
ГОСПОДАРСЬКІ Д0РАД-
НИКЙ ПРЕЗИДЕНТА ДО-
РАДЖЎЌУЊ ЗМЕНШЕН-

НЯ ПОДАТКІВ 

Віце-президент Джансон відвідає `я Висловлюючи свою віру в НАТО, Айзенгавер 

Вашингтон. — Господарські 
дорадннкн Ирезндента, скла-
даючн в середу, 8-го серпня, 
свої свідчення перед спільною 
палатно-сенатською господар-
свќою комісією, дали виразно 
до зрозуміння, що вони дора-
джувалн б зменшення подат-
ків, вважаючи де за „застрик" 
для крайового господарства, 
що знову починає виявляти 
деяку знижку. В імені дорад-
ннків говорив їх голова Вол-
тер В. Геллер, у приявності 
двох інших своїх колег. Кер-
міта Гордона і Гарднера Еќлі. 
Проте, також і господарські 
дорадннкн ве дали прямої і 
безпосередньої відповіді на 
запнтн, чи вони думають про 
зменшення податків уже в 
цьому році. Вони тільки зал-
вилн. що така акція не залн-
шилася б' без ‚добрих наслід-
ків". Негайне зменшення по-
датків обстоює натомість зор-
гаиізоване робітництво, як це 
недвозначно заявили його 
провідники під час спільного 

невіданќу з президентом Кен-
неді, але з відповідей Презн-
дента винесли враження, що 

уряд не обстоюватиме цього. 
Здержливість уряду в цін 
справі виявив також секретар 
торгівлі Лютер Г. Годжес у 
своїх свідченнях перед КОНҐ-
ресовою комісією шляхів і за-
собів в середу 8-го серпня. 
Хоч Годжес був першим з у-
ряду, який рекомендував не` 
гайне зменшення податків пі-
сля відомої знижки цій на 
біржі в травні ц.р., тепер вій 
оминав прямої відповіді на за-
пити в цій справі, тільки в 
принципі одобрюючн пролоза-
цію на зменшення податків. З 
дотеперішнього розвитку ви-
ходить виразно, що всі, як у-
ряд, так і Конгрес і суспіль-
ність, погоджуються в основі 
з потребою зменшення подат-
ків, але існують поважні роз-
біжності в думках і пропози-
ціях, коли ці податки повинні 
бути зменшені та в якій мірі і 
для кого. В таких обставинах, 
як і з уваги на (ракѓ, що тепе-
рішня сесія Конгресу добігає 
до кінця, немає вже більших 
виглядів на те, щоб податки 
були зменшені ще в цьому ро-
ці. 

Близький Схід 
Вашингтон. — Тут з Біло-

го Дому повідомлено, що віце-
президент Лнндон Джансон з 
кінцем цього місяця відвідає 
деякі країни в Південній Еіь 
ропі та на Близькому Сході, 
зупиняючись зокрема в Іта-
лії. Греції, Туреччині, на Кнп-
рі і в Ірані. Свою.доїздќу до 
цих країн відбуде вще - пре-
зидент Джансон в товаристві 

Л 
своєї дружини. В повідомЛд-
ні сказано, що Джансон ма-
тнмс при цій. нагоді всфор-
мальні розмова з головами-у 
сіх п'ятьох крані та ІНШИМИ 
високими представникамќ'vlx 
урядів, перевіряючи можлв 
вості дальшого затісяення до-
літичної, господарської, обо-
ронвої і культурної співпраці 
з вами. ! :- `. -̀ ' `% 

назвав завдання цієї організації 

Армія й летунство відбувають маневріѓ 
в Каролайні 

Південна Каро-

Ь 

Флоренс, 
лайна. — В середу 8-го сер-
дня населення цього міста 
мало єдине в своєму роді вн-
довнще, як 1,500 парашутне 
ті в з 82-ої парашутної дивізії 
майже рівночасно ‚‚вилетіли" 
з літаків та почали повільна 
на парашутах спускатися на 

землю.-. Це було частиною 
спільних маневрів армії і аві-
яції, що саме тепер тут відбу-
ваються. Парашутястн опісля 
..здобуля" недалеке летовище 
і опісля, вже разом з відділа-
мн Піхотн. ‚.здобули" також 
місто. Це найбільші а Амеря-
ці маневри від часу закінчф-
ня другої світової війни. 

м вимагають збільшення 
західньо-німецької армії 

Вашингтон. — Предсталий- сил Німеччина ие може собі 

„священними м 

ЗДА ЙДУТЬ НА ДАЛЬШІ 
КОНЦЕСІЇ В СПРАВІ 
ЗАБОРОНИ АТОМОВЙХ 

ВИПРОБУВАНЬ 
Д Е Р Ж А В Н И Й СЕКРЕТАР PACK ПРОБУВАВ. У 
РОЗМОВІ З БОДРИНШНМ ДОБИТИСЯ СОВСТСЬКОЇ 
ЗГОДИ НА НОШ ПРОПОЗИЦІЇ З Л А ЩОДО АТОМО-
ВОГО РОЗЗБРОЄННЯ. — РОКЕФЕЛЛЕР І ДІРКСЕН 
КРИТИКУЮТЬ УРЯДОВУ ПОЛІТИКУ КОНЦЕСІЙ І 
ВИМАГАЮТЬ РІШУЧОЇ ПОЗИЦІЇ В ПЕРЕГОВОРАХ 

З СОВЄТАМИ 

Департамент справедливости виступає 
в обороні прав негрів в Джорджії 

Олбані, Джорджія. — У управління міста звернулося 
цьому місті і стейті вже від 
деякого часу відбуваються 
сегрегаційні неспокої між бі-
лям і чорним населенням, що 
включають заарештувавня ві-
домрго місцевого мурннського 
лідч$рв^о^#ру ЯяШряг-ШкгІ 
за' участь і провід в антисеґ-
реґаційній маніфестації 27-го 
липня. Тому, що неспокої й 
демонстрації продовжуються. 

до департаменту справсдлнво-
сти з вимогою федеральної за-
борони дальших демонстрацій. 
Тепер відділ громадянських 
прав а департаменті справед-
лнвостн видав рішення, що 
місто не мало права накиду-
ватк` неграй'о^реѓЩзд' і те-
пер має ще менше право ви-
магати для них заборони 
мирних протестів проти сеґ-
регаціі. 

Знавиі називають „ 
ністю" законопроект 

Вашингтон. — Два вашннґ-
тонські адвокати й рівночасно 
знавці програми досліджуван-
ня космічних просторів, Джо-
зеф Ро і Венджемін Коѓси, 
вважають, що піддержуваний 
урядом законопроект у справі 
створення приватної корпора-
ції, що завідувала б програ-
мою комунікаційних штучних 
сателітів Землі вроді випро-
буваного тепер сателіта „Тел-
стар", є „найбільшою роз-

найбільшою розтрат-
в справі „Телстарів" 
тратністю" в історії Америки. 
Вонн вважають, що цим зако-
ном уряд подарував би прй-
ватннм підприємствам не тіль-
ки величезні мільйони долл-
рів. уже витрачених на дослі-
лжування космічних просто-
рів. але й нсзбагнсні ще мож-
ливості і відкриття в маЙбут-
ньому. Обидва адвокати вн-
словили свою опінію під час 
свідчень в сенатській Комісії 
закордонних справ в середу, 
8-го серпня. 

В Ню Йорќу помер Лев Думбадзе, 
провідник грузинської еміграції 

Ню Иорк. — В п'ятницю ських Національних 
дня 3 серпня ц.р. помер тут 
на 60-му році життя відомий 
грузинський політичний діяч, 
провідник грузинської коло-
иіі у східніх стейтах ЗДА і 
президент Грузинських Наці-
ональннх Об'єднань Лев Дум-
бадзе. Прибув Лев Думбадзе 
до ЗДА ЗО років тому, після 
своєї втечі з окупованої мос-
ковськнмн больше в и к а м и 
Грузії. Перебуваючи на тере-
ні ЗДА, вій включився тут у 
працю антикомуністично г о 
руху і працював у грузинсь-
ких загальних еміграційних 
організаціях та установах, бе-
ручи участь в різних антико-
муністнчннх зібраннях і на-
радах. Як президент Грузнн-

Об'сд-
наиь, співпрацював тісно з 
Українським Конгресовим Ко-
мітетом Америки, виступаючн 
иа різних українських зібран-
нях і маніфестаціях. Був теж 
провідником і секретарем А-
мериканської Конфере н ц і І 
для визволення не-російських 
народів в СССР. що її Очолює 
тепер, як президент, екзеку-
тнвний директор УККА адво-
кат Степан Ярема. Після дру-
гої світової війни Лев Думба-
дзе працював активно в спра-
ві переселення грузинських 
втікачів до ЗДА. Дружина 
Покійного і два синн живуть 
в Норвегії, брат його Алек-
сандер перебуває у Ню Иор-
ку. 

В А М Е Р И Ц І 

ки державного департаменту 
та департаменту оборони рів-
ночасио заявили, що твср-
джсння західньо . німецького 
міністра оборони Н о з е ф а 
Штравса, мовляв А м є р нќа 
внмагкс збільшення західньо-
німецької армії до 760,000 во-
яків. не відповідають дійснос-
ті. Штравс склав таку заяву 
в одному інтервю для гамець-
кої пресп, додаючи, що на та" 
ке збільшення своїх збройних 

тепер дозволити без поваж нЬ-
го послаблення II економіЃ. :5ѓ 
Вашппгтоні залвллють, що 
розмови з представникамя ifr 
хідньо - німецького уряду;в 
цій справі справді відбулися 
та що Америка справді про-
пояувала збільшення ; захід-
ньо-німецькях зброяинх свфг. 
але ве аиаиачуаава в цьому 
відношенні жадно,! т о Чи о І 
кількостн, як це твердить 'я$-
ністер Штравс. ђ 

m 
Канада, Мехіко і Ватмќан i l # i u m новий 

режим у Перу ^ 

Ліма, Перу` — Перуанське 
міністерство з а к о р д о н них 
справ повідомило 8-го серпня, 
ш^Канада, Мехізка'і` ̂ ті†кай 
визнали військову хунту як 
новий уряд Перу та ріщили 
відновити а ним нормальні 
дипломатичні відносини. Вій-
ськова хунта, а Перу була 
встановлена після військово-
го перевороту в половині лнп-

нл ц. p., що повална консва-
туційву владу- під. закидом 
пофальшуванял вќборів. Н^-
в у владу- а `Пе`ру ви зќа'л о"`вте 
всіх разом 20 країн, переваж‡ 
но європейських. ЗДА ще до 
цих країн не належать, але 
вже з поінформованих дже-
рел заловіджено, що це. ма-
буть, станеться в короткому 
часі 

Французький президент Шарль де Голь (аліаа) вітає колиш-
нрезндевта ЗДА Дааата Д. Айзенгавера і його внука 

Деавіда у Елізейському палаці в Парижі. 

Париж. — Закінчуючн свої ся глибоко в -століттях мнну-
пятнденні приватні відвідннн лої історій Висловлюючи свою 
Франції, колишній президент 
ЗДА Двайт Д. Айзенгавер 
побував теж у головній ква-
тирі, збройних сил НАТО в 
Ровеякур біля Парижу, що II 
основняком і першим керівни-
ннком він був. 12 років тому. 
Головний комендант зброй-
ннх сил НАТО генерал уіоріс 
Норстед привітав там Айзен-
гавера, як людину, що влила 
вуха Й життя в організацію 
держав Північно - Атланті ft-
сьќого Пакту. Відповідаючи 
аа-привітання Норстеда, ген. 
Айзенгавер ствердив, що зре-
ачізований в НАТО союз дер` 
жав с виявом духа західньої 
цивілізацП і що він КОрІНИТЬг 
' - м.̀". .-̀ `̂ГЇ- - V-?-v- "-Ваг ' ""Г"?гг: 

Аргентинська армія знову бунтуеться 
Буенос Айрес —' Генерал 

Фсдсріко Торанзо Монтеро 
встановив свою головну ќвар-
тиру в північній частині крВ-
їнн, проголосив себе головно-
коиандуючнм. арґентннською 
армією та вимагає резиґнації 
міністра оборони. Збунтований 
генерал є братом ген. Карльо-

га Тораяза Монтеро, що в 
червні 1960-го року збўиту-
тався проти тодішнього пре' 
зядента Арґентпнн Артура 
Фрондізі. Ген. Хуая Лоза, не 
мавши відповідної` підтримка 
у військових колах, "зголосва 
свою резиґнацію, иазиваючв 
її ..єдиним виходом" із ситўа-
ції. 

поінформованих кубинських 
джерелах одержано вістку я 
достовірних джег^ц щр. в ос-
танньому часі на Кубі вяса-
днлося понад 4.004 ` совстоь-
ких вояків, що їх прислано 
`на Кубу на прохання прем'є-
ра Кастра, який побоюється 

Роберт Ваґнер буде головним промовцем 
на стейтовій Демократичній конвенції 

Ню Иорк. — Організацій-
ний комітет Демократичної 
партії стейту Ню Иорку пові-
домив про вибір меЙора Ню 
Иорку Роберта Б. Вагиера на 
головного промовця під час 
стейтової Демократичної кон-
венції. що мас відбутися в 
днях від 17 до 18 вересня ц. 
р. в Снракюзах. Рівночасно 
повідомлено, що стейтоввй 
провід Демократичної партії 
не плянус відбути ще перед-

конвенційні наради для внбо-
ру своїх кандидатів на губер-
натора стейту та на сенатора 
ЗДА. Вибір Ваѓн ера на го-
ловного промовця та його 
згода на це означають, що. 
Ваґнер таки остаточно відмо-
внвся від кандидатури яа ѓу-
бернатора, що мав бн змага-
тися з республіканськвм кан-
дядатом, теперішнім губерна-
тором Нелсоном Рокефелле-
ром. 

Ромні виграв „контест популярности" 
в правиборах у Мишигені 

Дітройт, Миш. — Індустрія-
ліст Джордж Ромні, якого 
вважається за нову республі-
канську зорю та. про якого 
вже тепер говоряться як евен-
туального республіканського 
кандидата в президентських 
виборах за два роќя, виграв 
„контест п о п у лярности" в 
змаганні з г у б е` р натором 
Свенсоном у правиборах кан-
дидатів на губернатора. Ром-
ні, як згадано, каядидував з 
Республіканс і к о І партії, а 
Свенсон з ДемократвчноІ і 

обидва вони не мали фор-
мальннхті опонентів, тільки 
.‚вписуваних". Тому то й ЦІ 
праввборн вважається радше 
за „контест популярностн", 
бо ані республіканська каи-
дидатура Ромні. ані дсмокра-
тична Свенсона не були по-
важно оспорювані. Змагання 
в популярності виграв Ром-
ні здобувши — згідно з пер-
шнми підсумками голосуваи-
ня — 3-80,510 республікансь-
кнх голосів, тоді як тільки 
266.066 демократів віддали 
свої голоси на Свенсона. 

Ред. Зенон Тарнавський, письменник 
і театральний діяч, помер у Дітройті 

Дітройт, Миш. — Ред. Зенон 
Тадей Тарнавський, відомий 
письменник і театральний ді-
яч, помер тут нагло в середу, 
8-го серпня рано, проживши 
50 років. Причиною смерте 
п'ула. Мабуть, недуга серця. 
ПохШііа дбхоДжв із ЗажЦ-

ньої України і в краю, на 
еміграції й в Америці спів-
працював в багатьох украін-
ських публікаціях, інтересу-
ючнсь зокрема театральною 
ділянкою. Осиротив дружину, 
двох санів та Інших членів 
родини. Похорон відбудеться 
в С}йоту, 11-го сервля. 

віру в НАТО і в духа, який 
репрезснтув ця організація, 
Айзенгавер назвав її завдай-
ня, теперішні і майбутні, свя-
щеянямн для народів Заходу. 
Цього ж самого дня, в середу 
8-го. серпня, Айзенгавер був 
разом із своїм внуком Дейві-
дом гостем французького пре-
зндента Шарля``де. Соля. Зу-
стріч обндвох була дуже сер-
дечна. У прийнятті, влашто-
ваному де Ґолем для Айзея-
гавера, взяли теж участь а-
мериканськвй пмбасадор до 
Франції Дженмс bt Гейвін b 
дружиною та французький 
амбасадор до, ЗДА Герве Адь-
фанд теж із' свосю дружиною. 

Понад 4,000 советських вояків 
висадилося на Кубі 

Маямі, Флорида. — Тут у.о^рмаціямн, п'ять' советських 
транспортовнх кораблів ви-
садили 2.500 советських вол-
ків у порѓі Марісль в захід-
ній частині Ќўби 29-го черв-
Чя, а ногнрн інші совєтські 
кораблі привезли на Кубу та 
висадили в Гавані в часі від 
20 до 31-го липня дальших 

повстання. Згідно з цими ін- 1.800 советських вояків. 

Велика Британія не хоче включатися 
в економічні санкції проти Катанги 

Об'єднані Нації, Ню Иорк 
Велика Британія повідомн-

ла З'сдииені Держави Амерн-
іш, ідо вона не погодиться кн 
передбачені американським у-
рядом в його пляні розв'язки 
конґолійської кризи скономіч-
ні санкції і бойкот у відяо-
шенні до конголійської про-
вінції Катанѓа, що відмовля-
вться від прииалежности до 
Конѓа і не визнає централь-
ного конголійського уряду. 
Американський плян санкцій 
у відношенні до Катанги був 
приготовани'й на той випадок, 
якби її президент Мойсе Чомбе 
обстоював і далі сецесію Ка-
таяґи. Американські пропозн-
Ції в цьому напрямку, переда-
ні генеральному секретареві 

'ОН У Тантові, включали й 
Зойкот усього експорту міді з 

Катанги, що його мали б за-
початкувятн Британія. Бсль-
гія й інші європейські лержа-
пн. Плян цих економічних 
санкцій був випрацьований 
представниками ЗДА й вище 
названих держав у висліді 
довгих переговорів, але ж йо-
го передано У Тактові без 
остаточної згоди президента 
Кеннеді. Ще перед Великою 
Британією відмовилася брати 
участь в реалізації бойкоту у 
відношенні до Катанги Бель-
гія, яка разом із представнн-
ками Великої Британії вима-
гас тепер дальших перегово-
рів у цій справі. В політичних 
колах думають, що після від-
мовн Бельгії і Великої Брн-
тянії також і ЗДА відступлять 
від висловлених у їхньому 
пляні вимог. 

Женева. — На черговому 
засіданні женевської конф-`-
ренції 17 держав в спрзпі ато-
мового роззброєння З'сдииені 
Держави Америки заявили 
свою готовість піти иа дальші 
уступќи в справі обговорюва-
ноі тепер інспекції заборони 
атомовнх випробувань. Ре-
презентавт ЗДА Артур Г. 
Дій заявив, що ЗДА годять-
:я зменшити більш як на по-
ловину кількість пропонова-
них для здійснювання ін-
спеќції заборони атомовнх ви. 
пробувань контрольних ста-
ниць на територіях заінтере-
сованих держав. Досі пропо-
новано встановлення 180 та-
кнх контрольних постів, те-
пер ЗДА погоджуються змея-
шити їх кількість до яких 80. 
Виступив із свосю заявою 
Артур Г. Дін у відповідь на 
ствердження ІНДІЙСЬКОГО Де-
лсґата Артура С. Лалла. що 
контроля над дотримуванням 
заборони атомовнх випробу-
вань повинна бути ўпрощена-
Своєї пропозиції в справі 
зменшення кількостн коит-
рольних станиць ЗДА не пе-
редали ще офіційно на роа-
гляд роззбросневоі конфсрен-
ції, але ж про неї говорив 
уже із совстськни делегатом 
Зоріним Артур `Г. Дін під час 

їхньої Ч)КремоІ зустрічі. Озна-
йомившисл із змістом нових 
а м є р н канськях пропозицій 
Зорін заявив, що він „не по-
кладас на них великих на-
дій" і не вірить, щоб совстсь-
кий уряд на них погодився, 
бо, заки говорити про таку 
чи інакшу інспекцію, ЗДА й 
інші держави Заходу повинні 
погодитися на основну совст-
ську вимогу, щоб уже в пер-
шій фазі роззброєння були 
зліквідовані всі чужоземні 
бази і знищені всі ракети й 
інші засоби для викидання 
чи скидання атомоних бомб. 
Як повідомляють з Вашинґ-
тону. пробував добиватися 
від Совстів згоди на нові аме-
риканські пропозиції теж і 
державний секретар ЗДА Дін 
Расќ у своїй розмові із совст-
ськнм амбасадором Анатолі-

см Добрнніннм, що відбулася 
в середу, дня 8-го серпня ц. 
р. у Вашингтоні. Але й ця 
76 хвилинна розмова не дала 
ніяких конкретних вислідів, 
бо представники державного 
департаменту заявили після 
її закінчення, що немає ДО 
ликах надій на те, щоб Совс-
тн змінили своє негативне 
ставлення до пропонованих 
З'сдішенимн Д е р ж а в а ќ я 
ўступок в справі інспекції ну-
клеарних випробувань. Як 
показала розмова з Добрнні-
ннм та переведений цього ж 
дня новий совстськни атомо-
внй в'ибух а повітрі над Снбі-
ром, Совсти не виявляють та-
кож бажання починати пере-
говори в справі нової атомо-
воі мораторії. Примирлива 
позиція американського уря-
ду у підношенні до СССР. зо-
крема все нові ўступка для 
них в переговорах про атомо-
ве ` роззброєння, викликали 
гостру к р и т и к у видатних 
представників Р є с публікан-
ської партії у ЗДА. Губсрна-
тор яюйоркського стекту Ро-
ксфеллср проголосив окрему 
заяву, в якій стверджує, що 
ЗДА переходять все більше 
на совєтські позиції а справі 
заборони пуклеарннх внпро-
бувань і контролі над ними і 
водночас to цим, ідучи иа все 
нові концесії й ўступни, ПО-
слаблюють свою власну по-
знцію. що у внсліді ставить 
під серйозну загрозу безпеку 
ЗДА. З дуже гострою крити-
кою урядової політиќк в цьо-
му напрямку виступив теж і 
провідник республіканців у 
Сенаті Дірксен, який стаєрѓ 
див, що кожна нова уступна 
чи концесія ЗДА зустрічасть-
ся із ‚.зимною водою" ' совот-
ськоі відмови і що в той час, 
як ЗДА змоднфіхували основ-
но свої вимоги щодо інспекції 
заборони атомовнх випробу-
вань. Совєтськнй Союз почав 
нову серію цих нуклеарних 
пибх-хів. На думку Дірксена, 
ЗЛА повинні підходити до 
СССР не з новими концесі-
ямн, яле з новими катеґорнч-
нн.мн і рішучими вимогами. 

В Советському Союзі заборонено будувати 
однородинні доми по містах 

8 Києві помер Володимир Заболотний, 
кол. президент Академії архітектури УССР 

Київ. — Згідно з повідом-
леннлм часопису „Радянська 
Україна", дня 3 серпня ц.р 
помер, після тяжкої хвороби 
відомий український архітскт. 
дійснѓій член Академії будів-
ництва і архітектури УССР і 
її колишній президент, як теж 
дійсний член Академії архі-
тектурн СССР. доктор архі-
тектури і професор. Володя-
мир Гнатович Заболотний. 
Народжений ЗО липня 1898 р. 
в селі Карань на Київщині. 
Володимир Заболотний закін-
чив в 1927 році Київський Ху-
дожній інстит^ љ якому був 
учнем Василя Крнчевського і 
потім працював архітектом й 
інженером на різних станови-
щах. За його проектами були 
побудовані в 1929-33 роках 
різні міста і робітничі оселі 
на Донбасі і на Крнворіжчн-
ні і ріѓні адміністративні та 
ІЌЯГЛОЬІ будцнка в К и ш , 

Лніпроиетровському ТН інших 
містах України. В 1010 році 
В. Г. Заболотний був призиа-
ченнй головним архітектом 
міста Києва і за його проск-
том був збудопаний будинок 
Верхопного Совсту УССР. Об-
чаний 1944 р. головою Укра-
інської філії Академії архітск-
турн СССР Заболотний був 
ініціятором й організатором 
Академії архітектури Ўкраїн-
ської ССР і протягом 11 ро-
кІв очолював її. як президент 
Як професор Київського ху-
дожнього інституту. Покійний 
працював над підготовок) но-
внх наукових кадрів і одно-
часно керував Відділом істо-
ріі українського мистецтва 
при Академії архітектури УС-
СР н очолював протягом ба-
гатьох років роботу над під-
ГОТОБОЮ багатотовювої ..Істо-
рії іТчраїкського мнстецтва'. 
досі ще ке. опублікованої 

Москва. — М о с к о в с ь к а 
„Правда" опублікувала дек-
рет советського уряду про по-
ступову ліквідацію будівницт-
ва однородинннх домів у місь-
ких громадах і про заміну їх 
кооперативними багатородин-
ннми домами. Декрет с вия-
вом дальшої боротьби комуні-
стичної партії із приватновла-
сницькими тенденціями серед 
".оветського населення, зоќ-
пема з пожвавленим останнім 
часом будуванням нових од-
нородннних домів. Замість ін-
пивідуяльних домів тепер бу-
ілть будувати по містях вс-
лнкі колективні доми, фінан 

овані частинно самими май` 
бутнімн їх льокаторами-по-
жнльцлмн. Совєтські банки 
іісталн доручення уділювати 

будівельним к о о п є р аѓйвам 
кредит до 60% коштів кбнст-
рукції багатороДИНННХ ДО-
мів на реченець від 10 до 15 
років. Урядам окремих совст-
ських республік наказане 
припинити наділюваняя гро-
мадян земельними ділянками 
піц будову нових однородин-
нпх домів і не уділювагЯ вла-
сннкам таких ділянок ніяких 
будівельних кредитів. Деярет 
не стосується покищо сільсь-
ких областей, але й там комл--
ністична партіяй уряд підтрй-
мують тенденцію будування 
колективних домів, в яких 
мали б жити члени колгос-
пів та держгоспів. і планують 
поступову ліквідацію одноро-
линних домів і зв'язаних з 
ними присадибних ділянок-
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Три головні справи 
У теперішній міжнародній ситуації існу-

Щітџ три головці справи, довкола яках ве-
Деться холодна війна: Берлін, роззброєння і 
атомові перегони. Справу Берліну Хрущов 
оціЃ визначив недавно, як центральну проб-
лему, яка найбільше загрожує мирові. Після 
безконечних розмов з попереднім совстсь-
кнм амбасадором Михайлом Мсншіковнм у 
Вашингтоні та його наступником Анатолісм 
Добрнніним. після розмов амбасадора ЗЛА 
в` Москві Леаедлияа Томпсона з Аядресм 
Громилом — державний секретар Дів Расќ 
і брнтШськяй міністер лорд Гюм маля ще 
нагоду говорити про Берлін з Громнком у 
ЩіП9нЛ, в нагоди підписання там договору 
Про „незалежність, неподільність і невтраль-

Ггь" Лаосу. Але всі ці розмови безнадійні. 
Москва постійно вимагає такої „невтра-

д$зацїї" Зах. Берліну, щоб поруч із зведенн-
мв до мінімуму західнімн залогами ввести 
туди ще А залогу совстську, або — за остан-
ньою совстською пропозицією — щоб поруч 
із залогами двох малих членів НАТО. Данії 
L. Норвегії, були там ще й залдги двох со-
Івтськнх сателітів. Водночас Сонети не до-
пускають ніякої розмови на тему Східнього 
Берліну, вважаючи його за столицю ‚‚суне-

Фестиваль затискувачів свободи 
Комуністичний „Всесвітній фестиваль 

молоді і студентів", що в понеділок 6-го сер-
пвя цього року закінчив у столиці Фінлян-
дії, Гельсінках. свої паради, походи і зіб-
раяня. залишиться в пам'яті світу, як один 
із найганебніших проявів комуністичної об-
лу двоє ѓя і перфідії. Влаштовуванні! під гас-
лами „миру і дружби", цей фестиваль був 
від початку до кінця безупинним затнску-
вавням свободи, топтанням особистих сво-
бід і прав, гарантованих у кожній демохра-
тячній конституції. 

Проведений на терені невтральної Фін-
ляндії, цей фестиваль був передусім брута-
льянм порушенням її яевтральностн. Фін-
ляндськнй уряд дозволяв його провести ва 
вимогу Москви, скріплену шантажем і по-
грозами. Отже, дозволивши під тиском на 
це комуністичне збіговище, уряд Фінляндії 
був примушений до того ж відігравати увесь 
час його тривання ролю совстського жан-
дарма, поліційного держиморди у відношен-
ні до власного громадянства, зокрема до па-
тріотнчноі молоді, `покликаного не для охо-
ронн конституційних прав і демократичних 
свобід, але для охорони комуністичних агі-
таторів, пропагандистів і бешкетників звезе-

$еняоГ Східньої Німеччини. Ясно, що вико- них з усіх кінців світу до мнрннх Гельсінок 
яаяня такої вимоги було б рівнозначне з ќа- Протягом усього фестивалю, від 29-го 
пітуляцісю, бо, позбавлений західньої вій- липня до 6-го серпня, в Гельсінках була за-
ськової охорони, Західній Берлін став би в безпечеяа повна свобода виступів, свобода 
дуже короткому часі жертвою східньоніме- слова й думки тільки для комуністичних ва-
Зької аґресії, переведеної під будь-якою по- тажків та їхніх агентів у делегаціях різних 
кришкою. 
h У .справі міжнародного роззброєння Мо-

схва теж не вимагає нічого іншого від За-
ходу, як — капітуляції. Річ у тім, що вона 
В№ хоче відступити від своєї вимоги, щоб у 
першій стадії роззброєння були знищені всі 
засоби транопортуваяхя атомової зброї — 
отож далекосяжні літаки та ракети — і вод-
яочас зліквідовані всі закордонні військові 
бази. Це поставило б відразу західній світ, 
зокрема Західню Европу. в стан повної без-
свльностн супроти велетенської совстської 
суходільної армії. Що більше. Совсти, обі-
цяючи зредукувати наземну армію, відхнда-
ють міжнародну контролю, яка могла б 
шввіиџііи, до якого стану дійсно зредукова-
яр. совітське летунство. совстську армію та 
ракетну зброю, бо це — мовляв — було 5 
‚Двпнгуястаом". Ця патологічна шпіонома-
к}я також продиктувала Совстам відкинути 
^р^дній план, пред'явлений на Женевській 
Ибяференці роззброєння, щоб проти загрози 
несподіваної атаки переводити міжнародну 
контролю до всіх портах, вузлових заліз-
ви них стадіях та летовнщах. Большевики 
вперто торочать, що загроза війни зникне 
тільки тоді, коли буде переведене „генера-
льне і тотальне" роззброєння, і що лише пі-
еяя такого роззброєння можна буде встано-
вяти міжнародний контрольний апарат. О-
веаядно. що погодження на таку концепцію 

країн. Вони мали право і можливість не ті-
лькн проголошувати свої гасла й заклики. 
виступати з автизахідніни промовами і до-
повідями, але їм дозволяли також делон-
струватн на вулицях і площах Гельсінок 
проти дружніх до Фінляндії держав, зокре-
ма проти З'сдннених Держав Америки. Ан-
тиамервкаяськях транспаревтів і плякатів, 
що be носили комуністи, ніхто н не брався 
забороняти, відбирати чи Дерти. Проте, не 
мали тієї свободи ані фінські учасники ан-
тифестнвальиих демонстрацій, ані закордон-
ні туристи й гості, що перебували в тон час 
у Гельсінках, ані інакодумаючі учасники 
самого ж таки комуністичного фестивалю. 

В перших днях фестивалю фінська мо-
лодь намагалася виявити своє негативне 
ставлення до цього комуністичного збігови-
ща назагал спокійними демонстраціями, що-
найбільше викликами та свистом. Комунќ-
тнчні верховоди зразу ж визначили фінсь-
ких патріотів, як хуліганів, і вимагали від 
фінської таки поліції, щоб вона з ними роз-
правилася. На вимогу комуністів поліція 
була примушена розганяти своїх же грома-
дян з допомогою палиць і газових бомб. 

Характеристичним прикладом комуніс-
тичного розуміння свободи слова і думки 
бў ля всі мітинги, лекції і доповіді, влашто-
вувані комуністичним керівництвом фести-
валю. Кожне слово вільної думки на тих 

біќло -б рівнозначне з самогубством Заходу конвентнклях, кожен виступ з іншим, як до-
зволеннй коміністнчвнми комісарами, по-
глядом, кожна спроба критики Совстського 
Союзу чи комунізму були здушувані в за-
родку, рішуче і безоглядно. Сміливців з-по-
між самих таки учасників фестивалю кому-
ністичні „впорядники" викидали негайно із 
своїх зібрань, позбавляючи їх усіх прав, що 
ними користувалися учасники фестивалю. 

Але найбільш показовим було намаган-
ня зліквідувати демонстрацію, влаштовану 
частиною учасників фестивалю проти нук-
леарних вяпробуваяь, американських і со-
встськнх. Розлючений їхнім виступом, гене-
ральний секретар фестивалю, комуніст Ґар-
сія здирав власноручно несені ними пляка-
ти, а коли це не помагало, то закликав фін-
ську поліцію, щоб вона зробила ‚‚порядок" 
із протестантами, позбавленими усіх прав 
учасників фестивалю. 

Так виглядав насправді „фестиваль мо-
лоді" в Гельсінках. що Його з повним пра-
вом можна визначити, як фестиваль кому-
ністичних громил і затискувачів свободи. 

і вѓодою на опанування комуністами світу — 
під проводом Москви. І тому всі ці наради 
і пересправн є тільки безнадійним внтрачу-
вяпням часу й енергії — що передбачив і 
ствердив французький президент де Голь, 
відмовившись від участи в такій забаві. 

Не менш безнадійною виявилася й роз-
в'язка третьої головної міжнародної пробле-
ми — припинення пробних атомовнх екс-
пльозій і тим самим перегонів у розвитку 
атомової зброї. Америка кілька років тому 
проголосила добровільну мораторію в цій 
справі, але Москва минулої осени цю йора-
торію зламала, спровокувавши цим нові з-
мериканські випробування, що відбуваються 
тапер над Пацифіком. Використавши цю 
спровоковану акцію Америки для своїх про-
пагандивних цілей, Москва почала й свої 
випробування. 

Так то створені Москвою три головні 
міжнародні проблеми становлять і три го-
ловні міжнародні загрози. 

стара брвтінська колонія, ост-
рів Ямайка, дістала свою не-
залежність, залишаючись в 
рамах Коммонвслту, себто 
об'єднання брнтійськнх Домі-
ній та колишніх колоній, 

У 1494-му році до острова 
Ямайки підплилн кораблі 
Христофора Колюмба, і ес-
панські мордќи були немало 
здивовані надзвичайною Ар' 
го красою. Вони гадали, що 
то — берег омріяної Індії, про 
яку в Европі кружляло чима-
ло різних правдивих і фанта-
СТЇГЧННХ чуток. 

Але Колюмб і його люди 
дізналися, що то не- є Індія, 
коли їх привітно зустріли на 
березі тубільці з червонавою 
шкірою. 

Від 1609-го року над Ямай-
кою повівав еспанський пра-
пор. В тій своїй колонії еспан-
ці запровадили жорстокі по-
рядки, визискуючи нещадно 
тубільчу людність. 

У 1655-му році з'явилися 
біля берегів Ямайки англій 
ські кораблі ескадри Певна та 
Венайбла. Еспанці не внявя-
лн охоти боротися за острів, 
що не мав видимих багатств, 
за якими вони полювали по 
всій середущій та південній 
Америці. 

Нам довелося недавно ба-
чнтн на екрані багато фото-
ѓрафій цієї землі, зроблених 
одним із директорів ШКА, я-
кий протягом місяця перебу-
вап там, поширюючи діяль-
ність цієї знаної христнянсь-
ко - культурної організації. 

— ..Що приємно вразило 
мене. — пнсав він у листі з 
Ямайки до своїх друзів, — то 
це надзвичайна гостинність і 
приязність населення. Білі'є 
там меншиною, бо 90^, яасе-
лення мурини, креоли й трЬ-
хи помішаних індіян . . . Над-
звичайної краси околиці, го 
ри, вкриті тропічними лісами^ 
білі піскові пляжі й бланкѓ, 
но - зеленувата вода заток ;— 
так виглядає чудова Ямайка 
До того ж лагідне підсоння, в 
якому майже немає різниці 
між літом і зимою . . ." 

Але історія цього острова 
бурхлива і більше подібна до 
пригодницького фільму, аніж 
ДО ДІЙСНОСТІ!. 

Збудований ще еспанцями-
невеличжий`' порт Рояль під 
англійською владою побілі. 
шнвся і став центром широкої 
нелегальної торгівлі. Невіль-
ннкн, контрабанда, гульня 
моряків і часті відвідини пі 
ратів, що тоді вешталися по-
всюди, — таке було життя 
цього порту. 

Порт Рояль зазнав страш-
ного удару, коли в 1692-му 
році землетрус знищив місто і 
значна частина його пішла 
під воду. З населення вряту-
валися лише ті. що жнли на 
самім краю міста. Зовсім не-
давно, яких пару років тому, 
проведено детальні досліди 
руїн міста у водах затоки, де" 
намул та водорості заховали 
сліди катастрофи. 

Після загибелі Роялю анг-
лійці заклали на Ямайці но 
не місто — Кінгстон, яке є' 
тепер столицею острова. В пр 
ловині минулого століття, ко-
ли заборонено торгівлю не-
вільииками, почався на Ямай-
ці розвиток цукрового, каво-
вого. бананового та і я. про-
мислу. теперішньої основи 
життя місцевого населенняЃ 

У 1907-му році Кінгстон пе-
режнв ще один землетрус, я-

жнй, одначѓе, ць вямппс ІДКНХ 
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спустошень, прпередній 
Треба згадати також, т о ПІД 
час останньої війни в Старій 
3lfroijii на Ямайці знаходилась 
Вжерпканська військова база. 

Було в минулому аа Ямай 
ці кілька повстань, найбіль 
ще у 1865-му році, але згодом, 
ведучи помірковану колонія 
льиу політику, англійці доби' 
лися миру і соокою на остро-
ві. Почалася розбудова щкі-
льництва, охорони народного 
здоров'я. 

Незалежність Ямайки в іме-
ні б ритій сьќого уряду прого-
лосяла 5-го серпня цього ро-
ку принцеса Маргарита. яка 
прилетіла туди із своїм чоло-
віком, лордом Сновденом. В 
столиці Ямайки і по всіх ов-
лнщах острова проведено уро 
чисті святкування з парада-
мя, танцями на вулицях, 
сценічними виставами, коя 
цертамя та спортовнми вн-
ступажн. 

Цікаво, що проба створити 
федерацію колишніх брнтій-
ськнх колоній у Середущій А-
мсриці, на Карюськях остро-
вах, не здійснилася через 
сиротіѓв головно населення Я-
майкв, яке вважас, що його 
інтереси в тій федерації не бу-
ли б забезпечені. Подібне ста 
лося також з спробою створи-
ти федерацію колишніх бри 
тінськнх колоній в Східній А 
фриці, Родезії, Кенії і ін. 

Хвилі незалежввщького ру-
ху котяться просторами Азії, 
і мудра політика Англії спро-
моглася ті хвилі без великих 
зусиль скерувати до нормаль-
вого життя та-прогресу. Але в 
зовсім іншому напрямі поко-
тилися ті хвнлі в Конго 1 В 
колишніх французьких коло-
ніях. А португальські коловії 
ще чекають.. . 

Незалежність — мрія поне-
волеиях, свобода — їх надія, 
хоч малокультурні, прнмітив-
ні народи не завжди вміють їх 
належно в н корнстовуватп. 
Колоніялізн в Африці і Азії 
доживає свої останні дні І ті-
лькн в Европі, старій, куль 
турній Европі, існус ще, як 
доісторична потвора, москов-
гько - большевицька імперія, 
яка не хоче знати змін, не хо-
че визнати права на свободу 
поневолених яею народів, бо 
тільки запереченням їх волі 
може вона існувати. 

Уже кілька місяців триває 
в Женеві конференція в слра-
ві роззброєння, в якій беруть 
участь яредставникн 18 кра-

пннеяе і визначена кількість 
віддана для потреб не озбро-
ювальхнх. (З'єднані Держави 
запропонували передати 30.-

ІЯ, в цьому чвслі ЗЧ:днненіІ^оо кілогрвмтв У-235). Ато-
мові Адміністрації мають по-
годигнся не передавати ноят-

ЛЮБЛЮ 

ш 

Над обрісх; наче тректнть 
водограй. 

Люблю в цім розливі 
иесияинп свій край. 

Дивлюсь на сади я. в глибоку 
блакить, 

В чарівній природі завмерши 
на нять. 

Струну мето серця торхап 
весна: 

Усе аа землі розбудила вона. 
Милують берізки, гінкі 

явори -г-
3 тремтячим їх листям 

шепочуть вітри. 
І дівчину, ніжно обняв ти 

струнку 
Цілўе вітрець у холодну 

щоку, . 
Я з нею по бархатнім килимі 

ВДУ 
І спухаю спів солов'я у саду. 
Де ніби застигли молочні 

ряди 
Дерев, що в дитинстві я з 

нею садив. 
Де з радістю разом 

зустрінемо ми 
Над плеском Расавки 

весняні громи . . . 
Люблю в енній димці землі 

далину. 
Люблю з громовими дощами 

ввсяу! 
Петро ЛУСТА 

м і н ' і m 

Держави Америки і Совстсь-
кий Союз, дві найбільші ній-
ськові потуги. На початку ці 
єї конференції представник 
ЗДА" вніс проект загального 
і повного роззброєння, текст 
якого говорить сам ва себе 

МЕТА: Перше — Загальне 
і цілковите роззброєння. Роз-
в'язати всі збройні сили і злі-
квідуватн всю зброю, крім 
тих. які потрібні, щоб підтри-
м ўват її порядок всередині 
країни і для Армії Миру Об'-
сднаннх Націй. Друге — по-
ступово заступити військові 
еилн окремих країн скріпле-
нями силами Об'єднаних На-
цїй, досить міцними, щоб"оо-
лагоджувати незгоди і виќри 
вати або ліквідувати конф 
ліктя. 

ПРИНЦИПИ: а) процес 
роззброєння мас бути збаляв-
сований. Щоб не дати якійсь 
країні в тій чи іншій формі 
переваги над іншими, країна-
мн. (б) Увесь процес мав ду-
же ретельно перевірятись. 

ПРОЦЕС: Процес роззбро-
скня контролюватиме Міжиа-
родна Організація Роззбро-
сння (ІДО), яка буде створе-
на при Об'єднаних Націях, 
коли договір про роззбросн-
ня набере сили. Цей процес 
буде поділений на три періо-
дн — перший мас тривати три 
роки, другий — три роки і 
третій мас бути закінчений 
якнайскоріше після того. 

Перехід від одної стадії до 
другої мас відбуватися під на 
глядом Контрольної Ради ІДО, 
і ця Рада мас визначити, коли 
всі заходи попередньої стадії 
виповнено і всі приготування 
для дальшої стадії пороблено. 
Якщо один чи більше посѓій-
них членів Контрольної Ради 
ІДО заявить, що, на його дум-
ку, всіх цих умов не дотрима-
но, перехід до дальшої стадії 
відбудеться лише за вирішеи-
ням спеціяльної сесії Обезпе-
чальної Ради Об'єднаних На-
цій 

Найголовніші акції, які ма-
ють бути виконані за проєк-
том: 

1) Зменшення озброєння 
Більшість родів зброї, вклю-

чаючн всю не-атомову зброю 
і допоміжну систему для ато-
мової зброї, мас б%ти зменше-
на на 3 0 ^ протягом стадії 
1-ої, на 50% від того, що за 
лишається, протягом стадії 
2-ої, і зліквідована цілком 
протягом стадії 3-ої. (Наприк-
лад, Б-52. Атласи, Титани, 
танки, воєнні кораблі, літако-
носці). 

Протягом стадії 1-ої про-
дукція зброї мас бути обме-
жена згідно з домовленістю 
для спеціально визначених 
категорій. Протягом стадії 2-ої 
продукція мас припинитися 
крім обмеженої кількості! за-
пасових частин. Протягом ста-
дії 3-ої все продукування, вн-
лробовування, наукові дослі-
ди і розвиток різних видів 
зброї мусять бути припинені. 
за вийнятком того, що буде 
потрібне для Армії Миру ОН і 
для підтримування порядку 
всередині країн. 

2) Зменшення атомового 
озброєння: 

Протягом стадії 1-ої проду-
кування всіх матеріалів для 
атомової зброї мас бути при-

ролі над атомовою зброєю не-
атомовнм країнам і не допо-
магатн таким країнам проду-
куватн атомову зброю. 

Протягом стадії 2-ої решт-
кя запасів матеріялів, потріб-
ннх для атомової продукції. 
мусять буѓв зменшені. Протя-
ГОМ остшгніх шістьох місяців 
цівї стадії Всі країни мусять 
зареєструваѓв в ІДО рештки 
атомової зброї і всі допоміжні 
для того матеріали, щоб під-
готувати заходи зннщейня 
всіх цих матеріялів протягом 
стадії 3-ої. 

Протягом стадії З-оІ всі кра-
їни мають зліквідувати всю 
атомову зброю, яка ще зали-
пгатнметься в їх посіданні, і 
занехаяти всі пляяи для ї 
продукування. 

3) Зменшення армійських 
сил 

Стадія 1: Армійські сили 
З'вднненяк Держав і СССР 
мають бути зменшені до 2.1 
мільйона осіб кожна, з тим 
самим рівнем для іяших „спе-
ціяльних частня". Інші кра:-
ин мають зменшити до 100.000 
осіб або до 1% від кількосте 
населення, але жадна країна 
не мас права перевищити те-
перішяій рівень. 

Стадія 2: З'сдинені Держа-
вя і СССР мають зменшити 
до рівня 50% свої армійські 
сили, що залишаться на ќі-
яєць стадії 1-ої. Армійські св-
ля інших країн мають бути 
зменшені до домовленого рів-
ня. 

Стадія 3: Національні ар-
мійські сили мають бути змен-
шеиі до рівня потреб підтри-
мування внутрішнього поряд-
ку, тоді як інтернаціональний 
мир будуть підтримувати сіг-
ли Об'єднаних Націй. 

4) Зменшення мілітарних 
бал: 

Деякі мілітарні бази будуть 
зліквідовані протягом стадії 
2-ої. Всі інші, крім потрібних 
для підтримування внутріш-
иього порядку, будуть ЗЛІКВІ-
доваяі в стадії 3-ій. 

б) небезпеки 

Протягом стадії 1-ої деякі 
заходи можуть бути вжиті не-
гайно — навіть перед тим, як 
буде домовлено про змеишен-
ня озброєння — щоб звести 
ДО МІНІМУМў рИЗИКО ВІЙ№! ч е -
рез випадок, непорозуміння 
або несподівану атаку: 

а) попередження про біль-
шого розміру мілітарні маиев-
рн; 

б) обсерваційиі пункти в 
деяких портах, залізнячнх 
центрах, наі'іголовнішпх доро-
гах і повітряних базах, що 
мають доносити про військо-
ві рухя; 

в) встановлення швидкої і 
належної комунікації поміж 
головами урядів і генераль-
ним секретарем ОН; 

г) створення Міжнародної 
Комісії для вироблення захо-
дів проти ризнка війни. 

в) Космічні простори: 
Держава мають погодитися 

тгротягом стадії 1-ої співпра-
цювати в напрямку мирного 

(Закінчення на crop. 3-ій) 

m 
Роман Ільницький 

Англо-Франко-Унраїнська 
Державо в Канаді? 

ЗА НОВУ ІДЕОЛОГІЮ 
`НА ПІВНІЧНО'АМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ 
У (Дискусійне) 

; (7) 

Цей налляв нового для A- j різного етнічного складу, ая-
мернкн людського елементу ! гло - сакси спочатку кт зда-
прявів до того, що в 1320 р. і вали собі справи з тог і. які 
етнічний склад ЗДА (за краї- І наслідки це матиме для май-
ною походження) цілком змі-j бутнього розвитку держави і 
вився і був зовсім відмінний І народу. Вони допускали но-
від того з-перед 40 років. Ось ' внх імігрантів просто тому 
вія: 
Англійців С вже тільки 41.4 'V 

отже на 40'; менше 
Німців 15.6"; 
Ірландців 11,0'; 
Поляків (тут включені 

Також українці і жи-

m ?-8г; 

Італійці 3.7', 
Росіяни 2.2', 
Шведи 2.1', 
Фрвнпузн 2.0', 

Коли після 1880 р через 
ГОСТВШНо відкриті двері Аме-
рянв ринули мільйони людей 

що їм треба було робітників 
j для розбудованого промислу. 

Коли ж не англо - енќські 
1 іміґранти, виростаючи понад 
j робітничу клясу, стали зголо-
! ш ўвати свої претенсії на у-
часть в керуванні державою 

серед частини англо - сак-
I сів почав наростати спротив. 

Він виявлявся в двоякій фор-
мі: з одного боку це був не-
леґально - терористичний рух 
з цілями відстрашити чужяа-
ців під участи и амернкансь-
яому житті, а з другого — це 
^у.ш іміграційні закони, які 

обмежували приїзд не англо-
саксів. 

Маркантнішимн в и я вами 
першого, терористичного ру-
ху були такі: 

В 1835 р. була створена ор-
ганізація під назвою ‚‚Нейтів 
Амерікенс", яка поборювала 
головно католиків і їх вплив 
на публічне ^иття. 

В 1848 р. створилася тапм-
на організація, яку названо 
„Нов Натікѓ" через те, що її 
члени на допитах у поліції 
відповідали тільки т р ь ома 
словами: ‚.Нічого не знаю". 
Про популярність цієї органі-
зації може свідчити факт, що 
до неї належали аж б губер-
наторів і 48 послів до Палати 
Репрезентантів. Вони поборю-
валн всіх імігрантів. а при то-
му вимагали скасування за-
кону про набування грома-
дянства і домагалися, щоб А-
мерикою володіли тільки тут 
народжені люди. 

В 1866 р. постала ще одна 
таємна організація, в і л ома 
Ку-Клукс-Клен. з в е р н е н а 
проти муринів, жидів і като-
ликів. 

В 1887 р. створилася орга-
нізація ..Амерікен Протектів 
Ассосіейшен" із завданням, бо-

ротися проти слов'ян і роман-
ськнх груп. 

Також законодавці прнйш-
лн з допомогою цим органі-
заціям, але дуже пізно, бо аж 
після 1917 року. 

Іміграційні закони ЗДА 
можна поділити на три періо-
дн: 

1-ий період — 1882 р. — це 
був час т. зв. протекціонізму. 
В тому часі не було ніяких 
обмежень іміграції, і кожний. 
хто приїжджав, міг на бажан-
ня дістати залармо 160 моргів 
землі під умовою, що посе-
литься на ній і загосподарнть 
її. 

2-ий період 1882-1917 р. 
це період селекції. В тому 

часі не мали неѓўпу до Аме-
рики люди, які культурно, 
расово або і'оціяльно уважа-
лися в цін країні меншовар-
тісннмн 

3-ій період від 1917 р. до-
тепер ц. час обмежень. 
Спочатку був з а б ороненнй 
в'їзд неписьменним, а від 1921 
р запроваджено т зв .‚снсте-
му квот" П вістря звернене 
проти романських і слов'ян-
ськнх народів, я також проти 
жидів. .‚Система квот" a 1921 
p. була подумала так. що 

Іжджатн 8 північно - західньої 
Европн, а тільки 12,3'і з пів-
денно-східньої. 

Але й цей закон не спсдо-
бався англійцнм, бо він давав 
завеликі контннгеятн для нім-
ців та ірляндців, і тому його 
кілька разів змінювано. Кі-
иець - кінцем вкорочено кво-
тя німців та ірляндців на 50'.'' 
і на стільки ж збільшено кво-
ту англійську. На підставі то-
го самого закону до цієї краї-
нн не може приїжджати біль-
я е імігрантгв, як 150 тисяч 
річно. 

Та все таки, не зважаючи 
на спроби терору і на імігра-
ційні обмеження, не-антло-
саксонські етнічні групи за-
кріпнлнся в Америці і є важ-
янвою складовою частиною 
американського народу. 

Рахуючи від 1900 p., ЗДА 
с тільки умовно англо - сак-
сонською країною. Англійці 
є в'вій меншістю, хоч в ще 
найбільшою меншиною і зав-
дякн високим якостям свого 
характеру ще й донині керу-
ють цією країною, надаючи 
їй, відпечаток свого духа і сво-
го сяилю життя. 

Але повернімось до теми, 

теми нової етнічної групи, я-
ка творяться в цій країні і я-
ка не мас свого коріння в Ев-
ропі. Процес її постання був 
такий: 

Іміґранти з П і в д енної і 
Східньої Европн були дуже 
різні щодо свого якісного ста-
ну. Вистачить навести факт, 
що 35'^ з них були непнсь-
менними і походили переваж-
но з найнижчих СОЦІАЛЬНИХ 
верств своїх народів. Вони 
шукали в Америці передусім 
прожитку, якого не моѓля 
знайти у себе вдома, а не сво-
бодн, так, як англо - сакси. 

Нічого' дивного, що серед 
такої невнроблевої маси було 
багато людей, які мали ціл-
ком притуплений національ-
ний саитямент, а було між 
ними багато й таких, які ціл-
ком не мали почуття націо-
нальноі приналежності!. Це 
були люди, які мали багато 
передумов до того, щоб забу-
ти за свій нарід, навіть за 
своє етнічне походження і 
стати на цьому терені націо-
пально - етнічно нічим. 

Очевидно, вони з відкритим 
серцем були б перекочували 
до англо - саксонської етніч-
ної групи, приймаючи її куль-

85,6'' імігрантів могли при-_ яку я почав обговорювати, до І туру, мову, цивілізацію — од-

ннм словом все, щоб тільки 
стати англійцями. Але вони 
зустріли холодну і рішучу 
відсіч збоку цих останніх. Ан-
гло - сакси дивилися на них 
згори, згорда. Про те, щоб 
прийняти їх до себе, горді ан-
глійці навіть не думали. 

Не маючи сантнменту до 
свого, а водночас не маючи 
доступу до англо - саксонсь-
кого — цим безбатченкам 
залишалася тільки одна До-
рога: творити щось нове. І 
так приблизно за останніх 80 
років постала в Америці ве-
ляка категорія людей, яка — 
втративши контакт з своїми 
рідними етнічними групами і 
не нав'язавши його з іншими 
— почала перемішуватися і 
творити заснмільовану масу. 
яку я називаю американсь-
мнм етносом, — новою етніч-
яою групою, зродженою вже 
на цьому терені. 

Процес творення цієї групи 
дуже пригадує те, що діялось 
в Европі в сиву давнину, ко-
ля схрещувались між собою 
ще яе визрілі культурно й ет-
иічво племена і у ввсліді та-
кого схрещення творили но-
ву етнічну одиницю — новий 
нарід. , 

Чому шйоли 
українознавства? 

З великим,, зацікавленням 
слідкував я за,розвитком ду-
мок у довгій статті інси. Я-
сінчука, друкованій на сто-
рінках „Свободи" в липні. 
Треба признати, що Автор 
завдав собі немало труду. Му-
симо б^ти вдячними йому за 
те широке зрефероваяня про-
грам українознавства в наших 
парохіяльяих школах. Не мен-
пге цікаві є також його спо-
стереження Із школи св. Юра 
в Њо Йорќу та лекцій проф. 
Близиака, про, якого ми мали 
вже змогу читати на сторін-
кях наших газет. 

По прочнтанні цієї статті, 
чи падше серії статѓей, можна 
було виробити собі переконав-
ня, що справа виховання на-
шого молодого локоління на-
ладнана задовільно, і нема ні-
якнх причин .тривожитися про 
нашу майбутність, бо шко-
ли працюють, на повну пару і 
всебічно виховують нашу змі-
ну, якаі може .нас в кожній 
хвилині повністю заступити. 
Але коли приглянемося діі`і-
сності та візьмемо до уваги 
деякі факти, тоді ця справа 
виглядатиме не так рожево. 

Фактом є, що школа св. Ю-
ра в Ню Порќу є тільки одна 
і проф. Близнак є тільки о-
дин на цілу Америку, а паро-
хіяльиих шкіл є дещо більше. 
Фактом є, що в деяких яа-
ших парохіяльних школах 
призначено тільки півгодини 
денно на навчання рідної мо-
ви. і що в деяких школах.на-
вѓгь релігії вчать англійською 
мовою. А внаслідок пнса-
них і неписаних законів та 
розпорядків, як . пише інспек^ 
тор Ясінчук, в деяких наших 
парохіяльних школах панує 
не-українськнй дух, і діти, я-
кі, прийшовши до школи, не 
знали ані одного англівсько-
го слова, по кількох роках 
навчання вже своєї рідної мо-
ви стидаються. Фактом є, що 
в деяких наших парохіяльних 
школах, замість придержува-
тись рідних традицій та зви-
чаів. нехтують їх. 

Та лишімо на болі всі ті 
факти. Уявімо собі, що всі у-
країиські парохінльні школи 
на 100', виконають вимоги 
програм навчання української 
мови, і наші діти, кінчаючи 
школу, вмітимуть читати та 
писати по-украінськи, розумі-
тимуть наш обряд, знатимуть 
навіть події L. факти з нашої 
минувшині!. Уявімо собі далі, 
що всі ці дгѓн з успіхом по-
кінчать середні (гаЙскул)і ви-
сокі школи. Але із шкільних 
підручників та викладів про-
фесорів, з преси та слів аме-
рнканських політиків вони до-
відаються, що Україна — це 
Тексас Росі†, що українська 
справа це внутрішня спра-
ва Росії що св. Ольга і Воло-
димнр — це володарі Росії, 
що Київ — це колиска Росії. 

Думаю, що всі погодяться 
зі мною, що в наших умовн-
нах треба присвятити куди бі-
льше уваги школам украіио-
знавства, де покищо не зобо-
в'язують неписані закони. Як-
що навіть нижчі клясн при-
готус як слід варохіяльна 
школа, тоді треба присвятити 
більше уваги учням середніх 
шкіл, до яких ходять учні у 
віці, що рішає про їх даль-
ші кроќн. 

На підставі досвіду у філя-
дельфійськін, Щколі Україно-
знавства, можна ствердити, 
що майже всі учні, які ту 
школу покінчили, вже вираз-
но відзначаються серед туте-
шиьої спільноти. 

Може дехто бо думає, що це 
припадок, що це не є заслу-
гою лише школи. Може воно 
й так, але дай Боже, щоб та-
ких припадків було якнайбі-
льше, щоб такі й подібні при-
падки охопили всіх наших у-
чнів середніх і високих шкіл. 

Отже, коли нам залежить 
на тому, щоб українська Цер-
ква, українське суспільне, на-
ціональяе, культурне життя 
не зазнало заломання, коли 
ми хочемо 'допомогти нашій 
поневоленій Батьківщині, ко-
ли ми хочемо'здобувати зро-
зуміння та пошану серед ін-
ших народів, ми мўаймо роз-
внвати україноз`навче шкіль-
ництво і з нього ̀ користати. 

Володимир Мацьків 

Було б несправедливнм і 
перебільшеним твердитн, що 
до американського е т н о с у 
вливаються тільки елементи 
відколені від етнічних груп 
південно - східньої Европн. 
Очевидно, він поповнюється 
такими ж елементами з усіх 
груп, а в тому і з найснльні-
шої з них, а англійської. 
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ся „Ясна Гора", на якій сто-
їть прегарна церква, а в sift 
чудотворна ікона Божої ЬІа-
тері. Ця ікона ПОВОДИТЬ з пер-
шоі пеловвнн вісімнадцятого 
сторіччя. Історію ГоШівськса 

о. Виколай Волховський 

ШЛЯХАМИ МШИХ ПРОЧАН... 
(ПРОЩА JJ.Q ВІДПУСТОВО! ІКОНИ ИАЯИЧ ВОЗВОІ 

- ОДИПТРП В ВОФАЛО, HJL) 

З волі Божої є місця на зем-
лі, в якнх Господь Бог в чу-
десннн спосіб наслухує наших 
молитов скорина 1 в чудесний 
спосіб допомагає тям, що в 
нього помочі благають. До то-
кнх місць йдуть людн бого-
мільно на прощу, як проча-
ни, просиѓн в Господа Бога 
чудесної допомоги у різних 
своїх труднощах. І ,цю дрро-
гу, цей хід чи ИДу До таких 
особливих місць Божої благо-
дати називаємо прощею. 

Найбільші прощі — це про-
ща до Святої Землі, до чех 
місць, що їх Іеус Христос І 
Божа Мати освятили евосю 
п'риоутаіотю. Відтак проща до 
гробу се. Апостола Петра, мо-
щі якого спочивають в церкві 
св. Петра 8 Римі. Проща до 
гребу св. Апостола Павла, я-
кого мощі спочивають в церк` 
ві св. Павла, Що стоїть шва 
мурами Риму. І проща до гро-
бў св. Апостола Якова в Кам-
постеллі в Еспанії. 

Найважливішими чудесни-
мн місцями Матері Божої в 
Західній Україні, тобто в Га-
личині, куди наші людн хо-
днлн на прощі, були: Зарва-
ниця, Гошів, Крехів, Самбір, 
Львів, Страдче, Тернопіль, 
Підкамінь й інші. Майже всі 
ці відпустові місця мали зов-
сім тихий І скромний початок. 
Цей початок нагадўе свангель 
ське гірчичне зерно, що про 
нього читаємо в св. Євангелію 
(Матей: ХЩ-32): ‚Зоно яоч 
найменше від всіх насінь, але 
як виросте, с більше від ярн-
ни. і стас деревом так. Що 
птиці небесні прилітають і 
мешкають на його віѓтях. 

ЗАРВАНИЦЯ — це вело на 
Поділлі, над рікою Стряпою. 
В зарваницькій Церкві заахо-
дяться дві чудотворні ікоян: 
Розп'ятого Опасителя і Матері 
Божої. Ікона Розп'ятого Спа-
сителч походить з року 1740. 
В році 1742 коронував цю іко-
иу срібною короною тодішній 
митрополит Атавазій Шеп-
тнцький. Ікона Матері Божої 
походить з дванадцятого сто-
річча. П історію поетично ос-
півав наш галицький поет Ва-
силь Щурат. Відома з велк-
ких і численних чудес на всьо 
му галицькому ‚Поділлі. 

ГОЩЩ,— де село, положе-
не над рікою Свічото, недале-
ко від міста Болехів. В Готові 
с висока скала, що иазивасть-

чудотворної іконн Божої Ма-
тері прекрасно описав о. М. 
Днрда, ЧСВВТ у книжці „Ро-
шів — гора Божої Матері". 

Пісня до Гошівської чудо 
творяої іконн Божої Матері 
дуже сарна, хоч мельодіи ніс-
ні досить складна: 

Гора ясна, де прекрасна 
Діва оіяс, 

З своїм Синам возлюблвнил 
всіѓ тут врііПлмг. 

Вона грішних призиває, 
Ласки сеоєй уділяє, 

Всім каючимся. 

А на сквтамкниі, в Німеч-
чнві, постала віршована мо-
лнтва до Матері Божої а Го-
шеві: 

Дшею в Гошів із чужіша 
Вві линем в іцирнсг 

молитвах: 
„Вітай нам, Моѓв, все між 

тими, 
Що нам являються лиш 

в снах"„. 
Йдемо Христовими слідами! 
Скитальців хрест на плечах 

є нас 
Хоч ЛЛЄТЬСЯ кров дітей за 

нами, 
Надій огонь однак не згас... 
Во Ти, Пречистая, ДЛЯ Сина 
Благання наші ad береш, —і 
І віруєм — прийде хвилина, 
В якій нам волю принесеш. 
Бо кров, терпіння і наруга — 
Основи вічного життя! 
До рідного повернем шлџѓе, 
І піде біль наш в забуття. 
Тебе благаємо, Пречиста, 
Бери нас всіх під Свій 

покров. 
Плестимем з серць Тобі 

намиста, 
Вкрашатиме їх наша кров... 
І будеш вічно Ти між мами, 
І Бог, Христос, Твій любий 

Син — 
І непорочними устами 
Славитимем Христовий чинЃ 

недалеко від 

m 

КРЕХШ — 
Жовквн, мав 
сьху церкву, в явне в він трм 
чудотворні іконн. Порвав — 
це ікона Пречистої Діви Мв-
рії, яку приніс до Кренена. 
львівським міщанин Красов-
Явкявняваяввяввямвавввявямаі. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПЛЯН ЗАГАЛЬНОГО 
РОЗЗБРОЄННЯ 

{Закінчення зі стер. ВнЯ) 
уживання косцічнпх просто-
рів і не запускати в простір 
зброї масового з в и ѓданин. 
Продукція, нагромадження і 
випробовування космічних ко-
раблів мають бути обмежені 
межена. 

7) Армія Миру Об'єднаних 
Напій: 

Стадія 1: Сторони мають 
бути готові створити Армію 
Миру Об'єднаних Націй, до-
помагаючи Генеральній Асан-
блеї ОН простудіювати цю 
справу щодо складу, сили, ко-
маидп і контролі, вишколу і 
фінансування Армії. Корпус 
Охорони Миру ОН мас бути 
зорганізова`ний для контролі 
можливих конфліктів. Країни 
мають вживати всіх можлн 

коштує 
таи мало! 

ф Брак 
забезпечення 
коштує 
так 
багатої 

Ф Забезпечіться 
в Українському 
Народному Союзі! 

1 

вих заходів для мирного роз^ 
візування конфліктів і нез-
год, включаючи підпорадку-
ваяня постановам Міжварод-
ного Суду. 

Стадія 2: Армія Миру об'сд-
наянх Націй мас постати про-
тягом першого року стадії 
2-ої і прогресивно зміцніти 
протягом цієї стадії. Сторони 
мусять погодитись щдпоряд-
кувагися правилам Міжнарод-. 
ного Розпорядку, який почне 
діяти через три місяці після 
того, як усі сторони ознайом 
дяться з ним, хібащо він буде 
відкинений більшістю. 

Стадія 3: Армія Миру 06'-
сднаннх Націй має набути 
повної сили з таким розра` 
хунком, щоб жадна окрема 
країна не могла вястушгтн 
проти неї. 

8) Перевірка: 
Міжнародна О р г а н ізація 

Роззброєння (ІДО) мас пере-
віряти протягом кожної стадії 
ввесь процес роззброєння, щоб 
проходив він відповідно до 
пляну. Це може переводитися 
наприклад, ‚.зональними іяо-
пекцілми", коли кожна сторо-
на поділить свою територію 
на зони. Певне число таќнк 
зон може бути інспектоване 
поступово на землі або з по-
вітря протягом стадЯ 1-ої. Пі-
сля того, як якась зона буде 
перевірена, вона мас залиши-
тяся відкритою для дальших 
інспекцій. До кінця стадії 3-ої 
інспекції можуть і мають буѓв 
поширені на всі частини терн-
торіі будь-якої сторони дого-

Амерннаие%кв Рада 

Наукоьі успіхќ ОшсанДра Одарчейка 
У червні цього року моло-

двя інженер О л е к с а в д е р 
О д а р ч е н к о одержав у 
Корнельському університеті 
науковий ступінь магістра 
(Msater of Science). Він за-
хнстнв днсертацію на тему: 
„Система числового контро-
лю швидкостн". У цій дисер-
тації подано докладний опис 
сконструйованого днсертан-
том апарату ‚який контролюс 
швидкість мотора. Олексан-

ляглці пізнавальявх СНСТРЖ 
типу персептрона. Пізніша 
він мас намір працювати за 
фахом в одній, із амерякансі-
ких інженерських компаній; 

дер Одарченко застосував но-
ву систему чнслового контро-
jau, значно п ^ т і ш у , ніж :в-
ші снстемн цього типу. До 3.' 
вересня магістер Олександр; 
Одарченко працюватиме в 
Корнельському упіверснгеи 
під керівництвом д-ра Франка 
Розенблата, продовжуючи наў 
ново . дослідну працю в ді-

" = 5 
ськнй. Друга ікона — також 
Пречистої Діви Марії, перене-
сена з манастнря в Верхрахі. 
Ця ікона походить з чотир-
надцитого сторіччя. Третя — 
це ікона св. Отця Нпколая. 
Пісня до КрехівськоІ чудо-
творкої ікони. Божої Матері о 
в дійсності до Верхратської 
чудотворно! ікони Божо! Ма-
тері: 

В Верхраті напере`д Ти 
ласки Свої 

Давала спНиучим побожно 
к Тобі; 

Тебе там пізнала равська 
сторона, 

Сокольська і львівська, 
вся наша земля. 

Тому то Ти Крехів вибрала 
на дім, 

Щоб ласки реалаѓм обильні 
нам всім: 

Престол свій принесла Ти 
в монастир, 

Несучи з Собою божестеен-
ний мир. 

Тут хворим здоров'я еер-
тасш як стій, 

І сумним потіху, терп'ячим 
спокій, 

Сліпі тут підносять свій 
злічений зір, 

Та велич голосять Твою 
на весь мир. 

Убогі біжать всі пред 
можний Твій трон, 

Привітних пісень їх 
несеться гомон, 

Вітай нам, Крехівська 
Маріє, вітай! 

Та множество ласки, о Мати 
нам дай! 

САМБІР — це одно з наи-
старших галицьких міст. Усе 
західне українське Підгір'я 
приходить до симбірської чу-
дотворної ікони шукати в цісї 
доброї Матері чудесної помо-
чі, що співчувала нашому на-
родові в його гіркій недолі 
плачем, кривавими сльозами 
в самбірськГй іконі. В день 
Успення Божої Матері, дня 28 
серпня 1928 p., за благосло-
венням Апостольської столи-
ці, ця ікона була торжествен-
во коронована. В році 1955 де-
леґація відступників під про-
водом свого спископа Мвхай-
ла Мельника, повезли цю іко-
ну в дарунку московському 
патріярхові. Та в дорозі, в 
Кнсві, епнскоо Михайло Мель-
вик несподівано помер, дня 9 
жовтня 1955 р. Однак ця іко-
на, що її везли до Москви, не 
була цією історичною, чудо-
творною іконою Богоматері, а 
тільки добре зробленою ко-
пісю, бо правдиву чудотворну 
ікону Божо! Матері — Гї ли-
царі вчас зняли і перенесли в 
безпечне місце. 

В „Почаовському Богоглас-
никові" з 1790 р. передруко-
ввно пісню до чудотворної 
ікона Самбірської Божої Мя-
тері, що починається словами: 

Система правління к П а ш # 

О В№ѓийде ч—to 

тимйми д ^ дццрій тачішюкиь 
55 Е. 86th St. — NEW YORK 28, H V. 

Tel : SAcramefrto 2-2tS2 
повідомляв, що ate буде 

НА ВАКАЦІЯХ 
від 4-го СЕРПНЯ до MVro ВЕРЕСНЯ 1962 p . , 

і також що з причина додаткових зобов'язань, не зможе 
приймати нових пацієнтів в діляиці вервоаах недуг 

до СТЧКЯ TW3 р. 

Дивна Твоя тайна чистая 
явися: 

Повосамборская церков 
чудес ісполнися... 

Ця пісня була нервісно иад-
рукована в Кам'янському Бо-
гогласникові з 1734 року. В 
Ній пісні розказується про чу-
десяе вирятування людей від 
пошесної надуѓй, що вибуяла 
в околиці Самбора в першій 
половині вісімнадцятого сто-
річчя. 

В році 1770 постали ще дві 
інші пісні в честь чудотворної 
ікони Самбірської Богородиці 
з приводу чудотворного внря-
тувания людей від пошесної 
недуги, пера о. А. Якубнись-
кого. Наводжу початкові сло-
ва одної з тих пісень: 

Частая Діво, Діво 
благодати, 

В самбірській церкві пла-
чучая Мати 

Ах, я ќже Мати 
Тебе виѓваляти 
Сего літа іскони. 
Зачнем любезно 
Душєполезно 
До Твогй ікони. 

(Продовження буде) 

Олексавдер О д а р ч є н ќ о 
слідќўе за науковими нраця-
мн в ділянці автоматики та 
кібернетитш, що друкуються 
в інших країнах ІНШИМИ НО-
вами, зокрема українською 
мовою. Цього року вія псре-
клав з українсько! нова На 
англійську надруковану в ки. 
ївському академічному жур-
налі ‚‚Автоматика" стчттю 
проф. Івахненка про снстемн, 
шо .самонавчаються". 

Олексавдер Одарченко нч-
ролипся 1. грудня 1933 року 
в місті Алма-Аті, де в той чд.' 
відбував заслання його бать 
ко Петро Одарченко, ўкраїн-
ський літературознавецч. 

З травня 1934 року до сорп-
ня 1937 року Олександер жив 
у місті Уральську. В родині 
панувала українська мова, 

Малий Олесь знав багато 
віршів напом'ять, зокрема по` 
озій Т. Шевченка. ` 

Взд серпня 1937 року до 
серпня 1943 р. Олесь Одар-
ченко жив у свого діда Ва-
силя та баби Оксани в селі 
Римарівці, Гадяцького повіту 
на Полтавщині. Тут же ВІЯ 
вчився z українській початі; 
ќовій школі, а влітку пас і 
селянськими хлопчиками дЬ 
дову корову. 

В к яці серпня 1943 року 
Олесь рг.зом з батьками сен-
иивсп у Львові, де продовжу` 
вав навчання в українськіЃї 
школі. В 1944 році переїхав 
до Варшави, де вчився в ум` 
раіяській школі іџ. Лееі Жн 
раїнки. В 1944-45 р. до квітдя; 
місяця Олесь жив у Відні 
і також учився в українсм^й. 
школі. У̀  квітні 1945 р. Олесь 
разом із батьками опинився в 
Німеччині. Восени 1945 року 
він був прийнятий до. україн-
ської реальної гімназії в м. 
Авгсбу'ргу. Щзяіше ця гімна` 
зія пере`їхала до Ляйпціґу, і. 
Олесь учився там до травна 
1950 року. 

В кінні травня 1950 року 
Олексавдер Одарченко разові! 
із своїми батьками прибув до 
ЗЛА. З 1950 до 1952 р. Олесь 
учився в Річмонд Гай Сќул 
і ::.дкінчив її з добрими усігі-
хамн. Місцева газета ‚.Лоіп" 
Айленд Пресе" навіть вмістн-
гя коротку замітку про Олен` 
сандра Одарченка і нвдруку-
вала його фотознімку. У 1952 
році Олександер Одарченко 
вчився в Бруклии Коледжі, 
а з 195S до 1957 р. в Джорфк 
Вашингтон університеті. Ус-
нішно закшчненш увіверое-
тет, одержав диплом бака-
лаеря електроінжвяерії. 

Понрацювавши один рік в 
компанії ‚ ‚ І н т е л і д ж е н с 
М е ш и н Р н с в р ч", Олек-
сандер Одарченко з вереснн 
1958 до червня 1962 року 
продовжував свою фахову ос-
віту в Корнельському універ-
ситеті. одночасно працюючи 
асистентом. Успішно склавши 
іспити та захистивши маґіс-
терську двсертацѓю, Олексан-
дер Одарченко одержав диа-
лом ‚.мастер оф сайснс". 

Бувши студентом, Олексан-
дер Одарченко брав діяльну 
участь в українському гро-
мадському житті і був членом 
Української Студентської Гро-
мади у Вашингтоні. Молодий 
інженер Олександер Одар-
ченко дуже добре ѓрас в ша-
хи, любить музику — особ-
ливо українські народні піс-
ні — і цікавиться літерату-
рою. 

Побажасмо йому дальших 
успіхів у його науковій діяль-
ності! П. В. 

(Канадійська С ц е н а ) . — 
Відповідно до постанов Акту, 
про Брнтійську ГЦвнічну А,ме-
рику (ВНА) П Величність Ко-
ролева Єлисавета с головою 
виконавчого правління Кана-
дн. Генеральний губернатор, 
акин репрезентує королеву в 
Канаді, займас визначну й 
ввсокопочесяу позицію, що 
мас радше формальний ха-
рактер і не дає йому багато 
справжніх прерогатив. Що-
праада, ген. губернатор фор-
мально підтверджує іменў-
вання членів Королівської 
Тасмної Ради в Канаді (тоб-
то членів державного кабіие-
ту), але він завжди мусить 
погодитися на іменування тих 
осіб, яких вибере собі пре-
и'ср - міністер. Державний 
кабінет, який складається з 
прем'єр - міністра і стількох 
міаістрв), скільки він іменўа, 
посідав справжню виконавчу 
владу в Канаді; однак і пре-
м'ер - міяктер 1 члени його 
хаЛнвту можуть виконувати 
свої обов'язки „дорадників 
королеви" доти, ДОКИ ВОВН 
мають підтримку вибраного 
парЛяиенту. Палата громад, 
що складається з представни-
ків народу, єдина в Канаді 
мвс всі уповноваження пра-
внти державою і схвалювати 
закони. Міністри відповіда-
ють перед парляментом за 
свою діяльність, тому ВОНИ 
кусать або бути членами пар-
лямеиту тоді, коли їх іменўс 
прем'єр - міністер членами 
дерлсавного кабінету, або му-
сять здобути парламентський 
ьлндат у якяайкоротшому ча-
d після свого іменування на 
той пост. 

Уряд звичайно складасть-
ся з передових членів пере-
можної політичної партЃі і вн-
рішус політику країни: від 
Його рішення залежить пн-
тання війни і миру країни. 
підвищення або зниження по-
датків. Якщо в якому питай-
ні вже прийнчто рішення на 
за'сіданні кабінету міністрів 
(ці засідання звичайно тасм-
ві), кожний міністер мусить 
Підтримувати й захищати це 
рішення тоді, коли його обго-
ворюють у парламенті для 
схвалення остаточної поста-
невн. Якщо якЃісь міністер 
відмовляється підтримувати 
Дане рішення уряду перед ли-
цем палати громад, він му-
снть уступити а свого посту. 
'' Таким принципоИ кблек-
тииної відповідальности керу-
ються всі заходи уряду. Кож-
ннй міністер звичайно керус 
одним міністерством — хлібо-
робством, оборони, комуналь-
ВНХ' робіт, торгівлі і промис-

.лю. фінансів, юстиції тощо. 
У парламенті він особисто 
відпоиідаг. за діяльність свого-
міністерства. Якщо заходи я-
когоеь міністерства не знай' 
дуть схвалення палати гро-
мад, тоді цілий уряд мусить 
піти на демісію. Однак, рідко 
буває так, щоб законопроект, 
переданий палаті громад ка-
бінетом міністрів, провалився, 
бож уряд складається з пере-
довнх діячів партії, яка маю 
більшість у палаті громад. 

Канадійська палата громад 
складається з виборних пред-
ставннків народу і вона єди-
на мас найвищу владу в кра-
їні. Своє невдоволення волі-
тикою уряду вона може вня-
вити, відмовившись схвалити 
дані заходи ўраду або просто 
проголосувавши б і льшістю 
голосів заяву недовір'я до да-
ного державного кабінету. В 
такому випадку прем'єр - мі-
ністер не мас іншого вибору, 
як скласти ген. губернаторові 
заяву про ўступленая свого 
уряду. Однак, звичайно в Ка-
наді уряд і парлямеятська 
більшість належать до одної 
партії, тому партійні рішен-
ня, схвалеќЃна зборах фрак-
ціі, мають задовільну під-
тримку парляментарів під час 
голосування в палаті громад. 

Коли якась партія мас тіль-
кн незначну більшість у пар-
ляменті, тоді лідер даної пар-
тії — він же прем'єр - мініо-
тер — мас підстави турбува-
тнся тією ситуацією. Якщо у^ 
важливому питанні його уряд 
зазнає поразки в парлямент-
ському голосуванні, він може 
домагатися розв'язання пар-{-
ляменту. Генерал - губерна-
тор, як представннк королева 
в Канаді, встрявас тоді актяв-
ноно в державні справи: його 
но в державнісправи: його 
обов'язком є подбати, щоб 
правління країною не прнпи-
нялося. Якщо вій вважає, що 
інший лідер іншої партії мо-
же здобути більшість у пала-
ті громад, ген. - губернатор 
може запропонувати тому лі-
дерові перейняти обов'язки 
прем'сра - міністра. Але це 
незвичайно складне рішення, 
зокрема тоді, коли ніхто а лі-
дерів окремих партій не всялі 
здобути вирішної більшости у 
палаті громад без підтримки 
дрібних партій; як відомо, та-
ка підтримка завжди сумнів-
на. Тому в такій ситуації но-
ві вибори неминучі. 

.дуже часто читаємо яро ает-
ребу вшуваная Гідної Школи 
та. и " " д а т ѓ і серед нашого 
українського народу, в роасі-
яшоо сущого. 

При украінеькій правос-
лавяій парафіі св. Юрія Пе-
рекожця в М і н н е а п о л ісі. 
Міни., існує Рідна Школа, в і 
яків с в кхяс та дитячий са-
дочох. Навчання в цій школі 
у 1961—1962 шкільному році 
почалося 9-го вересня, а за-
кінчилось 17 червня. 

14-го січня ц,р. була влаш-
тована шкодою різдвяна я-
дикка,'13 березня було вро-
чисто відзначене Шевченків-
ське свято, а 17-го червня 
відбулося вввіичеяда ввкіль-
ного року. 

В врограму овява аакінчен-
ня шкільного року входили: 
вступне слово — проѓ. о. Ан-
дрія Кіста, доповідь про шко-
лу — голови Педагогічної Ра-

„Рідна Швола" в Міннеаподісі 
напйй шЩвШч кД пресі 

і 

ви п. ІвшлСнятвІвського, де-
к ля нація віршів яв :шЏя на 
форте п іян і, вистава -еўЩрш 
„Весна" Uapii Пвягаря, j я 
якій виеіувиля уява, 4 вв)етуп 
шкільного хвру від аавівяяп-
твом пані Юря Цввегванева)п?. 

Після ЦЬОРО шіліршшп яЏ` 
дача МаЮИИ 

Рідна Ші 
ській прярвеявяяій 
ов. Юрія Псреможяя 
журнал .Дзвінок", я яяему 
доняеувачавш є 
учні. 

Наука а школі 
щосуботи від ѓод. 9:30 де Го-
динн 1.30. 

На аакінчеявя 
аати, шо учні 
свою школу і з 
й мають участь я ус іх 
них святах та направив. 

Все це 
втіху не тілами батанам, я й 
всьому громадянству. 

† 
ЏЖ 

Дќаймося еувшом вктяяво 
9 РІДВВВв, НрШП№ЛШШШ Я 

Ще }ЏОі S-f4) верішя 1982 р. яідїйшов у ШтшееЯЩ 
і на 50-му році жаття, 

Ваш ЧОЛОВІК, БАТЬКО, СИН, ЗЯТЬ 
і Б Р А Т 

би. и. Зенон ТАРНАВСЬНИЙ 

яяряджемяй 9 4 9 вересня 1912 рвяу я 
СяМборІ, Західня Україна. 

аЛРАЄГАС — Єула ЯЦВВравВВВИИ У П'ЯТШЩЮ, 
СЕРІІІІЯ 188S p.. а гад. 7:30 ввечері, в аохоромксму аа-
ВЄДРНІІІ Бугая в Гемтремку, Мит. 

ШМИММИ — ш К}ЎВОТУ, 11-го СЕРПНЯ IMS р . Де ВВІ- , 
ЌВИ Непорочного Зачаття І в після ав яяММіар. 

І̂ врем прввшті: і 
Днужаиа МАРТА з еаяааіа ОЛПЖОАНДМ9С ' 

1 РОМАНОМ' 
НАТАЛШ ТАРНАВСЬІСА — малі; 
МАРШ КОЛТУНЮК — теоіа; 
ПАЯНА tHCHK 1 ДАРТЯ KACbKtB 

в тіквявем ВОЛОДИМИРОМ — ееетрЯІ 
ЯРОСЛАВ ТАРНАВСЬКИМ в ЖЃ" 

ІРИНОЮ іш діпия — еет 
ЛІДІЯ ДЯЧЕНКО з дітьми — 

шьшащшт ШѓЕЕ 

† 
# 3 СІяму виіхвля у вівторок, 

дня 7-го серпня ц. р. останні 
з'єднання американського Кор-
пусу Морської ПЬсоти. які були 
пряслині туди три місяці тому 
в розгарі ляоськоі крили. 

Оселя СУМА в Елленвіллі, Н. Й. 4 
— в л а ш т о в у є — 

в суботу, 11-ге ) серпня 1962 р. І 
ТАНКОВУ ЗАБАВУ -

Оркестра - І. ТКАЧА. 4 

Запрошуймо Всіх підітхнутн спіжнм гірським повітрям 
та прнсмно п}юв(чти вечір і 

УПРАВА О(ЖЛІ 4 

У гостях добре, 
дома лшшв 

ІЄТОрМЧ1ІЄ " " " м , Д а — т д 

Щва — S 0.80 
" 8 V O B O D A " 

43 Омаі St.. Jereer Ohr Я. N. І 

Приймається передплату на 

АНГЛОМОВНУ ЕНЦИКЛОПЕДІЮ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

ПЕРШИЙ ТОМ ПОЯВИТЬСЯ ВОСЕНИ 1962 Р. 
І ВКЛЮЧАТИМЕ РОЗДІЛИ: 

Є ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЇ 
Є ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ 

1 ПРИРОДА 
Є ЛЮДНІСТЬ 
Є ЕТНОГРАФІЯ 

о ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
т УКРАЇНСЬКА МОВА 
в УКРАЇНСЬКА 

КУЛЬТУРА 
В УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕ'РАТУРА 

В КНИЗІ ВЎДУТЬ ЧИСЛЕННІ ІЛЮСТРАЦП І МАЛИ. 
ВВЕСЬ ЗМІСТ КНИГИ ДОВЕДЌИИП ДО ОСТАННЬОГО 
ЧАСУ І ЗОКРЕМА ПОДАНА В НШ БІБЛІОГРАФІЯ. 

Ціна 1-го тому в пвредяродажу — $30.00 
Шоля появи кянгн s друку внноснтнме $37.50 

є 
Замовлення надсилати на адресу УНСоюзу 

разом з чеком чн поштовим перекалом. 
UKRAINIAN NATKWAL ASSOCIATION, INC. 

81-83 Qand Street, Jersey City 3. N.J., U.S.A 

Діляягвся ежшятto 
з РУдпеев, Прияяедявш тя 

що в неділю, 5-го серпня 19в2 року — В І Д І Й Ш Л А 
від нас у Вічність 

v J l v П# Л Я О р і Я 3 П у Ш Н і р і В 

С Л Ю С А Р Ч У Н 
народжена 1896 року в Станнслаяоаі, 

Західня Украіна, 

ПАНАХИДА — в П'ЯТНИЦЮ, 10-го СЕРПНЯ 19ОТ року, 
а грд. 7:30 вечора, в ввхороимому аВЯеЯЯВИІ в . тея`ЄЩ. 
ш Дйгройті, Маш. 

ПОХОРОН — в СУБОТУ. И-го СЌІ`ПШІ 1962 р , а год. 
9:15 ранку, з церква Неаврочиого Звчвття в Дітровті, 

З А У П О К Й т Е БОГОС^1^'Ж4ШИЯ — в сороковий дм№ від 
смерті — в СЛ'ВОТУ. tS-To ПЕРЃСНЯ 1962 року, в год. 
8:00 райку, в церкві Непорочного Зачаття в Дітройті, 

В глибокому смутку: 
СТЕПАН СЛЮСАРЯЎЌ — м у ж 
ЮРТП СЛУСАРЧУК — син 
д.р МИХАЙЛО І СОФІЯ КУНШЬР — 

браг і брятояя _ _ : 
д-р АТАНАОПІ І ЗІРКА СЛУСАГ%ЗГК 

з дітьми — швагер 
і 

т 
НЕМА то як НА союзшціг 

Оселі 
Унраїнсьного 

Народного 
Союзу 

То UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc. 
81-83 Grand Street, Jersey City 3, N.J-.U.S A. 

I hereby order the first volume of Ukraine: A Concise 
Encyclopaedia which will be published in the fall of 1962 
by tnc University of Toronto Press. 

Enclosed is (a check, money order) for 5 
Please send the copy to the following address: 

Name 

No. 

City 

Street 

State 

m 

я Кетскнльськях горах 
біля Mknm 

КЕРГОІІКСОІІ, Я . Я . 

В иайближчу суботу, И-го серпня 1962 
в і д б у д е т ь с я 

В Е Ч І Р 
РОЗВАГИ, ГУМОРУ і ПІСНІ 

В П Р О Г Р А Ш 
виступлять відомі артисте 

ВОЛОДИМИР і ЮЛІЯ 
ШАШАРОВСЬКІ 

та 

проф. Зоя МАРКОВИМ 
ГТісха мистецької програия 

ЗАБАВА З ТАШШМИ 
при ввукях оркестри м АМОР и 



ПЕРШИЙ ТЕАТР У КАНАДІ 
„Чорнозем" і Ганна Черінь у Твій Ситі 

дивилися з пошаною і стра-
хом на видовище. Помилка 
під час релігійних церемоній 
вважалась таким порушен-
ням правил, що уневажнюва-
ла всю церемонію; винуватця 
деколи карали смертю. 

Індіанські племена на сте-
пах Канади та в лісових ра-
йонах ехідньоі Канади рецн-
тували народні оповідання 
під час родинних зібрань, пе-
рсповідали воєнні подвиги і 
племінні легенди під час фе-
стнвалів. Таким чином, індія-
ни р о з в и в алн ораторський 
хист, що вважався необхід-
ною прикметою громадських 
діячів. Вміння промовляти 
поступалось тільки відвазі та 
вмінню полювати і воювати. 
Були також численні танці 
і примітивні драми, пов'язчні 
з відтворенням нападу на во-
рожий табір. Зате ескімось-
ьнй мисливець, у своїй гро-
маді, відтворював, наприклад, 
полювання на тюленів. Цере-
моніяльний фестиваль, ідо 
звався по-ескімоському „за-
темнювання лямп", мав яа 
меті запевнити багатий улоз. 
Під час довгих зимових ночей 
ескімоси влаштовували свят-
куваяня з піснями і танцями. 
Ескімоські співаки завжди 
визначалися добрими і при-
ємними голосами. Деякі з Іх-
ніх давніх пісень збереглися 
досі. 

Справжні драми на тлі при-
мітивних декорацій ставили 
індіянн на тихоокеанському 
узбережжі та в центральних 
районах БритійськоІ Колюч-
бії. Таким чином можна з пев-
ністю сказати, що Канада ма-
ла свій театр ще до приходу 
білих людей на цей конти-
нент . 

аШалоКз в л т і я ш ! За'! 
мшпгх хіте# а 
п а й б і л ь ш о ю ft наявагт.тюйм 
Т к р а і п с ь к о ю 
гетаноммо поза 
Д в — К , яком в У і 
Ла родині Соню, щоб 

Ift кращу будучммт, й 
гроваді у 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
і щоденнику „СВОБОДА" 

X Ьсч через одну шпальту 
М культурні шпрезн (академії, по-
смертні згадки, розшуки, подяки) . . 

1, інч через одну шпальту 
за бнзнесові оголошення (забавќ, 
бенкети, банки, продаж домів і т. п.) 

1 ішч через одну шпальту 
за політичні оголошення (виборчі 
кампанії) 

$2.00 

$3.00 

$4,00 

(№єднання Працівників Дитячої Літератури 
1 4 ; ім. Леоніда ґлібова 

ASSOCIATION OF UKRAINIAN WRITERS 
lor CHILDREN 

СПИСОК ВИДАНЬ ДО НАБУТТЯ: 

Ьадкаційний час. Пряем 
ќо полежати па пляжі. Вирі-
шкв вякорвстати к о ж в в й 
соняшнвй день і забути про 
всякі громадські обов'язки. 
Та де! У крамниці М. Процай 
побачив оголошення, що в 
неділю 15-го липня о 7-ій го-
дяні заходом 16-го Відділу 
СУЛ в шкільній залі церкви 
св. Юрія Переможця влашто-
вуюсться зустріч з поетесою 
Ганною Черінь, яка переїздом 
з Канади до Шнкаго заїде до 
Міннеаполісу. Що ж його ро-
бити? Поламати свій'вакацій-
Кий плян?! І шкода пропус-
титн нагоду побачитися з 
поетесою. 

Признатися, люблю ходити 
на літературні вечори наших 
сою ланок, вони завжди під-
бнрають цікавий матеріял. 
але влітку?! Шкода їхнього 
труду, бо тяжко сподіватися 
на велику авднторію. Тнж-
день пройшов знаменито. Під-
смажився з усіх боків, а з го-
лови не виходив літературний 
вечір. Слухаючи звідомлення 
з погоди, співчував жінкам, 
але вони, як видно, не губи-
лися. Пропонували всім но-
ву збірку Гайни Черінь ..Чер-
в̀ООЄМ", 3 якої ђ щ у п чітатн 
її івори. Купив і я, хоч ще й 
не знав, піду чи ні? 

Неділя. Сьома ѓод. вечора, 
заходжу до шкільної залі. 
Вже с гості, але небагаг.`. Нп-
вколо столу розставлені стіль-
ці. Стіл каќрќтки вишиваною 
скатертиною, на столі квіти, 
а в кутку біля кухні — бу-
фч т з різним печивом 

О ѓод. 7.15 голова Відділу 
СУЛ інж. Валентина Єрмо 
лейко разом з авторкою і де-
кляматораин ввійшли в залю 
В. Єрмоленко, відкриваючи 
вечір, познайомила присутніх 
з гостею і декламаторами: 
містоголовою Відд. СУА Кяте-
риною Г у ц а л, Оксаною 
Б р п п ь, інж. Володимиром 
Мннковнчем. 

Пай В. Минковнч подав по-
етесі китицю з рожево-бі-
лих гвоздик. В короткому 
вступному слові В. Єрмолен-
ко відмітила різницю цього 
літературного вечора від ін-
ших вечорів і запропонувала 
слухачам — а їх була вже 
повна заля — програму: з 
циклу „Любов і ненависть", 
„Люблю її" чптас О. Бринь. 
.‚Найкращі десять слів" — В. 
Мівковяч, „Ворог" — В. Єр-
моленко і ‚.Гості" — Г. Че-
рінь; з циклу „Календар" 
читає „Травневий дощ" К. Ѓу. 
цал і з циклу „Інтимна лірн-
ка" читас „ Б е р е з е н ь " О. 
Брннь; „Мої суперниці" і „Як 
не мерзнути на морозі" — са-
ма авторка. 

На закінчення першого від-
ділу О. Брань проспівала 
„Любисток" иа слова Г. Че-
рінь. муз. Г. Кнтастого. му-
зичннй супровід Кіри Цнре-
градської. 

В другій частині: монтаж 
поеми „Листи з України". 

Чи то погода так сприяла 

СОВСТСЬКІШ ГЕНЕРАЛ В ГАНДЕЛЬБЕРГУ 

$0.75 

$040 

$0.60 

$040 

$040 

$046 

$0.00 

$140 

$1.60 

$140 
$2.00 

S1..V) 
$2.00 

$0.30 

$040 

$1.00 

$2.00 
$2.80 

або: 
P. 

NASHVM DITIAM — OPDL 
39 Jeiminps Avenue — TORONTO 9, Ont. Canada 

успіхові, чн 6МІЯНЯ передатк 
творв, але ааля слуіала з за-
хоплекќям. В д в с к у с і я х 
стверджено велккі поступќ в 
творчості Ганни Черінь. А о. 
А. Кість, настоятель церква 
св. Юрія Переможця, навіть, 
заяввв, що вік оголосив про 
цеќ вечір парафіянам, як йо-
го просили, але ве сподівався, 
Що сам (ђќде так переживати. 

Інж. С. Єрмоленко побажав 
авторці, Щоб вона в свої тво-
рн вќесла більшу різноманіт-
ність формќ, а також більЌш 
звертала увагќ на суттєві дс-
талі. Ось-так, у поемі „Листі: з 
України" діловод ве мас па-
шпорта — в̀̀  совстськін дійс-
вості Це с річ неможлива. В 
„Найкращих десяті слів" — 
Батькіяпшяа стоїть 'як десяте 
слово, а авторка згадує її як 
восьме: 

Любов, Надія, Віра і Родина 
Здоров'я, Воля, Щастя і Життя 
І Мати, що ростять своє днѓя — 
И на восьмім місці — слово 

Батьківщина! 

Позаѓќм п. Єрмоленко від-
значив, що настрій і душа 
відчуваються в творах Г. Че-
рінь. 

З подякою за присвячений 
йому вірш „У осеќй багато-'є 
облич", який прочитала сама 
авторка, внступкв ` проф. А. 
Гравовськнв. Серед вкступа-
ючнх були також проф. Ѓа‡-
дак, проф. Олександра Кос-
тюк, д-р Остапчук і в. В. Єр-
моленко. 

Вечір закінчився заключ-
ним словом Гання Ч е р і н ь , 
яка подякувала првсутвім, а 
зокрема декляматорам. Гаря-
ча кава з смачним печивом 
доповнили присмне вражев-
ня. — Голова Відділу СУА^ 
як господиня, переходила під 
гуртка до гуртка, .дякуюч^ 
гостям за присутність, а вія 
них приймаючи подяку ва 
гарно проведенќа вечір. 

Н.К. ' 

УСПІХ НАШОГО 
ЗЕМЛЯКА і , 

З прнсмвістю прочитав я 
допис про д-ра МярослаВа 
Чаповського, Його успіхи в ия-
уковіД праці. До всього, що 
було згадане в тому дописі, 
хочу додати, що д-р М. Чді-
повськнй виявив свій патрііі-
тизм ще Й участю в украінсь-
кін організацій 

Не пішов вів шукати помо-
чі в приватній асекураційній 
компанії, а включився з усі-
сю своєю родиною в ряди У. 
Н. Союзу. 

Дай Боже, щоб усі наші 
на}'ковці взяли приклад з 
д-ра М. ЧаповськогоЃ тоді 
ріст членства і майна УНСо-
юзу ітиме кращим темпом. 

М. М., рек. секр. 247 Відд. 
- УНСоюзу 

Найкращий подарунок 
ЎРОДИНИ 

на ш и н н и й 

ШЕ ЮВІ`ДЎМИ І ПІСНІ 
SHEVCHENKO'S THOUGHTS AND LYRICS 

ДВОМОВНЕ В И Д А Н Н Я : 
українському оригіналі на шцяеявс сторожах, 

а ќа непаристих — в англійському перекладі. 
Гаража формат, ва доброму папері, сторін — 111. 

ДЕНА: ш твердій оправі — дол. L50 
ш м'якій оправі — дол. ІЛй 

Замовлення слжтж: 
S V O B O D A 

Р. О. Box 346 — Jeney City, h. І. 

ГОТУЄМО В И Д А Н Н Я 

ВЕЛИКОГО КАТАЛОГУ 
КНИЖОК, НОТ І ПЛАТІВОК! 

Від довшого часу наша суспільність відчу-
вас великий брак КАТАЛОГУ КНИЖОК та 
АДРЕС ВИДАВНИЦТВ чи ПРИВАТНИХ 
ВИДАВЦІВ. Тому видавництво ..СВОБО-
ДА", щоб улсппити набуття книжок, заду-
мус її наЛблнжчому часі зрсалізуватя ви-
даниня 

ВЕЛИКОГО КАТАЛОГУ, 
в якому були б вміщені книжки, що в біль-
шому заласі б по юіигарнях та видалюпгг-
вах. 
Для тіс? цілі прогцмо заінтересовані вядав-
ництпа І книгарні надіолнти по одному прн-
мірннку тих книжпк. які мала б бути яміщг-
ні п цьому каталозі. По імозі просимо пода-
тн в кількох реченнях іміст книжки, або за-
рсзсрвутіати платне місце для самої кнц-
гарні чн видавннцтва. 
Видаяннцтва І книгарні можуть замовити 
для себе якусь кількість каталогу з наддру-
ком їхньої фірми. 
Книжки для пміщеня в каталозі надсилати 
наядалі до 20 вересня ц. р. на адресу: 

SVOBODA 
P. О. Box 346 

Jersey City З, N. J. 
ІІІ і1' Т И П — її її І nil1 I T ' і "riff krissi 

Комаядант советськнх збройних сил у Східній Німеччині 
Іван L Якубовський (посередині) відбував перегляд амерн-
нщягч.катг військових з'сднань в Гайдельберґу, в Західній Н1-
меччнні. Поруч Якубовського (перший з правого боку) ко-
мандант американської армії в Німеччині ген. Пол Г. фріман, 
молч який, відвідавши Як)-бовського в квітні ц. р. у його 

іртирі в Східній Німеччині, запросив його потім відбути 
куртуазійні ВІДВІ.ШИН теж у головній кватнрІ збройних си‡ 

ЗДА в Гаіііельберґу. 

ВЕСЕЛКА 
ЖУРНАЛ 
ДЛЯ 

ДГГЕИ К О Ж Н О Г О ВІКУ 
з кольоровими ілюстраціями. 

Виходить кожного .місяця у Видавництві 
„СВОБОДА" 

заходами Українського Народного Союзу. 

Рсдаґус КОЛЕГІЯ з членів 
Об'єднання Працівників Дитячо! Літератури 

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА у ЗДА $4.00 
у інших країнах — рівновартість тісі суми. 
Ціни окремого чиста 40 цеитіп. 

Адреса: 
"SVOBODA" — "VESELKA" 
P. О. Box 346 — Jersey City 3, N. J., USA 

! I 
UNITED REAL ESTATE CO. 

ЯКЩО МАЄТЕ ЧАС І ЗАЦІКАВЛЕННЯ, 
TO ОГЛЯНЬТЕ: 

оцих 8 новеньких мурованих ДОМІВ, які викінчується на 
солідному грунті, в добрій дільниці RICHMOND HILL. бл. 
до сабвеіо і української церкви. — 2 помешкання по 5 кім-
нат. в 3-му професійному помешканні 2 ^ кімнати. Входи 
у формі вестибюлів з лазнички 1 гаражі. Ціна середніх 
домів $32.750. Готівки $7.750. Ціна крайніх домів $33.500. 
Готівки $8.000. Морѓеджі за 5-1, г'г на 25 років. — ЦІ доми 
покривають всі свої видатки. Власник живе без доплат. 
Можете їхати прямо туди, або до нашого бюра. Ці буднн-

ки с при 113 І 1Н пул., недалеко 95 Евеию. 

Рішюж пропоііуг.мо оглянути ДОМИ v 
JAMAICA HILL, JACKSON HIUHTS 

FOREST HILLS 
і A STOW A. 

КУПЎИТЕ Т Е П Е Р 
І ПІД ОСІНЬ ВИ Б У Д Е Т Е У ВЛАСНІЙ ХАТІ. 

В. КУЗЬМИНСЬКИЙ 
170-13 Hillside Avenue — JAMAICA 32, N. Y. 

Tel.: OL 8-6330 

Ѓг Засновано 1920 p. Tel.: AL 4-8779; AL 4-8717 

„КОВБАСНЮЌ АГЕНЦІЯ" 
НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 

280 Е. 10th Street New York 9, N. Y. 
ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ; 
ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 
ВСЯКІ ІМІГРАЦІИНІ СПРАВИ: 
ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПН. 

Міжнародні ППШТППІ ПерѓЌа.'!!!. 

Шра КОВПЛСНК)К-ШУМКПКО Антін ШУМЕПКО 

В і д к р и т о : її кожний день 9:30 6.30 
понеділок 9.30 7.30 

Бюро лакрігтс її суботи впродовж місяця липни. 


