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о миль в обороні Загроза і Перу 

ПЕРЕДВІСНИК Н0В0Т ЕРИ 

Кожная, нокай успіх і нове досягнення 
в вашому розвитку мн звикли називати ще 
одним „кроком уперед". Але успіх, що- його 
добилася Америка- в своїх оборонних зусил-
лях, випробувавши з кінцем минулого тиж-
ня протиракетну ракету „Ніке . Зевес". мо-

' мюл справді окресляти же як крок, але сто 
миль вперед у намаганнях забезпечити Аме-
риці відповідну оборону в теперішній добі 
атому і міжконтинентальних ракет. 

Очевидно, що всіх подробиць цісї наймо-
дернішої із модерних оборонної зброї не ПО-
дається до Публічного відома. Сказано тіль-
ки, що протнракетну ракету „Ніке - Зевес" 
витгущеяо з ле`ѓў'нської бази Ванденберг, що 
вона летіла над Пацифіком та досягнула 
висоту приблизно 600 миль, опісля обннжу-
валася й, керована радаровими й електро-
яїчяямн інструментами, „перехопила" над 
островом Кваджалейн, що належить до ар-
хіпелягу Маршалла. порожню головку між-
коятинентальяої ракети Атлас і знищила її. 

Департамент оборони у Вашингтоні по-
відомнв про цей успіх із иепрнховуваяіш за-
доволенням. Із ще більшим вдоволенням 
прийняв це повідомлення Конгрес і зягаль-
на публічна опінія. Це ж бо ще так недавно 
совстський диктатор Хрущов нахвалявся в 
зустрічі з американськими журналістами ї'ї 
па влаштованому ним у пропаганднвннх ці-
лях в Кремлі так званому „світовому конг-
ресі мир}ѓ", що Совстн, мовляв, можуть „по-
цілнтн муху в небі!". Свосї хвальби не міг 
Хрущов піддержати жадним доказом. Тим 
часом Америка таќя справді поцілила цю 
„муху в небТ' (fly in the sky) і на це дас 
документальні докази. 

Вартостн- успіху з протиракетною раке-
тою „Ніке - Зевес" не можна б переціќнѓи. 
Відомо, що досі найбільшим аргументом со-
ветського воснного шантажу були власне 
міжконтинентальні ракети, що ними можна 
б па велику віддаль висилати атомові бом-
бн. Щ ракети мас й Америка, мас їх біль-
ше і більш досконалі, ніж будь-яка інша 
країна, включно із Совстамя, але ці ракети 
мають тільки посередню вартість для оснол-
аого принципу американської політики, себ-
то оборонного погогівля. Свідомість наяв-
нрсти таких ракет, що ними могла б Амери-
ка у відплату за напад засипати свого ворога 
з-чнсленннх своїх баз і кораблів, мас велику 
оборониў вартість, бо відстрашує агресора 
від нападу. Проте, ще більшу і безяосеред-
ню оборонну вартість мас протиракетна ра-
кета, що може знищувати ворожі ракети а 
повітрі, заки вона ще долетіли та потрапили 
в мету свого призначення. Це величезне 
досягнення в американських оборонних зў-
силлях може мати рішальиі наслідки для 
збереження миру, як і для оборони вільного 
світу на випадок, якщоб того миру таки не 
пощастило зберегти. 

Успішне випробування протиракетної 
ракети „Ніке . Зевес" ще далеко не с остан-
нім словом у цих зусиллях. Це радше пер-
цгай, хоч і справді стомялевяй крок у цьо-
му розвитку. Ще треба випробувати і пере-
конатися, як ці протиракетні ракети діятн-
муть на випадок їх висилки проти багатьох 
ракет нараз, ще треба встановити чи вони 
будуть успішні в усіх порах дня і в усіх ат-
мосфернчних обставинах, ще треба багато 
дечого випробувати й устійннтн. Але успіш-
няй початок зроблено і все інше вже може 
бути тільки проблемою деякого часу. 
. Склалося так, що майже рівночасно з по-

відомленяям про успішне випробування 
„Ніке - Зевеса" повідомлено також про плян 
висилки у подорож на плянету Венеру до-
слідноі ракети ‚.МерінерГ. Перша проба з 
цією ракетою не повелася, але не менше 
вона є черговим потвердженням головного 
принципу теперішньої політики ЗДА: прн-
мусовнмп, бо иакяненнмн Америці аґресив-
ністю Москви, оборонвимн зусиллями за-
безпсчятн людству той неймовірний розвн-
ток, можливості для якого створило визво-
`тіения атомової енергії та поступове здобу-
ваяня космічних просторів. В одному і дру-
гому випадку, як доказують також і ці ос-
танні випробування, про які мова. Америка 
— яеперевершеяа! 

Негайна і рішуча реакція уряду З'сдп-
нених Держав Америки на події в Перу, що 
виявилися у приході до влади мілітарної 
хунти, у скасуванні висліду виборів з дня 
28-го червня і в ув'язненні законного пре-
зидентл цісї південноамериканської країни 
Макуеля Прадо, була скерована в першу 
чергу проти порушення головного принципу 
демократії в тій країні. Правда, військовий 
переворот, який Там відбувся, був скерова-
ний — як це провідинќи перевороту заяв-
ляють — проти загрози, що в результаті 
—- як вони вважають — неправильних вн-
борів новим президентом міг стати симпатин 
комунізму. Справа бо в тому, що жаден із 
трьох кандидатів на президента у тих внбо-
рах не дістав потрібної більшосте двох тре-
тіх голосів і тому президента вибере з-поміж 
цих трьох кандидатів парламент, в якому 
більшість мас згаданий симпатик комунізму. 

Проте, навіть у такому випадку одного 
беззаконня не можна поборювати другим. 
А військовим переворот у Перу йде у цілко-
внтий розріз із принципами, що лягли в ос-
нову домовленої всіма американськими кра-
їнами за почином ЗДА і започаткованої в бе-
резні 1961 р. програми „Альянс для прог-
ресу". Під час конференції в Пўиха дель 
Есте, на якій була прийнята ця програма, 
всі її учасники, включно з Перу, погодилися 
і ствердили своїми підписами засаду „пра-
цюватн спільно для суспільного й господар-
ського добра в рамцях демократичних уета-
нов" і докладати всіх зусиль для того, щоб 
ці установи були волею народу удосконалю-
ваяі і посилювані. Самовільні і насильні дії 
військового проводу в Перу завдали важко-
го удару цій засаді. 

Усі ці моменти причинялися до того, що 
реакція ЗДА була не тільки негайна і рі-
шуча на словах, але й дуже конкретна і до-
шкульиа для спричинників військового пе-
ревороту в Перу наділі. Після проголошен-
ня заяви президента Кеннеді, що військо-
внй переворот у Перу суперечить основно 
традиціям і цілям американської спільноти 
і міжамериканської системи, і що ті цілі та 
традиції були перекреслені діями' перуансь-
ко хунти, державшій департамент зірвав не 
тільки дипломатичні взаємини з Перу, але 
припиняв разом з цим дальше уділюванил 
признаних для Перу я рамцях допомогової 
програми „Альянс для прогресу" субвенціЃї 
і виплату грошових премій за доставлюва-
ний цісю країною для ЗДА цукор. А треба 
пригадати, що в рамцях згаданої програми 
Перу одержало вже 9 мільйонів доларів і ма-
ло б одержати ще 81 мільйон і що у внсліді 
припинення виплат грошових премій на цу-
кор Перу втратить 18 мільйонів долярів. 
Відчувши твердість американських санкцій 
і загрозливість їх наслідків для економіќя 
Перу, провідники встановленого в цій кра-
їні військового режиму почали раптом 
доводити, що здійснювали вони свій перево-
рот для охорони . . . демократії і для оборо-
ни перед комуністичною інфільтрацією. Ра-
зом із цим звернулися вони формально до 
ЗДА визнати їх режим за закоќну владу Ие-
ру і з проханням продовжувати уділювання 
позичок і субсидій для цісї країни. Проте, 
виступаючи із такими заявами і звернен-
нями, перуанська хунта ніже словом не на-
тякас на тс. чи і що вона хоче зробити для 
реституції демократичних установ у Перу. 

Негативне ставлення 3'слинених Держав 
Америки до перуанського перевороту і йо-
го категоричне засудження іншими півден-
но- і середньоамерикаяськими державами, 
які характеризують цей переворот, як 
„скандальний", матиме далекосягле значен-
ня для усісї південноамериканської снтуа-
ції. Рішучий виступ ЗДА проти перуанської 
військової хунти і започатковані ними саи-
кції с першими того роду і не мають пара-
лель в усій дотеперішній історії взаємин між 
ЗДА й іншими країнами Америки. До цьо-
гл заохотила уряд ЗДА практика минулого, 
як то революціями та військовими переворо-
тамп чи подібними анти демократичними ни-
ступами встановлювано диктатуру із шко-
дою для народу. 

уваляй сукцес амерн-
ї аисоколростірної тех-

нінн, зв'язаний в удатним і 
ефектовним випуском довкола 
нашої плянети сателіта „Тел-
стар". не сходить із сторінок 
американської і світової пре-
сн. Як кожний епохальний по-
чнн людського генія, та і цей 
найновішнй успіх американ-
ської науки натрапляс у пер-
шій своїй стадії на деякі труд-
нощі, не так технічного, як 
практично - правного харак-
теру. Крім цього, ще Й по-
літично-пропаганднвний чнн-
ннк в деякій мірі комплікує 
проблеми з Телстаром в тому, 
що його випущено у зоряні 
простори всесвіту приватними 
бизкесовнмн колами, заслУ-
женою й старою Амернкансь-
кою Телефонічною і Телегра-
фічною Компанією. Кошти 
цього сміливого проекту не-
бувало високі. їх обрахову 
ють на суму $50.000.000. Тут 
зачислено поверх десятилітні 
теоретично - композиційні, ля-
бораторійні і врешті технічно-
наземні витрати, пов'язані з 
безпосереднім випуском Теле-
стара. як також витрати на 
незвичайно скомпліковані ви-
сильні та відборчі снгналіза-
ційні станції у ЗДА і на евро-
пей сьќому с%'ход о лі. Для при-
кладу згадати б. що будова й 
ви ряд інсталяцій в Еидовер. у 

Лея Ясінчук 

змунжацшннх сателітів в 
напрямку схід - захід Землі 
Комбінація цього числа саге-
літів дасть змогу скомуніку-
ватн кожну закутану саѓгу — 
з комунікаційною сіткою але` 
рикаиських надаачих стадій. 
Згадане американське підпри-
систво в згідне покрити ясі 
дальші кошти цього історич-
ного пвчяяу. А вони осягнуть 
— астрономічну суму гроша. 

Дальша доля Телстару ле-
жнть в руках Конґресу ЗДА. 
Проволікав справу на форумі 
ВАШИНГТОНУ не так фінансо-
дни або престижевнй бік цьо-
го почину, як радше політлч-
но - оборонний'. Як' вислоанв-
с.ч був один з керівників Між-
алянетарної Агенції ЗДА, — 
майбутні сателіти цього типу 
будуть не лише подавати з 
теренў ЗДА у широкий чаѓт 
вісті й програми, включно з 
комерційними оголошеннями 
типу „Кока - Коли", але бу-
дуть також вснлі робити світ-
лини шпигунського характс-
ру на інших континентах `сві-
т у . . . Така рязяковна акція 
не може і яе повинна ніяк 
спочивати я приватних руках ї 
Скорше або пізніше, такий 
стан може допровадити до не-
Г)лжаннх або й катастрофаль-
них наслідків. У зв'язку з та-
кою делікатною ситуацісю, 
іеякі американські кола но-

стсйті Мсйн. ВИНОСИЛИ сумуІсЯТЬСЯ з думкою поставити в 
$10.000,000. Будова Телстару ,ю л і арбітра й судді цього 
коштувала небагато, бо „ля- і майбутнього „ока й вуха" сяі-
ше" -— $1.000,000. . т у — організацію Об'єднаних 

Майбутнс Телстару велике' Націй. З другого боку можуть 
й світле, але славний дець бути слушні побаюваяня збо-
його ‚.ўродин" спричинив о-і "У ЗДА і ін. волелюбних на-
фіційному Вашннґтонові, та- роді" світу, чи цей новітній 
кож приватним бизнесовим політячняй міжнародний „Но-
колам, тобто „хресним бать- їв ковчег" упорається якслід з 
нам" цього проекту чимало ним космічним винаходом? 
легальної мороки, зв'язаної- з і Щоб, бува, яе обернули його 
дальшою продукцією цього І деякі безконтрольні й аґре 
чергового „чуда світу". Конт-ісивні потуги світу в пропа-
ресові кола обстоюють думку,! ганднвне й полѓѓичне Гуляйў 
що фінансову асисту й конт-іполе? . . . С. Т. 
ролю над черговими телстя-j —4 sssj 

п^вдГтНкени"іУпр^п3о^; Паризький Бльвк відбув конференцію 

УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ В ЗДА 
(б) 

Зичливість Сестри керів- вться ціла кляса. Виходить 
ничкя добачую і в тому, що 
вона дозволила взяти в кож-
ній з 5-ох кляс, де вчить љ 
їв. Близнак українознавчих 
предметів, стільки часу, з ін-
шнх предметів, скільки я. змо-
жу присвятити на відвідини 
даної клясн. З цілої поведінки 
Сестри Управительки було 
видно, що вона не мас що 
скрнвати, немов би казала: 
йди ‚подивися, ще й другим 
скажи, що запримітиш . . . 

Входжу до клясн. Мене ві-
тають голосним хоровим: 
„Христос Воскрес"! Сідають 
на свої місця прн одшшчннх 
столЌќах, за виїмком иечнс-
ленних двоособових. Всі діти 
чисто одягнені; хлопці в 6І-
ленькях сорочках з короткн-
ми рукавами, а дівчата в ко-
роткях панчішках. 

2-га кляса, 2-ий відділ 
Ввесь час лекції діти дуже 
спокійні; видно, що яе під 
впливом наказу, чи страху 
тільки слідкують за дією сво-
го вчителя з бистрою увагою. 
Читають казку; читання ви-
разне, зрозуміле, естетичне. 
На поставлені питання відпо-
відають правильно й майже 
всі — з українською вимо-
вою. Для відпруження прос-
півали пісоньку зовсім по-
правно. 

3-тя кляса, відділ 2-ий. Уч-
ні пописувалися збірною де-
клямацісю віршика „Зайчик". 
Такою деклямацісю можна б і 
прилюдно пописуватися. J.3 
зайчика перейшли на пнсан-
ки, які дуже гарно пишуть на 
Гуиульщнні, — кажуть дітщ. 
А де та Гупульщина і хто там 
живе? Це в Карпатах, там жи-
вуть гуцули; вони дуже ці-
каво грають на трембіті. — А 
що таке трембіта? — Це така 
довга труба. — Хто міг би на 
рисувати трембіту? Зголошу 

пропорцію 50:50. тобто одна^ Мюнхен (вл). — В п'ятнн-
половнна фінансів і контролі j ц ю 13-го липня тут відбула 
над цим проектом спочивала ІЗ 
в руках відповідних держав-
них агенцій, а друга половн-
на відповідальности була б в 
приватних руках. 

Офіційні кола Американського вльоку) відчитали зак-
коїТелефонічної і Телеграф -'почну інформацію про кон-
фічної КомпанИ зовсім не прЦференцію шсі міжнародної 
?язують ваги до престнжевих .організації та повідомили зі-
справ. кому дати пальму пер^ „браних журналістів про вибір 

ся пресова конференція, 
скликана Президією Ліги Ви-
зволення Народів СССР, на полених Москвою народів 
якій речники Ліги (Паризь-

погоджуючись з тим, що АК-
ВБ, з яким Бльок співпрацює, 
передає в Україну і на Схід 
Европн радіоавдиції, які не 
відповідають інтересам поне-

шенства або від кого буде за 
лежати дальша контроля над 
телстарамя. Вони хочуть чим-
скорше лише одного: негай-
тіої масової продукції цього 
фантастичного проекту, у пер-
шу чергу його всебічного у-
досконалення. А першзавсе, 
практичного з а с т о с у вання 
майбутніх телстарів для бла--
ѓа усього людства. Це може 
мати місце за найближчих 
два або три роки. Як лише 
процедуральні справи будуть 
полагоджені в Конгресі, тоді 
науковці згаданої компанії 
приступлять до „найбільш аґ-
реснвних удосконалень цього 
високопростірного комуніка-
ціиного винаходу", заявив дн-
ректор АТТКомпанії. Він ска-
зав. що час наглить, бо до-
теперішній осяг це мала крац-
лина в океані майбутніх бла-
годатей цього проекту. 

Фрядерик М. Кемпел. ди-' 
ректор АТТКомпанії сказав, 
що для повного функціону-
вання міжконтинентальної те-
левізії, рація і телефонічних 
розмов при помочі цього ти-
пу сателітів, треба буде за-
пустити в піднебесні просто-
ри двадцять телестарів в нап-
пямку північ-південь земсько-
го ґльобу. і таке саме число 

нової Президії. Як нашим чи 
тачам вже відомо. Ліга Ввз-
волення Народів СССР є ко-
ордннаційннм центром 9-ти 

.не . московськая народів з 
СССР, до якої належить та-

‚)сож Викопний Орган УНРа-
ди. Цей Центр відбував у 
Мюнхені від 7-го до 11-го лн-
пня ц. р. свою 10-ту Конфе-
ренцію, на якій заслухано 
звітів Голови Ліги Н. Абрам-
чіка і заступника голови, 
прелставннка в Німеччині, 
проф. А, Кантсміра та схва-
дено відповідні політичні ре-
золюції. Далі Конференція, у 
якій взяли участь коло 60 де-
легатів з Туреччини, Влизь-
Ќого Сходу. Франції, Г^льгії 
та Союзної Республіки Німеч-
чинн, вибрала нову Президію 
Ліґи, в склад якої увійшли 
знову майже ті самі особи, що 
очолювали її досі Головою 
Ліги в білорус Ніколай Аб-
рамчік, заступником голови 
північний кавказець проф. 
Алі Кантемір, членом Прези-
дії грузин Ной Щнцадзе (Па-
риж) та другим членом Пре-
зядеї і секретарем вірменин 
Грант Самделіян. Від україн-
цін до Президії не увійшов 
ніхто тому, що ВО УНРали 
залишився далі в певній опо-
знції до політики Вльоку, не 

одна дівчина й рисўе зовсім у-
датно. З Карпат перейшли на 
Україну. Учитель перевів роз-
мову на Шевчеака, на його 
„Кобзаря", а показуючи на 
„Тряоуб" на стіні: Що це? — 
штіс . Це тризуб, знак Укра-
їни. — Як називають такий 
знак? — Герб. Утому розві-
вають діти веселою-піснею: 

„Ой, під гаєм — гасм 
Гасм зелененькнм, 
Так сиділа дівчинонька 
З песиком чорноньким". 

Стара, відома, популярна 
мельодія, а дальшяй текст — 
шхолярськиЙ. Діти повеселі-
лн, на їх обличчях вдоволен-
ня з удалої лекції. Після кіль-
кох слів мого признання від-
ходимо, прощаиі цілою кля-
сою: До побачення . . . 

4-та кляса. 1-нй відділ по-
ням з читанки Б. Романенчу'ка. 
Я подумав: кобя „спікери" у 
июйоркських радіях вміли так 
гарно інтонувати свої прого-
лошення . . . На тему прочита-
ного ведеться розмова. Діти 
говорять правильно, хоч дея-
ким ще важко потрапити в 
гладку вимову. Учитель диск-
ретно інформує мене: батьки 
тут роджені, а решту — я 
вже сам знаю. Але замітне. 
що в клясі нема груп. Всі у-
чаться спільно і з часом вн-
рівнюються. 

Залишасться ще 5-та кляса, 
але мені пізно, можу не встиг-
нутн на час. Та вчитель нас-
тоюс: хоч хвилинку . . . Нема 
ради, йду до 2-го відділу. До-
гадуюся, що буду заскоченнй 
чимсь спеціяльним: Так і бу-
ло. TJT учні, немов дозрілі 
серед нош кіл ьннкн, певні себе, 
сміливі, з облич видно, що ра-
ді б пописатися перед незна-
йомим гостем. І дійсно попв-
суються. Почалося із збірної 
декламації. Читають з чнта-
нок Б. Романенчука ч. 4-та. 
Також до науки граматики 
(тут називають „наука про 
мову") вживають підручників 
того автора. Учитель каже 
представити дитячі й молоде-
чі літа Т. Шевченка. У від-
повідях учнів помітне `звору-
шеняя відчуттям долі велнко-
го Сива України. Співають У резолюціях, прийнятих 

Конференцією підкреслено, 
що Бльок вимагає самосѓій- "Поќлія Тобі, Тарасе . а від 
пости для своїх народів і 
протестўе проти колоніяль-
ної політики червоної Моск-
вн. Ці погляди були на пресо-
вій конференції кілька разів 
підкреслювані, при чому від-
мічено, що ніхто з московсь-
ких емігрантів досі не засу-
днв політики національного 
поневолення большевиками 
не - московських народів. Ок-
рсмо заявилися учасники 
Конференції за проголошен-
иям Президентом ЗДА Тижня 
Поневолених Націй. Вони вв-
сла.-ш президентові Кеннеді 
телеграму з таким змістом: 
..Мн вітаємо Вас, як голову 
провідної Західньої Демокра-
тичної держави, від імені Кон-
ференції ЛІГИ Визволення 
Народів СССР — Парнзькіш 
бльок (далі йде перелік чле-
нів включно з козаками) і 
висловлюємо переконання, 
що Тиждень Поневолених 
Націй буде знову проголоше-
ний і в цьому році. Він мас 
величезне психологічне зна-
чення для змагання наших 
народів за свободу і незале-
жність". 

Паризький Бльок вндас 
свій орган в англійській мо-
ві п. з. ‚.Проблеми народів 
СССР". Редактором журналу 
є українець доц. С. Довгаль. 
Журнал виходить від 1958 ро-
ку і досі появилося 14 чисел. 
Наклад журналу 9 тисяч. 

Роман Пачовський 

ДЕСЯТЬ РОНІВ ОБ'ЄДНАННЯ 
МИСТЦІВ УКРАЇНЦІВ В АМЕРИЦІ 

" ( і 
У травні ц. р. сповнилося j 

десять років Об'єднанню Ми- j 
стців. організації відомій під 

'скороченою назвою ОМЎА. 
Десять років тому. 10 травня 
J952 p., з'їхалося 25 мистціп 
у Ню Норку, шоб відбути пер-
ції загальні збори нової об'сд- , 
нуючої організації. Товарнст-
во місцевих мистців існу'вало 
вже тоді, як „Об'єднання ук-
раїнськнх мистців Ню Иорку 
й околиці" прн Літературно-
вгастецькому ќлюбі. В березні j 
1952 p. вже відбулася перша і 
вистава нюйоркської групи в j 
Ќлюбі, а якій покаляно 116 і 

творів 49-ох мистців. при чо-
му половину з них становили 
саме мистці групи Н. й. Ви-
стаяа була влаштована для 
відзначення 5-ої річниці при-
буття першшг скятальців до 

) 
ЗДА. Виринула одначе потре-
ба. як казали. ..виплинути нп 
широкий гиіт", для чого Tj)e-
ба було згуртувати всіх роз-
киненнх по Америці україн-
ських мистців п одне товарн-
ство. Це дало б змогу краще 
регулювати культурну працю 
серед української іміграції в 
Америці. В тому часі поза Ню 
Порќом і близькою Філядель-
фісю були ще відокремлені і 
групи в Міннесоті, у Шнкаґо . 
чи Лп`ройті та й поодинокі і 
мистці з новоприбулих у да-
лекій Каліфорнії чи Флориді. 
Дальше бажано було присд-
натн теж інших мистців укпа-
їнського роду, які прибули в 
Америку раніше або й родн-
лися на цьому континенті. За 
десять років праці це завдан-
ня ае зовсім повелося пере-

вести в життя, бо українці Не 
були б українцями, якби тяг-
нули всі в один гуж . . . 

Ню Иорк, очевидно, був 
найбільшим скупченням ук-
раїнських мистців і заразом, 
будучи мистецьким центром 
країни, повинен був стати 
теж центром нашої організа-
,ції. Проте групи Міннесотн чи 
Дітройту не погоджу'валися 
на псршснство Ню Порќу ЧИ 
загалом на творення нової 
організації, домагаючись від-
новлення АНУМ (Ассоціяції 
Незалежних Українських Ми-
стців, що існувала колись у 
Львові). Дехто станув на по-
зиціях УСОМ (Української 
Спілки Образотворчих Мнст-
ців). яка існувала в повосн-
ній Німеччині, і не дав себе 
‚‚об'єднати" й до нині! Все та-
ки треба було брати на увагу 
нові американські обставини. 
Організація мистців в Амерн-
ці не могла вертатися до дав-
ніх організаційних рамок, бо 
треба було дати змогу вступа-
тн в члени товариства теж а-
мернкаяцям українського ро-
зу. Тому назвало нове това-

риство ..Об'єднанням Мистців 
Українців в Америці". Проект 
статуту цього товариства під-
готовнв колега П. Андрусів і 
прочитав його на зборах. Тут 
пеін`дбачувалося. що органі-
зація буде охоплювати тіль-
кн терени ЗДА. Дуже часто 
українське громадянство не 
знає про цей факт, шо в Ка-
наді мистецька організація 
задержала давню назву УС-
ОМ, як окрема організація 
мистців - українців у Канаді. 
Тому каналійські миѓтці не с 
членами ОМЎА, хоч вистав-
ляють свої праці неколн ра-
зом з нами 

Збори вибрали першим го-
ловою організації скульптора 
С. Лнтпнненка. дотеперішньс-
го полову і організатора ню-
йоркської групи. Заступшіка-
ми стали сл. п. проф. В Сі-
чииський і С. Ѓординський, 
секретарем Ю. Соловій, скар 

сл. п. М. Бутовнч. проф. Д. 
Горняткевнч, А. Малюца в 
Контр о л ь н і й Комісії; п. І. 
Шухевич, М. Мороз, М. Крав-
чук у Товариському Суді. Та-
кий був склад першої управи 
ОМЎА. 

Перед новою управою на 
першому місці стануло важ-
ке організаційне з а в дання: 
згуртувати мистців. Дальше 
Намічено створити теж ..допо-
моговий фонд" для несення 
допомоги мистцям у потребі. 
Проти цього були застере-
женнл з боку деяких колеЃ, 
мовляв, мн маємо бути орга-
нізацісю ідеолоіічного харак-
fepy в першу чергу, а не до-
цомоговою. Одначе життя вн-

.казапо, іцо такий фонд стане 
конечністю, бо нещастя не 
минало мистців, і ніхто не по-
магав у потребі так швидко, 
як саме цей фонд. Новий рік 
праці почався пропам'ятною 

ряд відомих мпстців, як П. 
бияком проф. І. паливода, а виставкою Василя Г. Кричев-

ського, який був почесним 
Холодний мол., М. Черет- 'членом ОМЎА і помер у Ка-
ньовський, сл. п. М. Радиш, ряхасі у Венесуелі 1952 р. Ви-
П. Андрусів, І. Кучмаќ допов-1 ставка була зразково оформ-
нили склад головної управн; лева і притягала увагу укра-

їнської і чужинецької публі-
кн. Каталог, на жаль, появнв-
ся без ілюстрацій, а число 
експонатів було 255 з різних 
ДІЛЯНОК ДІЯЛЬНОСТІ! покійно-
го миѓтця. В березні 1953 під-
булася іпдннідуальна вистав-
ка другого почесного члена 
ОМЎА Олекси Грищенка з 
Франції (42 твори). З нюйор-
кських мистців свою першу 
виставку в ЛМЌлюбі влашту-
вав у квітні ц. р. покійний нн-
ні М. Радиш. У грудні Об'ед-
нання привітало в Ќлюбі ма-
естра Олександра Архипенка 
з нагоди ііого ювілею. Тоді 
відбувся скромний вечір у 
Ќлюбі, на якому поруч само-
го Архипенка промовляли 
сл. п. проф. В. Січннський. С. 
Ѓординський й І. Кўрах, що 
саме прибув з Італії. Здавало-
ся, що організація почала 
працю в правильному иапря-
мі і ніщо не зможе ЗМІНИТИ 
цього напряму. Проте друга 
загальна виставка на межі 
pp. 1953-54 стала причиною 
до розладу і затим виходу де-
якнх чільних мистців з това-
рнсгва. 

так „Заповіт". Розпростира-
ють малу України й розяові-
дають про 4 най'більші міста 
на Україні — Київ, Харків, О-
деса, Львів і про значення ко-
жного з них. Торкаються ук-
раїнської історії, дії по смер-
ти княгині Ольгя. Діти хотять 
ще заспівати „Гей, у лузі чер-
войа калина`'. Треба зробити 
їм приємність; співають з мо-
лодечнм завзяттям. — Хто це 
співав цю пісню? — питає у-
читель. — Січові Стрільці, — 
відповідають. — А хто ж це 
були ті Стрільці? — В пер-
шій світовій війні воювали за 
визволення України. Таки на-
правду мене це все зворушн-
ло, я вже не відважився по-
казати дітям свос обличчя н 
чим швидше вийшов, прои†в-
ияй — по-школярськи. 

Було б не повним звідомлен-
ня із моїх відвідин в школі 
ся. Юра, якщо б я не відмі-
тяв окремо науки про мову, 
веденої на основі дотичного 
підручника й на основі про-
чнтаного. 

На закіичення цього прн-
людного звітування мушу до-
бавнтн, що 1961-го року від-
відували школу св. Юра два 
педагоги, беззаперечні фахів-
ці. а саме в квітні чи травні 
д-р Богдан Романенчук. а в 
червні бувший інспектор, І. 
Василишнн. Оба вони поділн`-
лнся з громадянством своїми 
спостереженнями з навчання 
українознавчих предметів у 
тій школі; перший на сторін-
ках журналу ,Ле вчаться ва-
ші діти", з травня 1962, crop. 
14, а другий в журналі „Наш 
Світ" з 30-го червня 1961 р. 
В захопленні поступами дітей 
пише д-р Романчук: 

„Ця школа, як я її бачив 
під час відвідин, може бути 
зразком української школи в 
навчанні українознавства для 
всіх інших цілоденних като-
лнцькях шкіл". Нищуся на 
кожне слово тієї об'єктивної 
оцінки. 

А які кінцеві рефлексії інс-
пектора Василншина після за-
кіичения 'Його відвідин? Ось 
вонц: 

..̀ Чи батьки, які з будь-яких 
причин не посилають своїх ді-
тей до цієї гарної, по духові 
української пѓќоли, здають со-
бі справу, яку велику кривду 
роблять ВОНИ і своїм дітям і 
всій українській спільноті?" 

В цих словах повна слуш-
ність і правда, яку і я вповні 
піддержую. 

(Кінець) 

Німецько-чфраьщузьке 
братення 

Мюнхен- — Майже тнж-
день перебував канцлер Ні-
мецької Федеративної Респуб-
лікн д-р Конрад Аденауер у 
Франції, як гість .генерала де 
Голя, президента Франції. 
Розмови без свідків між двома 
„сеньйорами", від політики, 
дискусії разом з міністрами 
обох країн, положення вінка 
на могилі Невідомого Вояка в 
Парижі, подорож по містах 
Франції, включно із Реймсом, 
де свого часу відбували коро-
націю королі Франції, промо-
ви і дзвони церковні — все 
це було призначене на те, 
щоб підчеркнутя вагу момен-
ту: Німеччина і Франція хо-
чуть навіки забути давні спо-
ри й криваві війни, і лишнти-
ся в приязні, як добрі сусіди. 

Що сказав би з цього при-
воду французький націона-
ліст Шарль Моррас. коли б 
міг устати з гробу і подиви-
тися, як щиро приймали у 
Франції представника „відвіч-
ного ворога" — Німеччини? 
Після першої світової війни 
Ш. Моррас Написав книжку: 
Devant Allemagne EterneHe— 
(Перед вічною Німеччиною). 
В цій книжці Моррас опису-
вав небезпеку для Франції 
збоку Німеччини і кликав 
французів бути на поготові 
супроти ворога. Жорж Клс-
мансо. прем'єр Франції в пер-
шій світовій війні і пре де ід ник 
мирової конференції 1919-го 
року, перед смертю (1934 р.) 
видав книжку': „Демостен", в 
якій наслідував славного а-
тенського політика й промов-
ця. що перестерігав своїх зем-
ляків перед агресивними замі-
рамя македонського царя Фи-
лнпа (від того й досі гарячі 
політичні промови звуться 
„філіпжами"). 

Все це вже належить до мн-
нулого. Нова загроза нависла 
над народами Західньої Бвро-
пн — загроза. із Москви. В 
цих обставинах недавні „вічні 
вороги" збираються докупи і 
радяться, як урятуватися від 
небезпеки. Спільний Госпо-
дарський Рннок шістьох країн 
Західньої Европн прямує до 
тіснішого політичного об'сд-
вання. Економічний поступ 
цих країн спонукав Велику 
Британію та інші країни Ев-
оопн, Азії й Африки шукати 
ів'язку з ..Малою Европою". 

Саме тепер, 'коли де Голь 
звільнився вів альжирського 
тягарў, він ' виявляє більшу 
активність в світовій політиці. 
Французький президент хоче 
бути речником шістьох дер-
жав Европн, що начисляють 
разом майже 200,000,000 меш-
каяців. Ця нова „велнкодер-
жава" мусить, в уяві де Ґо-
ля. стати нарівні з двома ін-
шнмн великанами: ЗДА і Со-
встським бльоком. В своїх 
плянах новий ‚.Карло Вели-
кий" — як жартом називають 
де Голя — хоче спертися на 
поміч Німецької Федеративної 
Республіки. В Німеччині до-
сить поширена підозра супро-
ти „англосаксонців", мовляв, 
вони готові' „продати" Бер-
лін Москві за певні уступќи 
збоку Хруи;ова.. Ці настрої вн-
корнстовус де ІГоль. Він за-
певняс керюнвків німецької 
політики в своїй непримнрли-
вості cjmpoTH Москви і при 
цьому сподіфсться. що німці 
допоможуть'Франції створити 
незалежну Лід Америки ато-
мову силу, яка буде рівна з 
силами СССР і ЗДА. 
' В цих політично - страте-

гічннх комбінаціях в невигід-
нін позиції опинилася Велн-
кобританія. Раніше громадсь-
ка думка в Англії була при-
в'язана до Британської Спіл-
ки Народів і 'Англія стояла 
трохи осторонь від країн Спі-
льиого Еврорейського Ринку. 
Тепер це змінилося, і англій-
ці ведуть переговори про прп-
ступлення Великобританії до 
З'сднненої Европн, на певних 
умовах. В цей момент де Голь 
уважаг., що прилучення Вели-
кобрнтанії до Европейського 
Спільного Ринку принесло б 
невигоди для його політичних 
плянів. Тому французький 
президент пробує загальму-
ватн переговори про вступ Ан-
глії до Европейського Спіль-
ного Ринку. Де Голеві не ио-
добасться, що з прилученням 
Великобританії до „Малої Еп-
ропи" скінчилась бн його ро-
ля арбітра. На всякий внпа-
док, він хоче забезпечити для 
себе підтримку Німеччини. 
В Німеччині ставляться при-

хнльно до демонстрації друж-
би між німцями та фрацуза-
мн, яку показано в час по-
дорожі Аденауера до Франції. 
Але поряд з тям чути голоси, 
які заявляють, що німці по-
внвні мати таку саму приязнь 
і до інших народів, які нале-
жать або хочуть належати до 
Европейського С п і л ь н о г о 
Ринку. П, д . 
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Мняулої нрд$лі 15 липня в 
численних стеятах та' містах 
у різних формах, у ширшому 
чи вужчому яаштабі відзна-
чувано ‚.Тиждень Повеволе-
них Націй", що. його проголо-
снв цього року спеціальною 
прокламацією президент Дж. 
Ф. Кеннеді. В- багатьох стей-
тах губернатори спеціяльнн-
мн проклямацішш` проголо-
сили цей третій' тиждень лнп-
ня .‚Тижнем Поневолених На-
цій". Подібно зробили, і чнс-
ленні посадники міст. Наша 
Балтіморська громада.не за-
лилшлась байдужою на зак-
лик президента Кеннеді, та 
своїх Центральних Управ в 
справі відзначення „Тижня 
Поневолених Націй". 

Заходами місцевого Відді-
лу ООЧСУ в двох українсь-
ких католицьких церквах від-
служено Служби Божі в намі-
ренні поневоленого Українсь-
кого Народу. В церкві св. апп. 
Петра й Павла, в Ќуртіс Бею. 
Службу Божу відправив всч. 
о. радник В. Соловій з відпо-
нідннмн молитвами та словом 
до вірних. Під кінець Служби 
Божої відспівало пісню „Бо-
же, вислухай благання". В 
церкві св. Михаіла в Балтімо-
рі Службу Божу відправив 
всч. о. парох Д. Мельннчук. 
Після Служби Божої в цер-
ковній залі влаштовано мані-
фестаційяі збори, що їх від-
крив голова 14 Відділу ООЧ-
СУ п. Т. Царик. Зборами про-

водила президія в складі по. 
Б. Мельник — голова, Ст. По-
ліщук і L Корнафель — чле-
ня. Культурно - освіхнівт реф. 
п. А. Чорний прочитав резо-
люцію Конгресу ЗДА, схва-
лену 19 липня 1959 р. про 
значення „Тижня Ноневоле-
них Націй", реакцію на цю 
резолюцію совстської верхів-
ки та чому ми повинні велн-
чаво відзиачуватн цю подію 
говорив а Царик. ВІН також 
коротко з'ясував про перебіг 
святкуваня „Тижня Понево-
лених Націй" в столиці Ва-
шннґТоні, ідо відбулось М 
липня в готелі „Дадж Гааз", 
на якому вів був присутніх. 
У Вашингтоні поміж визнач-
нішнми американськими по-
літнчними діячами, був кон-
гресмен Кдвард Дж. Дервінс-
кі з Іллииой ('peajt, що своєю 
участю звеличав цю- імпрезу. 
Також промовляв крім коя-
ґрссмена проф. Лев В. Доб-
рянський. голова УККА та 
голова Комітету „Тижня` По-
неволенкк Націй'', та інші. 
Збори винесли, резолюції, які 
прннято одноголосно, Ці ре-
золюції розіслано в першу 
чергу до президента Дж. ‡ . 
Кеннеді, до конгресменів: Г. 
В. Смітс, Д. Дж. ФРІВА В. ДЖ-
Дерьікскі та до ОН — амбаса-
дора Стівевсова. 

Могутнім співом „Не пора, 
не пора . . ." закінчено цю ма-
ніфестацію. 

# . Д . 
ч о - +" 

Тиждень Поневолених Націй" в Детройті 
Цього року місцева Станиця 

АБН у Дггройті приклала 
спеціяльну увагу до зоргаяі-
зуваиня Тижняѓ Поневолених 
Народів і звернулась з про-
ханиям до всіх місцевих уря-
довнх чинників включитися 
в наше Свято. З приємністю 

натор нашого- стейту видав з 
цієї нагоди окрему прокляма-
цію, якої зміст с поданий 
нижче. 

Рівнож мейор міста Дітрой-
ту И, П. Каванаг у свойому 
листі до нас стверджує, що 
ще цього ж тижня видасть 
свою прокламацію до меш-
канців міста. Оба наші феде-
ральні сенатори П. МкНама-
ра і Ф. Гарт у своїх листах 
дякують за запрошення і пе-

ресилають від себе щир: по-
бажаиня і окремі привіти. На 
наші звернення до конґресме-
вів міста Дітрояту одержали 
ми досі в'ять подяк за наші 
запрошення і пршгітн з ќаго-
дя Свята. 

У наше Свято включились 
треба підкреслити, що губер- і інші національні група, ва-

делегувавши своїх представ-
ників і заохотивши своє члев-
ство до масової участи в свя` 
ті. Не поминули- мн і науко-
вий. амернканськив світ, за-
цікавлений проблемами ноне-
волених нарадіќ. 

Свято відбудеться на гарній 
просторій оселі СУМА „Київ" 
в неділю, 22-го липня, запо-
чатковане Полевою Службою 
Божою. Вол. Рижий, 

голова АБН 
К 1 fc-

В Асторії біле Ню Йорќу створена 
Комітет Поневолених Націй 

Заходом Комітету Об'сдва-
них Організацій — Відділу 
УККА в Ню йорќу дня І 8-
го липня створено АсторіЙсь-
кий Комітет По`неволених На-
цій, який очолив комендант 
католицьких ветеранів на ио-
віт Квінс Джаи Шамен. Мета 
комітету є переконати конґре-
смена Делені в справі зВт-
вердження Резолюції ч. 211 
конгр. Деніла Флада про 

створення перманентно'ї ко` 
місії поневолених націй. Для 
цісї цілі в Асторії, звідки Де-
лені с обраний на конґресме-
на, зібрано дотепер понад і, 
800 підписів. До комітету вхо-
дять ще Іван Сидор, відомий 
союзовиЙ діяч, як заступник 
та Микола Рнвак, як секре-
тар, інші два члени с від ін-
шнх національностей. 

ОС 

Свято Незаленшости 4-го липня в 

Місцевий Відділ ОДВУ зро-
бив справді милу несп одівай-
ќу громадянам м. Трентону і 
околиці- В дві 20-го травня в 
залі' Української Православ-
ноГ парафії св. Юрія Пере-
можця влаштовано політнч-
анй панель за участю видат-
них політнчннх діячів. Запро-
шено представників, що ва-
зиають політичні позиції ук-
раікськвх революційних се-
редовищ: ОУН. ОУНЗ, 34-
ОУНР та УРДП. Представни-
кн останніх двох організацій 
із-за технічних причин не 
прибули, а тому цілу прогрд-
му виповнили представник 
середовища ОУН. Я. Гайвас 
та представник ОУНЗ, проф. 
Лев Шанковськнй. 

Хоч дошкульна в є с н я на 
гаряч та збори Відділу УККА 
були причиною, що не всі ма-
лн змдгу врибутв, а проте 50 
осіб мали насолоду послухати 
продуманих і живо впголоше-

щоб вороги амеря-^нях вќводів обок членів па-
нелю. Павелем провадив д-р 
Зеион Ророднський, яки# І 

Школа Україтізнавства в Дггроіті-Захід 
льні рефервнтм, а між мами 
найбільше учиаель- Лев Ќазі 

Наша школа існує вже де-
сяегь літ і цього року відаиа-
чшш вона свій дасягшлітній 
ювілей гарною програмою і 
бенкетом- 18 березня. Десять 
літ тому зќ почином бл. п. 
Богдана Пюрка, дар. Івана 
Сточанського й івшяя громі 
дня започатковаяо в західній 
Стороні Дітройту навчання у-
країнської мови, історії' і гео-
графії України. Вписалось 14 
дітей, 3 того малого почину 
за десять літ школа розрос-
дась і няні начисляє понад 
150 учнів, з дев'ятьма кляса-
ми. 

В цьому році було зайня-
тях в школі 9- вчителів. Опі-
куаомі школи 9 Кружок Рід-
ної Школа з вќбираною що-
року управою. Почалѓќи шко-
лн була дуже тяжкі, не було 
відповідного приміщення і 
матеріальних засобів. В 1965 
році парох церкви св. Івана о. 
д-р С. Квап дав безплатне 
приміщення для школа в бу-
динку парафіяльної школи, в 
якому вона донині працюс. 
За час існування школи Уп-
рави Кружка Рідка Школа 
вложила багато праці і з ро 
ќу на рік вив'язувалася ус-
пішно із своїх обов'язків. В 
десатнлітньому періоді голо-
вамя Управи були бл. п. 
Пюрко, І. Вашуќ, В. Чавс. Е. 
Васнлика, Я. Варивода, а вже 
чотири роки с І. Вонсуль. 

Багато праці вложили шкі-

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТУ НА 
=-= 

Англомовну Енциклопедію 
Українознавства 
ПЕРШИЙ ТРИ П05ШИТЬСЯ восени 1962 р. 

І вклтчатииа розділи: 
Загальні інформації 
Фізична географія і природа 
Людність 
Етнографія 
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Українська мова 
Історія України 
Українська культура 
Українська література 

Ціна першого тому в перед продажу виносить $30.00 
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Замовлення надсилати на адресу УНС разом з чеком чи поштовим переказом. 

Ukrain ian National Assoc iat ion , Inc. 
81-83 GRAND STREET, JERSEY CITY 3, N, J., U. S. A. 

йшавввашввввваваийиаввввавввакввввваввввоввввавввнаввввиавввв 
TO: UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc. 
U83 Grand Street, Jersey City 3, N.J., U.S-A. 

I hereby order the flret volume of Ukraine: A Concise Encyclopoedim which 
will be published In the fall ot 1S62 by the University of Toronto Press, 

Enclosed is (a check, money order) for the amount J 
Please send the copy to the following address: 

Name 

ѓ,шшгтпишяиішіиштвнишііниішииіішшц. 

бвхч. Ш к о л а щороку вдавнго-
вуе рівні імпреаи, а ќ еаяго в 
честь Т. Шевченка, гетмв. І. 
Мазепи, Свячене, а крім того 
оце ft своі анутрипяі свята. 
Bin двох літ н а ш а школа вла-
штовув 9 ц ілоденною парафі-
яльною школою`, Пластом і 
СЛА-ои Шевченківські свя-
та і Свячене, а також ново-
річну забаву. Це с на цілу 
Америку одннокнц випадок 
такої гарної співпраці моло-
дечнх організацій і шкіл. Ві-
дношення` вчительок - сестер 
з парафіяльної школи ДО на-
шоі с дуже прихильне, а від 
парафіі і її пдроха о.' шамбе-
ляна М. Бохневича дістає 
школа асе потрібну поміч. 

Однак, на жаль, не всі ро-
днчі маюсь зрозуміння для 
навчання украінозиавства, бо 
яіацо б вони здавали собі 
справу, яку кривду вони роб-
лять своїм дітям, держачи їх 
далеко від Рідної Школи, то 
ваша школа повинна б мата 
чотири сотки дітвори. Упра-
внтелями школи були пл. І-
Сточакський, д-р М. Дольнв-
цькнй, короткий час пані М. 
Козак і М. Білвяська, а від 
сімох літ ва чолі школи сто-
їть днр. І. Білоус. 

Цього року закінчено нав-
чанмя в школі ft червня. Що-
року стараємось закіичуватн 
шкільний рік В ІНАКШИЙ спо-
сіб. Одного року попасом, ін-
шого малою імпрезою, піќні-
ком і забавою в городі Укра-
шсько - Американського По-
літичного Ќлюбу. Цього ро-
ку кожна кляса підготовила 
на закінчення науки якусь 
точну, що в цілості дало сим-
ватичну імпрезу. Нижчі кля-
си співали і декламували, я 
старші пописувались знанням 
із переробленого матеріалу з 
української мови, історії і ге-
оѓрафії. Найкращо випала ін-
сценізація, яку виконала ?-
ма кляса. 

На святі закіхчевня шкіль-
ного року був також о. шам-
белян М. Бояяевич, що зао-
хотив учнів до пильного виу-
чування предметів ўкраїно 
знавства. Управитель школи 
подякував всім людям доброї 
волі, а передусім Управі Кру; 
жка Рідна Школа за опіку 
вад школою, а голова Управи 
І. Вонсуль підкреслив відда-
ну працю вчительства, а о 
парохові подякував за без-
платне відступлення шкіль-
ного будинку для нашої шко-
ли. 

Гарно випало цьогорічне 
свячене, яке наша школа вла-
штувала разом з осередком 
СУМА „Київ" і Пластом в 
другу неділю по Великодщ. 
Зібралось так багато гостей, 
що заля Українсько - Амери-
канського Політичного Клю-
бу була замала. Учні Рідної 
Школн виголосили два рефе 
рати на тему вели коди и.ч 
звичаїв в Україні, а молодь 
Пласту і СУМА виконали ќі-
лька гаївок. Промовляв о 
Василь Яремаќ, що посаятші 
їстввне. Забирали також сло 
во представники організацій 
Та імпреза залишила за со-

Уаішшлт політичний лан№ 
у Треиюні, ІІДж. 

склав пнтаняя так, що вони 
Заторкували в основному всі 
Пекучі діляякн та пнтаяня 
громадськоѓ виутрішньо-полі-
тичио? та зовяішньо-політнч-
ної проблематики. 

Успіх панелю треба відне-
стн на рахунок передусім о-
бох панелістів Я. Гайваоа і 
проф. Л.. Шанковського. Во-

`не показали' трентоиським 
громадянам ж# тільки ѓяябо-
кв знання, політячву культу-
ру, але І кляснчну внтрнма-
ність ве тільки в питаннях, в 
яки% вони) були' звідні але пе-
редовсім 'в йроблемах, де їх-
иі тгщщ ровх9ДВ)щся. Сѓред 
важливих питань дискутова-
но питання молоді, як май-
бутніх. кадрів української по-
літичної сміґрації. Обидва па-
аелістн прнсвятнлн зокрема 
увагу цій` проблематиці, вка-
зуючи на Ц важливість в ро-
ботї украіисьќоі спільноти на 
чужині для справи внлволь-
ВОІ політики. Обидва панеліс-
†н докладно зупинились на 

авольноі шмигнќи, вказуючи 
ва його місце та ролю в суча' 
сномў стані вашої внзводьяог 
боротьби. 

Чимало уваги присвячено 
справі скликання Світового 
З'їзду Українців, вказуючи да 
потребу, заходи та цереціко-
дн, а разом з тим подано ряд 
цікавих інформації про ста` 
вовище поодниокнх суспіль-
но - громадських організацій 
до принципових питань та 
завдань заплявовавого СнЬго̂  
вого Зізду Українців. 

Зокрема цікаво з'ясували 
свос становище обидва діячі, 
до справи об'єднання украів-
ського націоналістичного ру-
ху. На канві минулого ярко, 
щиро-і безпристрасно підкрес-
леао історичну необхідність. 
об'єднання, але разом з тим 
вказано ва непереборні труд` 
нощі, та й безнаглядність для 
таких заходів під сучасну по-
ру. 

Ватаго часу присвятили 
обидва? паиелістн пвтаняям 
сучасної дійсности в Україні, 
значення існування Україа-
ської Соціялістячяої Радяв-
ської Республіки як фактора 
у міжнародній та визвольній 
політиці українського народу. 
Це питання, що мав своїх 
оборонців та опонентів, проа-

. налізовано достатньо та pea-
лістично, що дало присутнім 
ясний образ, як нам стави-
тись до цієї важливої пробле-
ми у зв'язку а процесом па-
діння колоиіяльяих імперій 
та проблемами української 
визвольної політики та нашої 
праці за кордоном. 

Кінцевим питанням, затор-
кяугим ва цій імпрезі, було 
питання війни, революції та 
еволюції як засобів до вашо-
го визволення. ПаНелісти зу-
пинилнсь зокрема на питанні 
революції, як єдиної і пра-
внльної розв'язки нашої низ-
вольної боротьби, вияснюючи, 
як треба розуміти глибоку іс-
тоту революційних процесів 
я Україні 

Присутні 
ролі і значенні Українського доповідачів рясними оплеска 
Державного Центру, як віль-1 ми признання та подяки. 
ного речника української ви- ' Л. Вереміенко 

Н І Ќ — і і 

Унраїнський Пассейк 
розвивається 

ПасейИ, Кліфтон fa oKoJtU- дентнста, бо лікарів вже мв-
смо. Нині можемо похвалити-цями, можуть стати поваж-

ннм нашим центром. Кажуть, 
що мас тут коло 6 тисяч. 
Склалося так, що всі укра-
інсьхі інституції знайшли со-
61 місце в Иасейку, хоч Клі-
qbroK теремом і числом васе-
лення більший. В Ласейку 
маємо наші церкви, маємо ці-
лодеину українську католи-
Цьку школу, яка міститься в 
двох репрезентативних будів-
лях. Опіку яад школою мас 
і П міцно держить у своїх ру-
Rax парох Пассйку о. Вол. Бі-
лннськнй, нкніі закупив 61-
ля школн при Президент вул. 
гарну парцелю під будову но-
вої, величавої церкви. Побіч 
школи, в недалекому сусід-
стві маємо Український На-
родний Дім, а напротн Укра-
щсьху Цеитралю. Йдуть на-
полеглнві зусилля збудувати 
репрезентативний ‚‚Дім Мо-
лоді". 

Колись ми згадували вже 
иа сторінках ‚‚Свободи", що 
до щастя нашої громади бра-
кус нам п(е, так би сказати 
до повноти нашого життя, рені 

наукове засідання, спільно 
улаштоване історичною сск-
цісю І мистецькою кураторісю 
УВЛН. у ЗДА, на якому д-р 
Ігор Соневицький зробив до-
повідь. .‚Життєва трагедія Ар-
тема Веделя". 

Доповідач роргориув кар-
тину трагедії українського 
композитора XVIII ст. після 
його великих життєвих ус-
піхів, як композитора і дирв-
гевта хору ген. Деванідова в 
Кисзі і Харкові Наглий зво-
рот розпочався 1798 p., коли 
після усунення царем Пав-
лом L генерала Лввавідова з 
стаяАятда генерал . губерна-
тора в Харкові, Ведель зрікся 

нагороджували) ранги капітана, роздав свос 
майно, і повариўвся до Києва, 
де в. хвилі психічної депресії 
поступив послужником до 
Кнсво - Печорської Лаври. 
Але доволі швидко трапилась 
загадкова втеча з Лаври, иан-
дрівка по Лівобережжю і 
арешт. Аскоченський подає 
загально, що. причиною цього 
було, ‚‚підозріння в складанні 
якихось записок, що торка` 
лнся тогочасних політичних 
подій". Веделів учень Турча-
нінов, що в той час перебу-
ваа у Києві, подає докладні-
ші відомості про лист Веде-
ля до царя Павла, хоч і ве 
згадує про його зміст, а далі 
сцену арешту Веделя в Ох-
тирці на Слобожанщині і про 
запроторення з наказу царя 
в „Інвалідний Дом" (Аско-
чевський говорить про .‚С.мі-
рітельний Дом" з спеціяль-
ною забороною давати компо-
зиторові перо, папір і чорнн-
ло. По лінії бажань влади 
Веделя признано божсвіль-
ним і він аж до своєї смертн 
карався в „Інваліднім Домі''. 
Результатом цих подій був 
факт, що Ведель зовсім пере-
став компонувати протягом 
останніх десяти років свого 
життя. Слід підкреслити, що 
пізніші російські енциклопе-
днчні видання поминали мов-
чанкою мученицький шлях 

ся, Щ-Ї ось вже від минулого, 
року, на терені Кліо^тону, 
один квартал від Пасенќу. 
при Портленд Аве, та ріг 
Лексінггояу, веде свос ден-
тнстичне заведення пані д-р 
Богданна Свистун. Це сестра 
нашого ланкового інж. Рома-
нч Свистуиа, якого дружина 
Орися є відома діячка Союзу 
Українок Америки. Пані д-р 
Б. Свистун свої дентистячні 
стуЛ покінчила в 1948 році 
в Мюнхені. В 1951 р. зробнлч 
дскторат. працювала там ще 
а Червоному Хресті і потім 
прибула до Америки. Приго-
товляючись тут до нострнфі-
каціі. працювала по шипгв.-
лях. а в I960 р. нострнфіку-
рала свої студії. 

До нашої дентистки гор-
нуться не тільки свої, але й 
чуяп Пані д-р Б. Свистўи 
тримається засади, що зуби 
яа пеньках ве ростуть, що їх 
рвати з будь - якої причини 
не можна, а тільки треба лі-
куватн. Бажаємо пані д-р 
гарних успіхів на новому те-

(ояк) 

Закінчення шкільного рому 
в Йонкерсі, Н. Й. 

У неділю 24 червня парохі-
яни церкви св. Михайла в 
йонкерсі діждались бачити 
перших випускників зі шко-
лн св. Михайла. Це були ді-
тн, котрі дев'ять літ тому по-
чали навчання від дитячого 
садочку в згаданій школі. Та 
яќ уже не раз було згадано, 
що піщіятором будови школи 
Й її дальшим провідником-опі-
куном, — с наш місцевий па-
рох о. декан В. Клос. 

Закінчення шкільного ро-
ку почалось читаною Служ-
бою Вожою, яку відслужив о. 
декан Клос. Після св. Єван-
гелії о. парох промовляв з 
признанням до парохіяи. бо 
завдяки їхній жертвеяності, 
при спільній співпраці, та 
при Божій ласці придбали 
власну школу, а сьогодні ба-
чцмо учнів 8 иляси. сеОто ос-
таянього шкільного року. Со-
трудинк о. Т Гуманнцькнй 
англійською мовою пояснив 
значеная навчання катехнз-

1 якімсь часі, казав отець, ви. 
І діти, заступите місця стар-

бою гарні спомннн. Можі-1 иу й біблії у школах. По 
найважиішим моментом з та 
ких свят є те, що молодь рм 
них організацій зживається І Ї ОВИХ, І В дозрілому віці будс-
собою, затираючи поділ, шо І те навчати своїх дітей того, 
існує між старшим громадян- ' чого самі навчились замоло-
ствоц, Іл ду, чого наьчмло иад сните 

Письмо. Біблія. Бас його 
навчали сестри, які дбали про 
ЃЄ. щоб навчити вас якнаф-
більше. Сестри, що завжди 
моляться за своїх учнів. 

Дуже зворушливий був мо-
мент, коли 16 учнів 8-ої кля-
си. приступаючи до св. Прв-
частя, вголос молились до 
Найсвятішого Серця Ісусово-
го, віддаючи під опіку своі 
серця, свої душі, та при ріка-
ючи вічно Вого любити й 
хвалити. Марію. Матір Вожу 
просили, щоб завжди ними 
опікувалась, від гріха хоро-
нила, просили опіки і ласки 
аж до смертн. 

Після св. Літургії родичі з 
дітьми зібрались на спільне 
сиідавня. По молитві отець 
парох Клос привітав родичів 
з дітьми, опісля роздано днп-
ломи. Учениця 8-ої кляси 
Марія Терлецькя сказала 
привітальні слова до отців, 
сестер та товаришок (шів) 
кляси. Президентќа Батьків-
ського Комітету пані Катери-
на Баницька вѓѓала сестру, 
настоятельќў і сестер - учи-
те.тьок. дякуючи за їх відда-

1 ну працю над дітьми. Вкін-
ці відбулось сггільнс снідання 
в присутності отців і сестер. 

о. ж. 

' Д Е 

ПІСЛАНЕЦЬ, ще 

заплатить Ваші 
1 

. . . він заощадить Вам багато ходженнж. 
Додасть Вам персонального престижу — 
але й буде коштуватн Вас. То чому не ма-
тн ті самі користі а маленьким або ці-
якнм индатком на своє чекове конто? Від-

крийте його тут! 

БАНКОВА ОБСЛУГА в цілія окрузі вже 
вовад Ї М џџ$тЂ), 

mm COUNTY NATIONAL ВАМ 
Опвадиочггі забезпечвяі до $10,000.00 черев 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION. 

в Клівленді, Огайо 



Закінчення шкільного року в школі 
Українознавства в Шикаґо 

Н а у к а в школі прн Катед-
рельяому Соборі св. Володн-
мнро У А П Ц в Ш и к а ґ о мнну-
л о г о 1961-62 року провадн-
лась п ід духовною опікою 
настоятеля о. мвтр. прот. Ф. 
Білецьхого, а управителькою 
б у л а довголітня вясококвалі-
фіковаиа учителька В. Смір-
СТПЬКа. Керівниками клас 
б ў ля учителі: 1-ої кл. Ст. Ко-
логрявеяхо, 2-ої Т. Радзілов-
ська, 3-оі О. Степова, 4-ої В. 
Сміряяцька, 5-ої і 6-ої їв . Лу-
кашеанч, 7-ої і 8-ої Ант. Ку-
щинський. Про висліди нау-
кн говорять слідуючі статне-
тячні дані, Прн іспитах вика-
аалн добрі успіхи і перейшли 
а а науку у вищих ќлясах 
104 учні, залишено на повто-
рний курс 4 учні і закінчили 
ІЃЃГРЃИ курс 8-клясової ШКО-
ли — 10 учнів. За визначні 
успіхи дістали „золоті" сві-
доцтва t нагороди книжками 
такі д ітн: 1-ої кл. Гол. Гри-
горчук, 2-ої кл. Іѓ. Станкевич, 
3-оі НЛ. Яр. Пелеховська і 
Рост. Зботанів, 4-ої кл. П. 
Бойко, Г. К у щ і Юр. Зари-
цькнй, 5-ої кл. Гал. Довго-
шия і їв . Шнманів, 6-ої кл. 
Ліва Стерова і В. Марцинюк 

# П Ѓ А Ц Я Ф 
т HELP WANTED FEMALE а 

О П Е Р Е П Т О Р К И 
' Досвід при шитії 

ДШЦЕВИКІВ. 
Добра Платня. Постійна праця. 
Прнсмні умоввки. Телефонува-

тн цілий тиждень: 
SCAROINO. Inc. 

Ні 6-8810 
52-02 — 103rd St , Corona. L. І. 

Џ П Р А Ц Я 9 
і HELP WANTED MALE а 

CABINET MAKERS (2) 
о я Italian A French Provincial 

also 
MACHINISTS A CUTTERS 

EXPERIENCED 
Самостійне монтування при 

ffi-FI (S Stereo кабінетах. Добра 
платня. Постійна праця. При-

вмпі умовний. 
ARTIZANS OF NEW YORK 

211 Banker Street 
Brooklyn, New York 

EV 3-5900 

REAL ESTATE 

НА ПРОДАЖ 
МОДЕРНА, ПОВШСТЮ 

ЗМЕХАШЗОВАНА 
КУРЯЧА ФАРМА 

у VTNELAND, N e w Jersey 
Чотири модерні курники, пов-
ністю автоматнчні. 30,000 sq. ft., 
яа 9 акр. чистої землі. Нова 
"ait conditioned" кімната на 
склад ясць. Електричний д:хе-
нерентор на випадок перервам-
я я струму. ЗО літніх перегоро-
док. Гараж. 9-кІмнатннп дім. 2 
дааиячхи, викінчений підвал, 
модерна кухня, вбудована га-
зова кухня 1 машина до миття 
посуди. Посілість в досконалому 
стані. Треба` оглянути, щоб оці-
ннтя. Можна дістати великий 

моргедж. Зголошуватись: 

MILES LERMAN 
Weymouth Road 

VINELAND, N. J. 
OX 1-2930 

Г а р н и й , м о д е р н и й 
К А Т Е Д Ж 

2 спальні, влаштування. гарний 
город, на літо, або на пенсію. 
Догідні умови сплати. Також 

інші. 
КОРР Of KERHONKSON. N. Y. 

Tel.: Kerhonkson 7500 

VAILSBURG — N E W A R K 

2 - р о д . , 4 - р і ч н и й Д І М , 

3 1 9 кімнат, в досконалому ета-
ні. Просторий город. 2 бльоки 
від укр. кат. школи ги. Івана 

" Хрестителя. Помірковано. 
Кликати — ESscx 3-3086 

GLENCOVE — 
Вел. Custom Split. З спальні А 
кімнатка, 100 X 100 опарканова-
ний город, коминок. їдальня. 
Вед. кухня, умеб. підвал, вел. 
забав, кімната, літня кухня, га-
раж. Влнз. комунікацій, шкіл. 
склепів 1 церков (St Patricks). 
Продає з уваги на виїзд, Жадас 

$26.500. 
Tel.: OR 1-4492 

і 7-ої кл. Л. Ворачук та їв . 
Іващенко. Крім того, за від-
мінні успіхи на іспитах з іс-
торіі й географії України ді-
сталп окремі нагороди уч. 6-
ог кл. Вал. Гергіль, Л. Степо-
ва і Анат. Станкевич та уч . 
8-ої кл. Н. Колішннська, Ол. 
Стасюк і Єв. Ткаліч. 

По ўсталевій традиції рік 
закінчено вдячними Богослу-
жбами зі сповіддю та при-
частям всіх учнів і спільним 
фотографуванням на партері 
собору. Роздача річвих сві-
доцтв відбулася 10-го червня, 
а після того Батьківський Ко-
мітет влаштував прийняття 
для учнів з учителями та від-
булася успішно вистава шкі-
льного аматорського гуртка. 
Відоѓрали історичну п'ссу з 
часів татарського лихоліття 
„Хлопці молодці", в якій бра-
лн участь: їв. і П. Іващенкя. 
А. і А. Кушніри, Ст. і Ол. 
Момотюки. Астр. і Ар. Чер-
нявські, Г. Довгошия, О. і 
Юр. Зарицькі та Р. Зботанів. 

В неділю 17-го червня на 
перший день Зелених Свят 
школа майже в повному скла-
ді була присутня на урочнс-
то . величавій Службі Божій, 
яку відправив Його Внсоко-
преосвященство Владика Мн-
трополит Іоанн Теодоровнч в 
сослуженні наст, собору о. 
митр. прот. Ф. Білецького, о. 
прот. Іл. Нагірняка, о. М. Ме-
тулинського і о. П. Барвнно-
ва. Чудово співав хор під ору-
дою проф. їв. Трухлого. 

Перед С л у ж б о ю Б о ж о ю 
Владику зустріли діти, внсн-
паючи йому стежку від пара-
фіяльного дому до катедрн 
квітами, а уч. Ірина Шнманів 
привітала його промовою і 
піднесла Владиці китицю ро-
зкішних квітів. 

Після Богослуження відбу-
лося в парафіяльній залі 
прийняття, що його ўладили 
на честь Владики жінки па-
рафіянки. Заля була пере-
повнена. Крім привітальних 
промов під час обіду внкона-
но невелику мистецьку про-
граму. Керівником урочнстос-
ти був заступник голови па-
фіяльного уряду Іл. Матул-
ко. А що найголовніше для 
школи, то було урочисте вру-
чення абсольвевтам школи 
похвальних свідоцтв про за-
кінчення Школи Украіно-
знавства та св. Євангелія, як 
благословення на „дальший 
життєвий шлях", як то було 
підписано кожному в тій свя-
тій книзі. 

Після промови о. Ф. Біле-
цького, в якій він відзначив 
труди учителів і заслуги уч-
нів, управителька п. Смірнн-
цька по коротќім слові до аб-
сольвентів представляла їх 
Владиці. А вони по черзі під-
ходилн під владиче благос-
ловення і з його рук дістава-
ли ту заслужену за вісім ро-
ків праці над собою нагоро-
ду й документ, що мають їм 
давати дороговказ на все 
життя. Вся заля рясними оп-
лесками вітала і провожала 
кожного з ннх. Ш к о л у закін-
чнли: Люд. Дорошенко, В. 
Калюжна, Т. Калюжна , Н. 
Колішинська, Ол. Сацюк, Ст. 
Слобідський, Євг. Ткаліч, В. 
Хвостик, Ол. Хованська і П. 
Чупейда. 

В імені випускників про-
мовляла Л. Дорошенко. Во-
на подякувала Владиці Мнт-
рополитові за прибуття до 
Шикаґо саме на цей день та 
за його верховну опіку над 
справою національної освіти. 
Вона сказала — „Мн вже 
знаємо, хто мн, чиїх батьків 
і. чому наша Україна уярмле-
на безбожними ворогами. Ми 
знасмо рідну мову, вивчали 
рідну літературу, дістали на-
уку про історію свого народу, 
про красу, багатство рідного 
краю". Ці слова викликали 
овацію присутніх, особливо, 
коли вона побажала Владиці 
ще многнх літ. А Людмила 
продовжувала: „Окремо дя-
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UNITED REAL ESTATE CO. 
ЯКЩО М А Є Т Е Ч А С І З А Ц І К А В Л Е Н Н Я , 

т о о г л я н ь т е 
Цих 8 новеньких мурованих ДОМІВ, які викінчується на 

солідному ѓрўиті, в добрій дільниці RICHMOND HILL, бл. 
ДО сабвею і української церкви. 2 помешкання по 5 кім-
нат, в 3-му професійному помешканні 2`;2 кімната. Входи 
у формі вестибюлів. - 3 лазннчки 1 гаражі. Ціна середніх 
ДОМІВ JS2.750. Готівки $7.750. Ціна крайніх домів $33.500. 
Готівка $8,000. Моргеджі за 5 ^ , 4 на 25 років — Ці доми 
покривають всі свої видатки. Власник живе без доплат. 
Можете їхати прямо туди, або до нашого бюра. Ці буднн-

КЯ 9 пря 113 І 1Н вул, недалеко 95 Евеню. 
в 

юж пропонуємо оглянути ДОМИ у FOREST HILLS, 
. JAMAICA HILL, JACKSON HOHTS і ASTORIA. 

в 
К У П Ў И Т Е Т Е П Е Р 

І щ д осінь ви БУДЕТЕ У ВЛАСНІЙ ХАТІ. 

В. К У З Ь М И Н С Ь Н И Й 
1 7 0 - 1 3 Hil ls ide Avenue — JAMAICA 3 2 , N . Y. 

Te l . : OL 8 - 6 3 3 0 

ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА ГЕРОЯМ 
В ЕЛЛЕНВІЛІ 

(Закінчення і з 1-ої crop.) 

ШСЛЯ РІШЕННЯ СЕНАТУ В СПРАВІ МЕДИЧНОЇ ОППШ 

ди д-ра В. Стебельського і 
Вол. Макпра та багатьох ін-
ших. Закінчено урочистість 
промовами б. ком. ЎПА Ле-
ва Футали, голови УККА 
проф. Лева Дворянського, 
який у своїй промові підкре-
слив значення ЎПА для ак-
туалізації українсько! спра-
ви у світі, і представника 
Канади д-ра Б. Стебельсько-
го. Після маніфестації від-
бувся обід для гостей і пред-
ставників організацій, на 
якому промовляли представ-
ннки інших поневолених Мо-
сквою народів — болгар, 61-
лорусів і козаків, скульптор 
М. Черешиьовськнй, репре-
зевтаят американсько - укра-
їнсьішх комбатантів В. Кло-
зннк, гол. секретар УНС д-р 

i^щ^^ 

Яр. Падох, гол. предсіднни. 
УНС И. Лнсогір, рад.,, В. j 
Кравців, п-і А. Стебельська 
та інші. Сннтезою ус іх ц и х , 
промов був ввступ проф. Л . . 
Добрянського, який в и с у в а в ' 
стан української справи, у 
З Д А , зокрема у зв'язку а Ти-
жнем Пояеволевих Націй і і 
підкреслив, щ о не важне те , ' 
що можна зробити, але те, що 
конкретно робиться. Н е д і л і -
яа маніфестація була none- j 
реджена мнстецьклм вечором, і 
щ о відбувся в суботу 21 лип- і 
ня, на якому силами драма- j 
тнчннх артистів кол. Львівсь-1 
кого Театру під проводом' 
Вол. Шашаровського внведе-
но літературно - вокальний 
монтаж Леоніда Полтави 
„Армія волі — ЎПА". 

Президент найменував Дорадчу 
Консумпційну Раду 

Президент радників, яке дбало б про їй-

4,v.iu- KHte M e d i a n 
Старші віком громадяни З Д Л 84-лгпгія Л . Ц. Д і я і 70-літия 
Люїза Кеннеді із Ст. Петерсбурґу я а Флориді читають стур-
бовано повідомлення про голосування в Сенаті н а д справою 
медичної опіки д л я старших віком осіб, анелід якого презн-
дент Кеннеді визначив як „найтяжчу поразиў д л я кожної 

американської родини". 

Вашингтон. — 
Кеннеді 18-го липня наймеиу 
вав Д о р а д ч у Консумпціяну 
Раду, яка мав займати голос в 
обороні споживачів та оборо-
нятя їх інтереси в урядових 
колах. Головою цісї Ради 
стала д-р Гелен Д ж . Коноур. 
яка в деканом Школи домаш-
ньої економіки прн Корнель-
ському університеті. Цісю нр-
мінацією Президент здійснив 
свої обіцянки з 1960-го року, 
коли він під час виборчої кам. 
панії передбачав, що потрібне 
с таке тіло пря Раді Прези-
дентськях Економічних Д о -

тересн широких кол спожи-
вачів. Члени Консумпційноі 
Ради не матимуть постійної 
платні. Вони діставатимуть 
по $50 денно під час нарад та 
діставатимуть зворот внтра-
чеявх коштів у зв'язку b вв-
конувавою працею. П р и Раді 
буде група зв'язкових, які за-
ступатимуть 22 урядові аґеи-
ції й департаменти. Рада 
складається з 12-ох членів, з 
чого в с жінок, а в чоловіків 
В Раді с 8 демократів і 2 рес 
публікаяці. 2 члени не в зи'я-
зані з жадною партією. 

В цьому році мають збудувати 1.4 мільйона 
мешканевих одиниць 

Президент підписав зарядження про 
заборону імпортувати золоті монети 

Вашингтон. — Президент 
Кеннеді 21-го липня підписав 
зарядження, згідно з яким 
від 1-го січня 1963-го року не 
вільно буде американським 
громадянам імпортувати зо-
лоті монети або тримати їх як 
свою вла'сність за кордоном. 
З Білого Д о м у повідомили, 
що це зроблено на те, щоб не 
допустити ди підроблювання 
або до перевибнвання рідкіс-
них золотих монет в Европі, 
Аргентині й Індії. Представ-
вик департаменту с к а р б у 
сказав, що зарядження Пре-
зндента мас на цілі не допус-

тнтн до відпливу долярів за 
кордон. Але продавці старих 
золотих монет із підозрою 
дивляться на це зарядження 
кажучи, що уряд, може, схо 
че сконфіскувати за вннаго 
родою золоті - монети в при 
ватних осіб, або що уряд схо 
че перевести девалюацію до 
ляра. Згідно з зарядженням 
Президента американці мо-
жуть мати золоті монети - в 
З Д А і після 1-го січня 1963 
року, але вони повинні позбу-
тися тих монет, що їх мають 
закордоном, бо від нового ро-
ку не можна їх буде імпорту-
вати до З Д А . 

Н ю Иорк. — Головний е-
кономіст корпорації Ф. В. Д о -
джа д -р Гордон МекКінлі пе-
редбачае, щ о в цьому році в 
цій країні збудують 1,400,000 
мешканевих о д и ниць. Цей 

. рух в будівельному промислі 
значно допоможе економіці, і 

, 1962-ий рік буде одним із 
! найкращих s будівельному 
! промислі. На думку цього е-
І кояоміста на мешканеві бу-
дівлі в цьому році видадуть 
більше як $18 більйонів, на 13 
відсотків більше, як в 1961-му 
році, і більше, як в якому-
будь іншому попередньому. 

„Чорноморська Січ1' в Американській 
юльній Лізі Футб( 

В готелі Клінтон в Н ю 
Иорку відбулися 8-го липня 
Річні Загальні Збори Амери-
канської Футбольної Ліги, на 
яких, крім вибору Управи та 
відзначень поодиноких клю-
бів, змагунів і членів Управи 
Ліґн, прийнято до Ліѓн двох 
нових членів. Ними стали ук-
раїнські репрезентанти стейту 
Н ю Д ж е р з і — УСТ „Чорно-
морська Січ" і мадярська 
дружина з Н ю Бровсвіку, Н. 
Д ж . В наступному році укра-
їнці будуть репрезентовані в 
цій найвищій Американській 
Футбольній Лізі двома дру-
жнвами : філадельфійським 
„Тризубом" і „Чорноморсь-
кою Січчю" з Нюарку. 

Н а цих Зборах відзначено 
наш „Тризуб", як чемпіона, 
який вже вдруге здобув пер-

кусмо за ближчу опіку над 
нами настоятелю о. митр, 
прот. Федорові Вілецькому та 
нашій вельмишановній дире-
кторці Пані Смірницькій і 
учителям п. Лукашевичеві, а 
від серця щнре спасибі нашо-
му керівникові кляси інж. 
Кущинському, за їхні всіх 
труди, що довели нас до кін-
ця науки. Знову оплески всісї 
залі співчутливо й захоплено 
вітали цей прощальний вияв 
подяки молодого покоління 
своїм духовним опікунам і 
учителям. 

Глибокою та щиро батьків-
ською промовою обдарував 
тоді Владика Митрополит 1 
нашу молодь і всіх учасників 
бенкету. Згадав вій' перші ро-
кн свого побуту в Америці, 
кликав нас до ревної служби 
Богові й Україні та високо 
відзначив нашу соборну па-
рафію, іменувавши собор св. 
Володимира в Шикаґо своєю 
другою митрополичою катед-
рою в З Д А і взяв її під свою 
особисту опіку. Тут бо він ко-
лись почав свою архипастнр-
ську діяльність, коли прибув 
до Америки. 

Настоятель І представники 
парафіяльного уряду дякува-
ли Владиці. Зокрема ж о. 
митр. прот. Ф. Білецький ви-
словив своє щире вдоволення, 
що з нагоди приїзду та нашої 
шкільної урочнстости зібра-

ше місце Ліги, Інтер Ќлюб за 
друге місце дістав нагороду 
$200 та Португальці з Нюар-
ку за трете місце $100. Тре-
фесм найкращого змагува'тж 
короля стрільців відзначень 
П. Міллера, з маѓўна Інтер 
Ќлюбу. Найкращим менадже-
ром року вибрано Курта Л я ` 
ма, менеджера жидівського 
ќлюбу Гакоаху. 

Д о нової Управи Амсри-
канської Футбольної Ліги тя-
брані: Т. Юрік з Філядель-
фії — президент, Курт Лям 
( Н ю Иорк) , Е . Лярідо (Ню 
Йорќ) і Д ж . Мадовскі (Фол 
Рівер) — заступники, та Д ж . 
Альонзо (Бруклян) — сек-
ретар. Наступний сезон Ліги 
почнеться 16 вересня з праа-
доподібною перервою в січні. 
В Американській Лізі в цьо` 
му сезоні гратимуть: „Тра-
зуб" — Філядельфія. Інтер 
Ќлюб — Н ю Иорк, Порту-
гальці — Нюарк, Ф. К. Фол-
Рівер. М а е с , Гакоах — Ню 
Иорк, Польські Соколи — 
Нюарк, Юрік Траккерс — 
Філядельфія, „Чорноморська 
Січ — Нюарк і Мадяра — 
Ню Бронсвік. 

Юнаќя „Чорноморської Січі" 
— чемпіонами Ліги. 

Управа Футбольної Ліги 
Стейту Н ю Д ж е р з і відзначй-
ла на Річних Загальних Збо-
рах в домі „Чорноморської 
Січі" д р у ж и н у юнаків „Ч. Сї-
чі" цінними трофеями за 
здобуття в цьому сезоні чем-
піонату Ліги. В складі дру-
жини юнаків „Ч. Січі" грали: 
Р. Сольчанвк, Л. Вільчак. В. 
Вільчак, А. Дуткевич, М. Во-
робець, М. Бакун, П. Пасіч-
ннцький, Б. Х а м у ляк, В. Каз-
доба, І. Паньків, І. Гной, В. 
Паньків, С. Береза, Мирний 
і М. Ципайко. Провідником 
цісї д р у ж н я я був ланковий 
П. Гвой. Щ н р о ґратулюсмо 
нашям молодим першувам. 

Ом. Твардовськвй 

Після закінчення другої сві-
тової війни кілька мільйонів 
родин ж и л и спільно в одній 
мешкавевій одиниці. В 1961 
році те число зменшилось до 
одного мільйона; Це значить, 
що будівельний промисл ішов 
правильним шляхом. Me ќКін-
лі оптимістично дивиться на 
мешканеву проблему в цій 
країні. Легко тепер дістати 
позичку на будову або купно 
дому. Позики є низько опро-
центовані, тому число мешка-
невих одиниць повинно по-
стійно зростати, бо вкладені 
в нові доми гроші дають доб-
рі відсотки. 
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Секретар рільництва оскаржує республіканців 
у спричиненні фермерсько! кризи 

Вашингтон. — Сенатор рі-
льннцтва Орвілл Л. Фріман 
на пресовій конференції в дні 
18-го липня оскаржував рес-
публіканських членів Конг-
ресу в тому, що вони спричи-
лн фармерську кризу в цій 
кра'їні і тепер ведуть „вузь-
ко партійну політику в цій ді-
лянці", та не дозволяють ро-
зв'язатн фармерську програ-
му для добра всього грома-
дянства. Спочатку Фріман ві-
дповідав на запити журналіс-
тів, але пізніше припинив за-
пити і відчитав свою довшу 
наперед приготовану промо-
ву. В цій промову Фріман тве-
рдив, що республіканці пере-
рали демократичному урядові 
фармерську програму в пов-
ному безладді. Секретар ріль-

ннптва казав, щ о давніше ре-
с публікаяці були проти про-
грами кормових культур, а 
тепер вони її підтримують. 
Журналісти звертали увагу 
фрімана на те, що і демокра-
ти голосували проти урядо-
Фрімаяа я а те, щ о і демохра-
Але Фріман відповів, щ о ті 
демократи в в меншості, а ре-
спубліканці одним фронтом 
виступають проти демократи-
чних проб оздоровити фар-
мерську програму та припи-
нитн збільшування запасів 
фармерських продуктів в у-
рядовнх магазинах. В спра-
ві афери Біллі Сола Естеса 
Фріман заявив, щ о ця справа 
не кидає тіні на департамент 
рільництва, і тому немає прн-
чини, щоб він резнгнував. 

Голова Федеральної Ради Резерви про 
неоправданий песимізм в справі економіки 
Вашингтон. — Голова Фе-

деральної Ради Резерви Віл-
ліям МекЧесні Мартин, зізна-
ючн в Палатній Банковій і 
Валютовій комісії, заявив, що 
поширений песимізм в спра-
ві економіки З Д А не с оправ-
данпй статистичними даними. 
З його заяв виходило, що Фе-
деральна Рада Резерви зовсім 
не думає про те. щоб змен-
шенням відсотків від позичок 
скріплювати економіку. Про-
тивно, на ного думку, мож-
ливо треба буде збільшити 
дещо відсотки в найблннсчому 
часі. Конгресмен Петман із 
Тексасу виступив за збільшу-
вання відсотків, а демократи-
чиий піп в Сенаті сен. Гюберт 
Гомфрі заявив, що президент 

Кеннеді. мабуть, незабаром 
запропонує зменшити прибу-
ткові податки для підтримки 
економіки. Але це залежати-
ме від становища голов від-
повідних конгресових комісій. 
Досі вже відомо, що голова 
Палатної Комісії Способів і 
Засобів конгресмен Вілбур 
Д . Міллс із Аркенсо є проти 
того, щоб вже в цьому році 
зменшувати податки. Сенатор 
Гомфрі казав, що проект про 
зменшення податків, буде 
внесений до Палати як окре-
мнй законопроект, а не як 
додаток чи поправка до того 
законопроекту, що вже є у 
Сенатській Фінансовій Комісії, 
що її очолює сенатор Гаррі 
Ф. Бнрд. 

Гри за футбольну чашу Советського Союзу 
Київське ‚.Динамо" неспо-

дівано програло змагання за 
чашу Советського Союзу з 
д р у ж и н о ю ..Дннама" у Кіро-
вобаді. Внслід змагань 1:2. 
Кіровобадці вели навіть 2:0, 
і щойно опісля киянин Троя-
новський зменшив рахунок 
до 1:2. Так відпало київське 
„Динамо" від дальших гор за 
чашу. Відпали також вже 
давніші чемпіони Советського 

Союзу „С п а р т а ќ " , ЦСКА. 
‚‚Льокомотнв" — всі три з 
Москви, та „Зеніт" з Ленін-
граду. Минулорічний перемо-
жець змагань за чашу, дру-
жина „Шахтара" з Донець-
ка, Україна, досі непереможе-
на в грах за Чашу Советсько-
го Союзу. В останній грі за 
чашу „Шахтар" переміг 1:0 
харківську опдшадцятку „А-
ванґард". 

Ш А Х О В І З М А Г А Н Н Я 
В ДІТРОНТІ 

Шахова Ланка УСТ „Чер-
ник" — „Найтс о ф Равнд 
Т е й б л " 7 : 0 . 

Висліди поодиноких партій: 

Д - р О. Лебедович - Мартін 1:0 
В.` Площанськнй . Бруќс 1:0 
Р. Лазорчук - Д-р Діксон 1:0 
Інж. А. Ген . В. Мозес 1:0 
Д - р М. Цап - Мк Кензі 1:0 
С. Антонлк - Фріман . 1:0 
Л. Мазяк . п-ні Р. Мозес 1:0 

Наші шахісти' вперше розі-
грали змагання з муринсь-
кою шаховою дружиною, яка 
в повному складі мав 3 5 т а -
хістів. На цей раз я е мала 
своїх кращих змагунів і її 
легко переможено. 

Змагання відбулися в субо-
ту 19 травня 1962, в прнмі-
щенні будинку УСТ „Чер-
внк", 3306 Дейвісон Е . 

Стан Ш а х о в о ї 
в Дітройті 

Назва кммбу: 

Кінгсиен 
Вікерс 
Дірборн 
Дітройт Едісон 

Л і ґ н 

Точки: 

12 
11 Уз 
11 
9 

Юніверснді оф Дітройт 9 
Овк Парк 7 ^ 

Перший відкритий турнір 
Дітройтў 

спонзорований М є т р о п олі-
тальною Асоціяцісю Шахо-
внх Ќл}обів Дітройтў і Ш а х о -
вим Клюбом Дітройтського 
університету ` — відбувся в 
Юніверснті о ф Дітройт Акті-
віті Билдінг, 2 і 3 червня 
1962. Керівником Турніру, був 
Вм. Д ж . Балт. В турнірі взя-
лн участь 42 шахісти. З укра-
їнців Володимяр Площаясь-
кий зайняв добре 15-те місце 
з 3-ма точками (на 5 можля-
вих) перед ним а ж сім шахіс-
тів з такою ж кількістю то-
чок ( 3 ) , після азбуки. Перше 
місце із 5-ма точками мав 
Оѓто Мерте з Іст Дітройт 
Чесс Клвб (трофей: комплет 
шахів з шахівницею) , 

Я . З у б а љ 

Посмертні згадки 
Інж. Свгеп ОСТРОВ,' — дсяго-

літній член 204-го Відд. УН-
Союзу в Ню Иорку, помер в 
дні 2-го .тнпня 1962 р. ПокіЙ-
няй пароднтк`я 1В07 р. в Ню 
Иорку, Н. И. Полшшт у ВЄ-
лякому смутку дружкиў Ма^ 
рік), смва Свгенія, дочку Хра-
егмну, матір і брятаннчА, Цо-
хорон відбувся 16-го лиши 
ц. p., з пох. завсдеяня Петра 
Яреми, до церква еа. Юрія, 
пря 7 Чи вуя, в НЮ Норку, в 
опісля на цвяіггар Кальварія. 
ВІддЬ 204 втратвв пркміряо-
го члена, який був аиаввщ ці-
лій українській громаді Ню 
Иорку, яку обслуговував сао-
Імя квітами довгі роќм з Гол-
липуд Флориѓѓ —. В. Н. I t ! 

В. ЃВСІЙ, секр. 

Мнхаало КРИМСЬКИЙ — члея 
Т-ва „Рогатшіщиіш.", Відділ 
S96 УНСоюзу в Пітсбургу, 
Пач помер 17-го чераая 1962 
року- Поќійпжн яарохнвея а 
1886 році в КоростовячаХі по-
віт Рогатин, Зах, Україна. 
Полншнв у смутку дружняў 
Аввстаеію, доньку Марію із 
чоловіком та вяукамх, 8 ся-
нів: Андрія, Федя І Івана з' 
родинами, 2 сестри в З Д А та 
брата і сестру в Краю. Поі.Іґ(-
ний був першим членом Т-ва. 
Похорон відбувся 20-го черв-
вя 1962 p., з пох. Наведення 
до укр. кат. церква в Лічбур-
гу, бо там Покійний був за-
мешкав вовад 80 років, і— 
Вічна Йому Пим'ать! 

І. Слободян, секр. 

Цар-Соловей 
Врошура — $0.35 

тверда оправа — $О 75 

Замовляйте v: 

S V O B O D А 
-;Ю_0таа4 
Іегвеу СЌу і 

81-83 Grand Street 
у і N. у 


