
ВИПУЩЕНИЙ НАВКОЛО СОНЦЯ ШОНЕР V ПОДАВy ПАРИЖІ: -ВІДЧИНЯЙТЕ! ПОЛІЦІЯ 
СИГНАЛИ ІЗ ВІДСТАНІ 409,000 МИЛЬ 

Ню Иорк. — Випущений 11 годќну внаслідок притягання 
березня штуфний сателіт Соя 
ця „Піоцер, V в четвертин 
день свого Jjpry до орбітя Соя-
ця. це значить в понеділок 14 
березня, подавав згідно з пля-
ном сигнали, які відбирали по 
стаціах по всьому світі. В не-
ділю о год. 8 по полудні він 
давав сигнали з висоти 
409,000 миль, чим здобув вже 
подвійний рекорд, бо досі ще 
жадний штучний сателіт ані 
жадна ракета не мала чинно! 
родіостації на такій висоті 
В понеділок о год. 8 ранку 
„Піонер V" був на висоті 
480,475 миль від Землі і йо-
го надавча радіова стадія бў-
да чинна, крайова Аеронав-
тнчна І Космічна Адмішстрат 
ція повідомляй, що радіові 
стадії на „Піонері V мовчать, 
поки їх не пустить в рух одна 
з таких ірьох земних стадій: 
на Гаваях, І І'олдставн Драй 
Лейќ в Калісрорнії або в 
Джнррджел Венќу в Англії 
Дотеперішня „праця" нового 
американського сателіта Сон-
ця свідчить про те. що це ве-
лнкий успіх ЗДА у змагай-
нях цізнатй космічні просто-
рн. Його радіові батерії набн-
рають енергЦ від Сонця, і то-
му можуть діяти дуже довга 
Сам' той, сателіт зможе кру-
жлятн ДОВКОЛА Сонця наймен-
ше 100,000 боків, поки не 
зблизитися, до Землі і не зго-
рнтв..-..'" '".'`ЃНІ 

Ракета „Піонер V", вагою 
в 94.8 фунтів, була випущена 
із бази Кейл Канаверал у ЗДА 
в п'ятницю дня Ц березня ц. 
p., о год. 8̂ 1 ft ранку. Ця раке-
та разом із 5-тьма івструмен-
тамн кружлятиме довкола 
Сонця та подаватиме дані про 
космічні простори, головним 

між тими їх частинами, 
які лежать між орбітами Зем-
лі ft. Венерн. Цей штучний 
планетоїд мас вивчати ту ча-
стнну кофору, в яких досі ще 
не побував жадний предмет, 
зроблений, людською рукою. 
„Піонер Y" упустило летун-
ствр за допомогою тричастин-
ноі ракети „Тор-Ейбл", яка 
при випущенні може везти 
165,000 фунтів тягарў. Капи 
третя частина ракети загорі-
лася, то швидкість ракети ви-
носила 24,86Ц. миль на годину. 
Це було, на висоті 300 миль, і 
ця швидкість була вистача-
льна, для хого, щоб подола-
ти притягання Землі В по-
лудяе 11 березня швикість ра -
кети становила 8,000 миль на 

Землі, але пізніше її швнд-
кість пересічно ВИНОСИТЬ СТІЛЬ 
слідок гравітації Сонця. Коли 
штучний сателіт попав в ор-
біту Сонця — то його швнд-
кість пересічно винесе стіль. 
ќя, скільки становить швнд 
кість ін. плянет. Земля кру-
жляс довкола Сонця зі швнд 
кістю 66,500 миль на годину. 
Венера — 78,000, а „Піонер V 
— 70,000 миль на годину. Для 
порівняння треба подати від-
далі трьох плянет. І так 11-го 
березня віддаль Землі від Сон-
ця становила в 8 год. ранку 
92,410.000 миль, Венерн від 
Сонця — 67,960,000 м., а Землі 
від Венерн — 136,250,000 м. 
Віддаль „Піонера V" від Сон-
ця в дні 9-го серпня I960 бу-
де найменша — 74,7000,000 
миль, а від 16-го січня 1961 р. 
найбільша — 93,000.000 миль. 
З цього входять, що „Піо-
нер V" дістанеться найблнж-
че до Сонця від усіх інших 
плянет. Це станеться 151-го 
дня кружляння „Піонера V", 
і він тоді буде віддалений від 
Землі на 46,400,000 миль. Ус-
піх із „Піонером V" — це да-
льшнй великий крок ЗДА до 
пізнання космічних просто-
рів, бо від випущення в дні Ні 
жовтая „Експлорера ч. 7." ця 
країна не могла похвалитися 
перемогою в цій ділянці. З 
технічного боку теперішній у-
спіх мас велике значення для 
здобування космічних просто-
рів, головним чином районів 
плянет Марса і Венерн, бо 
„Піонер V" має дати доказ,що 
з віддалі понад 50,000,000 
мндь можна з допомогою ра-
діових апаратів подавати дані 
про ті частиќн космічних про-
сторів, ќяких досі ще не бўѓ 
ла жадна ракета. Сп одівають-
ся,-що радіові апарати діяти-
муть принаймні 5 місяців. А 
коли ці інструменти не будуть 
знищені внаслідок кружллн-
ня довкола Сонця, то в 1963 р. 
знову можна буде нав'язати 
радіовий контакт із цим штуч 
ним сателітом Сонця. Сто 
літ „Піонер V" приєднався до 
двох штучних сателітів Сои-
ця: до совстсЬкоІ космічної 
ракети, вилущеної 2-го січня 
1959 p., яка припинила раді-
ові сигнали ще 3 січня 1959 р. 
і до ‚.Піонера IV" — випуще-
ного 3-го березня 1959 року. 
Але „Піонер V" мас далеко 
більше значення, бо його ра-
діоаа стація с дальшого за-
сягу і його орбіта с ближче 
Сонця. 

Аизенгавдр звернувся до Конгресу $ законо-
просктом збільшити поштові оплати 

ВапшхЧтоін. — Президент маля б бути і оплати за ле-
Айзенгавер ІІ-ѓо березня 
звернувся до Конгресу з окре-
мнм зверненням, в якому про-
понус збільшити теперішні 
поштові оплати на один цент, 
щоб зліквідувати щорічний 
дефіцит портѓового департа-
меяту в су'мі $ЮО.ООО.ООО доля-
рів. Президент пропонує збі-
льпгитя оплати від посилок 
першої кляся- таким способом: 
поштова кар†ка-4 центи (те-
пер 3 ) : лист' звичайний — 5 
(4) ; лист лв^унською поштою 
— 8 (7); картка летунською 
поштою — %(Ь). Збільшені 

' ' ' S 

тунсьКу пошту від посялок. 
що виносять більше як 8 уя-
ціЙ. Також дорожче рреба б 
платати і за леѓўнські поснл-
ке не першої клясн. Уряд про-
понус збільшити поштові оп-
латн від посилок другої і тре-
тьої кляся. Президент просить 
Конгрес, щоб діяв негайно, бо 
дефіцит поштового уряду 
впродовж 13-ох років в червні 
1959 року становив 6,800,000 
000 доларів. Але в контресо-
вих колах не вірять в те, щоб 
Конгрес в цьому виборчому 
році схотів ухвалити збіль-
шения поштових оплат. 

Сателіт „Піонер Vм із „крилами", які вможливлюють 
функціонування його радіової стації. '.$ 

Канцлер Аденауер перебуває в ЗДА 
Вашингтон. — Західньо-ні-

мецький канцлер Конрад А-
денауер перебувас від мину-
лоі суботи вночі в Америці, 
приїхавши сюди для отримай-
ня почесних докторатів В кіль-
кох університетах {Прннстон-
сьќому, Каліфорнійському й 
Південно- ` кал іфорнійському) 
та для переведення важливих 
нарад. Вія був в неділю вран-
ці на Богослужбі в каплиці 
кардинала Спелмана. На о-
біді у Валдорф Асторії. шо йо-
го видала Американська Ра-
да для справ Німеччини, А-
денауер ВИГОЛОСИВ промову, в 
якій підкреслював суто демо-
кратнчкни характер теперіш-
ньої Німецької Федеративної 

хідню Німеччину й Америку 
та висловив вдоволення, ' що 
ці заходи невдачві, б о , він, 
Аденауер, мовляв, не аапри-
мітив тут ніякого погіршення 
у ставленні Америки й аме-
риконців до ЗахідньоТ НІ-
меччинм. - Аденауер відвідав 
Метрополітальний музей; в 
Ню Порќу. На вечері в німець-
кого генерального коноулн 
д-ра Ґеорга Федерера були 
приявні м. ін. губернатор Йел-
сон Рокефеллер, кол. губер-
натор Аверелл Гаррнман і 
кол. 'високий комісар ЗДА в 
Німеччині Джон МеќКлой. На 
понеділок Аденауер мав '̀.при-
значене побачення з Ізраїль-
ськнм прем'єром Давідом Бен 
Ґуріоном та нараду а гелера-

того він мав поїхати до Ва-
шингтону на наради з прези-
дентом Айзенгавером і дер-
жавннм секретарем Гертером. 
Аденауер мас 84 роки. 

Республіки (Західньоі Іінйечг льннм`оекретарем Обсднаямх 
чияйїі.Ва.тяихушшґ нК^еііе^)'НацІя' ГаммершилдолГ: Після 
рішні дебати в амернкянсько-
иу Сенаті над. справою грома-
дянськдх прав, Аденауер звер-
нув увагу на труднощі у пра-
ктиці демократичних устро.в і 
тому закликав до зрозуміння 
та -толеранції 'супроти захід-
ньо-німецького парляменту Г: 
уряду. Він рішуче заявив, що 
дух в теперішній Німеччині G 
далекий від антисемітизму та 
нацизму. Маючи на увазі прн-
явність на тому обіді презн-
деита Амернкансько-жндівсь-
кого Конгресў рабіна Прінца 

ще декого з видатних жн-
дівських діячів. Аденауер за-
певняв, що ніхто з жидів в 
Німеччині ве понесе ніяко! 
шкоди. Він вказав на зусилля 
Совстів вбити клин поміж За-'ѓось 

Џ А з і й с ь к о - афшшнські 
краінн хочуть настояти на скли-
канкя надзвнчайпоі сссіі Об"ЧД-
наішх Націй, щоб кннссти ќа 
ній виразну заборону Франції 
переводити на Сагарі дальші 
атомові вибухи. Тому, що Об'сд-
яакі Нації мають тепер 82 чле-
нів, то треба 42 г о л о с и для 
скликання наязвнчайної сесії. 
Азійсько - африканським бльОк 
караховуо 29 членів, до них 
прилучиться 10 комуністичних 
країн 1 може ще комунофиіьсь-
ќа Куба, але внескодавці не ия-
ключаіоть, що З'СДНВІОТЬ ще ко-

Мешев. Франція, (О- Д-внч). 
— Чому кажуть, що наше 
життя це собаче життя — 
ніяк не ВПІДПСШ. От у Пари-
ЖІ. ЩО KDOK, TO H КОСМЄТНЧЖ' 
заведення для собак, а Ще, 
другий, то лазня. - ланіті 
окремий цвинтар. І коли при-
їздить Нікіта XpjTuoa. то ні-
якого собаки не чіпають, а 
емігі)антів гонять, як... В кож 
чому разі не як собак. 

Положення наше незавцд-
не. коли навіть поважне чиє 
ло французів, яких ніяк не 
тпідозрите в прихильності до 
чужинців взагалі, а до бездои-
них зокрема. — обупюютьсд 
тим гонінням, яке зараз піш-
ло на нашого брата. 

Мешев — один з найбільш 
фешенебельних центрів зимо-
аого спорту у Франції. По віт-
рннах крамниць і по кількості 
нічних льокалів — Мешев не 
уступає Шамонікс, а напевно 
швайцарське Ст. Моріц чи іта-
лійська Кортіна д'Амнеццо 
навіть не вмивалися. Про 
Гарміш-Партенкірхен вже й 
нічого говорити. Там є леще-
тарські терени, світової слави 
скочні (в Кортіна с навіть о-
лімпійський зимовий стадіон), 
але щодо кількості! снобів — 
воші не можуть рівнятися з 
Мешев... 

Тут багато закордонної nj-б-
лікн. Чимало англійців і 
швейцарців. Але найбільше 
таки німців, що сьогч)дні в Ев-
ропі найбагатші на свіжі гро-
ші й найбільше безпечні зав-
трішнього заробітку, тому при 
всій своїй ощадності можуть 
найбільше собі дозволяти. 
Тим більше, що в Гарміш і 
навіть у Райхенгалю вже сні-
гу нема, а у Високій Савої йо-
го ще добрих 60 пентаметрів і 
кожного дня падає новий. За-
гощус і сонце, а що може бу-

ти кращого, як сліпуче сонце 
на сліпучому' снігу при 1,200 
м. висоти? 

Мені відомо, що додому до 
мене вже тричі приходила по-
ліція. Але на своїх 2 ТИЖНІ 
притриманая — занн:дн маю 
час. Тому ха'йќў міис зграєю 
‚.спортсменів", які ні разу не 
взувають лещат (як до ре-
чі - - і я...) та прислухуюся .ь 
юзмов. 

Як не дивно, але навіть ця 
юрба снобів говорить про цо-
jno емігрантів у Франції. Пім-
ці з іронією Говорять пре 
„французьку сзободу" Ѓі 
.ша;;еііфройде" згадують, яі 
їх ще досі лають за топтання 
людсько{ гідности. Французи 
луже прнспішено похнтуіоп 
головами б також говорять 
про "llbcrte fronQaisc." 

Але — признаймо, що са-
ме це робить їм честь. Бо 41! 
німці висловлювали співчут-
ѓя в'язням концтаборів і кяза-
лц. що крематорії — це свян- j 
ство їхнього уряду? А фрян-
цузи таки висловлюють свій 
осуд. Ось „Фігаро", засадничо 
проурядовий щоденник, дуже 
широко комептус apeurrjuaH-
ня і хоч старається уникати 
українських тем, містить про-
тест Організації Українсько 
Молоді у Франції проти ареш-
ту редакторів українських ча-
солисів і директора друкарні 
„Українського Слова,". 

Та найбільша честь фрая-
цузькій журналістиці робить 
стаття, що П помістив на сто-
ріиках згаданого „Фігаро" ві-
домнЙ журналіст П'ер Макень 
п.н. „На світанку". 

Автор каже, що неаибапн-
ві люди скажуть: „Врешті-
решт — ̀ люди мають додатко-
ві вакації. Відбудуть подорож 
на залиту сонцем Корсику, 

(Докінчений на crop. 4-ій) . 

ХРУЩОВ ХВОРИЙ -
ВІДКЛИКАВ ПОДОРОЖ 

ДО ПАРИЖУ 

УВАН І.НТШ 8 НЮ ЙОРЌУ ШАНУВАЛИ 
' ПАМ'ЯТЬ ШЕВЧЕННАІІАЎКОВОІО 

КОНФЕРЕНЦІЄЮ , 

ВІДДІЛИ УНС В НЮ ЙОРЌУ ПРИ 
ЛУЧУЮТЬСЯ ДО АКЦІЇ ЗБІРКИ ФОНДІВ 

НА КОЛЕГІЮ В СТЕМФОРДІ 

- В АМЕРИЦІ 
О Держаќвќі секретар Кріс-

тіяи А. Гертер. при кінці тижня 
захворів був ва перестуду І не 
привняв нікого ва. авднлщії. Ио-
го предстааввК сказав, що'Ѓер-
пер нездужав І на шлунок, 

ф Совстська амбасяда у Ва-
піияггояі заќўшита 4 гвлікопте-
ри для Нікіги Хрущова, якому 
подобався лев гелікоптером АЙ-
зенгаверв, КВЛЯ гостював у 
ЗДА- Один гелікотер такий са-
мий, якям Sltae Айзеягавер. Ці 
гелікоптер? коштують разом із 
запасовямя частиками, кодо 
2.000.00С долярів. ` 

% Коляшнія ееяатор -реепув-
лікаяець ВільяМ Ф. Новлеяд 
відмовився бутК членом калі-
форяійськоі делегації на вомі-
каційну конвеЛціЮ в ШикаГо, 
щоб там тдтрнмуаатн канднда-
тлфу віце - президента Ричарда 
М. Ніксоиа. НОВЛеяд сказав, що 
як поїде на конвенцію, то Як 
представявх свого щоденника, 
якого він с співвидавцем, а не 
як делегат, 

Џ Сеяатор.демократ Джан Ф. 
Кениеді мусів у четвер верну-
тнся др Вашингтону, щоб бра-
ти участь в голосуванні Сенату, 
а його 30-річнл дружнќа Джек-
віліиа залишнлась у Внскан-
снні, де виголошувала за свого 
чоловіка промови на вічах, які 
буля вже наперед визначені. 
Вона подобалася жінкам, що 
були на зборах, а чоловіки го-
ворили, що „вона поводиться 
добре, воля брати до уваги П 
„політику як аматорство". Пані 
Джеквіліна хвалила свого чоло-
віка як великого патріота. 

Џ Д-р Джордж Скит, промов-
ляючя ва зборах Крайово! буді-
ведькоі конференції у ВошякГ-
тоні, сказав, що в найближчій 
декаді (1961-1970) у ЗДА видо-
дутьіца будівельний матеріял і 
на працю при будовах 900 біль-
йонів долярів. бо васелеяня 
зросте на 34 мільйони осіб, це 
значить на стільки, скільки те-
пер мають Канада. Куба і Авст-
ралія. 

Ню Порк. V- Головний У-
ряд Українського Народного 
Союзу минулого року, відпо-
віддоючи на заклик Стсм4юрд 
сьќого Єпарха Української 
Католиць`кої Церкви Кир Ам-
врозія Сенншнна, рішив вклю-
читнся в акцію збірки фондів 
на будову нової колегії св. Ва-
снлія у Ьтемфорді Та закли-
катн своє членство скласти на 
ту ціль 100,000 долярів і в 
той спосіб запевнити, щоб дві 
научні залі в новій колегії бу-
лн названі в їхню честь. Хоч 
акція збірки цих фондів по-! 
чалась перед роком, її за-
гальннн внслід досі не багато 
перевищує 10,000 долярів. Тр-
му, що будова колегії мала б 
початися вже в цьому році, 
Головна Канцелярія УНСою-
зу поробила ряд заходів, щоб 
прнспішнти збірку цих фон-
дів. У відповідь на ці заходи 
відгукнулись негайно поодн-
нокі Відділи УНС та їх Окру-' 

'жні Комітети, зокрема Комі-
I тет Надгудсонської Округи 
І (Джерзі.СитЃі Байон). що вн-
і несли відповідні рішення на 
своїх нарадах два тижні тому. 
Минулої п'ятниці, 11-го бере-
зня, в акцію інтенсивної збір-
кн фондів иа будову колегії 
включився Окружний Комітет 
Відділів УНСоюзу Великого 
Ню Иорку, обміркувавши цю 
справу на своїх нарадах, що 
відбулись в приміщенні На-
родного Дому, Збори відкрив 
і ними проводив голова Комі-
тоту, заступник головного 

предсідника УНС Йосип Ли-
согір, а секретарював В. Ни-
кифорук. На порядку нарад 
були звіти та їх обговорення, 
нова організаційна кампанія 
для збільшення членства УНС 
до 75.000 членів, та якѓ зок-
рема реферував гол. секр. д-і 
Ярослав Подох. ряд іишня 
справ і проблем, в цьому і 
справа збірки фондів на $у-
дову колегії св. Василія, ЯКЗ 
вияснив головний предсіднш 
УНС^ Дмитро Галичий. Обго 
воривши цю проблему, пред 
ставннки заступлених на ЦЮ 
нарадах 20 місцевих Відділи 
винесли однодушну постако-
ву, що крім відповідних по 
жертв з кас Відділів, вони не-
реведуть також масову збір-
ку між своїми членами на о 
.{ремі збіркові листи, що їм бў-
Д^ть вислані в найближчих 
днях. Обговорюючи організа-
Ційні справи, гол. секретар 
д-р Ярослав Падок зокрема 
лредетавив приявну вперше 
на окружних нарадах секре-
гарку нового пластового-сту-
дентського Відділу УНС пла-
зтову сеньйорќу Христину На-
ВрОЦЬКу. ГОЛОВОЮ TXJTO ВІДДІ' 
лу с відомий студентський ді-
яч п. Павло Дорожинськнй. 
На зборах були приявні та 
забирали голос, крім згяда-
ннх, гол. контролер П. К}^іма, 
колишня головна радна УНС 
п-ні Демидчук, союзові орта-
нізатори мгр. І. Скочиляс та 
проф. М. Дербуиі. ред. Л. 
Драган та інші. 

Ню Порк. - - В суботу 12 
березня Українська Вільна А-
кадемія Наук.У ЗДА і Науко-
ве Товариство ім. Шевченка в 
Америці в залі Українського 
Інституту в Америці влашту-
валн Урочисо' Шевченківсь-
ку Коно))еренцію. на якій ви-
ступнли з доповідями голова 
УВАН у ЗДА проф. ЮріїЌ Ше-
вельов і п(юф. Ќость Кисілев-
ський від НТШ. Академію 
відкрив заст. голови УВАН у 
ЗДА проф. Дам'я н Горнятке-
вич, згадавши про те, що ми 
с напередодні 100-річчя з дня 
смерти Т. Шевченка, і тому 
треба нам опрацювати ті проб-
лемн з ПІевченковоІ творчос-
ті. які не можна опрацювати 
на рідних землях, що с під 
московською комуністичною 
окупацією. Ю. Шевельов ви-
голосив доповідь на тему 
‚‚Шевченкова поезія в I860 
p.". Доповідач застерігся, ще, 
оцінює Шевченкові твори яі 
мовознавець, і що бере до ува-
ги тільки поезії з 1860 року, а І 
з попередньої гворчости зѓа-) 
дўе тільки дві поеми „Неофі-1 
ти" і „Марію", в яких також, 
поруч біблійних стилістичних 
засобів виступають тодішні І 
нові „петербурзькі" МОТИВИ, j 
На основі стилістичної аналі-, 
зн кількох поем з усіх Зі по-1 
етичних т в о р і в , написаних 
I860 p., доповідач прийшов 
до висновку, що Шевченко в 

тому році перед своєю смертю 
перейшов' Не тільки стиліе-
тнчну зміну в своїй поетичній 
творчості, але також і світо-
глядову. В I860 році Шевчен-
ко не закликав до Ішщення і 
не виступав як бунтар, хоч 
таким його представляють в 
СССР. 1860-ИЙ рік — це рік 
синтези Шевченка, коли поет 
творив короткі поеми, що ма-
ли насиченість сильнішу від 
довгих попередніх творів, і то-
му жаль, що два місяці після 
тієї світоглядової зміни автор 
„Кобзаря" помер. К. Кнсілев-
ський доповідав на тему ,Де-
які особливості ` Шевченково7 

мови" і старався відповісти иа 
питання, до якого діялекту 
треба б зарахувати ту мову 
якою послуговувався Т. Шев-
ченко в своїх творах і в своє-
му листуванні На основі чис-
ленного матеріялў доповідач 
вияснював при допомозі кіль-
кох діяктологічних і говірко 
вих мал.'що в основу Шевчен-
ковоі мови лягла та мова, я-
кою 150 років тому говорилс 
н а с є лення Звенпгородпшни. 
Але, на думку доповідача, і 
цій мові було б$гато архаіз-
мів, яких тепер там вже не 
мас. Збори закрив предсстав-
ник НТЏІ д-р^Р. Осінчук, я-
-ий подякував обндвом допо 

чідачам і численнШ публіці, 
- to вщерть виповнила золю 
УІА. 

Москва. — В минулу неділю 
перед полуднем московська 
радіостанція перервала при-
внчну пропагандивну балака-
нину та подала коротку віст-
ку про те, що Нікіта Хрущов 
захворів на грипу й тому від-
клнкав передбачену на най-
блнжчнй вівторок 15 березня 
подорож до Франції. За твер-
дженням лікарів — подав со-
вєтський комунікат. неду'га 
Хрущова триватиме 7 до 10 
днів і він запропонував фран-
цузькому президентові пере-
сунути на той час його відві-
дння в Парижі. Цю саму віст-
ку одночасно проголошено в 
Парижі. Президент де Голь 
висловив „жаль" з приводу 
тої недуги і бажання швндко-
го видужання. Ця вістка прн-
йшла цілком несподівано, бо 
всі, що бачили Хрущова після 
його повороту з подорожі до 
чотирьох країн південної Ajii, 
твердили, що він по давньому 
меткий і повний енергії. Ос-
таннім закордонним туристом 
у Совстах, що довший час роз-
мовляв з Хрущовим, був по-
садник із Сан Фраисіско 
Джордж Крістофер. За бЧ̂ ль-
шевнцьким звичаєм, в совот-
ськнх газетах нема ніколи ві-
сток про стан здоров'я чи не-

і чупі сопі̂ гськи.ч верховодів. 
'Журналісти, які бачили Хру-
j щова під час його подорожі 
' по південній Азії, звернули у-
і вагу, що він дуже швидко то-
I миться та що інколи виглядав 
цілком охлялий. Хрущов мас 
06-ий рік. Коли він був в А-
мериці, вій діставав харчі без 

' соли, хворіючи на печінку. За 
! твердженням західніх часопи-
і сів. теперішня недуга Хрущо-
' ва не .‚дипломатична", тільки 
дійсна, хоч зразу зродилась 
підозра, що теперішня „перес-
туда" Хрущова подібна до тієї, 

' яку дістав тоді, коли хотів вп-
крутитися від товарншеннл 
Ніксонові в подорожі. ЧИ він 
лежить у Москві, Чи у себе на 
„дачі" — не відомо. Францу-

J зькі власті заскочені відкля-
' каннам приїзду Хрущова, за-
і для якого вивезено з Парижу 
І 800-1.000 „небезпечних" осіб. 
їх примусові „срсрії" на дер-
жовиий кошт будуть продов-
жені. З цього приводу фран-
цуаький уряд дістав багато 
протестів. TqMy, що президент 
де Голь мас в плані офіційні 
відвідини в Лондоні й у Ва-
шннгтоні та різні інші обов'яз-
кн, гадають, що відвідини 
Хрущова у Франції, передба-
чувані спершу на три тижні, 
будуть значно скорочені. 

Пр ем'ер Англії нараджувався з де Ґолем 
з уваги на приїзд Хрущова 

Париж. — Англійський. нення Німеччини, а де Голь 
прем'єр Геролд Мекміллен І підтримує тверду й непостугі-
відвідав французької о прези- j ливў політику канцлера Аде-
дента де Голи в минулу су-
боту й неділю та перевів із 
ним вичерпні наради, зв'язані 
безпосередньо й посередньо з 
3-тижиевнми офіційними від-
відинами Хрущова у Иари-
жі. що були первісно запові-
джені на 15-го березня ц. р. 
Між Мекмілленом і де Голем 
існують дуже добрі персона-
льні взасминн ще з того часу, 
як. Мекміллен був політичним 
репрезентантом англійського 
уряду у головній кватнрі де 
І'оля в північній Африці під 
час останньої світової війни. 
Все ж, газети пригадують 1с-
нуючі між ЛНглісю і Фран-
цісю розбіжності в деяких ак-
туальннх проблемах. Англія 
рада б піти на поступки Со-
пєта.м на те{тені західнього 
Рерліну й у проблемі з'сди-'не видано. 

' І, 

науера. Англія хоче доконче 
дійти до згоди з Соаотами що-
до далишмхь-ігрятпшення ато-
мовах вибухів, а атомові ам-
біції Франції цьому не спря-
яють. Врешті головно фран-
цузьке становище в 6-членно-
иу західиьому Спільному Го-
сподарському Ринку створило 
конфлікт з 7-членною еконо-
мічною організацією, на чолі 
якої стоїть Англія.! Приїзд до 
Франції Хрущова та заповід-
жена на 16-го травня ц. р. 
конференція „на вершинах" 
вимагають поладнаввя всяких 
внутрішніх розбіжностей в 
західиьому франті, що він міг 
писгупатн одностайно в роз-
мовах з большевикамн. Мек-
міллен вже вернувся до Лон-
дону. Офційного комунікатў 

Західній плян пропонує обмежити війська 
ЗДА і СССР до 2,100,000 

У Нюарку відбувся концерт в честь 
Т. Шевченка 

Нюарк, Н. Дж. — 3-посе-
ред пречисленних концертів-
ікадемій, які в цьому місяці 
зідбудуться по всьому терені 
З'сднненнх Держав, де лиш 
j більші українські громади. 
один із перших Шевченнівсь-
них вечорів відб}т$ся в Нюар-
Ќу, Н. Дж. у вщертьповній за-
іі Української Централі, ула-

джений заходами Співочого 
Т-ва „Трембіта" й мішаного 
хору при гр.-кат. церкві. За-
початковано концерт Амерн-
канським Гнмном, після чого 
мішаний хор української ка-
толицької церкви св. Івана 
Хрестителя відспівав „Запо-
віт" Шевченка-Вербицького з 

ібаритоновим сольо Лева Рей-
I наровича. Святочну промову 
'виголосив рсд. І. Кедрин-Руд-
Іницький. Лев Рейиарович від-
співав три пісні — „Он чого 

, ж ти почорніло", Арію з опе-
I рн „Тарас Бульба" Лнсенкі 
І й ‚Думк мої", Везкоровайно 
' го. Іванна Коконів віддекля 
І мувалв „Кавказ". Чоловічиі 
хор „Трембіта" відспівав „Хо; 

(бранців" Лисенка іі „Садо; 
вишневий" Гнатишина. з со 

j лісѓами В. Бемком і О. Гель 
біюм. Марта Кобрнн-Коколь 
ська виступила з сопраноіш?. 
сольо: „Як би зустрілись мі 

1 знов" та „Радуйся ниво не 
политая" А. Рудницького. Мі-
шаний хор закінчив концерн 
кантатою Лисенка „Бють по-
роги", з солістами О. і Л. Рей-

I наровичами та Ю. Д^'хннчом. 
‚Фортепіяновий супровід СПО-
, чивав в руках Галини Клнм, 
диригентами були проф. О. 

! Микитюк і М. Добош. Націо-
нальний гимн завершив кон-

I церт. 

Женева. — Фредерік М. І-1 
тон. голова американської де-, 
легації на конференцію між-
народного роззброєння, що 
починається в Женеві у вівто-1 
рок 15 березня, вже прибув до І 
Женеви. Протягом останньої 
неділі-понеділка прибули ту- J 
дн також усі інші члени тісї 
конфсренцГі — Англії. Фран-
ції. Канади й Італії по захід-
ньому боці та СССР, Польщі. 
ЧСР, Болгарії і Румунії по ко- j 
муністичному боці. У зв'язку 
з цим зохідня преса Інформує, і 
що одною з найцікавіших по-
дробиць західнього лляну j 
міжнародного роззбіюсння є 
пропозиція, щоб наземні Вій-
Ська ЗДА й Совстів обмежити 
до 2,100.000 вояків. В останній 
західній пропозиції на Лон-1 
донській конференції роззбро-' 
ення у 1958 році говорилося 
про 2,500.000 вояків. Совсти 
у своїй пропозиції говорять 

про 1.700.000 для ЗДА, СССР 
і комуністичного Китаю та 
про 650.000 для АнхлЦ 1 Фран-
ції. У західиьому плані під-
креелюсться право всіх дер-
жяв зберігати свої оборонні 
збройні сили за чартером Об'-
дднаних Націй. Цим західні 
держави підкреслюють, що 
Пішіічно-ат.чянтінськнй пакт 
(RATO), що його Совсти на-
зквають „агресивний" мас 
суто оборонні цілі. Західній 
пляв пропонує піддаѓй в дру-
ГІЙ стадії міжнародного роо-
збросння контролю всіх Існу-
ючнх запасів так званої зви-
чайної зброї: танки, гармати, 
літаки, не-атомові бомби в 
склади муніції. Західній плян 
підкреслює конечність строгої 
міжнародної контрольно-інс-
некційної системи та пов'язўе 
демобілізацію наземних військ 
Із створенням сильної т. зв. 
міжнародної поліції — проти 
чого завжди виступає Москва. 

т 
У СВІТІ 

О В Іидонезіі викрили пілота, 
який в минулу середу остр'.лю-
вав з літака скорострільним во-
гнем палац президента Сукар-
на посрредині столиці Яіиірти. 
Це був 28-річннй лейтенант Дя-
нісль Мокер, який летів маши-
ною совстського тішу МІГ 17 
Його арештували в західній Яві 
(Джаві) Арештовано також йо-
го батька, кол Індонезійскього 
поліційного старшину. Не відо-
мо, чи острілгования палацу 
Суклрнл було політичним замн-
хом, чи актом особистої пі м`̀ ѓи. 
Мокер стане перед ВІЙСЬКОВИМ 
судом. 

ф Комуно - мсеьілій амбага-
дор ц Лондоні заявив, що його 
v-рид передасть знхідньо-німець. 
кому урядові поіменний список 
37 -х теперішніх тамошніх дер-

жавяих і'рядовців, які за гітле-
рівськнх часів були нацнггськн-
мц суддями на ЧехН І проголо-
шува`ли засуди смерти, що-Оулн 
насправді вбивствами невинних 
осіб. Чехи ведуть в Англії ігро-
тннімецьку пропаганду. 

Џ До ком)-кігпгшоге Китаю 
перенеслось в минулому році з 
Америки понад 100 китайських 
студентів. Вони мають там свої 
родќин І іх заманили обіцянки 
комуно, китайського уряду'. По-
середннком в цій добровільній 
репатріяціі була Індія. 

Џ До Лондон)- приїде 7 квітня 
І ц. р вперше з офіційною візи-
тою французький президент 
Шарль де Ґоль. В HacrvTtHOMy 

' дні відбудеться в королівському 
му Оперному театрі урочиста 

і вистава. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


Міжнародна метушня 
Попереджений демаршем десятьох араб-

смснх амбасадорів у Вашингтоні, приїхав 
иь.яулс.го тижня до ЗДА 73-річннн ізраїль-
ськяй прем'ер Даиід Бей Гуріои і першого 
ж дня був присуѓши иа ДВОГОДИННІЙ КОН-
фенції у Білому Домі. Ясно, що ця конфе-
ренція стосувалась ѓрізної снтуаціі иа Сс-
редньому Сході, де перманентний ізраїльсь-
ко - арабський конфлікт, сполучений із пе-
регоналш у зброскні тих економічно слабих 
країн, з кривавими прикордонними інци-
дентамн, торговельними бойкотамн і т. п. 
створює вічио актуальну небезпеку війни. 
Бен Гуріои був ще в Америці, к-лн приїхав 
сюди старший на 10 рокіз за нього західььо-
щмецьіаш канцлер. Конрад Аденауер сим-
волізус собою вже іншу проблематику: 
об єднання Німеччини, оборони гахідиього 
Гйг^ліну проти совст.:ького наступу, ролі 
нової західиьо - німецької армії в стратс-
гіі Заходу, сереламаннл ворониѓх до нім-
ціа настрої в Англії, участи західн..о-
НІМЄЦІКОГО капіталу в допомозі відсталим 
країнам. Незабаром після його від'їзду при-
буде сюди французький президент де Голь, 
який старатиметься переконати Америку. 
що віл мас рацію у своїй престнжезій по-
л іти ці на терені НАТО і у продовжуванні 
вінки в Альжнрі. У квітні до столиці ЗДА 
прибудуть міністри закордонних справ Ан-

З'ЇЗД УСЌТ У ВАРШАВІ 
(Кореспонденція 8 Польщі) 

2-ИЙ З'їзд Українського секретар Воовідського Прав-
Суспільно - Культурного Т-ва ління УСЌТ в Зеленій Горі, 
в Польщі, що відбувся 10-го 
січня ц. р. у Варшаві, був зов-
сім нецікавий. Ного „підгото-
вив', чи вірніше замкнув у с 
та всім делегатам, які мали 
дещо сказати, Слав, голова 
комісії для національних мен-

багато праці вложнв для ор-
ганізації українців з Лемків-
щини на тому теремі, завжди 
старався бути там, де діялися 
кривда наш`им людям, і робив 
усе, що було в ного салі, щоб 
лемки жили в згоді з рештою 

міжнародної контролі, а без міжнародної 
контролі неможливе ніяке міжнародне роз-
горосння . 

Чи така дипломатична метушня може 
змінити пснхіку і спосіб думання боль-
шеонкш? ЧИ ВІЗИТИ, ревізити, наради Л про-
мовн змінять у свосму висліді імперіялістнч-
нкй характер совстської політики? 

шин при ЦК Польської Об'-українців, п р и д е р ж у ю ч и с ь 
j єднаної Робітничої Комуні-' засади: ‚‚в сдності сала наро-
Iстичної Партії (ПОПР). (ду". Якраз польські урядові Й 

В переддень з їзду появила- i w l i i i d чинники налаталися 
здйснювати засаду: „пусьціць 
русінл на русіна", знаючи, 
що таким способом, розева 

! ся в „Нашому Слові" стаття 
і того ж Слава польською мо-
івою, в якій він гостро висту 

Перед 100-річчям Шевченка 
За рік. у березні 1961 року, ввесь у-

краінсьі'.ии нарід вшановуватиме пам'ять 
свого иаціонального генія і пророка Тараса 
Шевченка у сторіччя його смертн. Мавши 
на увазі ці роковини. Український Наіюд-
нн.і Союз, що вважас Шевченка за свого 
Патрона, вже три роки тому розпочав іні-
ціг.тивні заходи для здвигнення Шевчен-
KGdi пам'ятника у Вашингтоні, передавши 
опісля цю справу для дальшого ведення і 
реалізації ЎЌКомітетові. Справа будови па-
м ятннка, в столиці країни вимагає відпо-
відного закону, який був запропонований 
і тссер очікує на своє схвалення. Згідно 
з ін(іюг`маціямп, необхідне в цій справі пе-
геслухалял у відповідних палатній і сенат-
ській комісіях мас відбутися вже в най-
ближчому часі. Однак процедура забере ще 
;еякнн час, і вже сьогодні можна передба-

пив проти тих українців у P^" 1" та поділявши наших 

іВІДЧИТОВО† ЗАЛІ 

ЦЕРКОВШ вщносшш 
. ' а Ў К Р А Ї Н І 

' Заходами місцевого Відділу 
Об'єднання Прихильників Вн-
зволької Боротьби Ўкраїнќ 
відбулась в Дітройті, мінн., 
доповідь магістра історичних 
наук (Рим, ЛювеиХ Мнросла-
ва Лабунькн з Йю Норку на 
тему „До церковно - релігІЙ-
ної ситуації в Україні '—` Ва-
гійська Церква та її ордітиг 
кя'`, —яку він яяголоснв 22 
еічдд ц, р. 

Подавши коротѓку історію 
відносин між Російсько - Пре` 

чати, що задум побудови пам'ятника у Ва 
гліі, Франції, Західкьої Німеччани. Канади шиштоні навряд чи можна буде здійснити. 
2 Італії, вже у безпосередньому зв'язку з як плановано, у 100-річчя смертн Поета, 
приготуваннями до конфереѓнції „на верши- Але с ЕСІ вигляди иа те, що його — якщо 
над , запляноваиоі на соловішу трасил в 
Парижі. 

Тнм часом уже цього тижня в Женеві 
розпочпнасться нова міжнародна конферсн-
ція в спрагах роззброєння, а того самого 
дня 15 березня до Парижу мав приїхг.тн 
. дорогий" гість з Кремлю Нікіта Хрущов, 
і На той рахунок багатьох ‚‚залідозрснех в 
янтнкомупізмі" емігрантів, що псребувакіТо 
у Франції, в тому і наших земляків, фран-
цузькнй. уряд на час тих відвідин ..запросив 
віддалитись' на Корсику. Усіх .‚запрошених 
віддалитись" с приблизно тисяча осіб і це, 
очевидно, Францію коштуватиме, бо ж ќа 
Корсиці вони перебуватимуть на кошт уря-
jry. Тепер кошта готові зібльшитисл, бо 
Хрущов повідомив, що він мас сильну пе-
рестуду І приїде кілька днів пізніше. Якого 
характеру і Змісту будуть розмови де Гол я 
в Жкііою і цікавляться всі західні державні 
мужі бо відомо, що де Голь, який відмовнв-
сН був помилувати одного з Найвидатніших 
мужів Ш' Республіки П'ера Лявала, засу-
дженого на смерть за коляборацію з нім-
цями. с нпні переконаним союзником За-
хгдНьоТ Німеччини і підтримує Аденауера в 
його обороні Берліну. Хрущов вистеріга-
сткя у своїх виступах безпосередньо ята-
куватм д е Г о л я . Він наставлений на кон-
' `еяцію '..на вершинах", і під її ќ%том 
відбувається уся теперішня дипломатична 
М'гушия. 

Хто не хоче бавитись ворожбитством, не 
може ставити ніяких прогноз щодо її nit-
сліду. З усіх міжнародних фігур, які роз'-
Іддятк, нараджуються, плянують і промов-
ляюгь, 6ДННИЙ Нікіта Хру'щов міг би кнну-
ти світло на дальший хід подій. Бо тільки 
під становища Совстів залежить злагіднен-
вя чи загострення холодної війни. Всрнув-
шпся з подорожі по південно - СХІДНІЙ А-

потрібиий закон буде схвалений — можна 
буде зреагувати у 150-рІччя народнн 
Шевченка, що припадає на березень 1964 
року. 

Натомість у 100-річчя смерте Шевченка 
пам'ятник йому буде здввгнений україн-
цями в Канаді. Щонайменше на цс є вже 
всі правні передумови: згода провінційного 
уряду Манітобн і визначення місця перед 
будинком провінційного парламенту. На 
жаль, і цей задум натрапляє на цілий ряд 
труднощів уже внутрішиьо-украінського ха-
рлктеру. Проект пам'ятника вибрано на під-
ставі свого часу проголошеного конкурсу, 
але негайно після схвалення того проекту 
проти нього почалася досить неперебірлива 
кампанія. Очевидно, що не можна мати за-
стережень проти самої критики, ах такої. Добрий польський уряд для 

українців, а вони vc наріка-Ироте, у деяких критичних виступах,, що 
ПОЯВИЛИСЯ в пресі, далеко перебрано мірку, 
хоч майже ніхто, з критиків не бачив про-
скту в натурі, а звав його тільки з фото-
графії. І коли можна було оправдано кри-
тикувати проект в цілості, то годі собі уяви-
ти, на якій підставі критиковано, напрнк-
лад, зираз обличчя Шевченка в тому мало-
го маштабу проекті. Саме така критика по-
важно збільшила труднощі, але треба спо-
діватпся, що Комѓѓет Українців Канади,, я-
кий будовою пам'ятника займається, всі ці 
труднощі переможе і пам.'яттік буде здвиг-
нений, як плановано, з увгляднеяням всіх 
речевих та добрознчливах критичних зав-
ваг. 

Крім цих пам'ятників уже частинно ве-
дсться, а частинно плянусться цілий ряд 
інших акдін для вшанування пам'яті Шев-
ченка в 100-річчя його смертв. Редакція 
..Свободи" вже почала підготовў великого 
Шевченківського Альманаха, що появиться 
у спільному виданні НТШ і Культурної Ко-
місії УНСоюзу, в Ню Иорку та в інших 

зіЃ, Хрущов заявив, що він робитиме „все ЧЗільших громадах плянусться величаві ќу-
можливе",..щоб. довести на конференції „на 
вершинах' 'до порозуміння. Пій заяві яр-
крало суперечили ' всі його попередні по-
гтози. які по суті зводились до того, що 
Созсти не визнають іншої розв'язки про-
блемн Берліну й Німеччини, як лише за 
могковською рецептою, себто ня бязі кяпі-
тх'ляції Заходу. У минулий четвер відбулося 
в Женеві вже 184-тс засіданння конференції 
я справі припинення атомовнх вибухів, на 
якому представник Америки знову заклинив 
б"лкріевнкіп визбутися патологічного стра-
ху п.т7ч?д чужинцями, як шпигунами, бо 
той комплекс унеможливлює всяку систему 

льтурні імлрези, Ннукове Товариство іи. 
Шевченка скликає в тому році Світовий 
Конгрес Вільної української Науки, приго-
товлясться цілий ряд публікацій та імпрез, 
що вимагатимуть багато уваги і труду, які 
напевно залишать тривкий слід у нашому 
культурному доробку. 

Пригадуємо ні справи саме в теперішні 
Шевченківські дні, бо часу залишилося ду-
жс мало, отже не можна його гайнувати, 
якщо ми справді бажаємо віддати Шевчеи-
кові таку пошану і увагу, па які він за-
слуговує як наш національний геній і про-
рок. 

Польщі (назвавши деякі прі-
звища), які домагаються 61-
льших прав для української 
меншини в Польщі. Всіх їх 
назвав Слав „націоналіста-
мн", які є .‚найбільш небез-
печннмн для українського 
народу". Ясно, що після та-
кої передз'їздової „пригрив-
ки" всі делегати тільки слу-
халц й мовчали. 

Голова Гол. Правління УС-
КТ Боярський у своєму звіті 
також гостро виступав проти, 
як він казав, „різного роду у-
країнськнх націоналістів", що 
живуть і працюють у Польщі 
і в той чи інший спосіб стара-
ються відвернути увагу на-
ших людей від партії та УС-
КТ, яке реалізує програму 
„побудови соціялізму". Бояр-
ськнй сказав, що Т-во.(УС-
КТ) розподілило кількасот 
текстильних пачок між укра-
їкськнмн студентами, які для 
них нібито приділило міні-
стерство Суспільної Опіки, а-
ле не мав відваги признатися, 
що ті пачки прислали украін-
.іі з-заокеану, отже, ті самі 
українці, від яких він закли-
кав відрікатися як від „націо-
налістів і зрадників українсь-
кого народі'". Коли одна де-
легатка з Зеленої Горн ска-
зала, що вона чула, нібито ті 
пачки прислані українською 
еміграцісю, то ніхто їй на це 
не відповів. Таќто за гроші 
пашнх людей за океаном по- 1- Ионн мусять тнм тяжко бі 
льське аіністерство Суспіль-
ної Опіки вдає з себе добро-
дія, мовляв, дивіться, який 

ПАМ'ЯТАЙМО ПРО НАШУ ЦЕРКВУ ЙІ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД НА РІДНИХ ЗЕМЛЯХ 
З ВЕЛИКОПІСНОГО ПОСЛАННЯ ЄПИСКОПА СЇЕМФОРДСЬКОЇ ЕПАРХИ Ш № АМБРОЗІЯ СЕНИШИНА, ЧСВД 

Розаажаючн. і почнтаючн між правдою і брехнею,' між 
Христові Страсті, Свиті Отці 
СХІДЙЬОХ Цеоквн возвеличу-
вали також страдальну Цре-
святу Богородицю та переда-
ли нам це ніжне- вабоженство 
щ Неї. У в с і й літургічянх 
книгах нашого східйього 06 і f 
ряду впродовж церковного 
ўоку немає ні одного Богослу-
ження, в якому християни 

воЄлавкою Церквою. (РІШ) іСсхЦдиього обряду не прослав 
державою В CCCP від 1W7 ро- раищ б Пречисту Діву Марію. 

Не дивно, що хрпстнянсь-ку дотепер, доповідач стввр-
днв, `що Н Щ с тепер однжо- ^`с^, ^ таке велике на-

людей на групи, легше буде 
їм сполячити українців. Та 
розсварити українців з Левѓ` 
ківщннн з українцями з іи 
ших частин України не вда-
валосл, бо там, де був Стефа-
новськнй та його москвофіль` 
ські ступанкн, завжди знахо-
днлися свідомі лемки, які ні-
нечили всі плянн москвофіль-
ських розбивачів. Стефанов-
СЬКВЙ у своїй промові цілий 
час „плакав" над долею лем` 
ків, мовляв. їх „денаціоналізу 
ють" . . . українці, і старався 
доказати`, що лемкам у Поль-
щі„конечно потрібна цілком 
відрубна, а не спільна з укра-
їнською. організація, бо ті-` 1927 році, прибрала форми 
льки тоді лемки зуміють до-
казати, що вони вміють та 
потраплять... 

кою церкяоо, яку пДдтриму-
ють урядові чинники Соасхсь-
кого Союзу, тобто комукктич-
на адртія Факт цієї вДдтрим-
ки можливий тому, що РШД. 
крім своєї повної льояльности 
сўироти уряду, в дійсності ста-
ла урядовим інструментом; у 
оереведенні в життя як внут-
ршіаьо- так і зовнішньо по-
літачких цілей. Особливо вид-
на це в Україні і в віщих ио-
неволених країнах. Ця толе-
ранція РПЦ урядовими чин-

яка почалася ще у 

Другий лемківський деле-
ґат, Стефан Ваица, також о-
ден з „великих лемківських 
лідерів". який покищо ще 
держиться УСЌТ, сказав у 
своїй промові, що переселення 
лемків з Карпат на по-німе-
цькі землі, посунуло лемків 
на 100 років уперед в куль-
турному та господарському 
розвитку . . . Той ‚.делегат" 
договорився до такого, що, 
мовляв, партія зробила по-
мидку, дозволивши кільком 
соткам родин українців по-
верн}тись на Лсмківщнну, 6d 
в Карпатах ..нема ніяких мо-
жлнвостей Для нашнл людей, 

дуватн . . . Ванца забув тіль-
кн сказати що якраз ті „мо-
жливості"_ для наших людей 
відібрали поляки. Іншими 
слоь.і.мн, він признав, за на-

ють, що їх дискримінують.. .̂ моівою поляків, що партія са-
ма все робить, щоб наших 
людей не допустити до по-
вороту, а потім страшить, що 

На 2-му З'їзді багато часу 
було присвячено обговорен-
ию проблеми лемків. Першим,, 
„чл ! А , ^ , „ „. - W w î . — в ^рах нема життьових мож-

належить до ѓруни тих кіль-'-
кох збаламучених ‚ДСарпатсь-
кою Рўеєю' лемків які свою ` 
діяльність спирають на спів- н а с е л а l - ; W-

І діячів УСТЌ ни дискутувати 
Варшаві, а приїздити на 

праці з москвофільським 
„Лемкосоюзои" у ЗДА, наць-
ковують лемків проти україн-
ців і стараються створити з 
лемків якусь осібну націона-
льніеть. У своїй промові той 
.делегат" накреслив свій 
плян праці серед лемків в 
Польщі і вказав на ті особи, 
які нібито найбільше переш-
каджають в розвитку ретіона-

інцям закладати колгоспи. 
Ось тоді — каже Ваица — 
стануть вони справжніми ді-
япамц і причиняться до під-
несеаня добробуту серед на-
ших людей. . 

Лемківські делегати на 2-му 
З'їзді УСЌТ дуже обурюва-
лись виступами Стефановсь-і 
кого й Ванцн і з їхніми про-
мовами та заявами не пого-

льної культури лемків. Вініджувалнся. Всі представянкн 
говорив, що польська влада (українців з Лемківщнни яв-
і партія допсмагалн йому в(но висловилися за повну 
реалізуванні того лляну, а' співпрацю з українцями в Цо-
перешкоджали . . Українське' льіці. Стефановського гостро 
Суспільно - Культурне Това-1 таврували, як одного з тих. 
риство і особливо Михайло іто-розбили УСЌТ в Зеленій 
Ковальський, бушннн секрс- Горі і знищили доробок Т-ва-
S f c r ^ ^ S a П И " ^ Н Ш З""ді обговорювано й .%СКТ в Зеленій Іорі та ж- . n e K J ^ ‚ ‚ „ „ ^ J i п р о в л е . 
дгі, які, мовляв, за всякутйиуU укр^ІЩІВ Польщі, як: па-
старалися утруднювати ^ м у , j иаціоналіам. шкіль-
пщщю серед лемк.в. . . На-! ' т , П и с а т н ц с _ 
справді пге виглядало цілком j 
інакше: Ковальський сам по- тРУДНО. -
ходить а Лемківщнни і. як! Лемко з Польщі 

цілковитої підпорядкованости 
і служіння урядові з хвйли-
ною вибуху другої світової 
війни Відтоді РПЦ втіщасть-
ся такими привілеями, яких 
не мас жадна інша деноміна-
ція в СССР. Вона мас свою 
центральну організацію та 
регфезенѓацію і її представня-
ки берзть зчасть в офіційних 
державних імпрезах, у полі-
тичиій та пропагандивній ро-
боті. Вся ця активність прохо-
днть, очеведно, під стнслою 
контролею уряду. РПЦ вико-
нус на внутрішньому відтлн-
ку СССР два головні завдай-
ня: допомагає творити одино-
кнй совстськнй народ і ста-
растьсл плекати совстський 
патріотизм серед тої частини 
васеления, яка могла 6 лро-
тиставитися з релігійних мо-
тнвів урядові; і друге: доцЬ-
магас, а то й внпереджус урл-
дові чиияики. у рнснфікаціі 
неросінськнх народів, зокрема 
серед тих прошарків населен-
ия, де інші засоби русифікації 
не досягають цілі На відтин-
ку зовнішньої цоЛЃЃИКИ; І прр-
паґанди РПЦ .намагастьсп 
підпорядкуватк собі інші пра-

боженство до Матери Божої, 
бо ж сам Божественний Спа-
снтель` поручнв Н почитати, а 
навіть на горі Голготг; під 
хрестом передав П нам за Ма-
тір. Вона кріпила віру Апос-
толів, як вони були застраше-
ні й'вливала сильну надію до 
їхніх оердець. ^їо Матери Бо-
жої прибігали Отці` Перших 
Вселенських Соборів. Вона 
додавала їм сили боротися 
проти срееей, які загрожува-
ля чистоті і сдності св. Віри. 

З прийняттям християнства 
на Україні, історія записала 
діла наших князів: св. Воло-
днмнра Великого, Ярослава 
Мудрого, Ярослава Осьмимнс-
лв Галицького, Короля Данн-
ла, Святослава Ярославнча 
та багатьох інших, які займа-
лися не тільки державними 
справами, але також релігій-
ним культом Матери Божої, 
будуюча в П честь церкви та 
монастирі, чи то з вдячности 
за Гї заступництво, чи на 
упрошеная II материнсиької 
опіки- М . о л е б н і , акафнсти, 
ворвнці. пісні в честь Матери 
Божої є зовнішнім виявом 
глибоких почувань і вдячнос-
ти українського народу до 
Пресвятої Богородиці за її ма-
терииське заступництво. 

Безліч чудотворних ікон бу-
лн 1 є дальшим доказом за-
ступннцтва Матері Божої. Як 
колисьў так сьогодні лунав в 
наших церквах молитовна піс-
яя 9 українських грудей: 
„Під Твою милість прнбігас-
мо, Богородице Діво, молит-
вамв нашими в журбах не по-
гордЯ( а від бід освободн нас, 

людиною духовою і Ц прнст-
растямн, між дочасиістю і віч-
ністю. МИ живемо, в добі мате-
ріяльного добробуту і цосту-
пу, в одночасно стоїмо надбе-
регом духового і ролиійного 
занепаду^ Великі, винаходи- й 
осаги а науці і ириродиниім 
знанні, багатьом , людям за-
теминлв зір на неодінені скар-
бмдуховоі і моральної якости. 

Відкриття елеитричноі еяер-
гії кинуло ^есь світ, зокрема 
З'сдииені Держави! - на нові 
шляхи здобутків Досі незвані 
людству. ' 

Домашній комфорд зі всіма' 
електричними апаратами, як 
кухні, холодільні, пральні, ра-
діо, телевізори` тд іншими тен-
нтчними- дивами, 'підніс жит-
тьовнй рівень дуж`е високо. 
Це саме можна сказати про 
медицину, яка .'продевжила-
Т у З Є М Н Є ЛЮДСЬЌЄ ЖНВТЯі 
Здавалося б, що'.̀ ввів- аноняд--
ку, одначе до правдивого ща-
стя, навіть серед амерниаись-
кого добробуту, цю далека 
дорога. Далека дорТ№а тому, 
бо приевячуотиоя замало yaa-v 
ги духовним вартостям, яких 
ніяк не можна заступити до? 
часними вигодамќ А віра, 
яка плекав ці вартості-— тух 
не є загрожеиа насильним пе-
реслідуванням, як доза заліз-
кою заслоною. 

В цих днях Великого Посту 
годиться нам перевірити стан 
н а ш о г о релігійного життя. 
Пророк Ілля, повернувши Цо, 
трьох роках до свого краю, ві-
дізвався до народу; „Доки ще 
кульгатимете на оба боки,? 
(Книга Царств 18:2}). ТІ про-
рочі слова требаѓ б' цовторитц 
в нннішніх часах1 До тих лю-
дей.лцо ще не '-'зривають 3. 
Богом, але не йойуааються 
грішних привичбк. Знають 
вони про Заповіді Божі і иер-
ковні, але не' мають відваги 
жнтн після них, Щоб не нара-
зити 'себе на критику` перед 
своїми приятелямиѓ і сусіда-
ии та не бути я їхніх очах 
девотами. Приходять ще до 
церкви деколи иа Богоолу-
жеиня, аде поза церквою хо-
ваються зі своєю вірою,1 зѓ сво-

вославиі церквИ і включитися 
у т. зи, —„пропаґанду миру" І Матери Божої, то. під цю по-
для демобілізації оборонних РУ. на рідних землях поза за 

єдина чиста і благословенна." J у^ обрядом і своєю народніс 
Яќ холќ - будь н а д ь нарі^д „ Q Д ^ маніть відвал стати в 
потребував особливішої опіки 

заходів вільного світу.' 
На Україні с 18 єпархій Р-

ПЦ, обсадженях спнскопами, 
три семінарії і понад тридцять 
монастирів. На чолі їх стоїть 
екзарх України Мнтрополт 
Київський і Галицький Іван 
Соколов. РПЦ в Україні ціл-
ковито підпорядкована патрі-
ярхові і Синодові в Москві. 

За даними доповідача, все 
ще існують в Україні вірних, 
а також священики, які не 
підпорядкувались РПЦ. Цс в 
першу чергу грено - католи-
кн в Західній Україні право-
слаан на Волині і сваигеляќи. 

Доповідач підкреслив та-
кож важливість церковно-
релігійиого життя для нашо-
го народу, як частини його 
духового хиття, і факт, що 
цьому питанні на еміграції не 
присвячується належної ува-
гн. Досі не маємо солідної 
праці, яка інформувала б на-
шого і чужого читача про 

І церковно - релігійну ситуа-
! цію на наших землях. 
І Я. 
і і 11 ні, і і Щ іч пав 

лізиою заслоною, і на еміѓра-
ції, особливо в ЗДА. На рід-
них землях хвиля безбожного 
комунізму вдаряє а родинні 
огнища, які с основними клі-
тинама суспільства і народу. 
Добрі родини становлять мо-
рольну силу цілого народу і 
рішають про його будучігість. 
Безбожні вороги вашої Церк-
ви і народу стараються за 
всяку щиу знищити Христову 
релігію а серцях наших ро-
днн, а особливо в молоді. Оди-
нока надія залишилася тіль-
кц на поміч. Божу, і ми віри-
мо, що по хресній дорозі прнй-
де славне воскресення. По бу-
рлх 1 хуртовинах знов засві-
тџть ясне сонце Христової 
віри, за яку страждають Сини 
і Дочки, нашої Церкви і надю-
то народу: 

А як мається справа з релі-
гійиістю наніого суспільства і 
нашої молоді у вільному світі, 
особливо в ЗДА,? Історія хри-
стнднсько - католицької релі-
гії — це історія боротьби між 
, ̀ нраводлнвістю і насильством, 

Проф. л-р ІЬ ІІо.юііська-Пагилсико 

СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЄФРЕМОВ 

(У 30-ліття процесу СВУ) 

" ^ ' п а з о н у . надзвичайна м'якість 
;у підході до людей, внключа-
.ти з національного світо-

(2) 

праді в 
гальноакадемічиихз і на засі-
даниях Спільного Зібрання 
завжди стояв на твердійприн-

дослідів над історіѓю громяд-
ських течій на Україні, Комі-
оісю для складання Біогра-
фічного словника, головував 
в Історично - Літературному 
Товаристві (зі звіту за 1927 

з) Звідомлення І. Відділу за 
ltf27 p. „Записки Іст. 4Ил. Відд. 
1928, ќя. XIX. ст. 372—386 

') Н. Полонська . Василенко, 
Укр. Академія Наук, т. І, ст. 
138; т. П. ст. 140—148. 

цього приводу постійні ѓост` 
рі непорозуміння. Тяжко було 
встановити „модус вівеиді" 
між Президією Відділу, до я-
кого належали й академік М. 
С` Ррушевсвкий. і його комі-
сії, що в той же час мали о-
кремий бюджет і ве'ли бсзпо-
ссрсдньо взаємини з харківсь-
ким начальством. Єфремов 
був занадто безкомпромісо-
вою. неягнутоіо постаттїо, і 
йому тятќо Ч$уло прнстосува-

Першик приводом ДЛЯ ВІД-
крнтого конфлікту став вихід 
у світ ч.ч. 1 - 2 журналу „Ук-
раїна", що його видало Дер-
жавне Видавництво за редак-
цісю Грушевського. Оскільки 
„Україна' 'внходила як акаде-
мічяе видання. Кримський, як 
недідиінндД секретар ВУАН. 
мав давати дозвіл на випуск. 
У той час він виїхав до Хар-
кова і передав свої обов'язки 
Єфремовў. Той, покладаючись 
иа коректність Грушевського, 
не став перечитувати сторінку 
за сторінкою, 'як то робиќ 
Кримський, а „з довір'я" до 
редактора дав дозвіл: Коли 
книжка вийшла, то побачили, 
що в передмові. Грушевського 
було написано, що до його 
приїзду Академія Наук не 
мала національно - свідомих 
діячів, і тільки тепер вона 
набуває українського харак-
теру. Відповідальність за ці 
слова падала й на Єфрсмо-
ва, чий підпис „дозволясть-
сл" стояв на книжці. Цей 
прикрий епізод, який акадсмі-
кн сприйняли, як обрвзуп 
зіпсував остаточно відносини 
між Єфремовим та Грушевсь-
ким і.виклцкав загрозу демі-
сії Кримського і Єфремова. 

обороні своєї віри, свого обря-
ду, свого народў перед несо-
вісними людьми,' що ч деколи 
прилюдно крнтикуіоть нашу 
Церкву і наш нарід. Що ска-
зали би наші Браття і Сестри, 
які терплять за Віру і народ 
поза залізною засЛоиою. На-
певно повторили б пророчі 
слова: „Доки ще кульгатимс-
тс на оба бони У`. Вудьмо пов-
новартіснимн х р н с тнянамн, 
п р а к т нкуточи хрестнянську 
релігію не лиш в церкві, але в 
дома, в праці, в товариствах й 
організаціях. Станьмо під хре-
стом разом з Пречистою та 
даймо гарний приклад для 
нашої молоді, яка .дуже потро-
бує нашої батьківоької хрис-
тіяиської опіки. 

Сумннй доевід вчить нас, а 
сухі статистичні дані стверг 
джують, що багато недома-
гань є між молоддю. Чимало 
нашої молоді є позбавлена на-
укн релігії, тому дюни не уча-
щають до наших''Церков; не 
моляться, не приступають до 
св. Тайн, а часто' потапають у 
хвилях безвірстчуві' Часто мо-
жна поч%ти нарінання батьків, 
що теперішні школи не ВИХО-
вують дітей. Хоч бн це було 
правдою, то наріканням бать-
ки не усунуть вЦ себе відпо-
відальностн за недо^яд дітей. 
Не вистачає обмежувати свої 
батьківські обов'язки тільки 
до прохарчування й одіннл 
своїх дітей, але.треба батькам 
виховати дітей для Бога і на-
роду. 

Часто можна почути розум-
ну думку серед ^амвриісаиців, 
що повноваі^сними горожа-
нами Америки є зі члени своєї 
суспільности, які міцно три-
маються свосї віри, свого об-
ряду та спільноти народу, з 
якого походять Ї8 предки, що 
принесли до Америки свою 
культуру, традицію, збагачуй 
ючн нею культуру амернкан-
ського народу. Наша молодь 
никоиувала і виконує обов'яз-
ќя супроти прибраної батькід. 
щинн Америки, віддаючи иа-
аіть своє життя на полі боїв 
а обороні чести американсь-
ких прапорів, Одночасна на'-
ща молодь паацаиа оути саі-
дома свого походження, хто 
вона, яких батьк?а^ Крім б№ 
гатої і могутньої Америки-., 
треба пам'ятати про понсво-
лену, ограбяеиу і окрававлв-
ну Церкву і Український На-
РІД на рідних землях. 

† AMBP03nVenMCKoff 
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РОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ 
М ЕМІГРАЦІЇ 

Кожна еліґращя №й; в собі иість та важливість цієї ідеї, 
щось із доншкотства: задуми, Але з другого боку ми сві-
ие в пропорції is' -засобами, домі того, що українська дн-
замдсн, будовані на' леді, ідеї, піна на еміграції не вростас 
що не мають ви'глядів на коренем у рідну землю і що -її 
здійсненими веещтД` —‚творен-( світогляд (рормус не лнше 
на організаціц і товариств клімат иащих, родин та тоаа-
ма ‚‚стндкжрлііоввД'-' "вз і̀р, без 
уваги НА основну різницю, { 
саме на різннцю ґр^нту й ду 
ховогр клімату вії багьків-
щині і на еміграції. У вислі-
ді велика доза доро'гої емі-
грацщноі енергії витрачусть-
сл намарне, а великий, запал 
одиниць слалюстьсяг'залнша-
ючи в своїм попелі, зародки 
зневіри в початому .ділі. „ 

Таких проблем с в нас ду-
же багато. Одна з них — 
збереження нашої молоді при 
українстві; друга '"—-'' потре-
ба координації 'української 
політичної думки; " третя. — 
успішна пропагандѓѓ україи-
ської справи і т. ' д.' А на-
справді всі вони аврд^яться до 
одної щушажливішОЇ пробле-
мн: пропаганда ўєменської 
справи та українсько'го' імена 
у світі. 

ОДНИМ З факторів' такої 
пропаганди с, без сумніву, у-
кра'нськнн спорт, і 'само бе-
ручм. це за. основну^гоАку ви-
ходу, я хотів бя кинути кі-
лька думок і розглянута під 
тям аспектом ролю тії шляхиіякніі 
українського спорту в Амерн-
ці її Канаді. 

Поважна частина "ияшиз 
спортових діячів, речником я-
кнх о Союа Українських Аме-
рнканських Товариств, т .з. 
СУ СТА, — вважаюсь, що 
основною цілдю українського 
спорту с виховання срортової 
молоді, побіч^ Пласту да СУ-
МА, і через те пропаґиндпв-
нян аспект в тій інл`ерпрета-
иії сходять автоматично на 
другий плян. У внсліді такого 
розуміння спортової ддеї, в на-
ших спортових клюбах не-
мас місця для неукраїнських 
змагунів та для успіхів за 
всяку ціну . ;, ,,. 

Під цісю ідесю ‚може під-
пнсатися кожний українець, 
а одинокою її хибою,о її хо-
роткотрнвалість. Bq, рробив-
ши облік 10-літн^с,,-осягів 
нашого спорту, думаю, що не 
будемо далекі від .‚правди, 
коли ствердимо поступове 
сповільнення росту, веіх тих 
українських клюбів,. що за 
мотто свосї діяльиоотичпоста-
вилн виховання молоді Ду-
маю, що серед нашої еміѓра -
ції немас нікого хто- хотів-
бн дискутувати про доціль-

рнсгв, але й непереможний 
вплив школи та оточення. І 
ми густо-часто не вснлі вбн-
тя в днтнні атракційноств по` 
аого оточення примітивними 
та стереотнцкимн методами 
виховання. Диѓнна в новім 
атракційнім довкіллю, чи нам 
це подобається, чи ні, упо-
дібнює свої смаки те сферу 
заінтересування до амеряг-
канських чи каиадшськнх ді-
тей і їх психологічне підне-
біння перестав реагувати на 
статичні форми пропаганди 
українства, чи то у вигляді 
книжок, дитячих журналів; 
чи імпрез, Українську дитину, 
виховану в американському 
чи канадійському оточенні, не 
вснлі захопити оповідання 
про бузька і зайчика кучеря-
вого чи навіть козака на коні 
з 50-фунтовою шаблюкою. 

В добі атомової енергії та 
грандіозного, технологічного 
поступу, що змінює ціла жнт-
тя коміть-головою, не можемо 
дивуватися, що серцю нащоѓ 
молоді с ближчий супермен, 

швидкістю світла ле-
тить з Венерн на Марса, як 
український козак, що гар-
цюс по степу та кличе „Пу-
гу". Це с протиставлення 
статики модерній динаміці. 

Вертаючись тепер до укра-
днського спорту, мусимо-собі 
також здати справу з того, 
що тільки динамічний укра-
їнський ќлюб буде атракцій-
ний для нашої молоді, цебто 
такий ќлюб, що мас успіхи. 
Самим тільки біганням по 
спортовому майдані та спі-
ванням пісень під проводом 
наших виховкнків ми не прн-
тягнемо нашої молоді до 
спорту та П не ниховасмо. 

Український ќлюб; що мис 
успіхи, с не тільки атракцій-
инм для 'нашої молоді, але й 
робить він неоцінену пропа-
ганду нашому імені, дістаеть` 
ся на. сторінки американської 
та канадійської преси, що ім 
понус нашій молоді, і с да-
льдшм засобом її првтягнец. 
ви та задержання в ламкаќ 
українського спорту, 

Більшість спортових клю-
бів виявляють свою діяльнсть 

копаному м'ячі. Щоб мати 
успіх в такому ќлюбі, він му-
спть мати добрий склад зма-

гунів. Праитиив л?окдзщі, Щ 
дўія того, щоб скласти добру 
одинадцятќу в даній місцево-
ctri, вона мусить махи прнб-
лизно 10,000 населення і всі 
хлопці мусять грати футбол, 
?аких обставин у нас жадна 
місцевість в Америці, ні в 
Канад не мас, і тому жадний 
український ќлюб не може 
скласти доброї одинадцятќи з 
самих лише українських зма-
гунів. 

Кожний український ќлюб, 
маючи одну репрезентацінну 
одинадцятќу, яложену ча-
стнннон навіть ' з .не-украї 
ських змагунів, не втрачас, 
на. мою думку, зовсім уќраін-
ського характеру і мас змогу 
згуртувати при ній декілька 
команд українського спорто-
вого яарибку, чим може врсту-
пово ' українізувати свою ре-
презентаційну одинадцятќу. 

Другою важливою справою 
о фінанси. ІОО-вщсотковд у-
країнська, але сдаба дружв-
на, не матиме ніколи багато 
публіки та великих, партнерів 
до гри і через це завжди ќу 
льгатнме фінансово. Великі 
змагання, з великим протав -
виком та великою участю пу-
бліки дають Т-ву великі при-
буткн, дістаються на сторінки 
світової преси і роблять цим 
велику пропаганду українсь-
кому імені. 

Уявімо собі, наприклад, що 
ми висилаємо нашу репрезен-
тативну команду в турне по 
світі. Я переконаний, що на 
їх дорогу не треба буде перег-
воднти збірок і що вона не 
приїде назад, з дефіцитом. 
Тому не- мусимо бути џрннан-
повнми донкіхотами і вжлва-
тн списа тоді, коли інші 
вживають скорЬстріліп. Слід 
пам'ятати, що. протягом 700 
років українці своїми, руками 
будували чужі культури і ро-
били пропаганду чужим на-
родам. тому, думаю, не бў` 
де великого, гріха, коли кіль-
ка чужих змарўнів зроблять 
пропаганду українському на-
родові. 

Очевидна річ, що ідеально 
було б поєднати в спорті 
пропаганду з вихованням, а-
ле це треба, робити поступово 
і дуже обережно. Життя ви-
магас часом піти на компро-
міс, і на такий компроміс 
радше треба піти, як для 
принципу умертвити украінсь,-
ке спорѓове- життя. 

. . ЦВДКИр ' І г. 

` Свято Державности і Сцбари(ИОД. 
в Геммонд}, ифщ` 

Заходом місцевого Відділу округи і міста, Іст:1 
УККА та при співпраці Укрд- тра зложила п; 
їнозначої Школи при укр. ќа- і всій Україні, 
толнцькіц церкві` св. Йосафа-. Святочні звррудцлнві. промо-
та і укр. правосл. церкви св. ви виголосили' а' українській 
Мнхаїла та при запрошених мові. п. В. Щуя, % а англій-
инстецькнх силах; осередку ській запрошений гтсть '̀п. д-р 
СУМА південь, Шикаго і Укр. М. Головатий з Гсрі. 
Дому, в Ѓері і всіх громадян,; В мистецькій частині свята 
з успіхом переведено І від- виступив цшій згаданий' хор 
святковано пропам'лтні дати під пров. М. Галац, н^о"провід 
22 Січня 1018 р. — проголо- піяна, ТІ, Вілхпі `ї вддспівав 
шення Державної Самостійно- кілька народних пісень: „Мц 
стн Української Народної. Рес- вернемось', „Зірвалась хурто-1 

публіки, І 22-го Січня 1910, р. вина``, ‚‚Заплакали карі очі", 
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КОНЦЕРТ 
ХОРУ . Д У М К А 

В СКЛАД) 150 ОСІБ 

диригент: 
Л. К Р ф і Е Л Ь Ш І Ц Ь К ) Ш ; 
з участю солістів: 
III. ОРДАССГ^БАРАНСЬКА — 
сопряи (Мгчюполѓган Опера); 
В. БАРАНСЬКИН — бас; 
форт, супровід : 
р. СТЕЦУРА; Е. ЧАЛЕЛЬСЬКА. 

Ню Иорн 
-І9-го березня 1960 р, 
.TOWN HALL — 123 W. 43rd St. 
Початок — точно ѓод. 8:00 
Квитки: „АРКА". „ЕКО", TOWN HALL 

Фмлоделфія 
. 26-го березня 1960 р. 

"tOWN HAUL — 150 N. Broad Sb 

Дочаток — точно год. 8:00 
.(КВИТКИ: ВАЗАР. Н23 N- Hrqnklin Sta-ct 

L п доии концерту - Town Hnll. 
.КОНЕIT соомзорус ЗУАЛК. 

ГОЛДФАНН ОСКАРЖЕНИЙ 
В ТОМУ, ЩО``П$''ОЯДТИЗ 

НОДАХКЩ ВІД $.790.000 
Бостон, Масса,чусетс. — Фе-

деральннн суд оскаржує про-
мисловця Бернарда Голдфан-
на а тому, що не платна по-
датків від $790,000. Голдфайл 
ВІДОМИЙ із-того, що Щ 1968 ро-
ді давав подарунки головно-
му Дорадникові президента 
Аіізенгавера Щсрмаі}ові А-
дамсові. внаслідок Чого Адамс 
зрсзиґнував зі свого станови` 
зда, Щ зловживання стелися 
в роках 1953 ДО 1957. Одночас-
но оскаржена в секретарка 
Голдфайиа панна Мілдред 
Пе$перман за те, що не ̀ зголо-
снла до. податкового уряду 
своїх прибутків, в сумі $25,-
529.. Минулого року Ґолдфайн 
був засуджений до трнмісяч-
НОҐО ув'язнений за образу су-
ду, бо він не послухав нака` 
зў і яе предложнв судові по-
датковнх документів. Ґолд-
фаіїн зголоснв апеляцію про-
ти цього присуду. Також ми-
нулого року Голдфайн дістав 
був однорічну кару тюрми з 
припиненням виконання кари 
за образу Конгресу, де вій не 
хотів відповідати на запити 
конгресової комісії в справі 
відношення до Щермана А-
дамоа. 

— день проголошення акту 
об'єднання всіх земель Укра-
Інн в одну Соборну УкраДнсь-
ку Державу. 

Свято відзначено 31 січня 
I960 p., о- год 4-ій по пол., в 
Ўкраїлськііі залі св, Мдха-
їла. 

Свято відкрив в присутності 
200 осіб голова Відділу УККА 
С. Пилип чак при СИМФОНІЧНІЙ 
сцені Идд. Юного СУМА іќ. 
„Крути" південь, Шикаго, і 
молодіжц при Укр. Домі В Гел 
рі і Геммонд в одностроях. 
Привітав всіх присутніх'й з'а-
рўвав ціль свята —'як неамн-
рущу Ідею вільного держав-
ного життя, за що боролись і 
вмирали і̀ смертію у-вінчали 
історичні роки — 1918 і 1919 
22-им Січнем, С. Пилидчам 
дав заклик до здуки. воЦ Ум-. 
раїн ських Земель, зараз вцхд-
днли члени Юного СУМД SB 
сцену зі. щитами від чотирьох 
Українських Земель. Вдруге 
залунав знак і проголошено 
акт об'єднання всіх земель в 
одну C o б о р в у Українську 
Д е р ж а в у . Інструментальна 
Оркестра укр. прав, церкцн 
відоѓрала, а н е в и к, ВЕПСЬКИЙ 
гнмн в супроводі соля — М. 
Долрдщцького — під пров. о. 
II. Д а р м о ця . Український 
гимц відспівано всею. џублі-
КОЮ В СУПРОВОДІ ЖІНОЧОГО ХОг 
ру — осередку СУМА щйдеиь, 
Шикаго. під прдв. Мі Галва. 

П. В. Шуя представив І лрц-
вітав литовську делегвцио від 

ЩШ .ЛІДОСНІН)КИ" і$ щ$щ 
ЦШШтВк`Щ Ажврзі Смя, W. Дж. 

і в'язавќў стрілецьких пісень, 
за що публіка нагородила ря 
снями оплесками, 

Декламації віддекдямувалв 
3, ЧУТТЯМ ‚‚СадТО ЗЛўЌИ УКР, ЗІ; 
цель" — о. З^упькип, Гур; 
говў деклямацію ^— „Ми о ді-
ти України" — учні, україись-
коі школи Геммонд, С У ^ ^ 
В. Возняк — , Д малий, ко-
зак", так само учень, укр шко-
лн в Ґері 0. Бровар віддекля-
мував — „Живи Україні) Л 

На переміну в програми, рб-
мінювалися танцювальні гру-
пи ВІдд. Юного' СУМА bt. 
„Ќрут" лід пров. п. Егліцько` 
го, група при Унр. Дрмі В Ге-. 
рі, Інд. уклад В. Авраменка 
під пров. п. Софіяка, і танцю-
вал.наі група при, укр, пряв, 
церкві в Геимонд щд прово-
дрм М. Долошнцького, які від-
танцювали ряд українських 
танців. Публіка зі сльозами в 
ОЧАХ рясними опдесками дя-
кувала за танки. 

На. кінець Іяструм. Оркест-
ра відоѓрала „Прекрасна Аме-
рвмв", 

Свято закінчено піснею всіѓ 
сю публікою „Не пора, но по` 
ра" в супроводі хору СУМА, а 
ц. 4J. Пилипчаи зложид сер- {г, 
дачќу подані% від Відділу 
У В І К А всім співучасникам 
свята, гостям і проводові укр. 
прав, церкви за залю. 

Дохід З добровільних дат` 
ків всеціло призначений на 
залишенців - братів, в Евроџі. 

М. Возняк 

2%го лютого, Щ Th Щ-
УНДбму в Джерзі Свт^ насай-
внй. Юі4 Пластуном в^дашт}(-
пав гарну та ціниў для нашої 
дітвори 'імпрезу. Нею $ула 
постановка „БілосніяЬр{", од-
рацьованої проф. ВОЛОДІ}1"" 
ром, '^адзихевичем тд і 
дитяча, масќова ' забава^ 
нвд' Щ, дітей різногб. в̀П5у 't^ 
вдвічі ' стільки' доросли^ — 
батьків приѓ ляда лн'ся' з ЦІка-
аістю добре підг^тх^емі^ 'щ-
с^чЩ Драяї. Де головні ріці 

залі грали пластунќи С. Квасни-
пя — Королева Гострогніва, 
Л. Підгорецька — Вілосніжка, 
О. Драгви — Доброяр, та М. 
Одулак —і Королевич Славо-
Дар. Іадві строї, як теж строї 
карликів, буди приготовані зі 
смікоц Г ђухвала за ' них і 
працю`` над. ними належи'ться 
в перціў черііу пд. сен. Олі 
Колодщ-`та сТ. пл. Христині 
Квасниці,'як теж п. Харчен-
ко за стрій „Білосніжнії". 
І?арні декорації до тих 
І'' ', 

Тректон, Н. Дж. (ќзќо) —і американських представників 

Нщ^`#Фдаі Л)РІвна ^ P l P r t l 0 W 
Доволі велике ч^сдо уцр%-

Інськн^ музик - концертантів 
збільшиться на нову одиницю 
і то в„"групі. так 'рідких у нас 
струнних 'іннструмеат^в, крдв 
а п хіжнщо. Іа^го.ц, ц,, в Літе-
ратурнр - Мнстець.кому Кл%ді 
в Ню Норку, а в неділю, 20лго 
ц. м. в Пластоаіц Залі ц Фила-
делфіі, грд. 4гта пр цол. ви-
ступить з своїм першим коц-
церктоіі а!яхвлддяхилітн}ц.віо-
дьодчеліст Дордяа. ^удшдць-. 
кий. Це мододшнй брат піяні-
ста - віртуоза Романа й син 

аикоиас з своїм батьком, Ан-
трном Рудницьким прн форте-
пДяні, — Сонату' Еїклес-а, пер-
Шу частину концерту Ляльо, 
Вруха „Кбль Нідреи", Сен-
Саенс „а" Алегро Апасіона-
то", Шумдив ‚‚Трифантаотнчї 
ні п'сси", А. Рудншцького 
„Квицоиу", Кдснгелл ‚Аидан. 
те" і Попера „Мазурку". 

Цю ВіД"У В НАС. подію: коц-
цертовин дебюті нового, моло-
дого віртуоза треба щиро по-
вітати и всеціло підтримати 
чнсленною участю на згада 

цок, що ним із захоплеияюс-
приглядалася, дітвора, внгото;. 
аила ст. пл, БОГДВІ^ІЦ Бла,-
Женко. 
- Після виставки „Білрсніж-

ки" вся дітвора почала, заба-
ву маршем під ПРОВОДОМ .Жѓ 
лосніжкн" та Королевича Сла-
водара і радощам Та втіхам. 
Малят не було кінця. `Хрч всі 
вони скоріше чи пізніше по-
томнлися, все ж такц танки 
дітей та інші забави скщчи-
лися щойно тоді, коли иате-
рі могли переконати дітей, гідо 
вже замітають залю. Смачний 
буфет був під зарядом п. п. 
Наталки Титли, Е. Дзядів, Е. 

^^"р(арченко і О. Квасниці, а то-
вар%' в буфеті майже нічого 
не залишилося за виїмком яб-
лук, які мали злу рекляму у. 
фабулі, де зла королева хоп-
ла отруїти яблу'ком „BbKv 
сніжку". ІІризнання наде-
житься невтомному станично-
му Джерзі Снті п. Юрісві 
(Цюсі) Ференцевичеві, який 
був готовий кожному і на. ко-
жному місці з поміччю.та. по-
радою і велику частину пряці 
у підготовці та влащ^гуваИвІ 
цього свята взяв на себе, 

в, с. 

а. 

І Р И Н її; и - ' 

КШІЖКИ 

Подається дб'^відома. що 
КНИЖКА п 

появилася 
н.: 

нова 

ЮНАЦТВО R 0Б6Р0НІ РІДНОЇ ЗЕМЛІ 
. Опраць(}ва`нв В. ТАТОМИРОМ. 

прикрашена численними ілюстраціями, видана 
„Молодою'Просвітою" у Филадслфії. 

Крім іс+ори'Піо-мсмогірної №іртости, ия кииж-
ка мас пуЬ:с високу вихопиў вартість, і тому ію-
не'ііііі дли лиіщоі молоді обох статей. 

Щиа — 5ІОО. 
" M O L O D A P R O S W I T А" 

815 S- 25tfw .Street — PHILADELPHIA, Pa. 
И И И И И Д И ' I I " T 

НОВА КНИЖКА 
Іван МАНИЛО 

' П Е А І Щ І КШІНН' 
(Гуморески, баДкя, пародії, 

епі грами) 
Ця шоста книжка І. Манила, 

яка щойно вийшла друком, кош-
тус 50 центів. Замовлеиря та 
гроші висилайте на адресу В-ва 
„ВОЛОЄОЖАР": 

WOL0SO2AR 
Р. О. Box 472 

N. }.. t)SA 

6-го березня відбулвся тут 
Основуючі Загальні 3 б о р в 
15-тоІ з черги нд тереві, ЗДД 
Української Кредитової. Цоог 
перативи „СамопомДч". Аме-
риісанські кредитові організа-
цЦ реарезектували Джад, Д. 
Куррен — асистент дипектора. 
Ajnep. Кредитової Ліги та 
представник Амер. Кредитд-
арі ЮиіІ — екзамлнатор. Віль-
як Ф. Дорес. Централю 0УА 
„Самопбміч" а №о аррку, заѓ 
с†ўпав член Головної Ўправд 
проф. Михайло Лисогір, СУК 
— двр. Андрій Вук — керів-' 
ник Кредиѓтвки в Джерзі. Сд-
ті та в Дассейку. Саче^ задда-
ки дир. А. Букові, Відділ .‚Са-
мопоміч" в Трентоні одержав 
в короткому часі чартер ќа 
заснування Крсдитівки, і йо-
му належитьсл за це џ^і ічие 
приананиа та подяка громади 
Трентону. Вщділ УК^А, за-
ступав голова игр. Іван Кос' 
тюк, що вітав американських 
і українських гостей та ви-, 
словлював подяку усім тим, 
що причинилися до засяувац-
ня Кредитової Кредитової Кр-
оцервтвав. Збррвінд піюводнв 
голова Відділу „Самопоміч" 
інж. Адам Мицик а коорднна-
тором був дир.' Андрій Вук, 
що виголосив також доповідь, 
про значений і вагу креднто-
вих коодератив для нашої 
спільноти у вільному світі 
Секретарював мгр. Євген Ґец. 
Ролю перекладачів сповняли 
інж. Мирослав Чаповськнй і 
мгр. Ярослав Лабка. 

На Осковучі Збори з'явнлс-
сл 60 повноправних членів 
Відділу „Самопоміч" з гене-
ралом Павлом Шандруком і 
о. Йосипом Атаманкжом, душ. 
пастирем парафії св. Иосафа-
та на чолі. На предложення 
Ноиінаціавої Комісії Загальні 
Збори обрали управу Креди-
тівки в складі: генерал Павло 
Шандруќ — президент, інж. 
Адам Мицик — менаджер-
скарбник, мгр. Євген ҐеЦ 
інж. Мярослав Чаповськнй і 
п. Зенон Федорович — члени 
Ради Директорів,- До Креди 
тової Комісії згідно зі стату-
том обрано: мґр. Ярослава 
Дабку, Михайла Шевцева і 
Ѓритора Глуппса. На членів 
Контр. Комісії намічено мґра 
Івана Коетюка, імж. Андрія 
Дерев'яника. Д'РВ Зеиоиа Го-
роднського і п. Івана Галќка. 

Після закінчення Основую-
WHX Зборів — а прнлднсстл 

НЮ ИОРК: 
ВРЯТЩЩЯ. ІЯ-го Б Е Р Е З Н Я I960 
І?од. 8Л0 вечора 
у ЛЦ.-МЏСГБНКЮЩУ ЌЛЮБІ 
(149 Друга Ќвето) . 

ФИДАДЕЛФІЯ: 
НЕДІЛЯ, 20-го Б Е Р Е З Н Я I960 
Год. 4:00 по полудні 
у ПЛАСТОВШ ЗАЛІ (Фреиклжн аул.). 

ПЕРШИЙ КОНЦЕРТ-ДБЩОТ 
Доріян Р У Д Н И Ц Ь К И И 

lSHiNHift Ш О Д и Н П Ш Д І С Т 
Прн фортсдііяні: д-р ДІГГШ Р У Д Ш Щ Ь К И І І 

Ф 
У ПРОРРАМЛ: 

творе: ECCLES A, LALO. ВРУХА. SAbNT-SAENS'A. ШУІЇА-
НАУ КЛЄНГЕДЯ. А. РУДНИЦЬКОГО, ПОППЕРА. 

I t f H H H M w w i ^ a i i l і i f і ^ ч и н і - ш і м і — ті і і ) і и і и і і и и : f 

кредитово - юяійної в л а д и 
вщбуаюоя перше констнтуую-

увінчалнся довгі старання де-
^лькох громадян, що поста-
вили собі за ціль внести у 
громадську роботу констііук-

че засідання Управи Коопера- тивні засади, позбавлені всЌі 
тиви, яка приступає до діяль-
ности з за ќладовим капіта-
л о м в $20,000. 

Заснуванням К р е д и т о в о ї 
Коодаративд „ С а ц р п о м і ч " 

кого партШного партякулл-
ризму- Новоззсиованііі Кредн-
фвій Коояерадиві тд. її керів-
НИІІ органам слід побажати-
якда^кращого розвитку 

т п а д я ЌА 
lie 3 Волі Всевишнього 

відійшов від нас у ВгчнкгОь 4-го лютого 19ФУ в. 
НАДІ Д О Р О Р В Д вУИКО, 

а Петро ПОНЯТИШИН 
Похоронл ц`кфул}ічя 8-го лютого I960 p., 

, . 3 нової церкви св. Иоснфа в ІЦнукадо. 
Оцим складаємо сердечну подяку Нреосв. Кар Погнфояі 

та всій Всечесяям Отпям, що саосю участю я ГІарастасад;. 
Олужй ВИЌНІ та гарвах змістоаях, иімчмніідал. іиддллж чс-
таіетій поўлів' Покійному. 

Зокрема д я к у ж о шмро, о И. Щароиу за щнре aaqHUiy-
ваііаа Похоронамл. 

Складаємо сердечну подяку а(жм Џредстяпнжкам Укро-
їиського Народного Союзу та ІІреАСтавннкам Інших Органі-
заціж за їх j-часп. в Похоронах t a їхні гарні промови. 

Щкре Оиасивіг всім Організаціям церкви св. Посчфа за 
їх труд та численну участі, ми Плраотдсах т^ Нохоікжад. 

1а гарний cute, що так аричциииса до зщсля(щщџ Цодо-
ВОІІНИХ овряАІи, складасмо щиру, водяку н. Џоладкові та чле-
цам хору церква си. Н.осифа- СидадасМо щиру подиху Всім, 
що .ціожндк пожертви "В Служби Вржі за дунѓу Поиійпого. 
Дякусмо Тиж, що вкявнлн нам усиі 1 письмоаі с л і в ч у т т та. 
слова потіхи в них важгит тпвіииат. 

Власникокі похоронного заведений о. Музчпі дужо дд-
кусмЬ за. виїде 1 согірнс цереведения Џодорону 1 за щире 
аіхиовеиня до нао в тих днях, ВАЛНЖОЕО ѓорд. 

.3 глибчим Д.`тиі дюѓусмо всім кащим Џрижтелдм 1 -Інд-
Аомим, що прнйіплц ш)молятиги. на Пврагтас І Тим, що пля-
.ta участь BUpxopoid та відпровадили Покійного ќв пічний 
спочинок. 

У всіх 3ycTpi.vt ми багато доброї нак'иді та пошани дли 
нижого Чіеаабутимго Вуйка ти пркзкаіо ввлвкид прикмет 
Пого щдихехної, ддаИ 1 щКрого жалкі за. Ним, 

Ucxaft Милосердими ГОСИОДА вцши-ороднхь Усід стори-

Д-І' адШ(ДДДО ПАВОІЏ)ТЮт з РОДИНОЮ 

шшшшшшшшшвтатттвщтттящтятіишятт 

П О Д Я К А 
У вівторок, 1-го березня 19f}0 р. 

несподівано відійшов від нас у Вічіаість, 
Мій Найдорожчий і Незабутній 

ДаЦѓДИЬе 

бл. п. Юліян ГЛУШЕВСЬКИЙ 
Цісю дорогою складаю найглибшу подиву всім Внееко-

преподобним Отцям Духовним за відправу Богослуження 1 
Паиахнд в похоронному заведешгі,'ВчИяркиІ тд над могилою 
мого Дорогого Мужа, Складаю щиру подяку о. Щ Кутпнірн-
коаі. гтарохоп! церкви св. Мнхаїла, за теплі І зворушливі сло-
па ттрощаднд з ЏокІДішд в церкві; о.% Д-ров1 М. Залеському 
вмсіовлнио глибоку влдчмірть за, всі турботи 1 заходи, пов'я-
vuutl л відіграваќй, що џйми вів кедпгвав ВІД самого-початку 
до кінця; оо. М. Коляикіемсоку, М. Маркову. L Раярнлюкові, 
В. С`ірому та М Гаврялюкові за сос.туткешіл, в Вогослужанні 
та Пііиахидах. 

Kobe спіиаком та- дврт;снтор1 п. В. Брмнявсьќому скла-
даю окрему подяку за звеличання своєю )-часпо в иохорон,-
ішх нідправах. 

С`ердечно дякую всім Приятелям S Знайомим, що так чи-
слсішо взяли участь в Панахидат. Вопоолужвяиі та в супро-
воді Покійного на вічний спочинок. Рівнож висловлюю ширў 
подяку пп.: Захарчукові, М. Грабові та М- Аидрухову за про-
шальні, зворушливі надмопиьні промови. 

Дякую И-ву Цапам та в. ІН. Лоі?ушрві за допомогу' і ило-
вотання у зв'язку л смертю мого Чоловіка. 

Ивнож дякую всім чнсленинн Приятелям. Знайомим, та 
Організаціям за пядіслані пінки і кошики квітів та за висло-
ви співчуття в хвилину мого великого, горя У cм^-ткy. 

Нехай Всевишній Господі, всіх Вас нагородить своєю 
ласкою. 

, У великоќў скутќу: 
АЯЯЛ ГЛУииШГЬКЛ — дружина 
МАРІЯН ЛАЗОРКК — сестрінок 
ОРЕСТ ГРКНЯК — ctttopo6krHHK 

фнлвделда Де идџкращнй 
спосіб і Яокаа зрозумДння ва-
ги зро^стаинд нових українсь-
ких музнчннху 'мистецьких 
сил. М. IL 

пари передоаих украшс^оа ^ ^ ^ J ^ у н ю Иорку і 
артистлї. - музик^ композито- -
ра, . диригента д-ра, Антона 
г^'дннцьк'ого і його, дружини 
Мари Сокіл, оперової співачки. 

Доріян. Рудницькнй, учень 
10 кляси публічної ніколи в 
Т о м с Р и в е р , Ню Джерзі. 
вчиться на віольончелі від, 7 
р. жнття у Фнладелфінській 
Музнчнін К о н с є р в аторДі у 
Йльсн Гілгер, - Езермвн, пер-
іцої в і о л ь о нчелісткн Фнла-
делфійи^коі Оркестри, ЩА ря-
ду ЛІТ він, грав в оркестрі Кон-
сервдторії, У'країнській Філь-
гармоніЙній Оркестрі і є він 
теж у ційже Консерваторії 
студентом найвищого курсу 
ф о р т е п і я н у в яслдсі свого 
батька. ., 

В програмі свого першого 
концерту Доріян г^Дницьвнй 

9 Д-р Мнросдав Проиід буде 
'Доповідачем на найблнЖЧввгу 
дискусійному вечорі у ІГ̀ЯТНИЦК) 
18 берсоня ц. p.. В Украіиському 
Іистнт%ті прн 79 аул. і 5-й Евню. 
Тема доповіді: ‚.Питання едяс-
стн укуаінсьхмх політичних. aj9-
цій на еміграції". Ветўо для 
членні і загфошених годой . 
Початок о год. ? нељ 

З великим сумом. ПОВІДОМЛЯЄМО, 
що H-fio ̂ р е з н и 1№0 р. відійшов џа вічний спокій 

наш Шановний Громадянин 
і Герой надінх Внздольщіх Змагань, член 3;J5 

Відділу Україн'ського Народного Coro3j', 

генерол - хорунжий 
KQQTb СМОВСЬКИЙ, 

СКладалнд ЩНрА співчуття Шановній Паці Дружині 
Покійиого І Його ?одиид, а також висловлюємо пашо спів-
чуттд Союзові. Українських. Ветераніп за бо.тшчу втрату. їх 
Голови. 

УПРАВА 34В ВІДДІЛУ УНСОІОЗУ 
В МІШП-`.АПОЛІСІ 

mm 

З глибоким см$тком иовідомляі^іо, 
що дня 8-го березня 19в0 року. 

на 66-му році життя, після тяжкої недуги, 
відійшов у Вічність 
Налн Найдорожчий 

БАТЬКО, МУЖ та ДІДУСЬ, 

бл. п. Константин 
С М О В С Ь К И Й 

Uuxopon оідбупсн н суботу. ІІ-го Осрсаші 10С0. року, 
в ѓод. 9:00 ранку в Українській ІІраносливиІЙ Церкві Св. 
НХрАм Імшдможця в Н1ішсииили-1. 

ІИЧНЛ ПОМУ п л м н т ь . 
В тяжкому смутку: 

дѓужннл. ДІТИ, заті І ВНУКИ 

t 
З глиГюким жалем 

ділимося сумною вісткою, ідо а Волі Всевишнього, 
дня 8-го березин I960 року, 

_ відійшов, від нас v Вічність, 

ген.-хор. Ность СМОВСЬКИЙ 
видатний учасник Визпо.іьних Змагань, 

глибоко-думний Патріот і шля.хотна Людина. 

ВІЧНА ПОМУ ПАМ'ЯТЬ. 

УПРАВА МШНКАПОЛІСЬКОГО 
ВІДДІЛУ УККА 

З великим смутком повідомляймо, 
що дня 3-го березня 1960 р. в Мюнхені, 

по важкій і довгій недузі, 
помер Ham Найдорожчий 

МУЖ. БРАТ, БАТЬКО, Д І Д У Н Ь О 
і ВЎИКО, 

сл. п. Михайла 
Т Е Р Л Е Ц Ь К И Й 

проживши 70 років. 
ВІЧНА ЙОМУ НАМ'ЯТЬ! 

У поликомў скутќу: 
ДРУЖИНА 
СКСТРА з РОДИНОЮ 
ДІТИ з РОДИНАМИ 

В глибокому смутку повідомляю, 
що дня 8ого березня 1960 року 

упокоїлась в Бозі, 
Д Р У Ж И Н А і МАМА. 

бл. it. Ольга КОРОЛИШИН 
( з дому Демчук ) 

на 36-му році життя, 
народилась u селі Ворончни. на Волині. 

Горем прнбиіі: 
Муж — ЯРОСЛАВ 
донька — ЛЮБА 
орат І Ормтова ТІІ РОДІПІН В Україні 



П Р А Ц Я 
Hdp Wanted—Coopte 

CARETAKER, COUPLE 
FOR COUNTRY PLACE, 

Milford, Pa. 
Man familiar with - power eqmp-
nwnt. Wife lijftit housekeeping 

few hours daily. 
3-І days a week-

living quarters, heat, gas, clcc-
tric, telephone Stan S 55 00 

a week. 
References required. 
HERBERT COHEN 

SI Lexington Avenue 
New York 10. N. Y. 

9 П Р А Ц Я ф 
9 HELP WANTED FEMALE 9 

BUILDING SERVICE 
MATRONS 

до нічного прибирання, у 
великих модерних бюроннх 
йудкнклх в Мангеттені. По-
чатковл платня $1.47 на гр-
дину. по одному місяцеві 
підвишкя до $1-37 Від 6-оі 
аеч. до 12-ої ночі, від поне-
ділха до п'ятниці. Яхто не 
масте- досвіду в чищенні. 
навчимо. Всі користі — 
шпиталі, операції, забезпе-
чення нж життя, пенсія в 

вакації. 
Голоснтись щоденно від 

1030 ранку. Принесіть це 
оголошення до. 

So- Vy East 27th Street 
NEW- VORK CITY 

9 П Р А Ц Я m 

9 HELP WANTED MALE 9 

Досвідчені 
ВАКСЕРИ — ПОРТЕРИ 

Нічна праця. 8 годин. 
Зголошуватис`я; 

15 Moore Street. NYC 
близько S- Ferry, кімн. 307 

Між 3:ГХІ і 5 00 по пол 
потргено 

ОТІЕРПГГЕНДЕНТА 
до 39-род. дому. 

5 кімн помешкання 1 доплата 
Tel. KJ 2-9776 

Bronx. N. Y. 

В СПРАВІ Д-ра ФІНЧА 
ВІДВУДЕТЬСЯ НОВА 

РОЗПРАВА 

Лос Анджелес. Каліфорнія: 
Суд присяжних після 8 

днів розпрапи в дні 12-го 
березня заявив, що не мож-
на вирішити справи д-ра Бер-
нарда Фінча і ного любки 
панни Керол Тріґофф. які с 
оскаржені в убивстві жінки 
д-ра Фінча Барбарн Дженн 
Фінч. Суддя Вол тер Івенс за-
явив, що внаслідок того, що 
суд присяжних зайшов у слі-
пин куток і не може внріши-
ти цісі справи, то в справі 
вбивства пані Фінч мусить 
відбутися нова розправа, а по-
кищо підсудні мусітимуть пе-
ребувпти в тюрмі. 

Короткі Вістки 
О В Аі идірі, пшнічно-афрн-

канському порті. де кругло 12,-
000 осіб ЗГИНУЛО від землетрусу. 
Що тривав 12 секунд по півночі 
29 лютого ц р . ще десять днів 
згодом добуто з-під руїн 10 жи-
вих мешканців В останніх днях 
дощі збільшили нужду кочую-
чкх гад голим небом бездомних 
жертв. 

9 ГтевтовиА Окат в Олбаяі. 
Н. П,. одноголосно ухвалив за-
конопроскт. щоб заробітків не-
повноправиих дітей не вписува-
тн до прігбуткш батьків, як це 
треба б робити згідно з тепе-
рішнім законом м Нюйорксько-
му отеЯті 

СУСПДНІЗА — ЦЕ ПІСТРЯК. 
ЯКНП ТОЧИТЬ ОРГАНІЗМ 
УНСОЮЗУ П с п и н я є П О Г О 
РОЗВИТОК! — ПОЗВУ ДЬ-
МОСЯ П НАЗАВЖДИ В ЦЕП 
К) В І .1 Е П II II П Р І К, 
А УНСОЮЗ СКОРО ОСЯГНЕ 
СТО Т И С Я Ч Ч Л Е Н І В ' 
ЧИ С ЩЕ У В АIIIШ ГРО-
ЧАДІ УКРАЇНЦІ - НЕЧЛЕ-
ШІ УНСОЮЗУ? — НКГАЛ-
ІІО ПОДКАНТК, ЩОБ ВОНИ 
СТАЛИ Ю В І . 1 К П II II М Н 
Ч Л Е II А М II БАТЬКА 

СОЮЗУ! 

П Р А Ц Я 

ДРУКАРЯ - МАШИНІСТА 
-̀̀  (пресмена) 

негайно ПОТРЕБУЄ 
Друкарня „СВОБОДИ" 

1ЛЛТНЯ — ВІДПОВІДНО ДО УМОВИ, 
Зі̀ олошуватнсь до Алміиістраціі „Свобода": 

" S V 0 В 0 D А -
81-83 Grand Street — Jersey City З, N. 

Tel. HEnderson 4-0237 
З Ню Порќу: BArkly 7-4126 

BL'IA ЗИМА В БІЛОМУ ДОМІ Кубинські робітники не вірять в саботаж 
' на кораблі з амуніцією 

Вашингтон. - - Кубанські 
портові робітники на своїх 
зборах в Гавані ще 8-го бе-
резия висловила сумніви, чи 

І вибух амуніції на францу-
;зькому кораблі в дні 3-го бв-
резнл був спричинений сабо-
тажем, як це твердить кубнн 

„Ля Кубр" не дбали про без. 
пеку, бо не шукали в порто-
вих робітників за сірниками, 
а деякі робітники таки кури-
ли на кораблі. Прем'єр Кастро 
в похоронній промові твер 
див, що була ревізя в порто-
внх робтникв за сірниками і 
цигарками, і що це були до 

ськай премср Фідель Кастро,; свідчені робітннкн при виваи 
який оскаржує уряд ЗДА у тажуванні зброї, але тепер 
спричиненні цієї експльозії. І виходить і дебати робітників. 
Подробиці з цнх зборів діста- що було інакше, і що ката-
лнся тепер до Вашингтону, із'строфу могли спричинити са-
ннх виходить, що на кораблі мі робітники свосю неувагою. 

Ізраїль готов помагати Єгиптові в його 
мирній розбудові 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

ДЖЕРЗІ СИП. Н. Дж. — 
Г-во „Клтоб Поступовий", Відд. 
70, повідомляє, що Місячні Збо-
ри відбудуться в середу, 16-го 
.5ерезня 19в0. p., в год. 7-ій ввЧ-
в УНДомі — 9в Fleet St Прося-
мо також привести зі собою но-
аих кандидатів ла членів УН-
Союзу. — І. П%удяк, предс.; 
П. Костиќ, секр. 

Вашингтон. Ізраїльсь-; ськнмн сенаторами впродовж 

Після останньої, вже четвертої із черги сніговії у Вашнш 
тоні, г.тибокий сніг вкрив усе подвіря і сад Білого Дому 

" ч 

У ПАРИЖІ: „ВІДЧИНЯЙТЕ! ПОЛІЦІЯ. 
(Закінчення зі стор. 3. шоі) 

несподівано мають три тижні 
безплатного побуту на Остро-
ві Красн. То чого ще хочете? 
take it еаву--і посміхніться!" 

Але - каже п. Макень — 
вся історія виглядає інакше. 
.‚О шостій годині ранку, в ба-
гатьох будинках Парижу за-
дзвеніли настирливі дзвінки. 
Тисячі людей нагло прокнну-
лись в каскадах прикрих спо-
гадів. 

.‚Відчиняйте! Поліція!... 
„Подумайте над почування -

ми політичного емігранта, що 
с у нас гостем... Всі вони вва-
жали себе безпечними у нас. 
адже вже забулася ганьба вн-
дачі урядом Петена еспансь-
ких емігрантів. Вони живуть 
на чужині у висліді завзятої 
боротьби, в якій вони вряту-
валн лише життя... 

‚‚Я бачив забагато на доро-
гах Австрії тих втікачів, що 
крізь сніги тікали з Мадярщн-
ни, в якій російські танки 
‚привертали порядок' гармата-
мн. — щоб так швидко втра-
тнти право свідчити проти на-
силля. 

— Відчиняйте! Поліція!... 
„Цим разом — це францу-

зька поліція... Щоб у вільній 
країні арештувати людину. 
треба її бодай уявити собі 
винною. В чому винні ці лю-
ди? Вони винні в тому, що 
гаряче хочуть свободи для се-
бе-і своїх країн..." 

кий прем'ср Давід Вен Гуріон 
заявив на Комісії для закор-
доннн.ч взаємин в амернкан-
сьхому Сенаті, що Ізраїль го-
тов прнсднятнсь до тих за-
хідніх держав, які давали б 
допомогу З'сднненій Арабсь-
кін Республіці для поправи 
її економічного стану, куль-

""; турного і здоровного. За єдн-
II і ну передумову ставив Вен Гу-

іріон зміну політики названої 
і Республіки в тому напрямку, 
і щоб вона „наставила свою е-

Далі П. Макень описўе cue- Інергио на познтнвяі цілі, а не 
ни на збірних пунктах L ці і на негативні, на прнтотовлю-
сцени називає „дурними `і no- j вання ВІЙНИ та здобуття влади 
ннжуючими". бож як назвати і над інтими країнами". Вен 
факт, що на одному збірному J ґуріон розмовляв з американ-
пункті протримано людей сто- " — 
ячн 6 годин. А між арешто-
ваними були люди літні й сла-1 
боснльні. І П. Макень кінчас: ; 

„На рішучу вимогу Москви. 
щоб придобритись со8стській j 
політичній поліції сьогодні за-
бирають на світанку республі-
канців різних національнос- j 
той, що їх визнано „ворогами 

45-х хвилин. Мир на Серед-
ньому Сході — твердив Бон 
Гуріои — означає розв'язан-
ня проблем палестинських вті? 
качів, розподілу тамошніх вод 
та господарське піднесення 
всіх тамошніх країн, однако-
во Ізраїлю, як арабських кра-
їн. 73-річннп ізраїльський пре-
м'ер пригадував, що колись 
Середній Схід був колискою 
світової цивілізації. Він вка-` 
зўвав на нездорові відносини 
на Середньому Сході, де не 
тільки всі арабські країни 
принципово не хочуть внзна-
ти існування Ізраїлю і підгш-
сатн з ним мировий договір, 
але й у свому нутрі страшенне 
розсварені. 

Замість школи комуністичного вишколу 

АГТОРІЯ. Л. AJL — В-во св. 
о. Мнколлл. Відд. 5, повідомляє 
що Чисртьрічні Збори відбу-
дуться в суботу, 19-го березня 
i960 p.. в церковній залі, в ГОД. 
7:00, веч. Просимо всіх членів 
прибути. Приладу сться також 
довгуючим членам, щоб вирів-
ияли свої золеглі вкладки на 
час, бо Відділ має вислати всі 
вкладки вандалі до 25-го комс-
ного місяця. — Управа. 

48 Е- 7lfa St 
New York Cltf 

t d , : ' 0 R 3-3550 
Великия`. вибір КЕРАМШИ. 

Керамічні підставки для 
? писанок. 

F О З Ш У Ќ Я 
,9 f — 

Микола ЌУРНЩЬКШІ, 
сан Пвтр4 Курніцького та Марії 

(дів. ^ і з в . Вілих), 
‚ВароджейиД.у селі Провала, 

Жов^ів^ького повіту, 

РІДНИІГ та ЗНАЛОМИХ 
Прошу голосятись на таку 

`адресу: 
Mr. Мук(Яа KURN1CKYJ 

1708 Вцсіідпал Street N. Є. 
Wfteaiftgloa М, 0. С 

t 

— дитяча оселя 
(сдо) Свого часу „Свобода" 

повідомляла про відкриття в 
місцевості „Таляр де Пачеко" 
під Буенос Айресом івтернаці-
овальноі школи комуністнч-

що містилася ' ,. , , __м -'ного вишколу, що містилася ваючи довший час всі разом в 
народу Чого ще треба,, щоб розкіщнія віллі, чн як тут одній великій українській ро-з усією певністю говорити про 
змову тоталѓгаризмін ?" , , . 

Німці не можуть похвали-
тися нічим подібним. Але н 
французам хвалитися Нічого. 
ЧИ та коекзнстендія буДЄіНИ 
ні. але від самої поява` Хру-
щова затримується життд емі-
грації. перестають виходити 
часописи, люди, що голосять 
ідеї свободи — опняяіоться 
під арештом. Якщо так `мас 
виглядати коекзистенцДа і 
‚‚відпруження", не зважаючи 
на те, що Хрущов твердо за-
повідає: ніяких ідеологгчнлх 
поступок' — то діло з-звхід-
німи ідеями й їх атракційніс-
тю справді погане. 

Голоси преси роблять Фран-
ції честь, але не роблять полі-
тикн. І тут велика небезім(ка 
для вільного світу. .', 

О. Д-вжЧ 1 — 

зусться оточенням та байдуж 
ніспо надто зайнятих іаро-
бітною працею батьків. Вели-
ку ролю ^ т в ідо грають днтя-
чі оселі, в яких діти, перебу-
ваючн довший час всі разом в 

кажуть „кінті", в приміщенні дині, не тільки примушені 
з ЗО кімнатами, великою за- ввесь час говорити і думати 
лею для викладів, з ігілетою по українськії, але й зближу 
(водоймищем) для купелів 
парку, та іншими првналеж-
ностямн модерного комфорту. 
Туѓ внсланники комуністнч-
них партій Латинської Аме-
рнкн вишколювалися на про-
пагаторів комуністнчноі ідео-

ються між собою, здобуваючн 
собі приятелів . земляків на 
все жнття. На жаль, українсь-
кої оселі в Аргентині досі не 
було. Були, правда, спроби 
оо. Васнліян створити оселю 
в приморській місцевості „Іль 

Посмертні Згадки 
Іван ПОПАЦЯ. — довголІЯіШ 

член В-аа св. Вяснлія, Відд. 
168 УНСоюзу в Перѓ Ахбом, 
Н. Д у , помер дня 15-го люто-
го I960 p., на 80-му році жит-
тч, по довгій і тяжкій ведузі. 
Покіянпя походќа із с Чер-
че, пов. Рогатин, Зах. УкраД-
иа. Полкшмв У смутку emeu 
Василя, невістку Анну та сео-
трн: Катерюгу, АгафЬо і Ма-
pbo — усі живуть в Америці. 
Покійний був тнхоі вдачі та 
був найстаршим членом зга-
дааого В-аа. Похорон відбуа-
са 19-го лютого I960 p., при 
участі Родкнх, Знайомих та 
Членів В-яа до украіисисоі 
кат. церкви Успения Пресвя 
тої Богородиці, а по підорав! 
Богослужеяня, відпроваджено 
Покійного на парафія жьнвй 
цвинтар а Вудбрідж. Н. Дж. 
— Вічна Пому Пак'ать! 

Гр. Бабин, секр. 

Ф KAPXKU 
ї ї . 'і ..мі шЃ`, 

книжки є 
ВЕЛІШОДІП КАРТКИ 

з писанками і релігійні) 
15 штук — $1.00 

- З Вашим прізвищем 
іг'шттк — $іоо 
Пересилка моя. ,-

)С JArHJSHEWSKY 
849 N-: Winchester 'Avenue 

Ckkago 22, Illinois 
і Г "її її — 

REAL ESTATE 

логії та вчилися тактики йіПунто д'Індія", але умовнни 
стратегії підрнвннх4-акцій для життя там виявилися непрн-
підготови соціяльноі револю- датинмн, і ця ініціятнва не 

мала успіху. 
Тепер справа набрала іншо-

Генеральний прокуратор — за втручання 
федеральних судів у справах шкільної 

# Зачету не потрібно. 
# Кожна сума відкриває конто. 
# Чекова книжка безкоштовно. -

наперід вплачуватп. 
# Тільки 10 с ли зужитий чек. — 

мала місячна банкова оплата. 

- Не треба 

плюс додаткова і 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
IN JERSEY CITY 

Montgomery at Washington St 
9 Jackson Bt Wilkinson Ave. 
џ Central Ave. near Bowers St 
џ Pavonia Ave. at Grove SL 
џ 40 Journal Square 

Відкрито: 
9 ш ПОНЕДІЛОК вечором 

IN BAYONrlE 
0 Broadway at 23rd Street 

IN GUTTENBERG 
e 68th St at Bergenline Ave. 

IN HOBOKEN 
' River at First St 

Відкрито: 
Є у П'ЯТНИЦЮ вечором 

Member Federal Deposit Insurance Corporation 

'ивЛ'ЛкЛч^уЯчЛЗчЛчЛїчЛЛЛЇчУЛиЯ^ВчіЯьЛч^Л^ 

Зміна адреси 
Д о Адміністрації „СВОБОДИ" 

81-83 Grand Street 
(P. 0. Box 346) 
JERSEY CITY. N. J. 
Долучаю 10 центів — прошу 

адресу. -
Мов ОТАРА адреса вуав і 

ЧИСЛО ВІДДІЛУ (якщо член УНС) 
ЇЯЃШ і шщШят — 

sMlmmi мою 

ВОВА 
— 

нѓе і 

десегрегації 
Вашингтон. — Генеральний 

прокуратор ЗДА Вільям П. 
Роджерс звернувся до Палати 
Репрезентантів з вимогою за-
держатн в силі ту частину за-
конопросцту про громадян-
ські права, в якій говориться 
про інґеренцію федеральних 
судів у справах расової десе-
грегації в школах. В цій час-
тнні передбачені судові кари 
за стосування сили або погроз 
проти розпорядків і наказів 
(рудерального ^ я д у і судів у 
справі здійснення десегрегації 
в школах. Згадана секція за-
конопроскту була скреслена 
із сенатського законопроекту 
про громадянські права в п'ят-
ницю минулого тижня біль-
шістю 49 голосів проти 35. У 
своєму листі до Палати Ре-
презентантів, адресованоиу на 
руки головного речника спра-
ви законопроекту про грома-

дяннські права конгресмена 
Вільяма МекКаллока, гвве-
ральний прокуратор Роджерс 
вимагає задержання скресле` 
ної Сенатом постанови` jr' па-
латному заковоггроскті, об-
грунтовіточн цю постанову 
конечністю втручання феде-
ральних судів у с п р а в а х 
шкільної десегрегації, яі^теж 
і конечністю законодатної під-
тримки для цього BTpj"4amw 
Після закінчення загальної 
дебати над законопроектом 
про громадянські права, яка 
відбувається вже кілька днів, 
і яка мала б закінчитися в 
понеділок 14 березня, Палата 
Репрезентантів перейде ДО ГО-
лосування над законопроск,-
том й окремими поправками. І 
тому теж уряд робить усі аа-
ходи. щоб цей законопроект 
був схва`лений в бажаному 
для нього напрямку. 

ції. Коли аргентинська поліція 
зліквідувала цю конспіратнв-
ну школу, власник віллі, що 
вннаимаючн її, не мав ніякого 
поняття про те, В ЯКІЙ ЦІЛІ 11 
будуть вживати, розірвав кон-
тракт, і, щоб не мати з тим 
більше клопотів, вирішив II 
продати. 

І таким чином вона зробн-
дася власністю д-ра Вас. Іва-
ницького, заступника голови 
Української Центральної Pen-
реаеятацЦ в Аргентині, який 
вміс бднатв свої комерційні 
та промислові інтереси і здо-
буткя з енергійною акцією 
на користь у`країнської націо-
нальяоі справн. В Аргентині, 
як і в інших країнах украін-
ського е^граційного розсе-
ленвя, одна з найболючіших 
справ — це справа нашого до-
росту. Процесові вннародов-
леяня та аснміляції проти-
ставляються організації Пла-
сту, СУМУ й „Рідної Школи". 
Але їхній вплив, - особливо 

го характеру. Д-р В. Іваннць-
кніі віддав свою новокупле-
ву „кінту", назвавши її „Під-
лютим", на згадку про Під-
люте в Галичині, під дитячу 
оселю в літніх місяцях. З 1-го 
лютого почався в ній Пласто-
вий Табор із 58 пластунами і 
пластунќами. Частина стар-
шнх пластунів виїхала в екс-
курсію до провінції Місіонес, 
для нав`язання зв'язків з там-
тешнім численним украінсь-
кнм населенням. Є в оселі Та-
бор ‚‚Рідної Школи" із 39 
дітьми.' Приплив дітей „Рідної 
Школи" продовжується. Пла-
стовий табір знаходи'ться під 
зарядом пластової старшини 
на чолі з панею мгр. Кльос, а 
діти „Рідної Школи" прова-
дять регулярне вчення та від-
повідні спортові вправи під 
наглядом паяь Б і г у н о в о ї і 
Середякової та інших пань, 
що мають у таборі свої діти 

Анастаси ПАСТЕРНАК, 
кния С-аа Рожд. Преса. Вого-
родшіі. Відд. 86 УНСоюзу в 
Рочостері. Н. П., померяа 5-го 
лютого 1960 p., ua 70-му році 
життя. Покійна походила Із 
г. Верхня, Зах. Україна. По-
лмшила у 'смутку доньку Ма-
рію, замужиу. скяа Івана і ие-
вістку, 2 внуків та 1 брата в 
краю. Покійна померла ў ст. 
КаліфориИ, але тідо слроаа-
джено до Ропестеру, де 1 ВІД` 
бувся похорон В дш 10-го лю-
того ц. р. з пох. заведенќа до 
украінсм(о кат. церква св, Но-
сафата. Похорон відправив 

ДОМИ, на ПРОДАЖ 
8-род., мур., на Vice Ave., біля 

Зоогаужу, олпвие огріван-
ня. рент $ЙДОО, за $30.000. 

7-род., мур.̀ , а 4 крам, в Врук-
дниі ѓбіля Utica Ave). рент 
$8,000,.чистого прибутку — 
$2,700 на .рік, за — $26,000. 
готівки — $10,000. 

га-род.,- JL8Q вул. біля Врод-
вею. Рент $16,000, чистого 
прибутку більше $4,000. Го-
тівіш. треба $24,000. 

16-роДч яа 186 аул., біля Гуд-
ЗОВУ; РЄЛТ $13,560, ЧИСТОГО 
пркбуосу $29,000 на pUc 
Готівки треба $ 16,000. 
С на продаж 2- І 3-родкнні 

доми, в гарних околицях міо 
та. "г-`. 

PRUJ9A-REALTY CORP. 
3460 Broadway, N.Y.C 

. ріг 141 вул. 
`'+%Н 1-0194 

КНИЖКИ 

о. парох Воднисмшй 1 о. Леї№` 
кевяч, при участі Родния, 
Свояків, Приятелів та Членів 
С-ва. Покійну поховано на 
цвявтарі Holy Sepulchre Cetne-
tery. — В . М П . Г 

О. Гулька, секр. 

„Рідянх Шкіл", що в них і Що неділі о. В. Зінько ЧВВ 
іількн раз на тиждень відбу-1 править в оселі Службу Во-
насться кількагодинне нав-Гжу. Таборування, з вщповід-
чання української мови, над- ним навчанням та вправами 
то обмежений і і надто параді-1 мас тривати до кінця березня. 

?иШ5^гЯ?иШѓЬ^гїйгЯчі^г!М^^ 
ПЕТРА И0УЧУКЛ 

Українська 
Повстанська Армія 

1942 — 1968 
Кавѓа мас 820 сторінок чіткоѓ 
друку, багато ілюстрована ора 
гівальявмя фоторепродутіню 
і коштўе лише $ЗЛО. 

Замовляти. 
" S V O B O D A " 

S3 Grand St, Jersey Ођѓ. N. і 

НАЙКУІЉТУРНІТТДІИ ДАРУНОК - КНИЖКА 

„НЕЗАБУДЬКИ" 
НОВА, БАГАТ01ЛКК7ГРОВАНА ЗБІРКА 

ВІРШІВ ДЛЯ ДТГЕП 

Іванни САВИЦЬКОЇ 
Вірші з тематикою: 

ПАТРІОТИЧНОЮ — РЕЛІГІЙНОЮ — ВЕСНЯНОЮ — ЛІТНЬОЮ 
ОСІННЬОГО та ЗИМОВОЮ. 

Прекрасне видання в твердій оправі: ПДна — дол. 2.50 
Брошуроване: ПДна — дол. 2.00 

S V O B O D A 
81-83 Grand Street — Jersey City, N. J. 

5 Д. Гуиешюі 

ЧУМАЦЬКОГО 
ШЛЯХУ 
^IV-ifl тон 
`цьвв$гла 

Замовляти: 
` Р. 0 . Box 346 

J ^ P V СГГУЛ N. J. І 

ІВАН НОВАЛЬЧИК 
F U ^ f c R А t HOME 

ĈOMPLETELY `" 
АТИ CONDIT10NEP 

ЗАШіМАСТЬСЯ ПОХОРО-
НАМИ В СТЕВГП 

N E W J E R S E Y 
ЦЬщ я у е ц я н і дда всіа. 

Обслуга чеснаі І наітграща. 
У вншишѓ смггкт в родии) 

KOWALCHYK 
129 GRAND STREET, 

cot. Warree Street, 
JERSEY CITY 2, N. J. 
ТеП HEnderson 4-5131 

" M f t # Q W І 0 ШФ0Ф0Ф 000 ЬвфФФЛФФЛ 

П е т р о ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Завмаетвся похоронама 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ 

КчжтрЬвгивааа температура. 
Модерна) еаплипн до ужатќу 

' , ` . 'даре% 

Peter Joremo 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.r(5Rchard 4-2568 


