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БРАЗИЛІЯ ПЕРЕД 
ГРОМАДЯНСЬКОЮ 

ВІЙНОЮ 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГУЛЯРТ ХОЧЕ ПЕРЕБРАТИ 

ВЛАДУ ПРЕЗИДЕНТА, ХОЧ ЗБРОЙНІ СИЛИ НЕ 
ДОПУСКАЮТЬ ЙОГО ДО БРАЗИЛІЇ 

Ріо де Жанейро. — Най
новіші вістки в Бразилії з 31-
го серпня повідомляють про 
те. що військові провідники, 
міністри армії, фльоти і ле
туиства, · таки не погоджу
ються на те, щоб віце - пре
зидент Жоао Ґулярт прибув 
до Бразилії та перебрав у -
рядування, 30-го серпня були 
відомості, що військовики го
тові прийняти пропозицію 
Конгресу, щоб Гулярт став 
президентом із обмеженою 
владою, бо дійсні функції го
лови держави мав би викону
вати прем'ср, якого наймену
вав би Конгрес. Але ввечері 
30-го серпня військові мініст
ри видали окремий маніфест, 
в якому заявили, що їм немо
жливо прийняти пропозицію 
Конгресової Комісії, щоб Ґу
лярт був декоративним я ре
зидентом. Військовики заяв
ляють, що Ґулярт вже ДО£¡ 
недвозначно виявив свою лі
ву ідеологію і свій подив для 
комуністи чного Китаю та СС
СР. тому неможливо с пого
дитися на те. щоб Ґулярт 
став хоч би навіть декора
тивним головою держави. То
му міністри заявили, що не 
допустять віце - президента 
до Бразилії. Коли б Ґулярт 
став президентом, то, на дум
ку військовиків, демократич
ні установи й інституції були 
б знищені, а з ними „зникли 
б справедливість, воля, соці
альний мир і ВСІ ВИСОКІ стан
дарти нашої християнської 
культуриї. В на¾іграетЧ гово
риться, що збройні сили Бра
зилії вірять в те, що христи
янський патріотичний брази
лійський нарід твердо стане в 
обороні порядку в країні. 30-
го серпня Ґулярт прибув лі
таком із Парижу до Ню Иор
ку. звідки ввечері відлетів до 
Панами. В Ню Иорку він зая
вив журналістам, що вважас 
себе законним президентом і 
у відповідний час прибуде до 
Бразилії пребрати владу, до 
якої покликав його бразилій
ський нарід, вибравши його 
на свого віце - президента. 
,.Я не хочу громадянської вій
ни, — казав Ґулярт, — я 
бажаю зберегти законність і 
порядок в Бразилії". Ґулярт 
заявив, що він не с комуніс
том, як це твердять військові 
міністри. В Бразилії виглядає 

так, як перед громадянською 
війною. Губернатор провінції 
Ріо Ґраяде Досуль Леонель 
Брізоля наказав затопити три 
малі кораблі в порті Алегре, 
щоб не допустити до порту 
великих військових кораблів, 
які йдуть з Ріо де Жанейра. 
Президент Кеннеді заявив на 
пресовій к о н ф е р е н ц і ї , що си
туацію в Бразилії мас роз
в'язати сам бразилійський на
рід. 

30-го серпня бразилійський 
Конгрес був прийняв рішення 
в справі віце - президента 
Жоао ґулярта і погодився на 
те, що Ґулярт зайняв стано
вище президента, бувши тіль
ки номінальним головою дер
жави, а країною керував би 
прем'ср міністрів, найменова
ний Конгресом. Військові мі
ністри мали погодитися_ на 
той плян. Рішення військових 
кол переслали були з Р¡о де 
Жанейро до нової столиці міс· 
ста Бразилії — до Конгресу. 
Коли б це рішення прийнято 
то могла б закінчитися важка 
політична криза, яка почала
ся 25-го серпня, коли зрезиґ· 
нував був президент Жаніо 
Квадрос, який вже виїхав із 
родиною за кордон. Згідно з 
пропозицією Конг^ресу прем'
ср міністр¡і! мав би таку саму 
владу і повновласті, які мали 
дотеперішні президенти в Бра
зилії, а віце - президент Ґу
лярт виконував би тільки ре-
презентаційні функції доте
перішніх президентів. Згідно 
з планом військових шефів 
міністра війни маршала Де
ниса, міністра фльоти — ад
мірала' Сільванія Гекеля. і мі
ні стра летуиства — бригади
ра Труна Мбсса прем'ср міні
стрів докінчив би п'ятирічну 
каденцію президента Квад
роса, ¡ в 1963-му році відбув
ся б вибір нового презндента. 
У Бразилії вже б губернаторів 
провінцій, на всіх 20 підтри
мують віце - презндента Ґу
лярта. Підтримують Ґулярта 
і командант Третьої армії: та 
5-го летунського з'єднання, я-
КІ С розташовані в південній 
провінції Ріо Гранде Досуль, 
де губернатором с швагер Ґу
лярта. Оцінюють, що маршал 
Денис може бути певний ¾ 
¡з 120.000 бразильської ар
мії, 50.000 фльоти і 10.000 ле
туиства. 

51 СТУДЕНТ ІЗ 9-ОХ СТЕЙТІВ ЗДА 
І З КАНАДИ ЗАКІНЧИЛИ 8-МИ КУРС 

УКРАЇНОЗНАВСТВА НА СОЮЗІВЦІ 
Союзівка, Кернгоксон. — ган. ус¡ чотири вчителі: проф. 

д-р В. Стецюк, проф. І 51 студентів, в тому' 31 дівчи
на ¡ 20 хлопців, одержали у 
четвер 31-го серпня свідоцтва 
з¡дбутнх курсів українознав
ства, що їх уже 8-ий рік з 
черги влаштовує на цій оселі 
з місяці серпні Український 
Народний Союз при співпра
ці Ліги Української Молоді 
Північної Америки. Закінчен
ня курсів відбулося у при
сутності членів Головного Ек-
ч^кутивного Комітету, що в 
тому часі май там свої нараді: 
га частини батьків ¡ деяких 
гостей. Церемонія закінчення 
курсів почалася а середу 30-
го серпня ввечері спільною ве
черею курсантів, всіх учите
лів, представників УНСоюзу 
та батьків і гостей. Програ
мою аечора проводив інж. Ст. 
Куропась. заступник головно
го предсідника УНС. Крім цьо
го коротко промовляли гол. 
предс¡дник УНС Йосип Лисо
гір, заступниця гол. предсід
ника Анна Герман. гол. сек
ретар д-р Я. Падох, гол. ка
сир Р. Слободян, голова Конт
рольної Комісії УНС д-р Во
лодимир Ґалан, ред. А. Дра-

Блнз· 
нак, проф. Мирон Куропась 
та Галя Савчак. Від студен
тів забирали слово Міра Се-
менина та голова Студентсь
кої Ради Мирослао Смород· 
ський. З гостей промовляли: 
п. Бадяк. що репрезентував 
Лігу Української Молоді, адв. 
І. Флис, Тарас Шмагала, 
піт батьків д-р Скаб та вкіяц< 
управителі Союзівки Д. Сло
бодян і Вол. Квас. Після ае· 
чері відбувся під вільним не· 
">ом біля ..Веселки" Шевчен
ківський концерт, в програмі 
якого виступали: хор курсан
тів під дириґентурою Галина 
Савчак. декляматорн - кур
санти Христина Дачишин та 
Хрнстина Стасюк і проф. Ів. 
Блнзнак, п і а н і с т и - курсанти 
Міра С е м е н и на і Всеволод 
Мзцькевнч. Вступне слово ви
голосив проф. Мирон-Куро
пась. В програмі були також 
національні танки у внконан·. 

і 

КОНФЕРЕНЦІЯ НЕВТРАЛІСТІВ У БЕОГРАДІ 

І " 

Югославський президент Thro (зліва) з президентом Куби 
Освальдом ДортІкосом, після його прибуття до Беоіраду. 

Президент вислав окреме звернення до 
Београдської конференції невтральних 

Палата відкинула законопроект про 
федеральну допомогу школам 

Вашингтон. — Палата Ре
презентантів ЗО серпня біль
шістю 242-ох до 169-ох голо
сів відкинула компром¡совнй 
законопроект про федеральну 
допомогу на будову публіч
них шкільних будинків. Це 
поважна поразка презндента 
Кеннеді і одночасно перемога 
республіканської коаліції з 
південними демократами. Го
лосування відбулося на про
позицію демократичного кон
гресмена з Ню Иорку Адама 
Клейтона Павелла, який лро-
понував, щоб Палата почала 
наради над цим законопроек
том. Рішення Палати знищи

ло всяку надію на те, щоб ще 
на цій сесії можна було ухва
лити інший шкільний законо
проект. Президент Кеннеді за
явив на пресовій конференції, 
що в найближчому році він 
знов внесе подібний законо
проект про федеральну допо
могу публічним школам. Кен
неді передбачає, що в 1962-му 
році „при добрій волі" з обид
вох боків можна буде >·хвали
ти шкільну програму. Відки
нений урядового проект>', ка
зав Кеннеді, це „не поразка 
уряду, це поразка шкільних 
дітей, як¡ чекають на феде
ральну допомогу". 

В А М Е Р И Ц І 
· Пер¤» група добровольців 

Корпусу Мяру 29-го серпня від
летіла з Вашингтону до Аккри, 
столиці муринськоі республіки 
н Африці Гани. Ця група скла
далася з 52-ох добровольців. 
Вона, всідаючи до літака, спі
в а л а пісень тим наріччям, яко
го вживає населення Гани. Г а н 
ський амбасадор В . Г*альм ви
словив гордість і з того, що пер
ші американські добровольці 
поїхали · працювати до Ганн. 

· Р а д а безпеки в Н ю Иорку 
вже тепер дораджує автоводі
ям, щоб під час довшого кінця 
тижня, у зв 'язку з Днем Праці, 
обережно керували автамн, І 
щоб постійно зберігали потріб
ну віддаль від попереднього а в 
та, бо це с найважливішою умо
вою безпечної їзди автом. 

· Конвенція Стейтового То
вариства Листонош в Воффало, 
Н. П , прийняла резолюцію, в 
якій домагається окремого з а 
кону, щоб листоноші були зв іль

нені від праці під час катастро
фічної погоди. Окрема резолю
ція домагається додаткових за 
робітних платень, коли темпе
ратура с понад 80 ступнів або 
нижча від іо-ох ступнів. 

· Сенатська правнича комі
сія ухвалила закон про те, що 
секретна служба мусить охоро
нити віце-президента, а на ок 
реме домагання також 1 був
ших президентів в місяців піс
ля того, як вони залишили 
уряд. Досі охоронили віце-пре
зидента тільки на окреме до
магання. Мають охороняти 1 ві-
це-президента-електа та всіх 
тих, що, згідно з конституцією 
мажуть зайняти становище пре
зидента, коли б президент не 
міг виконувати свого обов'язку. 

' · Сенат прийняв законопро
ект, згідно з яким ювелірні ф|р 
ми мусітимуть зал на чувати на 
біжутерії, скільки в ній с золо
та або срібла та подавати ф|р 
му, яка випродукувала біжуте
рію. 

Кеннеді внявнв на своїй пре 
совій конференції в минулу 
середу ц.р., що він призначив 
емернтованого генерала Луці· 
юса Клея надзвичайним амба
садором ЗДА в Західньому 
Берліні. Ген. Клей, який був 
американським військовим ко. 
мандантом в Західній Німеч
чині в часі комуністичної 
бльокади Берліну в 1948-49 
p.p. і переломив.ту ольок¡ту 
масовою летунською акцією, 
мас стояти, в найтіснішому 
зв'язку з американським ам
басадором у Бонні Волтером 
Довлінґом і комендантом а-
мерн панського гарнізону в 
Західньому Берліні, генера
лом Альбертом Вотсоном, але 
має — за словами Президента 

..збільшити джерела, які 
помагають нам приймати наш 
осуд і рішення". Президент 
підкреслив, що він і держав
ний секретар мають найбіль
ше довір'я до ген. Клея. Газе
ти пригадують, що недавній 
приїзд генерала Клея в това
ристві віце-президента Джан
сона до Західньої Німеччини і 
Західнього Берліну викликав 
був захоплення у німців. Ген. 
Клей виїде до Західнього Бер
ліну 15 вересня ц.р. 

Більшість тісї пресової кон
ференції була присвячена 
справі Берлінської кризи. Пе-

Вашингтон. — През. Кенне
ді вислав до конференції нев
тральних країн у Београд¡. 

ні курсанток ¡ курсантів під ¡ репрезентованих їхніми пре-
проводом адв. Івана Флнса. · зндентамн чи монархами. ок-
Концерт започатковано співом J реме звернення, в якому ви-
Шевченкового „Заповіту" та-|тас ту конференцію, признає 

вартість таких з і б р а н ь 
„на вершинах" та висловлює 
переконання, що зібрані там 

ЬНевтра.іьні л і д ери, хоч не 
«в 'язан і договорами з держа
вами, але зв'язані оупроти ча
ртеру ОН і такого поряд
ку в світ¡, який запевняв 
би всім людям волю вирішу
вати свою власну долю та вн 

закінчено Національним Гим· 
ном. 

ГЕН. КЛЕЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ 
АМБАСАДОРОМ У БЕРЛІНІ 

Вашингтон. — Президент редус¡м, сам Президент в 
вступній заяві заповів, що 14 
вересня ц.р. відбудеться у Ва
шингтоні конференцій мініст
рів закордонних справ ЗДА, 
Англії, Франції і Західньої 
Німеччини. Зате Президент 
відмовився сказати, в яких са
ме пунктах можна буде зами
ритися з Сонетами у справі 
Берліну, однак висловив пере
конання, що мирова злагода 
ТОГО КОИфлІКТу МОЖЛЯВЗ, -У j 
зв'язку з гострою критикою 
кол. віце-президента Ніксона 
щодо скріплення західньо-
берлінського гарнізону тільки 
півтори тисячею вояків. Пре
зидент ствердив, що Західньо
го Берліну з військового по
гляду, у випадку заатакуван· 
ня його комуністами з усіх 
сторін, не можна оборонити, 
але агресор мусить рахувати
ся з негайною відсіччю збоку 
всієї американської збройної 
снли та що берлінський гарні, 
зон грає ролю „закладника".. 
Число тих закладин ків збіль
шено і тому є це скріп
ленням військової ситуації в 
Берліні. Президент засудив і 
натаврував відносини в Схід
ньому Берліні та спутання ру
х у з Західнім Берліном, але 
ствердив, що насправді кому
нікація між Східнім і Захід
нім Берліном, хоч у погірше
них відносинах, триває далі. 

і жити власним способом жит
тя, — і саме наша країна від 
найдавніших початків почу
вала себе зв'язаною таким 
зобов'язанням" — кажеться у 
зверненні Президента. Прези
дент твердить, що ЗДА й 
к р а ІА и. репрезентовані на 
конференції в Београді, ма
ють'власне ту спільність що
до визнавання прав самовиз
начення, і висловлює надію, 
що Београдська конференц|ії 
наблнжнть світ до такої цілі. 
— Конференція лідерів невт
ральних країн була призначе
на на 1-го вересня ц. р. В по-

биратн свій уряд і державний ловнні цвого тижня почали 
устрій за свосю вподобою, з'їзднтясь туди прем'єри, ¤ре· 
„Народн, репрезентовані в ¦ зндентн і монархи з \ різних 
Београді, зобов язані змагати країн Африки і Азії. З евро* 
до осягнення світу в мирі, в 
якому всі к р а ї н и мали б сво
боду мати по своїй вподобі по-

пенськнх країн репрезентова 
на там одинока Югославія, 
що її комуністичний диктатор 

лішчну й економічну систему Тіто гратиме ролю господаря 

Східньо-німецьн¡ комуністи шукають 
підтримки в Т¡та у справі Берліну 

Београд. — Голова східньо-
німецьких комуністів Вальтер 
Ульбріхт вислав спеціяльну 
делегацію до Тіта з своїм пер
сональним листом до нього, 
прохаючи його п ідтримки в 
теперішньому міжнародному 
конфлікті за Берлін та в ста
раннях, щоб західній світ ви
знав самостійність Східньої 
Німеччини. Цими делегатами 
с с х і д н ь о . німецький міністер 
для справ відбудови Ернст 
ІІІольц, в¡це - міністер закор
донних справ Иогаинес Ке-
н¡Г ¡ пані Елеоноре Штайґер, Берліну. 

репрезентантка Східньої Ні 
меч чини в Београді. Всі вони 
поїхали до Тіта до його літ
ньої резиденції на острів Бр¡о
ні. Східньо · німецьким кому
ністам страшений залежить 
на тому, щоб конференція нев
тральних держав, яка 1 ве
ресня ц. р. починається в Бео
граді. заявилась за совстсь-
кою концепцією „ровв'язан· 
ня" німецької проблеми з ви
знанням Східньої Німеччини, 
як самостійної держави та з 
нейтралізацією З а х ¡ днього 

СССР ВІДНОВЛЯЄ 
АТОМОВІ ВИБУХИ -

ОБЛУДНО СКИДАЄ ВИНУ 
НА ЗАХІД 

Москва.— В середу ЗО серп
ня ц. р. східньо-американсько· 
го та в четвер 31 Серпня сх¡д· 
ньо-енропейського часу совст
ський уряд проголосив ДОВЖЄ-
іезну заяву про рішення від

новити штучні атомові вибухи 
задля удосконалення теперіш
ньої атомово-водневої зброї. 
Совстський комунікат, опри
люднений ТІЛЬКИ ч а с т и н н о В 
західній пресі, облудно скидає 
вину за те своє рішення на за. 
х і д н ¡ держави, в першу чергу 
на ЗДА, які ніби при<, мішено 
приготовляють нову світову 
війну. СССР ·представляє се
бе, як ту державу, яка завжди 
змагала і змагає д о миру та 
перша зажадала тотального і 
генерального роззброєння, а-
ле — мовляв — західні д ер 
жави не погоджуються на 
нього та замість роззброєння 
домагаються міжна р о д н о ї 
контролі над збр о є н м я м. 
„Справи д і й ш л и д о того пунк
ту — кажеться в тому комуні, 
каті буквально — щ о керівні 
державні мужі З'сднн. Дер
жав і їх союзників висловлю
ють погрози, щ о вони вхоп
лять за зброю і розпутають 
війну, як протизахід проти 
п¡дпнсання мирового договору 
з Німецькою Демократичною 
Республікою". Тому СССР рі
шив ВІДНОВИТИ нуклеарні дос
ліди, щоб НЄ д о п у с т и т и ДО 
збросневої переваги Заходу. 
Большевики покликуют ь с я 
на прецедент катастрофаль 

КАНАДІЙСЬКА „ЧАЙКА" ВИСТУПИТЬ 
В СУБОТУ НА СОЮЗІВЦІ 

Генерал Семаль Гурзель кандидує на 

Німеччини у першій стадії 
війни проти СССР і таке, мов
ляв, не може тепер повторити
ся. Так само за невдачу Же
невської конференції про при
п и н е н н я атомових дослідів, я· 
ка триває від 31 жовтня 1958 
p., Совсти облудно скидають 
вину на ЗДА й Англію, що ні
бн ті держави настоювали 
тільки на своє право контролі 

кі дали б їм змогу удоскона
лювати свою зброю. Совстська 
заява роїться від пропаган· 
дивних зворотів, від брехонь 
і фальшів. Так наприклад у 
зв'язку з згаданою невдачною 
Женевською к о н ференцісю 
говориться в тому комунікаті 
буквально: „Замість ділового 
розгляду совстської пропози
ції, уряди З'сдинених Держав 
і Англії воліли займатися пе· 
режуванням її змісту та пус
тим фабрикуванням у я в н нх 
інтенцій Совстського Союзу". 
Совстський Союз заявляє, що 
його нові нуклеарні досліди 
мають на цілі не війну, а мир, 
бо „прохолодять гарячі голо
ви імперіслістичннх паліїв 
війни". Водночас Совстн на
хваляються, що вже тепер во
ни в стані висилати „в кож
ний пункт ґльобу" свої нук
леарні ракети з атомовими на. 
боями велетенської сили. Со
встські учені — кажеться в 
тому комунікат¡ — „внпрацю. 
вали проекти створення пре· 
потужніх нуклеарних бомб" 
силою до мільйона тонн Ті I T . 

Речник державного депар
таменту Лінкольн Вант зая
вив у зв'язку з тим советськнм 
комунікатом, що дуже швид
ко прийде відповідна амери
канська заява. За американ
ськими г а з е т а м и , м о ж н а спо
діватися, що так само ЗДА 
приступлять негайно до нової 
серії штучних "чосв¡дчальних 
атомово-воднеь ¿ вибухів.. На 
пресовій конференції Прези
дента в минулу, середу не бу-них для СССР наслідків збро 

ГІТЛері¤СЬКОі f-лЬ^ЩЬ ВІДОІІОСТСІІ Про ТЄ COOCT-' ське рішення. Президент запо
вів був тільки, що доля Же
невської атомової конференції 
виясниться і вирішиться п¡д 
кінець наступного тижня та 
що тоді повернеться до Ва
шингтону на наради амерн· 
ський делегат на тій конфе
ренції Артур Дін. Американ
ські радіостаціл перехопили 
частину комунікату. ТАСС-а 

всяких підозрілих вибухів та 'до центральної Азії з комен· 
водночас хотіли переводити тарем про рішення Совєт¡в 
підземні нуклеарні внбухи, я- відновити атомові досліди. 

)ССР знову актуалізує справу колоніалізму 
в Об'єднаних Націях 

Об'єднані Нації. — Совст
ський Союз зголосив офіцій
но вимогу поставити на ден
ний порядок найближчої се-нового турецького президента 

Анкара.~— Військова хун- вол¡ парламенту, однак ту· с ¡ ¡ Генеральної Асамблеї що 
та яка править в Туреччині рецькнй парламент не виби-¡ 1 9 

від часу Державного перево· р а с кандидатів, а тільки за·¦ колоніалізму, вимага· 
роту в трави« 1960 року, про· тве¢джує тих. що ,х делегу. І £ перевірення, чи здійсне· 
голосила, що вона обрала її вали політичні партії. Сенса·І ' л Ю ц і ю з 13 грудня 
лідера прем єра генерала Се-¡щю у Туреччині викликала м н н / . п р о ,.„ЄгайнІ захо· 
таля Гурзеля як кандидата вістка, що до нового парля·' 
на нового презндента Туреч-¦ менту кандндуватиме син а-
чнни. Після арештуванияі рештованого прем'єра, свого 
президента, Селяля Баяра і |часу „сильного мужа" Туреч· 
гірем'сра Аднана Мендереса, чини. Аднана Мендереса. Цей 
та більшосте їх прихильників¦ останній, як теж вищеназва· 

Союзівка, Кергонксон. — 
Субота цьогорічного велико
го „кінця тижня" на' Оселі 
Українського Народного Со
юзу „Союзівці" проходитиме 
не тільки п¡д знаком спорто-
зих змагань, але теж й під 
шакои великої мистецької ім
прези — виступу відомої ук
раїнської танцювальної групи 
..Чайка" з Гемилтону в Кана· 
і ¡ . відомої із свого успішного 
виступу на Союзівці в серпні 
минулого року. Виступить 
„Чайка" в суботу 2-го верес
ня ц. р. під проводом свого 
мистецького керівника Слав
ка Клуня. До складу цісї тан
цювальної групи входить я-

ськнх національних танків та 
хороводів. Крім того „С/>юзів· 
ча" притягне в ці дні '*багато 
українців з усіх сторін ЗДА. 
зацікавлених великими тені· 
ювими і плавацькими зма
ганнями, що відбудуться в ці 
ін¡ на спортових кортах, пло· 
цах і на басейні „Союзівки" 
цісї оселі Українського На
родного Союзу в Кетскільсь· 
<их горах, і що в них бра
тиме участь понад 100 змагу· 
н¡в з р і зних спортових клюбів 
ЗДА. Вечорами кожного дня 
— в п'ятницю 1-го вересня, 
в суботу 2-го вересня і внеді· 
лю — 3-го вересня — відбу
дуться забави з танцями, до 

і співробітників, в Туреччині 
був диктаторський режим. 
Перші вибори з того часу від
будуться у жовтні цього року. 
Ген. Гурзель не заперечив і 
не потвердив свосї канднда· 

ннй президент Селяль Баяр, 
сидять у в'язниці і чекають 
на присуд. Прокуратор у за
тяжному масовому судовому 
процесі зажадав для кол. пре
зндента і кол. прем'єра кари 

тури і відкликався лише до смерти. 

Репрезентація СУ СТА взяла участь в 14-му 
Конгресі Американських Студентів 

Медісон, Виск. — В 14-ому його закінчив свою промову 
Конгресі Крайової Асоціації уривком з твору „Тарас Буль· 
Студентів З'сдннених Держав ба" і зауважив, що цей опис 

кнх 50 осіб, старших і молоді, |яких приграватиме відома op· 
і вони' виведуть ряд україн· кестра „Амор". 

Америки (ЮСНЕИ), що від
бувалася в днях 20-30 серпня 
ц. р. в приміщеннях Вискан· 
синського Університету ¡ що в 
в ній брало участь понад 400 
делегатів з усіх університетів 
Америки, взяли участь, як об
серватори, теж й українські 
студенти, представники Союзу 
Українських Студенте ь к и х 
Товариств Америки (СУСТА) 
- його президент Володимир 

Прибила, другий в і це-прези
дент для зовнішніх зв'язків — 
Вогдан Футей, генеральна се
кретарка — Маруся Прибила 
і голова Комісії Фонду Укра
їнознавства Таня Матійців. 
Вони брали участь в дискусії 
і виступали теж з проектами 
резолюцій. П¡д час відкриття 

дн" для признання незалеж
носте всім вірчим територіям 
Об'єднаних Націй та решті іс
нуючих колоній. Ту резолю
цію прийнято тоді 89 голоса
ми, прн 10 голосах, що стри
мались. Тодішній внесок Со
встського Союзу, щоб найда· 
лі до одного року признати 
повну державну самостійність 
всім вірчим територіям — від
кинено. Тепер Совстн внмага 
ють, щоб визначити остаточ
ний термін для проголошення 

чих територій і колоній, при 
чому вони знову представля
ють себе, як єдиних оборон
ців колоніальних народів. Со
встська нота з прикметним 
комуністичним цинізмом на-
р¡кас, що в існуючих коло
ніях „нема елементарних де
мократичних прав і свобод". 
Теперішня совстська вимога 
перевести в Об'єднаних Наці
ях нову дебату над колонія· 
лізмомо мас на цілі — ствер
джують західні коментатори 
— приєднати собі всі азій
сько - африканські країни в 
часі гострого конфлікту за 
Берлін. Совсти, стрінувшись в 
минулому році тільки з дуже 
слабким відпором збоку за
хідніх країн, які не викорис
тали вповні нагоди для кон
трнаступу проте совстського 
колоніялізму, рахують на те, 
що й тепер західні держави 

такої державносте всіх вір· будуть делікатні й мовчазні. 

У С В І Т І 

Конгресу ЮСНСей предсідннк. що. 

„російських" козаків написав 
один з найвидатніших рос ійсь 
ких письменників. Н е г а й н о , 
українські студенти підійшли 
до президента, представилися 
і пояснили йому, що Гоголь 
був українцем і описував За
поріжжя і українських коза
ків. Предс¡дник^<онгресу обі
цяв, що спростує це публічно 
і розповсюднить вндкрукува· 
не спростування між |учасни
ками конгресу. Це .спросту
вання відбулося підчас одні
єї з пленарних сесій. Крім 
цього українські студенти 
зорганізували для учасників 
Конгресу виставку „Понево
лених Націй", як теж вистав
ку української культури — 
різьби, вишивок, кераміки то-

· Н а ЛИНВОВІЙ залі .ПІНЦІ в 
Альпах, що лучить французь
ке літииіце ШамонІ з італійсь
кою місцевістю Курмас у під
ніжжя Монт Блянку. сталась в 
минулий вівторок 'катастрофа: 
французький військовий літак· 
„джет" перерізав одну линву, 
внаслідок чого один вагончик 
з шістьма особами злетів в 
глибину 5 0 0 стіп. Всі згинули 
— 4-членна німецька родина та 
італійський турист з сином. ЗО 
осіб в інших линвових вагонах 
повисли в повітрі і врятовано 
їх частинно.ге.·пктоптерами, ча
стинно негайною напраною 
шкоди. С¤ричннннк катастро
фи, французи.ни літак, безпеч
но залетів на летовнще. Пілот 
дізнався аж згодом, що спри
чинив смерть шістьох осіб. 

· У Східній Німеччині так 
з в а н а Об'єднана соціялістнчна, 
себто насправді керівна кому
ністична партія повела кампа
нію проти „ледарів" поміж фа
бричними робітниками та селя
нами. Ваверку Пльду Рібе за 
суджено на 6 місяців примусо 

вих робіт та 6 місяців в 'язниці 
з а відмову працювати в суботу 

неділю на полі. Опірних ро· 
бітників ватаги комуністично! 
фабричної поліції фізично по
бивають. 

· Горст Штайн, < дні< із най
видатніших с у ч а с н і · \ НІМЄЦЬКИХ 
диригентів, був диригентом по
ловину сезону в Державній 0 -
пері в Східньсму Берліні та по
ловину сезону в Оперному домі 
в Гамбурзі, в Західній Німеч
чині. Відрізання Східнього Бер
ліну від Заходу заскочило Йо
го, як він буз <-.··л·.· в Гамбурзі. 
Він рішив залишитись в Захід
ній Німеччині та виповів пра
цю в східньо берлінській опері. 

· У Західньому Берліні а-
мериканська й англійська вій
ськові залоги перевели манев
ри, які мали на цілі зазнайо
мити з містом новоприбулих а-
мернканськнх вояків га прив
чити ьх до умов вуличнсі війни. 
Маневри переводжено серед 
найбільшого вуличного руху, 
що було сенсацією для берлін· 
ців. 
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З'їзд невтралістів у Беоґрад¡ 
Увагу політичних кіл світу привертає 

сьогодні, поза Берлінського кризою, замая· 
на прапорамі! 26-ти держав столиця Юго
славії, Београд, де 1-го вересня починається 
конфетжнція невтралістичних держав Евро
пи, Азії й Африки. Що конференцію Дехто 
намагається трактувати, як початок творен
ня „третьої сили", чи пак „третього б льо
ну" в сучасній світовій ситуації. 

Не зважаючи на те, що учасники бео
град ської конференції визначають себе як 
„нейтралістів", у вій категорично відмови
лися брати участь такі клясичні нейтральні 
країни, як Швейцарія, Швеція, Австрія. З 
другого боку, між „иевтралістичними", зна
чить „иезобов'язанимн" і незв язаними ні
бито з сучасними політичними бльокамн 
учасниками конференції є безсумнівні сате
літи Москви, як Куба, чи прихильники „ко-
екаистенції" з СССР, як Гана. Індонезія й 
ін. Саме це надає подекуди невиразного, а 
то й підозрілого характеру цій „невтраліс· 
тичаій" конференції, що її ініціяторами бу
ли президент комуністичної Югославії Тіто, 
президевт Об'єднаної Арабської Республі
ки Нассер та інші учасники підготовної на
ради, що відбулася в Каїро у червні цього 
року. 

У београдській конференції беруть у-
часть ¤ід проводом своїх цісарів, королів, 
президентів і прем'єрів делегації таких дер
жав: Афганістану. Альжнру, Бірми, Кам
боджі, Цейльону, Кипру, Куби, Етіопії, Га
ни, Гвінеї, Індії, Індонезії, Іраку, Ливану. 
Малі, Мехіко, Марокко, Непалю, Савдійськоі 
Арабії, Сомалі, Судану, Танганьїки, Тунісії, 
Об'єднаної Арабської Республіка, Ємену, і 
Югославії. Своїх обсерваторів вислали та
кож на конференцію три південноамери
канські держави -— Болівія, Бразилія і Ек
вадор. Не запрошено з якихось оглядів пред
ставників 11 африканських держси. з-поміж 
тих, що недавно одержали від Франції виз
наний, свосї незалежності!. 

Принципи і критерії для визначення, 
котра держава може б >ти „незобов'язаною" 
і відповідною для участи в конференції, 
встановлено ще в червні цього року на на
раді в Каїро. Згідно з ЦИМИ критеріями, „не· 
зобов'язана" держава: 1 ) мусить бути полі
тично незалежною і дотримузатнся політи
ки мирної коекзистенції і „незобов'язанос· 
яг", £) не с*тіс підписувати ніяких двобіч
них і багатобічних пактів і 3) мас підтри
мувати всіма засобами справу визволення 
..поневолених народів". Згідно з цими нас
тановами на денний порядок конференції 
поставлено такі справи, як встановлення і 
посилення миру й світової безпеки, поша
нування права на самовизначення, справа 
національної суверенності! і незайманости, 
расової дискримінації, загального роззбро
єння, мирного співіснування і здійснення 
потрібних змін у структурі Об'єднаних На
цій. 

Якщо судити з цього порядку нарад, 
всі ці справи хоч і можуть бути використані 
для засуджування актуальної політики і За
ходу і Сходу, в основному вонп йтимуть по 
лінії тенденцій совстської політики, зокрема 
тих напрямних, що булн встановлені під 
час наради 81-ої комуністичних партій у Мо
скві в листопаді 1960 року. Тому треба сум
ніватися, чи такі, наприклад, справи, як 
право самовизначення і підтримка ви здоль
них змагань поневолених народів, охоплю
ватимуть також країни та народи, що стали 
жертвами совстського поневолення. Скоріше 
можна думати, що Тіто, і Нассер, і навіть 
Неру, дозволяючи на гострі атаки проти 
ЗДА та „західнього колоніалізму", не дозво
лять не тільки затаврувати, але й навіть 
згадувати совстськнй колоніалізм і понево
лені ним народи. 

Що так воно буде, доводить і угодівська 
супроти Совстського Союлу політика ініція· 
торів Београдської конференції і примирли
ве ставлення до совстського колоніалізму 
більшості! з-поміж прнявннх у Београді 
„невтралістів". За волю справді поневоле
них народ½ вони не стануть! 

Два комплекси. 
Мова йде про настрої в З'єднненнх Дер

жавах і̄  про, так би мовити, психологічну 
настанову американських громадян до Со
встського Союзу. Очевидно, що в сучасній 
холодній війні, яка кожної хвилини може 
перейти в гарячу, настрої широких кол на
роду мають величезне значення і для мора
лі збройнігх сил і дли законодавства в ді
лянці кранової безпеки, не кажучи вже про 
поточну закордонну політику. 

Від часу, коли большевики випустили 
свого першого „спутніка", настрій пересіч
ного американця, що хитався між самозадо
воленням, переконанням у. вищості Амери
ки в усіх ділянках та у легковажному від
ношенні до большевиків. — раптово змінив
ся. Під впливом заяв дійсних та уявних фа
хівців, вінськоввків і вчених, як також під 
впливом совстської пропаганди й заяв со
встських проводирів про нібито значну пе
ревагу большевицької ракетної зброї, про 
щорічні випуски численних абсольвентів со
встських високих технічних шкіл, про ГОЛО-
вокружні. ослгн совстської промислової та 
сільськогосподарської продукції, яка в та
кому й такому році „наздожене і випере
дить" продукцію ЗДА — частина американ
ського громадянства почала схилятися до 
песимістичних висновків, які загрожували 
своєрідним комплексом меш¤овартости. Ра
птово збільшилася кількість американських 
туристів, які їздять до СССР, щоб подивити
ся на той „край чудес". 

Аж ось після приїзду до СССР, впро
довж кількох днів, а то ¡і годин, — ствер
джує московський кореспондент ,.Ню Иорк 
Таймсу" Сеймур Топпінґ, — неначе на по
мах чудодійної палички, зникає подив 
для совстських осягів. Американський ту
рист переконується, що найкращий совст
ський готель з його обслугою й усіма виго
дами дорівнює лише друго· чи третьорядно
му американському готелеві. Одноманітні й 
пересічної якостн харчі по ресторанах, не
можливість дати випрати білизну І вичисти
ти й випрасувати обрання, сірість і погана 
якість одягу підсовстськнх громадян, черги 
перед крамницями, брак паперових торби· 
нок.скупченість кількох родин в одному по
мешканні без ванни, все це провалює без 
сліду романтичний образ совстського царст
ва, ви але канни в у яві пі до впливом „спут· 
піків" і д ·о ·т НА тему совстської могутяости. 
І американський турист, ствердивши, що 
ЖИТТЬОВИЙ рівень совстських громадян жа
люгідно ПРИМІТИВНИЙ у порівнянні з амери
канським, кидається в протилежну край
ність і перестає вірити, що Совстн взагалі 
мають атомову зброю і можуть висилати в 
міжлляиетні простори ракети та ще з жи
вими астронавтами. Названий американсь
кий кореспондент слушно звертає увагу на 
те, що ці обидва комплекси характеристичні 
для людей, які не бачать лісу за окремими 
деревами, і підкреслює, що саме завдяки 
безприкладному визискові населення совст
ськнй уряд може випускати „спутніки". 

Нам, українцям і всім іншим, що похо
дить із Сходу Европи, не загрожує ні один 
із тих комплексів. Західня людина, яка не 
знає перед· і післяреволюційної Росії, не 
вснлі зрозуміти ані совстських потьомкінсь
ких сіл, ані большевицької патологічної 
шпигуноманії. Це правда, що підозру вик
ликав кожне повідомлення ТАСС'у про нові 
совстські ослгн. що їх не можна перевірити. 
Взявши на увагу забріханість совстської 
пропаганди і дійсну фаховість большевиків 
у придумуванні всяких штук для замилю
вання Заходові очей, годі дивуватися недо
вір'ю, що його викликають комунікати про 
„спутніків" і астронавтів. Але водночас не 
слід забувати, що большевики ие допуска
ють нікого не тільки до своїх дослідних 
лабораторій та ракетних станиць, але й на
віть звичайну цегельню охороняють в СС
СР сторожі, як засекречений мілітарний об'
єкт. Пізнавши без комплексів, — мізерію 
піДсовстського життя і безжалісну експлуа
таційну систему большевнцького режиму, 
можна зрозуміти iioro Імперіалізм. 

Проф. Едвард Жарськнй 

ВАГА ШКІЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Початок кожного нового ментовуе її в одну свідому гро· 

року викликає серед нас но
ві клопоти й нові зусилля, 
щоб з нашої молоді виросли 
люди, які зуміли б не лише 
задержати українську грома
ду на ослгн он ому вже рівні, 
але »і запевнили їй дальший 
розвиток. Щоб добитись цьо
го, замало „народитися укра
їнцем" чн бути членом такої 
або іншої української органі
зації, клюбу, товариства -— 
треба ще бути творчим, ак
тивний членом спільноти, тре
ба пізнати і зжитися з її жит
тям, традицією, історією, з її 
культурним надбанням, тре

|ба глибоко їх собі засвоїти. 
. Добути це знання, пізнати 
| і с т о р і ю України, її культуру, 
1 витворити український дух, 
жити ним — дозволяють на
шій молоді лише школи й 
курси українознавства, що по
винні бути в кожній місцевос
ті, де живуть українці, де с 
хоч декілька українських ді
тей. 

Воля і завдання шкіл та 
курсів українознавства дуже 
широкі і для існування укра
їнської громади дуже важливі 

Завдання шкіл українознав
ства не об межу сться тільки 
вивченням того чи іншого 
предмету, запам'ятанням тих 
чи інших історичних дат, пріз
вищ чи творів; тут мас місце 
ще й інший, дуже важливий 
процес, що відбувається саме 
на підложжі витворених ук
раїнським народом культур
них дібр. Цей процес склада
ється не тільки з розуміння 
і\ вживання культурних над
бань, але й витворення нових, 
а що найважніше — форму
вання нових поколінь на *іс
нуючій культурі для активної 
та творчої в ній участи. І як
раз цей сКомпліковаиий про
цес є саме тим, що звемо ку
льтурним життям. 

Релігійні, моральні, естетич
ні ідеали спонукають до без
упинної праці на національ
ному, культурному Грунті. Це 
— своєрідна реалізація укра
їнської культури, її розвиван
ня наростаючим поколінням. 
Тут наче взаємно перепліта
ються два світи, які витворю
ють нову людську особовість; 
одним із цих світів є україн
ська культура, другим — ін
дивідуальність в и х овання. 
Глибоко заснована українсь
ка культура формує його, ви
робляє духово, творить чле
ном свого народу, впрова
джує в круг загальноукраїн
ських вартостей. Увесь цей«| 
процес можна назвати проце
сом духової асиміляції, при 
чому не тільки українська ку
льтура асимілює вихованця, 
але й вихованець асимілює у· 
країнську культуру. Коли ку
льтурні добра будуть так гли
боко засвоєні, що врешті ста
нуть особистим світом люди
ни — тоді забарвлюються во
ни його індивідуальністю, ста
ють його власною культурою, 
його власним скарбом. 

Високоцінні й різнородні 
культурні добра, що їх прид
бав український народ впро
довж довгих сторіч — це пер
шорядні чннннкн для вихо
вання характеру, тривка осно
ва формування особовості!, не
вичерпне джерело духової по
живи для розвитку і закріп
лення психічно - інтелектуа
льних, релігійно - моральних, 
естетичних, суспільних, наці
онально - державних прикмет. 
Ця спільна духова пожива, що 
її одержує наша молодь у 
школах українознавства, зце· 

маду. а рівночасно забезпе
чу, тяглкггь і с л о с н і с т ь у да
льших діях, постійно підіймає 
на висоти ідеалу сильного ха
рактером, с в і д о м о г о г р о м а д я 
нина . українця. 

Збудований у душах молоді 
спільний фундамент почу
вань, думок і змагань дозво
ляв їй краще пізнати й розу
міти одне одного, краще стгів-
діятн тоді, коли цього вима
гатиме добро народу, держа
ви. 

У цьому й полягає вартість 
шкіл українознавства, у цьо
м>' н запорука їх дальшого 
розвитку. 

Хай же не буде ані одної 
української громади, що , но 
Мала б свосї школи україно
знавства! Хай не буде ні од
ної української дитини, яка б 
не в ч а щ а л а до школи украї
нознавства ! 

ПРОБЛЕМИ СОВЄТСЬКОГО 
КОЛОНІАЛІЗМУ 

<З наукової конференції в Мюнхені 26 - 2 4 лиши 1961 р.) 

(1) 
Інститут для вивчення СС- народів". На цю криводушну CP у Мюнхені, в якому пра

цюють також українські до
слідники проблем СССР, що
року скликає конференції, 
присвячені одній, наперед ви
значеній темі. 1960-го року 
темою конфере·нції Інституту 
була проблема створення „є-
Дииої совстської нації". На 
цьогорічній конференції — 
тринадцятій а черги — темою 
був „совєтський колоніа
лізм". 

Легко зрозуміти, чому са
ме цю тему взято в цім році 
ва обговорення конференції 
Інституту. Аджеж Кремль ве
де невпинну пропаганду про
ти колоніалізму західніх дер
жав в цілому світі і виступає 
в різних країнах у фальшивій 
ролі „оборонця поневолених 

БЕЗРОБІПЯ ВНАСЛІДОК МЕХАНІЗАЦІЇ 
ПРАЦІ 

Механізація праці 
більше поширюється і стає 
важливою господарською про
блемою, якою цікавляться у-
пяд. представники зорганізо
ваного робітництва та еконо
місті!. 

Внаслідок механізації ро
бітники втрачають працю, бо 
нові машини заступають люд
ські руки. Отже найважливі
шою справою є знайти пра
цю для безробітних, які втра
чають її під час росту еконо
міки. 

Дехто гадає, щ о вистачить 
порсвишколити робітників, і 
зони легко зможуть знайти 
собі затруднення в інших фа
хах. Але це не зовсім так, бо 
технологічний поступ відбу
вається майже в усіх галузях 
промнсловости. 
Президент Спілки Нафтових 

Хемічних і Атомовях Робітни
ків О. А. Найт, який є одно
часно віце · ¤резидентом А-
мсрнкаиської Федерації Пра
ці — Конгресу Індустрійннх 
Організацій, з а я в и в , що пере
гнійні л звільнених із праці 
робітників не розв'язує проб
леми, бо тільки малий відсо
ток перевишколених робітни
ків може дістати працю в ін
ших ділянках промнсловости 

'Очолювана Найтом спілка 
нараховує 200,000 робітників, 
з чого 5с,'е, це значить 10.000 
робітників, залишилися без 
праці внаслідок механізації 
процесів виробництва. Втра
чають працю переважно наф
тові і хемічні робітники, бо а-
тОмова промисловість перебу
ває в такій стадії розвитку, 
що не звільняє робітників. 
Звільнені з праці нафтові й 
хемічні робітники не можуть 
знайти нового затруднення, 
хоч і перейшли фаховий пе· 
реввшкіл. 

Тож Найт пропонує нові за
ходи, щоб допомогти безро
бітним, які не працюють то
му, що їхню працю викону
ють машини. На його думку, 
треба в цій ділянці здійснити 
таку програму, крім дотепе
рішнього перевишколу: 

1) Збільшити допомогу без-
роб¡тішм. щоб полегшити 
життя родин безробітних та 
щоб збільшити їхні видатки 
на найважливіші потреби; 

2) Зорганізувати в держав
ному, стейтовому і міському 
маштабі резервові місця пра
ці, що їх, на випадок потреби, 
могли б займати безробітні і 
залишати, коли знайдуть ло-

що раз стійн у працю. Федеральний 
уряд повинен створювати нові 
варстати праці, зокрема буду
вати атомові фабрики, для о-
солоджуваиия морської води, 
щоб робити її придатною до 
вжитку — в домах, підприєм
ствах, для зрошування ріль· 
ної землі; 

3) Надати урядові право 
зменшувати стандартне тиж
неве число годин праці, яке 
становить тепер 40 годин, ко
ли число безробітних збіль· 
шусться до небезпечного для 
економіки країни відсотка. Це 
дало б можливість збільшува
ти число затрудненнх. 

Представник зорганізовано 
робітництва. О. А. Найт, зай
має визначне становище се
ред робітничих провідників. 
Його згадували як можливо
го наступника презндента 
АФЛ - ІЛО Джорджа Міні, 
коли б той зрезнґнував. 

У пресовому інтервю Найт 
заявив, що проблема автома
тизації праці мусять бути роз
в'язана якнайскорше, бо вона 
Є надзвичайно важливою не 
тільки внутрішньою, але й за 
кордонною справою. Уряди 
комуністичних країн хвалять
ся, що в них немає безробіт
тя. Це є правда, там дійсно 
немає місця на лк>ксус безро
біття, бо в невільничій комуні
стичній системі всі мусять ро
бити за мізерну платню те, 
що їм диктаторська влада на
казує. Але цього явища не 
розуміють люди в азійських і 
африканських країнах. 

Вільний світ мусить розв'я
зати цю проблему і показати 
недорозвиненим країнам, що 
механізація праці, — це до
рога до розвитку економіки і 
до кращого добробуту насе
лення. 

пропаганду Москви західній 
світ мало звертає уваги, і в 
різних країнах „антнколоні-
яльна" кампанія Москви зу
стрічає п рили л и ш к і в . Конфе
ренція Мюнхенського Інсти
туту для вивчення СССР ви
конала корисну роботу, по
казавши, що московський 
„брат", який галасує на ввесь 
світ про „сучок в оці" інших, 
не хоче бачити „колоди" у 
власному оці. 

Як референти і учасники 
дискусії на конференції вис
тупали не тільки спІ8робггнн-
кн інституту, але також нау
ковці з Америки, Франції. Ав
стрії, Німеччини, Англії, Шве
ції та інших країн. Щоб умо
жливити ширшу дискусію, у-
порядники конференції пере 
дали доповіді референтвз у 
часникам конференції напе
ред, на письмі (англійською, 
німецькою та росШською мо
вами). Доповідачі обмежили
ся тільки вступними словами, 
подавши головні думки своїх 
рефератів. 

Вступом до дискусії над 
проблемами совстського коло· 
ніялізму була доповідь проф. 
Панаса Феденка під назвою: 
„Основні риси совстського ко-
лоніялізму — колоніалізму 
нового типу". Ця доповідь дає 
огляд теорій і практики ро
сійської комуністичної партії 
(насамперед — Леніна) щодо 
народів, поневолених Росією. 

На основі писань Леніна, 
Сталіна та інших вождів ро
сійського большевнзму, проф 
Феденко показав, що російсь
ка комуністична партія в за
саді ворожо ставилась до бо
ротьби народів царської Ро
сії за відокремлення і тво
рення власних незалежних 
держав: „Відокремлення — 
це зовсім не ваш плян. Від
окремлення ми зовсім не про
повідуємо. Взагалі — ми про· 

ТРИВОЖНІ¾ІСТІ · 
Тривожні вісті приходять до 

нас з України. Правду ска
завши, вони ніколи інакшими 
ft не були, та все ж таки ос
танніми роками, перед кри
зою в Берліні, ці вісті були 
спокійніші. В листах наші лю
ди часом одверто; ¡а часом за
масковано писали про свою 
біду й нужду, але більше а-
бо менше з нею погоджува
лись, бо їхнє життя не було 
безпосередньо загрЬжене. По
дібне наставленая спостеріга
ли також принагідні відвіду
вачі в Україні. 

Але від часу виникнення 
Берлінської кризИ ситуація 
значно погіршилася. Листів· з 
України пошта приносить те
пер далеко менше, ніж рані
ше. Також зміст листів уже не 
той, що був недавно: з них 
віє нуди більшою пригнобле
ністю і безнадійністю. Багато 
листів кінчається " про речис
тою, сумною фразою „ие 
знаю, чн ще до Вас напишу", 
в інших читаємо: „не пишіть 
до нас більше і нічого нам не 
посилайте, ми нічого не по
требуємо", хоч із змісту листа 
видно, що всього потребують. 
З листів виходить, що бага
тьох чоловіків, навіть по 30-ЦІ, 
покликано до військової слу
жби. 

Всі ці тривожні вістки до
повнюють оповідання відвіду
вачів. Вони стверджують, що 
на кожному кроці помітний в 
Україні збільшений терор. Ко
ли раніше люди з цікавістю 
приглядалися туристам, тепер 
стараються уникати їх, ма
буть зі страху, щоб хто з ту
ристів не заговорив до них. 
Один із останніх відвідува
чів оповідає, що коли, нареш
ті? влада дозволила його рід
ним відвідати його в готеле· 
*зій кімнаті в місті, бо на село 
його не пустили, — один із 
свояків, по довгих роках роз
луки, зустрів його перестері
гаючий рухом руки й опісля 
швидко написав на клаптико
ві паперу: „Нічого в¾ гово
ри ' 

М О Ж Е Т А К Н Е Т Р Е Б А . . . 

Може так не треба. 
Може даром жду, 
Може не для тебе 
Ночі бережу. 

Ночі 1 спітанкн, 
Сутінків тепло... 
Можо все минулось. 
Може все пройшло .. 

Може десь далеко, 
Аж по той бік ночі, 
Т и цілуєш з а р а з 
Інші карі очі?. . 

І Р И Н А Р Е Н Т 
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З доповіді, прочитаної в Літературно-Мнстецькому 
Клюбі в ·Ню Норку. 
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ДІЯННЯ ІДЕАЛУ. | Руської Церкви, хоч ми з За
ходу Руси і не з Твоєї дісце· 
зії. Тож просимо: дай нам з 
Краю духовних, дай нам бла
гословлений на .будову цер-

Коли я вийшов із заложсн· 
ня, що підставою громадсько
го діяння є якийсь спільний 
ідеал, то я добачаю його у 
такому першому виразі: 

З місцевості Шенандо. в о-
колиці твердого вугілля, в 
стен ті Пенси лванія, вислано 
до митрополита Спльвестра 
Сембратовнча у Львові пись
мо, вміщене в львівськім „Ді
лі" у квітні 1884 р. із заміт
кою, ЩО це — ..дивне наївне¡ 
письмо". Воно звучало так: і 

„Ми тут. Владико, зайшли| 
самі, хоч незрячі. Але н¢ зов-! 
сім ми ті самі, що в Краю, бо і 
до того щось бракує. Бракує: сано: ..Ми тут, Владико, зай· 

ков, нехай на чужині маємо| 
все, чим свята наша Русь". 

Це було, пригадую, в 1884 
році. А в „Мойсеї" Івана 
Франка з 1905 р. в XVI пісні 
читаємо такі слова: 

Про Оріона пісню тн чув. 
Про гіганта сліпого, 
Що. щоб зір від знскать, 

мандрував 
Аж до сонця самого? 

Коли в листі з 1881 р. напи

най Бога, котрого мн розумі
ли б,, котрого ми по-своєму 
могли б чтнтн. Тн, Владико, 
-Отець рам і тут, бо Отець 

шли самі, хоч незрячі , то ав
тори листа йшли, несвідомо за 
мітнчним гігантом, бажаючи 
„відзискати зір", тобто по-на

шому знайти ідеал в житті, 
„щоб знали ми, куди нам іти 
у слушную годину", як напи
сано в „Гимні Американських 
Українців" Василя Щурата в 
1913 р. 

Цей лист був безпосеред
ньою спонукою для митропо
лита Сембратовнча вислати 
до Америки першого греко· 
католицького священика - ук
раїнця, в особі о. Івана Во
линського, з посланням: .До 
возлюбленнх по Христі руси
нів, греко - католицького об
ряду в А.мери ці". 

Про себе самого і про свою 
початкову працю пише р. Во
линський у своїх „Споминах з 
давніх літ" таке; „Я був пер
шим українським (в оригіна
лі — „руським") священиком 
в Америці, бо я приїхав до 
Шенандо в грудні 1884 р. Бо-
гослуження розпочав я в най
нятій на цю ціль гаді в п. 
Керн прн Мейи Стріт на пер
шому поверсі. Т а м вивайнято 
теж на перші два місяці кім
нати для мене, доки не знай
шовся осібний дім на мешкан
ня в п. Феннінґс, ¤рН Кол 
Стріт. У тій галі (тобто .прн 
Мейн Стріт) відправилося 
перше наше Богослуження — 

вечірня. Це було на св. Мико· 
лая, в четвер 19 грудня 1884 
р. Створення тимчасової кап
лиці иа саме Непорочне За
чаття Пресвятої ·Богородиці 
(22 грудня 1884 р.) припада
ло того року на неділю, отже 
титул першої церкви був Не
порочного Зачаття. З весною 
слідуючого року взялися ми 
до будови церкви на Сен тер 
Стріт і викінчили восени 1886 
р. по св. Мнх ай лі і їй надано 
титул Св. Михайла". 

Так постало ядро ідеалу 
української іміграції в Ново
му Світі. Як бачимо, його пе
рещеплено на підставі релі
гійної традиції з Рідного 
Краю. Але в ж е в самих по ,̄ 
чатках тих заходів прнйшло¯ 
ся „русинам" переборювати 
непередбачені труднощі збоку 
католицьких властей латин
ського обряду в Фнладелфії,' 
яка відіграла в нашій справі 
таку ролю, як у незалежнос
ті Америки з її „Домом Не
залежності!". Негативне ста
новище латинського фила· 
делфіЙського єпископа спону
кало о. Волинського, як гре
ко - католика, йти самостій· 

тннської ієрархії, а це в своє

му часі причинилося до ство
рення окремої Греко - Като
лицької, тобто теперішньої 
Українсько - Католицької G-
рархії з осідком у Фнладелфії, 
де знаходиться столиця Укра
їнського Католицького Мит
рополита. 

Про початий церковної, а з 
тям і народної організації в 
ЗДА збереглося найбільше 
писаних пам'яток як в _Аме
риці, так і в Рідному Краю. В 
українській мові писав про це 
відомий радикальний провід
ник, Михайло Павлик, з за
значенням важливост і ! цер
ковної організації на чужині, 
у львівському часописові „То
вариш" з липня 1888 р. В ан
глійській мові в Америці на
писав цілу розвідку\адв. Ан
дрій Шнпмах в VI томі Като
лицької Енциклопедії 'з 1913 
р. Це — перші автентичні 
джерела до історії українсько
го руху в Америці, не зважа
ючи на те, щ · цей рух зосе
редився довкола Церкви. Це 
цікаве для теперішнього по
коління ще й тому, що перші 
парафіяни церкви в Шенандо 
булн справді ,,незрячі" націо· 

но, отже незалежно від л а · ч н а л ь н о лемки, щ о внмандру 
вали були з західньої облас

ті! Галицької волости. Вони 
мусіли національно перероди
тися, щоб опісля сприйняти 
національну назву й україн
ську ідеологію. 

За твердженням о. Несто· 
ра Дмитрова, одного з пер
ших істориків української 
іміграції в Америці, вже в са
мих ¤очатках церковного ру
ху почали священики, на 
взірцях колишніх братств на 
Україні, засновувати при цер
квах братства під іменами різ
них святих. З тих братств не 
забаром постали братсько-
допомогові союзи, наперед 
Соедп¤еніе Р у с с к і х Грско 
Католнчсских Братств, потім 
(в 1894 р.) Русько-Народннй 
Союз s англійською назвою 
Ruaaian National Union, який 
пишається нині назвою Укра
їнський Народний Союз (Uk
rainian National A s s o c i a t i o n ) . 
З нього вн ловився в 1910 році 
Український Робітничий Со
юз. „Провидіння", „Народна 
Поміч" постали трохи пізніше 

Читайте українські книжки 
ft. галети, бо часте читання 
веде до просвіти, а просвіта 

— це сад« 

ти відокремлення". Це слова 
з листа Леніна до С. Шаумя· 
на, вірменського комуніста з 
6-го грудня 1913-го року. Але, 
бувши непримиренним про
тивником незалежності! наро
дів Росії, Ленін водночас ши
рив фальшиву пропаганду, 
мовляв, його партія визнає 
„суверенність" усіх народів, 
що захочуть відділитися від 
·Росії. 

Коли большевнцька партія 
захопила владу в Росії, Ленін 
уже в грудні 1917 р. проголо
сив війну Українській Народ
ній Республіці, пославши свою 
„червону гвардію" на завою
вання України. Ця російська 
комуністична агресія не була 
виїмком у політиці совстсько
го уряду: те саме сталося з 
Туркестаном, республіками 
народів Кавказу, Фінляндією 
і трьома народами Прибалти
ки : Естонією, Латвією та Лит
вою. 

Опанування територій неро
сійських народів було питан
ням життя і.смерти для кому
ністичного режиму в Росії. 0 -
соблнву вагу мала для Моск
ви окупація України. Проф. 
Феденко навів слова із запис
ки Леніна до комісара Шліх· 
тера, що був посланий в Ук
раїну грабувати селянство. В 
березні 1919 р. Ленін вимагав, 
щоб Шліхтер прислав з Ук«
раїни в Москву 50 мільйонів 
пудів збіжжя до 1-го травня, 
най далі до 1-го червня: „Як
що не довезете, то мн всі по
здихаємо" („околєсм") —т так 
писав Ленін. Також і Сталін 
писав у 1920 році про рішаль· 
ну ролю неросійських „окра
їн" для існування комуністич
ного режиму: 

. .Центральна Росія, це вог
нище світової революції, не 
може довго триматися без до
помоги окраїн, багатих на си
ровину, паливо та продукти 
харчування". 

Доповідач не вважав за по
трібне виясняти членам кон
ференції абсурдности політи
ки урядів Франції, Англії та 
Америки, які в роках 1919-
1920 не хотіли допомагати не
російським народам у їх бо
ротьбі за незалежність. За
хідні великодержавн СПРИЯЛИ 
в той час „білим генералам" 
(Колчак, Денікія, Юденич та 
lav), що прямували до віднов
лення „єдиної неділимої Ро
сії" Особливу ж прив'язаність 
до „єдиної неділимої" вияв
ляв державний секретар ЗДА 
Ленсінґ. Коли навіть адмірал 
Колчак ..верховний правитель 
Росії", прийшов до переконан
ня, що в інтересі успіху бо
ротьби з большевизмом треба 
визнати державну незалеж
ність балтійських народів і У·
країни, — то американський 
державний секретар рішучо 
спротивився тому плянові. 

Мало того: коли наслідком 

З листів та оповідань відві
дувачів виходить, що рівно
часно Із загостренням терору 
та репресій, збільшилась І ну
жда людей. Рабовласницький 
режим ще більше вимагає І ще 
менше дає. До роботи запря
гають старих і немічних, а мі
зерну заробітню 

ПЛАТНЮ лип
ла чують всілякими продук
товими відпадкамн з колгос
пів, бо все забирає держава. 
Деякі люди вже .не видержу
ють. В одному з листів совст
ський цензор переочнв фразу: 
. .Коли ж нарешті Бог змилу
ється і коли иа, голови тих 
червоних дияволів упаде а-
тояова бомба!" 
цісї нерозсудної· політики Мо
сква , .визвольною'.' демагогі
єю в якійсь мірі, привернула 
до себе симпатії неросійських 
народів, загрожених „білою" 
Росією, і створила своєрідну 
совстоьку імперію, то й Й ПІС
ЛЯ цього прем'єр Англії Ллойд 
Джордж не хотів бачити не
безпеки від цієї імперії для 
світу. Ллойд Джордж, дові
д а в ш и с я , що Москва збира
ється в 1921 році захопити не
залежну Грузинську респуб
ліку, заявив, що йото уряд не 
заінтересований в охороні не
залежної Грузії, що була пе
ред тим визнана ¤равио (де 
юре) Францією і Англією. 

Отож, великодержавн Захо
ду в 1918 - 1921 pp. допома
гали творити однно-неділиму 
Російську імлерік\ І коли те
пер ця імперія „наступає ва 
п'яти" західнім;великодержд-
зам, то можна сказати иа це 
словами нашої приповідки: 
..Бачили очі, що купували".. 

Проф. Феденко дав харак
теристику совстського КОЛО-
ніялізму в таких тезах: 

1). Колоніяльна совстська 
імперія, як і інші імперії, ство
рена була воєнними' агресія
ми ; 

2) Особливість естетського 
імперіалізму та колоніалізму 
полягає в тому, що комуніс
тичний уряд уживає „визво
льної" демагогії супроти по
неволених народів і творять в 
першій стадії свого пануван
ня місцеві комуністичні гру
пи, які притягає До адмініст
рації. Але пізніше, коли ,,на
ціональні" комуністи викона
ють свою ролю» ддя Москви, 
їх самих обвинувачують у 
„буржуазному націоналізмі"; 

3) Права мов .неросійських 
народів обмежується і для цих 
народів дається перспектива 
— „злиття" з російським На
родом, якого величають — 
,,старшим братом''; 

4) Господарство народів со
встських „національних рес
публік" залежить-від наказів 
Москви і служить для задово
лення інтересів у першу чер
·гу ·російської ісомуикїглтпи>ї 
бюрократії та економіки Ро
сії, Обсерватор 



НАШИМИ ЩЕДРИМИ ПОЖЕРТВАМИ ЗБУДУЙМО У ВАШИНГТОНІ ПАМ'ЯТНИК, ДОСТОЙНИЙ ВЕЛИКОГО 
ШЕВЧЕНКА. УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ І АМЕРИКАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ! 

ВЕЛИКИЙ КУЛЬТУРНИЙ почин 
У столітні роковини смерти 

Тараса Шевченка украДнці 
Канади побудували йому па
м'ятник. Нещодавно поклони
лись, його пам'яті" незліченні 
маси народу, вшановуючи та
кож твір мнстця, що його у· 
вічннв. 

У цьому гомінкому Шев
ченківському раці '.нікому бу
ло й згадати шю 90-річчя з 
дня н ар один Лесі Українки. 
Але вже давніш,, готувалось 
до того українське жіноцтво. 
Ще в 1955 р. зродилась серед 
Відділі_ Союзу Українок Аме
рики у Клівленді думка — 
поставити їй пам'.тпшк в Ук
раїнському Fopo$. Культури. 
Там уже видніють постаті 
князя Володимира Великого, 
Тараса Шевченка й Івана 
Франка. Чому не станути теж 
їй у. цьому великому сузір'ї? 
Клівленд ська Окружн¡і Рада 

СУА дала почин до створення 
Комітету Побудови Пам'ятни
ка. Мнетець Михайло Череш¯ 
иьовський погодився пам'ят
ник створити. 1 крок по кро
кові, етап за етапом — дозрі
вало це велике дціо.¯ Коштува
ло багато з усніµ> ¦і праці та 
невтомного завзяття. У вели
кій душевній напрузі створив 
цей пам'ятник, Михайло Че-
решньовськнй, як вічну па
м'ятку великої¦ Лесі, але й 
свого творчого духа. Мешкан
ці Ню Иорку могли огляда_ти 
пам'ятник двічі —̂ у формі 
невеликого проекту в 1959 р. і 
а дійсній величині весною 
1061 р. 

Вже закінчився, відлив пос
таті в бронзі й незабаром во
на стане на своєму гранітно

» « 

му ¤осгументі. На тлі з_лені 
Городу, у сусідстві інших 
скульптур, ця подія збере 
знов непроглядні маси наро
ду. Бо в днях 23 і 24 вересня 
ц. р. відбудеться врочисте від
криття пам'ятника перед ук
раїнською громадою.' Треба 
сподіватись, що привітав це 
не тільки Клівленд й околи
ця. Приїдуть напевне з Діт
ройту й поблизької Канади, 
завітають і з Шикаґо, прибу
дуть і зі східніх стейтів. Всі ті, 
що шанують пам'ять великої 
поетки, схочуть пережити цей 
великий мамеит. 

Це ж перший справжній па
м'ятник Лесі Українки! Коли 
не рахувати погруддя, що сто
їть на її могилі в Кнсві і на 
Кавказі, де вона померла, 
вперше бачимо її постать на 
постументі у весь ріст. У віль
ній українській державі це 
здійснилось би скорше. А так 
щойно ті, що покинули рід
ний край із її словом у душі, 
спромоглись віддати їй цю 
честь у 90-річчя народ_и_ і в 
48 літ по її смертн. 

Тому готуймось зустріти це 
свято! Всі українські органі
зації вишлють представників 
на відкриття, щоб засвідчити 
свос признання для цього ве
ликого діла. У першу чергу 
Відділи Союзу Українок Аме
рики, що носять ім'я поетки. 
Але й інших Відділів СУА не 
повинно бракувати. Там, де 
завершується культур_¤_и по
чин, двнгнений силами зорга
нізованого жіноцтва, повинні 
станути всі. Адже їх рук це 
діло! 

Л. Бурачинська 

ПРО УКРАЇНУ НА СЕРБСЬКОМУ 
БЕНКЕТІ 

ДІтройт (H.J. — Тутешні 
серби снтузілстйчн¿ прнпіталн 
гостя з Парижу, к__и_я Михай
ла Петровича Неґоша, внука 
останнього корОлА ·Чорногори, 
Миколи. Влаштований в його 
честь величавий бенкет 19-го 
серпня ц.р., заходом Конгре
гації Сербської ТІравославної 
Церкви, був одночасно полі
тичною маніфестацією проти 
комуністичних режимів у кра
їнах східньої Европн. Князь 
Мнхайло виголосив дві промо
ви. Першу закінчив побажан
нями для різних Країн, поне
волених сьогодні комунізмом, 
словами: „хай ¯живе вільна 
Югославія" (потім Чорного· 
ра, Польща, Румунія) і закін
чив „хан живе вільна Украї
на". 

На бенкеті -промови я л в 
сербські діячі й представники 
і н ш и х народів. Українців реп
резентувала до©т. Маруся Вен, 
президент Міської-Ради. Вона 
з англійської мови перейшла 
на українську і м_і. сказала: 
Наше пов'язання є не тільки 
тни, що мн слов'янського по
ходження, але ііг тим, що 
спільно терпимо тепер у кому, 
ністичиій неволі й це нас 
зближує ще більше до себе> 
Нас усіх лучить спільна доля. 
Ніхто ие може бути добрим 
громадянином А м е р и к и , хто 
не шанує свого,батька, мате
рі й родини. Пам'ятаючи про 

батьківщину наших родичів, 
тим більше мусимо турбува
тись свободою Америки, яка 
сьогодні є одинокою думаю
чою країною і також одинока 
бореться за свободу для гн-
пшх народів". 

Князь Мнхайло теж найшов 
гарячі вислови для ЗДА, на 
які „з надією дивиться сьо
годні ввесь світ". Цей князь 
має в своєму життєписі ге
ройські сторінки, особливо з 
часів гітлерівської окупації 
Франції. Хоч він жив у по
важній загрозі життя і під а-
рештом, проте не дав сво_ї 
згоди, щоб його проголошено 
королем Чорногори. 

Прнсмво віднотуватн прн 
цьому виступ п-ні Марусі Бек, 
яка, як завжди, заявила себе 
українкою на цьому чужине
цькому бенкеті. Українці Діт
ройту повинні докласти всіх 
зусиль, щобн прн близьких 
уже ¤равиборах до Міської 
Ради Дітройту 12 вересня п, р. 
п-ні М Бек здобула внсоко· 
процентову перемогу. 

· У Лондоні натуралізова
ний поляк, КОЛИШНІЙ англійсь
кий летун д-р Е . Зигмунт, до
робившись мастку в торгівлі, 
викупив поважну частину крам
ниць, установ і ресторанів в 
центрі Лондону, у т. зв . ПІка· 
діллі Циркусі. Він задумує збу
дувати там модерний готель і 
театр або кіно. 

Ц Е г к о і ш і г а соворчнб 
В середу, 23 серпня, В при

м і щ е н н я х недавно зак·упленої 
української католицької цер
кви в Лос Анджелосі (наст. о. 
Микола Колтуцькіш) відбув
ся вперше в ньому міс_і Ц е р 
¡· он щ¡ н Соборчик, що його 
очолив Впр. с п н с к о п Иосиф 
Шмондюк в присутності 25 
священиків Західнього Дека
нату Укр. Кат. Єпархії в ЗДА. 
Після св. Літургії та панахи
ди по померлих священиках і 
церковних достойниках Со
борчик відбув свої н а р а д и з' 
кількома доповідями иа теми 
українського церкс«вого жит
тя, в тому числі і ¤ро внут
рішнє устаткування х р а м і в , 
згідно з українською тради
цією. 

ВІСТІ З КАЛІФОРНІЇ 
F . . П Р Е З Е Н Т А Ц Ш Н 1 Ш Х О Р 

Життьова путь патріота о. Аркад¡а Гуглевича 

Перший виступ новостворе-
ного постійного загально-ре-
презентаційиого хору в Лос 
Анджелесі, що складається 
зі співаків усіх трьох укр. 
церков у цьому місті, відбувся 
¤ід орудою мае-стра Володи
мира Божнка на святі „Тиж
ня Поневолених Націй", де 
він здобув признання різвона-
ціональиої маси присутніх. 
Управа хору (голова — інж 
А. Скробко) отримала офіцій
не запрошення вод Інтернаці
онального Інституту до учас
ти в мистецькому інтернаціо
нальному фестивалі, що його 
річно влаштовує та в_дома в 
Америці інституція. 

Іван Овечім> 

Теодор Брик помер у Вінніпегу 

У К Р А Ї Н С Ь К І М У З И Ч Н І К У Р С И 
Ф Н Л А Д Е Л Ф І Я 

Д : р Акт¡и РУДНИЦЬКИЙ 
(форт /сп іли — теоретичні предмети) 

Марія СОКІЛ РУДНИЦЬКА 
(спів — фортепіян — теорет. предмети) 

" зачинають науку 
у ВІВТОРОК, 5-го ВЕРЕСНЯ 1961 

в Малій ¾__і К Л Ю В У Г О Р О Ж А Н — прк Френклін вул. 
В П Й С И — у В І В Т І Р К И по полудні. 

® 

ІСПИТИ · СВІДОЦТВА * ВИСТУПИ УЧНІВ 

В понед ілок 21-го квітня 
1961 року відійшов у в і ч н і с т ь 
бл. п. Теодор Брнк з Вінніпе
гу. ПОКІЙНИЙ залишив залуж
ив, доньку Е. М. Явреико і 
чотирьох синів: Василя, Да
нила, М и х а й л а та І в а н а . 

Теодор Брик приїхав до 
К а н а д и з села Колодіївки, 
Скалатського повіту, Україна, 
в 1909 році. Початково він був 
затрудненнй на різних пра
цях, а головно, як форман. на 
залізниці Сі Па/Ар. З огляду 
на недугу очей, він залишив 
працю в 1944. році і деякий 
час працював на летовнщі у 
Вінніпегу, і тут мешкав в 
своїй хаті разом з донькою. 

В 1927 році Покійний по 
довгих труднощах спровадив 
до Канади з СССР свого бра
та Олександра Брнка, а з Га
личини свою стареньку маму 
і трьох братів: Петра, Григо

рія і Миколу. Хоч це булн по
чатий кризи в Канаді, то од
наче всіма ними вій відповід
но заопікувався. 

На управителя спадщини 
та організатора похорону По
кійний призначив свого брата 
Олександра. У своїм заві· 
щанні Покійний, як свідомий 
українець і патріот, з решти 
свого скромного майна запи
сав $100 на Комітет Українців 
Канади, $100 на Фундацію ім. 
Тараса Шевченка та $200 на 
Всеканадійську У к р а ї нську 
Православну Катедру Пресвя
тої Тронці у Вінніпегу, з якої 
він був похоронений. 

Похоронну відправу завер
шив Пре¤од. о. протоієрей, 
Єронім Грнцнна. Вічна Яому 
Пам'ять! Спочинь, сину укра
їнської землі, у вільній Ка
наді ! 

С. Р. - К. 
» 9 « 

Загальні збори хору „Кобзар" 
v у Филаделфії 

З_га_тьяі-^З¾ори Співочого хо¾у, п. Роксолаиі Гарасимо 
Товариства „Кобзар" у Фнла* 
делфії, які відбулися в вели
кі|ї залі Клюбу Горожан, бу
лн ділові й короткі та прохо
дили в дружній атмосфері, 
створеній всіма приданими. 
Уступаючий голова, п. Олек
сандер Левицький, суттєво об
говорив діяльність „Кобзаря" 
в ост. році, підкресливши чи
малі досягнення „Кобзаря" в 
тому часі, як наспіваний 4-ох 
платівок й їх випуск фірмою 
„Арка", виступи хору в трьох 
Шевченківських к о н ц ергах, 
поїздки „Кобзаря" до Питс-
бурґу та Ню Бронсвіку та у-
спіхи, які хор там відніс, та 
збільшення хору новими, доб
рими членами. 

Піеля звітів секретаря (п. 
Ірина Ільницька), касира (п. 
Марія Сенейко), та голови 
Контрольної Комісії (п. Юрій 
Гаврилів), Загальні Збори, 
які о ч о л ю в а в п. Стефанишнн, 
уділили уступаючій Управі 
абсолюторію та одноголосно 
рішили висловити особливе 
признання та подяку мист-
тецькому керівникові х о р у 
„Кобзар", д-ров¿ А н т о н о в і 
Р у д н и ц ь о м у , та тгіяністці 

ннч, за їх безкорисну працю 
над прнготовлевням Шевчен
ківської програми та їх безко
рисні виступи в Шевченківсь
ких концертах у Филаделфії, 
Питсбурґу та Ню Бронсвіку. 

Прн кінці короткої, зміс
тової дискусії над звітами 
промовляв д-р Рудницький, 
взиваючи до дальшої такої 
дружелюбної, конструктивної 
та гармонійної праці, якою 
вона була в хорі цього року 
під час приготоваиь до юві
лейних Шевченківських кон
цертів. 

На пропозицію виборчої ко
місії вибрано нову У¤р_ву, 
без зайвих дискусій в складі: 
голова — Володимир Жила
вий, містсих>лрва — Ірина 
Ільницьна, секретар — Окса
на Генґало, скарбник Марія 
С е н е й к о , адміністратор — 
Дмитро Стулкове ький, імпрс· 
завий референт Орест Гераси
мович, бібліотекар — Дмитро 
Се нюх. Контрольна Комісія: 
Анна Дражньовська, 'Олек
сандер Левицький, Оснп Фн-
л н позич. Товариський суд· 
Стефа Григорчук, Василь На-
драґа і Кость Пастушак. 

О. І. 

Нова українська торговельна станиця 
і нігті продукти Недавно був анонс торго

вельної фірми W. W. Export -і 
Import Co. про виставку Теле
візорів і Радіо - Фоно Апара
тів, яку ця фірма улаштовує 
в Нюарку, Н. Дж. 

На виставці є самі нові мо
дерні й досконала телевізори 
та стерео радіо -фоно апара
ти німецької продукції, марки 
Імперіял та Фаворит, що їх ця 
фірма імпортує з Н і м е ч ч и н и . 

Апарати Імперіял та Фаво
рит добре відомі на вільному 
міжнародному ринку своєю 
високою якістю та "легко пе 
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ках низькі відсотки 1 б>л платне обезпечепяя в разі не
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Голосіться в цілі описання дивіденди за 1 півріччя 1961 р. 

Подавайте кож¤очасну зміну _др-̄ ·*t 

ревшцують 
цій галузі. 

Ми переконані, що вистав 
ка викличе широке зацікав 
леиия теж і серед українсько
го загалу не тільки в стейті 
Ню Джерзі, але теж в інших 
сусідніх стейтах. В и с т а в к у 
можна оглянути без жадного 
зобов'язання. Зокр>ема люби 
телі гарної і чистої pen роду 
к·опаної музики скористають з 
нагоди, щоб оглянути нові й 
наймодерігіші моделі телевізо
рів та радіо¯фоно апаратів. 
Тому ініціятнву з виставкою 
та запрошенням оглянути її 
— треба щиро привітати. 

Торговельну фірму В. В. 
Експорт — Імпорт очолює д-р 
Василь Береш, який відомий 
українському гронадянству 
завдяки своїй широкій гро
мадській ¤раці. З нагоди від
криття цієї виставки та за¤о-
чаткування нового бизнесу 
д-р Василь Береш задекляру-
ваа $125 на Фонд Будови Па-
$100 для НТШ і УВАН. Слід 
ще зазначити, що д-р Василь 
Береш с членом Українського. 
Народного Союзу та ¤остій
ним платником Українського 
Народного Фонду, а два роки 
тому став членом/ а пізніше 
директором Українського Ін
ституту Америки. 

Тяжко с писати про вими
рання нашої старшої ґенера· 
ції, яка збагачувала україн
ський нарід скарбами свого 
духа та порадами наше свідо
ме селянство. 

Дравда, булн школи, але 
хто з селян міг стягнутися да
ти сина чн дочку до торго
вельної школи? Бо і я вчився 
5 літ на дяка -— найперше 
читання псальм_а, псалтиря, 
гласів і уставу церковного. 

Коли я вичитав в ч. 126 
„Свободи" дня 7-¢х> липня, 
¤осмертне о г о л о ш ения, що 
уоокоівся о. Аркадій Гугле-
вич, мине це дуже зворушило. 
По висвяченню, вій отримав 
1-шу парохію, як сотрудннк в 
селі Хмелисках, повіт Скалат. 
Парох тої парохії був невилі· 
чнмо хворий, о. Ар. Гуглевич 
провадив книги петрак і вів 
всю адміністрацію як новин 
парох. І як парох заложив в 
селі Хмелисках 1-шу церков· 
но-сромадську крамницю. 

В 1908 р. я був дяком в міс
течку Микулинцях, пов. Тер
нопіль. Коли я ан читав оголо
шення в .Ділі", що ¤арохія в 
Хмелисках п о ш у к у є дяка, 
який мусить взяти на себе 
обов'язок ведення церковно-
громадської крамниці в будні 
ДНІ в тижні, я зголосився. 

1-го травня 1909 p., я обняв 
дяк_вство в Хмелисках, де був 
о. Аркадій Гуглевнч сотруд· 
ником. Знання ведення коо
перативи я немав, бо я цього 
ие вчився В ДЯКІВСЬКІЙ школі, 
як¯у я закінчив ще в 1902 р. 

Першого дня по Службі Бо
жій пішов я до крамниці, де 
я* мав бути крамарем. Прий
шла жінка і хотіла квасної 
солі. Я не знав, що це таке, і 
де ця сіль. Жінка П _найшла, 
але я не знав, скільки їй да
ти' цієї солі за один „ґрейцар". 
Вона сказала, що треба дати 
один наперсток, і я так зро
бив. 

Ця жінка в селі хвалила 
н¡рв¿>го. крамара, що „добре 
продав". Про це довідався о. 
Гуглевич і ввечорі сказав ме
ні, що я забагато тої солі дав 
цій жінці, бо сіль прода_ться 
на дека, і за один „ґрейцар" 
треба було їй дати пів дека. 

І о. Гуглевич навчив мене 
вечорами, як вести крамничні 
книги) щоб все було в най-

Дівочі табори на пластовій оселі в Іст 
Четгем¡ покінчилися успіхом 

Минулої суботи 26-го серп 
більшому порядку в коопера
тиві. Клипіт був великий, бо 
люди платили часто не гріш
ми, тільки яйцями, і все те 
треба було перераховувати, а 
яйця були раз дорожчі, раз 
дешевші в. місті, з чого були 
нераз втрати. 

Я не мав досвіду в крамар
стві, і раз поїхав до Скалата 
по сіль і коли вертався додо
му, випав зливний дощ, сіль 
розтопилася ї крамниця мала 
велику втрату, бо сіль не була 
накрита плахтою, тільки со
ломою. Отець Гуглевнч знов 
мене повчав, як робити, щоб 
не допускати до втрати. І я 
слухав о. Гуглевича, і все 
йшло добре, крамниця роз
вивалася , і о. Гуглевич засну
вав у вересні 1909 р. Касу 
Райфанзенку, якої я був сек
ретарем. 

І я знов мав нові книги, а 
як їх вести, навчив мене о. 
Гуглевич. 

До парохії належало ще й 
село Мовчанка, і о. Гуглевич 
і в ньому заложив крамницю, 
але не церковну, тільки на 
уділах. Я вже вчив селян із 
Мовчанки, як вести крам· 
крамннцю. 

_ _ _ ' £ ¾ S ~ Т £ % ! . В Індії криза внаслідку голодових страйків, 
обняти дяківство. о. Гуглевич; Ню Делі. — За всіх 14 ро· закинув їм. що ніхто з тих 
відраджував мені, але коли ¡ ків Індійської державної неза· ¦ трьох прихильників поділу ие 
¤_бачив, що я. таки хочу їха-

ця на пластоаій оселі в Іст 
Чех гемі, Н. И., відбулося свя
точне закриття цьогорічних 
таборів пластунок і новачок, 
які тривали цілий серпень. В 
юнацькому таборі, який при
мі_тився під шатрами на та
боровій горі „ В о в ч а Тропа", і 
який прибрав собі ім'я за 
Шевченком „Три шляхи", пе
ребуваю 100 пластунок юна
чок, враховуючи в це булаву 
та команду табору. Командан
том була ¤л. сен. Анна Бой-
цун, бунчужною ст. пл. Софія 
Квасниця, а писарями ¤л. 1-
ваина Ковшевич та ¤л. Марта 
Мамчин. Праця табору відбу
валася за гаслами, які вста
новлено на чотири тижні по
буту за словами Шевченка. 
Гаслом першого тижня було 
„Подивіться на ран тихий, на 
свою Вкраїну", гаслом друго
го тижня був вірш „Наша ду
ма, ваша пісня не вмре, не за
гине", кличем третього тижня 
був вірш „За честь, за славу, 
за братерство, за волю Вкра

їни , а праця четвертого тиж
ня проходила під кличем ,Мо-
літесь Богу та згадуйте однн 
одного, свою Україну любіть".". 
Пластові новачки та хлоп'я
чий підтабор в числі понад 
сотню осіб приміщувалися в 
долішній частині оселі у бу-' 
динках. Команданткою та¿клду 
була пл. сен. Оксана Луцька,' 
бунчужною ст. пл. Аня Бон
ну н, писарем Ліда Величко, а 
хроніку вела ст. пл. Рома Ба-
бюк. Медична опіка над плас¯, 
товнм табором цього року <¾г-; 
ла в руках д-р Бережницької . 
та п. Евгенії Харченко. Адмі
ністратором пластової оселі ·. 
був пл. сен. Роман Вергун. Та-
бор новачок прибрав собі наз
ву За словами Шевченка „І 
досі сниться". Командантом 
підтабору юнаків був ст. пл. 
Р. Черник. Дуже гарна пого*; 
да впродовж цілого табору
вання, добрий харч, купаль
ний басейн сповнений свіжою 
водою та прогулькн в ближчі 
і дальші околиці запевнили 
цьогорічним таборам в Іст 
Четгемі черовнй повний успіх. 

ти, побажав мені щастя і ска
зав, що якби мені було зле, 
щоб я вернувся, і він мене 
прийме до праці. 

1-го червня 1910-го року я 
вже був у Фнладелфії, звідки 
мене призначили на парохію 
до Обурн, Н. И. Я замешкав в 
панства L Леськів. Пан Лесь
ків був секретарем 38 Відділу 
св. Нвколая УНСоюзу і він 
вписав мене до УНСоюзу та 
подарував мені календар цьо
го Союзу за 1907 рік, який я і 
донині зберігаю. 

Згадка в „Свободі" про 
смерть о. Аркадія Гуглевича 
пригадала мені цього піонера 
к о о п е р а т и в н о г о діла В Гали
чині. Я оцими словами про
щаю його, цього добродія на
ших селян, цього славного 
священнка-діяча на народній 
і церковній ниві. 

Він був взірцем священика, 
слуги Божого і патріота. 
Честь Його Пам'яті. 

Василь Ш а л а н д а 

Сенат прийняв законопроект про Комісію 
Громадянських Прав 

лі ка_ і с ьк і сенатори. Проти го· Вашингтон. — 30-го серп
ня Сенат більшістю 70 до 19 
голосів прийняв законопроект, 
згідно з яким продовжено на 
два роки існування Комісії 
Громад___ських Прав. Проти 
цього прийняття булн півден
ні демократи, які промовами 
намагалися забльокуватн ух
валення цісї пропозиції. Ця 
Комісія могла тривати, згідно 
з дотеперішнім законом, тіль
ки до листопада цього року. 
За продовження існування ці-

лос ували 18 південних демо
кратів і республіканець із Пів
нічної Дакоти Мілтон Р. Понґ. 
Комісія Громадянських Прав 
розглядає скарги колорового 
населення в південних стей
тах проти того, що з р а с о в и х 
причин по_бавля_ться там 
г р о м а д и н с ь к и х прав нсбіле 
населення. Сенатор Джозеф 
С. ІС·іар¡: пропонував продов
жити існування цісї Комісії на 
4 роки, але Сенат відкинув 

сї Комісії голосували і респуб· цю пропозицію. 

Автомобільна спілка продовжила контракт 
на 6 днів 

ДІтройт. — Контракт про 
працю спілки Об'єднані Авто
мобільні Робітники Америки 
з трьома найбільшими авто
мобільними корпораціями — 
Дженерал Моторе, Форд та 
Кранслер 30-го серпня про
довжено на 6 днів, щоб мож
на було дійти до 'порозумін
ня в справі нової умови ¤ро 
працю. Теперішній контракт 
скінчився 31-го серпня ц. p., 
це значить в четвер о півночі. 
Голова спілки автомобільних 
робітників Волтер ¤ . Рутер 
заявив, що він в першу чергу 
продовжуватиме переговори з 
корпораці_ю Дженерал Мо

торе. Якщо до 6-го вересня 
не дійде до порозуміння з ці
_ю корпораці_ю, то вже 7-го 
вер>е<__я почнеться проти неї 
страйк. Переговори з Фордом 
і Крайслером будуть продов
жуватися на основі порозу
міння кожного дня. Рутер 
хвалив корпорацію Амерікен 
Моторе, яка підписала контр
акт про участь робітників в 
прибутках фірми, і яка пого
дилася збільшити заробітні 
платні робітників. В господар
ських колах побоюються 
страйку в автомобільній про
мисловості, бо це припинило 
б ріст економіки иа довший 
час. 

лежности не було такої по· і с мешканцем тісї провінції і 
важної внутрішньої політич-1 не знас тамошніх відносин_ 
ної кризи, як тепер, спрнчн· Він відмовився піти назустріч 
иеної явищем, невідомим ні в сикхам, заявивши, що він й 
яких інших країна_: світу: го-: його уряд розглянули всі 
лодовими страйками пил іти ч- можливості розв'язки ц і с ї 
них фанатиків. Від 15 серпня¡ проблеми і прийшли до пере· 
ц. р. голодує 76-літній Тара¡ конання, що поділ даної ¤ро· 
СІ¡¡Ґ, який заявив, що голоду
ватиме, поки або центральний 
уряд Індії признак племені 

вінціі с не до переведення та 
що коли б її таки поділено, то 
це було б нещастя. ГІнду*І 

сикхів окрему провінцію з п а · | п у н д ж а б і с двома урядовими 
ні_ною урядовою мовою п у н 
джабі, або він, Тара Сіяґ, по
мре. Щоб спонукати Його при

мовами, а інтеграція обох 
груп населення ¤ішла так 
ГЛИбОКО В РОДИННИХ ВІДИОСИ-

п_шити свою голодінку, про· І нах, школах, установах і звй-
тивинк поділу провінції Пун-
джаб гіндус Свані Рамешва· 
рананд, що його вважають 
за ,, святого мужа", п_роголо
сив контр - голод/вку. Третім 
голодуючим с прибічник Та
ра Сінґа, який недавно пере
говорював з ¤рем'ором Неру 
про поділ провінції Пунджаб 
на дві провінції з мовами пун
джабі та гінку, але нічого в 
цій _праві не добився. В ін
дійському парляменті йшла 
над ці_ю справою палка деба¯ 
та. Три промовці, між ними 
представник комуністів, під
тримали вимогу сикхів на по
діл провінції Пунджаб за мов
ним критерієм. Прем'єр Неру 

чаях, що її неможливо скасу
вати і перевести сегтх.гацію/ 

Щ Е П Р О „З*ЗД Д-_ЛЕГАТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА" 
В нашому справоздашгі, що 

було надруковане під _aj\ 
„З'їзд Делегатів Українського 
Лікарського Товари ·с · тв ·> 
в Америці — Дев'яті Загальні 
Збори", закралася прикра по
милка. 11 ра¡ї пл¡. ¡¡о на З'їзд 
який відбувся в днях 27—2 
травня 1961 р. брали уча_ть 
74 делегати від 10 Відділів. 

улт·а : 

В серпні число затруднених становило 
68,539,000, а безробітних було 4,542,000 

Ва___и_гтон. — Секретар 
праці Артур Дж. Ґолдберґ 
повідомив, що в серпні ц. р. 
число затруднених в цій кра
їні було р е к о р д о в і ) високе — 
68.539000, а число безробіт
них в порівнянні з липнем ц. 
р. зменшилося на 598.000 і 
становило 4.542.000. Рік тому 
воно виносило 3.788.000, а чи
сло зліруд_геннх в сер¤ні 1960 
року становило 68.300,000. Е·
кономісти звертають увагу на 
те, що вжЄ 9-ий місяць число 
безробітних є досить високе, і 
в ·серпні ц. р. воно становило 

їнн. Число безробітних змен
шилося в серпні головним чн 
ном тому, що численні сту
денти ие могли знайти праці, 
і їх ие подали вже бюра пра
ці як безробітних. До робіт
них сил зараховується всіх 
тих, які працюють, і які є на 
списках тих, що шукають 
¤раці. Секретар ¤раці Ґолд
берґ сказав, що він не перед
бачає, щоб страйк автомобі
льних робітників міг довше 
тривати. ·В сер¤ні число тих 
безробітних, які є без праці 
по 15 тижнів або і довше, 
зменшилося на 200.000 і вн-

Наукове Товариство ім. Шевченка 
в ЗДА 

видало такі Н О В І В И Д А Н Н Я : 
З А П И С К И Н Т Ш . том 171, Збірник Філологічної Секції т. 30 , 

з працями В. Дорошенка „Бібліотека Н Т Ш у Левові", 
д-ра В . Ящуна „Судова розправа Гсдеона Балабана" й 
д-ра Г . Лужницького „Історія українського театру", ч. І , 
Сторін 190. Ціна $3.50. 

З А П И С К И Н Т Ш . том 172. Збірник Філологічної Секції на 
пошану сторіччя народИн Степана Смаль-Стоцького, том 
28, з працями: О. Ціснка ,.Д-р Степан Смал_-Стоцький. 
Пам'яті незабутнього професора", д-ра Л . Луціва „Спо
гади про академіка Степана Смаль-Стоцького", д-р К . 
Кисілевськнн ..Українознавчі праці акад. Степана См_ль~ 
Стоцького". д-ра І. Новакіпського ..Степан Смаль-Сгоць-
кий — український громадський діяч на Буковині", Сте
пана Смаль-Стоцького „Українська мова. П початим, роа· 
виток та характеристичні й прекмстн" (передрук з . Д з в о 
нів". Львів 1933) . Сторін 98. Ціна 51.50 . 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й А Р Х І В , том 16: „>*гнів та Угнівщина". 
Історично-мемуарння збірник. Сторін 623 . Ціна o¤p. $6.00. 
З М І С Т З Б І Р Н И К А : Положення Угяова . У г н і в та околи
ця від найдавніших часів, до першої світової війни, У г 
ині під час першої світової війни, визвольні змагання в 
Угнові та Угнівщнні. під Польщею, _ольшевикамя та иім· 
цями. суспільні, економічні і культурно-освітні підносний 
в Угнові до другої світової війни, громадське 1 культурне 
життя в Угнові та околиці, угнівська еміграція, угнівці 
та угнівчанн інтелігенти І народні діячі, с е л а Угнііицп· 
ни, резюме в англійській мові, карта У г н о в а і Угнівщнні:, 
показник. 

П Е И П Е Р С — Д О П О В І Д І : 
«г>едькович в нових літературознав· 

Шевченкопа спадщина 1 М. Коцю· 

14 — Б. Кравців 
чих публікаціях", 
ч. 15 — П. Павлович 
бннськнй". 
Ціна одного зшитка $0.70. 

Замовлення прохаємо пересилати на а д р е с у : 
SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY 

302-304 West 13th Street — NEW YORK 14, N. Y. 
Кошти пересилки оплачує Н Т Ш . 

І 

6.9^с _сіх робітних сил кра- носило 1.440,000. 

Увага ШКОЛИ ! 
ІГОР РОМАНОВИЧ 

К О Р О Т К И Й К У Р С 
І С Т О Р І Ї У К Р А Ї Н И 

Циклостилеве видання 
для МОЛОДІ і ДОРСЮЛИХ j 

в українській або англійській мовах. 
® 

Ціна одного примірника — S 1.00. 
® 

Замовляючи 10 або більше примірників — діста·_· 
207с З Н И Ж К И . 

Замовлення слати: 
Alexander LYSKO 
5828 Fresno Avenue 
RICHMOND ANNEX, CaiH. 
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„ДУМАЙТЕ - ЧИТАЙТЕ" 
(Про видавництво М. Денисюка) 

Щоб ознайомити українське висліди його праці, започат· 
громадянство із свосю дотепе
рішньою видавничою продук
цією, а передусім із найнові
шими виданнями, видавниц
тво Миколи Денисюка в Ши
каґо видрукувало ілюстрова
ний 32-сторінковий прослект· 
довідннк. На обкладинці авто
портрет молодого Шевченка, 
що і без бібліографічних да
них вказус на час появи до
відника: Ш е в ч е н к і вський 
ювілейний 1961-ий рік із його 
промовистим гаслом: ,.Думай-

ііоґо 
кованої більш як 20 років то
му у Кракоиі та продовжува
ної Інсбруку, Г>уенос Айресі й 
Шикаґо. Основна мета діяль· 
ностн видапннктва — це по
чесна культурна місія: засо· 
оом друкованих видань поши
рювати рідне і лово й ·розви
вати рідну літературу серед4 

української громади у вільно
му світ¡. Це важка й важли
ва праця для підтримання ос
нов українського д у х о в о г о 
життя на еміграції, для під-

те -— читайте!" Далі цілосто· ¡ готовн його до дальших від-
рінкова репродукція ікони чу
дотворної Зарваннцької Мате
рі Божої, патронки видав
ництва. 

Проспект цього роду с най
кращим зв'язковим між ви
давництвом та в і д б о рцями 
друкованого слова. Це не са
мий лише сухий каталог з од
номанітними колонками заго
ловків та чисел, але теж і 
збірник коротких статтей про 
видавництво, його завдання, 
досягнення, фінансову базу 

повідальних з а в д а н ь , а у 
ближчому ііляні — для збере
ження кадрів вироблених чи
тачів, що завжди оглядають
ся за доброю вартісною лек
турою. Треба підкреслити, 
щ*о, дбаючи не тільки за вар
тісний внутрішній зміст ори
гінальних ¡ пеі>екладннх тво
рів пера видатних кляснків і 
сьогочасних авторів, видав
ництво дає споїм книгам зраз
кове, нерідко люксусове офор
млення. Досі в видавництві М. 

тощо. Крім того, у проспекті ¡ Денисюка — поруч уже наз-
читач знайде уривки із голо· ваних авторів друкувалися 
сів преси та тексти листів до твори таких відомих мистців 
видавництва з оцінкою тих слова, як І. Винницька, Є. 
чн інших видань. Усе це yen¡· | Онацький. У. Самчук. О. Са-
шніше, ніж найкраще устилі· ¡ U»<>K. М. Цуканова. 3. Дончук, 
зона ні реклямні оголошення. ¦ -'І· Храплнва та ін. Читач мас 
о з н а й о м л ю є нас із вартістю!багатий вибір лектури залеж· 
видаиь і дозволяє зоріснтува· і но від свого віку. літератур-
тися. що і як вибирати. ¦ «нх смаків і вимог, він знахо

дить і складніші, глибші іде· А вибирати с в чому. Ось 
14-томове в и д а н н я творів 
Шевченка з такими цікавими 
темами, як „Шевченко · ма
ляр", „Шевченко в чужих 
мовах", найповніший досі й 
найновіший покажчик видань 
Шевченковнх творів, почина
ючи 1840-им роком (праця В . 
Дорошенка), листи поета то
що; ось „Трилогія" Богдана 
Лепкого, нове 6-томове видан
ня з циклу творів, що вже ма
ють вироблену славу; ось 
низка свіжих випусків видав
ництва, оригінальних творів 
сьогочасних авторів з іменем, 
Юрія Тиса („На світанку"), 
Галі Лагодинської) „До сон
ця, до волі"), Софії Парфано· 
вич („Вірний приятель") і 
„найновіших із нових": вели
ких понад 400-сторінковнх 
повістей Улянн Кравченко 
(„Хризантеми") та Наталени 

Королевої („Qutd eat Veri· 
tas?"). Перша з них — то лі
тературна автобіографія за
служеної письменниці, розпо
відь - „сповідь" . про перших 
17 років її життя. а друга — 
оригінально подумана істо
рична посість про Понтія Пи· 
лата на тлі розлогої панора
ми античного життя в перші 
роки християнства. Зокрема 
нашу увагу привертають сто
рінки проспекту, що інформу
ють нас про інше видатне до
сягнення видавництва, Служ· \ н е завдання 
бу Божу на платівках. на̂ спІ̄  # ^ І І І Д І Й С Ь К О Г О Парля-
<вану хором церкви с в . Вар-\м¢^ту Ачарія Кріпаляні завіз· 
вари у Відні. j , Ш в на засідання парламенту 

Відсилаючи зацікавлених ^ ^ ^ ^ " ^ 1 7 ^ " 
усіми іншими ранішимн внпу· ¡ н и с л о в и в йому кількома речею 
сками видавництва М. Днин· ннмн догану за його статтю з 
сюка та інших видавництв, з приводу. парляментарноі деба· 
якнмн М. Денисюк співпра ти. в ^¿¦^¦¶¦Е^Ш 

. міністра військових справ крі-
цюс, до ВІДПОВІДНИХ списків ш и у мснона. Названий редак· 
на сторінках проспекту, хоче· тор. як і Крішна Менон, відомі 
мо коротко спинитись на стат- з своїх лівих поглядів. Вилая· 
тейці („ІнтеРвю в „Голосі Аме· ¾ Д а к т о р я ^ о ~ с я ^ н а 
рики , що зясовус нам мету І Ш Т Н С В О І О думку з увагою на 
й завдання видавництва та І добро країни. ' 

сю, і легко написані твори. 
Із статті „Фінанси нашого 

видавництва" довідуємося, що 
завдяки гармонійній співпра
ці з українськими кредитови
ми установами (головно з 
кредитовою к о о п е р ативою 
„Самопоміч" у Шикаґо) та 
завдяки практичній системі 
збуту видавництво спромага
ється успішно перемагати 
труднощі й постійно збагачу
вати наш книгарськнй рниок 
добрими повістями, збірника
ми новель, публіцистичними 
та ін. творами. Це відповідно 
оцінили українські наукові 
установи, а одним із доказів 
цього є видру кування у прос
пекті - довіднику тексту подя
ки М. Денисюка Українській 
Вільній Академії Наук, Відділ 
у Канаді, за відзначення його 
грамотою - признанням за ви 
датну культурно - видавничу 
діяльність. 
**Одним словом, ілюстрова

ний проспект - довідник ви
давництва М. Д е н и с ю к а з 
1961 р. інформує читача не 
тільки про завдання та працю 
видавництва, але й про твор
чу ролю й вагу друкованого 
слова взагалі. Сподіваємося, 
що серед української громади 
у вільнім світі він з успіхом 
виконає своє інформаційне 
та культурно - пропагандив-

Р. 3. 

ПЕРЕД ЗМАГАННЯМИ НА СОЮЗІВЦІ 
Вкльосування порядку теніеовнх змагань за першість У С Ц А К 

ЗАВОРУШЕННЯ В РІО ДЕ ЖАНЕЙРО 

Провідник тенісових зма
гань за першість УСЦАК інж. 
Богдан Рак скликав 28 серп
ня 1961 року засідання Комі
сії Змагань, яка згідно з Пра
вильником УСЦАК остаточно 
затвердила зголошеннх зма-
гунів учасників та вильосу· 
вала порядок гор. До участи 
в першенствах тенісу стануть 
87 зголошеннх змагунів в та
ких конкурентах: 38 чолові
ків, 11 жінок, 15 ольдбоїв, 12 
юнаків (вік 15-18 p.), 10 юна
ків (нижче 15) і 2 юначки. 
За приналежністю до клюбів 
ці змагунй заступатимуть ось 
такі клк>би: 8 — „Львів", Клі
вленд, 11 — Союзівка, 1 — 
„Леви", Шикаґо, 12 —„Львів" 
Торонто, 6 — „Чорноморська 
Січ" Нюарк, 3 — „Верхови
на", Глен Спей. З — УСК Ню 
Иорк, 5 — „Сокіл", Сяракюз, 
8 — „Черник", Дітройт, 4 — 
„Тризуб", Филаделфія, 26 — 
КЛК Ню Иорк. 

Комісія в складі: д-р Е. 
Жарський — голова СУАСТ-
Схід, В . Сохан, прес. реф. СУ-
АСТ-Схід, інж. Б. Рак — про
відник змагань з рамени УС
ЦАК, інж. В. Шарко та інж. 
В. Гнатківськнй — представ
ники госп. змагань (КЛК) — 
внльосувала наступний поря
док змагань, беручи під ува
гу відповідне розложення 
чвертьфіналістів минулоріч
них змагань: 

КОНКУРЕНЦІЯ ЧОЛОВІКІВ 

Ю. Король — М. Бартошик; 
.Я. Мороз — Ю. Грабець; 

13. Маркевич — 3. Коссак 
(елім.); 

Т. Мельник грає з перемож
цем поп. пари; 

Б. Кучинський — І. Левиць 
кий; 

М. Миколенко — М. Надбе
режний ; 

Б. Дзеровнч — Р. Граб 
(елім.); 

Р. Комарницький грає з пе
реможцем поп. пари; 

Я. Сидорак — Я. Ракочий 
(елім.); 

М. Шили грас з перемож
цем поп. пари; 

A. Пехан — М. Ломаґіц_ 
Л. Воробкевич — Б. Раков· 

ський; 
Я. Гук—ОГОлннець (елім.); 
B. Пехан грас з перемож

цем поп. пари; 
Ю. Купчинськнй — Вовчак 

(елім.); 
...у . « г » < 

Ю. Копистянськнй грає з 
переможцем поп. пари; 

A. Пащук — І. Прибила. 
B. Герлннський — П. Воз

няк; 
C. Мазяр — А. Гончаренко 

(елім.); 
Ю. Ломаґа грас з перемож

цем поп. пари; 
Е. Колянківськнй — О. По

ліщук; 
Ю. Граб — Р. Смаль. 

ОЛЬДБОІ 

В. Соколовський входить 
без гри до другої рундп ; 

М. Венгринович — Р. Рако· 
чий; -V— 

О. Гайський — Р. Дзеро
внч; 

В. Гук — А. Кейбіда; 
К. Бень — В. Ленець; 
Б. Каратницький — В. Ор

ський ; 
Я. Роханковський — Р. Бон· 

табік; 

М. Лепкалюк — Г. Люстіґ. 

ЖІНКИ 
- Л. Гук; 
— М Остап'юк 

І. Стецик 
Л. Палій 

(елім.); 
І. Купчннська грав з пере

можцем поп. пари; 
І. Рожанковська — О. Кос

сак (ел¡мґ); 
М. Душник грас з перемож

цем поп. пари; 
Л. Мірецька — Т. Вишива

на (елім.); 
Л. Друневич грас з перемо

жцем поп. пари. 

j І ь о с у в а н н я гор юнаків від
будеться перед змаганнями на 
Союзівці після устійнення ві
ку кожного учасника згідно з 
датами їх народження, тому 
що в зголошеннях часто пода
вано тільки вік, без точної да
ти народження. 

Провід змагань спочивати
ме в руках осіб: інж. Б. Рака 
— провідника змагань, інж. 
В. Гнатківського та інж. А. 
Пащука — заступників про
відника, І. Левицького — сек
ретаря та скарбника і Ю. Ло-
маґи — господаря.. В склад 

|-Змагової Комісії входять: інж. 
Б. Рак — провідник змагань, 
д-р Е. Жарський — УСЦАК, 
мір Р. Дзеровнч — У.Т.К. 
„Львів", Торонто, дир. Я По· 
пель — У.С.Т. „Львів", Клів
ленд. 

Репрезентація м¡ста Шикаґо гратиме 
у Фнладелфії 

Засновано 1920 р. Tel.: AL .4-8779 

„КОВБАСНЮК АГЕНЦІЯ" 
НОТАРШЛЬНЕ БЮРО 

286 Е. 10th Street New York 9, N. Y. 
ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ; 
ПОСЕРЕ¦ДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСГХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 
ВСЯКІ ІМГГРАЦГЯНІ СПРАВИ; 
ПАКУНКИ ДО В С І Х КРАШ ЕВРОПИ И АЗП. 

Міжнародні поштові перекази. 

Антів ШУМКШСО 

І ¦§ 

В і р · К О В Б А С Н Ю К - Ш У М К Г Г К О 
ГОДИНИ: 

10:00 рало до 7:00 веч.; Субота: 10 :00 рано до 1:00 по ¤ох. 

Зміна а д р е с і 
Д о Адміністрації „СВОБОДИ". 

81-83 Orand Street 
( P . О. Box 346) 
JERSEY CITY, N. \ 
Долучаю 10 центів — прошу авшогп мою 

адресу. 
М · а О Т А Р А адреса буяв Г 

У ···'І.СЛО В І Д Д І Л У (яжщодиен^УНС) __— 
¶¡ҐШ І прізвище 

Мов Н О В А адреса 

Ххг*В І пріавіщв 

і· -

Филаделфійськнй „Тризуб" 
починає свій сезон спортови· 
мн змаганнями з репрезента
цією Шикаґо (ол старе), що 
відбудуться в суботу 2-го ве
ресня ц. р. на спортовій пло
щі Гк>стон гай скул прн ву
лиці 29-тій та Кембрія, о го
дині 8-ій увечері. 

Змагання ті заповідаються 
дуже сензаційно з огляду на 
програну „Тризуба" в Шика
ґо 20 серпня ц. р. 4:5. Цей 
вислід говорить сам за себе. 
Шикаґо „ол старе" це одна з 
найсильніших збірних Амерн· 

|ки, що розторощила мистця 
аматорської чаші Америки 
Кютис з Сен Люїз 6:0 та здо
була .перемогу над збірною 
німецької ліґи з Ню Иорку 
3:2.В складі збірної Шикаґа 
гратиме декілька олімпій
ських змагунів Америки та 
декілька зірок місцевих клю
бів в Шикаґо. 

Склад збірної Шикаґо: во
ротар — Г а н с Гарвардт 
(Швабен)', правий заложник 
— П. Надзікевич (Крила), лі
вий заложник — И. Ґризік 
(Іґелс), ні то пер — С. Лях· 
ґанґ (Ґрін-вайтс), правий по
мічник — А. Бахмаср (Шика· 
ґокікерс), лівий помічник — 
Ф. Псантакіс, новий набуток 
збірної Шикаґо з передової 
грецької команди Олімнікос, 
чільник нападу — Е. Мерфі 
(Словакс), один з найкращих 
та, найнебезпечнішнх напас
ників Америки, репрезентант 
Америки на Олімпіяди в 

Гельзінках в 1952 та в Мель
бурні в 1956 p., праний луч 
ник — В. Ронґес (Швабен), 
пбаве крило — П. Ренучі 
(Марунс), лівий лучник — Е. 
Бахмаср (Шикаґо Кікерс), лі
ве крило — И. Жижда (1-
ґелс). 

Склад „Тризуба": поротар 
— д-р Ібанез, заложник — 
А. Рач, І. Бородяк та Пфай· 
фер, штопер — Вінен. Е. Кра
вець і О. Ілай (помічники), 
середина нападу Чабай, луч
ники Мандокін та Яковиив, 
крила Бенуш, Длугош, Мен 
Ляґлен. Командою „Тризуба" 
буде кермувати перший рал 
новопрнїзшнй з Европи тре
нер Святослав Глісович. Ча
бай це ре¤резентаційний зма· 
гун еспанської команди Са-
раґосса. „Тризуб", хоч не 
повному pen резентаційному 
складі (Нога суспендований. 
Ніс ще не вернувся з Арген
тини) докладе всіх зусиль 
щоб зреванжуватис:: за мнну· 
ломісячну прогру. Новий на 
буток „Тризуба" право - кри 
лопни Бенуш та заложник 
Пфайфер (Гунгарія. Монтре-
аль) виявилися в останніх 
змаганнях з Бруклнн Ітелівн 
першорядними зм агу нами Й 
технічно й кондиційно. 

Тому треба сподіватиня, ЩО 
мимо довгого вікенду усі при 
хнльникя спорту не оминуть 
нагоди бути свідками двобою 
2-ох передових команд Аме
рики. 

^ОООС¦>ООООООООООООООЄХ¦гООС¦>ООООООвУ, 

Х о ч е т е дов ідатися правду 
про наш¡ визвольні змагання 

- Т А К К У П І Т Ь : 
Степан РШЕЦЬКИИ: Українсько C h o s e 

Стрілецтво %шм Ген. Олександер УДОВИЧЕНКО: Україна 
у віяні з а державність mjmw 

Сидір ЯРОСЛАВИН: Визвольна боротьба 
в а Західжьо-ухраінськнх землях у 1918-28 pp. М 0 

Петро МІРЧУК: .Українська Повстанська 
Армія 1942-1962 %М 

С. ТОВІЛЕВИЧ: Рідні Г о с т і (СПогади 
про УСС на Україні) § J § Належність з а книжки просимо слати ЧЕКОМ 

·бо ПОШТОВИМ ПЕРЕКАЗОМ. 

"SVOBODA" 
P. О. Box 346 Jersey City 3, fl. J. 

Бразнлійська поліція розганяє юрбу бразнлійців в південній 
частині міста Ріо де Жанейро, яка зібралася демонструвати 
проти намагань армії забльокуватн поворот віце - п р е з и д е н т а 

Жоао Ґулярта до влади. 

УСК Ню Йорк виступить у Рочестер¡ 
В неділю 3 вересня ц. р. 

(Лейбор Дей) У ACT Рочестер 
гоститиме в себе на грищі Е-
докертон Парку відому дру
жину копаного м'яча УСК Ню 
Иорк. Клюб цей чи не один з 
найстарших на терені Амери
ки і Канади ¤ід вправною ру
кою фахових футбольних про
відників як Б. Пруднус, О. 
Гірка, О. Білан, Ст. Кравче· 
нюк, В. Ссрант, Я. Шміґель та 
під теперішню пору д-ра Івана 
Ссранта розвинувся в поваж
ну українсько суспільно-гро
мадську установу і нараховує 
сьогодні понад 10 дружин ко
паного м'яча та крім того 
дружини відбивання, пінг-
понгу й ін. 

Перша дружина копаного 
м'яча змагалася минулого ро
ку в „Джермен-Амерікен Ліг" 
а цього року буде змагатися 
в рядах професійної ліги Схо
ду ЗДА. Тому то й УСК зміц
нив свої ряди найкращими 
змагуиамн торонтськнх дру-

9 у Пішіічніґі Родезії п Аф
риці, на летовищі в Лкх*ака. 
якийсь тамошній білий поселе
нець, прізвища якого поліція не 
оприлюднила, кинувся на асис
тента державного секретаря 
для африканських справ, Мен· 
нена Вільямса, і вдарив Пого. 
Губернатор Північної Родезії 
сер Кислій Гой і його адьютант 
схопили напасника і притрима
ли, поки надбігла поліція. Про
повідувана Вільямсом засада 
„Африка для африканців" нас
торожила проти нього багатьох 
білях в Африці. 

· У Бретонії у Франції 
швидкий потяг, що їхав до Па
рижу, вискочив з рейок біля 
Ле Тейль. Вісім осіб згинуло, а 
6 2 було ранених, у тому числі 
деякі боряться із смертю. 

ТЕПЕР ВИ МОЖЕТЕ 
МАТИ ПОЛЕГШУ В І Д 

БОЖЕВІЛЬНОГО 
СВЕРБІННЯ СКІРИ 

СПрНЧННЄНОГО ЗОВНІШНИ.МН 

внпрнсками. 
Хворі .які майже відходять 

від глузду, терплячи справжні 
тортури свербіння скірн аж скі-
ра с майже поранена з дряпан
ня, мають надзвичайну поміч в 
чудовім ліку, званім AMIDO. Є 
це формула з 6 випробуваних 
медикаментів, якою смарустьсл 
з·зовні, і яка заспокоює біль 
свербіння, спричиненого зов· 
нішнямн внпрнсками. Повні 
терпінь дні, безсонні ночі, під
свідоме бажання дряпатн-дря· 
пати-дряпати — все це можна 
усунути — прн помочі цього 
AMI DO. Нашим читачам, які 
потребують цього ліку, мн до
говорялись з винахідником, щоб 
вислати три ( 3 ) тубки запасу 
по спеціальній ціні. Шліть цей 
вирізок з Вашим ім'ям 1 адре
сою до нижче поданої компанії. 
ЗвІдтам вишлють Вам вартости 
$7.г>О, а Ви заплатите поштаре
ві при доставі тільки $6.00. Ра
димо скористати з цісї нагоди 
тепер. Пишіть: TRYSAN CO. 
Box 226, Dept. 73, PeeksklII. N. Y. 

жин. як Спарта, Олімпія, Po-
ма, Італія та інших. На ворб· 
тах покаже свою клясу ко
лишній змагун „Тризуба" Фи
ладелфія та змагун збірної 
ЗДА Ю. Кулішенко. 

Щоб любителям спорту в 
Рочестер¡ дати гарні та емо
ційні змагання, УАСТ Рочес
тер виступить в сильно зміц
неному складі змагунами СТ 
„Україна", як: В . Закалуж· 
ний, О. Лнсак, Є. Бобннець, В. 
Днчківський, О. Береза, Д. 
З а на дів ський. С. І гнат¦·и:, Є. 
Чернявський, М. Когут (тепер 
на відпустці в Рочестер¡) та В. 
Пєтор (новоприбулий з Поль
щі). Сподіваються, що зма
гання ці будуть на високому 
рівні та залишаться довго в 
пам'яті рочестерських гляда
чів і теж у змагунів обидвох 
дружин. 

Микола Єйна. 

REAL ESTATE 

297 АКРОВА ФАРМА 
з надзвичайно добримц будин
ками. Прекрасне положення — 
між Hunter — Cobleskill, N. Y . 
Оказійна продаж. Треба огля
нути, щоб оцінити. По ближчі 

інф>ормації писати: 
R. D. 2, Box 53 
Jefferson. N. Y. 

Телефонувати: Jefferson 2194 

УВАГА! УВАГА! 
НА ПРОДАЖ 

в MIAMI, Florida 37 апартамен
тів, усі на першому поверсі. 
Величина посілості 2 4 0 X 2 4 0 
стіп. Близько моря і склепів. 
По ближчі інформації писати: 

TARANDA VILLAS 
684 N Е. 85th Street 
Miami 38, Florida 

250 акрів ФАРМА 
на ОСЕЛЮ, 

близько ГАНТЕРУ, И. П. 
Доми, 22 кімнати, 4 лалничкн, 6 
душів, стодола, їдальня на 100 
осіб, модерна кухня, бара, те
атр, інші великі будинки иа ніч
ліг 100 осіб, грища, басейн. Ве
личина 4,000 фітін. Велика на

года на скорий продаж. 
Всі роди фарм. 

BRIONNE FARMS CO. 
261 Broadway 

N.Y.C., near City Hall 

KERHONKSON, N. Y., 
близько С О Ю З І В К И . багато ук
раїнців с в цій чудовій околиці. 
Пишіть або телефонуйте віднос
но цих добрих домів. Г>КЗНЄСО· 
вих ПОСІЛОСТЄ<Т. Що МИ Ї Х МПСМО 
на продаж. Зайдіть до«¡н ще с. 

Edmund Е. SCHOONMAKER 
Kerhonkson, N. Y. 

Phone: 5471 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

У к р а ї н с ь к о г о Народного 
Союзу 

НЕДІЛЯ, 
3-го-ВЕРЕСНЯ 1961: 

С'ИРАКЮЗ. Н. И . — Місячні 
Зборн Т-вл „Українська Січ", 
Відд: 39 . в год. 3 : 0 0 по пол., 
в залі УНДому. — Збирання 
вкладок п суботу, 2-го верес
ня, від год. 7:00 до 10:00 всч. 
і .в неділю. 3-го вересня, від 
год. 12 :00 до 3 : 0 0 по пол. — 
Управа. 

Відійшли від нас 
Члени Українського 
Народного Союзу: 

Б А Р Д А Х О В С Ь К І П І Іван, наро
джений 1887 р. у Мацьковн· 
чах, пов. Перемишль, член 
2Г>9 ВІДД·' У Н С о ю з у в Ш н к а -
Го, Ілл. , помер в серпні 1961 
року. 

ВАІЦУК (· і і·пап¡а. народи:. 1902 
року v Чорнолісна х, пов. Тов
мач", членна 432 Відд. УНСо· 
і·і.·.у в Торонті, Оігт., Канада, 
померла в серпні 1961 року. 

Г У Ц А Л І О К Анна, народж. 1892 
року в Суііранівці. пов. Ска-
лат, членна 318 Відд. У Н С о 
юзу в Нортгемптон, Па. , по
мерла 22-го серпня 1961 року. 

Г У Л Ь К А Пилип, народж. 1886 
року у 11.п»тичі Великій, пов. 
Бережани, член 4 2 Відд. У Н 
Союзу в Клифтоні, Н. Дж., 
помер 20-го серпня 1961 року. 

Д У В А Л О Василь, народж. 1896 
року в Ж\липі, пов. Стрий, 
член 432 Від. У Н С о ю з у у То
ронті, Оігг., Канада, помер у 
іч·ріііі¡ 1961 року. 

::с.іик Олексій, народж. 1888 
року у Володимирцях, пов. 
Жидачів, член 59 Відд. УН
Союзу в Ббнджпорті, Кони., 
помер 14-го < і · | ш н н 1961 року. 

КОВАЛЬСЬКІШ Онуфрій, 
народж. 1892 р. в Хорощннці. 
unit. \о. їм, член 1S5 Відд. УН
Союзу в Смок Ран, Па., по
мер 16-го серпня 1961 року. 

Н А Д І І Ч Олексій >народж. 1889 
року у Висоцьку Вижнім, пов-
Турка, член 90 Відд. У Н С о ю 
зу в Сентраліі, Па. , помер 
10-го серпня 1961 року. 

П І І Л І І П Ч У К Марія, народж. 
1897 р. в Краснопьльцях, пов. 
Бережани, членна 353 Відд. 
У Н С о ю з у в Н ю Брансвик, 
II . Дж., померла в серпні 1961 
року. 

І І Н І І Ч А К - К Р І І В О Р У К А А я а -
е та< ·in, народж. 1887 р. у До-
рожеві, пов. Самбір, членка 
3 8 8 Відд . У Н С о ю з у в Честері, 
Па., померла 18-го серпня 
1961 року. 

САВІОК Ілля, народж. 1891 р. 
у Горошовій, пов. Борщів, 
член 13 Відд. УНСоюзу у Во-
терфліт, Н. ¯ И., помер 22-го 
і·і·¡інин 1961 року. 

С Е М К Н Михайло, пародж. 1896 
року у т<·и.піци\, пов. Яро
слав , член 163 Відд. У Н С о ю 
з у у Фнладелфії, Па., помер 
15-го серпня 1961 року. 

ОСИЧИНА Іванна, — народж. 
1883 р. в Долииі, членка 102 
Відд. УНСоюзу у Клівленді, 
Огайо, померла 12-го серпня 
1961 року. 

СОМИК Меланін, народж. 1888 
року в Загірю, пов. Бібрка, 
членка 2 1 3 Від. УНСоюзу в 
Байоні, Н. Дж., померла 20-го 
серпня 1961 року. 

У Г О Р Ч А К Микола, — пародж. 
1886 р. у Тисьменжці, член 4 6 
Відд. >лНСоюзу в Ню Иорку, 
Н. П., помер в серпні 1961 р. 

1ІІМАПДА Юлія, народж. 1884 
року в Обстружиім, пов. Гор
лиці, членка 262 Відд. УНСо
юзу в Лн<·он¡¡', Кипи., помер
ла 20-го серпня 1961 року. 

Читайте українські тг«"»тя 
в газет>, бо часте читати, 
веде до просвіта, а просвіта 

— о» с а л а 

PROFESSIONAL 

HIGHWAY and BRIDGE ENGINEERS 
DESIGNERS — DRAFTSMEN 

PERMANENT E M P L O Y M E N T — USUAL B E N E F I T S 
Positions DOMESTIC o r FOREIGN — 3 Years Min. Exp. 

„ л ROBERT \V. LOWRY, INC. 
P. 0 . Box 1134 — Harrisburg — Pennsylvania 

l»ABTMIMT STOBB 
48 E. 7L·b St. 

Tel.: OR 3-3550 New York Ctty 
СВІЖИЙ, ГІРСЬКИЙ 

МЕД — (1961). 

Р О З Ш У К И 

Пошукую с·трийка. 
CEMKA. ЗАМОКРОТ, 

народж. в селі Петрів, пов. Го-
роденка. Проживав у Канаді, 
близько стейтУх_Ню Иорк. Хто 
знав би про нього, або він сам, 

прошу писати до: 
Anna 0LENDER (ZAMOKROT) 

v. a·s Rose¡n Krajewsk¡ 
poczta Mysl¡borz 

woj. Gzozecin. PoJska 

Пошукується 
АНГЕЛШУ БУЛЬБКНКО. 

бувшу асистентку в мед. лябо· 
раторіі в НЮ Иорку. Хто знав 
би про неї, ado вона сама, про

шу зголоситись на адресу: 
SURMA, Dept. Y 

11 Е. 7th S t New York 3, N. Y. 

М Е Ш К А Н Н Я 

До винайму в Джерзі Ситі 
6-кімн. ПОМЕШКАННЯ 

плюс лазничка, вел. спіжарня 
і холодильній:, центр, огріван
ня. Догідне положення, бл. ав
тобусів 1 Journal Square. Поба
жані українці — старші люди 
або працюючі. По інформації 

телефонувати: НЕ 5-1464 
між 7-9 вечора. 

a SERVICE DIRECTORY щ 
В С І Ч А С Т И ДО напранії печей 
вуглевнх, газових, нафтових 
огрівачів парою й гарячою во
дою, як також усякі нові печі, 

можете дістати в 
STOVE MFRS CORP. 

182-186 Mulberry Street 
Newark 1, N. J . 

ПерероОлеіі 

МАШИНКИ 
до 

ПИСАННЯ 
англійські, ціпа $25.00. Мас 
мо також нові і перероблені 
українські машннкв. Рахун
кові машини. Офісові пр вря
ди. Потрібно агентів. 

ALL LANGUAGES 
T Y P E W R I T E R COMPANY 

119 W . 23rd S L (6—7 Ave.) 
z New York, N. Y . 

Phone: CHelsea 3-8086 

[вад ФРАНКО: 

Лис Микита 
Ціна — $ 0 . 5 0 

Замовляйте у : 
>¾VOBODA·· 
P . О. B o x 3 4 0 

J e r s e y C i ty 3 . N . J . 

ВІШЯМ КОВАЛЬЧИК 
Погребник 

Community Funeral Home 
Air Conditioned 

Занжмасться похоронам¤. ¤Д
ня приступні для всіх. Об
с л у г а чесна 1 найкраща. У 
випадку „смутку в родині 
кличте, я к в девь так 1 в ночі: 
Community Funeral Home 

Yonkers, N. V. 
YO 9-7272 

Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

_FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А 1 Ч Е С Н А 
Ovf Services Are Available 
Anywhere fat New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
E S s e x 5 -555? 

П е т р о Я Р Е М А 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 

ш BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK г околицях . 

Контрольована температура 
Модерна каплиця до ужатку 

ДАРОМ. 

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

Tel.: ORchard 4-2568 

ТАРЗАН, ч. 4706. Тарзан обороняється. 

Після виявлення Тарзано-'1 

вої м а с к а р а д и Найвищий 
жрець закликав' войовннків 
до атаки.. . 

Але сталеві пальці мавпо
люди вхопили найближчого 
вояка немов солом'яну ляль
к у . . . 

І кинули його У· здивовані 

обличчя напаспнків! 


