант 
пресовий референт 

Нюйоркські республіканці підтримують 
Рокфеллера, як кандидата на губернатора 

Иорк. — Нюйоркські 

АРТРЕТИЗМ 
Нормальна рука Досліди в SPEARS Артретична рука 

ні (і.ішли двері ДЛЯ 11Н-
дужанкя тисячам тих 
хворих, що вже не ма-
,ін ніякої наді! на ПО' 
міч у їх артретичинх 
1 рспмятнчних болях. 

Якщо ВИ заіігтересо-
ваиі в цьому лікуванні, 
пін допомогло вже тик 
багато людям в їх бо-
ліп І скаліченні, звгр-
пі п.( :і листовно до нас 
за в І д п о віднога без-
іі.і:іти л і т е ратурою 
та відвідайте Вашого 
місцевого лікаря - хір#-
п риќтора. 

Spears Chiropractic Hospital, Dept. в-102, Denver 20, Сою. 

'її треба тільки зорганізува-
ти і вести. 

З такими думками : пляна-
ми на майбутнє рішилися за-
лншитися давні члени Упра-
вн в новій Управі, під такими 
гаслами дали свою згоду пра-
цюватн і нові люди. 

Остаточно нова Управа 
оформилася так: Кобільннк 
С. — голова, Савицький І. — 
містоголова, Стсбельський М. 
— секретар, Хамуляк Іван — 
оргнізаційний референт, Ко-
лісник П. — скарбник, Ка'р-
пентер М. — імпрезовий ре-
ферент, Сенюта їв. — стук-
пук, Р. Філінський — шахи та 
Л. Блонаровнч — відбиванќа. 
Контрольна Комісія: пп. Я. 
Я. Гайвас, д-р Андрушків та 
Л. Блонаровнч. 

Гідним уваги с деталь, що 
присутні (коло 50 осіб) одно-
голосно приняли пропозицію 
проф. Андрушкова вислати 10 
долярів на Український Віль-
ний Університет та 10 долярів 
на видання Енциклопедії Ук-
раїнознавства. ( ід) 
iws^^sys^н5v^гш^rtяwf^l^ї^^ 

А. ЮРИНЯКА 

„На далеких шляхах" 
ЇІ'сса в Д діях 

з життя нової еміграції — пе-
режнвання скитальців — страх 
перед репатріяцісю, сумне і 
смішне з таборового побуту, за-
океавські мрії 

Ш м а 7S пт. 
ЗАМОВЛЯТИ : 
"S V О В О D А" 

Р. О. Box 346, Jersey City 3. N. J. 

Н ю 
республіканці громадно під-
тримують Нелсона А. Рокфе-
ллера на кандидата на губер-
натора. Це виявилося напг)нй-
нятті. на якому був Рокфел-
лер. На це прийняття прис-
лав депешу голова повітової 
республіканської організації 
хворий Томас Д ж . Каррен. 
в якій заявив, що його повіт 
віддасть всі 80 голосів на Рок-
феллера, якщо прокуратор інші промовці. 

Пол В .̀ Віллямс не схоче кан-
дндуватн.. Велика більшість 
присутніх спонтанно оплеску-
ваяа цю депешу, опісля цьо-
го окремі промовці заявили, 
що Нелсон Рокфеллер с їх-
нім провідником. Едвард Кі-
вотіс поставив 'внесок, щоб 
внконний комітет вже в най-
ближчому часі затвердив кан-
дидатуру Рока Феллера на 
губернатора Ню Иорку. Цей 
внесок підтримали численні 

Армія досліджуватиме Місяць з допомогою 
ракет 

Вант Сендс Міссайл Рендж, мусять бути випущені ракети 
Ню Мексіко. — Голова окре-Іна Місяць, тільки армія мас 
мої джетової лабораторії д-р випустити керовані ракети в 
- , _ _ , , СУСІДСТВО Місяця і там збнра-
В. Г. Пікерінг промовляв на I J в і д о м о с т і п р о ц ю п л я н ^ , 
зборах 400 визначних війсь- та передавати їх на Землю, 
нових і цивільних фахівців в ' Д - р Пікерінг мас великі зас-
ділянці керованих ракет і ' л у г и в тому, що армії вдало-
сказав, що армія мас дозв іл . ся досі випустити два штучні 
на переведення одної або місяці „Експлорера І" та 
двох проб із досліджуванням „Експлорера Ш " в кружлян-
Місяця. Він сказав, щ о не ня довкола Землі. 

Альбом Українських Січових Стрільців, опр. 
Аидерсен Г. К.: ІІопелюшха, ілюстр казка 
Бабій О.: Повстанці — поема 
Бандураќ В . : Козацька дитина, опов. з козацької був. 
Б.ірка В . : Рай — роман ст. 310 
Бендер В . : Марш молодосга. Пригоди одної сотні 

1-ої Дивізі ї ЎНА 
Годнарчук І : Кладка — дитячі иовельки 
Борецький М.: Любіть Україну — альбом, опр. 
Верховинець М.: Ідеш, брате мій. Думки і враження. 
Вітрового батька торба, укр, нар. казка 
ішнннцька І.: Музика 
Внтанович І.: Ќость Нанкінський, ідеаліст ѓром, праці... 1.00 
Бнтвицькнй В. : Михайло Гайвороисьхнй бр. 3.00, опр. 3.50 
В рядах Ў П А — збірка споминів. Бр. 2.75 опр. 3.50 
Гоголь М.: Творн. Том І і П 
Голоскевич Г . : Правописний словник 
Гуманна Д - : Діти Чумацького Ш л я х у 

Хрещатий Я р — роман-хроніка 
Багато неба, нариси 
Мана — повість 

Велике Цабе, повість 
Епізод з життя Еврони критської 

Гориннч С.: В царстві рабства і бандитизму 
Давндоаич-Антоненко Б . : Землею Українською — 

мистецькі репортажі з подорожі по Україні 
Діброва О- Г . : Гами далечини — поезії 

Подорож по світу 
Д і м а : Мить — збірка поезій 

Пересаджені квіти 
Дончук 3 . : Гнат Кіндратович 

Чорні Д н і 
Через річку 

Дорошенко В . : Великий Каменяр — життя і заслуги 
І. Франка, ст. 64. 0 5 0 
Великий Митрополит — пам'яті Ми-
трополита А. Шептицьхого 0.75 

Війна, роман 1-00 
Чорторнй, оповідання 1 -00 
Німиќни Гетьман, іст. оповідання 1-50 
Дівчата очайдушннх днів, оповідання 1.50 

З а м о в л е н н я в р а з з н а л е ж я т і с т ю с л а т и н а а д р е с у ; 

" S V O B O D A " . Р . О . B o x 3 4 6 , Jersey City З , N . J. 

( П р о д о в ж е н н я б у д е ) 

" S V O B O D A " , P . О . B o x 3 4 6 , Jersey City З , N . J. 

. П Р А Ц Я m 
a HELP WANTED FEMALE a 

Потрібна ЖІНКА 
для Д О Г Л Я Д У Д І Т Е Й 

(Може'бути старша) 
Повне утримання 

1 платня після умовв. 
Писати: 

Mrs. Valentine GREOOR 
155 Neflson Street 

New Brunswick, N. J. 

Р І З Н Е 

tptr - i r^r^^r^nt- t^i -^i -^^rnr^r^r^ 

НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ ХВОРІ 
HE ПОВИННІ 

ТРАТИТИ НАДII 
а 

ВСЕ ХТОСЬ НАЙДЕТЬСЯ, Щ О В А М П О М О Ж И . 

МОЯ ЦІЛЬ ПСШАГАТИ ХВОРИМ 
ВІДЗИСКАТИ СВОЄ ЗДОРОВ'Я 

— ' ПРИРОДНИМ СПОСОБОМ 
(ПРИРОДНОЮ МЕТОДОЮ). 

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

В аадіяі 1 свята за попереднім зголошевням. 

Т е ! . ї 
MJtcheU 2 - 0 7 7 S 

JOSEPH MILLER, D.O., Ph.O. 
790 BROAD BTRSBT 

NEWARK, N.J. 

Посвячення міста „Бразилія" — майбутньої 
бразильської столиці 

Місто Бразилія ,Бразилія .— до здійснення їхньої мрії — 
нову столицю в центрі 

1.60 
0.76 

1 2 5 0 
0 7 5 
1.50 
1.50 

опр. З 75 
опр. 4.50 

2.50 
4.50 
2.50 
1.50 
2.50 
2.50 
1.00 

1.50 
1.00 
1.00 
0.50 
0.50 
1.50 
0.75 
0.75 

48 Ь 7th Si. 
New York C m 

Te lr GR 3-3550 # 

Німецькі ДІЯМАНТИ для 
рикииім скла, найдешевіш# 

в АРЦІ. 

RfcAL ESTATE 

НА ПРОДАЖ 
57 акрів землі - під будову, 

, або 
20 акріа — з.будняком або беа. 
Досконала земля під будову. 

Навпроти Черча. 
PLato 8-2906 

в^род. ДІМ 
' і 5 великих кімнат і лазничка 

в кожнім апартаменті. (Один 
; власник). Дім у дуже добро-
му стані. (Нові шінґлі). Доб-

рв положення. 
Boulevard — Jersey City 

P. 0 . Box No. 231 

Д у д к о Ф. 

MISCELLANEOUS 

KAM1D-MORTON 
C I R C U S 

І Тепер I 2 програми (June 29 
Ebbets денно to 

1 Field І ЗІ8:30веч. I July 12) 
Рез. місця 

1.50; 2.50; 3.00. Діти У2 ціни 
Групово діти — 50 f; 

Старші — 90f. Пишіть: 
Ebbeta Field, В klyn 25, N. Y. 

IN 9-7400 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ЧЕСТЕЃ. Па. — Т-во „Запо-

розька Січ", Відд. 388, просить 
всіх своїх місцевих і позамісце-
внх членів прибути на Піврічні 
збори, які відбудуться в середу, 
9-го липня 1958 p.. Ь ѓод. 8:30 
веч. в УНДомі — 4 Ворд вул. 
Одною із точок зборів буде звіт 
делегатів із Конвенції УНСою-
зў. — Управа. 

30-го червня в новому місті 
Бразилія, яке мас стати сто-
лицею бразильсько ї респуб-
лікн, посвячено білий палац, 
збудований з мармуру, шкла 
й алюмінію, в якому мас бути 
приміщений б р а з и лійський 
уряд. Під час п'освячення па-
лацу був присутній бразнлій-
ський президент Хусцеліно 
Кубічек разом із іншими внсо-
кими урядовцами та дипломй-
тичним корпусом. При будові 
цього міста серед диких пре-
рій працювало 30,000 жінок і 
чоловіків і церемонія з 30-го 
червня б у л а першим кроком 

мати 
країни, яка могла б краще 
дбати про її розпиток, ніж це 
могло робити надморське Ріо 
де Жанейро. Впродовж не ці-
лих двох років вибудовано цей 
палац, модерний готель-та 500 
однородинннх мешкальнихдо-
мів, а також 150 миль асфаль-
тових вулиць і шляхів. Одно-
часно посвячено і широку ав-
тостраду, збудовану з асфаль-
ту. Носе місто ‚.Бразилія" 
згідно з законом мас стати 
столицею Бразилії в. квітні 
1960 року, і д о того часу ма-
ють викінчити її будову. 

АПЛІКАЦІЇ НА ПРИЙНЯТТЯ 
н а 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Українського Народного Союзу 

в а „ C O K K U K I U " в К е р г о н х с о н , Н . П. 
4 - го — 3 0 - г о С Е Р П Н Я 1 9 5 8 р о к у . 

Ьґж 
Адреса 
ВІХ Член УНСоюзу, Відд, 
EHf РТ" української мови: — добре; слабе; дуже слабе. 

Залучаю на рахунок оплати: $ 
(Повша оплата курсів ш $ 120.00. Половийў валежяооті 

треба вплатвтя з впяікадісю). 

V B M F M I КОІІНЕКТИКАТ, МАССАЧУСЕТС 
j r b U , U e і РОВД АПЛЕНД! Увага! 

ВИСИЛКА ПАЧОК до всіх країн Европи й других 
КОРИСТУЙТЕСЬ ЎС'ЛУГАМИ В І Д П О В І Д А Л Ь Н О Ї , В В І Ч Л И В О Ї 

І СКОРОЇ ФІРМИ 

GENERAL PARCEL ft TRAVEL CO., Inc 
132 Franklin Avenue 

(Licensed by the U S S R ) 
Branch О№се: 

HARTFORD, Conn. 
Після договору з ІНТУРИСТОМ фірма мас право висилати ПАЧКИ до всіх 

КРАЇН ЕВРОПИ й лЗІІ. — Затямте: Всі пачки внсяласться впродовж 48 год. 
Всі оплати, включаюча мито, оплачується в бюрі фірма. 

т ВИСИЛАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ НОВІ РЕЧІ џ 
ГАРАНТОВАНА ДОСТАВА — КОЖНА ПОСИЛКА ЗАБЕЗПЕЧЕНА 

— В ВЮРІ ВЕЛИКИЙ ВИБІР ТОВАРІВ — 
ПАКУНКИ МОЖНА ПРИНОСИТИ ОСОБИСТО, АБО ПРИСИЛАТИ ПОШТОЮ. 
Клієнти, що присилають пакунки поштою, дістають зараз список присланих ре-
яеЙ і кошти висилки. — Кожний клієнт' дістає від нас поквітовання американської 

пошти з датою висилки, а по доставі пачки, розписку з підписом адресата 
Відкрито ЩОДЕННО: 9 рано до 8 по пол. — в НЕДІЛІ: 10 рано до 4 по пол. 

ПЕРТ АМБОИ, Н. Дж. — 
Т-во „Запорозька Січ", Від. 155. 
подає до відома своїм членам, 
що Піврічні збори відбудуться 
у п'ятницю, 11-го липня 1958 p.. 
точно о год. 7-ій веч. На поряд-
ку нарад: звіти Контр. Комісії 
та урядників Управи з діловод-
ства за перше півріччя. Довгую-
чнх членів проситься вирівняти 
свої залеглості, щоб уникнути 
суспендування. Також просимо 
і апелюємо, щоб Ви вписували 
своїх дітей до своєї організації, 
себто до УНСоюзу. який мас ду-
же добрі поліси для дітей, а не 

ній. у яких ставки є більші. — 
І. Будняќ, предс; І. Макар, кас; 
М. Чумер, секр. 

ФИЛАДЕЛФІЯ. Па, — Т-во 
„Мир", Відд. 324, повідомляє, 
що Звичайні місячні збори від-
будутьоя в суботу. 12-го липня 
1958 p.. о год. 7-ій веч. З огляду 
на чеки-дивіденди і деякі інші 
важливі справи, Управа просить 
прибути громадно. Прн ЦІЙ на-
годі проситься вирівняти залег-
лі членські вкладки. — С. Бара-
бах. заст. голови; І. Струк, секр. 

ВУНСАКЕТ. P. Ай. — Т-во 
ім. І. Франка, Відд. 241. повідом-
ляс всіх членів, що Піврічні 
збори відбудуться в суботу, 
12-го липня 1958 p.. о 2-ій год. 
по пол., в залі під числом 74 
Герис Евеню. На цнх зборах 
буде звіт делегата із Конвенції 
УНСоюзу, як також, видача дя-
віденди. Обов'язком кожного 
члена є явитись на цнх зборах. 
— Управа. 

ЩАДІТЬ У ЛЕГКИЙ СПОСІБ t 
КУПЎИТЕ СВОЇ БОНДИ 

ЧЕРЕЗ І.ІЕИРОЛ СЕИВШГС! 

BUY U.S. SAVING BONDS 
A N D S A V E 

Вступайте в члени Украінсько-
ііі Народного Союзу, бо він дас 
Вам -дешеві та вигід ні різні ро-
ди забезпечення життя І рівно, 
чагно є оборонцем української 
спішиќ в ^мерќці. Український 
ИародннЙ Союз поважають і 
американці не тільки завдяки 

до чужих асекураційннх компа-І70 тисячами членства і 20-ти 
мільйонового майна, але і за 
його гідну, васокопатріотнчиу 
поставу в обороні свободќ. 

З НАГОДИ 40-ЛІТТЯ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ 
СТРІЛЬЦІВ 

. перевидано 

А Л Ь Б 0 М УСС 
щоби зберегти пам'ять про одну з найкращих 

сторінок нашої історії. 
На 212 стор. великого формату, у 25 розділах подана 

безпосередніми учасниками славна стрілецька епопея. Текст 
зілюстрований понад 1.000 світлинами, з яких більшість — 
це вже історичної ваги уніќати. При кінці подано списки 
босвого стану УСС, спис ранених і поляглнх УСС та спис 
всіх старшин УСС, у яких то списках неодин знайде своїх 
рідних чи знайомих. Вміщені і світлини стрільців, між ни-
ми багато таккх, що не були досі публіковані. 

Ця книга, високої виховної і пам'ятковоі вартости, по-
ПІШІМ знайтися в кожній нашій організації та бути иа-
стільною книгою кожної свідомої української родини. 

Ціна: на альбом, папері $8.75. 
- - " "Замовлення с л а т и : " " ' " " " " " " " " " " 

"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

=% 

ХВОРІ, 
НЕ ТРАТЬТЕ 

ЙАДІІ 
НЕ ТРЕБА ДОВГО 

ЇЕКАТИ ! 
ЗАЖИНТЕ Щ Е СЬОГОДНІ 
ЗІЛЛЯ Д-ра И. МІЛЛЕРА. а 
вже иавтра почуєтесь краще 

Зілля це ие вариться, пні 
не заларюсться, а вжнвасть-
ся його в природнім виді ТіїЌ, 
як є у пачці. Тим то воно та-
ке помічне'й корисне. 

Всі, що -хворіють на неду-
гу шлунка, як кваси шлунка, 
гази, запір, нестравність, від-
бнвання, завороти голови, 
біль у крижах, короткий від-
дих, жіночі недомагання, ге-
мороїди, ревматичні болі в іц-
ші недомагання, повинні ще 
сьогодні зажити зілля Д-ра 
МІЛЛЕРА, п. н.: 
"J. М. L. Herb Compound # 6" 
а вже завтра почуєтесь кра-
ще. Зілля це повинно вахо-
днтися, як перша поміч, у 
кожній хаті. 

Ціна одної пачки, враз із 
поштовою пересилкою S 6.83. 
Якщо бажаєте зробити сво-
йому приятелеві вартісний 
ДАРУНОК, тоді дві пачки 
тільки $ 10.00 з пересилкою. 

Висилаємо також наше зіл-
ля до всіх країн ЕВРОНИ. 

Пишіть зараз, долучаюча 
чек, або Money Order, на 
адресу: 

THE MILLER CO., Inc. 
Dpt. 41, 790 Broad Street 

NEWARK, N. J. 

T A P 3 A H , 4. 4087. Лютий противник. 

ІВАН КОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАЯИМАСТЬОЛ НОХОГО-
. . НАМИ В СЃВЯТІ . . 
ПДжя прястушй для seta 

NEW JERSEY 
Обслуга чесяа І иаяжряяка 
У аяпадху смутку я родині 

кличте яи І в 
JOHN 

KOWALCHYK 
І 2 9 G R A N D S T R E E T , 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2, N . J. 
T d . H E n d e r s o o 4 - 5 1 3 1 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ‚ПОГРЕБНИК 
Заќйдеться похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температури. 
Модерна каплиця до ўкаѓтку 

Woe. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. ORchard 4-2568 


