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ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД 
РІШЕНИЙ ПРИПИНИТИ 

РАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ 
В БІРМІНГЕМІ 

ФЕДЕРАЛЬНЕ військо ВЖЕ Є НА БАЗАХ КОЛО 
Б І Р М І Н Г Т Е М У ; З А А Л Я Р М О В А Н О В І Д Д І Л И 

С Т Е Я Т О В О І Г В А Р Д І Ї 
Вашингтон. — В неділю 12 існювання законів, і щоб гру-

траввя президент Кеннеді з'я 
вився о год. 8:'48 увечері ле-
ред представниками преси і 
телевізії та склав заяву в 
справі кризи в Бірміяґпемі, 
Алабама, п р о те, щ о федера-
льднн у р я д б у д е старатися 
всімн способами зберегти за-
коняий порядок в тому місті 
та охороняти ЖИТТЯ ЙОГО 
мешканців. Президент зая 
вив: „Я с певний, щ о велика 
більшість мешканців Б1рмінґ-
гему, f с і л и х і негрів, головно 
тих, які так тяжко працюва-
лн минулого тижня, щоб о-
сягнутя мирну 1 конструктнв-
н у розв'язку, — можуть від-
чувати невдоволення і з затій 
тих, я к хотіли б не згоди і 
доброї волі, л я ш е насильства 
і ненависти". У р я д рішився 
наступити після того, як в нс-
ділю вранці почалися, б у л и 
тригодинні заворушення не-
гритянського Населення, яке 
зареагувало на те, щ о білі 
збомбилн б у л и два будники 
кольорових власників, непо-
годжуючнсь з ТИМ, ЩО в місті 
настав був спокій і щ о за-
ключено б у л о перемир'я та 
договір між представниками 
негритянського населення т а 
білих, щ о б дати уступкн 
негритянському населенню в 
його змаганні д о скасування 
расової сегрегації. Під час за-
лан Президента відділи феде-
рального війська, вишколені 
до поборювання заворушень, 
вже б у л о в дорозі ДО ВІЙСЬКО" 
них баз , щ о с близько Бір-
мінґгему. Президент діяв в ЦІЙ 
справі після тригодинної кон-
ференції з секретарем оборони 
Робертом МекНамарою, го-
ловннм прокуратором Робер-
том Ф. Кеннеді , секретарем 
армії Санрусом Венсом та ін-
шини. Криза у Бірміштемі за-
гострнлася, бо замість давні-
ших спокійних демонстрацій 
негритянського населення, 
після спалення двох будинків, 
що б у л и власністю кольоро-
вих, негритянське населення 
почало демонструвати за до-
помогою насильницьких ак-
тів. Президент підкреслив у 
своїй заяві, щ о федеральний 
у р я д не дозволить, щоб мала 
горстка осіб саботувала здій-

па екстремістів за допомогою 
насильства поборювала закон 
та волю відповідальних гро-
мадян. Президент закликає і 
б ілих і негритянських грома-
д я н в Бірмінґгемі, щ о б якнай-
скорше відновили таку атмос-
феру , в якій можна б було 
здійснювати те порозуміння. 
ujo його були заключнли мн-
н у л о г о тижня. Президент ві-
рнть, щ о мешканці Бірмінґ-
гему не допустять д о того, 
щоб треба б у л о інтервенції 
федерального уряду. В неді-
л ю майже три години відбу-
валися заворушення В місті 
яких не могла опанувати по-
ліція. Поліції вдалося вкінці 
опанувати ту акцію при допо-
мозі негритянських СВЯЩЄНИ-
ків та працівників цивільної 
оборони. Коло 2 500 осіб ата-
кувалн поліцію і пожежників, 
пошкодили десятки цивільних 
І поліційннх авт та спалили 
кілька крамниць. Коло 250 
стеДтовнх полі цисті в разом із 
міською поліцією брали у-
часть в поборюванні завору-
шень. Алабамськнй губерна-
тор Д ж о р д ж С. Воллес вйс-
лав депешу д о президента 
Кеннеді, в якій просив його 
не висилати федерального 
війська д о Бірмінгтему, бо вія 
мас доволі стейтової і місце-
вої збройної сили, щоб без 
допомоги збоку опанувати сЯ-
туацію. Губернатор^ j ставить 
під сумнів првво^рез 'иДента 
висилати федеральне військо 
до Алабами. Губернатор Вол-
лес "твердить, що Президент 
мас право,вислати федераль-
не військо тільки тоді, коли 
якась стейтова легіслятура а-
бо губернатор попросять про 
це федеральний уряд. Воллес 
заявляє, щ о він не просив про 
приснлку федерального війсь-
ка. і тому він „хотів би знати, 
на якій законній основі Пре-
зндент хоче вислати федера-
льне військо" до Бірмінгтему. 
У Вашингтоні вияснили, щ о 
Президент ліс н а основі за-
кону з 1871-го року, який' 
був поправлений в 1956-му 
році, і який дас Президентові 
право в подібному випадку, 
як у Бірмінґгемі, п о к о р и с т у 
ватися федеральним військом. 

ЗДА рекомендують Латинській Америці 
поширити торгівлю 

Мар дель Плята, Аргентина. 
— Тут ВІДбуВЙСТЬСЯ ЄКОНОМІЧ" 
на конференція, в якій беруть 
у ч а с т ь представники 26-ох 
країн, а кілька дальших дер-
жав, в тому і СССР, мають тут 
своїх обсерваторів. Представ-
ннк З Д А , асистент державно-
го секретаря Едвін М. Мартин 
вказав на те, що в останній 
декаді допущено в країнах 
Латинської Америки дві по-
поважяі недостачі, а саме не 
поширено тоді торгівлі поза 

кордони, Америки, і не збіль-
шено рільничої п р о д у к ц і ї . 
Мартин сказав, т о окремий 
закон дозволяє З Д А nepero– 
ворюватн в справі зменшення 
митних оплат, і тому латин-
ські американські д е р ж а в и 
можуть поширити свою тор-
гівлю. Нові ринки с відкриті 
для торгівлі латинських аме-
рнканськнх держав, але ті 
країни мусять мати що прода-
вати. і товар мусить бути доб-
рої я кости. 

В А М Е Р И Ц І 
ф Президент ВвниедІ, про-

мовляючн на відкритті npona– 
м'ятної таблиці при могилі Іг-
натія Яиа Падерввського на 
Арлінгтонському цвинтарі біля 
Вашингтону, сказав, що. коли 
„ П о л ь щ а бігного дня буде 
вільною, то ТЛШИІ останки Па-
деревського п о в е р н у ться до 
своєї батьківщини". Коли Падс-
ревськяй помер ' В Ню Иорку 
1М1 року, то тодішній прези-
двнт Ф. Д. Руавелт зарядив, 
щоб тимчасово його тіло спочи-
ло в Беттелилп Мейн МеморІя-
лі в Арлінґтойі, бо як не-амери-
канець він не Щґ бути похова-
ннй на Національному цвии-
тар і. 

ф Американське Біблійне То-
ИЯрЯСТПО ПОВІДОМЛЯЄ, щ о В МИ-
нулому році видано Святе Пи-
сьмб в нових 22-ох мовах 1 дія-
лектах. Це Товариство відзна. 
чало 147-рІччяь свого Існуван-
ня в готелі М е я г е т т е н в Ню 
Норку. ЦІ мови 1 діялект є роз-
говірннмн в таких державах: 
Мехіко, Гватемали, Філіппіиські 
острови. Бразилія, Гана. Перу, 
Танґанайка, Кблюмбія, Бурма і 
В і Ш х . 

9 Комісія АтомоаоІ Енергії 
повідомляє з Ляс Веґас у Не-
ваді, що цього місяця там на 
досвідному полі мас відбутися 
пробна наземна атомова екс-
пльозія. Це буде мала експльо-
зія. Вона буде першою амерн-
канською пробною експльозісю 
від 17-го липня 1962 року. 

ф Колишній президент Ґ п а т с 
малі МІґуель ІдДгзрас Фуентсс. 
який живе в Манаті в Ніка-
рагві після того, як у Гватвма-
лі захопив владу полковник Ен-
ріке Перальта Азурдія, заявив, 
що револьті військовиків в ла-
тинських американських краІ-
нах допомагають к о м у н l.c– 
там. ІдІГорас Фуентас видас 
книжку під заг. „Моя u 1 й н а 
проти комунізму". 

О Департамент рільництва 
звітус. що п 1962-му році з1бра-
но у ЗДА 14.867.000 пак бавов-
ни. Кожна пака мас 500 фунтів 
ваги. В 1961 було - 14,318,000 
пак. В роках 1956—1960 nepe– 
січна збірка бавовни становила 
2.923.000 пак. Збір цьогорічної 
бавовни можна буде оцінити ко-
ло 8-го серпня цього року. 

Астронавт Купер переходить останню 
лідготову до 22-кратного лету довкола Землі 
Ковкоа Біч, Флорида 12 

го травня 36-річннй майор 
Ґордон Купер почав кніцеву 
ф а з у своєї підготовн д о 22-
кратного лету довкола Землі, 
який мас початися у вівторок 
1-і-го травня і мас тривати 34 
години. Готові до лету його 
кабіна „Віра УП", ракета-
підсияювач Атлас, ціла сітка 
контрольних стацій в різних 
місцях Землі та всі ті сили, 
щ о мали б виловити кабіну з 
води. Готовим до свойого ве-
лнкого завдання і сам майор-

v i l " мають виловити на П а 
цифіку коло 100 миль на пів-
девннй схід від острова Мід-
вен. Ц е б у д е майже чотири 
рази довший лет довкола 
Землі від останнього лету 
попередніх а м ериканськнх 
астронавтів, хоч і буде корот-
шям від. попереднього лету 
двох совстських астронавтів. 
А л е це б у д е перший лет Д0В-
кола Землі в світі, який пля-
нують передавати на телевізії 
за допомогою телевізії до Ев-
ропн. Передавати мали б за 

Папа вперше ревізитував італійського 
президента 

астронавт Купер, який мас допомогою комунікаційного 
почати свій лет між год. 9 і сателіта „Телстар П" або 
11 :ЗО перед полуднем у вівто-1 „Рілей". Б ю р о погоди запові-
рок за східнім ощадностевнм да едобру погоду у всіх тих 
часом. 34 години після почат- районах, які є важливі д л я 
ку лету кабіну Купера „Віру лету майора Купера. 

Нанада погодилася прийняти атомову 
для своїх літаків 

Гаянніс Порт, Массачусетс. 
— Канадійськнй прем'єр мі-
ністрів Лестер'Б. Пірсон і пре-
зндент З Д А Д ж а н Ф. Кеннеді 
в дні 11-го травня закінчили 
свої дводенні наради, в яких 
представник л і б є р а л ь ного 
уряду обговорив всі справи, 
що відносяться до обидвох 
країн Із американським Пре-
зидентом. В переговорах дін-
шло до повного порозуміння 
між найближчими сусідами, а 
деякі справи будуть в добро-
личлнпім дусі вирішувані піз-
ніше. Д о повного порозуміння 
дійшло в справі озброєння ка-
палійських літаків американ-
ськн.мк атомовимн ракетами. 
Канадійськнй прем'єр заявив, 
що ним очолюваний уряд не-
гайно почне розмови з пред-
ставннкамн а м є р нканського 
уряду в т о м ^ н а п р я м к у . щоб 
Канада виконала ті зобов'я-
зання, які вряла була на себе 
у відношенні до Північної 

Америки і Европя в noro– 
дженні з канадійськнй парля-
ментом. Обидва представники 
діржап зобов'язалися до то-
го. що оборонні зарядження 
в справі обопільного порозу-
міння будуть поліпшувані, 
згідно з вимогами нової збро ї , 
Згідно з нарадами обидвох го f. 
лов держав Канада дістане; 
атомову брою д л я двох ескад-
рнль своїх літаків. Ця зброя, 
— це ракети Бомарк - Б. Д л я 
літаків стаціонованвх в Бвро ' 
пі К а н а д а мас дістати від 
З Д А ракети „Гонест Д ж а н " . 
Ці атомові ракети будуть під 
контролею З Д А , хоч будуть 
в руках канадінців. Коли б 
якась зброя б у л а перестаріла, 
тоді З Д А мають дати Канаді 
новий тип зброї. Деякі справи 
мають бути вирішувані пізні-
ше між представниками обид-
вох країн. Між цими справа^ 
ми є непорозуміння в справі 
рибальських зон. 

'Тим. — В минулу суботу 11 
травня ц. p.. Папа Іван Х Х Ш 
поїхав автом до Квірннальсь-
кого палацу, осідку президен-
та Антонія Сені. Названий 
італійський президент вручив 
попереднього дня Папі на 
урочистій церемонії у Ватнка-
ні, в т. зв. Королівській залі, 
іненгнія, зв'язані з признаною 
Папі т. зв. Нагородою Вальза-
на: золотий ковнір і медалю. 
Папі признано ту нагороду з 
ділянки миру, при чому з ті-
сю нагородою зв'язана також 
готівка 230.000 дол., що її 
Папа призначить на добро-
дійні цілі. Нагорода Бальзана 
була заснована у Швейцарії в 
1961 році, а її фундатором був 
італійський мультімільйонер 
пок. Еміліо Бальзан, власник 
щоденника „Корісре делля 
Сера" в Мілино. 38-членннй 
міжнародний Комітет завідує 
тісю фундацією і признає її 
нагороди. Поруч із Папою 
Іваном Х Х Ш дістали такі на-
городи Бальзана американсь-

r–: 
Палата збільшила на 12.6 відсотків 

платні для військовиків 
Вашингтон. — 8-го травня j риться про пенсії для військс-

Палата Репрезентантів біль- j внків. Ухвалено $30.500,000 
шістю 293 д о 10-ох голосів на те, щоб м о ж н а б у л о злі-
ухваляла законопроект про бералізувати пенсії вНІськовн 
збільшення платень для вій' 
ськовиків на 12.6 відсотка, щ о 
збільшить видатки федераль-
иої скарбниці на S1,200,000-
000 річно. Це перше збільшен-
ня платень впродовж остая-
ніх 5-ох років. Довші дебати 
відбувалися над тим пунктом 
цього закону, в якому гово-

кам, які перейшли на емери-
туру перед 1958-им роком. 
Прийнято також поправку 
про те, щоб могли діставати 
ті вояки, які будуть на фрон-
ті під ворожим огнем, окремі 
додатки. Цей додаток вимага-
тнме річно від одного д о двох 
мільйонів доларів. , 

Австралійське НТШ святочно відзначує 
90-річчя існування Товариства 

В днях 18-19 травня 1963 р 
відбудеться в Сіднеї, п ід го-
ловуванням проф. д-ра Риб-
чина. Святочне Відзначення 
90-річчя Наукового Товарист-
ва ІМ. Шевченка. Дводенна 
Пленарна Наукова Конферен-
ція мас в програмі: відчитан-
ня ювілейної промови Прези-
дента Головної Ради Н Т Ш , 
проф. д-ра Романа Смаль-
Стоцького: доповідь заст. го-
лови, проф. Т. Ляховнча п.н. 
„90 років Наукового Товари-

ства ім. Шевченка". відчитан-
ня доповіді проф. д-ра М. Ста-
хова п.н. „Політична ситуація 
в Україні за Шевченка і сьо-
годнП, доповідь проф. Т. Яхо-
вича п. н. „Анти" і доповідей 
голови проф. д-ра І. Рибчина, 
мгр. Я. К у ж н л я і ред. В. Ону-
фріенка — д л я вшанування 
пам'яти померлих ч л е н і в 
Н Т Ш в Австралії. З нагоди 
ювілею Н Т Ш відбудуться та-
кож Богослужбн в українсь-
ких церквах обох віровиз-
нань. 

Іван Одежинський у Філядельфії очолює 
Комітет в справі набуття американського 

громадянства 

кий історик Еліот Морісон, 
німецький композитор Павль 
Гіидеміт 1 совстський матема-
тнк АиДрей Колмоґоров. Всі 
вони були прнявні на тій це-
ремонії, друга частина якої 
відбулась в соборі св. Петра, 
де кол. італійський президент 
Джованні Ґронкі відчитав акт 
признання нагород. Між при-
явними на тій церемонії були 
також польський кардинал 
Стефан Вншннськнй і керів-
ник совстських культурних 
зв'язків з закордоном Ссргей 
Рсмановськнй. Маси народу 
вітали Папу подорозі з Вати-
кану до Квірнналу. Почесний 
військовий шпалір тримав по-
рядок. В лочоті Папи був та-
кож ватнканськнЙ державянй 
секретар кардинал Джованні 
Сіконіяні. Пала і президент 
Сені вийшли на балькон Кві-
рияальського палацу і Папа 
благословив відтіль маси на-
роду. Ц е були взагалі відвідн-
ни римського Пали у презн-
девта Італійської Республіки. 

ЗДА плянують покращання зв'язків 
з комуністичною Мадярщиною 

Вашингтон. — Державний 
'Департамент зголоенв мемо-
рандум до військових Комісій 
Палати репрезентантів і Се-
нату, в якому ствердив зна-
чне покращання внутрішніх 
відносин на Мадлрщині. Зо-
крема у тому меморіялі вка-
зано на амнестію, проголоше-
иу 21 березня ц. p., яка oxo– 
пнла за мадярським твер-
дженням 10.000 в'язнів, а за 
обрахунками західніх обсер^ 
ваторів коло 4.000 осіб. Все Я 
на волю вийшли деякі видат-
ні діячі революції з 1956 року. 
Так само у відношенні до 
Католицької Церкви зазначи-
.іась радше поправа, як погір 

v І-^-ЩЄПЙЖ- урядового підходу. 
Правда, : у тому меморандумі 
підкреслюється, що на Мадяр. 
п и т і . — як і в Польщі та в 

перебувають совстські війсь-
ка, щ о є головною підпорою 
режиму Яноша К а д а р а . ' На 
основі того меморандуму, аме-
риканська преса твердить, що 
З Д А вишлють внедовзі до 
Будапешту знову свого ам-
басадора задля нормалізації 
дипломатичних взаємин. Від 
революції 1956 року у Буда-
пешті перебуває тільки аме-
рИканськнй шарже д^аффер. 
На зміну становища амерн-
каийького уряду буцім-то 
вплинув ' також факт, що в 
Генральній Асамблеї Об'сдна-
них Націй є тепер, мабуть, 
більшістть з а втримування 
нормальних взаємин з режи-
MpM– Яноша Кадара, який 
зрадив був свого приятеля 
Імре Надя, що його больше-
вики підступом схопили і 

Східній Німеччині — все ще згодом розстріляли. 

В Москві засудили на смерть шпигуна 
Пенковського 

, Москва. — В минулу субо-
ту 11 травня ц. р. засуджено 
на смерть через розстріл со-
встського атомового фахівця, 
полковника Олега Пенковсь-
кого, за шпигунство в користь 
Британії і З Д А , та на п'ять 
років в'язниці і три роки важ-
к ю робіт брнтіЙського куп-
ця Гревіла Вина, який був 
посередником між Пенковсь-
ким та бритійською верхівкою 
у Лондоні. 43-річний Олсґ 
Пенковський спокійно вислу-
хаг. засуд і похитнувся тільки 
тоді, коли юрба, яка вчповни-
ля залю, ентузіястично опле-
скувала засуд смерти. Пред-
сідянк військового трибуналу 

ген. Віктор Борисоґлебськнй 
з трудом навів на залі мов-
чанку. Проголошено теж зде-
градування Пенковського та 
позбавлено його 11-ох війсь-
кових відзначень, м. і. ордену 
Червоного Прапора. Д р у ж и -
нц 42-річного англійця Вина, 
яка прибула до Москви під кі-
нець процесу, не могла діста-
тись до судової залі почерез 
юрбу москвичів - комуністів, 
їй дозволили перевести піп 
годний з чоловіком після за-
кінчення процесу. Вин запо-
вів зголошеннл до Верховно-
го Совсту просьбу на помилу-
вання, чи пак злагіднення ка-
ри. 

„Тризуб" програв перші змагання 
фіналу Сходу 

„Чорноморська Січ 

В АРГЕНТИНІ НОВА 
ЗМІНА УРЯДУ 

Буенос Айрес. — Міністри 
І секретарі в уряді президента 
Хозе Марії Гіда зголосили в 
минулу неділю 12 травня ц. р. 
свою димісію, спричинивши 
таким чином поважну кризу. 
Першими виступили з уряду 
секретарі трьох частин зброй-
них сил Аргентини. Міністер 
внутрішніх справ генерал 
Енріке Равх зголоенв свою 
ДИМІСІЮ ЩОЙНО після того, як 
переконав його в тому ш е ф 
аргентинських збройних сил 
ген. Х у а н Карльос Онґанія і 
ген. Равх передав своє зре-
чення на руки гей. Онґанія, 
а не президента П д а . През. 
Гідо негайно призначив на 
нового міністра внутрішніх 
справ генерала Озіріеа Вілле-
ґаса. Генезою теперішньої 
кризи були наполегливі ви-
моги генерала Равха, щоб 
в усьому державно - адмініс-
траційному апараті перевести 
основну „чистку", звернену в 
Першу Чергу ПРОТИ ПОЛІТИЧ-
ннх однодумців ДВОХ КОЛНШ-
нк. президентів — Хуана Пе-
рона, який перебувас на емі-
грації в ЕспаніІ, та д-ра Ар-
тура Фрондізі. який все ще 
сидить у в'язниці. Далі , ген. 
Равх поручав радикальні ре-
пресії проти винуватців ко-
рупції — тих, які давали, 
або брали хабарі. Тому саме 
вії. перевів недавно apeurry– 
вання серед так званих фри-
геристів, себто прихильників 
багатого промисловця Роже-
ліо Фріґеріо, приятеля кол. 
президента Фрондізі, який 
орудує великими сумами пі-
дозрілого походження і став 
„сірою еміненцією" арґентин-
еького життя, керуючи різ-
ннми махінаціями у р я д у з -

поза куліс. Ген. Енріке Равх 
мав спершу підтримку трьох 
секретарів збройних сил А р -
гентини -"- адмірала Карльо-
са Колюнджія, військового 
секретаря генерала Бенджа-
міна Роттенбаха і команданта 
летунства ген. Едуарда Мек-
Ляфіва . Однак згодом вони 
солідаризувались з президен-
том Гідом, внаслідку чого 
ген. Равх опинився ізольова-
ним. За газетними тверджен-
нями сталося це тому, щ о 
найвплнвовішнй головний ко-
мандант аргентинських зброй-
ннх сил ген. Х у а н Онґанія, 
який вважає, щ о збройні сн-
ли повинні стояти за порядок 
в державі, але безпосередньо 
не втручатися до правління, 
обіцяв був переведення BH0O-
ріг до парламенту 7 липня ц. 
р. та покликання до життя 
нового уряду 12 липня. Ген. 
Онґанія ніби прихилився д о 
думки президента Гіда, що 
ген. Равх іде в своїх рефор-
мах і в радикальних засобах 
задалеко, особливо, коли на 
листі кандидатів до „ЧИСТКИ" 
ОПИНИВСЯ також міністер гос-
ледарства Евстахіо Мендез 
Дельфіне , а проти міністра 
закордонних справ Карльоса 
Музіна ген. Равх публічно 

І висунув закид сприяння „ка-
! строїзмові". Однак не відомо, 
як поведеться далі ген. Равх, 

і який мас багатьох звеличнн-
1 кін і тому аргентинська криза 
із зміною членів уряду щ е не 
закінчилась. Якщо внаслідку 

'димісії ген. Равха вийдуть 
на волю арештовані ним пс-

j роністи, комуністи і фрнґери-
сти, то це може спричинити 

j т е ж реакцію серед віЙськовн-
Ікіь. Покищо през. Гідо ncpe– 
Іміг. 

W4' 

ї вівторок 14-го 
надзвичайна сесія 

Об'єднані Нації. - У вівто-
рок 14 травня ц. р. буде від-
крнта надзвичайна сесія Гене-
ральної Асамблеї Об'єднаних 
Націй, скликана спеціяльно 
для фінансових справ цієї ус-
тановн. Генеральний секре-
тар У Тант жадає дальших 
33 мільйони долярів, потріб-
них для утримання міжнарод-
нг.го війська ОН в Конґо до 
кінця цього року. На 1 січня 
ц. р. того війська було ще 
18.918. На 1 травня ц. р. воно 
нараховувало вже тільки 12.-
500 старшин і вояків. На 1 
липня і', р. воно мас зменшті-
тнсь до 7.400. а на 1 жовтня 
до 6.700. Покищо ще не відо-

ц. м. починається 
Об'єднаних Націй 
мо. коли взагалі буде відкли-
кане військо ОН з Конга. 

.Водночас на тій сесії складе 
звіт Комісія, яка розглядала 
важку ситуацію Об'єднаних 

j Націй, що настала внаслідку 
І відмови цілого ряду держав, 
і із Совстськнм Союзом та 
І Францією у проводі, опдачу-
вати кошти так званих миро-
вих міжнародних місій, на 
Середньому Сході і в Конго, 

j та внаслідку великої заборго-
1 ваности багатьох інших член-
ських країн. Дефіцит Об'сдна-

1 них Націй дійшов був до 
1200 мільйонів дол., що його 
і ОН тільки з незначним yeni– 
1 хом гадали покрити випуском 
бондів на ту суму. 

Філадельфія. — Республіканський Центральний Внбор-
чнй Комітет веде кампанію з а те. щоб ті ноьі імігранти, які 
ще не с американськими громадянами, старалися якнайшвнд-
ше набути те громадянство та корнстатн з виборчого права 
лри найближчих виборах. Міський комітет очолює п. Гершен-
фелд . а містоголовою с Волтер Т. Дармопрай, який с головою 
українського відділу в Стейтовїй Групі Національностей. 
Місцевий Український Комітет очолює відомий союзовнй ді-
яч, головний радний УНС Іван Одежинський. який с головою 
Українського Американського Республіканського Клюбу у 
Філядельфії . Членами цього Комітету є Юрій Прокопншнн, 
д .р Микола Головецький. Євгенія Метанчук, Ольга Лужець-
ка, Д і я н а Пелеяська, Д а р і я Завадовим, Олег ЛИсяк, Євген 
Корсун. Анатолій ПрасІцькнй, Петро Тарнввський, Осип Ні-
мнловнч, Володимир Процик і Теофіль Сорочннський. Дос і 
відбулися двоє зібрань в поміщенні Українського Спортового 
К л ю б у „Тризуб" в днях 23 квітня і 7-го травня, і ті з ібрання 
увінчалися повним успіхом. Фрагмент зібрання 23-го квітня 
видно йа фотознімді. 

Н ю Иорк, 12 травня. — По-
над чотири тисячі глядачів 
були свідками завзятої гри 
фіналу Сходу та футбольну 
Чашу З Д А . в якій „Тризуб" 
разчарував прихильників та 
потерпів поразку 0:1 . Против-
няки „Тризуба", італійська 
дружина . .Джуліяна", здобу-
ли одинокі ворота вже в пер-
шій хвилині гри, після чого 
всі старання „Тризуба" вирів-
няти не принесли бажаного 
успіху. На вісім хвилин перед 
кінцем суддя подиктував кар-
Яого до ,Лжуліяни" , якого 
бурхливо оспорювали італій-
ські зиагуни. а вкінці їх сим-
патнки вбігли на грище і по-
турбували змагунів ..Тризу-
ба" і суддую. Щойно по 10-ти 
хвилинах привернено порядок 
на грищі. Карного Нога не 
використав, бо стріл його був 
слабий. Суддя Кряфт з Бал-
тимор. який старався ие до-
пустити д о гострої гри. зро-
бнв вкінці велику похибку, 
відсвистуючи кінець змагань 
яа п'ять хвилин скорше. За 
два тижні, тобто 26 травня, 
„Тризуб" зустрінеться з „ Д ж у 
ліяною" у в і дп латних зма-
ганнях у Філядельфії. Сума 
воріт обидвох гор „Тризуба" 
і „ Д ж у л і я н и " верішять про те 
хто з ннх гратиме у великому 
фіналі гор за Чашу З Д А . 

закін 
чила нерішеною 1:1 змаган-
ня турніру за ,.Чаріті Кап", 
які відбулися минулої п'ятни-
ці в Карні. Н. Д ж . ІІротнпнИ" 
ком „Січі" була сильна дру-
жина португальців „Маріті-
мо", також з Нюарку. Одино-
кі ворота для ..Січі" здобув 
Мушак. 

„Україна", Монтреал почв-
ла свій перший сезон в Про 
фесійній Футбольній Лізі 
Східньої Канади змаганнями 
з „Торонто Ситі Клаб" в Мон-
треалі. Зустріч закінчилася 
нерішеною 1:1. Стрільцем во-
ріт для „України" був Стан-
ковіч. 

В наступний четвер. 16-го 
травня, грає ,,Гунгврія". як 
репрезентант З Д А . міжнарод-
ні змагання за першість фут-
болу Північної та Центриль-
ноі Америки з , .Гвядаляха-
рою" з Мексіка в Гелік Парку 
на Бронксі. Н. И. 

Устінов буде наступником Нозлова 
в большевицькій верхівці 

Москва. - Дмітрїй Ф. Ус-1 одному з перших місць тих 
тінов. колишній координатор J совстських .достойників", які 
совстського збросневого про- І приймали бенкетом уругвай-
мислу, призначений в березні і ськнх комуністів. Все Ж. Ус-
ц. р. на одного з віцепрем'с- і тінов - коментують західні 
рів СССР і на голову Найви- і журналісти в Москві — буде 
щої Ради совтської економіки,) відрізнятися від інших членів 
мас заповнити місце у боль- , большевицької верхівки тим, 
шевицькій верхівці, о п о р о ж - і щ о Його кар'єра проходила 

на державній службі , а ие в 
партії. Партійні обов'язки не-
д у ж о г о Козлова перейняв ча-
стинно Міхаїл Суслов, який. 
маб)т-ь, буде одним з дслега-
тів до розмов з китайськими 
комуністами про вирівняння 
„ідеологічних" розбіжностей 
між Москвою і ПейпІНґом. 
Козлов. мабуть, залишиться 
на списку членів Президі ї 
компартії. Не відомо теж. чи 
Устінов здобув собі такі лнс-
кн Хрущова, щоб той npory– 
вав його на свого наступника. 

нене після важко занелужа-
ного Флора Козлова, що йо-
го Хрущов визначив був на 
свого наступника. Флор Коз-
лов. який недавно видужав 
після атаки серця, дістав ви-
ЛИР кропи в мізку і лежить 
частинно спаралізований. Д. 
Устінова мають обрати на за-
сідаині Центрального Коміте-
ту партії 28 травня ц. р. до 
Президії компартії. Закордон-
ні обсерватори в Москві до-
ходять до того висновку на 
тій підставі, що „Правда" з 
мнн. неділі вичислила його на як прем'єра СССР. 

У С В І Т І 

Ш У Лондоні закінчнпі-я п ми-
нулу середу З І піврічний судо-
вий розводовяя працес. ведений 
59-літяІм князем — ,.дижом" 
Арджілем проти його 49-л1тньоі 
дружини з приводу П подружої 
зради. Процес коштував коло 
40,000 дол І скінчився перемо-
гою князя, який дістав розвід. 
Головуючий суддя, лорд ВІТЛІ. 
мотивував присуд поясненнями, 
що потребували 40,000 слів. 

v v 

Ф Полк. Юрія Г.11 aiitti.i. со. 
остськога астронннта, пнртій'-
ний пропогандивний апарат та-
кож запряг до нагінки проти 
трьох совстських письменників, 
ЯКІ ПНЛСЛІДКГ СПОСІ ,иіПСЛНІ.'Ч 
незалежностн попали п нелас-
ку: проти Євгенія Євтушенка. 
ЕІаеІлІя Аксьонопа і Андрея Во-
знесенського. Г а г я р І н запев-
няг. на сторінках ..Комсомольсь. 
кої Правди", що Йому „стидно" 
за Євтушенка, такі погані речі 

І той ВИПНСУГ. її чужинецькій пре-
1 сі про СССР. 

Ф Один а заступників гене-
і рального секретаря Об'єднаних 
І Націй, мх-рин Годфрей Кійо Яя 
Амахрі, з Нігерії, одружений з 

американською муринкою, мав 
клопіт з поиешкаийям п Ню 
Порку. бо не хотіли продати йо-
му. як мурннові. дому, що буя 
на продаж. Проте, коли цю іс-
торію розголосили тлети . вій 
дістав багато оферт Щодо npo– 
дажу дчмії; чи нииайму доброго 
помішкання. Він купив куди 
кращий дім у Ню Рочел під Ню 
Порком. 

Ф До ІрЛЯНЛІІ і після того до 
Зачідньої Н і м е ч ч и н и прибув 
пресовий секретар президента 
Кеннеді ПІср Салінджер, щоб 
устІЙннтн детайлі відвідин пре-
зндентя Кеннеді в тих коаінах, 
що в ідбу^ться в найближчому 
МІСЯЦІ. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


За нові варстати праці 
У.квітні цього року число постійно, за,-

трудненнх дійшло в ЗДА до. рекордової 
внеотв 08100 000 - - на 1300 000 більше, як 
було рік тому. Але цю подію затьмарюють 
інші статистичні дані. Всупереч високій roc– 
подарській коньюнктурі та зростові продук-
ції в усіх ділянках сільського господарства 
і промислу, в квітні цього року було таки 
ще 3500000 безробітних. Є для цього дві 
головні причини: 1) автоматизація, яка ма-
шняами заступав робітні руки і 2) наплив 

Зораз нових кандидатів на ринку праці, 
рез. Кеннеді. відкриваючи недавно най-

більше в світі летовнще в Шикаґо, назвав 
,,національною турботою число один" — 
„проблему праці для могутнього припливу 
чоловіків і жінок, що залле наш ринок пра-
ці в найближчих п'ятьох роках". 

Президент вказав . на відомий уже нині 
кожній „сірій людині" в Америці napa– 
докс, що при меншій кількості працюючих 
людей продукція збільшується. Це crocy– 
єтьсв1 в'першу чергу сільського господар-
стві, „Від 1047-го року, — пригадав Презн-
д'ент —' наші фарми збільшили продукцію 
на 30 сс. За той самий час число працюючих 
на фармах зменшилось на понад 3 000 000 
осіб;' себто щороку відходило звідтіль приб-
лнзно по 200 000 робітників". Внаслідок та-
коі революції в американському сільському 
господарстві лише кожний десятий юнак. 
що підростає на срармах, знайде там працю, 
скінчивши середню школу. В цьому році 
З 800 000 молодих людей прийдуть на ринок 
праці. До кінця 1960-их pp. буде їх кругло 
26 000 000. Хоч молодим куди легше знайти 
працю, як старшим, проте минулого року 
булб таки 9'; безробітних осіб віком від 20 
до 24 років.Американська нація може гор-
дитхея своїм великим природним приростом. 
Коли в 1950-му році вона нараховувала 
150 697 361 осіб, а в 1960-му році 179 325-
175, то вже через рік дійшла до 183 642 000 
осіб. Тепер кількість населення, мабуть, пе-
рестуігилв. вже 190 000000 душ. Коли при-
родннй приріст в. цілому світі породжує 
журбу: чим прохарчувати щораз численнЬ 
ше населення в бідних, а то й хронічно го-
лЬдуючих країнах, то в Америці не знають 
xjyp6H за хліб. Проте, наростає щораз гост 
ріша проблема праці. 

і Поступ техніки уможливив автоматиза-
цію в продукції, засобах льокомоції і кому-
нікзції, у канцеляріях і'конторах. Обнизнв-
ши кошти продукції, вона уможливила об-
ннження цій на товари, що з черги впливах 
на-'збільшення попиту. „За останніх шість 
г^кіг,і---'назав Президент у тій своїй промо-
в'(- в Шйхаго.. -^ ця країна піднесла свою 
ородунцію- майже на 2 0 ^ , але зробила це 
п^'меншому на. 800000 числі робітників". 
Піе'яскравіше видно цю розбіжність на та-
кому іі”рлкладі: від кінця останньої світової 
війин приватна американська економіка збі-
льшнла продукцію на 67^v при збільшенні 
тільки на 3 f̂. ^іасу робітничої праці. 

v Коли цГ „ножиці" між продукцією і пра-
цею-не" машин, а живих рук, розхилятпмуть-
CJ( й далі, то вигляди на ліквідацію безро-
біття будуть дуже погані і між безробітними 
буде Щораз' більше молодих чоловіків і жі-
нок.' Натиск в американському світі поаці 
нй старших віком людей, щоб вони „робили 
місце" молодшим відходячи на пенсію, не 
розв'язує справи, бо пенсіонери збільшують 
число незаможних і відпадають, як консу-
ментп. Єдина розв'язка — побільшування 
числа варстатш праці. У цьому дусі „Са-
тардей Івнінг Пост" з 4-го травня цього 
року олелюс до Конгресу, критпкуючи ЙО-
го бездільність і байдужність у відношенні 
д6 цієї „національної турботи число один". 

Шпигунська „показуха" 
В суботу ,Д̂ 1.-го травня цього року закін-

чився у Москві черговий совстськйй пока-
зевнй njpo^ec^ пф відбувався перед військо-
внм' трибуналим Верховного Суду СССР. 
Головними підсудними в цьому процесі 
виступали - розкритий совстськимн opra– 
намп безпеки шпигун, совстськйй громад я -
ннн, колишній заступник голови держазно-
го комітету в справах координації науково-
дослідних робіт, полковник резерви І ВІД-
:іначеннй багатьма совстськимн орденами 
Олег Пеньковський і заарештований у лис-
топаді минулого року на Угорщині І nepe– 
даний. всупереч міжнародному праву.4 совєт-
ським органам безпеки брнтійський грома-
дянин Ґревілл Вінн. Обох їх ' обвинувачу-
но в шпигунстві на користь Великої Бри-
тзнії і ЗДА, а Олега Пеньковського. як со-
встського громадянина, ще -й у державній 
зраді. Обидва підсудні, як це бувало в усіх 
совстських показових процесах за Сталіна, 
„признавалися" повністю до вини і покая-
лнея за свої злочини супроти совстської 
дспжазн. У внеліді процесу Пеньковського 
засуджено до розстрілу а Війна на 8 років 
ув'язнення і важких робіт. 

Початок і перебіг цього процесу советсь-
і:а преса супроводила посиленою кампанією 
проти західніх держав, зокрема Великої 
Британії і ЗДА. за „засилання шпигунів" 
до Совстського Союзу і „моральне розкла-
дання совстських громадян". Цю „злочинну 
тенденцію" у своїх зізнаннях услужливо 
підкреслював при кожній нагоді Пеньковсь-
кий. заявляючи, що агентом чужоземних 
розвідок став він у „результаті морального 
розкладу", і виявляючи „щиросердно" всі 
свої моральні вади - заздрість, себелюбст-
во. жадобу слави, гонитву за жінками, пча-
щання до ресторанів і т. д. Водночас із цим 
в'н радо, на кожне звернення голови суду 
чи прокуратора, підтверджував свої зв'язки 
з американською розвідкою. 

Проте, ні в акті обвинувачення, ні в зіз-
наннях Пеньковського і Вінна не було нія-
ких конкретних даних про якусь участь.. а-
мериканської розвідки в цій, без сумніву, 
зааранжованій московським КГБ новій шлн-
гунській ао^ері. Навпаки, з деяких вислов-
лювань Пеньковського виходило, що ніяко-
го зв'язку він не мав з представниками а-
мериканської розвідки і що, може, відцові-
дав дійсності тільки той факт, що вів npono– 
нуваз свої послуги розвідці ЗДА. але її ре-
презентонтн не взяли до уваги тієї його „го-
говости", підозріваючи в Цьому — як ствер-
днв сам підсудний — еовстську провокацію. 

Заява Пеньковського. що він пропону-
вав свої' послуги американській розвідці, 
яка не дала себе взяти „на гачок", як і той 
факт, що Пеньковський займав високі ста-
нсвища в державному апараті СССР і що 
мав можливість виїжджати за кордон, до-
водилн б. що Пеньковський був шпигуном 
на два боки, значить, совстськвм шпигуном 
десигновяннм для якихось спеціяльних по-
трібних Согстам завдань, який згодом для 
грошей почав продавати совстські „секре-
ти" також одній з чужоземних розвідок. 
Переконлігаим доказом цього може бути 
складена на процесі заява Вінна, що він не 
бачив нічого протизаконного в діях Пень-
ковського і був переконаний, що Пеньковсь-
кнй. як член, а інколи і як голова совстсь-
ких делегацій до Лондону, робив усе з ві-
домя совстських урядових чинників. 

Усе це доводить, що цей московський 
процес, як і всі попередні, був тільки черго-
вг,ю пропагаидивною показухою, влаштова-
ною, з одного боку, для знеславлювання 
Заходу в очах населення СССР. а з другого 
— для відстрашування совстських грока-
длн від всяких .контактів з вільним світом. 

М. Xje-тьішк ь ft 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В АМЕРИКАНСЬКИХ 
УНІВЕРСИТЕТАХ 

Декілька уніиерситетів віді-1 Російські професори, які 
грало особливо велику ролюїв переважній більшості ста^ 
у формуванні політичної дум-; раються нам перешкоджати. 
кн в Америці. До тих універ-
ситетів звичайно зарахову-
ють Гарвардський, Єйлський, 
Колумбійський, Прінстонсь-
кий. а також Шикаговськнй. 
ВерКЛеЙСЬКИЙ, ІІЄНСНЛВЄНІІ1-
ськнй і Висконсинськнй. Пе-

тепер уже не мають для цьо-
го занадто багато можливос-
тей. Люди, які цими справа-
ми цікавляться, знають добре 
про причини їх ворожнечі до 
української справи. 

Основні причини браку за 
реважяо з цих університетів'цікавленая y^aiHo3tHaBCTBOM 
федеральний уряд рекрутував j с деінде. 
і peupj-ryc високих урядовців Передусім політична проб-
і дорадннкіз у різних діяян- j лема національностей COBCT– 
ках закордонної політики, ського Союзу не с ще yjiLib– 
Професори цих університетів Йому світі така актуальна, як 
у великій більшості с редак-'бн ми тоґ;о хотіли'. Іншими 
торами наукових журналів, и?ловамй: офіційний Захід все 

І коли ми питаємо про при-! ще не дуже вірить, що укра-
чнни катастрофічного браку і їнськнй визвольний рух с по 

КИТАЙСЬКИЙ МУР В СОВЄТСЬКІЙ 
ШКОЛІ 

знання в Амешіці проблем 
Еврспейського Сходу, що мо-
жна було завважити під час 
першої і другої світової війни, 
то частинну відповідь на це 

важних црлітичннм факто-
рОм на Сході Европн. 

Далі, становище України в 
Совстському Союзі таке об-
межене, що український на-

питання можна знайти, nepe– род не мас можливосте вияви 
ґлядаючн катологи та бюле-Ітись в культурній, науковій. 
тені згаданих вгорі універси-
тетів. 

І так, у шкільному році 
1937738 проф. Карпович вн-
кладав у Гарвардському уні-
верситеті історію Росії. Було 
ще там кілька курсів з pocih– 
ської мови і літератури. В 
Єйлському університеті ви-
кладаз російську історію про-
фесор Вернадський. a pocii'i– 

політичній чи економічній ДІ 
лянках. Ми можемо студіюва-
ти польську економіку, поль-
ську політичну думку, поль-
ські культурні вияви і на-
укові досяги, але не масмо 
такої можлнвости щодо Ук-
раїни. 

Також українські студенти 
не виявляють належного зацї-
кавлення в курсах україно-

'ло взагалі. По кілька курсів 
у тих ділянках мали Колум-

Ібійський, Шикаговськнй, Мі-
: шіґенськвй і Берклейськнй у-
і нідерентети. Прінстонський, 
Пенсилвенійський і BHCKOH– 
еннський не мали ніяких та-

(ськоїмовн й літератури не бу- знавства. Якщо б це зацікав 
лення було більше, тоді було 
б більше курсів. Як уже зга-
дано, ми масмо досить npocpe– 
сорів, що могли б викладати 
українську мову, історію, лі-
тературу, але вони не можуть 
говорити до порожніх лавок. 

кого роду спеціялізованях j є Цілий ряд університетів, де 
курсів. В тих школах історія 
Росії була звичайно складот 
всю частиною курсів загаль-
ного характеру. .'-.. 

Після другої світової війни 
наступила революція в повг 
йому цього слова розумінні. 
Згадані вгорі школи мають 
по ЗО . 40 курсів, на яких д е 
кладно розроблясться історію 
Росії, російську мову. літера-
туру і еовстську економіку. 
політику, географію тощо. 
Таких курсів чимраз більше 
й по інших університетах та 
коледжах. При багатьох шко-
лах існують тепер інституте 
де можна спеціалізуватись S 
навіть отримати ступінь докл 
тора. 

Курсів польської мови, іс-
торії і літератури менше, а-
ле все таки відносно дуже ба-
гато. 

Українознавством, нато-
мість, великого зацікавлен' 
ня немас. Один або два курі 
си української мови с в Гвр-
вардському. Колумбійсько^ 
му. Берклейському, Пенсил-
венійському і ще в кількох 
менших університетах. б 
жадній з кращих католнць-
ких шкіл української мови не 
вчать. Не знасмо ми також 
про будь-які курси українсь-
кої історії, отже с вона скла-
дсвою частиною курсів історії 
Росії. Приблизно те саме, хоч 
і в трохи меншій мірі, відно. 
ситься до української літера-
TypH". 

Причиною цього не брак ук-
іаїнських професорів, яких у 
цих ділянках досить багато, .і 
часом вони займають відлові^ 
дальні становища директорів 
програм російських Студій та 
пізних інститутів. У відносно 
чороткому часі українців, у 
цих ділянках буде ще більше. 

гуртки українських студентів 
доенть сильні. Якби ВОНИ ДІЙ-
сно хотіли знати більше про 
країну своїх батьків, то у бі-
льшостн випадків тих курсів 
могли б добитись. Але коли 
нас самих ті справи не так то 
дуже цікавлять, тоді, очевид-
но, тяжко вимагати того за-
цікавлення від інших. 

І врешті, все те, що про У-
країну пишеться не-украІн-
ською мовою, не може рївня-
тись з тим, що пишеться про 
Росію, Польщу чи інші наро-
ди Сходу Европн англіїісь-
кою, французькою, німець-
кою та іншими мовами. До 
того велика чвстина того, що 
написано про Україну, вий-
шла з-під пера людей до ук-
раїнської справи нелрихиль-
ннх або таких „невтральних" 
і „об'єктивних", що все одно 
їх писання багато корнета 
нам не приносять. До цієї ка-
тегорії авторів належали .й 
належать також деякі укра-
їнські учені, які, добившись 
вищої позиції, бояться свосю 
украінськістю образити я-
когось росіянина. 

Та не зважаючи на все це. 
наші досягнення в різних ді-
-лянках не такі аж малі. Крім 
того, немас ніякої причини, 
щоб ми не пропонували тут. 
на Заході, інтерпретації про-
блем Східньої Европн у ку-
ди більшій мірі, як це робили 
дотепер. І тому видання праць 
наших науковців про Схід Ев-
ропи в чужих мовах —' дуже 
важлива річ. І грошова допо-
мога для такого роду видав-
ничої діяльностн куди важли-
віша, аніж деякі інші наші 
непродумані фінансові про-
екти. 

Цікаві міркування про со-
встську середню школу вн-
словлюс на шпальтах ,,Pa– 
дянської України" з 18-го 
квітни цього ррку харківсь-
кий педагог Юрій Соколовсь-
кнй. В його оцінці сучасної 
шкільної програми совстська 
школа не стоїть аж так внсо-
ко, як то уявляють деякі аме-
рикавські педагоги, що, від-
відавшн Совстськйй Союз, ре-
комендують а м є р и к анськс 
шкільництво взоруватн на со-
встське. 

„Не зважаючи на всі досяг-
нення нашої школи, — пише 
Ю. Соколовський, — вона все 
ж не встигле за швидким зро-
стом науки. Та ще гірше сто-
їть справа з розвитком у шко-
лярів навичок самостійного 
мислення, творчого підходу до 
розв'язування нешабльоно-
вих завдань. Школярів у нас 
більше привчають механічно 
відтворювати завдання, ніж 
виявляти самостійність". 

Аналізуючи сучасні шкіль-
ні програми з математики, ав-
тор статті ставить питання: 
чому досі в школах виклада-
ЮТЬ Геометрію ДВОТИСЯЧОЛІТ-
ньої давностн, і ніякої іншої? 
Отже, будь-який тямкуватий 
учень Евкліда, каже він, лег-
ко розв'язав би всі задачі з 
геометрії із сучасного шкіль-
ного підручника. 

Бо й справді — геометрія 
після Евкліда в своєму роз-
витку пішла далеко вперед. 
З'явилась геометрія кривих 
ліній і криволінійних повер-
хень, яка відіграє величезну 
ролю в технології. Виникли 
„неевклідові" геометрії Лоба 
чевського і Рімана . . ) 

Хто чув яких сім років тому 
про існування найабстрактиі-
шої з наук — математичної 
логіки? Тепер же вона стала 
практично необхідною не ті-
лькн тим, хто займається ав 
тематикою та радіотехнікою, 
а й мовознавцям, археологам, 
лікарям, які використовують 
електровічні машини для пе-
рекладання книжок, розшиф-
ровування стародавніх руко-
пнеів та лі я гностики недуг. 

Особливо зросла роля фі-
зико - математичних наук 
Математичні дослідження за-
етосовусться тепер в економі" 
ці, в біології, в лінгвістиці. А 
колись вважали, що матема 
тика потрібно тільки інжене-
рам, та й то далеко не всім. 
Зрозуміло,' яке важливе зав-
дання стоїть перед школою в 
зв'язку з науково - технічним 
прогресом. В якій же мірі 
справляється з ним совстська 
школа? Відповідь на це К). 
Соколовського дуже песимі" 
стична. 

Ще гірша справа — пише 
автор статті — з таким прак-
тично дуже цінним розділом 
математики, як теорія реля-
тнвности, про яку в шкіль-
ннх підручниках немас й 
згадки. А проте, ця теорія, як 
і квантова механіка, є ocuo– 
вою сучасної фізики, без них 
годі зрозуміти будову атома, 
напівпровідників, важливі 
проблеми космонавтики. На-
віть сучасного уявлення про 
електромагнетну хвилю годі 
шукати в совстському шкіль-
ному підручнику.. „Чи МОЖ-
лцво включити теорію Айн-
гатайна до шкільного курсу? 
Де там! Навіть розмови про 
це багатьма методистами не-
давно ще вважалися блюзнір-
ськими, — нарікає Ю. Соко-
ловський. — А проте, от уже 

два роки в кількох школах 
Харкова вчителі на власну 
руку з успіхом викладають 
цю ,,незбагненну" теорію! 

Таку саму прогалину зна-
ходнть автор статті в шкіль-
них програмах з біології, яка 
з науки описової перетворю-
сться в науку точну, викори-
стовуючи хемічні, математич-
ні й фізичні методи Д0СЛІ-
дження. Найбільшим успіхом 
біології в останньому часі бу-
ло розкриття біохемічннх ос-
нов спадковосте - розшиф-
ровано загадковий „код" т. 
звч нуклеарннх кислот, від я-
ких залежать розвиток в лю-
днні її основних прикмет. На 
межі біології і техніки BUHBK-
ла надзвичайно цікава нова 
наука біоніка. Але в совстсь-
кій середній школі біологію 
викладають з тих самих під-
ручників. з яких вчилися ба-
тькн й діди сучасних школя-
рів. Досить згадати, — пише 
Ю. Соколовський, — що уч-
неві середньої школи нічого 
не кажуть про т. зв. біостру-
мн у м'язах і нервах, хоч ко-
жний допитливий хлопчак на-
певно читав про „механічну 
руку", керовану сугестнвни-
ми наказами, тобто саме з до-
помогою біострумів мозку. 

Багато дечого з того, що 
сучасна старша генерація з 
трудом засвоювала на шкіль-
ній лавці, сучасних дітей вчи-
ти вже не треба: вони довіду-
ютеся про це ще до школи. 
Наївно доводити їм тепер, що 
земля — кругла, розповідаю-
чн, як то корабель поступово 
„ховаються" за обрієм. Адже 
кожний хлопчик знає, як кос-
монавти літали довкола зем-
лі і як вони з ілюмінаторів 

Л ' ^ 

кабін пересвідчилися, що во-
на - крітлв. ТаКож даремно 
витрачають чві'щколярі, опа-
новуючи каліграо^ію, як то 
робили їхні Киітьки, бо тепер 
ма.іохто користується пеіш-
мн і каламаряіш. НавіщЬ лри-
мушувате учня, який уже 
правильно розв'язав У думці 
арнтметичну 1. задачу, приду-
мувати потім ;ю неї запитаи-
ня? 

Проведені ,.І^ртетутом цся-
хології масові опитування в 
школах, - пище Ю. Соколов-
ський — показали, Що Навіть 
учні першої кляся чудово за-
своюють найпростіші поняття 
альґебри. Тож треба якаай-
с'корше зруйнувати штучно 
зведений „китаЛоькин мур" 
між арнтмеїикою і іншими 
розділами математики. .,По-
чаткова математика", а не 
,^ритмепгка" -7 от яким мас 
бути ця дисципліна у почат-
коаіп школі. . 

Очевидно, чщо критикувати 
црограмн гуманітарних наук 
автор статті ..це. відважується. 
В совстських' умовах це — 
„табу", на яке -мас право ля-
ше Центральний Комітет nap– 
тії. І тому в програмах історії 
та літератури, виходило б, 
жадних „прогалин" немає. 
Там все гаразд. 

Свою статтю закінчуєч Ю. 
Соколовський' таким гірким 
висновком: ..Не зважаючи на 
співчутливе ставлення вчнте-
лів, навіть найпростіші інова-
ції не проникають у нашу 
школу, бо цьому часто npora– 
ДІЮТЬ Інспектори І МЄТОДИС-
Т Н " . І f' 

Варто було б і деяким аме-
рнканським педагогам, які 
так високо ставлять совстсь-
ку школу, запізнатися з цією 
статтею совстського педагога. 

В. Око 

„ПОРОЖНІ 5АМБУСИ" 
У щоденнику „Ню Иорк 

Телеграм енд Сан" з 3-го 
травня ц. р. була вміщена 
стаття Е. Воллеса п. н. І,3а-
сада сколи в Римі. . .і не для 
китайської матері". Тому, що 
в ній порушено актуальне і в 
нас питання виховання моло-
ді, варто поділитися корот-
кям її змістом з читачами 
„Свободи". 

Емілія Квог, власниця 
трьох ресторанів, закупила не-
давно в горішній частині 
стейту Ню Дорку 85-акрову 
фарму^і. вйріфт^вдв: рі дій- ra– вирости на 'ляороміявокгЛам 
Літі ТТТТв М И М О Л І и а Ш т ' м л Л ТТл'Л Л ^ - л п " ^ . . . . . х т - . J . - - ”̂ Е F - - - -

НА ТРИЗНУ СЛ. П. Д-РА МАРКІЯНА 
Т Е Р Л Е Ц Ь К Є Г О 

. Замість некрологу , 

( і ) 
Повідомлення в „Свободі" j являючи мою згоду. На жаль, 

яро .несподівану смерть д-ра цього листа пошта завернула 
Маркіяна Терлецького 2 трав- мені з нотаткою, що адресат 
ад и p., немов громом, вра- ..незнаний" (?!) . Після цього 
аНло мене. Таж несповна тн- я ввесь час не мав супокою 
ждень перед тим Покійний й журився, як мені зв"язвти-
шшисав до мене листа, залу- і ся з Терлецьким. Аж тут — 
чуючи витинок з ,,Українсь- j прошиваюча вістка в „CBQ6J0-
ної Думки4' (в АнглЦ) з 21 ді". 
Червня 1962 p., в якому той 
чвсо'пис повідомляє: ,.Надій-
ціла до нас вістка, шо в груд-
ні 1958 р. помер після довгої 
^ їугя сл. п. Данило Вахяя-

іі абсольвент права. служ-
працівник „ Р і д н о ї 

п у Львові, ревізор 
ІГДК у Львові, політичний і 
громадський діяч". Сл. 

іецький просив 

Як близький співпрацівник 
пок. Терлецького впродовж 
чи не 15 років, відчуваю не-
переможну тягу накреслити 
для української громади лри-
близний образ цього замітно-
го діяча. А це не легка enpa– 
ва. 

їй подібну. Знання і досвід, 
набуті на життьовому шляху, 
здібність пізнавати вартість 
людини і з внрозумілістю по-
людяному її оцінювати й 
трактувати — єднали йому 
всіх, що могли мати з ним 
зв'язки, якого б то не було 
роду. Не можна було б уяви-
ти собі відповіднішу особу на 
становищах, в яких Покійно-
му доводилося працювати в 
Західній Україні після пово-
роту з чеської еміграції, в яку 
попав він як учасник Укра-
їнськнх Визвольних Змагань. 

І так у лрчатках після по-
вороту Цеитраля Товариства 
„Рідна Школа" у Львові, що 
була для українського народу 
шкільно - виховною владою, 
наділила його становищем 
директора своєї гімназії в 
Яворові. Керування україноь-
кою шкодою в тодішніх ча-

п. М. 

ця^як колишній.шеф Bax– 

сах у Польщі вимагало гли-
бокоЬо знання молоді, внро-

Щоб відтворити вірну силь- j зумілої р^шучости, а супроти 
ветку сл. п. д-ра Маркіяна ' вчительських кадрів - такту, 

у листі, Терлецького. треба мати не спркве4лніоГо бі^иошення 'А 
) Bax–, тільки золоте перо, але й 1 вірнсн ойДягк̂ Г йрацІл 

написав про нього '; брилянтову руку. Бо це була і Директор такої виховної ус-
іььа т.-плих слів". Не га-1 така небуденна, така Штелі- тановц не міг засклеплюватя- ( . 

іО^исаг, я звернувся до пок. М. і ґентпа, достойнаїй чесна і td– j ся в їдколі, До^у^еЙій йдіГО'Львова на інспектора, і. -г,-,;., учнів, з яких 2244 були кля-
"ІерЛ?цЬі:ого' листовно на ад- і ка црн тому скромна ліодв^а. j керуі. J5î  Же 6yft предстадя^-!властивого, .безпосереднього І,сифіковані,чал тому числі 170 
реву, яку він мені подав, за- ' що неі легко було б підшукати ком українського виховання, керманича середнього шкіль--(77^) з Д??Й добрим вислі-

-' 

посередником між батька-
мн молоді й загалом громад-
ськости. З другого боку — він 
мав над собою чужу владу з 
ЇЇ ВОРОЖИМ ШКІЛЬНО - BHXOB-
ним, часто беззаконним, за-
конодавством, що намагалося 
знівечити всі намагання ук-
раїнських виховннків, доціль-' 
но стосовані в напрямі набли-
ження думки української мо-
лоді до ідеалів національної 
потреби. Покійний Терлець-
кий, що добре й продумано 
вжився в суть українського 
виховання й у своє CTUHOBH– 
ще. яке для декого могло бу-
тн непосильним, - не тільки 
діждався під кожним оглядом 
повних успіхів, але втішався 
найкращою відплатою усіх 
місцевих кол — високою по-
шоною в учительському зборі, 
у батьків, у загалові громад-
ськости. та найважливіше — 
довір'ям і любов'ю молоді. 

За моїми спостереженнями 
- не радо прнйшлось йому, 
розлучатися а середовищем, 
наскрізь опанованим. Але по-
клик „Рідної Школи" вважав 
він за поклик народу і, схн-
дивши голову, перейшов до 

ннцтва, що було під владою 
тієї установи. J тут він вия-
іі!ш незвичайну ' працьовн-
тість, розуміння, ініціятиву й 
уміння провести справи прн 
демократичному порядку ке-
рівних органів, які" чисто 
склв^алясл в поважному чис-
лі з його' товаришів по званні. 
і ДеЯКІ З НИХ б у л и т е ж ІЯДН-
відуальностями. Свої проекти, 
реферати, звідомлення він 
ггредклйдав у такій перекон-

'ливій і еугестявній формі і з 
'такою безпретенсійяістю, що 
'завжди здобував вирозуміння 
і прихильність для справи. 
Яку заступав, а все середньо-
шкільне вчительство рідних 
шкіл в останньому передвосн-

'ному році - в числі 190 — 
вважало собі честю працюва-

'тв під такою кермою. Не днв-
.но, що в таких приятедьсь-
,кн.ч, ба — сказати б — багь-
ківськнх умовах всі 12 гімна-
лій „Рідної Школи" розвива-
іляся пляново. Число учнів 
1576 в 1934 35 шк. р. зроста-
л.о з кожним роком, аж в 
1938739 шк. p., отже безпосе-
редньо перед другою світовою 
війною, осяпяуло цифру 2499 

дом; 162 учні склали іспит 
зрідостн. 

Зріст числа молоді в гімна-
зіях мав ту добру сторону, 
що зростала й сума шкільних 
оплат, і школи були ніби са-
мовистачальні, але під одною 
прикрою заВвагою: вчитель-
ські платні не дорівнювали в 
деяких школах і половині 
платні державних учителів, 
хоч праця одних і других бу-
ла та сама. З другого боку 
— збільшене число шкільної 
молоді вимагало поширення 
шкільних приміщень, а це ле-
жало на плечах батьків і міс-
цевого громадянства взагалі. 
Обидві ці справи наладнував 
своїм тактом і влучною apry– 
ментацісю „щасливий на ру-
ку" д-р Терлецький. 

Новий польський шкільний 
закон з 1932 р. поставив д-ра 
Терлецького немов перед іс-
іштом: чи „Рідна Школа" за-
валиться, чи видержить. Дав-
ні класичні. 8-клясні гімназії 
мали перестати існувати в 
1938 p., а на їх місці мали 
постати 4-клясні гімназії й 
новий рід середньої школи — 
„ліцеї", що були подумані, як 
окремі заклади. Сподівання 
польських державних шкіль-
НИХ чинників не здійснилися 

бір для китайських дітей. Цей 
табір називає власниця жар-
тома ,,концентрацій ним табо-
ром", бо дітн живуть у ньому 
в своїм замкненім крузі з ки-
тайськямн виховниками. Як 
оповіла пані Квог, зорганізу-
вати такий табір спонукала її 
поведінка донечки, яка одно-
го разу, вдягнувши ковбой-
ськнй стрій з поясом та nlc– 
толею, заявила матері, що во-
на постановила не бути вже 
більше китайкою. Далі onoai– 
ла пані Квог таке: 

..Я усвідомила тоді, що в 
моїй власній родині росте 
„порожній бамбус". („Порож-
німн бамбусамн" називають 
китайські імігрантн молодих 
китайців, які майже нічого не 
знають і не хочуть знати про 
своє китайське походження, 
про країну і культуру своїх 
батьків).Я Пробувала впяснн-
ти своїй доні, що краса і мо-
гутність Америки полягають 
в тому, що американці прибу-
ли сюди з різних країн, і що 
вони справді репрезентують 
всі частини світу. Я вказува-
ла на те, якою одноманітною і 
нещасливою була б Америка, 
коли б усі ми дивилися на 
людей з інших країн, як на 
чужинецьких чортів. 

Амбіції нашого покоління, 
- продовжувала пані Квог. 
— це мате платню S3 500, 
щоб купити власний дім, та 

кий. як у сусідів, і щоб так, 
як сусіди. їздити власним ав-
том. Багато моїх знайомих на-
сміхакіться,а,ме^е, к о л н я ро. 
ворю про китайську культу-
ру. як своєрідний поміст. Ми, 
китайські американці, маючи 
ВІДПОВІДНУ ОСВІТУ, ПОВИННІ ВИ-
бирати все те; що є добре, ко-
рнсне та монуїиве для nepe– 
щеплення з'китайської куль-
тури і передавати його на-
швм дітям. 

Китайська дитина — зая-
внла Емілія Квог — замість 

буса", який не знає нічого про 
своє походження і культуру 
народу з якого він вийшов, 
який старається бути 100-
відсотковим американцем без 
глибокого знання Америки, 
зможе стате значно кращою 
людиною і громадянином, ко-
ли буде свідома того, хто во-
на справді є. Серед китайсь-
кнх дітей дуже мало випадків 
злочинносте,, але цей стан по-
гіршусться з відходом китай-
ців від традицій своїх громад 
і з втратою зацікавлення до 
нашої культуру і спадщини". 

Емілія Квог т - градуантка 
Гарвардського університету 
сорокових років. Вона нале-
жить до китайців, які првбу-
лн на студії.до. Америки і рі-
шили не ведоатися до окупо-
ваяого комуністами Китаю. 
Вона мас двох дітей і добре 
обізнана із справами внховая-
ня молоді. ЇЇ голос в обороні 
виховання молоді на культу-
рі та традиціях своїх батьків 
знаменний і цінний для бага-
тонаціонального населення А-
мернкн. Він'мас значення та-
кож і для наших батьків та 
виховників. які дискутують 
над справами виховання мо-
лоді і способами збереження 
нашого молодого покоління 
від асиміляції. На жаль, ми 
також маємо в наших родн-
нах немало ,.порожніх бамбу-

, с ів"- В. Сохан 

Китайські комуністи пришлють до Москви 
делегацію для переговорів 

Пейпінг. — ,Комуно-кнтайсь 
кий прем'єр Чу Ен-лан пові" 
чомнв совстського амбасадора 
Ст. Червоненка, що китайці 
вишлють до Москви ДЄЛЄ-
ґацію під проводом генераль-
ного секретаря Центрального 
комітету китайської компартії 
Тент Шіяо - пінґа та члена 
партійного Політбюра Пенґ 
Чена для переведення з вер-
хівкою большеввків перегово-
оів про поладнання „ідеоло-

за керми сл. п. М. Терлецько-
го створила „Рідна Школа" 
одинадцять ліцеїв, при помо-
чі й співпраці відповідних ко-
місій виготовила для тих 
шкіл окремі програми вав-
чання, здобуваючи ще одну 
важливу поступку, а саме — 
одну спільну управу разом з 
гімназіями, дцо значно полег-

-1 шувал?о коцгте удержання се-
:.Іредиього хцтфіьнц,цтва. 

пчного" спор^. Л я делегація 
мас прибути ,даГМосквн в п о -
ловнні червня ц. р. Офіційна 
відповідь на ̂ совстського лис-
та з 30 березня ц. p., що його 
дістали китайські комуністи, 
буде вислана згодом - зая-
вив Чу Ен-лай Червоненкові. 
Вислання комуно - киіайсь-
кої делегації до Москви для 
..мирових" розмов з російськн-
ми комуністами, вважається 
за першу дофм^у конкретну 
спробу злагіднити той голос-
ний опір в комуністичній сім'ї, 
який вніс різкий дисонанс 
в цілий міжнародний комуніс-
тичннй рух. що розпався на 
прихильників'московської або 
китайської ліній. С п е р щ у 
большешшк лаяли Альбанію, 
маючи на увазі Пейлінг, а 
китайці лаяли , Югославію, 
маючи на увазі ЇІосквук -
але згодом обидві сторонн ла-
яли вже одна одну за 
нами, ' ^ " . : 
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НАРАДА ЕНЗЕНУТШ ЗЛУЧЕНОГО 
УКРАШСШ-А^РИНАНСЬКОГО 

ДОШШОЩВОГв КОМІТЕТУ 
37 квітня відбулася чергова АДомітету. що приміщує свої нарада Екзекутнвн Злучено 

го Українського Амернкансь-
кого Допомогового Комітету 
у Філадельфії. ^Т,емою наради 
були біжучі справи цісі на-
шоі харнтатианої установи, 
що при зменшенні увазі на-
шої громади для”справ акції 
допомоги постійно веде ПОС-
лідовну працю s ділянці пе-
реселекня, правного заступ-
иицтва і матеріальної допомо-
ги. Згідно І8 заідомленнлм, в 
останньому ділбвбму р о ц і 
прибуло ж) ,ЗДА за допомо-
гою ЗУАДКомітету 15 укра-
їнськвх роднС Всі ці' нові 
переселеній кали труднощі 
в полагодженні самих nepi– 
селеичих формальносте^, як 
і труднощі у фінансуванні по-
реселдння. Драаде ea,crya– 
нццтво і переведення ,фор-
мальноствй виконав вповні 
ЗУАДКоміяот. Фінансування 
переїзду уможливили зв'язки 
ЗУАДК, який мас договір із 
міждержавно^-атенцівх) для 
переселення Інтерг'оверя-
меитал Коміті фер Юропіон 
Майґрейщен Щі'ХМ,у і Md-
же Дістати для своїх апліхая-
тів довгореченцеву, безвідсот-
кову позичку на покриття 
коштів переїзду. Всі аплікан-
т и користали ,Ь цієї позичко 
і щаслндо могли іпвреЬсагн до 
нової країни поселення. 

За останній діловий рік ЗУ-
АДК присвятив пильну ува-
гу справам відшкодування. 
ЗУАДК мас бврго заступника 
перед урядом Високого KOMJ– 
еапа для Справ Втікачів при 
Об'єднаних Націях. Вще дв-
які з аплікантів ЗУА^Комі-
тету почали діставати рати 
відшкодування. Велику робо-
ту в цій діляйці^веде Евро-
пейське Представництво ЗУ-

бюра в Мюнхені, в Німеччині, 
jtte Представництво користас 
з міжнародніх зв'зків ЗУАД 
Комітету і веде ширшу акцію 
допомоги не лише в nepece– 
ленні, але і в приміщенні ук 
раїнських втікачів в західно-
європейських країнах: 

На засіданні Екзекутнвн в 
еуботу27-го квітня був прияв-
внй ред. Володимир Душник, 
ЯКИЙ В СІЧНІ Ц. р. був ДЄЛЄҐО-
ваннй Екзекутивою на з'їзд 
згаданої вище міждержавної 
установи І.С.Е.М. у Женеві і 
прн цій нагоді перевірив ді-
яльність Европейськогр Пред-
ставннцтва та й потребу його 
для українських втікачів-еніґ-
рантів в країнах західної Ев-
ропн. Звідомленнл ред. Душ-
ннка було одним яскравим 
ствердженням, що Европейсь-
ке Представництво ЗУАДКо-' 
мітегу в Епропі конечно ПОТ-
рібие і його за всяку ціну 
треба вдержати і підсилити. 
Всі громадські яинидки в Ев-
ропі, що з ними зустрівся ред. 
Душник, глибоко переконані, 
що Европейське ПредставниЦ' 
тво ЗУАДКомітету — це най-
потребніша станиця українців 
в західній Епропі. 

Звідомлення 'ред. Душника 
прийняла Екзекутнва з прнз-
нанням. Та анову -ж перед 
Екзекутивою виринула проб-
лема фінансування цього на-
щого консулату допомогово" 
харнтатнвної акції. В остан-
HJX -роках українська громада 
в Америці збайдужніла 'до 
справ допомогової діяльностн 
ЗУАДКомітету і фонди, що 
їх дістає ЗУАДК замалі, щоб 
утримати Европейське Дред-
ставннцтпо. Екзекутива ЗУ-
АДКомітету вже від довшого 
часу робить заходи, щоб від-

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДИШ СОЮЗ 
. ". ” повідомляв, що 

ВПРОДОВЖ ТИЖНЯ 

9-го до 14-го червня 1963 року 
на „СОЮЗИЩІ", Кергонксон, Н. П. 

— відбудеться — 

Третій 
С єн рета рсько-Opr а н із а цій ний 

Курс 
НА ЯКОМУ УЧАСНИКИ МАТИМУТЬ ЗМОГУ 
ЗДОБУТИ п о в н и й ВИШКІЛ, ПОТРІБНИЙ ВІД-
ДІЛОВИМ СЕКРЕТАРЯМ ТА ОРГАНІЗАТОРАМ 

v ЧЛЕНІВ УНСОДОЗУ. 
Участь у курсі можуть взяти секретарі, організатори ft 

інші союзові урядовці та особи, які зобов'яжуться активно 
працювати для" УНСоюзу . 

Зголошекня на курс сл ід переслати до Головної Кан-
целяріі УНСоюзу до кінця травня ц. р. 

Кошти курсу покривав УНСоюз. Учасники курсу oxuia– 
чують кощтя до ї зду . 11 1 ' J 

Окружні управи "та уряди ^Відділів У Н С о ю з у повинні 
завчасу підшукати надійних кандидатів на відділові уряди 
та на організаторів членів У Н С о ю з у й заохотити їх узяти 
участь у курсі. ' -

ПОЧАТОК курсу в неділю 9-го червня ц. р. о год. 2-ій 
по полудні. 

Е К З Е К У Т И В А 
, УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З У 

Врвйтл загальне зрінтересу-
вання справами цісї нашої 
сдиної цього роду хапитатив-
но-дипомогопої установи. Пе-
ред кількома місяцями Екзе-
кутива звернулась офіційним 
письмом до канадійської до-
помогової установи — Фонду 
Допомоги Українців Канади, 
щоб ця установа приступила 
спільно до скоординованої ах-
ції допомоги, якій на терені 
Европи головним осередком 
являвся б Відділ у Мюнхені. 
Та покищо з цих заходів не-
мас висліду, а справа вима-
гап негайної дії 

На суботній нараді Бкзеку 
тиии ЗУАДКомітету побував 
спеціяльно запрошений пред-
ставник „Самопомочі" — д-р 
Володимир Пушкар. Пред-
стааник „Самопомочі" мав на-
году запізнатися з пробле-
мою, щь її конечність внеувас 
на перший плян. Д-р Пуш-
кар заявив, що „Самопоміч", 
як організація нової v країн-
оької еміграції у ЗДА, глибо-
ко заінтересована справами 
харитативно - допомогової ак-
ціі в Европі, заінтересована 
теж .існуванням Европенсько 
Представннцтва і тому запро-
понував зустріч Управ обох 
організацій „Самопомочі" і 
ЗУАДКомітету вже в наступ-
ярму тижні для спільної на-
радн і планування спільної 
акції. 

Екзекутива п о с т ановила 
теж відбути Загальні Збори 
Злученого Українського Аме-
рнпанського Д о п омогового 
Комітету у вересні ц. р. у Фі-
лядельфії. Ці Збори започат-
кують святкування 20-річчя 
Існування ЗУАДК, який пос-
тцв на Конгресі Українцін 
Америки в січні 19 і J, а в чср-
вні J944 року був уже інкор-
цоррваний і почав свою діяль-
ність. Ці наступні Загальні 
Збори ЗУАДКомітету стояти-
муть під знаком об'єднання 
всіх українських громадських 
чинників для утримання цієї 
нашої харитативної установи 
і для утримання Европейсько-
го Представництва, що зав-
дяки державному визнанні 
ЗУАДКомітету і завдяки йо-
го міжнароднім зв'акам, мо-
же діяти, як незалежне пред-
ставництво українців в різ-
аих країнах світу, заступаю-
чн перед урядами держав 
справи українських втікачів' 
емігрантів. 

Е к з екутива постановила 
теж послати допомогу пря-
цівникам Наукового Осеред-
ку НТШ у Сарселі, які від 
років ведуть важливу і важ-
ку наукову працю, що увін-
чусться українською енцик-
лопедісю. Давніше, коли на 
це дозволяли фонди, ЗУАДК 
протягом років давав цьому 
осередкові постійну система-
тичну допомогу; брак фондів 
не дозволяє під цю пору за-
тримати цю систематичність. 

Під кінець нарад члени Ек-
зекутвви привітали президен-
та ЗУАДКомітету д-ра Воло-
димира Галана з нагоди со-
рокріччя й о г о громадської 
праці для української грома-
ди у ЗДА, з чого майже двад-
цять років віддав він праці 
для ЗУАДКомітету. Т. 

ХРОНІКА ТРЕНТ0НУ, Н. Дж. 

lUNRtf^UHSg 

Слово від авторе ^Хроніка": 
Безшумно і безслідно npoMH– 
нув ще один „ювілей". В І962 
році завершилося . 10 років 
„Хроніки Треятояу"... 3 того 
часу чимало води протекло 
річками Делавар, над якою 
положений Трентон. та ГуД-
соном, вад яким 8 Джерзі Си-
ті, в 1963 році, святкуватиме 
своє 70-ліття „Свобода". Ба-
гато гарних і соняшних мо-
ментів довелось авторові ЦІсї 
Хроніки зазнати продовж то-
го часу, зокрема у нйеліді 
прикладного співробітництва 
зо сторони Редакції „Свободи" 
та її членів. Слова прв-
знання й подяки так з їх-
нього боку, як і зо сторони 
широких кругів Шановних 
Читачів ,КЗвободи", були ци-
ми стимулами, що загрівали 
до інформативної служби для' 
добра громади. Бували й сум-
ні, похмурі моменти, які ТІН-
ню лягали на доброзичливу 
й безкорисну працю хроніка 
ря. Правда, подібно як це 
діється й на терені інших гро-
мад, появляються на сторін' 
ках „Свободи дописи про ді 
яльність цісї чи тісі установи," 
але їх автори надто суб'ектнв-
но підходять до свойого зав-
дання. Щоб цьому зарадити, 
автор цих рядків, за згодою 
Редакції „Свободи", продов-
жуватиме свою „ Х р о н і к у 
ТреНТОНу" ОЦе ВЖе Я ОДННПД" 
цятому році її існування в 
надії, що сповняс добре діло. 
З Богом і з вірою у свангель-
ську правду, яка учить нас 
п р о любов до ближнього, 
приступаймо дружньо "і по 
братерськи до дальшої безго" 
мовної та конструктивної пра-
ці для добра Батьківщщияи. 

Роковини Української Дер^ 
жавностн — відмічено цього 
року в нашому місті „Святоч-
мнм вечором", що Його влаш-
товано стараннями иісццевого 
відділу УТСКА, в неділю, 27 
січня ц. р. в залі укр. прав, 
громади Пресвято! Трой ц і. 
Доповідач, ред. Ярослав Гай' 
вас, пригадав небагатьом 
учасникам вечора про Січневі 
Дні 1918 і 1919 років. СпІвач-
ка з Філядельфїї Олімпія Ку-
черява відспівала дві пісні 
Степового — „Геть думи" та 
Барвінського — „Ой ходить 
сон". Молода вона ще віком 
та який в неї хороший голос 
(сопрано). Петро Плис — ба-
ритои, що завжди радо віддас 
свої послуги громаді й цим 
разом рятував ситуацію своїм, 
присмної закраоки голосом у 
піснях: „Ми йдемо в бій!" — 
Купчинського. „Ой У .полі вер-
ба" — (укр. нар. пісня) та 
„Надія" — Черкасенка-Лопа-
тинського. О 6 о ї м солістам 
акомпаиіювала Христя Дур-
бак. „Дзвони в Україні" - -
Володимира Переяславця — 
талановито віддана молодою 
сумівкою Лесею ІТараіцак. На 
закінчення відспівано наці-
ональий гнмн. 

Ні друкованої програми, ні 
оповістки про цей вечір у пре-
сі не було цього року, як це 
бувало минулими роками. 

Ще скромв?шу форму СВЯТ-
кування видко було й назовні. 
Український н а ц і оаальний 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРО ДНИИ СОЮЗ 
з а п р о т у с своїх Членів та все Українське Громадянство на врочистість 

БЛАГОСЛОВЕННЯ 
НОВОЗПУДОВАНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ КАПЛИЦІ НА СВОЇП ОСЕЛІ 

„СОЮЗІ В ЦІ" 
що відбудеться 

в неділю, 19^го травня 1863-го року о год. 3-ій пополудні 
' -v Акту Благословення довершить їх Ексцелснція Преосвященний 

Кир Йосиф ШМОНДЮИ, Єпископ Стемфорду 

Після Благословення відбудеться 
. ' о год. 5-ій пополудні 
" і ' І , 

В Р О Ч И С Т И Й БЕНКЕТ 
З ВІДПОВІДНОЮ ПРОГРАМОЮ 

Тієї ж неділі о год. 11-lft веред полуднем 
в новій Калл нпД буде відправлена 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
до якої співатиме — як і опісля під час 

Благословення Каплиці — 

Хор ім. Митрополита Аядрея Шептяцького 
під дирвгентуроіо проф: Романа Лешщькоге. 

Н а передодні прочнетостей б л а г о с л о в е в м 
новозбудованої Каплиці відбудеться 

в суботу, 18-го травня ввечері 
у великій залі новозбудованого павільйону 

С О Ю З І В К И 

НОНЦЕРТ ПІСЕНЬ І АРІЙ 

4 

- у виконанні -

Хору ім. Митр. Андрея Шептии,ького 
під дяраґентурою проф. Романа ЛКВИЦЬКОГО 

та солісток 
Христиим К А Р П Е В И Ч 1 Хрнггжян В О Д Н А Р 
У П Р О Г Р А М І К О Н Ц Е Р Т У Х О Р В И К О Н А Є : 

Б. Вахняннна „Христос Воскрес", Василя Везкоровай-
ного: „Отче Наш" (солістка Христя Карпевич), Андрія 
Гнатипшна „Через поло" (соліст Олег Вогачевський) 1 
„Христос Воскрес" (солістка Ольга Ляхович) , Д . Ворт-
няисьхого „Блажен муж" (солісти: Христя Карпевич, 
Марія Марко. Анна Король. Олег Вогачевський, Євген 
Макар і Богдан Хабурський). 1 1 Вербяцького „Хвал1-
те", Mux. Гайвороиського . .Хорал" (соліст Олег Bora– 
чсаський) та їв. Недільського ..Боже, послухай благан-

ня" (солістка Христя Водиар) . 
Солістки Хрнстя К А Р П Е В И Ч 1 Христя В О Д Н А Р 

виконають арії я опери Миколи Л И С Е Н К А 
„НОКТЮРН" 

прапор повівав цього року 
тільки на будинку місь-
кого управліЯня, парафіяль-
йому домі укр. катол. церкви 
еа. Свщм. Йосафата, на бу-
Динну, якого власником с 
..Українсько . Амернканськнн 
Демократичний Клюб" та в 
Додатку - на двох - трьох 
приватних д о м а х місцевих 
громадян. 

45-ліття бою під Крутами 
відзначено Святочним Вечо-
ром, який приготовила спіль-
ними силами українська мо-
лодь, зорганізована в радах 
місцевої Української Студент^ 
ської Громади (іяіціятор ім-
презЯ), місцевої Пластової 
Станиці, Осередку СУМА ім. 
полк. Євгена КрноВальця та 
клітини ОД УМ. Вечір відбув-
ся 17 лютого в залі укр. ка-
тол. парафії' св. Свщм. Иоса-
фата, попереджено Панахи' 
дою за спокій душ лицарів 
Круг, я ну відправили оо. Те" 
одозій та Осип Атаманюки. 
В програмі вечора були: Сло-
ао УСГ - ІнЯс. Івана Гафтко-
внча, доповідь про бій під 
Кругами та його значення для1 

української молоді - голови 
Осередку СУМА проф. О. Та-
томира, деклямації у вико 
вааЗ О. Яскір, Л. Понятишяи 
Та М. Дзюбаса, сольоспіаи й 
дуети у виконанні сестер К. 
1 М. Сухеяко та музичний 
гіровід (на піл пін і) у пнко-
яанні Ю. Тритяка і Ю. Каль-
манп. Дохід із Імпрези ириз-
начено на допомогу українсь-
ким інвалідам. — 

Мґр. ДарІя Ребет, після 
ннступу в Нюарку та Філя-
дельфїі, загостила до нашого 
міста 13 січня та виголосила 
доповідь на тему судового 
Ьгроцесу над вбивником ел. п. 
д-ра Лева Ребета та сл. п. 
Степана Баядери. Зали укр. 
мат. парафії св. Свщм. Иоса' 
фата була заповнена цікавн-
мн ва доповідь гості з Німеч-
чннн. 

Фонд Катедрн Украінознав-
ства збагатився в нашому 
кісті на дальшу квоту 1808,75, 
на яку зложилися сто доля-
posi внески членів Ф о н д у 
(780.00 дол.) та дохід із сту-
дентської забави в минулому 
ррці. Членами Фонду Катедрі 
Українознавства, завдяки іні-
ціятипі та жертвеннін праці 
представників ФКУ — заст. 
голови Богдана Тарнавського 
та інж. Богдана Котися з Ню 
ЕІрансвіну, Н. Дж. прн cnin– 
праці ішк. Івана Микитина як 
представника місцевої Cry– 
дянтської Громади — у нашо-
му місті с; о. декан ТеодозіЙ 
Адамалюк, мґр. Іван Костюк, 
д-р Богдан Фараонів, д-р Зи-
новій Гіль та п. Грнгор Г л у 
Шок. Всі вони підписали свої 
сюдолярові декляра ц і ї та 
сплатили їх вловні. Іншими 
членами Фонду, що цл свої 
100 доларові декларації зло-
жнлм до часу 20 березня ц. р. 
внески с: мґр. Ярослав Лабка 
- J 60, інж. Іван Микитив — 
5 30, мґр. Євген Ґ е ц - Я 0 , 
інж. Дмитро Кузик — 5 ЗО, інж. 
Роман Міцик - 5 20, інж. Ген-
надій Кальман 5 10, інж. Іван 
Гафтковвч - 5 60. професор 
Олександер Щавлач — 5 ЗО, 
д-р ТеодозіЙ Крупа - S 10, д-р 
Маріян Макогін - J ДО, п. Ми-
хайло Кащук — ЯО. Треба 
подивляти жертвенність та 
працьовитість заст. г о лови 
ФКУ п. Богдана Тарнавського. 
інж. Богдана Котнса та інших 
співробітників ФКУ в напрямі 
роздобування фондів для цісі 
хам важливої справи. 

ВідтДл Українського Публі-
'цнепгшо-наукового Інституту 
- основано в Трентоні, про 
що - українське громадянство 
довідалося щойно із повідом-
лення у „Свободі" та в ,.Лис-
тах до Приятелів". А шкода. 
бо до співпраці можна було 
запросити більший круг ак-
тивиих на цьому полі україи-
ських громадян. Відділ запре-
зентувапся трентонському гро-

мадянству доброю і вдалою 
Імпрезою — концертом В 4jBCTb 
Миколи Лисенка, який відбув^ 
ся 14 жовтня м. р. в одній із 
концертових американськ н X 
заль Трентону. Чистий ДОХІД 
?49.50 дк також дохід із збір-
кн на видання брошури ан-
глійською моврю .,3а правду 
про Унраїну" — '41^5 nope– 
дано Централі Інстя-ту в ТТ.ІИ-
каґо. Коштами цього Відділу 
Централя Інституту я ДІика4 

ґо'вддала брошурку англ. Мо-
HQ1P п. н.: „Українська Рес4 

публіка — 22 Січня". Члена-
ми Управи Відділу в: інж. Ан-
дрій Деревявко — голова, 
мгр. Дарш Ку:шк — секретарі 
д-р Зиновій Тіль — ,ека(5ряик 
та члени управи: д-р ТеодозіЙ 
Крупа і д-jP ТеодозіЙ СедндзДк. 

ЛКХЧСУ W дласнаму бу димну 
-Місцевий Від. ДОЖУ w 
був на власність трохповерхо-
вий будинок з великою пло-
щею та гаражами, при 081 
Норт Брод і jpir Чеснат дул' 
лиці. В приміщенні, де раніше 
була харчова к р а м н и ц я 
„Прут", влаштовано Клюб^ 
який Мас служити орпшіза-
ційннм та товариським цілям 
членів ОО І̂СУ та в майбут' 
ньому іншдм місцевим органі' 
заціям Визвольного фронтуї 
Будинок коштував 24 тисячі 
дол. на що частинно зложи'' 
лася гіпогенна позичка, дана 
„Народньою Поміччю". По-
зичку, як також податки та 
видатки На адміністрацію б у 
динку вповні покривають що-" 
місячні впливи із оплат за 
комірне від Приватних .меш-
каяців будинку (другий та 
третій поверх). Директорок 
управи будинку є п. Михайло 
Ш е в ц і в , адмін істратором - п. 
Степан Білик. Головою Від-
ділу ООЧСУ с п. Зонон Фе' 
дорович. — 

.Лата маіїбутнісгь" — це 
наголовок циклостнлевого ші-
дання на 4 -б сторінок місцс-
вої Кооперативи ..Самопоміч", 
що появляється від вересня 
м. р. кожного першого тижня 
в місяці. Досі вийшло 7 чисел. 
Редагує колегія сліаробітяи-
ків Кооперативи „Самопоміч" 
з мгром Богданом Ковшеаи-
чем на чолі. Завданням цього 
видання с подавати інформа-
ції про діяльність Кооперати-
вн „Самопоміч", місццево г о 
Відділу ОУА „Самопоміч" та 
ПрО ЖИТТЯ-буТТЯ уСІХ МІСЦЄ-
внх установ і організацій. 

Інж. Богдан Дубпк, довго-
літній голова місцепої Стани-
ці Братства б. вояків І. УД-
УНА та прикладний україн-
ський громадський робітник, 
приступив до .співпраці в ,.Ko– 
мершел Іншуренс Комцані" в 
Трентоні, бюро якої прн міщу-
,сться яри .345 Вудленд і Дей-
тон вулицях. На спілку з ди-
теперішвім власником агенції 
п. Йосипом Касіяном інж. Б. 
Дубик ааймастьса справами 
обезпечень та зокрема подат' 
новими справами. Це перше 
того роду українсько - амерИ' 
канське підприємство в Трен-
тоні. 

Гайдученко - Коjap - Гряго-
реико - це прізвища власнн-
ків новозоргаяізованої корпо-
рації - м'ясарні, що до цього 
часу впродовж багатьох років 
вела свою працю під фірмою 
..Мешарос" при 1097 Савт 
Брод вулиці. Свіжі та першо-
якісні м ясарські вироби цісі 
корпорації під новим україн-
ськнм зарядом фахівців (інж. 
Райдученко в Україні працю-
вав керівником великого, дер-
жавного м'ясокомбінату та с 
фахівцем у своному ділі) дог. 
найкращу гарвитію, що укра-
інські покупці піддержать цю 
нову промислово-торговельну 
установу у нашому місті. 

ато. 

ПРЕСОВІІЛ ФОНД „СВОБОДИ" і в ЬМААЖЬ 
На цьому місці друкусмо імена тлхВШ. Громадян, ще н^діслалн 
свою -добровільну д о п л а т у до передплати та сЯою йожерту 
на фонд „ С н о б о д я " roil видань: англомовного ,,Українського 
Тижневика" і дитячого журналу , ,Весеяка", 1 потверджуємо 

з подякою висоту одержаної суми. 
С П И С О К Ч. 1-2. 

Лев Ясінчук, Вруклш І 10.00 
(в, тому 5о від їшш. С. К.) 
X' Мамман, ф. Свскачешш б.оо 
Ж і .С. Д4огут ? ? 6.00 
Л. Иоиїль. Ш я к а ґ о 5.00 
Д - р М. Логаза , Сиракюз 5.00 
B. Коссар , Bljinhu-f 4.00 
1). СщиіпнК'і, ґ о ч е с т е р 3.00 
Д . ГнатноцкОї Філадельфія 3.00 
Т. Вічук, Ррукляи 3.00 
C. 11.. Ню Йори 8.00 
Лона Лечак, І”ояестер ' 3.00 
І. І”ік-іцак, Ст. Дол 3.00 
ДД. Бобрівнмк, Філядельфія 2-00 
С. СеНдеґа, Фінлейвід 2.00 
С І В . -Галь, Філядельфія 2.00 
Ю. Наярацький, Квіис Віл. 2.00 
Л. Т.хір, С. Гедлей Ф. 3.00 
AJ. Дмнтрелко. ЛІельровз U. 2.00 
С. Куляшгі, Пксяіл 2.00 
С. ГГаяьків, Шякаґо 2.00 
Н. Срега, ІрвінгтоЯ 2.00 
Н. Д2нх, Бруї^ин 2Л0 
ад. Копач, Хсг Ііетерсцн 2.00 
М. Волашкноаяч, Блізабет 2Л0 
І, Юрчак, ШякаГо 2.00 
К. Лідаївськнй, Тянахом 2.00 
І. Ерес, Нюарк 3,00 
М. Миськів, Лакаванна 2-00 
С. Кобн.іецьквй, Рочестер 2.00 
Т. Стромко, Трі-итоп 2.00 
Д. ОННПЦІК, Брідяшорт 2.00 
І. Скаітяяцськяй, В^гевен 2.00 
Т. Мпхдлсаич, От. ІІаал 2-00 
М. Чаплинськнй, Бруклян 1.00 
A. Шщпло, Дітройт 1.00 
Кпт. Ю. Гаврилюк, Ф. Кнакс 1.00 
B. Не чоток. Келхои 1.00 
М. Іерлецька, ВеасаЯд 1.00 
М, Душко, Ріджкоит Йдд 1.00 
М. Кольба, Делвер 1.00 
t Мартянюк, Ласейк 1.00 
Л. Годовачук, Кліфтов 1.00 
JE. С. Держко, Аддісаи 1.00 
Отефаяський, МИшеаполіс 1.00 
А. Кігломод, Варреи 1.00 
Л. Яців, ЛореЯа 1.00 
М. Горват, Трентон 1.00 

И. Гесляч, Асторія 1.00 
м. Попоянч, Таантои ЇЛО 
B. Смолнні'ькнй, ГосліядеДя ДЛО 
1. Кррдупедь, В о ф ф а д о ЇЛО 
Д - р Т. НовосіяськяА, 

ВеАсайд д.оо 
3 . РуОЧах, Іраінгтон 1АО 
З.Подубшіськнй,І ірІдяюорт ДіОО 
ЛІ. Абрамиж Ш о Иорк 1Л0 
Т. Процяк, Балто 1.00 
Н. Я., Філадельфія 1.00 
0. Буцяк, Мамчевтер їло 
Д. С-піхів, Страгфорд l,Wi 
К. Чіовяк, КЛІВЛСІІД Д,ЛО 
C. Гасяк, От. Джо.теф 1.00 
С. Благовськкя. Честер 1.00 
М. ВесеЛовськнй, Чествр 1.00 
1. Модровсьжнй, Ірвіиттоя ЇЛО 
ЛІ. і Т. Мельник, Кдіфхоя J.00 
Н. Н.. Глея Спей 1Л0 
Г. Дядів, СліквІл І.І0 
Я. Вілязіськяй, ВІлмЬігтоп 1Л0 
Н. Далеяяцьхнй, Ірвднгтоя lt00 
A . Бабич, Пасеяк 
М. Паславськия, Ашлев 
Г. Прнстай, Рочестер 
о. 3 . Павлович, Асторія 
Л. Кучі'рськч, Бруклян 
г . Теслеико, Трентон 
Л. Луцький, Дітройт 
B. Малюк, Берлін 
М. Дяднк, Снрлкюл 
М- Галькевяч, Огратфорд 
А. Костраш. Сеатд 
ІО. Пеняк, Ш н і л и о 
М. Кириленко, ( з а с я н а 

Отепаяа) 
Д - р ІО. Рабій. Ютіка 
Л. Мікума, Л і я х я ґ о 
0 . ФірШшк, Ш я к а ґ о 
П. Дворяяян, БляЛрн -
C. Н. Коцнбала, Поахерс 
Е. Пяндус , Гаріобурґ 
М. См а і:, Гдеетоя бері 
М. ЧайкінгштЯ, Н ю Геаяея 1ЛО 
1. ІІатуляк, Дисерлаї СЗнтІ ЇЛО 
ЛІ. ПенДдь, Скрентоя 1Л0 

Ж 
ЇМ 
litO 
1.00 
1.Q0 
1.00 
1.00 
їло 
1Л0 

1 
1.00 
ЇЛО 
1.00 
ЇЛО 

Концерт ДВОХ ПОКОЛІНЬ 
В неділю 5 травня в Ака-

демії відбувся великий КОЙ' 
церт, І Ц Ь ЯОГО о р г а н і з у в а в 
професор Вадим Кіпа з метою 
допомогти Академії сплатити 
борг за будинок. 

У першому відділі внступа-
ла молодь: скрипаль Юрій 
Савченко, пДяяістн Юрко Са-
внцькин та Ірина Кіпа; спі-
вала молода італійська спінач-
ха Філліс Фаллета. Вокальні 
і скрипкові номери були під 
акомпаціяментом Ірини Кіли. 

У другому відділі BHcryna– 

в У ВАН у ЗДА 
оперний артист Олександер 
Неділько і Ізабелла Фомеяко-
Орловська. Володимир Лнс-
няк виступав з художнім чи" 
таииям. Вадим Кіпа (рояль) 
і Яро Мегасюк (скрипка) ви-
конали „Весняну сонату" Вет-
говена. Концерт відбувся на 
високому рівні. Всі учасники 
маля повний успіх і ввсту 
пали на біс. 

Після концерту Олександра 
Животко піднесла думку про 
те, що Академія повинна при-
дбати власний рояль і оакля-
кала до пожертв.на цю мету. 

ля відомі українські співаки: Тут же присутні склали S160-. 
” 1 ” т і І 11 

В НЕДІЛЮ, 12-го ТРАВНЯ Ц. F. 
о год. 4-ІЙ по полудні 

на цвинтарі CYPRESS H1LLS в Н Ю И О Р К У 
— відправилася — 

ПАНАХИДА 
по 

бл. IL Ольги ГРУДИ 
уродженої ЖУК 

ш 18-гг РІЧНИЦЮ ТРАГІЧНОЇ СМЕРТН 
НАШОЇ НЕЗАБУТНЬОЇ ДОНЕЧКИ І МАТЕРІ. 

Просяно Знайомих помолитися з я спокій ї і душі . 
Прнбяті горен: 

ОМЕЛЯН - батько 
МАГІЙ - яятм 
Ш Н А - донька 

,У. 

шГ 
'^-^-t-^t-^-^^Є-Чк^ 

Секретарі Відділів Українського Народного Союзу стеятів Ню Иорк. Ню Джерзі, ПенсильвеиіІ, Коинектикат. 
Массачуссет та інших! Заохочуйте своїх громадян та членів своїх Відділів до пасової участи у великій .врочистості 
Благословення цовозоудоваирі Української Католицької Каплиці на Союзівці! Організуйте спільні прогулянки аято-
бусамя! , ^^^^ 

Читайте українські книжки 
й газети, бо часте читаная 
веде до просвіти, а дроеиіта 

- це енда! 

-І Увага! РОЧЕСТЕР і ОКОЛИЦЯ! Увага! 
І В неділю, дня 19-го травня ц, р. 

полудні 

КЛЮБУ 
о год. 6-ій по 

Ш залі 
УКРЛШСЬКО-АМКРІГКАИСЬКОГО 

прн Гад сон Авеню 
— відбудеться — 

СВЯТОЧНА АКАДЕМІЯ 
П Р И С В Я Ч Е Н А ПАМ'ЯТІ 

Голови Директорії І Головного Отамана 

сл. п. Симона ПЕТЛЮРИ 
та голови Проводу ОУІІ 

сл. п. полк. Євгена НОНОВАЛЬЦЯ 
У П Р О Г Р А М І : 

СВЯТОЧНА ПРОМОВА (доповідач із Ню Иорку), 
ВИСТУП АНСАМБЛЮ БАНДУРИСТІВ, 

ДУЕТИ, Д Е К Л Я М А Д Ц . . . 
Д о численної участи запрошується В Ц Українське Гро-

надяяство Рочеетсру і околиці. 
ДІЛОВИЙ КОМІТЕТ 

т -^w^"f fT 

ОЮгТШіД^РАДА CYA ТД УКРДІИСЬЗ?Д СТУДЕНТСЬКА ГРОМАДА 
прн співучасті 

ВСК МОЛОДЕЧИХ ОРГАШЗАірі В НЮ ИОРКУ 
- алангажус -

Ґрадуаційний Бенкет і Баль 
Субота, 8-го червня 1963 року 

БАНКЕТ: год. 6:30 іеч. в БАЛЬ: год. 9-та веч. 

Заля Школи Св. Юра 
215 East 6th Street - NEW YORK ОТУ 

До участи в бенкеті запрошуємо всіх градуаитів середніх шкіл (High School) з родинами і прнятеля-
ми та всю студентську молодь. 

На балю при "GavideamBs" студентство вітатиме своїх нових колег. 
Вступ на бенкет і баль 55.00, ва баль 52.00. 
СГРШ В В Ч І Р в т щ ДОБІРНА ОРКЕСТРА 

Зголошения на боякет слід посилати разом з чеком або .,моні ордер-ом" на адресу: 
Mrs. lrene PADOCH, ТІ East 7th Street, NEW YORK 3, N.Y., Tel.: OR 5 3699 



ш 
СВОБОДА, ВІВТОРОК, 14-го ТРАВНЯ 1963 Ч. 90 ' 

вевьжтвнь -J^J. r...rr^rT , - . . . - , - g ТИ!, 

Жінка і дитина в 
рабства-

Про це Марта Чиж напнса-
ла книжку в 1962 році, ст. 
170. На обкладинці короткі 
відомості про авторку та опі-
нія видавців про книжку. Ви-
дано організаціями бувших 
репресованих і в'язнів - кон-
центраційннх таборів: СУЖЕ-
РО і ДОВРУС. Переклад з 
української мови Ольги При-
ходько. Присвячено книжку 
пам'яті чоловіка авторки. На 
кінці мана концтаборів. До-
лучсно ще фото Володимира 
Плоского, який жертвував на 
видання книжки 1000 долярів. 

Бібліографія вказує ва оз-
найомленість авторки з всіх, 
що. їорнасться теми. Це по-
важна кількість книжок -і бро-
шур; періодика та конституції 
СССР І УССР Передмова від 
видавців і вступне слово ав-
торкж вияснюють мету ви-
дания. 

Поділено книжку на 18 ус-
тупів. Перші чотири розділи 
займаються становищем роди, 
нн, жінки і дітей, як об'єкту 
переслідувань за привалеж-
ність до кляси і вІдповідаль-
ности їх за „провини" чолові' 
ка. У ^дальших уступах опн-
сано життя в карних таборах, 
місцях насильного переселен-
ня, сиротив в'язнів і голод 
на Україні. 

Мета авторки показати, що 
в дослідах над СССР не мож-
на спиратися на студії законів 
і офіційних відомостях, як у 
випадках інших країн. Тут 
скрнвасться все те, що не вн-
гідно показати. Крім того діє 
всіма мовами по цілім світі 
пропаганда, а в останні часи 
рафіниований підступ так зва-
ного культурного о б м і н у . 
Шлях ДО пізнаний правди та-
KHtft:– це свідоцтво тих, які 
самі пережили, публікації про 
пережите, свідчення чужин-
ців, які попали у табори поло-
нених різних національнос-
тей, спомини дипломатів 'і 
листування. Авторка послідов-
но йшла, за своєю методою. 
Ефект повний, читач бачить 
і рбзуігіс, для кого конститу-
ція писана і бачить, що це 
є тільки прокламація зовсім 
не обов'язкова для додержан-
ня її-супроти власних грома-
дяя. Праця добре ілюстрова-
иа числами, які промовляють 
самі за себе. Особливо npa– 
жають числа „ворогів наро-
ду". Це справді запаморочу-
ючі рекорди, яких не ДОСЯГ-
нуто ні в одній державі з 
пред-віку. Проступок одного 
члена родини поширюється 
автоматично ва цілу родину, 

НОВІТНІЙ системі 
-УССР 
а що винуватець став рабом 
держави, то і його близькі 
переходять иа цей статус 

У старому світі раб був по-
за законом, але не з причини 
своєї злочинносте — його азя-
ли в неволю і за законом до-
бн він ставав власністю nepe– 
можця. У СССР все навпаки: 
коли треба раба, його не бе-
реться отак правом сильного, 
його роблять злочинцем і так 
ставлять поза законом. Про 
раба треба було дбати хочби 
із мотивів практичних, цеж 
робоча сила, яка коштує гро-
шен, отже убивати раба не 
вигідно. В СССР нема страху 
- н а місце загублених душ 
будуть нові. Весь Союз ."для 
спостерігача збоку ЯВЛЯЄТЬСЯ 
ПІД тим зглядом якоюсь ВЄЛЄ-
теиською копальнею, з якої 
працівники НКВД під різнн-
ми назвами добувають „зло-
чннців". 

Пропорція „ЗЛОЧИНЦІВ" ДНВ-
но. велика, І мусі л а б вражати 
кожного дослідника. Можна 
б поставити питання: — А чо-
го то там так багато злочин-
ців, що аж цілі простори тре^ 
ба забудовувати карними та-
борами. бо в'язниць аж ніяк 
не вистачить? Тут найкра-
ще взяти приклад з України, 
де найлегще побачити, в чім 
справа. Україна найбільша 
територія з однонаціональним 
населенням, а це здорове ядро 
для вирощення індивідуаль-
ности думаючої, здібної' до 
критики, а це небезпечні за-
в'язкн. Отже треба змінити 
ментальність населення і ва 
те вживається всіх засобів-
гОлоду, ув'язнення, заслання, 
насильного переселення i'ne– 
реселення добровільного з 
підступом. На спорожнілі міс-
ця насаджуються московські 
колоністи. Такі.речі робилися 
в сивій давнині, чому ж не 
робити їх тепер. г І 

Нищення особистосте, тгіве-
ляція характеру до пряйнято-
го штандарту, нищення наці-
ональиого почуття,. прнналеж-
ности до суспільної пгуїга;, not 
чуття морального обов'язку 
супроти родини і ближнього 
відречення від духового жнт-
тя релігійного порядку. Все 
це мас замінити Ідея держави 
— величної світової імперії. 
Манія грандіоза, яка розрос 
тасться завдяки слабості І 
сліпоті ще донині вільних і 
потенціально сильних. Похід 
страшного Молоха топче мі-
льйони безборонних, а між 
ними жінок і дітей. Які люди 
можуть виростати в такій сис-

ПОЗИЧКА 
НА НОВІ 

АІТА 

ПЛАТНА ДО М МІСЯЦЮ 
(Забезпечення на ато може бути оключене) 

Сума 
позичка 
11.000.— 
31,500.-
S 2.000.— 
S 2.500.— 
5 3,000.-

ЗШсячна 
СШЛШТШ 

531.11 
щ 4о.вб 
3 62.22 
5 77.78 
5 93.33 

Уживані авта фінансовані за низькими ротами. 

HUDSON COUNTY NAT10NAL BANK 
JERSEY C1TY -

BAYONNE 
HOBOKEN 
UNION CITY 

WEEHAWKEN 
NORTH BERGEN 
GUTTENBERG 

темі, xifju; роботи і”знелгалені 
фанатики! 

Але представники системи 
свідомі того, що з таким мате-
ріялом не опануєш світу. Для 
того треба все ж таки свідсг 
мостн і н ш о г о порядку, не 
тільки ідеї комунізму. Назов-
ні з системи виглядає, наче б 
то тільки людина, позитивний 
абстракт, синтеза всесвітного 
громадянина-комуніста . Але 
в дійсності за нею стоїть на' 
ціонально свідома московська 
людина, російський патріот, 
вихований віками в дусі своєї 
зверхиости і права на пану-
вання та нав'язування іншим 
своїх категорій думання. Від-
речися від всього свойого, 
стань нічим і ніким, і тоді бу-
деш совєтським громадяни' 
ном-роботом, над яким завше 
буде стояти завойовник пат-
ріот-росіяннн. 

Марта Чиж у своїй вевели-
кій, але промовистій книжці 
без розводнення, без зайвих 
сантнмеитальних пасусів по-
казала мученнчий шлях укра-
їнської жінки-матері, здепра-
вованої молоді, безборонних 
дітей. Ці діти гинуть на краю 
шляхів, якими пройшли їх 
матері, а ті, які виживуть, ди-
чавіють і не будуть вони зна-
ти, яких батьків і чиї вовн 
Діти. 

Багато написано про кон-
цевтраційні табори. Але Мар. 
та Чиж вибрала те найболкг 
чіше, те, що може зрушити і 
камінне серце. Це доля укра-
їаської жінки, цієї основи ро-
диня, і дитини — цвіту май-
бутніх плодів, який гине не 
розцвівши ще в диких бур'я-
вах при битих дорогах. 

Те, що книжку видано в ан. 
глійській мові, є неоціниме. 
Вона невелика, речова, легко 
читається. Таку кннжку пода-
руеатн знайомій амернкансь. 
кііі жінці особливо рекомен. 
дується. В ній нема того сан-
тнметалізму, що відштовхує 
американського читача, який 
не любить себе мучити уява-
мя нещасть. Власне ця книж. 
ка насуває думку кожному, 
що помогти можна. Вже тим, 
що прочитавши, повіриш — 
помагає. І то не тільки тим, 
що мучаться, а самим собі. 

Видавці у своїй передмові 
добре написали: „Ситуація 
теперішня в Канаді і ЗДА вн-
дасться дуже подібною до 
становища в передреволюцій-
нін Росії... ускладненою ще 
підкопною діяльністю комуні. 
стів, дириґованою з Москви... 
Головна небезпека для нашої 
свободи і демократії полягає 
у тім, що наше суспільство 
самозадоволене і апатичне су-
протн світової загрози комуні-
зму, що люди не уявляють 
собі, яке буде їх життя, якщо, 
Боже борони, це здійсниться, 
а тому є схильні прийняти не. 
безпечне гасло — „Краще бу-
ти червоним, як мертвим", KH-
нуте для того, щоб приспати 
чуйність супроти жахливої 
загрози. 

Для нас та книжка може 
мати велике і важливе зна-
чення тому, що вона надасть. 
Ся для читання молоді, для я-
кої українська мова вже не-
раз видасться перешкодою. 
Ця книжка протверезить і 
тих, які хотять бачити на 
батьківщині якісь зміни на 
краще, щоб так заспокоїти се-
бс для кращого споживання 
вигод. Нічого кращого там не 
робиться, переселення йдуть 
своїм темпом і колонізація 
України продовжується. За-
спокоюватнея не приходить. 
ся, а треба далі працювати і 
ве жалувати гроша на працю 
відповідних організацій, зав. 
данням яких є добиватись 
правди у сильних світа цього. 
Нехай буде наш голос голо-
сом вопіющого в пустині, але 
вже свідомість того, що він є 
правдивим, приносить певне 
задоволення. Хто має вуха, 
нехай чує, а хто не може, чи 
нг хоче чути, то нехай пла-
тнть ціну свою. 

О. Жнвотко-Чергюва 

ЗАТЗТБОВЛШ ПОДІЯМИ В БІРМІІПТЕМІ 

Генеральний прокуратор ЗДА Роберт Кеннсді із своїм братом 
президентом Джаном Ф. Кеннеді на одній із зустрічей в 
Білому Домі, під час яких ,обговорювано справу напруженої 

ситуації а стейті Алабама. ' 

ОДВУ і МУН вітають у Шикаґо 
конгресмена з Індіяни 

Достойний конгресмен Вілі- Націоналістів, влаштовує Ко-

022 
ДВІ НОШ КАНЦЕЛЯРІЇ 

В. КУЗЬМИНСЬНОГО 
K B І я о 

М-Ш ІІв вуя. 
leraaka-Brlerwood 

TeL: OL 8-6330 

В Ю Я О Р Я 
98 2nd Атавш 

New York З, N.T. 
TeL: YU 2-2141 

НА ЦЬОМУ ТИЖНІ МИ ПРОПОНУЄМО: 
Kew Gardens — в род. мур., мешхаяия по 3 кімвал (бахсо-

аі). рент S3.80O. Ціна - 523.000. 
kanaka — 2 род. мур. в і 7 вед. кімнат, І гаражі, Мшшшо 

сабвеїв, Ціна - S32.500. 
ВПИВ (Zoo Park) - 8 род мур., вживаний по в 1 б кімнат, 

рент J6.700. Ціна - S32.500. 
Великая вибір 1 і 2 родинних домів у всіх околицях Квілсу. 

UNITED REAL ESTATE CO. 
Sas ш 

ф Забезпечення 
коштує 
так мало! 

ф Б р а к 
забезпечення 
коштує 
так 
багатої 

^ Забезпечіться 
в Українському 
Народному Союзі! 

ям Г. Брей, автор книжки 
„Рашен Фронтірс: фром Moc– 
ков ту Крущвв", одержить від 
М о л о д і Української Наці-
ональности „МУН" нагороду 
„Євгена Коновальця", як ве-
лнкий приятель визволення 
України, в суботу 25-го трав-
ня на спеціяльніЙ пресконфе-
ренції - прийняттю, що її ор-
ганЬує ОДВУ і МУН. 
Пресова конференція - прий-

няття відбудеться о год.в.30 
вечером в готелі Шермпн. 

Минулого р о к у „Фрідом 
Крусейдер" одержав від МУН 
конгресмен Флад з Пенселвс-
ніі на Конвенції МУН в'”Лі' 
гайтоні, П а 

В веділю 26-го травня, в 
авдиторії Школи ім. Шопсн 
конгресмен Г. Брей буде про-
мовцем на святі з нагодн25-ти 
ліття смерти сл.-п. Євгена Ко-
новальця, з а м о р д о в а н о г о 
большевнцькнмн агентами в 
Ротердамі. Дальшими про-
мовцямк на цьому Святі-Ака-
демії будуть: д-р Лев Добрян-
ськнй — президент УККА та 
президент ОДВУ —і проф 
Олександер Г р а н о в с ь к я в . 
Святочну Академію в 25-літ-
тя смертн Євгена Коновалвця, 
голови проводу Українських 

Українці творили найбільшу й найкращу 
групу в Параді Льояльности в Питсбурґу, Па. 

Пнтсбург — 4-го травня тут 
відбулася Парада Льояльнос-
тн з участю пнтебурзькнх ук-
раїнців. Сносю численністю 
та своїми народними строями 
українці творили найбільшу 
и найкращу групу в параді, 
що і ствердив голова ветера-
нів, які влаштували параду. 

Чоло української групи тво-
рили поважні члени УНСокн 
зу з Ембрідж, Па.: з Відділу 
161-го — Иосиф Литвин, Мя-
кола Чередарчук і Микола 
Кудра; з Відділу 276 — Ми-
хайло Шибінський і Теодор 
Грицнк. За ними маршували 
діти й пані в народних строях, 
а мужчини в козацьких стро-
ях, на чолі з поважним гсть-
маном в особі п. Данила Шпі-
кули, члена 53-го Відділу 
УНСоюзу в Питсбурґу. 

Українська група несла два 
транспаренти. На одному бу-
ли виписані такі слова: „В 

1933 році російські комуністи 
вимордували 6 мільйонів ук-
раїнція. Американці! Будьмо 
уважні! ” А на другому був 
такий к л и ч : „Стараймося, 
щоб Америка була сильною!" 
Тисячі, що приглядалися nor 
ходові, читали ці транспарен-
тн з увагою. t 

На трибуні, звідки відбира-
ли дефіляду, були мейор міс-
та Питсбурґу, к о мішіонерн 
повіту Аллеґоні, судді, та ко-
мандаяти ветеранів закордон-
ннх восн. 

В українській групі -також 
взяла участь в параді, Ідучи 
в авті з іншими, п. Марія Ма-
левич, бувша містопредсіднИ' 
ця УНСоюзу. 

Головним організатором ук-
раїнської групи був п. Ми-
хайло Комічак, директор міс-
цевої української радіо npor– 
рами. 

Н. Н. 

Весняний показ моди в Ютиці, Н. Й. 
Заходом 57-го Відділу Со- д о б р і .матеріяльні користі, 

чистий прихід в сумі 156 дол. 

мітет міста Шнкаго. 
Недавно видана к н и ж к а 

конгресмена Брея: „Рашен 
Фронтірс . . ” с зразком. Вона 
виявляс багато фактів про 
Росію, що досі вільному сві-
тові були загадкою. Конґрес-
мен Брей заявляє: „Світовий 
комунізм доказав, що він с 
нічим іншим, як тільки засіб 
російського імперіалізму. Ко-
мунізм служить російськ і й 
імперіялістнчній амбіції та 
російській філософії, яка про-
повідус, що людина мусить 
бути слугою держави". 

Про боротьбу України за 
визволення конгресмен Брей 
пише: „Треба підчеркнути. 
що незважаючи на майже 
300-літне поневолення Укра-
їзни Москвою, український 
національний рух проявився, 
як тільки почалася в Росії рс-
волюція і дуже скоро ПОШИ-
рнвея по всій Україні... ” 

„Правда, в жовтні 1920 р. 
російська армія о к упувала 
Незалежну Україну. Пізніше, 
щоб приборкати дух незалеж-
ности українців і приснлува-
ти селян віддати їхні надбан-
ня та прннятн комунізм, Ста-
лін постановив учинити штуч-
ннй голод на українських се-
лах". М. Б. К. 

Нассер скінчив ВІДВІДИНИ В Альжирі -
прибув до Югославії 

публікою лякаючись усклад-Београд. — Президент Об'ед 
яаної Арабської Республіки 
Гамаль Абдель Нассер скін-
чив свою 5-денну візиту в 
Альжирі, яку скоротив на два 
дні з уваги на смерть альжир-
ського міністра закордонних 
справ, та прибув з черговою 
своєю візнтою до свого „при-
ятеля" — югославського пре-
зидента Тіта. В Альжирі — 
за твердженням західньої пре-
си — крім загальников и х 
тверджень про арабську єд-
ність і египетсько-пльжнрську 
приязнь не вирішено нічого 
позитивно. Альжирськнй пре-
м'ср Махмед Бен Белла, хоч 
поєднюс арабський націона-
лізм із соціялізмом, так само, 
як Нассер, проте не квапиться 
до федераційного зв'язку з 
Об'єднаною Арабською Pcc– 

нення від нього для своїх вза-
смин із Францією та З Д А 
До того, всі африканські кра-
їннн наставлені тепер на „зус-
тріч на вершинах" афрнкан-
ськнх монархів, президентів 
і прем'єрів в столиці Етіопії 
Аддіс Абебі 22 травня ц. р. 
Подорозі туди Бен Белла ре-
візитуватиме Нассера 18 трав-
ня ц. р. в Каїре У спільному 
комунікаті Нассер і Бен Бел-
ла таврували „імперіалізм" 
і „КОЛОНІАЛІЗМ", маючи на 
увазі тільки західні країни, 
а не СССР, та закликали до 
„визволення П а лестини" і 
„привернення всіх прав Па-
лестинської Арабської Pec– 
публіки" — що є новим гас-
лом для боротьби п р о т и 
І з р а ї л ю . 

Короткі вістки 
ф Західньо - німецький уряд 

після довгих нарад рішив но 
вносити до парля менту законом 
проекту, який забороняв би иі-
моцькнм громадянам приймати 
працю в чужих крпінах для 
продукції хемічної, атомової і 
ракетної зброї. Уряд прийшов 
до переконання, що такий закон 
все одно не зупинив би НІМЄЦЬ-
ких атомових 1 ракетних вчених 
перед прийманням праці по їх 
фаху в інших країнах, як цс 
тепер діється головно :і ЦІЛОЮ 
групою атомово - ракетних ні-
мецькнх вчених в Сгнпт). 
ф .Австрійський автомобільний 

механік. 20-Р'чннй Гайнц Майз̂  
пер. замешкалий п Захід ньому 
Берліні, приїхав до Східнього 
Берліну, як „4jTKHHcnb", щоб 
відвідати свою наречену. Вія 
взяв П І П маму до свого мв-
ленького 1 дуже низького cnop– 
тового авта та втік Із ними на 
Захід, Ідучи з великою шпид-
кіотю зиґзаками поміж дротяні 
застави та попід дерев'яну 3H-
городу яа кордоні. Комуністич-
яа сторожа навіть не встигла 
стріляти за автом. 

ф Індонезійський президент 
С у к і ї р н о прибув уперше па 
Kp.N-жляку .Дріян'". що його І Я-
донелії доставили Сонети, до 
прилученої недавно до Індонезії 
Західньої ГВІ,,еі- ню була ПІД 
адміністрацісіо ГолляндІІ. Індо-
яезія сяяткус „визволення" -За-
хідньоі Гвінеї, яка по-ІядонезЩ-
ському зветься Іріян. 

ф Армія повідомляє, т о в 
липні цього року вона потребу-
ватиме 7.000 рекрутів. В травні 
ц. р. армія маг покликати 10 000 
рекрутіп. а в черпні ц р тільки 
4.000. Інші роди пброї не потре-
бують рекрутів, бо мають довсг 
лі добровольціп 

ф 3 Західнього Берліну nona– 

ли п е р е д а в а т и понад ..мур 
ганьби" на східній бік поділе-
ного міста пропогандивні заклн-
ки. вплітані в музичні точки. ЦІ 
нові гучномовці такі сильні, що 
чути їх на 2 - 4 милі. Постійно 
повторюється заклик: „Не стрі-
ляйте до втікачів, бо вони та-
кож німці". 

ф У Пейпіпгу генеральний 
секретар Товариства китайсько-
совстської приязнії ЧанГ Ч1г-
гшіянґ 1 совг.тський амвасадор 
С. В. Червоненко підписали 
,.плян співпршіі". який — за 
твердженням преси — стосу-
сться „культурного обміну" між 
СССР і комуністичним Китаєм. 

юзу Українок Америки влаш-
товано тут весняний показ 
моди. Праці було багато, але 
енергійним союзникам виділу 
вдалося допровадити розпоча-
те діло до успішного кінця. 

До успіху показу моди при-
чнннлася тісна співпраця всіх 
союзянок, що не жаліли часу 
і праці, щоб роздобути фонди 
на допомогу потребуючим за-
лншенцям в Німеччині. 

Хоч показ моди треба ува-
жати вислідом спільного зу-
силля союзянок, то п. Ірина 
Заларанюк є тією, що їй го-
ловно треба приписати успіх. 
Бона не лише вистаралася 
моделі з визначних фірм жі-
ночнх одягів „Шеврін" і „Пі-
керс", але також зайнялася 
підготовленням показу моди 
і ного в. цілості справно пе-
ревела. 

Конферансіс у к раїнською 
мовою провадила п. Оснпа 
Кропельннцька, а англійсь-
кою п-на Марта Продьків. 
Обі дуже добре вив'язалися 
з нелегкого завдання. Вони 
пояснювали в деталях най-
модніші весняні фасони cnop– 
товнх, пополудневих та вечір-
ніх туалет. Крім вище зга-
даннх моделів, ми мали змо-
гу побачити вечірні креації 
стилізовані і пошиті союзян-
кою п. Анною Бурак. 

Моделькамн були молоді 
ютицькі панночки, які, хоч 
вперще моделювали. поводи-
лися як справжні моделькв. 
Також з успіхом моделювали 
пані союзники. Як наддаток 
до весняного показу моди бу-
лн три модельки в стилевнх 
ураїнських строях — гуцуль-
щинн і Наддніпрянщини. 

Голова Відділу СУА п.Фа-
лнна Войтович подбала про 
відповідну рекляму. На всіх 
4-ох радіовисильнях, телеві-
зії і в місцевій пресі на про-
тязі 5-тн днів були ОГОЛОШЄН-
ня про показ моди. Рівночас-
но були пояснення ДЛЯ МЄШ-
канців Ютики, про організа-
цію та завдання Союзу Укра-
їнок Америки. 

Завдяки добрій реклямі бу-
ли присутні численні амери-
канські гості, в тому кілька 
жінок з американських хари-
тативних організацій, я к і 
прийшли, щоб запізнатися з 
українською жіночою органі-
зацісю, про яку вперше по-
чулн На терені Ютики. Хоч 
погода була дуже несприят-
лив, то й українці гарно від-
гукнулися і чисельно прнбу-
лн на показ моди. Приємно 
було бачити гостей із Сира-
кюз і Рочестеру. 

Була й мистецька nporpa– 
ма. П-на Галя Гнал відогра-
ла фортепіянове сольо, і вис-
тупав квартет „Веселка" під 
проводом п. Олени Кокодин-
ської. 

Перша спроба зовсім нової 
імпрези в Ютиці була успіш-
на, яка рівночасно принесла 

повністю переслано на допо-
могу потребуючим залишен-
цям в Німеччині. 

В. 3. 

ІРДВТМІИТ fTO( 
' 48 Е. 7th St. 

TeL: OR 3-3550, New York City 
Василасте П^ЧКУ Д"" Иднмх 
в Україну — в АРЦІ одержите 

все потрібне! 

^BUSINESS "OPPORTUNITY Ф 

ДЕЛІКАТЕСЕН-
ІТОСЕРНЯ 

Заснована понад ЗО р. Модер. 
фронт і влаштуваїшя. добре по-
ложення в Квінсі. Ідеал, для 
подружжя. Дає тепер 51.500 
тижнево. Можо дати багато 
більше. З втратою на скорий 
продаж. Огляньте, щоб оцінити. 

ST 4-89Ї4 

Р І З Н Е 

REAL ESTATE 
ASTORIA, N.Y. 

2-род. мур., город, сабвей. Ц1-
нш J24500. 

б род. мур., 2 крамниці, голов-
на евекю. Ціна 523.990. 

18 род. мур., марморові сходи. 
Ціпа 555.000. 

Ва муровані, олива, баксові, 
сабвей. 

MARATHON 
31-87 - 32nd SL, Astoria, U . 

близ. Broadway 
YE 2-3550 

НА ПРОДАЖ 
Після смертн в родині 2 род 
дім, вкл. бонгало в лісі, 11 миль 
від Port Jervis, І”миля від укра-
Інського центру, близько Деле-

вер ріки. Всі удогіднеиня. 
58.000. Інформуватись: 

BARAN MOTEL 
POND EDDY, N.Y. 
Tel.: 914-598-7851 
"бо New York CHy 

TeL: UN 4-0601 

ОКАЗПШО 
НА ПРОДАЖ 

Модерний зимовий будинок 
з огріванням, 60 акрів землі, 
власний отав і річка, 10 модер-
нвх бон гал, з будники, 40 кім-
нат, близько Союзівхи в гарній 
околиці, 600 стіп фронту до ао-
фальтової дороги. 570.000. 

Два модерні доми з огр1ван-
ням, боигала на сім родин, 14 
акрів землі,'басейн, чудовий 
краєвид. 535.000. 

8 кімнатний дім з огріванням, 
боигала ва сім родни, 20 акрів 
землі, 1000 стіл фронту до rafl– 
вею 1 1000 стіп фронту до 
окружної асфальтової дороги, 
річка через дорогу. 512.000. 

Stephan OLEKS1W 
P. О. Box 348 

KERHONKSON, N.Y. 

GRAMEBCY SH1PP1NG 
COMPANY 

Засноваїшй a 1947 p. Л1цен-
зованиА через Biiemno– 

силторґ в Москві, СССР. 
Дозвіл by ' Department of 
Banking arid insurance (USA) 

ami Bonded. 
Дарунки без мита до СССР 
Авта, мотрдшелі, роверн, ко-
леса, радіо, телевізії, музнч-
ні Інструменти, холодільни-
кн, машини джпрання, пнлс-
смокя, машини до шиття, 
фотоапарата, рушниці, го-
динннки і багато інших това-
рів. Вільне від мита. Гаран-
тіл достави. Дуже поміркова-
- ні ціни. Жадайте нашого 

повного каталогу. 
Смачні харчові пачки. 

Наш цінник мав дуже вели-
кий вибір. Жадайте його. 

Текстидьиі пачкв. 
Доставляємо до СССР гарні 
матеріали, обуву та одяг. 

Питайте за цінником. 
Гроші до СССР -

Гарантія достави до 2-х тиж-
нів. Повна виплата. Підписи 

відборця. 
СТАВКА: 9 рублів за 510.00. 
ОПЛАТА: до 535.00 - 53.50, 

понад 535.00 - 1096. 
GRAMEXCY, N. Y. 

118 Е. 28th St., Suite ІЮ6 
NEW YORK 16. N.Y. 

TeL: MU 9-0o'98 
GRAMERCY, N. J. 

744 Broad Street, Suite 925 
k NEWARK, N.J. 

Відкрито щоденно крім 
суботи 1 неділі. 

Tel.: 7692 

ЗЕЛА, ЯКІ БУЛИ УЖНПА-
НІ ВІД ТИСЯЧУ РОКІВ і 
ПРИНОСИЛИ ПОЛЕГШУ 

ПРИ БАГАТЬОХ 
НЕДОМАГАННЯХ 

ПОРУЧАЄМО ТАЮ: 
На ревматизм - Elde Root 

100 пігулок - 54.00; 
На болі нирок 1 міхура — 

Hebkaps, No. 85 - 100 nl– 
гулок - 54.00; 

На високе тиснення крони — 
Н.В.Т. - 100 піт. - 54.00; 

На нерви — зелові пігулки 
No. 91 - 100 піт. - 54.00: 

При „зміні життя" — Hot 
Flashes Corn Seal Corn-
pound пігулки, 100—54.50; 

Прн запаленні жовченого мі' 
шочка — ОВТ пігулки — 
100 - 54.00; 

Пра боляках шлунка Ulceri– 
пе — сконцентрований ек-
стракт зел - Щ -місячне 
лічення — 56.50. 

K1EHL PHARMACY, inc. 
заснована 1861. 

Chemists and Druggists 
109 3rd Avenue 

поміж 13-ою І 14-ою вул. 
NEW YORK, N. Y. 

Купуйте в .підприємствах, 
що оголошуються 

в „Свободі" 

ф FUNERAL D1RECTORS 

Theodore WOLJNN1N, inc. 
- Директор 

Похоронного Заведений 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N. Y. (0) 
TeU-QR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
A1R CONDlTlONED 

Заямаоться 
ПОХОРОНАМИ в СТЕПТІ 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні для всіх. 

Обслуга чесна ft найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так 1 
в ночі: 

J o h n 
KOWALCHYK 

129 GRAND STREET 
(cor. Warren Street) 

JERSEY C1TY 2, N. J. 
Те.: HEnderson 4-5131 

Петре ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИХ 

Займається Похоронами в 
BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ. 
Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK. N.Y. 
TeL: ORchard 4-2568 

TAP3AH, ч. 5030. Первісна битва за життя! 

TWISTING VOLCNTLV; 

TUCN PKAWtNG MlS KNllPCv HC 
LEAPCP TOWAKP ТИС ВЮГГС 
wrm PEUNC A U I L I T V . ^ ^ ^ ^ ^ 

BTCtGB rsaara THUS THC CNCAMCS CLASHED SNAKl.lNie4SLaeH1)0GxSTeKlK16^ 
TWO ttRUA CONTESTANTS yj А Й̂ МЬУаД. aATTLC POg LlPEl ' 

Сильно відскочивши вбік, 

Тарзан уник атаки тигра. 

А тоді, витягнувши с в і й 
і 

ніж, він прискочив до бестії з 

котячою звшшетю. 

о 

І так в о р о г и зударилнея, 
ричачи, завдаючи удари та 
бючися . . . Два понурі змагу-
ий в первісній битві за життя! 


