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АЛЯСКА ОВАЦШНО 
ВІТАЄ ПРЕЗИДЕНТА 

АПЗЕНГАВЕР В ОКРЕМОМУ ЗВЕРНЕННІ ДО НА 
РОДУ ВИЯВЛЯЄ ЩЛІ СВОЄЇ ПОДОРОЖІ 

НА ДАЛЕКИЙ СХІД 
Анкорадж, Аляска. — 12 

го червня ц. р. президент Ай 
зенгавер відлетів із летовища 
Мек Андріюс біля Вашингто
ну і за 6 годин і 24 хвилини 
був вже на летовищі Елмен-
дорф біля А н пораджу на 
Алясці, цс значить о 4 :Ю год 
по полудні нюноркського літ
нього часу, де його оваційио 
вітала двотнеячна юрба меш 
канців Аляски, а по дорозі 
до міста вітали першого аме
риканського президента, я-
кий прибув до цього 49-го 
стейту ЗДА 50,000 людей із 
усіх 80,000 мешканців столи
ці Аляски. Президент дістав 
тюленевий мішок із гольфо
вими значками, зроблених із 
моржових зубів. Дві маленькі 
ескімоські дівчинки у віці 8 і 
7-ох років Гелен і Стслла 
Москіто передали Президен
тові великий букет малино
вих рож. Перед відіздом із 
Вашингтону Президент в ок
ремому зверненні до народу 
заявив, що він не відкладає 
сво їхвідвідин до Японії, які 
мають служити кращому по
розумінні між народами. Пре
зидент заявив, що не послу
хав тих численних голосів, я-
кі намовляли його відкласти 
цю подорож внаслідок „не
милих випадків", спричине
них людьми, які є недоклад
но поінформовані, або і „во
рожих агентів". Президент 
заявив, Що рішився не від
кладати давніше заплямова
ної подорожі тому, бо хоче 
на власні очі побачити і піз
нати проблеми і цілі амери-
риканських приятелів на Да
лекому Сході, щоб продовжу
вати працю для глибшого по
розуміння між народами, що, 
особливо в цій хвилі с обо
в'язком американського Пре
зидента. Ця подорож не мас 
на цілі тільки якусь одну ма
лу проблему; вона мас пе
ред собою велику ціль: полі
пшити міжнародні взаємний. 
Президент згадував про ок
ремі країни, до яких він їде, 
І заявляв, чому він цс робить. 
Філіппіни — це країна, з я-
кою ЗДА шістдесят років ма
ють найтісніші зв'язки, і я-

кій Америка допомогла здо
бути самостійність і добробут. 
Китайській Республіці ЗДА 
допомогли показати світові, 
що вільний нарід може збе
рігати свою славну культур
ну спадщину проти всіх воро
жих зусиль, які змагають її 
знищити. Президент відвідай 
Японію, де треба відзначити, 
Що ЗДА вже 100 років втри
мують найщнріші приятель
ські взаємини з тією держа
вою, і що ЗДА задумують те 
саме робити і в найближчому 
столітті. Південній , Кореї 
ЗДА допомогли збудувати 
твердиню демократії і волі, я-
ка на межі вільного світу с 
заборолом безпеки вільного 
світу і рятус честь Об'єдна
них Націй. Наша приязнь із 
тими 4-ма країнами на Дале
кому Сході — це гарантія і 
для нашої безпеки і для волі 
цілого вільного світу. Прези
дент відвідає і Окінаву, бо 
ЗДА мають зобов'язання су
проти цього народу. Він по 
дорозі відвідає і два наймо
лодші стейти ЗДА — Аляску 
і Гаваї, які є важливими мо
стами для комунікації вільно
го світу з Азією. „Знаю, зая
вив Президент, що всі амери
канці бажають собі, щоб я 
передав найщнріші привітан
ня тим народам, які я відві
даю. І я знаю, що принесу 
для американців щирий при
віт від тих народів, наших а-
зійських братів". В промові в 
Аякораджі Президент сказав, 
що радісно вітає ' цей новин 
стейт ЗДА, про який він мрі
яв ще в своєму дитинстві, ко
ли читав твори Джека Лон
дона та Роберта Сервіса. .До
бре, що я тут, говорив Прези
дент, щоб вас пізнати, і щоб 
довідатися, що ви плянусте 
робити". Губернатор Аляски 
Вільям А. Еґан вітав Прези
дента в імені населення, і 
пізніше в окремій конферен
ції обговорював різні справи 
ним очолюваного стеііту. В 
понеділок 13-го червня Пре
зидент відлетів до острова 
Вейк на Пацифіку. і найбли
жчою країною, яку мас від
відати — це Філіппіни. 

Ніксон закликає партію до об'єднання 
після переведеної дискусії 
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Айзенгавер просить Палату не зменшувати 
видатків на взаємну допомогу 

Вашингтон. — Президент державам. Повна Комісія Ви-
Лнзенгавср перед своїм виїз-'датків в Палаті Репрезентан-
дом на Далекий Схід 11-го 
червня ц. р. звернувся з 
просьбою до провідників Па
лати Репрезентантів, щоб прн 
допомозі свого впливу при
вернули тих $800 мільйонів, 
які скреслила була Палатна 
Підкомісія Видатків в бюдже
ті, призначеному на взаємну 
допомогу. Президент жадав 
на допомогу закордонові су
ми $4,175,000,000, а підкомі
сія Палати, яку очолює кон
гресмен - демократ із Луїзія-
нн Отто Я. Пессмая, який 
віл довшого часу є противни
ком допомоги закордонним 

тів збирастькя в понеділок 
13-го червня на наради, і Пре
зидент просить її привернути 
тс зменшення в бюджеті на, 
до допомогу закордонові, яке 
зробила підкомісія видатків. 
Президент написав провідни
кам Палати, що він буде на 
Далекому Сході, коли Комі
сія радитиме над бюджетом 
взаємної допомоги. „Для на
шої власної безпеки і для 
спільної оборони вільного сві
ту. — писав Айзенгавер, —я 
прошу вас якнайгарячішс 
співпрацювати в приверненні 
суми, що її знижено". 

Помер о. Іван Зрада 
Честер. Па, — У минулу 

середу, дня 8-го червня ц. р. 
у вечірніх годинах помер тут 
несподівано у парафіяльній 
канцелярії від удару серця о. 
Іван Зрада, сотрудник місце
вої української греко-катол. 
церкви. Покійний народився 
в селі Вербиці біля Угнова, 
Равського повіту, Західня 
Україна та брав участь у виз
вольній боротьбі України в 

рядах УГА. По піині студію
вав теологію та став свяще
ником. Остаяньо був парохом 
у львівській архидисцезії. До 
ЗДА прибув 1950 р. та був со-
трудником майже у всіх па
рафіях ф и л а д е л ф і йської 
єпархії. Покійний відзначався 
привітною вдачею та завжди 
брав чи,нну участь у громад
ському житті. Похорон від
бувся у Честері, п суботу 
11-го червня ц. р. В. П. II. 

Губернатор нюноркського стейту ІІелсон А. Рокефе-ілер 
в дружній розмові з віце-президентом Ричардом М. Шкотом 

під час відкриття Бритійської виставки в Пю Норку, ц 
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Вашингтон. - - Віце-презн- виборчої кампанії, але і як 

Пресовий секретар Білого Дому Джеймс Гаї'ерті (праворуч) 
ід американським амбасадором до Японії Даґлесом МекАрту-

ром II під час пресової конференції в Токіо. 

ХРУЩОВ ПРИЗНАЄ 
ІСНУВАННЯ ЛІВОЇ 

ОПОЗИЦІЇ ПРОТИ н ь о г о 
Москва. В минулу неді- шучо on роки дує таке стано-

лю 12 червня ц.р. централь-1 вцщо „лівих сектантів" та до
нин орган компартії СССРі казус, що ..не можна помнну-
носковська ..Правда" принос- ти деякі історичні ступні ро
ла полику статтю з гострою злитку". „Правда" стверджує, 
атакою проти ..лівих", які ос- що від часу, коли Ленін писав 
порюють політику „співісну- І свою книжку, відносини *змі-
ваиня", ніби далі пропаґова- пилися постільки, що кому
ну Хрущовим. Стаття надру- нізм зробив у світі великий 
кована ніби-то з нагоди 40- поступ. За Леніна у 1920 ро-
річчя появи книжки Леніна | ці було у світі 40 комуністнч-
..Лівс крило комунізму: лити- них партій, а тепер є їх М. з 
ча хвороба лівизни", Але загальним членством 36,000.-
сама та стаття на вступі зга- 000 осіб. ,,Правда" підкреслює 
дує. що та книжка появилась потребу збереження і тепер, 
була щойно в липні 1920 ро-|пра такому великому числі 
ку, отож проголошення тепер : комуністичних партій і їх чле-
тіс.ї декларативної статті було : ніп. залізної членської днеци-
напевне спричинено поважнії-1 пліни. якої домагався в своїй 

Тої; І. 0.000 члені. , я - : і м е р н к а н с ь к н и а м Г . а с а д о р Д а - м " І 1 0 ^ , я м " в » КОМУНІСТИЧНІЙ 
і понської поліції буде ЗМобЬлі-дент Ричард М. Ніксон про-.члени комітету пізніше за*ви- J 

мовляв на збопах Коайового л и - там н е згадувано в н Ж у » > * " « * Д " забезпечення 
мовляв на зборах Крайового Н е л с о - д Р о к с ф с л л р р а щ ю . ! президента Айзенгавера про. 
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закликав партійних провідин- В щ е . президента. Ніксон Ьід-
ків дебатувати над партійни- готовляється так вести Івн-
ми розходженями, але пі- борчу кампанію, немов би на 
еля номінаційної конвенції І демократичного кандидата.' на 
об'єднатися коло найменова- президента вже був наймено-
ного кандидата, бо інакше ванни сенатор Джан Ф. Кен-
республіканці програють ви-1 неді. Голова Демократичного 
бори. „Ми знаємо, що можемо Крайового Комітету Пол ' М.. 

Ботлер заявив, що республі-дебатувати над різними про
блемами, але ми виграємо, ко
ли будемо об'єднані, і програ
ємо, коли поділимося". Нік
сон обговорював свою вибор
чу платформу і свої плани 

к%нці не звервають уваги на 
атаку Рокефеллера на Нік-
сона і вирішили шо справу 
так, гей би вона зовсім не іс
нувала. 

Князь Філіп відкрив англійську виставну 
в Ню Йорку 

.Ню Поїж. — Чоловік ант 
глійської королеви Єлисаветн 
П князь Філіп відкрив 10-го 
червня ц. р. англійську ви 
ставку в приміщеннях КЙп** 
зею, на якій були присутні ві-
це - президент Ричард Нік
сон та нюйоркський губерна
тор Нелсон А. Рокефеллср. 
У веселий настрій гнетавки 
сумну нотку внесла коротка 
промова Ніксона, який ска
зав, що теперішня „холодна 
війна" моя:е тривати і 50 ро
ків. Він сказів, що не тра

тить надії в те, що цей кой 
флікт між Сходом і Заходом 
можна буде розв'язати мир
ним способом, але одночасно 
bhr остеріг; Щз"ТЯЛ>Тті*нЯгфУ^**лась знову масова дсмонстра-
жоннл не можна буде глікві 
давати в двоч чи п'ятьох ро
ках, можливо, що за цілу ге
нерацію або навіть аж за 50 
років. Князо Філіл відзнач.:в 
в тому ж дні свої 39-народн-
ни в готелі Ред Лайон. де М. 
Ніксон і Роксфеллер співали 
разом уродннову пісню для 
КНЯЗЯ Філіпа. 

Відкрито пам'ятник на могилі 
проф. М. 0. Ветухова 

Бавнд Брук. — В неділю 
12 червня ц. р. на централь
ному українському правос
лавному цвинтарі в Вавнд 
Бруку, Н. Дж., відбулось пос
вячення пам'ятника на могилі 
проф. Михайла Олексійови
ча Ветухова, президента У-
країнської Вільної Академії 
Наук у ЗДА. Посвячення па
м'ятника перевів і Панахиду 
відправив о. Богдан Желехів-
Ський з о. протеересм Мико
лою Рибачуком; співав хор 
української православної цер
кви св. Андрея під диригенту 
рою о ігумена Святослава Ма-1 дянства. 

галя. На посвяченні були 
прилвні президент УНР в ск-
знлі д-р Ст. Внтвицький, го
лова Виконного Органу УН-
Радн Микола А.Лівицькнй та 
численні представники укра
їнського громадянства, ЩО 
прибули з Ню Иорку. Фнла-
делфії. Трентону й інших 
міст. Слово про Покійного 
сказали обидва панотці, Ми
кола А. Лівицький і дир. Во
лодимир Дорошенко. Нам нт-
ник на могилі покійного ук
раїнського видатного ученого 
й громадянина поставлено 
коштами українського грома-

Журнал „Стемпс" про поштову марку 
на пошану Т. Шевченка 

Ню Порк. — Як подас Ін-
форматнвнни листок Союзу 
Українських Філателістів ,;3 
життя СУФ", перша згадка 
про акцію УККА в справі по
штової марки Чемпіона Волі 
Тараса Шевченка появилася 
в широко відомому американ
ському філателістичному жу
рналі „Стемпс" в числі за 41 сопису „Юкрейніян Вік і' 
червня ц. р. Видавцем журна- („Український Тижнивик З 
лу „Стемпс" с голова Громад- дня 16 квітня ц. р. 

ського дорадчоїо К0М1Т< Г>* 
при департаменті пошти В. ІЛ 
Г. Л. Ліндґвіст. Повідомив ре
дакцію журналу „Стемпс" про 
пляновану поштову марку на 

комуністів в Японії заявив 
директор поліції в Токіо Хіро 
Наґахіма. Він висловив пере
конання, що японські кому
ністи, хоч і не шанують особи 
японського цісаря, проте та
ки не зважаться заатакуватн 
авто, в якому їхатиме амери
канський президент з японсь
ким імператором з уваги па 
публічну опінію, на якій ду
же залежить комуністам. Ди
ректор поліції виправдувм 
погану пригоду, яка стрінули 
американського амбаеадора і 
пресового секретаря през. Аи-
зенгавера Джіма Гаї'ерті в ми
нулу п'ятницю тою обстави
ною, що вони нібн від'їхали з 
летовища до міста зашвидко 

ґлас Мок Автур мол., пресо
вий секретар Айзеигавера 
Джеймс Пагарті і доданий йо
му До помочі Службовий із 
БІЛОГО Дому Томас Стівенс 
Члени американської служби 
безпеки передерлись через де
монстрантів і обступили авто, 
в якому проте демонстранти 
вибили камінням вікна. Спро
ба перевернути авто демонст
рантам не вдалася, а за годи
ну наспіло 5.000 поліціянтів. 
які розпорошували демонст
рантів. Американський гелі
коптер приземлився зараз бі
ля авта і названі три амери
канські високі урядовці пере-
СІЛНСЬ до гелікоптера, який 
миттю знявся вгору. Віцемі-
ністер закордонних справ Я-
понії негайно прибув до аме
риканської амбасали перепро
сити амбасадора за той інци-

покн ще на летовнще прнбу-| іент, Опісля Джім Гаґсрті до 
ЛИ Визначені ТУДИ СИЛЬНІ ВІД- nrn unuihnnvnaa і мімігтпп> 
ДІЛИ ПОЛІЦІЇ. 

верхівці. Та стаття згадуі 
таврує також „правих реві
зіоністів", які проголошують 
засаду .,ок|к\чих шляхів" до 
соціалізму, але головно зай-
иастьОЯ „лівими сектантами' 
і „лівими доктринерами". У 
статті не називається за іме
нем, кого саме стаття мас на 
увазі, але з неї недвозначно 
виходить, що мова тут одна
ково про ліву опозицію внутр 
Комуністичної партії СССР. 
як теж в інших комуністичних 
партіях у світі, та передусім 
про радикальну опозицій 
збоку комуністичного Китаю 
„Правда" стверджуй букваль 
но, що „ліво-соктантські сан 
тим є йти і тенденції, проти я-
кнх звернена була книжка 
Леніна, знаходять собі вислів 
в деяких місцях також на
віть в нашому часі. Деякі о-
соби помилково вважають, що 
курс осягнення мирної косі:-

JSJS&taX АА-Леданя, відбуг 

ція японських комуністів, со
ціалістів та всяких поплен-
тацькнх груп, ворожих до А-
мерикн та демонструючих 
проти відвідин проз. Айзоніа-
вера в Токіо. Офіційно окре
слено число учасників кемон-
страції на кругло 100.000. Во
ни несли багато транспарен-
тів з англійськими написами 
„Не любимо Агіка", „Снкі до 
дому", „Не хочемо Айка", 
„Пам'ятай Гірошіму і т.п. Ча
стина демонстрантів напала 
на автоб>т. яким вертались з 
парламенту деякі члени про-
урядової партії. Демонстранти 
внтягли їх з автобусу і поби
ли. Поліція не була всилі пе
решкодити тій демонстрації, 
так само, як завела поперед
нього дня. коли-то кількатн* 
СЯЧВа к>|)ба японських КОИу-
ністів і їх поплентачів ви|к>-
ДОВЖ ГОДИНИ і 20-х хвилин об 

вго конфорував з міністром І зистонції з країнами різних 
закордонних справ Аіхіро Фу- політичних систем, боротьба 
джіяма л а п .загоЛями безпе- U * припинетія перегонів у 
ки для през. Айзенгавера і зброенні і за скріплення миру 
для уточнення поділу годин 
візити Президента в Токіо. 
Ніяких ближчих подробиць 
тісї візити не проголошено. 
Гаґсрті відбув пресову конфе
ренцію, на якій заявив, що 
демонстрація проти нього но 
вплинула на зміну пляну по
дорожі проз. Айзенгавера і 
що він. Гаґерті, переконаний 
що величезна більшість япон
ського народу не солідаризу-
сться з демонстрантами, які 
своїм співом Інтернаціоналу 
доказують найкраще, що во
ни с ке|ювані з-закордону. Га
ґерті висловив переконання, 
що японський уряд зможе за
безпечити амернкансь к о м у 
президентові персональну без
пеку. В минулу суботу вечо
ром Гаґерті відлетів із Токіо, 
щоб зустрітись з през. Айзе:і-
гавером на Алясці і відтіль 
товаришитн Президентові в 

книжці Ленін. „Всі основні 
ствердження з книжки Лені
на <: все ще й на нинішній 
(end життьові. Вони звернені 
проти правих опортуністів, 
•І'ЮТІІ |>ОВІЗІОНІСТІВ нинішньо
го дня і проти лівих доктри-
іерів. Комуністичні партії, що 
'важнють ревізіонізм за най

більшу небезпеку, вес-ж у то
му самому часі звернули ува
гу на сектанство і догматизм, 
псі також являють собою ве-
іівку небезпеку для розвитку 
і деяких стадіях даних пар
тій". 

Появу цісї статті в „Прав-
;і" за ствердженням пер-
пих західніх коментаторів — 
греба вважати за відкрите 
признання Нікітою Хрущовим 
існування проти нього ліво! 
опозиції, невдоволеної його 
теоретичним проповідуванням 
„мирного співіснування** в 
міжнародних в і д н о с и н а х . 
„Правда" двічі цитує Хрущо
ва, як апторитетного інтерпре-
татора творів Лоніва..і таких 
чином підкреслює нинішнє лі-

Ідерство Хрущова. Очевидно, 
що цей виступ „Правді" був 
продиктований самим Хрущо
вим і с одним із засобів його 

та прнязни між народами, як 
теж розмови між лідерами со-
ціялістнчннх і капіталістич
них країн, що такі діла <: 
ухилом від позицій маркенз- боротьби проти лівої опозиції, 
му-ленінізму". „Правда" рі-[з якою вій мас діло. 

лягала авто, в якому сиділи ЙОГО подорожі. 

Бритійський Менчестер Юнайтед переміг 
український Тризуб у відношенні 10:1 

Фнладелфія. В міжнарод
них змаганнях, що відбулися 
в неділю дня 12 червня ц.р. 
між футбольною командою 
..Менчестер Юнайтед" і фила-
делфійським „Тризубом", зма-
гуни з української команди 
зазнали дошкульної поразки, 
програючи проти бритійців > 
підношенні 10 до | . П е р ш а " о 
ЛОВИНа гри. не з в а ж а ю ч и на 
активність тризубіВЦІВ і їх на 

п о ш а н у Ш е в ч е н к а відомий | T | f c K м М е и ч с с т е р і зак інчи-1 глядачів 
українські!!! ф і л а т е л і с т Сте
пан Ґ е л а з Торонто , я к и й на
д і с л а в цій редакц і ї вирізк;. з 
в и д а в а н о г о при „Свободі" ча-

іася нічиєю 1:1. Але в Дру
гій половині гри бритійчі сво-
СЮ т а к т и к о ю коротких стрілів 
дпбнлнся а ж 0 воріт. Команда 
.Тризуба" грала цього разу 

бс5 своїх найкращих змагу-
нів М. Мої и та М Кампо. О-
динокі ворота для „Тризуба" 
ідоЛув ,.винаймленвЙ" иід 
спортового Клюбу ,Кольомбо' 
змагун Маріо Зелясчі. Г-?маган-

відбулнел при участі 5.000 

Бен Ґуріон перепрошує Аргентину, але 
відмовляється видати Айхмана 

Єрусалим. - Ізраїльський І конавцем прнказу Гітлера 
прем'єр Уіавід Вен ГурІон у ВДОДО „остаточної розв'язки 
надзвичайно вічлнвому и прн- ^"ЛІаеької проблеми". Цю 

„остаточну розв'язку жидівсь-мирливому листі до ппезндеп- - * .. . A t 1 * ' кої проблеми Айхман сфор-
та Аргентини Фрондізі ще раз „улував у диявольській епс-
перепрошував його за фор- j томі плянового, зорганізова-
мальне порушення суверен-1 ного і масового винищення 
них прав Аргентини жидівсь
кими агентами, що схотіли 
були і вивезли з території Ар
гентини Адольфа Айхмана, 

6.000.000 жидів, чоловіків жі
нок і дітей, в найжорстокішчй 
спосіб. Тому треба розуміти 
— пише Бен ГурІон — глибо-

але водночас виправдував; кі сліди на жидівській пенхі-
факт того охоплення вищими 
моральними аргументами, що 
ними керувались жиди. Вен 
Гуріон змалював у свому лис
ті до аргентинського прези
дента з 10 ц. м. Айхмана, як 
того злочинця. ЯКИЙ бур го
ловним планувальником і ви

ці і ті моральні побуди, що 
спопукали шукати за Айхма-
ном та його схопили. Прем'єр 
Ізраїлю просить президента 
Аргентини, щоб з приводу 
справи Айхмана не погірши
лись аргентинсько-ізраїльські 
приязні взаємини. 

У С В І Т І 

В А М Е Р И Ц І 
• Досі вже Ю банків феде- щоб число кадетів збільшити на 

о збільшено і 
КОву академію 

пальної резерви зменшують ди- 50 річно. Подібно збільїл н< ; 
скоігг від позичок банкам з * ; 1 ! видатки на Війсь 
відсотків до 3.5 відсотка. Це 
зробили банки У Фяладелфії і ,У и**1- " ° в н т і 
Сан Фраксіско, а з а ними піш КОЛИШНІЙ кандидат ші про 
лн федеральні банки в Н ю ' з и д е я т а і КОЛИШНІЙ дорадник 
Попку Далласі . КлевленДІ. Річ- Айзенгавера в справах роз-
монлі Шикаґо . Ст. Луїсі, Мін- зброення Гаролд Е. Стасссн за-
неаполісі і Кензас Ситі. Д а в ; явив, що виступ Рокефеллера 
лальші байки в Бостоні і Ат- проти віце-президента Рнчарда 
ЛЙМТІ зтх>блять це саме в най- М. НІкксона с . .важливою поді-
бліокчоіу часі. | сю". Стасссн в 1956 році ста-

# К о м і с і я збройних сил в рався не допустити Нн:сона до 
у т ^ ^ ^ рспрезектаятів прийня-1 віце - президентурн. але цс йо
ла законопроект про збільшен- му не вдалося. Сам Стасссн за-
нл видатків нас Летунську ака- йме становите в цій справі в 
демію о Колорадо на стільки, найближчому часі. 

ОСИП Коропей — найвидатніший кадет 
в Бордентавському Військовому Інституті 
Потакен. Р. Ай. — Місце- військовому вишколі кадет 

вий часопис ,,ІІотакет Тайме" І Олег Б. Коропей за рангою 
надрукував у числі за б чер- другий лейтенант належить 
вня ц. р. повідомлення про не-1 до чвірки найвидатніших і:а-
зпичайні успіхи молодого ук-|детів згаданого військового ш-
раїнського кадета Олега В. 
Коропел, сина лікаря д-ра О-
енпа Коропся в Потакет. Шіс-
надцятилітній Олег В. Коро
пей вчиться у відомому Бор
дентавському Військовому Ін
ституті в Бордентавні, Н. Дж., 
і за свої успіхи як найкращий 
учень школи одержав стипен-
дійну иагороду ім. Баклі. У 

стнтуту. Крім науки Коропе 
присвячує багато уваги cnoj 
тові і займає становище п ре
зидента кляси юньйорів В 
останньому році працював він 
ще як репортер шкільного ча
сопису і тепер найменовано 
його редактором цього часо
пису на шкільний рік 1960-
1961. 

На „Союзівці" відбулось вінчання 
інж. Ігора Геруса і Неонілі Левии,ької 

Союзівка, Кергонксон. імпрезу, до успіху якої прнчи-
В суботу 11 червня відбулося І ішлася прегарна погода і чу« 
на ..Союзівці' вінчання її І-ІДОВИЙ краєвид, Вінчання ВІД-
горя ґеруса, недавнього аб-ібулося. на лісовій поляні, під 
сольвента Нюаркського коле-!голим іісбом, в каплиці ,,('о-
д ж у Інженерів, сина ПНСЬМен- ЮЗІВКИ", а акт в інчання пе-
НИКа Я р о с л а в а Геруса і пані І ревів 0. Мирослав М н щ и ш н н 
Majiii Ґ е р у с з Мсплвуду, Н. З Нм.мапра Гайте , Н.П. С т і -
Д ж . . з Неонілею Л е в н ц ь к о ю . І рострю був д-р Володимир 
донькою відомого д и р и г е н т а І Савчак , дружбами Зор іян Ле 
п бандуриста п р о ф . Романа 
Левицького з Єлнеавету, И 
Днс. Тому, що обос молоді 
пластуни, а їхні батьки ак
тивні громадяни, зокрема ма
ти молодої пані Ірина Леянць-
ка організаторка и внховниця 
згуртованої в Пласті молоді, 

це вінчання зібрало по
важний гурт старших грома
дян і молоді та перетворилося 
у велику родинно-товарнську 

О У Москві ведеться в цьому, 
тижні конференція і v і'-, скла 
дових ьp.*їм СССР Й справі бу 
дгвнкитва мешкальніш ломів ' 
Мешкаиева крила в Совстаз* все 
іц<». пили ло років панування 
большевнків, страхітлива та1 

найбільш характеристична див 
большевицьких ВІДНОСИН ІІод-

рестав ним бути, коли вияви-
.!'" ч, що коч ІБн В <твореяо та-
і у безатомову п контролюваяу 
каду під Балтику по Адрійське 
ммро, <"онг;тн вс<чідно не пого
лились би на 3'СДИНЄвМ Німеч-
чіпіи іі.-і б а ч вільних яноорів. 

• Іісі англійські ч а с о п и с и 
Принесли як найбільшу сенза-

ружа пара мріс, щоб дістати і цію пожежу на летунськії базі 
кімнату, и одному помешканнії а Ню Джерзі, яка охопила й од-
в Москві, Кисві ЧИ Одесі все ЩО І ну ракету Помарка. Деякі ан-
ЖИВЄ ПО і'.лі.і:л родин і одною і СЛІВСЬІ.І п і їти писали про „па-
кухнею і сінною Полова дергініку н Ч\п Иорку", про „паніч-
жавіюі KoMlcft ДЛЯ будОВИ Воло-1 Ну ВТОЧУ матереи 3 дітьми на 
днмир Кучсрснко іаловів, що до І просторі 200 квадратних миль" 
Юо.'і |і иап бути збудованих 15, гі nfw, Т\ страхіття, які були до-
іХЮ,ооО IIOIUIV помешкань М мни КЯЛОМ фінт. і і і і англійських ко-
поці збудовано ніби 2,5в0,-ОО0 респондентів Проте всі вони 
помешкань ' признавали, Шл ніхто від ті*:! 

0 У Варшаві засудили ііа]поХсежІ не потерпів на лдо. 
півтори року в'язниці (ПККЯСВ з І рові 
ПІДВарШаЯСЬКОГО села Кудрва-І # I іраї їм і.ьлй амоаіадор у 
ново Макснміліяна Васькевіча]Лондоні лртур ТЬорі заявив, 
за „злочин", що ВІН старався І що між Ізраїлем I арабськими 
ІфИТЯГИутн дітей ДО Церкви, які країнами нема тепер більше 
туди не ходили, і „робив на них ' шансів до замирення. ЯК вони 
моральний натиск" Підсудний І були тому 10 років. Він вважа<; 

Казав акт оскарження ПО- пули тому 10 р. Він вважає, за 
РУШИВ ..КОНСТИТУЦІЙНО ПрВВО одну і [ЧІЛОВНИХ причин цього 
громадян евободн віровнзнші стану, відсутність констр>'ктив-
ня" • і'"1 і і'ішучої політики захід 

# К«)*«.мі" - ПОЛЬСЬКИЙ чініе-1 держак н справах Середнього 
тер амистордоиних справ Адам|Сходу. 
Рапацькнй заявив ПІД час своїх • У піпдеиній к«р*і стануть 
відвідин у Данії. ЩО його плин перед судом 0 колишніх мініет-
так званої безатОМОВОІ зони ВІртв, ІЗ видатних членів Лібе-
СередвІЙ Кнропі надалі акту-1 ральНоІ партії і директор полі-
альний. Англійські та взагалі І ції в Сеулі, під закидом пляно-
західні політичні кола, порско- іюго пофальшувания президент-
нані що той плян ніколи не буп,ськнх виборів в минулому бе-

відбувасться там цього т и ж н я , дуже актуальний та цілком по- резні ц. р. 

внцький, Орест Цяпка і Св-
іччі Коллнкіпськнй. а друж
ками Уляна Цяпка. Дарка 
ІІо;іс.х і Марта Савчак. Велике 
число весільних гостей ще 
збільшилося гуртом поваж
них громадян, приятелів і 
знайомих, що прибули в той 
час на ,.Союзівку" у зв'язку 
з секретарсько-організаційним 
курсом УНСоюзу, що саме 
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Вдячність Хрущову 
міжнародна преса не перестас цікави

тися загадкою паризького і пізніших внет'-
п.в Хрущова, їх глибшими політичними 
нрігчннами та їх МОЖЛИВИМИ наслідками на 
відносний всередині СССР і В широкому СВІ
ТІ. Совстська імперія зосередила надто ве
лику Збройну СИЛУ, ІЦОб можна було ЛЄГКО-
на?кИо ГТЯВІГПГГЯ До Всі.(Д u ТОГО. ЩО ГОВорЯТЬ 
і діють її сатрапи. Від внутрішньої бороті.-
Сн між тими сатрапами за владу та від w•• 
ремогя" тк;: чи другої течії у кремлівській 
верхівці залежить також доля мільйонів 
уярмлених підсоктськнх громадян, тому 
не можна не прислухатись з найбільшою у-
вагою до всіх тих відгуків, що впра.іно вка
зують на чергову гризню в Кремлі. 

Отой; найкращі знавці совстських відно
син одноголосно погоджуються, що зірван-
н.мм Паризької конференції і ЗВррОТОМ і...І 
прославлювання Айзеигавера, як мнролюи-
нбго лідера Америки, до лаиння ного, ич но-
здарвого репрезентанта ..американської.. ім
періалізму", Хрущов іде назустріч Сталіні-. 
сіам. які завжди були проти співіснувальної 
тактики і використали інцидент ;: літаком 
У-2 проти Хрущова. Невідлучну прняьнісії. 
маршала МалШОВСЬКОГО біля Хрущова в Па
рижі і ного погрозливу заяву про,збомбар-
дування КОЖНОГО летовища, :; якого відле
тів би літак на територію СССР, і.онснюєть-
ся переляком, ЯКИЙ охопив совстські віі.с .-
нові кола, коли вони | іитим дізналися, •• ” 
протягом чотирьох років америкшіс-к. Л • 
ки, веспостережио кружеляючи над цісю ве
летенською територією СССР. встигли сфо-
тографувти її З ТОЧНІСТЮ до 10 квадратових 
цалів. Лайки Хрущова проти Америки, А::-
зенгавера. Ніксона. Гертера і Діллона. цс 
не був спонтанний вибух гніву, але була їй* 
холодно і обдумано запланована тактика 

задля врятування своєї позиції, загро-
женої кремлівськими суперниками. 

Серед безлічі міркувань на цю тему ці
кавим підходом вирізняється великий ре
дакційний коментар у світового засягу ти
жневику „Тайм" з 13-го червня ц. р. В то
му коментарі читаємо, що світ повинен бу
ти вдячний Хрущову за те, що йому вдало
ся всім малодушним, наївним і короткозо
рим відкрити очі на те хто такий справ
жній Хрущов і що таке в дійсності панівна 
большевицька кліка. ,,Таим" цитує слова 
самого Айзеигавера, який після від'їзду 
Хрущова 3 Америки 28-го вересня мин. року 
схарактеризував був ного, як ..динамічну й 
полонюючу особистість", яка ,. здібна до 
крутих переходів, від негативного і прикро
го тону аж до найлегшого, милого і блиску
чого характеру розмови". На заході, чнтас.мо. 

- Хрущова вважали спершу за балакучого 
пияка!, потім за людину, обдаровану здо
ровим розумом. Нарешті закріпилась па За
ході думка про Хрущова, як про грубувато
го типа з різними особистими хибами, з по
ганими манерами і вибуховим темперамен
том, але в душі добрягу, який дійсно хоче 
міжнародного від:іружсння. Отож і пішов 
Захід по лінії співпраці з Хрущовим, як 
ніби з кращим за інших кремлівських вер
ховодів, з яким можна осягнути міжнародне 
відпруження, якщо неможливо зажити у 
світі свободи, справедливості! і правопо
рядку. І ніхто не міг захитати такого фаль
шивого уявлення про Хрущова, як воно за
кріпилося в західніх керівних колах. Аж що
йно сам Хрущов виконав це похвальне діло. 

„Це насправді щаслива іронія, чита
ємо у висновку статті ..Тайму". що Хру
щов, пробуючи знівечити панівний у світі 
обрзз Двайта Айзеигавера. замість того ЗНИ
ЩИВ західній образ Хрущова, як погано 
вихованого, але по суті доброго дядька", І 
за таке освідомлешіл світу хто такт і 
дійснип Хрущов належить Хрущову 
вдячність. 

Боротьба проти диктатур 
Опубліковане недавно заідомлення Між

американського комітету для справ миру 
про внутрішню ситуацію в Домініканськії! 
Республіці із засудженням панівного там 
диктаторського р е ж и м у генералісимуса 
Трухі.тльо <: першим такого роду, важливим 
і далекосяжним актом в історії міжамери
канських взаємин, тим більше, що цеп комі
тет є офіційною допоміжною агенцією Орга
нізації Американських Дерлсав. 

Досі у відносинах між американськими. 
особливо південно - американськими кра
їнами зобов'язувала суворо дотримувана за
сада взаємного невтручання у внутрішні 
справи країн. Ця дуже демократична й спра
ведлива по суті засада об.іегшувлла в бага
тьох випадках встановлювання диктатор
ських режимів у тій чи іншій країні і, з дру
гого боку, давала їм можливість стосуватн 
різного роду переслідування й акти терору 
супроти громадян даної країни, цілком су
перечні із гарантованими міжнародними 
правами про людську свободу. Це з черги 
приводило до збільшування напруги всере
дині окремії;.; країн й у взаєминах між ними. 

Останніми роками позначився деякий 
відворот від.засади невтручання, і це зна-
иш.ю тепер свій вияв в опублікованії! Між
американським комітетом для справ миру 
звідомленні, в якому висловлено гострі об
винувачення домініканському режимові у 
скандальних і широко стосованих порушен
нях людських прав, зокрема в заперечуван
ні громадянам Домініканської Республіки 
свободи слова і зборів, в безпідставних 
ув'язненнях, в жорстокому і нелюдському 
трактуванні політичних в'язнів і в стосуван-
ні застрашування і терору, як ПОЛІТИЧНОЇ 
зброї в боротьбі з внутрішньою опозицією. 

Жорстоке порушування основних людсь
ких прав і безупинне здушування громадян
ських свобід в Домініканській республіці 
не тільки збільшувало напруження всереди
ні цієї республіки, але й давало привід 
комуністам, як також і диктаторському ре
жимові сусідньої Куби, очолюваному Фіде
лем Кастром, використовувати ситуацію в 
Домініканській Республіці для ворожої про
паганди проти інших членів' Організації А-
мернканськнх Держав. Це в свою чергу прн-
чннювалосл до щораз більшого напружен
ня в різних південно - американських кра
їнах, особливо п області Караїмського моря. 

В історії деяких країн Південної Амери
ки встановився вже від довшого часу такий 
..порядок", що незадоволені в країні елемен
ти ведуть боротьбу проти існуючої диктату
ри дуже рішуче і безоглядно, але як тільки 
вони самі прийдуть до влади, то неминуче 
переходять і вони на диктаторські методи, 
пригнічуючи громадян не гірше від своїх 
попередників. Відкрите і виразне засуджен
ня такої процедури допоможе у великій мі
рі встановленню справжньої демократичної 
влади в невнроблеНИХ політично країних. 

Засаду невстрявання у внутрішні справи 
почав останнім часом використовувати у 
великій мірі кубинський , диктатор Фідель 
Кастро, започатковуючи на Кубі режим те
рору і переслідувань, що в деяких випадках 
своєю безоглядністю і жорстокістю переви
щив терористичну політику попереднього 
диктаторського режиму Батістн, і дозволя
ючи на широку інфільтрацію комуністичних 
елементів до кубинського державного апа
рату. З цього погляду засудження Міжаме
риканським комітетом для справ миру ди
ктаторського режиму генералісимуса Тру-
хі.іьо матиме своє значення і для унапрям-
леиня майбутньої ПОЛІТИКИ Організації А-
мерикниськнх Держав у відношенні до те
перішнього диктаторського режиму нп Ку
бі і для боротьби ПрОТИ евентуальних дик
тату]) в інших країнах. 

І. Світ | півкола Лебедь 

ДО ЗВ'ЯЗКІВ ОУН-БАНД ЕРИ 
З НІМЕЦЬКИМ ВІЙСЬКОМ 

(З доповіді и. н. „З дінльностн референтурн зовнішніх зв'язків 
ОУН і Генерального Секретаріату Закордонних Справ У ГИР) 

(3) 
Поза двома куренігмп, ОУН н і в ОУН, єдині з усіх націо-

вислала в німецьку армію кі- налістнчних рухів у тодіш-
лькадеслт своїх членів, го- ній Европі. яких піддержува-
ловно студентів та переклада- ла Німеччина чи нацнетівська 
чів. В основі цієї співпраці партія, стали на пряму бо-
йшло про те, щоб перекинути ротьбу з гітлерівською Німеч-
вже в перших днях війни чнною та її системою, як тіль-
членів з еміграції в Україну, І ки виявилося наявно її от. 
чнелнчись з тим, що німецькі новніце. 
чинники пе дадуть на те доз- Безпосередньо перед цибу

лини, яки потоками спливає в ібіжі гь далі на північ вздовж! волу, і що ті>еба буде ІІОЛІ-'хом війни, у червні 1941 р. 
долини. Народились два нові!узб« ежжя Центральної Аме-|тичні цілі ОУН здійснювати до штабу пплк. Айксна при-
нулькаии. один з них викидає Ірин, позначена рядом вуль- власними силами. З ними пе- був проф. Ганс Кох в харак-
маси диму й газів. До двох'канis. У Сальвадорі та Ніка- реведено відправи, на яких тері політичного дорадника. 

ЗЕМЛЕТРУСИ І ВУЛЬКАНИ 
22 - 23-го травня ц. р. 'у лук, кий проходить уздовж 

гірській частині Чіле, в Пів-[берег і цього континенту, по
денній Америці сталися вели- при >рн Кордильєри, u яких 
кі землетруси і вибухи пул ь-1 лежи :ь цілий ряд так званих 
капів. Згідно з записами сейс-ізрив'їн, тобто місць, де земна, 
мографів. цей перший І дру- кора розірвалася, при чому 
гий удари підземних сил бу-'однв частина її пішла вгору, 
ли такої великої сили, якої а др га вниз. Більшість вуль-
досі не реєстрована 

На протязі 600 миль узбе
режжя Чіле зазнало етрашн:Г-
1*0 потрясення. а удари про
довжуються, хоч і 3 меншою 
силові П'ять вульканів вики
дають тисячі п тисячі тонн 

канЬ (а всіх їх на поверхні 
зем. нараховано понад 500) 
зна> даться якраз в районі 
такі розривів. Землетруси в 
Чілі І вибухи вульканів ста-
лис: саме у цін лоні. 

Л 1ІЯ згаданого вище лука 

НА ТЕМП ДНЯ 

мільйонів людей опинилися 
без даху над головою. Згину
ли тисячі людей, а матеріяль-
ну шкоду навіть приблизно 
тяжко врахувати. Те, що ще 

pan ; ще далі в Мехіко і 
Кал рорнії, де вздовж гір Сі-
ерр: Невада лежить розрив, 
що ягнеться кількасот миль. 

Ч рез Врнт. Колюмбію лі-
вдержалося після перших у- ній лука досягає Аляски й 
дарів, розвалюється вже пі-:тяг еться на захід вздовж 

подано кожному вказівки і і.ч- Він. між іншим, мав не допу-
струкції. тотожні в основно- стити нікого з провідних чле 
му з інструкціями для чле- піп Організації на рідні землі, 
нів куренів. Додатково члени, і таку заборону дістав я від 
що йшли на перекладачів, нього усно. Коли ж третього 
мали завдання допомогати дня по здобутті Львова ми 
членам ОУН в похідних гру- зустрілися принагідно під ра-

сля нових слабших поштовхів. її у бережжя. Там, в Джуно.'пах документами, інформація- тушем, він запитав мене, що 
Величезні маси каміння нам довелося пережити два',ми. зв'язками тощо. Також я тут роблю і чи свідомий я. 

сповзають з.*гір, загачуючи зем етрусн, один з них досить "' 
ріки н озера, спричиняючи'вел кий. Рік тому в Глетчер 
повені. Землетруси порушили 
прибережне дно океану і мо
гутні т. з. припливні хвилі з 
колосальною швидкістю про
котились просторами Тихого 
океану аж до Гаваїв. Японії, 
Філнппнн, Формози. Австралії 
і навіть Аляски. 

Ці припливні хвилі, зокрема, 
перша і друга, нищили все, 
що зустрічали на своїм шля
ху. Спричинені землетрусами 
бурі додали їм сили, і вони з 
страшенною силою кинулися 
на береги, розвалюючи будів
лі і викидаючи на сушу малі 
й великі кораблі. Зокрема в 
Японії в порту Нііогава де
сятки рибальських човнів о-
пинилися на вулицях міста. 

Кожний день приносить но
ві н нові вістки про шкоди, 
викликані цим стихійним не
щастям, якому НІХТО Й НІЩО 
не всилі запобігти. Чому ж 
вони трапляються, в чому їх 
причина? На ці запити спро
буємо дати відповідь. 

Земна кора мас завглибшки 
15 до 70 кілометрів і лежить 
на розтопленій, багатій га
зами масі, т. зв. магмі, що 
складається, як припускають 
учені, з тяжких металів. Зем
на кора неоднакова на всьо
му просторі: під океанами во
на є тонша, а під континен-

Беі стався страшенний зем-
лет ус, внаслідок якого зник 
одна півострів . . . 

Через Алеутські острови, 
де кілька діючих вульканів, 
лін і розривів сягає Камчат
ки t її майже тридцятьма ну-
льі інами і через Курільські 
(кіювн, що також мають кі-

і і вульканів, входить до Я-
пошї, де вульканів є кілька 
десятків діючих і погаслих. 
Ситуація на японських остро
ва.', що лежать при краю а-
зіи ького континенту, погір
шаться ще тим, що біля них 
у морі знаходяться так звані 
Японська ти Курільська тран-
ШЄІ — вузькі й глибокі (до 
34,000 стіп) западини. 

Лінія розривів тягнеться 
далі на південь і біля Марі-
яні'ьких островів мас ряд най
більших гЛибнн, одну з яких 
обчислюють на 36.000 стіп. 

Біля південного кінця цієї 
лінії) між островами Сумат
рою та Явою, знаходиться 
вулькан Кракатау, який в 
серпи] 1883 р. прокинувся до 
життя, при чому половина го
ри відвалилася і в ту порож
нину ринула морська вода, 
спричинивши страшенний ви
бух. Вульканічний попіл, ви
кинутий силою того вибуху 
на величезну висоту, протя-

вони були зобов'язані паяти що можу бути а}іештовании. 
з собою організаційну літера- Я відповів, що. як українець, 
туру для поширення між на- стою на українській землі, 
родом. Частина перекладачів Проф. Кох заявив, що він ме-
була виарештувана восени не не бачив, і на цьому наша 
1941 року в зв'язку з масо- розмова урвалася. 
внми арештами членів ОУН.| Остання моя зустріч з ні-
переведеними 15-го вересья. мецькнми предствннками від-
Кількох Гестапо розстріляло булась десь у половині лип-
за зв'язки з підпіллям чи ня (?) в палаті митрополита 
ОУН. Шептицького, вже по арешті 

Тому, що цього року Москва Я. Стецька. Розмову цю зор-
повела широку плеветннцьку ,ганізував полк. Ярий, що в 
кампанію довкруги куреня, я той час прибув до Львова, 
хочу ствердити наступне: ку- Приявннми. були з укра'їнеь-
рінь не мав жадного відно-'кої сторони: Ярий, Р. Шухе-
шення до будь-яких терори- вич, Іван Климів - Легенда 

тами грубша. і тому а рівно
вага у деяких місцях інколи мав атмосферу. Тоді згинуло 
порушується. Цей п р о ц є с Лб.000 людей, 
зрівноваження земної кори- Ось вздовж цього лука, що 
триватиме, очевидно, доти, по-(неначе оточує Тихий океан, 
КЯ існуватиме Земля. Горн, я- відбуваються п е р е м іщення 

стичних актів у Львові, як і 
в інших місцях його постою. 
У зв'язку з проголошенням' 
30-го червня 1941 року Тим
часового Правління у Льво
ві, вже наступного дня при
їхало з Кракова до Львова 
т. зв. Зондеркомандо СД, з 
метою анулювати акт прого
лошення і перевести арешти. 
Воно, поза індивідуальними 
актами терору, зліквідувало 
36 польських професорів і на
уковців подібно, як це роби 

(як провідник ОУН на укра
їнських землях) і я, а з ні
мецької — пполк. Айкеи, про
фесор Кох, проф. Маркет з 
Берліну і ще один майор, 
прізвища якого не пам'ятаю. 
Головною і єдиною ціллю 
розмови, про зміст якої попе
редив мене Ярий, було, щоб 
я від імені ОУН відкликав 
проголошений акт державно
сте; якщо так, то військові 
кола будуть намагатися нала
годити дальшу співпрацю та 

г.,м кількох років а а н і ч П щ у - ! Д е Р к о м а н д о С Д " і с н > ' в а л о п Р и 
.,„_ u .. грл„: ,.,_„!найменше до жовтня - лнето 

ло Гестапо попередньо по передачу нам. тобто ОУН, ад-
всіх більших містах Польщі. Іміністрації західніх земель. 

Уряди в Бонні і в МосквіІМоя відповідь була: не прого-
повнині докладно знати пов-^.лошував я а"тУ державності! 
ний склад того ,,Зондеркоман-'і не буду ного відкликуватн. 
до СД". його злочини, як і Хай звернуться в тій справі 
те, що це воно зліквідувало'до Ст. Баядери і Я. Стецька. 
польських професорів. „Зон-В дальшій, зрештою короткій, 

розмові була ще вйсунена 

кі постали в давноминулих 
часах, і ті, процес формуван
ня яких ще не скінчився, 
пригадують нам про ті геоло 
гічні процеси, які відбувались 
і відбуваються* в надрах землі. 

земної кори, внаслідок яких 
внникаютв землетруси, при
пливні хвилі та вулькянічні 
вибухи. Люди, які живуть з 
тих краях, звикають до по
стійної небезпеки і на родю-

Погляньмо на малу Тихого чих схилах, здавалося б. по-
океаиу. В далекім кінці Пів- гаслих вульканів розводять 
денної Америки, біля Рога j чудові городи та виноград-
Горн починається великий ннкн. 

Люди духово неприготовані на те, щоб 
пережити атомову війну 

Атлантнк Ситі. Н. Дж. 
Колишній головнігн директор 
Світової Організації Здоров'я 
д-р Брок Чісголм з Вікторії в 
Брнтійській Колумбії в Кана
ді, промовляючи на зборах 
Кранової Конференції в спра
вах громадянської праці, заі-
вив. що важко було б тепері
шньому людству пережити н-
томову війну тому. ЩО воно не 
є до неї духово підготоване і 
не має в цій ділянці жадної 
..традиції". Досі ніхто не му
сів турбуватися тим. чи все 

пада 1941 року, про що свід
чить гончий лист за мною, да
тований: жовтень 1941 р. Во-

пропознція. щоб я поїхав до 
Варшави (чи під Варшаву) 
на розмову в Головній Ква-
тирі Армії з ген. Кайтлем. 

людство зможе пережити вій
ну. Кожна група людей ду
має про те. щоб їй можна бу
ло пережити війну, але нова 
нуклеарна війна творить за
грозу для людського існуван
ня в цілому нашому світі. До
теперішні катастрофи, такі як 
голод, недуги і війна, загро- j тільки ствердити, що всі чле-
жувалн родинам, групам, пле-1 ни куреня з честю виконали 
менам. містам і країнам. Від-J ці завдання і велика біль-
повідальні за долю світу дер- шість їх упали в боротьбі, як 
жавні мужі повинні мати це і члени та командири УГІА. Не 
на увазі, та діяти так. щоб мо- і відходячи від теми, хочу під-
жна було врятувати людство креслити, що українські на-
від самознищення. ціоналісти. з о р г а н і з о в а 

но перевело, між іншим, а- Від тісї зустрічі я відмовив-
решт Ярослава Стецька і Ро-|СЯ, а до Варшави поїхав ра-
мана Ількицького у Львові, зом з Ярим, сот. Гасни та I-
як і масові арешти 15-го ве- ван Равлик (заступник шефа 
ресня 1941 року. Ібезпекн ОУН). 

В основному курінь був! На прощання проф. Мар-
призначенин ОУН на те, щоб кет заявив, що досі ми були 
частина його членів мала приятелями, а з цісю хвили-
змогу дістатися цим шляхом ною стаємо ворогами. Чи зу-
в Україну, взяти участь у стрінемося ще як приятелі — 
війні і заманіфестувати укра- покаже майбутнє. Айкеи на 
інські цілі, а при тому посе- прощання додав, що я маю 
редньо вияснити фактичне 8 годин вільного часу, і що 
становище гітлеризської Ні- по 8 годинах вони більше не 
меччинн до визвольної бороть- відповідають за моє арешту-
би українського народу. Чле-івання. Більше я з ним не 
нн куреня мали виразні вка-1 зустрічався, 
зівки, що їх участь в бороть-1 Якщо йде про дальшу до
бі в німецькій армії можлива І лю куреня, то він по nejR»-
внключно на теренах У краї-! формуванні, з частиною стрі-
нн і за відновлення украін-;льців і старшин куреня ,.Ро-
ської незалежності! чи. як то-|лянд", був включений як ба-
ді означувалося, за Україн-|тальйон до німецької жандар-
ську Самостійну С о б о р н у|мерії і в 1942 році перекнне-
Державу. Сьогодні можна ний на Білорусь для побо

рювання червоної партизанки. 
Командантом батальйону став 
майор Побігущий. Немає сум
нівів, що в інтересах Проводу 
ОУН, як і ширше — україн
ської визвольної боротьби — 
це призначення куреня не 

(Закінчення на crop. S іВ> 

! Микола Мнленко 

.УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР' 
М. К. САДОВСЬКОГО 

(Спогад) 

"•?|їм великий успіх у глядачів, ннцькому" і ін. У п'єсі „Гли-Дружини, веселої перекупки, ні образи, якими жили, в яких 
!|| На початку моїх споминів'тай або ж павук".в третій дії, танцюристки,жартівливої сва-'кохались, і своєю надзвнчаіі-
|1|Я нічого не сказав про гор- коли артистка одержує не-іхи на весіллі, палкої, як во- ною гр°ю підносили у несві-
і;|дість і красу українського те- правдиву вістку, що П чоло-.ГОНЬ, ревнивої циганки, аж'домнх пюмадян українську 
;;|атру. М. Заньковецьку. Зро-[вік зрадив, і співає „Кругом до трагічної героїні, що кін-1 свідомість, спонукали їх до 

боротьби за відродження У-
країнської Держави. 

критик Суворін назвав М. 
Заньковецьку у к р а і нською 

(12) 

Збив це тому, щоб прилучити J греблі шумять верби, що 
|!ІП до другої великої і знаної 
;| {особи, а головне довгі роки 
\ її нерозлучного партнера М. 

Садовського. Щоправда, бага
то про М. Заньковецьку я не 
скажу, бо працював разом З 

Перед кінцем Служби Бо- спів хору українського тоат-|з нею в театрі лише два з по-
жоі хор почав співати кон- ру М, Садовського під ии-ІЛОВИНОЮ роки, 
церт. Присутні найбільше наістецьким диригуванням О.' Це справді були два велет-
це чекали. Протосрен 3 іншії-ІКошнця. ні Садовськнй і Занько-
ми священиками і дияконом 3 приходом до театру О. вецька. Гра їх, наприклад, у 
вийшов з вівтаря, щоб послу- Кошнця була поновлена улю-.третій дії ..Не так склалось, 
хати і подивитись на дирн- б.іеиа глядачами фантастнч-іяк жадалось", де вони одне, 
ґента, бо хор співав не на на опера ..Вій" з її иопуллр-jодному докоряють у невірно-
хорах а внизу на правім крн- ними співами і дуетами. 0. 
лосі. Співали ..Господи, услн- Кошиць у першій ДІЇ ..Вія" 
ши молитву мою". Як срібні вставив старовинну бурелць-
дзвоникн, лунали г о л о с н і к у псальму, виправив ритми 
Литвиненка і цілей сопрано- всіх мелодій, надавши їм но-frpac на бандурі, співає і при-
воі пратії. гримів бас Івлева. ве/"н)оанеування. Нові деко- танцьовус, а М. Заяьковець-
металевими тонами звучали рації* намалював І Бурачок.)ка виявляє свою закоханість, 
голоси тенорів. Хор букваль- сценічну поставу наново про-'чарувала своєю красою і сти-
но зачарував слухачів. По вів я. Також опери „Утопле-Іхінною силою. Високосценіч-
скінчениї Служби натовп л а н у " і ..Різдвяну ніч" переве- ну майстерність, незрівнянні”г 
майдані ще довго не розхо-;дено в тій інтерпретації, якої 
діівся, обмінюючись вражен-j надав диригентський талант 
нами, які викликав у людей,О Кошнця, і це забезпечило 

насадила" - буквально вся 
зал я плакала. 

В трагічних сценах М.Зань-
ковецька справляла на гля
дачів незабутнє враження. 
Виходячи після таких сцен 

час життя самогубством. Во
на мала надзвичайно широку 
душу і була артисткою з ла
ски Божої. Багато в чому її 
творчий діапазон сходився з|Дузе. В глибоких різноманіт-
діяпазоном М. Садовського. ностях душ тої і другої було 

Не раз чув я запити і сам споріднення, але простота пе-
за лаштунки, вона, з очима'собі ставив питання: чому ці|реживань. відсутність всякої 
ще повними сліз, починала] два велетні, такі дорогі рід-'театральності! у М. Занько-

сті. це був направду кон
церт двох віртуозів. їх гені-
яльна гра в другій дії „Бон
дарівни", коли М. Садовськнй 

артнзм виявляли вони в 
..Батьковій казці", ..Житейсь
кому морі". „Богдані Хмель-

крутитися і пританцьовувати, ному театрові, не грали зав-
Чнтач, певно, запитає: як то жди разом? Це питання тяж-
може бути? На це я відповім ко вияснити, не зважаючи на 
хіба так: це є таємниця ар- те, що багато дечого чув я і 
тнетки, бо сама артистка на спостерігав на власні очі, щоб 
сцені, як людина, не пличе можна було дати об'єктивне 
— плаче створений нею об- та правдиве пояснення. Тяж-

вецької відрізняли її від вели
кої італійки. У Дузе було 
більше від мистецтва, у Зань-
ковецької — менше мистецт
ва, зате більше від серця. 
М. Заньковецька — це була 
вся Украша з її скорботами 

н-] ко вірити всьому тому, що го- [і слізьми, з й чудовою наїв
ністю, сумною й веселою піс
нею, з її кришталево - яскра
вою усмішкою, з сяючою ра-

раз. А радість, яку вона 
являс за лаштунками. -\<е ворилось. а ще тяжче взяти 
радість з творчого успіху. |иа себе ролю судді, щоб зва-

Сценічиин діапазон М. житн. де правда, а де кривда, 
Заньковецької був надзвичай-'хто винен більше, а хто мен-
но широкий: починаючи від|ше. До цього питання треба 
наївної дівчини, яка. крім ді- було підходити лише з пси-
да й лісу, нічого не бачила,'хологічно . мистецького бо-
а при зустрічі з незнайомим! ку. Ці два великі мнетці були 
соромиться на нього подиви- покликані долею служити у-
тись. від чистої, як крнш- країнському театрові, були ла-
таль, лагідної та правдивої'кохані у створені ними сценіч-

дістю. з її невинною соромли
вістю, всім нам зрозумілою і 
близькою. 

Про М. Садовського мушу 
ще сказати, що його роля як 
великого актора на тому не 
обмежувалась, його творчість, 
була далеко ширша, був віїї 

надзвичайно талановитим ре
жисером і театральним органі
затором. Як режисер, М. Са
довськнй не користувався я . 
коюсь системою, він був реа
ліст і матеріал для вказівок 
акторові брав із життя. Він 
завжди був у спілці з авто
ром п'єси, яку підготовляв. 
Усі п'єси, які він режисерував 
або в яких сам виступав, знав 
напам'ять. . 

М. Садовськнй був обдаро
ваний ґеніяльною музичною 
пам'яттю. Не маючи жадної 
музичної освіти, він кожну 
мелодію нової пісні чи опе-
рової пісні чи оперової партії, 
вистачило хормайстрові чи ди
ригентові один раз йому про
грати — знав уже напам'ять. 
Він пам'ятав досконало всі 
музичні композиції до драм, 
мелодрам, оперет, опер, в я-
ких брав -участь. На пробах 
молодим акторам і акторкам 
наспівував пісні чи арії з по
чуттям і темпераментом, з ха
рактерністю і типовістю. 

'Пг здовженвл буде> 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУ! 

СМЕРТНА КАРА — 
ЗА І ПРОТИ 

Протягом останнього часу 
раз-у-раз здіймається хвиля 
світової опінії проти смертної 
кари. Понад 50 країн і дев'ять 
американських стеитів скасу
вали зовсім смертну кару. 

Страчення Чесмана в Ка
ліфорнії 2-го травня ц. р. о-
бщяс бути поворотним пунк
том у цій еволюції. Ніколи 
ще не-полїтнчнті присуд 
смертн не збуджував такого 
великого зацікавлення u А-
мернці і закордоном. 

Чесман стояв перед лицем 
смертн і боровся за своє жит
тя. Він жив від одної призна
чено! дати екзекуції до дру
гої, від одного перегляду но
го справи до другого. Багато 
людей вважають, що вже са
мі ці страшні роки напруже
ного чекання були достат
ньою карою за його злочин. 

Але які б суперечки не ви
кликала справа Чесмана, всі 
вони не скінчились з його 
смертю. Якщо після цього 
смертну кару скасують в я-
кійнебудь країні або стенті. 
без сумншу, його життя, його 
смерть і його так довго від-
кладувана екзекуція зроблять 
свій внесок до цієї справи. 

Як стоїть справа з карою 
смертн в З'єдиненнх Держа
вах? -Які є аргументи за н 
проти неї? 

У З'сдннсшгх Державах іс
нує рух за скасування смерт
ної кари. З 50 стейтш шість 
покінчили з нею остаточно, а 
три — залишаючи її для ду
же рідких випадків — ніко
ли її не застосовують. В решть 
стейтів смертний вирок Вино
ситься дуже рідко за злочини 
інші, ніж убивства і за зґвал
тування на Півдні. Цю тен
денцію дуже добре ілюструє 
така статистика: 

У 1930-ох роках цивільні 
вироки смертн становили пе
ресічно 167 на рік. Протягом 
1950-их років їх було пере
січно 72 на ріЛ, Наприклад, у 
1947 році страчено 152 особи, 
а в 1959 році — 49. 

Які ж аргументи подають 
ті, які вважають, що смертна 
кара мусить залишатися в сп. 
лі? Коротко, вони вважають, 
що страх перед смертним ви
роком стримує вбивцю, ЩО 
закон про смертну кару — 
свідчить, що ми не будемо то
лерувати брутальних злочи
нів, що деякі стейтн, які ска
сували кару смертн, потім 
знову відновили її, і що ка
ра смертн оборонятиме нас 
від злочинців, яких не мож
на перевиховати. 

Противники смертної_кари, 
відповідаючи на це, твердять, 
що смертний вирок не є за
собом боротьби проти злочи
нів; що стейтн, де скасовано 
смертну кару, не мають біль
шого числа злочинів; що зав
жди може трапитись, що по
милково може бути засудже
на невинна людпня; що кара 
смертн є ніщо інше, ,н ле
гат ьне вбивство і що всі па
ші зусилля мусять бути скон
центровані не йа мо:сараниі 
за злочин, але на усуненні 
причин злочнпів і перевихо
ванні злочинців.. 

Ті. які вважають смертну 
кару конечною, часто зверта
ються до „здорового глузду ' 

мовляв, люди бояться 
смертн, отже потенціяльннй 
убивця боятиметься кари 
смертн. Вони кажуть також, 
що більшість запеклих зло
чинців не піддасться переви
хованню. Більше того, судді 
під тиском громадської дум
ки і так намагаються скоро
тити число смертних вироків, 
А чи ми можемо бути певні, 
що убивця, звільнений на сло
во чести, не вийде на волю 
і не вб'є знову? -

Опозиція до смертної ка
ри базується переважно на 
статистиці, психології, на мо
ральних і релігійних засадах. 
Вказують теж на факти, що 
в стейтах. де скасовано смерт
ну кару, число злочинів бу
ло нижче від пересічного. На
приклад, випадки атак на по
лісменів по 260 північних мі
стах були чнеленіїлі в стей
тах із смертною Карою, аніж 
у тих стейтах, 'де смертну ка
ру скасовано. Дуже часто, ка
жуть вони, людина поповню
ючи злочин у стані розпачу, 
несподіваного шалу або тим
часового божевілля, не думне 
про те, як її покарають. 

Інші доводять, що кара зде
більшого не ефективна, і що 
нелогічно думати, що коли 
перевиховання уе вдалось, то 
злочинців взагалі не можна 
перевиховати, і- що тут потріб
на не помста — не око за о-
ко — а перевиховання ро
зумне, науково обгрунтоване. 

Американська Рада 



ч. ш yQK,, 14-го ЧЕЗРРНЯ I 9 6 0 , 
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НАЙКРАЩА КНИЖКА РОКУ 
Опублікована В-вом „Сво

бода" ПОВІСТЬ Івана Смолія 
„У Зеленому Підгір'ї зустрі
ла, прихильне прийняття і збо
ку широкої читацької грона-
ди і збоку рецензентів і кри
тиків. Вона і: однісіо із най
більш ходовнх книжок в цьо
му видавничому році і розхо
диться вона дуже добре по 
всіх книгарнях ЗДА і Кана
ди. В деяких школах з укра
їнською мовою навчання вчи
телі поручають цю нову по
вість Івана Смолія для шкіль
ної лектури учням. 

Ширшу позитивну оцінку 
нової книжки Іванів Смо.ііл 
подав відомий український 
католицький критик Олексан-
дер Мох у своїй рецензії на
друкованій у т и ж н е в и к у 
,.Ш л я х " за 8 червня ц. p., 
п. н. .Дві книжки Івана Смо
лія". Обговоривши с п е р ш у 
книжку новель Івана Смолія 
,,З р а д а", Олександер Мох 
пише: 

„Коли кинути, оком на сві
жу, весело - барвисту обкла
динку повісти „ У Зеленому 
Підгір'ї, то нею мистець-гра-
фік А. Климко дуже вміло 
підкреслив х а р а к т е р тісї 
книжки Смолія: барвиста, ре
алістична, сучасному читаче
ві зрозуміла і, мимо чорних 
тонів, жива, свіжо - зелена. 
Не така безнадійно сива, бру
дна, як ота повінь, що нас з 
усіх усюдів нашої новочасної 
літератури заливає. Не циніч
на, не песимістична, не лібе
рал істнчнва, не претенсіо-
нальна. А що Не попадає в 
„шрррумммовий" настрій де
яких ідеологій, ані в против
ний прихильників „великої" 
літератури, то тим ду ж е при-
с:мно очаровус читача, досі 
ніде правди діти - - до автора 
Смолія наставленого трохи 
нашорошено." 

Умілим підкресленням 
і протиставленням жертий, з 
!>елігійних мотивів, українсь

кого священика матеріяліс-
тичному егоїзмові москаля-
большевика — автор надав 
снопі новій повісті моральних 
вартостей! які не тільки дода
ють їй естетичних вальорів, 
але ще й творять ІЗ ЙОГО 
книжки цінний виховний твір. 
Моральний підйом, яким кін
чається, мимо „сумного" кін
ця, Смолісва повість, дас чи
тачам усе таки нотки перемо
ги й оптимізму. Кінцеве на
вернення українкн-комсомол-
кн звучить величним гнмном 
моральної перемоги: „Підне
сена голова не схилиться... і 
цемас в серці більше того гид
кого почуття страху! Там 
ТІЛЬКИ радість, незнана досі, 
неописана радість першої пе
ремоги над собою. Палахке 
щастя визволеної людини." 
(191)". 
„Багато допомагає ідейній на
сназі повісти ще й те, що ав
тор, не будучи правовірним 
націоналістом, представив і 
темні характери повісти так, 
що з них визирає не саме тіль
ки чортове, але н людське об
личчя. Тим автор віддав біль
шу прислугу антибольше-
вицькій пропаганді, аніж як 
би був дав самі чорно-білі по
статі, як це в нас звичайно 
буває в „ідейних" повістях; 
людині легше повірити в фо
тографію, ніж в графіку, і 
знов же тут видно, яку вели
ку користі, приносить націо
налізмові релігія саме тоді, 
коли він бере її до своїх по
слуг: апель до чисто людсь
ких сторінок душі аж ніяк не 
шкодить справжньому патріо
тизмові, навпаки поглиблює 
його і робить прнступнішим 
ЛЮДИНІ, таким, що захоплює." 

„Навернення комсомолки 
до ураїнського повстанського 
руху відбувається в повісті 
Смолія саме на тлі релігійно
го навернення. Повість Смо
лія накреслює психіку своїх 
героїв досить поверхотно — 

Увага! Увага ! 
ФИЛАДЕЯФІЯ' й ОКОЛИЦЯ ! 

О К Р У Ж Н И Й К О М І Т Е Т В І Д Д І Л І В УНС-у 
II л ;і НІ Т О І! V "'• 

ПРОГУЛЯННУ на СОЮЗІВНУ 
25-го — 26-го червня 1960 

Автобусом від'їзд.л ФиладелфіІ: г«д. 7:00 рано, 25-го чере
ня, з-під буДННКу ЗУАДКомітету; 

Автобусом від'їзд з Союзіикн: год. 4:00 по полудні, 2в-го 
червня. ^___ . 

На Со”іозівці передбачена ПРОГРАМА З участю: 

п. Мари JІ П С Я К 
і 

П-ва Оксани І Ярослава П І Й О Т - Р У Д А К Е В И Ч . 

В СУБОТУ вечером — при оркестрі АМОР 

З А Б А В А 
Зголошешія на автобус із оплатою $ 8.00 від особи 

' надсилати на адресу: 
І. SKIRA 

4813 N. I2th Street — Philadelphia 41, Pa. 
Тел DA 9-6274 

або через секретарів своїх Відділів. 
Заповнювання автобусів буде по черги зголошень, тому 

зголошуватись негайно, щоб не попасти в злитки. 
їдемо весело пропестн час на Сою:іівці. 

ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ в ФШІАДБЛФП 

Увага ! Ш И К А Г О й О К О Л И Ц І ! Увага ! 

Спілка Українсько? Молоді Америки 
О С Е Р Е Д О К ім. М. П А В Л У Ш К О В А 

• • -— в л а ш т о в у є 

в неділю, 19-го червня 1960 р. 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 

письменника М И К О Л И П О Н Е Д І Л К А . 
В ПРОГРАМІ: 

ПЕРША ЧАСТИНА: оповідання, попелі, нариси, уривки 
з п”сс. 

ДРУГА ЧАСТИНА: гуморески та гумористичні огляди. 
А В Д И Т О Р І Я Д О М У СУМА 

2457 В. ПІккаго Кисню. 
ПОЧАТОК — в год- 6:00 нсч. 

Запрошуємо всіх на цей перший і одинокий в нашій Мет
рополії Літературний Вечір нашого ВІДОМОГО ппсьмепнні:а-

гуморнЧгга МИКОЛИ ПОНЕДІЛКА. 
УПРАВА 

Віднриття Літнього Сезону 
на ОСЕЛІ 

У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Р О Б І Т Н И Ч О Г О СОЮЗУ 
и Ґ Л Е Н С Н Е П . Н. П. 

В суботу, 18-го червня 1960 року 
ВЕЧЕРОМ 

ВЕЛИКА ЗАБАВА 
у НОВОМУ ПАВІЛЬОНІ 

при звуках повної оркестри Б О Г Д А Н А Г І Р Н Я К А 
та 

МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА 
К О Ж Н О Ї СУБОТИ в сезоні, 

без уваги на погоду. в павільоні 
З А Б А В А і М И С Т Е Ц Ь К А П Р О Г Р А М А 

прн звуках оркестри — БОГДАНА ГІРНИКА. 

типічно. Повість на цьому 
для звичайного читача не 
тратить, навпаки стас почит-
ніша. легше с п р и с м л и в а . 
Зв'язний стиль повісти Смолія 
нагадус начебто руку вправ
ного американського редак
тора, який із 600 сторінок ну
дного клясичного роману вміс 
ви кроїти 200 сторінок цікавої 
для сучасного читача „скон
денсованої новелі. *' 

Дуже прихильну рецензій
ну згадку про повість „У Зе
леному Підгір'ї'' з визначен
ням її, як можливо найкращої 
у нашій дітературі 1959 року 
дав орган очолюваного ВПре-
оевнщенним М и т р ополнтом 
Іларіоном Українського нау 
нового Богословського Това
риства ,,Віра й Культура" 
числі 7-ому за травень 1960 
p., пишучи: 

„Справді, Галичина безко
нечно терпіла ввесь останній 
час. Надія на вільну Україну 
була тут сильна й реальна. 
Та прийшли Совоти, „внзво-
іилн" й створили соборну. . . 

катівню . . . Сильно, глибоко й 
переконливо написав І. Смо-
лій цей найкращий свій твір. 
А маже й найкращий за ці
лий 1959 рік у нашій літера
турі". 

Приналежність книжки І. 
Смолія до його „найкращого 
літературного дорібку" під
креслив і рецензент Л. С. в 
часописі „Народна Воля" за 
14 квітня ц. р. 

„Повість С м о л і я — пише 
згаданий рецензент — зв'яза
на з подіями найновіших ча
сів, а саме з першшо больше-
вицькою окупацією Західньої 
України в роках 1939-1941. 
Терен акції і персонажі виб
рав автор з тісї частииви Ук
раїни, яку він знас найкра
ще, бо сам звідтіля походить, 
тобто з підгір'я зелених Кар
пат. Ця його повість нале
жить тепер до його найкра
щого літературного дорібку... 
Вона с визначним вкладом в 
нашу повістеву літературу". 

Високу літературну і ви
ховну вартість твору І. Смо
лія, з'ясував М. Есче в довшій 
рецензії, надрукованій в жур
налі „Біблос" (ч. 5 за травень 
1960), закінчуючи свою ре
цензію такими словами: 

„Ми с в і д о м о навели ці 
останні слова Зінн. Вони такі 
величні своїм змістом і прав
дою. Ці слова — це перемога 
автора і його твору! Це їх по
вторятимуть сучасники і на
щадки українського народу! 
Ці слова, цей факт, що автор 
себе і саму дійсність збагнув 
і переміг і таке блискуче за
вершення ідеї'свого твору ви
вершив — надають повісті 
високої літературної і фактич
но - виховної вартостн. Ані 
один сучасний твір (усіх пись
менників, що порушували ту 
добу і ті проблеми) такої ви
сокоідейної і своїм завершен
ням розв'язки і правди не 
мас". 

Діждалася нова повість Гва-

ЛЮДИНА, ЩО ПОВНОГО ШВ СТОРІЧЧЯ 
БУЛА СОЮЗОВИМ СЕКРЕТАРЕМ 

На могилу 6л. п. Петра Германа 

І Цс не замовкли на добре 
ІЮХОрОННІ ДЗВОНИ, ЯКІ НІДИрО-
ваджували на вічний супочи-
нок одинадцять союзовнх се
кретарів, які в минулому році 
осиротили Ватька-Союз. а 
між ними таких, відомих поза 
власні Відділи й міста, ескре-
тарів-піонерів. як Павло Кар-
ннч з Асторії, Лев Бачинськин 
з Байону та останньо вже в 
I960 |юц1 померлий Петро 
ЗВНЬКО з Сент Джозеф. Мі:іу-
рі, аж ось знову загули вони 
зловісно, зві щ а ю ч н про 
смерть найстаршого в цілому 
УНСоюзі відділового секрета
ря, бл. п. Петра Германа, я-
кий повних п'ятдесят років 
був членом і невідмінним сек
ретарем Братства св. Николая 
у Вілкес Бері, Пенсилвеній-
ського стейту. 

Покійний народився 29-го 
червня 1870 р. в Мостах Ве
ликих, Жовківського повіту, 
звідки в раннім 1904 р. ви
брався на нове повне трудів 
життя до Америки. В 1909 р. 
він став членом УНСоюзу в 
його 99-ім Відділі і скоро піс
ля того став його постійним 
секретарем. На ділі був ПО
КІЙНИЙ не ТІЛЬКИ секретарем, 
але й будівничим того Відді
лу, який хоч і постав 1905 p.. 
розвинувся в поважну громад
ську установу в своєму місті 
щойно з приходом ДО нього 
свого найбільше заслуженого 
члена і урядовця, бл. п. Пе
тра Германа. 

Коли Покійний вступай до 

на Смолія теж й основного об
говорення в рамках щотижне
вих пересилань „Нові •книги з 
Заходу", що їх передас в Ук
раїну радіостація Американ
ського Комітету Визволення 
„Радіо Свобода". В обгово
ренні, переданому дня 22-го 
квітня ц. p., подано коротко 
біографію Івана Смолія та 
вичерпний зміст цілого твору 
й образ його героїні Зінн Онн-
щенко. В обговоренні підкрес
лено, що основною, пробле
мою, яку ставить v більшості 
своїх творів Іван Смолім: „це 
проблема самовизволення лю
дини, внутрішньої перемоги 
української людини над зов
нішнім ворогом". Закінчується 
обговорення з а-ц и т уванням 
останніх сторінок Смолісвої 
повісті, в яких подано опис 
цього внутрішнього визволен
ня Ніни Онищенко, що, виз
навши совстську владу орга
нізованою владою розбою, іде 
з піднесеною головою на ка
торгу, сповнена палахкнм 
щастям визволеної людини. 

Український Технічний Інститут 
в л а ш т о в у є 

в суботу, 18-го червня ц. р. 
в приміщенні ІНСТИТУТУ 

712 СХІД 9-та вулиця — в НК> НОРКУ, 
в год. 11:00 ранку 

П'ЯТУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
на якій зачитають свої доповіді 

наступні п:і. Професори: 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: 

ІІроф*. д-р О. Архімович: Природне районування України 
і розміщення еільгько-гооподарськнх культур; 

ІІроф. д-р К. Кисілевоькнй: Народня мопа України (Крити
ка праці Академії Наук УРСР в ділянці діалектологічно
го атласу). 

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНО-ЛІАТКМАТІПІНА: 
ІІроф. д-р О. Алдрушків: 11 Про детермінанти, що їх рядки 

творять аритметйчну послідовність к-ступня тп 2) Проб
лема імовірності в Грах типу Креґіік; 

ІІроф. д-р В. Калина: Принцип комплементарне* ті в модер
ній фі:шці; 

Іиж. Т. Потік: Рівнання маси фізичних тіл, що рухаються. 
Лоренца-Айнштайна і ріппання енергії роботи Ніото-
на-Айнштайна. 
СЕКЦІЯ С.-ГОСПОДАРСЬКИХ та ВЕТЕРИНАРНИХ 

НАУК: 
Аст.-проф. Г. Гагарня: Про сортове схрещувшпія и СРСР 

та гетеро:ше с.-господарських рослин; 
ІІроф. Д-р І. Ро:ігіи та доп. Д-р Р. Ііараиопсмсий: Порівняль

на схема ветеринарної експертизи м'яса в США І п Ук
раїні 

Н ІІроф. д-р І. Розгін та д-р Г». П:шрищук: Головні організа-
В ційні й технологічні пришити у продукуванні та ласто-

суванні біопрепаратів в США та в Україні. 
СЕКЦІЯ ГУМАНІТАРНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ НАУК: 

Аст.-проф, Д-Р (>- Домбровеькяй: Економічне значення ан
тичної України; 

ІІроф. д-р Я. Рудпицький: Походження налип слов'ян; 
ІІроф. Г. ІІетрм'ченісо: Українська економіка в семирічному 

пляпі. 
в х і д в і л ь н и й Г О С Т Я М Р А Д І . 

УНСоюзу, то він ще не мав 
теперішньої назви. Був це ще 
Руський Народний Союз, а 
його орган виходив в двох мо
вах, українськім й словаць
кій. На анкетнім листку По
кійного с певною рукою на
писано, що він бажас собі ук
раїнської (руської) газети. 
Завдяки Петрові Германові й 
таким, як він піонерам союзо-
вого й громадського життя в 
Америці, скоро ця мовна про
блема перестала існувати й 
само ім'я нашої інституції 
прлняло свою нинішню назву. 

П'ятдесят років це вели
кий час. Що й казати про 
п'ятдесят безперервних років 
громадської служби на одно
му и тому пості. Мало с та
ких наполегливих громадсь
ких робітників, не тільки в 
УНСоюзі, але й в усіх орга
нізаціях усіх націй, які з та
кою муравлиною впертістю 
виконували б свою громадсь
ку повннн,ість. Ось у листі до 
Головної Канцелярії пише до
чка Покійного, Катерина Лу
кам, також секретарка одного 
зі союзовнх Відділів-: ,,Ще то
го самого дня, дві години пе
ред смертю. Покійний писав 
звіт до УНСоюзу та рахував 
зібрані вкладки, щоб їх віді
слати до Джерзі Ситі, але 

го обов'язку, бо треба' було 
Вогу духа віддати". Останні
ми словами Покійного були: 
„Вже приходить та година" — 
і прохання докінчити роботу 
за нього. 

Покійний Петро Герман 
був відомим серед діячів всьо
го УНСоюзу. Був делегатом 
на вісьмох конвенціях підряд. 
КОЛИ не взяв участи в остан
ній, то тільки тому, що молод
ші від нього поїхали на кон
венцію та підучувалися секре
тарського діла. Він був та
кож талановитим організато
ром двох союзовнх Відділів 
чч. 157 і 2М2. 

Бувши підданим працівни
ком УНСоюзу, він вщепив по
шану до ції:ї інституції всій 
своїй родині. Його син, бл. .1. 
Григорій Герман, був, як всім 
відомо, довголітнім місто-
предсідникон ,а потім голов
ним секретарем УНСоюзу; йо
го донька, згадана Катерина 
Лукач, досі виконус секретар
ські обов'язки 282 Відділу, а 
синова Анна Герман с під цю 
пору містопредсідннцею УН
Союзу. 

Залишив Петро Герман в 
справжнім смутку, крім згада
них членів своєї найближчої 
родини, ще сина Дмитра, ві
сім внуків і сім правнуків, які 
всі с членами УНСоюзу, та 
брата Григорія, який перебу
ває в Україні. 

Поза вужчим кругом своєї 
родини та приятелів, залишив 
він також багатотисячну сою-
зову сім'ю, яка з великим 
смутком відпровадила його на 
вічний супочннок і ще довго 
зберігатиме в своїй вдячній 
пам'яті того, що визначався 
такою стращенне рідкою се
ред українців чеснотою: по
стійністю, спертістю та не
змінною відданістю своїй 
громаді й її найстаршій й най
більшій установі. Нехай це 
буде потіхою для Покійного і 
прикладом для тих, що схо
чуть піти його світлим шля
хом. Але напевно найбільшою 
радістю Покійного там у за-
світах буде те, що його доро
гий Батько-Союз, який хоч с 
тільки на 24 років молодшим 
від нього, не підлягає людсь
кій індивідуальній долі й хоч 
вже літній, спираючись на 
праці Покійного та інших та
ких, як вія, прямус вперед 
впевненим, молодечим кроком 

ДО ЗВ'ЯЗКІВ ОУН - ВАНДЕРИ 
З НІМЕЦЬКИМ ВІЙСЬКОМ 

(Закінчення 
мало політичної ап робити. 
Одначе, членн куреня, якщо 
б поставилися негативно, Пу
ли б випрештувані й заслані 
в концтабори. Вони вибрали 
цей шлях із свідомістю, що 
зможуть використати сприят
ливі умовили, щоб включити
ся в визвольну боротьбу. З Бі
лоруси в скорому часі був на
ладнаний зв'язок куреня і 
Проводом ОУН через тих чле
нів куреня, які приїжджали 
на відпустки. Вони також бу
ли дуже помічні н на.іадну-
ванні внутрішнього організа
ційного зв'язку з теренами 
Волині, Київщини, Харківщи
ни та Дніпропетровщини./[ля 
документації вважаю, що ви
стачить навести один прик
лад цісї помочі. 25-го липня 
1942 року загинув від кулі. 
Гестапа на вулиці КиТва про
відник і організатор Київщи
ни Дмитро Мнрон (Орлик). 
Переведене слідство устійни-
ло тих, що винні були в його 
смерті. Два старшини курена, 
що були на відпустці, сот.' Ва
силь Сидор і nop. Ковальсь
кий, погодилися виїхати до 
Кнсва, щоб допомогти у слід
стві й арештувати винних. В 
уніформах старшин німецької 
жандармерії вони придержа
ли на вулиці підозрілого, що 
був у товаристві гестапівця в 
цивільній одежі. Під час ле-
гітнмуваяня, гестапівець ста
вив спротив і жадав, щоб усі 

зі стор. 2-ої) 
І перейшли до будинку Геста
по, іцо \1:>п недалеко, і справа 

і ннлі'ниті.ея. Сидор і Коваль-
!(і.і,ііи поклали обох трупами 
і повернулися До куреня. 

Весною НИЗ року сот. Р. 
ІШухелнч одержав від Прово
ду ОУН інструкції, щоб ку« 
рінь підготовився до перехо
ду на Полісся, де мас вклю
читися и ряди УПА. Курінь 
повинен був забезпечити себе 
відповідною кількістю зброї 
та амуніції, харчін та внряду 
і, запланувавши маршруту, 
відірватися від німців. Роман 
[Шухсанч повідомив, що плян 
її основному приймає, але під 
час підготовки німці роззбро
їли курінь і почали ешелона
ми перевозити до Львова. Тут 
стрільців звільняли або вони 
розходилися самі, а старшин 
арештували. Частині з них, в 
,тому числі н Р. Шухевичеві, 
вдалося втекти з поїзду прн 
jдопомозі стрільців і старшин. 
В скорому часі 80',' стар

іший і стрілецтва включилося 
:в ряди УПА. 

• У Південно - африкансько
му Союзі продовжуються де
монстрації П]ХУГИ расистської 

І ПОЛІТИКИ уряду Гендріка Вер-
I верда. В Попшнісбургу 200 
студентів промаршуволи з пра-

| порами і транспареігпши під 
j будинок головної в'язниці, до-
| мотаючись звільнення давно 
і арештованих їхніх батьків. По
ліцій, підтискаючи студентів, 

І арештувала з-посеред них шіс
тьох юнаків. 

смерть не дала йому викрна- з надійним поглядом у своє 
ти цього останнього союзово-1 майбутнє. 

Республіканська партія скомплектувала 
вже президію своєї конвенції 

Вашингтон. — Під час засі
дання організаційного кон
венційного комітету республі
канської партії, що відбулося 
тут у четвер цього тижня, за
тверджено склад повної пре
зидії риспубліканської кра
йової конвенції, яка почина
ється 2Г) липня ц. p. п ІІІика
го. Згідно із дотеперішн'ми 
пропозиціями президію очо
люватимуть к о н г р е с и єни 
Чарлз А. ГаллеК, як постій
ніш предсідняк, конгресмен 
Волтер Г. Джад, як головний 
"промовець і губернатор Захід-

ї[ньої Вірджінії Сесія Г. Ундер-
вуд. Секретарем к о н в є н ції 
найменовано паню Клізабет 
Е. Геффелфінгер з Міннесоти 
і головою комісії партійної 
п л я т ф о р м н конгресмена 
Чарлза Г. Пе[к'і з Пінкаґа і 
ного заступником конгресме
на Мелвіна В. Лейрда з Вис-
каненну. У цьому складі біль
шість творять прихильники 

кандидатури Ніксона на Пре,-
зндента ЗДА. Зокрема дуже 
активно підтримує Н і к с о н а 
конгресмен Галлек, що його 
вважають найбільш правдо
подібним кандидатом на віце-
п р е з н д е н т а . Конгресмен 
Джад мас 61 рік і був обра
ний уже 9 разів до палати ре
презентантів. Він один із дуже 
добрих промовців і мас широ
ке знання про Далекосхідні 
справи, особливо про Китай, 
де він працював довший час, 
як член медичної місії. 

• І laid Франклін Д. І'узнелт 
заявила, що розбиття конфе
ренції на вершинах у Парижі 
спричинило таку ситуацію, яку 
міг би розв'язати тільки Адлел 
Е. Стівенсон із ОНОГ.ИЇ „мудріс
тю, досвідом і зрілістю" полі
тичного думання. Пані Рузвелт 
Закликав сенатора Джпна Ф. 
Кеяяеді, який с замолодий на 
становище, щоб погодився бути 
кандидатом на віце - президен
та, бо кандидатом на президен
ти повинен бути тільки Стпіен-
соя. 
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Книжка для пршадкиї 
Ваша книжечка з банковими ощадностями <. книж
кою, яка пригадуг. Вам КОЖНИЙ день заробітним пра
ці. Заощаджуючи систематично чаї тинку з своїх при
бутків. Ви помагас.тс спиоуанти історію своїм життьо
вих успіхів. Пляігуяте мудро свою'майбутність, пра

вильно ощаджуючи у нашому банку. 

НЕМА НІЧОГО К Р А Щ О Г О Н А Д Г Р О Ш І 
У Б А Н К У ! 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
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Montgomery at Washington St-
* Jackson at Wilkinson Ave. 
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Відкрито: 
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">TV-

В rvThfioKowy смутку 
повідомляймо Рідню, Приятелів та Знайомих, 

що в дні 31-го травня I960 року 
підійшла від нас у Вічність, 

Н А Ш А Н Е З А Б У Т Н Я , 

бл. п. Валентина С Т А Х У Р А 
б, артистка т«-итру М. К. Садовгисого п Кисні, ттатру Т-ва „Про
світи" н Ужгороді, професорі;;! Театральної Школи і режигерки 
Красного Театру ІІІдк. України в Ужгороді, активна учасниця в 
численних національних Імпрезах на Піди. Україні, на еміграції 
та її Понгст-динІ, Огпйо, м.іепкнна багатьох українських Това

риств та Відділу 34Я УНСоюзу. 
Похорон пІГІупсн дня 4-го червня I960 року в Понгставн. Огайо. 

З глнГіини серця дякус.мо Всім за вислови співчуття та аа 
таї. мпогі прояви любовн І пошани до Дорогої Покійної, що бу
ло нам розрадою в нашім тяжкім горю. 

В першій мірі дякуємо сердечно Всеч. о. І. Малліпуі:онІ За 
відправлення Парастасів І Заупокійної Служби Кожої, ц Високо-
прі-н. о. Мопс Л. Адямякові ;\и відпровадженая Покійної на міс
це Вічного Спочинку. 

Сердечно дякуємо ВИ. Пані мґр. К. Жмуркевнчояій та ВП. 
Панові ЛІ. ІНтиньові аа їхні аворушлнві надгробні промови, яки
ми нони попроіцоли Покійну від місцевого Осередку СУМА, ВІд-
ді.іу ОУА „Самопоміч" та від всього Українського Громадянства. 

Сердечно дякусмо всім Організаціям та Приятелям за дари 
квггія на могилу Покійної та за дари па Служби Г.оа:І за ti душу. 

Сердечно дякуємо нашим Приятелям за иесеніш домовини, 
за снів прн церковних відправах, за автті під чаг Похорону, як 
також дякуємо сердечно Всім, що підсідали нашу Дорогу Поі:іїї-
н\. ВЗЯЛИ участь в Парастасах та в П Похороні. 

Дякуємо сердечно також Похоронному Заведенню ІІІу.тьц і 
Сни за Старанне переведення Похорону. 

Всім Вам сердечне Спаснбіг за це. а Ти, Найдорожча Валю, 
остаїїеш нам на все в нашій вдячній пам'яті. Спн спокійно! 

д-р РОМАН СГГАХУРА — 
ЄВГЕНІЯ ЧКРКАСЕНКО 

І Родина. 

нтж 
— сестри 

Вже відкрито 
І ІТНІП СЕЗОН НА СОЮЗІВЦІ 

на ОСЕЛІ УНСОЮЗУ, „ ГОРАХ КСТСКШІ 

в ККІЧОНКСОН, Ню Порк 

НОВИЙ т 
*£ ВЕЛИКИЙ 

КУПАЛЬНИЙ БАСЕЙН 

— ГАРНІ В І Д Н О В Л Е Н І КІМНАТИ — 
— З Н А М Е Н И Т А К У Х Н Я — 

ВІДПОВІДНІ КУЛЬТУРНІ та РОЗВАГОВІ ІМПРЕЗИ. 

З уваги на великий рух в сезоні н а й к р а щ е sttr 
резервувати місце заздалегідь , виповняючи внизу 
ф о р м у л я р (по-англійськи) та пересилаючи його на 
адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N. Y. 

UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 
Kertonkson, N. Y. — Telephone: 5641 

: Name 

Addreae 
Enclosed Is reservation deposit $ for persons 

' | 
Date of arrival Time мтю> і 

lor weeks. 



СВОБОДА, ВІВТОРОК. 14-го ЧЕРВНЯ l'JGO Ч. И2. 

• П Р А Ц Я 
• MALE or FEMALE 

УКРАЇНСЬКА 
ШДЛОЧИ1ІКОВА ОСКЛЯ 

„ Д Н І П Р О " 
— пошукус 

КУХАРЯ 
або 

КУХАРКУ, 
• чУшаЛомлених в українському 
та ямсрккнаському кухопаретиі 

Оферти слати па алресу: 
•DNIPRO CORP. Briggs-HI-VVay 

EUcnville. N. V. 
Tel.: EU 1070 T- EH 5W2 

# П Р А Ц Я • 
• HELP WANTED FEMALE • 

BUILDING SERVICE 
MATRONS 

ДО ПІЧНОГО ПРИБИРАННЯ. 
у великих модерних бюрових 

будниках в Мангеттені. — 

Платня — юнійна ставка — 
$ 1.57 лл годину. Від 6-ої вечо
ра до 12-ої ночі, від понеділка 
до п'ятниці. Якшо не масте до
свіду в чищенні навчимо. ВСІ 
користі - - шпиталь, операції, 
забезпечення на життя, пенсія 
й вакації 

Голоснтись щоденно від 10:30 
ранку. Принесіть це оголошен
ня 1 останні рекомендації до: 

20 East 27th Street 
NEW YORK CITY 

ЗДА пропонують міжнародну конференцію Зі Спорти 
для справ дипломатичного протоколу 

Вашингтон. іержавнни ній день. Гертер звернув ува-
СОКретар Крісгілн Гертер зая
вив, що З Д А будуть заходи
тись біля скликання великої 
міжнародної конференції, яка 
встановила б нові закони ди
пломатичного протоколу, що І страціиного 
звільнили б міністрів закор- тер вимагав 

гу. що з 111-х днів, які він пе
ревів на становищі державно
го секретаря, 156 днів він му
сів перевести поза Америкою, 
викликаючи за кожним ра
зом поважні проблеми адміні-

характеру. Гер-
щоб державний 

донних справ від їх теперіш- департамент мав вирішний го-
ніх обов'язків брати особисто! лое в справах закордонної по-
участь в безлічі міжнародних 
з'їздів та конференцій, як теж 
у куртуазіиннх відвідинах до 
прерізннх чужих країн. Гер
тер покликався на історичнії.! 
прецеденс із Віденським кон
гресом з 1815 року після На-
полеонських восн. колн-то. 
крім визначення нових дер
жавних кордонів, зібрані у 
Відні дипломати погодились 
щодо способу взабМІШ, що йо
го міжнародна д и п л о матія 
трнмастьсл майже по ннніш-

літнки, чим н а т я к и у в на 
впливи, що їх мають на за-
корд. політику З Д А Пентагон 
і Центральна розвідна аген
ція. Державний секретар ви
словив свої думки під час зі
знань на Сенатській Підкомі
сії про машинерію крайової 
політики; головою цісї Під
комісії с сен. Генрі Джексон. 
Засідання Підкомісії було тай-
нс і тому до публічного відома 
подано тільки частину її на
рад. 

• П Р А Ц Я • 
• HELP_VVANTED MALE • 

П О Р Т К Р И 
і П Р И Б И Р А Л Ь Н И Ц І 

Праця від 11-ої ночі до 7:30 ра
но. Юіпн, додаткові КОріІСТІ. 

360 — Fifth Avenue 
Empire State Bid. 

Room 520 

ПОТРІБНО 
СУПЕРШТЕНДКНТА 

632 E. Hth Street 
New York 

35 апартаментів, олнвне огрі
вання. $50.00 місячно -f- •* к і м" 

натн даром у партері, 
PR 8-9267 

МУЗИЧНІ ТВОРИ 
ОЛЕКСАНДРА 

: кошиця. 
Народні т» Історшчні nlrifl на \; 

' » t " w * , чоловічий І ясіяочжв ;; 
хори. 

Потав посмертне видання! 
За гра звірка ціна л а т е $3.00 ; 

Замовлення слата: 
" g V O B O D A " 

Т.О. BOX 340, 
JERSEY CITY S, N. J. 

У Тибеті відбулись нові бої китайських 
окупантів з партизанами 

Ню Делі . Із столиці Не-
палю 'Катманду наспіли до
сить докладні відомості! про 
хвилю нового повстанського 
руху тибетців проти окупант
ських китайських комуністів. 
Впродовж 10-ох днів відбува
лись справжні криваві бої бі
ля Шекару за 75 миль від го
ри Евересту в Гімаляях, при 
чому повстанцям вдалося 
спершу наскочити й винищи
ти комуно-китайську військо
ву станицю на одному важли
вому комунікаціиному відтин
ку. Комуністи спровадили си
льну військову допомогу ?. 
Тінґрі. за сорок миль на пів
денний захід від Шекару. Ін

ша битва між китайськими о 
купантамн і тибетцями відбу
лась біля місцевості! Сака за 
200 миль на північний захід 
від Шекару. Повстансько-пар-
тизанськнй рух в Тибеті поси
лився в останньому часі у 
зв'язку з розбудовою китайсь
кими комуністами сіті ШЛЯУІП 
в Тибеті у підступах до Індїї. 
Непалю. Сікіму і Бутану. Всі 
ці шляхи мають с у т о - с т р т с -
гічне значення, як підгол,иа 
до нових імперіялістнчно-аґ-
реснвннх походів комуністич
ного Китаю. Катанці насиль
но зганяють до тих важких 
робіт тибетців, які мусять 
працювати, як невільники се
ред жахливих умовнн. 

Крайовий Республіканський Комітет 
одноголосно підтримує Ніксона 

Вашингтон. , Республі- конної сили своїх урядів. Ко-
канськнй Крайовий Комітет мітет відзначив осягн-Обндвох 
одноголосно прийняв резолю-1 політиків в ділянці безпеки 
цін) на своїх зборах 10-го країни, втримання світового 
червня, в якій хвалить віце- миру, збільшення економіки 
президента Рнчарда М Нік
сона на рівні з президентом 
Ліізенгавером. Комітет .не зва
жав на те, що віце - прези
дент займас становище без 

країни, припинення інфляції 
і фінансової стабілізації. В 
резолюції в и с л о в л ю сться 
вдячність за їх провід і за 
ширину їхніх осягів та гово-

М І Ж Н А Р О Д Н А 
Ф У Т Б О Л Ь Н А ЛІГА 

K L I M A P H O K — Н І С 1 : 1 ( 1 : 0 ) 

Н ю Порк, 8-го червня. — 
Одні з найкращих змагань 
в яких зустрінулися клюби : 
різними системами гри. Шот 
ляндці, що були кращими > 
полі, не могли пробитися че 
рез оборонні лінії французі ! 
та д у ж е доброго воротаря НЬ 
Ж о р ж а Ламія. Коли ж ід> 
про красу футболу, то фран
цузи справді імпонували ак
ціями зі швидкими подачами 
але твердість, яка здавалась 
французам брутальністю, > 
шотландців та рутина давала 
футболістам Британії перева
гу. Д л я Кілмарнок ворог 
стрілив Мекінелі вже в сьомі; 
хвилині гри, а вирівняння 
впало щойно в 15-ій хвилин: 
другої півгри з карного удар:-
Віктора Нюренберґа. Ця ж 
рішена залишила дальше н а й 
сильнішим претендентом н 
чемпіона ШОТЛАНДЦІВ. Гляда 
чів на змаганнях було 12,881 

А 

і 
Н. П. А М Е Р І К Е Н С -

2:1 ( 0 : 0 ) 
БАЄРІІ 

виконного значення, і хвалив | риться про віру в те, що вони 
..провід Президента і віце-іобидва будуть продовжувати 
президента", немов би вони свою політику 1 під час вн-
обндва були рівні щодо ви-

Тількищо появилась 
У ВИДАВНИЦТВІ „СВОБОДА" 

нова повість 
ІВАНА СМОЛІЯ: 

„ У ЗЕЛЕНОМУ ПІДГІР'Ї" 
Коли змова найбільш-кро-

вожадннх в історії диктато
рів Гітлера і Сталіна в 1939 
році викликала другу світо
ву віяну, то вже від гуку 
перших П пострілів задри
жали й почали валитися 
державні кордони І систе
ми, відкриваючи шлях до 
найбільш бурхливої, наси
чено! несподіванками зу
стрічі двох суперечних сві
тів: східнього і західнього. 
Перта така зустріч відбу
лася на західних українсь
ких землях, і на п тлі. в об
рамуванні незрівняннх сво
єю красою українських 
Карпат. Іван Смол їй, у сво
їй новій повісті „У зеленому 
ПІДгІрТ', розвнпас акцію 
повісти, вправною рукою 
мнетця малюючи хвилюючі 
образи найглибших людсь
ких переживань та колізій. 
Це — перший мистецький реалістичний твір про зустріч 
двох, ворожою рукою поділених, рідних, українських сві
тів з їхніми суперечностями і пристрастями, що розпалю
ються довкола одвічних людських прагнень: правди І волі. 
Глибокі проблеми життя і боротьби у грізній посиній добі 
і перемога добра та кріпи, представлені мистецькими обра
зами в цій книжці, дадуть справжню на СОЛОДУ і принесуть 
безсумнівну користь кожному, хто іі прочитає. 

Кннжка мас ЇМ) сторінок друку 
та в мистецькій кольоровій обкладинці. 

Ніна — $2.50 
Замовллтн у В-вІ: 

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

^ 

борчої кампанії аж до вибо
рів в листопаді цього року. 
Голова Комітету сенатор Тра-
стон Б. Мортон заявив, що ця 
заява не с відповіддю на н-
атаку губернатора Нелсона 
Л. Роксфеллсра на Ніксона і 
на політику уряду Айзснгап*-
ра, бо подібні заяви появили
ся вже в грудні 1959-го р. На 
думку сен. Мортона Комітет 
прийняв би був цю резолю
цію навіть токі, коли б губер
натор Н ю Порку не був кри
тикував Айзенгавера і Ніксо
на. Сен. Мортон сказав, що 
Рокефеллер був би кращим 
президентом,як якнйнебудь із 

Д ж е р з і Ситі, 9-го червня. -
Команда американців висту
пила д о цих змагань в ослаб
леному складі без контуженс-
ного М. Ноги, та зі запасним 
воротарем. Не зважаючи на 
це, американці заграли не 
тільки гарно в дефензиві , які 
зовсім паралізувала наступи 
німців, але і в лінії нападу, 
де вперше виступив з успіхом 
змагун „Тризуба" О. Ілан. Ні
мецькі оборонні лінії були до
сить слабі так, що напад 
американців мав багато піл-
ворітннх нагод підвищити вн-
слід. Загальна думка булл, 
що в нападі бракувало доб
рого стрільця М. Ноги. Тоді, 
коли в полі не можна було 
вирішити, хто мас більше з 
грн, то рахунок стрілових на
год та корнерів був в користь 
американців. Д р у г и й змагун 
. .Тризуба" — Санчез не ви
в'язався зі свого завдання 
вповні. 

Ворота для Басрн стріли п 
Г. Зібер в 47-ій хвилині гри. 
а вирівняння і переможні во
рота впали з карних ударів, 
стрільцем яких був Віней. Вн-
слід змагань міг бути багато 
вищий в користь американців, 
числячн по відданих стрілах 
на ворота, проте один з кар
них ударів може і був подик
тований суддею надто поспіш
но. Глядачів на цих змаган
нях в Джерз і Ситі було знову 
д у ж е мало, бо тільки 1,750. 

Стан показника М. Ф. .'Ііґи 
з 10-го червня: 

точок 

НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ ХВОРІ НЕ ПОВИННІ ТРАТИТИ НАДІЇ 
Моя ціль помагати хворим відзискатн здоров'я природною методою. 

Кілмарнок 
Бнрнлі 
Амсрікснс 
Басрн 
Ніс 
Ґленавон 

7:1 
3:3 
3:3 
.4:7 
2:2 
2:4 

воріт 
8:2 
6:5 
6:9 
7:10 
Л:З 
5:6 

К А Л Б Н Д А Р К Ц Ь ЗМАГАНЬ 
М. Ф. Л І Г И : 

ЧЕТВЕР, 16 червня. - 8.30 
— Ніс (Франція) — Ґлена
вон (Ірландія) на Стадіоні 
Рузвелта в Джерз і Ситі. 

НЕДІЛЯ. 19 червня. — гол. 
2.30 - - Бнрнлі (Англія) -

усіх демократичних канднда- НІС (Франція) год. 4.30 
тіп, але республіканці підтри
мують Ніксона як кандидата 
п,і презедента. 

Кілмарнок (Шотландія) — 
Н. П. Амсрікснс на Ста

діоні Рузвелта в Джерзі 
Ситі. 

Сенатська комісія збільшила оборонний 
бюджет на більйон долярів 

Вашингтон. - Сенатська | ла була Палата Рспрсзентан-
підкомісія видатків запроекту-і тів, і тепер додали на цю ціль 
вала збільшити видатки на о-
борону країни на один біль
йон долярів понад ту суму, 
яку був запропонував уряд 
президента Айзенгавера в су
мі ИО,.'НЮ.ООО.ҐЮ долярів. В 
цьому збільшенні оборонного 
бюджету на рік, ліспи почине-
сться 1-го липня ц. p.. «; 360 
мільйонів долярів на бомбо-
вики типу Б-70. які летять la 
швидкістю більшою від зву
ку. С в новому бюджеті і дол. 

дальших 75 мільйонів дол. Го
лова цісї підкомісії сенатор-
демократ Денніс Шаве перед
бачав, що повна комісія в 
п'ятницю 10 червня затвер
дить це збільшення видатків 
на оборону. Шеф штабу ле? 
тунства генерал Том ас Д . 
Вант ще взнмі внмагап збіль
шити видатки на бомбовикн 
Г>-70, але Президент зменшив 
був його програму. Тепер, піс
ля випадку з ,.У-2" генерал 

294.500,000 на протнлетунські І Байт повторив свій давніший 
ракети ,,Бомарк", які скресли-1 проект. 

ТЛРЗ.АН, ч. 4169. Королева догадусться правди. 

re.rj С&іУЦО AT n£S £UALl£hk?6. 
НОН ! HOW •Hiv Tu£ Hug lc ACt ! 

Рімю вказав на Терзана. 

Я взяв д о неволі 15 здібних зробив л внаслідок моєї льо 
І 

в'язнів, а також одного енль- лльпостп... 

Але королева Ліра зрозумі 
ла правду, — Досить, ти брех 
лнва гісно... А що с з дівчн-' 
ною?. . . діяти! 

Рімю затримався на D вик

лик. Тепер! Тепер настав час 

І 
Дорогий Паї:о Докторе 

Міллср ! 
Ще П ціг.ю дорогою хочу 

Вам зложити мою наищирі-
шу подяку за Вашу старан
ну працю і поміч. 

Як Я вже Вам представля
ли, хворіла я доншнй час, бу- І 
дучн ще в Німеччині, а опіс
ля ft тут. на Ціп вільній зем
лі, однак не могла найти по
мочі. 

На підставі рекомендацій 
одних знайомих, я рішилася, 
щоб оминути операції (ка
міння жовчеве). на останній 
свій крок рятунку, а саме 
звернутися таки до Вас та 

Шановний Пане Д-ре Міллср ! 
, Словами тяжко ви
скаляти мою вдяч
ність за поміч Ва
шу для мене При-
родня метода Ва
ша привернула ме
ні здоров'я і силу. 
Як Вам вже відо
мо терпіла я де
сять МІСЯЦІВ вна
слідок болючої ін
фекції. Всі пробу
вали мені помогти, 
але даремно. По в 
тижнях точного лі
кування почуваю 
себе здоровілою ft 

сильнішою, як перед тим. Крім цього, я 
хворіла на цукрнцю 1 цю страшну хворобу 
я, завдяки Вашій опіці і вказівкам Вашим, 
поборола і за це Вам також складаю якнай-
пшрішу подяку. Бажала б. щоб й інші хво
рі довідалися про цей мій лист і могли ско-
рнстатн з Вашої ціної методи. 

WUma Oyza — New York 28, N. Y. 

шукати у Вас помочі. І мої 
сподівання мене не завели. 
Ваші природні методи та на-
учні вказівки і поради, яких 
я докладно придержувалася, 
привернули мені здоров'я та 
охоту до життя. Правда, це 
забрало часу і коштів (доїз
дила з ФиладелфіІ до Ню.чр-
ку від початку липня до кін
ця грудня), але здоров'я, 
яким тішуся тепер варте тих 
коштів і трудів й за це хай 
Бог береже Вас в довгім здо
ров'ю.: 

Ваша вдячна пацієнтка ' 
Katherine MUELLER 

Philadelphia, Pa. 
> ^ - Philadelphia, Jan. 17, I960. 

Шановний Пане Д-ре Міллср! 
Почуваюся до ми-, 
ЛОТО обов'язку зло
жити Вам якиай-
щирішу подяку за І 
вилікування мено 
з дуже тяжких не
домагань. Від ча
су мого прибуття 
до Америки, то с 
від вересня 1919 р. 
хворіла я на ДИВ
НИЙ І ПОСТІЙНИЙ 
біль голови й тому! 
не могла я ані пра
цювати, ані вико
нувати якелід до-1 
машне зайняття. 4 
повні роки шукала я помочі, однак не знай
шла, бо мене ліковано на „зміну жіночого 
життя", а д-р Міллср, ствердивши у мене 
три ушкодження в хребті 1 недомагання 
шлунка, взяв мене під свою опіку, і свосю 
методою привернув мені здоров'я. Тепер я 
вповяі здорова, і раджу хворим удаватися 
про пораду до д-ра Міллсра. Погоджуюся 
подати цей мій лист до публічного відома. 

Otylia Turzanska — Williamsport, Pa. 

Дорогий Д-рс Міллср: 
На иоручення Катерини й [ 

Емілії Гіллср з Розсндалп, і 
Н. П,, які з великим одуиісв-
ленням розказували мені про : 

поміч, яку вони одержали { 
від Вас, рішилася я зверну- ( 
тнсь також до Вас про. по- І 
міч. З вдячності за чудесне. { 
що" так скажу, принесення 
мені помочі Вашою методою, • 
уважаю за свій обов'язок • 
засвідчити цим листом, що 
Ви робите велике діло для 
тих осіб, яких терпіння, як 
у мене видавалося безнадій
ними. Бракус мені слів, вн-
сказати ці муки і терпіння, 
що я їх часто переходила, 
не маючи змоги виконувати 
жадної домашньої праці, а 
часто була й прикована ці- | 

лнми днями до ліжка. Тому 
Дорогий Д-ре Міллср. може
те цей мій лисг, якщо хоче
те, проголосити у пресі. Я 
в щоденних моїх молитвах 
прошу Всевишнього, щоб 
благодарив Вас довгим жит
тям, щоб Ви могли помагати 
1 багатьом іншим, так. як Ви 
мені помогли. Для мене 1 
мосі роднян було це, прямо, 
чудом. 

Коли прийдете до бюра 
Д-ра Міллсра, попросіть Йо
го, щоб Вам показав мої ли
сти, в яких я описувала йо
му мої недомагання. 

Дуже радо потверджу ці 
факти телефонічно, або лис
товно. 

Mrs. Е. Mazeroias 
Kingston, N. Y. 

Дорогий Д-ре Міллср: 
Бажаю, разом Із моїм братом, ви-

сказати Вам вдячність за велику 
поміч для нас. 

Я звертався до багатьох, однак 
без будь-яких вислідів, та почав 
вже втрачати надію в можливість 
поправи мойого стану здоров'я. 

За порадою мойого брата, я під
дався Вашій опіці і в короткому ча
сі уступили мої завороти голови й 
високе тиснення кропи. 

Це сталося завдяки Вашим вка
зівкам, яких я точно придержував
ся. Бажаю переконати всіх, без ог
ляду на ІХН6 недомагання, щоб не 
гаяли часу, але удалися ло Д-ра 
Міллсра, а пін напевно поможе. 

Ціллю знову мого листа, не лише 
ОИо Rothschild шп казати Вам. Д-рс Міллср, мою Walter Rothschild 

ч полику за поміч, але й звернута у-
вагу терплячим, щоб ft вони відзвекали здоров'я природним способом, без ліків 1 операцій. 

Чотири роки терпів я страшні болі в крижах, які спричиняли цілковиту безсонність. 
Я втратив був терпеливість і надію на краще. Кожний, ло кого я звернувся з моїми бо
лями, радив мені ОПЕРАЦІЮ хребетного стовпа і вставлення там срібної плитки. Бояв
ся я цього кроку, тим більше, що це грозило мені втратою праці на один довгий рік. 

Удався я до Д-ра Міллсра, який по докладному провіренні мого стану, взяв мене під 
свою опіку По короткому часі почув я різницю у мойому стані здоров'я, а по кількох 
тижнях Д-р Міллср СВОЄЮ методою лічення привернув мені охоту до життя. Почуваю 
себе, як новонароджена людина, добре сплю та працюю, не відчуваючи найменшого болю. 

З огляду на корисний спосіб лікування, я поручив Д-ра Міллсра своїм знайомим і рід
ні, які осягнули також поправу здоров'я. Waller & Otto Rothshild — Glen Rock, N. J. 

Шановний Д-ре Міллср ! 
Ціль моп) лнста-подякн <: 

не лише вискаляти Мам мою 
вдячність, але .щоб хворим І 
терплячим привернути надію 
на відзнекання здоров'я Ва
шою прнродньою методою та 
Вашою ПОДИВуГІДНОЮ техні
кою, вказівками ft порадами. 

Сильні болі крнжен. страш
ні болі голови та нервів ви
кликали у мене цілковиту 
безсонність. а вслід за тим. 
відібрали мені охоту жити. 

Втративши надію, я рішив 
ще звернутися до Вас. Після 
двох тижнів Вашої опіки над 
мною, стан мій значно попра
вився, так Що я міг вже спа
ти, а кілька тижнів пізніше, 
н СТЯВ ЗНОВУ ЛЮДИНОЮ нор
мальною і здоровою. 

За цс вдячність моя буде 
ДЛЯ Вас ПО п'-і часи. 

Johann Armcr 
New Brunswick. N. J-

12-го січня 1960 

Високоповажаний 
Пане Д-ре Міллср ! 

ВІД ДОВШОГО часу терпіла я 
на страшні ревматичні болі, 
які з кожним днем побільшу
валися, так що не могла на
віть ft СВОЄЇ домашньої робо
ти виконувати. Ноги прямо 
відмовляли мені послуху. У 
своїй безнадійності довідала
ся я гі|ю Вас і рішила ще у 
Вас шукати побочі. 

Ці мої. добровільно зі щи
рого серця, написані рядки 
чан будуть для Вае великою 
МОЄЮ подякою а,ч цю неоці-
ігену працю і поміч длн мене. 

З великою ВДЯЧНІСТЮ 

Mrs- М. Zaykowska 
Jrvington, N. J. 

Шановний Д-ре Міллср ! 
ЦІСЮ дорогою хочу подя

кувати Вам за чародійне пря
мо лікування, завдяки якому 
я повернув до здоров'я. Дов
гі роки я шукав всюди помо
чі, але без успіху. Щоб усу
нута болі голови і випадків 
втрати прнтомности. я під
дався операції, яка малощо не 
покінчнлася смертю. Зворот
ною точкою у мойому поло
женні був Ваш клич: „Хворі, 
не тратьте надії" І вже по ко
роткому часі Вашої опіки, я 
відчув велику полегшу у ста
ні мого здоров'я. 

За цю Вашу працю і поміч 
для мене, буду Вам вдячний 
ціле життя і кожному хворо
му буду Вас поручатн. 
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Isidor Cantor 
Bronx 57. N. Y. 

10-го січня I960 

Неможливо проголосити псі 
листя моїх пацісптіп, які 
складають поляку за опіку 
І добрі висліди в їх недома
ганнях. Подяка ці під муж
чин I жінок, що терпіли на 

різні недомагання. 
ЛИСТИ ЦІ ПОКАЖЕТЬСЯ 
В С І М ЗАІНТЕРЕСОВА
НИМ НА IX БАЖАШІЯ 

В МОНОМУ ОФІСІ. 

Dr. Joseph MILLER, D.C., Ph.C. 
790 BftOAU STREET, NEWARK, N. J. 

Tel.: Mitchell 2-0773 
Годний прийнять: ЩОДЕННО — Від год. 9:00 рамо до 

год. 7 :ОО вечора 
в НЕДІЛІ І СВЯТА — by Appointment 
ONLY 

ІРАОТМІМТ STOII 
48 Е. 7th St-

Pel.: GR 3-3550 New York City 
4 » Ви масте всі найновіші 

ПЛАТІВКИ ,.АРКИ”Т 
Жадайте дарового каталогу. 

І BUSINESS OPPORTUNITY • 

ГРОСЕРНЯ на ПРОДАЖ 
42в East 73rd Street 
MANHATTAN. N. Y. 

3 KIMH. мешкання, дешевий 
рент. Заінтересованих просить
ся голоснтись на вище подану 

адресу. 

Читайте украхвські н і ш ' 
• г а з е т а , бо часте чмтаннм 
аеде до п р о с в і т а , а просвіта 

— це с а л а : 

~4 
ДОКИ ГУМЕННОІ 

„ВЕЛИКЕ ЦАБЕ" 
що знайомить із життям 

Hff<» предків українського 
народу. 

Понад- 800 ІліострвцМ-
ОгОр. 160. 

Ц Ш А %ІХА 
Замовляти: 

-SVOBODA" 
P. О. BOX 348 

JERSEY CITY З, N. |. 

ГРАМАТИНА 
! УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 
—: владнії :— 

ОЛККСАНДЕР І1АНЕИКО 
і Це підручник для серед

ніх шкіл і для само
освіти. 

— Шп 52.вв — 
; Замовляйте у: 

"SVOBODA" 
Р. О. Box 346 

Jersey City З, N. J. 

ЮНАЦТВО 
В ОБОРОНІ РІДНОЇ 

ЗЕМЛІ 
Спогади про участь 
української молоді X 

у визвольних змаганнях 
1918-1920. 

® 
Зібрав матеріали та 

впорядкував 
Володимир ТАТОМНР. 

Crop. 104 Щиа: $ 2.00 ! 
О 

Замовлення і належність 
слати на адресу: 
С В О Б О Д А 

81-83 Grand Street X 
Jersey City, N. J. 

,ЛЕЗАБУДШГ 
Нова, 

багато]ли>отроваііа збірка 
віршів для молоді 

Івании САВИЦЬКОІ 
Вірші з тематикою: 

І® ПАТРІОТИЧНОЮ 
І® РЕЛІГІЙНОЮ 
;® ВЕСНЯНОЮ 
І® ЛІТНЬОЮ ОСІННЮ 
!® та ЗИМОВОЮ 

Прекрасне видання 
а твердів оправі: $2.50 

брошуроване: % 2.00 
S V O B O D A 

81-83 Grand Street 
JERSEY CITY. N. J. 

ІВАН КОВАЛЬЧИН |j 
F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
AIR-CONDITIONED 

ЗАННМАЄТЬСЯ ПОХОРО- ! 
НАМИ В СТЕПТІ 
N E W J E R S E Y 

Ціни приступні для втіх 
Обслуга чесна й найкраща ;; 
У випадку смутку в родині,; > 

!І кличте, як 
І в 

в день, 
ночі: 

John 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2, N. J. 

Tel: HEmlcrsnn 4-51.11 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБІШК 
Займається похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK 2 * ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура 
Модерна каплиця до гжаткз 

- д а р о м . 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 
T e l : ORchard 4-2568 
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