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КЕННЕДІ НАРАДЖУ-
ВАВСЯЗАЙЗЕНГАВЕР0М 

В РАСОВИХ СПРАВАХ 
т е л я ВБИВСТВА НЕГРИТЯНСЬКОГО 
ПРОВІДНИКА ЕВЕРСА В ДЖЕКСОНІ 

Вашингтон. — КОЛИШНІЙ перед респуйгакаяськішя кон-
презндент Д. Д. Айзенгавеп 
12-го червня на -просьбу W^to– 
го доку відвідав президента 
Кеннеді і ковферуваг. з ним 
довше як годину в страві три-
вожннх расових яепорозу-
мінь. Про зміст цісТ, четвертої 
вже, розмови теперішнього 
Президента із своїм полеред-
янком в Білому Домі, —' не 
видали жадного комунікату. 
але всі гадають, що Презн-
дент шукає підтримки у pec-
республіканців в справі нових 
законопроектів, які уряд мас 
предложитн Конгресові в най-
ближчому тижні в оправі лі-
квідації расових обмежень в 
ресторанах, готелях, школах і 
парках та при користуванні 
всіма публічними засобами. В 
столиці расова справа стала 
головною політичною пробле-
мою, після того, 12-го черв-
ня в столиці стейту Міссіссіпі 
Джексоні невідомий білнй 
злочинець із засідки застре-
лив 37-річиого вегритянсько-
го провідника Медгара Евер-
са. В столиці це скритовбивст-
во показало численним чле-
нам Конгресу, т о треба кон-
че, і то якнайскорше, ухвали-
ти нові закони в справі oxopo– 
ии громадянських прав. В Де-
партаменті Справедливостн 
побоюються, що може прийти 
до дальших яевідловідальних 
випадків і до проливу кровн. 
Департамент "Оправедливости 
вдоволений з того, що два не-
гритяиські студенти доволі 
легко вписалися до Алабамсь-
кого університету, хоч губер^ 
натор ^Ьллйс^осеЙиетні- ;чйа-
рався до цього -не допустити. 
Д. Айзевтавер -конферував із 
Президентом в присутності ВІ-
це - президента Лин дона Б. 
Джансова. Можна догадува-
тися на основі Айзенгаверової 
промови в дні 12-го червня 

ґресменамц, що колишнії" 
президент підтримує урядові 
заходи в справі громадянсь-
ких прав, які змагають до то-
го, щоб негритянське насе-
лення могло корнстати із сво-
Тх виборчих прав. Айзенгавег 
літепло відносився в своїй 
промові до інших урядових 
проектів в цій справі, кажу-
чи, що „ціла в'язка законів" 
не розв'яже расової проблеми 
Скритовбивство Бверса вик-
ликало ряд урядових заяв, і: 
яких висловлюється співчут 
тя та жаль і жах від такогг 
нечесного способу боротьби. З 
Білого Дому повідомили, що 
Президент був глибоко вра-
жений цим „актом варварст-
ва". Брат Президента, голов-
янй прокуратор Роберт Ф. 
Кеннеді був глибоко звору-
шеннй і негайно поручнв а-
ґентам Федерального Бюра Ін-
вестигацій допомогти місцевій 
поліції в Джексоні знайти 
скритовбнвннка. - Сенатор Т. 
Б. Мортон із Кентаки сказав, 
що справа нових протнрасо-
внх законів в Конгресі стає 
наглою. Крайове Т-во для По-
ступу Кольорових Людей в 
Ню Иорку визначило 510 000 
нагороди для того, хто допо-
може знайти злочинця. Об'-
еднані Сталевари Америки 
визначили 55 000 нагороди; с 
визначні нагороди інших ор-
ганізацій. Поліція знайшла 
рушницю, якою вбито Бверса. 
Заарештовано 51-річного біло, 
го чоловіка, запідозреного у 
вбивстві, але після кількаго-
диютс^^тіТресігухаиня вяпу-
щено на волю. Після вбивства 
почалися в Джексоні демон-
страцДЇ негритянського насе-
лення, під час яких поліція 
заарештувала численних де-
монстрантів. Демонстрації бу-
ли і в інших місцевостях. 

Заповідають близьке підписання договору 
про працю в сталевій індустрії 

Вашингтон. — Голова Спіл-
хи Об'єднані Сталевари Аме-
рики, ДейвІд МекДоналд. 
скликав збори викопної ради 
на перші дні найближчого ти-
жня, щоб вирішувати справу 
продовження контракту про 
працю із сталевими корпора-
ціямя. Цьогорічні переговори 
про договір про працю ведуть-
ся без звичайних давніших 
погроз про страйк, як це бу-
вало впродовж попередніх 25 
років. Дехто вже сподівається, 
що найближчого тижня може 
відбутися підписання нового 
договору, хоч представник 
Спілки Сталеварів заперечив, 

що вже прийшло до порозу-
міння. І робітники і працедав-
ці хотіли б, щоб у виборчому 
1964-му році не відбувалися 
переговори про працю, тому 
стараються продовжити конт-
ракт до 1065 або й 1966-го 
року. Сталеві компанії радо 
погоджуютея на деякі дома-
гання сталеварів, між іншим і 
на продовжені платні вакації. 
Переговори ведуться на терені 
Комітету людських зв'язків, я-
кнй складається з представ-
ників сталеварів' і сталева-
рень. Крім вакацій лорушу-
ють у переговорах справу ста-
речих пенсій і заробітних пла-
тень. 

Губернатор Ромні хвалиться добробутом 
у стейті Мишиген 

Леясінґ, Миш. — KoHTpo– 
льована республіканцями ле-
Гіслятура закінчила 8-го черв-
ня цьогорічну сесію, ухвалнв-
ши стейтовий бюджет в сумі 
5550 342 967, на три мільйо-
ни більше від пропозиції гу-
бернатора Джорджа Ромні. і 
иа 528 000 000 "більше від бю-
джету демократичного губер-
ватора Джава В. Свенсона в 
минулому році. Губернатор 
Ромні може похвалитися тим, 
що в районі Детройту число 
безробітних виносить тільки 
61 000, що с найменшим чнс-

лом в сімох роках, а число 
СТЄЙТОВИХ беЗробіТЯИХ CTBHO-
вило 136 000, найменше від 
жовтня 1962. Цьогорічні стей-
тові податки дали вже на 
572 міль, більше прибутків в 
порівнянні з мни. рроком В 
квітні ц. р. мишнгенські ВИ-
борці схвалили в референдумі 
нову стейтову конституцію, 
яку підтримував губернатор 
Ромні. Цього 55-річного гу-
бернатора згадують між мож-
лнвими республіканськнми 
кандидатами на президента в 
1964-му році. 

В А М Е Р И Ц І 
т Колишній еенатор респуб-

лікаиець із Коннектикату Пре-
скот Вуш заявив, що він вірить 
в те. що велика Республікансь-
ка партія не впаде так низько, 
щоб в 19в4-му .році найменува-
ла иа кандидата на президента 
нюпоркського губернатора Нел-
сона А. Рокефеллера. який роз-
вівся зі своєю дружиною 1 за-
липгав свої Діти .та намовив мо-
лоду жінку залишити свої діти 
і свого чоловіка. 

т Американський астроном, 
професор Гарвардського ун!-
ворситету Карл 3. Саґан твер-
дить, що коли б чоловік дістав-

ся на Місяць, то він із трудом 
міг би там довідатися за доло-
могою наймодерніших інстру-
ментів про те. що на Землі 1с-
нус життя. Світла Лос Андже-
лесу ані велика експльозія на 
Землі не свідчили б про те, що 
на Землі с життя. 

а Озброєні в крісн венесу-
ельські прокастрівські терорис-
тн заатакувалн 1 спалили три 
американські магазини з авто-
вими опонами. Вартість тих ма 
газинів оцінюють на один міль-
йоі! долярів. Один сторож ма-
газину пізнав в терористах 
членів венесуельської Комуніс-
тнчної партії. 

У ДЕНЬ ПРАПОРУ - ВСЮДИ ЗІРКИ 
І СМУГИ 

У п'ятницю, 14-го червня, 
припадає в Америці День 
Прапору і в тому дні ввесь 
американський нарід, зокре-
ма шкоди та федеральні, 
стейтові, міські і громадські 
установи віддають окрему по-
шану своєму прапорові ля-
..Давній Славі" із зірками та 
смугами, що символізує най-
кращі прагнення і найбільші 
досягнення людини: волю, 
справедливість, народоправ-
ство, рівні права та можлн-
вості для всіх, за які йде віч-
внй змаг у світі. В День Пра-
пору на багатьох не тільки 
урядових, але й приватних 
будинках гордо повіває цей 
символ, а в Менсфілд, Огайо 
— як це видно на фотографії 
— один із членів Громадсько-
го Комітету для пошанування 
прапору інсталює прапори на 
метрах для контролі парку-
вання автомобілів. 

Твориться новий військовий бльок 
проти китайських комуністів 

Маніля. — Індонезія, Маля 
і Філіппіни проголосили за-
плянування спільного Ьбо-
ного союзу проти підривних 
акцій „в будь-якій формі або 
прояві". Водночас м і ністри 
закордонних справ названих 
трьох держав ПІВДЄННО-СХІД-
вьої Азії й Океанії зверну-
лнсь з закликом до голів сво-
їх держав, щоб вони започат-
кувалн „конфедерацію країн 
малайського п о х о дження". 
Щодо спірної справи створен-
чя нової держави МаляйзіІ. 
зіля чого заходяться Маляй-
тіька Федерація і Британія, то 
ггерлжено взаемне пррозумія-
чя. Висліди цієї чотириденної 
чонференції міністрів закор-
іонних справ в Манілі мають 
бути затверджені на з'їзді 
президентів Індонезії і ФІЛІП-

Уряд плянує збудувати постійну етаи,ію 
з астронавтом в космічних просторах 

Вашингтон. — 3 урядових стадії мала б виносити коло 
дсл. 2,500,000,009. Внпущен-кол повідомляють, що вже 

ведеться досліди в тому нап-
рамі, щоб в космічних npocro– 
рах збудувати постійну ста-
ц:ю. в якій був би астронавт 
та кружляв би довкола Землі. 
Ця стація мала б.почати дія-
тн зараз після того, як буде 
здійснена програма Аполло, 
цс значить, ще перед 1970-им 
роком. Теперішня праця в 
цьому напрямі ведеться в тій 
цілі, щоб вирішити, коли тре-
Cm б почати працю над здій-
енс'нням цієї програми, і хто 
мав бн нею зайнятися. Гада-

ня цієї стації мало б відбутн-
сн чотири роки після ухва' 
лення перших видатків на 
цю ціль у федеральному бю-
ДЖЄТІ. В Першому РОЦІ ЦІ ВИ' 
датки мали б виносити тільки 
;:ол. 200 мільйонів. Залога цІ-
єї космічної стації в косміч-
ш:х. просторах мала б скла-
датнея з 4-5 астронавтів. Прн-
наймні один із них повинен 
кружляти довкола Землі прн-
наЙмні один рік, щоб можна 
було досліджувати вплив по-
буту в районах невагомості! 
иа людський організм. Ця 

їсть, що вже в бюджеті на j стація, це посередник між ле-
1965-HftfpiK, це значить вже і том до Місяця і мандрівкою 
в січні 1964-го року будуть до Венерн або Марса, що мо-
прнзначені гроші на що ціль, гло б відбутися десь коло . . .. 
Првблизиа^іяиа іеоилів.тіеІ198(ИЧ)^ГіОм^ УРВДУ В ІТРЛІІ ЗЯЛВЖИТЬ 

УКРАЇНЦІ КАЛІФОРНІЇ ПРОВЕЛИ 
ПРИКЛАДНУ АКЦІЮ В 30-ту РІЧНИЦЮ 

ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ 
Денвер. (К. К ) - Переді 

мною з десяток аркушиків, 
писаних на машинці, більших 
і менших, в українській та 
англійській мовах. Це все, 
що забрала підготова акції 
Відділу УККА в Сан Фран-
сіско, Каліфорнія, для вша-
нування пам'яті жертв голо-
ду в Україні, створеного Moc– 
квою ЗО років тому, щоб ЗЛ0-
мнтн національний та еконо-
мічний спротив українського 
народу. 

Серед цих аркушиків є. лист 
до українців у Сан Франсіско. 
який був першим кроком у 
підготові акції, з проханням 
взяту участь в ній. С лист 
до шефа міської поліції, в 
якому повідомляється п р о 
плян та форму демонстрації 
і прохається дозволу на неї. 
Є листи до редакцій газет із 
запрошенням на пресову кон-
ференцію. І нарешті є летюч-
ки, які роздавано публіці під 
час демонстрації. 

Демонстрація була добре 
обдумана і мала, якто кажуть. 
„руки та ноги". Тому не диво, 
що увінчалась вона успіхом. 

про який кажуть відгуки .в 
газетах. „Сан Франціско Ек-і 
земайпер" з 27-го квітня, у 
статті „Українці пригадують 
російський терор" писав: 

„Нині тут буде відзначена 
30-та річниця штучного голо-
ду в Україні, який забрав від 
б до 10 мільйонів жертв. Вче-
ра д-р Яр Славутич схарак-
тернзував той голод. створе-
нпй комуністичними волода-
рями, як засіб для здавлення 
спротиву, що його украінсь-
кни нарід по-геройськи стп-
вив комунізмові та насильній 
колективізації. Д-р Славутич 
с професором в Альбертсько-
му уніерентеті. в Канаді, а 
приїхав він сюди, щоб внго-
лосити доповідь на Словянсь-
кій Конференції при Стен-
фордському університеті. ПІЛ 
час того голоду д-р Славутич 
був 15-літнім юнаком. Його 
з батьками арештували, але 
по дорозі на заслання йому 
вдалось втекти, і від того ча-
су він не Саиив своїх батьків 
та сестер. Коли комуністи 
побачили, що жадні погоози 

(Закінчення на crop. S-ій) -

Василь Гасій, колишній гол. контролер УНС 
та видатний діяч, помер в Ню Джерзі 

Матаван, Н. Дж. — У вівто-
рок 11-го червня 1963 ввечері 
тут у своєму домі помер на 
78-му році життя довголітній 
та один з найбільш витрива-
лих діячів Українського На-
родного Союзу .колишній йо-
го головний контролер та дов-
голітній секретар 204-го Від-
ділу ім. Агапія Гончаренка 
в Ню Иорку, славної пам'яті 
Василь Гасій. Покійний noxo– 
див з Виспи, Рогатинського 
повіту. До Америки приїхав 
50 років тому, І вкоротці піс-
ля того вступив до УНСоюзу 
та став його активним діячем. 
Упродовж 30 років виконував 
функцію секретаря. початко-
во 211. опісля 245. а від 16 
років 204-го Відділів. На 15-й 
конвенції УНС, що відбулася 
у Філадельфії в 1920-му році, 
був обраний на ' головного 
контролера та виконував цей 
уряд упродовж однієї каден-
ції. Брав активну участь у ко-

жній організаційній кампанії 
УНСоюзу та належав до най-
більш успішних оргаяізато-
рів. Був активний та жерт-
венний також у своїй громв-
ді. Мешкав постійно в Ню 
Иорку. тільки перед кількома 
місяцями перейшов жити до 
Матаван в Ню Джерзі, де й 
помер, осиротивши дружину 
Варвару, дочок Марію. Кате-
оину, Ольгу й Оксану та сина 
Володимипа і трьох зятів та 6 
внуків. Його тлінні останки 
зложені в похоронному заін-
денні Петра Яреми в Ню Иор-
ку, з якого в'суботу, 15-го 
червня, відбудеться похорон 
на Український Православ-
ний Цвинтар у Бавнд Бруку. 
Смерть цього видатного і за-
служеного громадського та 
союзового діяча залишає зно-
ву велику прогалину та вн-
кликус великий жаль. Па-
м'ять про нього збережеться 
назавжди. 

дуть подані до відома Гене-
ральяому Секретареві Об'сд-
наних Націй. В офіційному 
комунікаті сказано, що ,.мі-
ністри були одностайні в то-
му, що ці три країни несуть 
найпершу відповідальність за 
збереження с т абільности і 
безпеки в тому обширі проти 
підривної акції в будь-якій 
формі і прояві, щоб затрима-
ти свою національну особо-
вість та запевнити мирний 
розвиток своїх країн і свого 
обширу, згідно з ідеалами й 
інсліраціями своїх народів". 
Міністри не скрипали, що річ 
іде про захороиу проти кому-
но-китайської небезпеки. Ко-
ментаторн твердять, що Індо-
незія насправді заздалегідь 
шукає захисту у Британії, 
яка є союзницею Маляїв, та 

пін та прем'єра Малайської (в Америці, яка є союзницею 
Федерації, після чого вони бу- Філіппін. і 

Західня Німеччина 
своїх дипломатичних 
Б о н н . — Колишній за^ід-

чьо-німецький міністер війсь-
'ових справ Франк Иосиф 
Штравс. все т е дуже впливо-
?ий чоловік, як лідер бавяр-
?ької Христ. . соціялістичяої 
Унії, вернувшись З ВІДВІДИН 
в Ізраїлі, куди їздив за зго-
дою від канцлера Аденауера 
і міністра закордонних справ 
Шредера, закликав у публіч-
нін заяві західяьо-яімецький 
уряд до нав'язанвя диплома-
тичних зв'язків з Ізраїлем. 
Таких зв'язків тепер нема, 
дармащо Західня Німеччина 
підписала в 1953 р. з Ізраїлем 
юговір, за яким виплатила 
"юму вже 700 мільйонів дол. 
титулом відшкодування з а 
матеріальні шкоди жидів з 

розглядає справу 
зв'язків з Ізраїлем 

часів Гітлера; иа основі того 
договору є в Кельні постійна 
ізраїльська ніби-то торговель. 
на місія, яка пготе с фактич-
ннм також політичним penpe– 
-ентантом Ізраїлю. Штравс 
бере на увагу острах німців, 
що формальне визнання Ізра-
Ілю та обмін дипломатичними 
представниками викличе не-
ппихильну реакцію з б о к у 
^пабських держав, які можуть 
тоді м статися в и з н а н н я м 
Схічньої Німеччини. Однак 
він звертає увагу, що COBCT– 
ський Союз мас в Єрусалимі 
великий будинок амбаеади, а 
все ж Об'єднана Арабська 
РЧШШФбЩр0 свою зброй-
нусилу збудувала на доста-
вах від СССР. 

ВІД ЛІВИХ СОЦІЯЛІСТІВ 
Рим.— Альдо Моро; ге-

неральний секретар Хрнсти-
чнсько - демократичної партії 
деснґнованнй на нового іта-
лІйського прем'єра, звернувся 
офіційно до лідера лівих со-
пЗялістів Пістра Ненні з про-
позкцісю підтримати й о г о 
уряд у парляменті. Таким 
чином Альдо Моро рішився 
На продовжування концепції 
центро-лівого уряду, який міг 
би вдержуватись тільки зав-
дяки тому, що ліві соціялісти 
стримувались би від голосу 
вання v найважливіших спрл-
вах і тим самим вможлнвлю-
вали урядові діставати біль-
шість. Центральний комітет 
лівої Соціалістичної парт і ї 
мав вирішити цю справу ь 
четвер 13 червня ц. р. Дві 
важливі справи ділить почи-

ції Альда Моро і Пістра Нен-
ні: відношення до Північно-
атлантійського Союзу (НА-
ТО) і відношення до кому-
ністів. Альдо Моро є рішучим 
прихильником участи Італії 
в НАТО. а Невні хоче ту 
участь послабити, і Альдо 
МорО ХОЧе ГОСТРІШОЇ ПОВЄДІИ-
кн супроти комуністів, а Пі-
стро Ненні, недавній союзник 
комуністів, протестує проти 
будь-яких антикомуністичних 
репресій. 

9 ..КОМСОМОЛЬСЬКА ІТрішла" 
зажадала введення кари смерти 
на торгівців наркотиками. При 
цій нагоді виявилось, що торг 
наркотиками буйно процвітас і: 
підеоаетських посілостях на те-
роні Азії, зокрема в Казахстані, 
до недавно засуджено нп 
смерть керівника одної каварні 
г,а продаж наркотиків, нп чому 
він яаоопив к. 350.000 долярів. 

ВИСТУП КЕННЕДІ 
ЗРОБИВ ВЕЛИКЕ 

ВРАЖЕННЯ В МОСКВІ 
Москва. — „Ізвсстія". по-

руч із московською „Прав-
дою'' керівний орган в Совсг-
ському Союзі, передрукували 
в цілості промову президента 
Дж. ф. Кеннеді з минулого 
понеділка, в якій він закли-
кат до переламаний холодної 
війни в ім'я тривкого миру та 
заповів припинення Амерн-
кою атомових детонацій в ат-
мосфері. В історії американсь-
ко - совстських взаємин від 
кінця останньої війни стало-
сл третій раз, що совстський 
уряд казав подати в цілості 
текст промови американсько-
го президента. ,,Ізвсстія" по-
дали були текст інавгурацій-
ної промови пік'зндента Кен-
неді 21 січня 1961 р. і текст 
інтерв'ю Президента, що йо-
ГО ВІН дав зятеві Хрущова. 
Алексссаі Аджубесву, редак-
торові ,,Ізвсстій", 28 ЛНСТОПП-
да 1961. Факт появи згаданої 
промови Президента, в якій 
віь закликав до миру та пал-
ко поручав підписання дого-
вору про припинення ядрових 
експериментів, західні комен-
тьтори вважають за доказ 
прихильного враження, що 
його та промова зробила на 
кремлівських володарів. З 
уваги на загальний тон тієї 
промови большевицькі дикта-
тори не завагалися надруку-
вати ту промову в цілості 
дармащо в ній були й гострі 
критичні завваги на адресу 
комуністичних режимів, які 

— казав Президент — булл 
несильно накинені народам, 
ще їх не хотіли; у тій своїй 
промові Президент таврував 
теж приглушування Совста-
мн закордонних радіопере-
дач із страху, що вони пош-
КОДЯТЬ КОМУНІСТИЧНОМУ СВІТО-
глкдові. „Ізвсстія" мають иа-
клад 4.500.000 примірників. 
В Москві й інших совстських 
містах те число ,.Ізвсстій" бу-
ло негайно розхоплене підсо-
вєтськимн читачами, жадіб-
ними на кожне вільне слово 
з-поза залізної заслони. Про-
те, західні обсерватори в Moc– 
кві далі твердять, що нема ве-
ликої надії, щоб заповіджені 
на половину липня иові nepe– 
говори в Москві про договір, 
який забороняв би всякі яд-
рові експерименти. увінчалн-
ся кращим успіхом, як доте-
перішні 5-річні переговори 
НР цю тему. Представником 
ЗДА на тій конференції буде 
заступник державного секре-
т:-ря Аверелл Гарриман. Бри-
танію репрезентуватиме міні-
стер науки .,вайкаввт" Гейлс-
гем. а Совстський Союз, ма-
буть, Васілій Кузнсцов. Нев-
тральні члени Женевської 
конференції роззброєння вн-
словили велике вдоволення з 
приводу заповідження атомо-
вої , конференції в Москві. 

j Бразилійський делегат відчи-
тап заяву свого уряду з цього 
приводу, що висловлював 
свій ..ентузіазм і надію". 

СССР проти позбавліовання голосу 
задовжених Членських держав ОН 

Об'єднані Нації. — Совстсь-
кий Союз'иовів на терені .ОС-
єднаних Націй кампанію npo– 
ти застосування в практиці 19 
статті чартеру ОН, який нака-
зус позбавляти голосу тих 
членів, які залягають з свої-
ми членськими внесками біль-
ши двох років. Микола Федо-
рейко передав в Цій справі об-
ширне меморандум Генерал ь-
ному секретареві ОН У Тян-
тові, в якому він квестіо'нус 
ту точку чартеру ОН. Він 
твердить, що там не говорить-
ся про автоматичну втрату 
права голосу і що та точка 
тільки тоді може бути nepe– 
ведена в життя, коли в кож-
ному окремому внрчдку ПЄ-
реведеться голос^ання на 

Генеральній^ Асамблеї. А що 
це .важлива справа'', то"Фе-
дорехко вимагає двох третіх 
голосів за евентуальне по-
збавления голосу членської 
держави. Крім того, Федорен-
ко твердить, що ця точка сто-
сусться тільки членських ВНЄ-
сків, а не задовження. яке по-
стало з неплачення грошей 
на ..нелегальні" мирові місії, 
ведені Об'єднаними Націями 
в широкому світі. Тому, що 
СССР не заплатив і не хоче 
платити ні сотика на міжна-
родне військо ОН в Конго і 
на прикордонні Ізраїлю та 
Єгипту, то його задовження 
дійшло вже до такої суми, що 
1 січня 1964 року переступить 
висоту дворічних зобов'язань. 

Друга конференція українських істориків 
відбудеться в Ню Йорку цієї суботи 

Ню Порк. (О. Ф.) - - Пісї 
суботи, 15-го червня 1963. тут 
v приміщеннях Української 
Вільної Академії Наук (УВ-
АН) у ЗДА о годині 9:30 ра-
яо почнеться друга з черги 
конференція українських іс-
ториків та дослідників су-
спільно - політичної думки і 
громадських рухів 19 і 20-го 
століть. Приблизно два роки 
тому група молодших праців-
ників історії, ПОЛІТИКИ, ЄКОНО" 
мії та інших суспільних наук 
згуртована коло Української 
Вільної Академії Наук у ЗДА 
почала працювати над enpa– 
вою пожвавлення дослідів ук-
раїнознавчої п р о б лематнкн 
минулого і сучасного. Резуль-
татом цієї праці була перша 
наукова конференція, що від-
булася в Ню Иорку 9-го черв-
ня 1962 року й була прнсвя-
чена питанням стану укра-
їнознавчих наук в Україні й 
за кордоном. Тим часом ініці-
ятивна група істориків т а . до-
слідиикіа суспільних наук 
опрацювала плян видавання 
окремого нового журналу під 
назвою „Історичний Збірник". 
Метою цієї публікації є ство-
рення відповідного форуму 
для появи наукових праць з 
різних ділянок історії Укра-
Іни та її політично - суспіль-
них проблем. Збірник цей мав 
би виходити українською мо-
вою (з короткими резюме 
статтей англійською мовою), 

спочатку періодично, а зго-
дом як постійний історичний 
та українознавчий журнал. 
Матеріали до першого тому 
.Історичного Збірника" вже 

майже г о т о в і . Редактором 
цього тому с Всеволод Голуб. 
ничИй. Оформилася Редакцій-
чо - Видавнича Комісія з про-
фесором О. Оглоблином на 
чолі та д-ром 1. Лисяком-
Рудницькнм. як діловим ре-
дактором Перший том ,,3бір-
ника" міг бн появитися ще 
цього літа, якщо б на це були 
відповідні фонди. Члени Ре-
дакційно - Видавничої Комісії, 
редакдори-й автори провадять 
усю працю зовсім безкорисно. 
Навіть вони самі зложили 
вже на цю ціль відповідні 
грошові внески. Поява цього 
важливого нового видання 
одначе цілковито залежить 
від моральної та матеріальної 
піддержки з боку прихильни-
ків вільної української науки. 

9 Пакігтин 1 комуністичний 
Китай порозумілись щодо ЛЄ-
тунської комунікації. ПакІстан-
ечка летунська лінія дістала 
дозвіл на користування лето-
вищами н Кантоні і Шанґаю п 
леті а столиці Пакістану Kapa– 
чі до Токіо, а комуно - кнтая-
ські літаки будуть зупинятись 
на пакістанських летовнщах н 
Карачі я Дакка. Це перший ви-
падок, що китайські комуністи 
погодились на приземлювання 
на території Китаю пасажмрсь-
ки.г літаків У. транзитному ле-
тунськиму русі. 

Бритійські міністри 
на „аферу 

Лондон. - - Хоч офіційно не 
подано ніякої вістки про ннс-( 

лід засідання бритійської na– ! 
дн міністрів з середи 12 ц. м.. j 
що його прем'єр Геролд Мек-: 
міллен скликав у зв'язку з т. j 
зв. ..аферою Профумо". яка 
спричинила днмісію військо-
вого міністра Джона Профу-
мо і потрясла публічною опі-
нісю. проте газети твер-
дять. що в цін справі нема од-
ностайного становища всіх 
членів уряду Мекміллена. 
Мекміллен зажадав від чле-
иш свого уряду колективної 
солідарности та підтримки 
його становища. Мекміллен 
вважас. що головним момен-
том в отій скандальній історії 
с те. що насправді ніякі вій-
ськові тайни не дістались до 

поділені в думках 
Профумо" 

відома совотського морського 
ятташе капітана Євгенія Іва-
нова, який в той сам час втри-
МУВЯВ близьке знайомство з 
21-річною модельною Кристи-
ною Кілер. як її приятелем 
буг також міністер Джон 
Профумо. Проте публічна опі-
кія і частина брнтійських мі-
ністрів вважають, що без увп-
ги на питання безпеки краї-
ни. в даному випадку на пер-
шому місці стоїть проблема 
моралі і що тому уряд повн-
неь податися до димісії. щоб 
можна було його переформу-
вети і відзискати втрачене в 
народі довір'я. На такому ста-. 
НОВИЩІ буцІМ-ТО СТОЯТЬ МІИІ-
стер здоров'я Іноч Повелл. МІ-
ністер освіти Едвард Боіїл І 
м:ністер мешкальних справ та 
самоуправи Кейт Джозеф. 

У СВІТІ 
а В Мюнхені звільнено д-ра 

Маркса Фрауеидорфера. засту-
пника скарбниі:я найбільшої 
пертії п Баварії. Хрнстиянсько-
СоціяльноІ Унії. від млі.к-
дів. що він був колись nepco– 
нальним адьютаїгтом Гайнріха 
Пкмлера. Виявлено, що він та-
i.iis– адьютаїгтом ніколи не був. 
зпте дійсно належав впродовж 
в-ох тижнів до штабу Гіммлера. 
кслн був комісарем поліції в 
Мюнхені. Через те своє минуле 
вік не міг кяндндувати на пос-
ла в останніх виборах в Бава-
рі; 

т 90 монахів - буддистів у 
Гонґ Конгу проголосили, що 
б.чдуть впродовж цілого дня 
..проганяти злих духів" з то-
го понад три мільйонового м1с-
та Таку церемонію вони nepe– 
водили впродовж 10-х годин в 
сноєму центральному буднику в 

Гонг Конґу. де „злі духи" ро-
билн їм всякі пакості. Тому во-
ни зацитькували злих духів 
співанням відповідних пісень, 
скроплюванням долівок і стін 
.,сьятою" водою і спалюванням 
різних зел. 

в У Південно - африканській 
Унії, на прикордонні з сусідні-
ми брнтійськимн посіл остями 
уладжено три великі табори, в 
яких будуть „тимчасово" прн-
міщувати всіх тих, які неле-
ґально прибули до Південко-
африкаиської Унії і бувають 
відтіль вндалювані чи насиль-
ио репатріовані. Це ніби не 6v-
fljTb в'язниці ані концентраціи-
ні табори, але цей новий крок 
біло - расистського уряду Пів-
денкої Африки викликав нову 
бурю протестів збоку чорних 
африканських держав. 

www.svoboda-news.com
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Расові проблеми 
Вислання федерального війська на терен 

університету Алабами в Тускалюзі у вівто 
рок 11-го цього місяця, драматична промова 
президента Кеянеді через радіо в той самий 
день із закликом до народу про повне жит-
тьове зрівнания муранів, його заповідь 
щодо зголошення нового расового законо-
проекту та вбивство 37-річного муринського 
діяча М. В. Еверса в Джексосі. Мессачусетс. 
— це останні ланка в дуже довгому лан-
цюзі подій в історії расових відносин в ЗДА. 
Вона знову стали найважливішими подіями 
дна в Америці та, ва жаль, дали нову нагоду 
комуністам до ворожої Америці пропаганди. 
Проте, расова проблема в Америці народи-
ляеь не сьогодні, а ще в 1619-му році, за брн-
тійського панування, коли перший корабель 
а транспортом чорних невільників прибув 
а Африка до Джеймставну у Вірджінії. Від 
чого часу до 18-го грудня 1865-го року, коли 
схвалено 13-ту статтю Конституції про ска-
сування невільництва, проплило в цій ма-
терії не тільки багато слів, але й багато 
крови, включно з кров'ю Абрагама Лін-
кольна. Все одно у святковане недавно сто-
річчя Громадянської війни расова пробле-
ма в Америці ще існувала, як жива й ак-
туальна спадщина минулого. 

Загострилася ця проблема в останніх 
тижнях внаслідок ступневої зміни тактики 
проводу мурннської спільноти в Америці. 
Крайова Асоціація для Поступу Кольоро-
вих Людей (NAACP), яку вважала за про-
від кругло 20-ох мільйонів муринів у ЗДА, 
велж кампанію за повне зрівняння муринів 
Із білими мирними способами, проводячи 
справу за справою через усі суди включно 
3- Найвищим' Судом і після того, спираю-
чнсь на прецеденсійннх ухвалах того Су-
ду, боролась за ступневе здійснювання тих 
^тсвал в життьовій практиці. Лідери цісї 
організації закликали своїх расових одно-
плеиінннків до терпеливості!. Ту саму заса-
ЖУ проповідували й Уряди — попередній 

Д. Айзеягавера і теперішній Дж. Ф. 
гннеді. Але не всі і не всюди відзначаються 

іалявКто. До того ж серед керівних 
ганських кол позначилось розчарування 

внаслідок того,' що в перших двох роках 
свого урядування' теперішній Президент, 
який палко виступав за расове зрівняння 
під час своєї виборчої кампанії, не дуже 
форсував расове законодавство з уваги на 
ЬвсИгуиудну ситуацію в Конгресі. 

Цей надзвичайно повільний поступ 
погної інтеграції а - південних стейтах 
спричинився ДО Зросту впливів радикал:.-
нішах - елементів у муринському проводі. 
Препогану послугу сегреґаціоністам зро-
билн непередумані методи поліційнвх ре-
пресій в Алабамі й Micdccfari: масове вяаре-
штовування муринських маніфестантів та 
демонстрантів, включно з дітьми, розганяя-
яя їх струмами води та тероризування по-
ліцтйяями собаками. Ці „сильні" методи по-
борюваяня інтетраціоністів спровокували й 
сильнішу реакцію. Замість шукати enpa– 
Ведливостн у судових залях. почали шука-
тн її на вулицях. Не тільки з різних міст 
Півдвя Америки, але й Філядельфії в Пен-
еилвеиїї, Лос Анджелесі й Сан Франсіско у 
Кал. -та Шикаго в Ілл. залунали голоси 
hpoTccry. а на 23-го ц. м. заповіджено де-
монет рацію негрів в Ню Иорку. 

А втім, расова проблема в Америці не об-
межується няні переведенням інтеграції в 
школах, ждальнях, ресторанах, потягах чи 
місцях праці. Залишається проблема, так би 
мовити, інтеграції в світі почувань. Залиша-
Ьгься проблема дійсного зрівняння в світі 
культури й цивілізації. її розв'язання не за-
Лежіггь від законодавства та вимагас довго-
го еволюційного процесу і терпеливости. 

- - - - - - - - " -

Марні надії 
У половині цього тижня в Об'єднаних 

Націях трапилася подія, яка влила деяку 
надію в серця дипломатів і спостерігачів на 
те, що Совстськнй Союз змінять свою nose– 
дінку в цій міжнародній організації і в май-
бутньому вже не доводитиме П до упадку 
своїми постійними „нег" - спротивами у Ра-
ді Безпеки. Цією подією було совстське СТЛ-
нсвище до резолюції в справі висилки 200 
так званих спостерігачів до Ємену, які ма-
лн б пильнувати там миру. Совстськнй Союз 
явно на це яе погодився, але також і не зго-
лосяв свого спротнву. З цього і всі надії, 
скріплені, в додатку, згодою совстського дн-
ктатора Хрущова продовжувати розмови у 
справі припинення пробних атомовнх скс-
пльозій. 

Тим часом резиґнація Москви із паралі-
зуючого Об'єднані Нації вста в Раді Без-
пеки у справі висилки місії до Ємену не та-
ка то надійна, як могло б здаватися. Попер-
шс, комтгромісову резолюцію в цій 'спразі 
запропонували репрезентанти Гани і Марок-
ко. на яких Москві залежить і яких вона по-
стійно намагається всеціло включити в свій 
,,невтралістнчний" табір. Подруге — в ре-
золюції про висилку тієї місії немає мови про 
її спільне фінансування. І потрете — COBCT– 
ське „вето" ії так не змінило б ситуації, а 
відтягнуло б хіба на деякий час рішення. 

А втім, справу Ємену поставила Москва 
на порядок Ради Безпеки не так для са-
мої цісї справи, як радше з думкою аико-
рпетатн її для встановлення „принципу", що 
дозволяв би Москві паралізувати будь-яку 
акцію Об'єднаних Націй без її згоди також 
у майбутньому. Справа в інтерпретації по-
станови чартеру Об'єднаних Націй, який на-
кладас на Раду Безпека „головну відпові-
дальність" за збереження миру. Совсти ін-
терпретують цю постанову в той спосіб, що 
тільки Рада Безпекя, в якій вони маюгь 
право „вста". може вирішувати і уповнова-
жуватя на будь-яку збройну акцію для при-
вернення чи збереження миру. Схвалення 

і такого ..принципу" чи такої інтерпретації 
чартеру Об'єднаних Націй анулювало б ра-
іг”шу резолюцію Генеральної Асамблеї про 
,.об'єднання для миру", яка уповноважує Ге-
яеральну Асамблею вирішувати таку акцію 
на випадок, якщо цього не могла б зробити 
Рада Безпеки. Тям часом ця резолюція, пря-
йнята під час і з нагоди війни в Кореї, внз-
нас, що „головна відповідальність" Ради Без-
пекн за міф не означає „виключної відпо-
дальностн" і тому признає Генеральній 
Асамблеї право „рекомендувати" членам ОН 
колективні заходи безпеки, включно з ужит-
тям збройної сили для збереження м:'жна-
родного миру. 

Сспстам не пощастило добитися зміни 
цісї постанови. Коли ж тепер резолюцію в 
справі Ємену прийняли арабські країни, по-
гелквшнеь покрити зв'язані з виконанням 
цісї резолюції видатки, то мовчазну згоду 
на цю резолюцію, подиктували Москві в 

1 першу чергу „обставини", а не зміна її від-
пошення та її поведінки в міжнародних 
справах. Тому й висловлювані деякими ко-
ментаторами надії на зміну совстської none– 
дінкн в Об'єднаних Націях у зв'язку з ре-
золюцісю в справі Ємену не мають під сс-
бою реальної підстави. 

Проте, спрагненому миру світові в тепе-
рішніх обставинах не можна зрікатись хоч 
би й малих надій на нього. Важливе тіль-
ки. щоб ці надії не присипляли ft не помен-
шували нашої готовости ва кожну можли-
пігть. Справжню бо надію на мер може дати 
тільки могутність і рішучість ВІЛЬНОГО СВІТІ'. 
а не еоагтські дипломатичні хитрощі і вн-
крутаси та пусті обіцянки. 

Американське рільництво 
ніколи яе стояло на .такому 
високому рінні, як тепер. Кож-
ного року зростав сільського-
сподарська продукція, хоч чи-
сло фармерів зменшується, а 
засівна площа не nomnpro– 
ється. Зростаюче населення 
закуповує рільничі продукти 
за щораз вищі ціни. А те, чо-
го не може воно закупити, ку-
пус і магазинує американсь-
кий уряд. І так, в минулому 
Doqi бюджет Департамент); 
Рільництва становив 57 200-
000 000 — сума, яку переввч 
щуваля тільки видатки на о-
борону та відсотки від- дер-
жавної заборгованості!. 

тільки на 51.6 більйона, що 
становять 5 . 3 ^ суми, одержу-
вавої за продані сільськогос-
подарські продукти. 

Серед фарм першої групи с 
велетні, які щороку продають 
продуктів на 5500 000. Це -
тваринні, збіжжеві або міша-
аого характеру фармн, які по-
сівну площу рахують не на 
акри, а на квадратові милі. 
Власники цих фарм легко' 
можуть купувати найдорожчі 
і наїімодерніші сільськогоспо 
дарські машини, і тому кошти 
їхньої продукції найнижчі. 
Число цих фарм постійно зро-
стас: в 1930-му році було їх 
тільки 28'' від загального чи-

Босяра Галайчух 

ЕКОНОМІЧНА 
АМЕРИКИ 

Буеяос Айрес. - У Мар 
дель Платі, найбільшому мор-
ському літншці Аргентини, 
відбулася двотижнева конфе-
ренція Економічної комісії 
Об'єднаних Націй для Латнн-
ської Америки. Щоб з'ясувати 
коротко хід та висліди цієї е-
кономічної імпрези на BHCOKO-
му рівні; при йшлося зачекати 
на фахові коментарі поеаж-
них тижневиків, і тому щойно 

ІЯ ДЛЯ ЛАТИНСЬКОЇ 

Фармерн, зорганізовані г сла фарм, - а тепер виносить 
своїй Американській Федера- аж 499г. 
ції Фармерськнх Бюр. — як 
пише в „Ню Иорк Таймсі,,,-
Відвард Гігбі, професор ріль-
ництва в університеті Ровр 
Айлснд. — маневрують у сво-
Ій політиці так. щоб якнайдов 
ше .доїти уряд" і податковців 
одержуючи федеральну до-
помогу' за непродані приватж' півгрупи належить 483 000, а 

Другу групу, що охоплює 
1 755 000 ферм, проф. Гігбі ді-
лнть на дві частини: фармн, 
вартість щорічної продукції 
яких коливається від 510 000 
до 520 000, і фармн, продук-
ція яких оцінюється від 
52 500 до 510 000. До першої 

продукти. 
У проведеному 21-го трапш 

референдумі більшість фарме 
мерів відкинула нову уряДо 
ву програму, згідно з якою у 
ряд мав би платити вищі ці-
нн за сільськогосподарськ1 

продукти, зате фармерн MVC!– 
ли б погодитися на те, щоб у-
ряд коятролювап посівні пло-
:ці під пшеницю. Фармерн -
пише проф. Пгбі — оподіва-
ються, що завдяки по літи ч-
яли впливам іи вдасться до-
Зитнся в Конгресі ухвалення 
нового закону, який дозво-
лить не обмежуватн посівшу 
площ і одночасно забезпечить 
федеральну допомогу за , до-
ставлені продукти. Урядовий 
ттроект пропонував, як згада.-
яо. вище, федеральну контро-
аю і оплату в сумі двох доля,-
пів за кожний відданий ..бу,-
шель пшениці. Після того, як 
фармерн відкинули цей про-
:кт. вони можуть засівати 

пшеницею довільне число ак-
оів, але уряд не даватиме; рм 
фінансової допомоги. 

На основі 30-річного досві 

До Другої 1 272 000 фарм. 
Фармерн з цієї другої під-

ррупн — це в значному числі 
також промислові робітники. 
Зо прибутків з фарм їм не вн-
стачає на утримання родин. 
Крім того, вони не мають ка-
чіталу на закуп нових сільсь-
чг господарських машин. Ця 
підгрупа стоїть на шляху до 
повної ліквідації. 

Третя група фармеріп. 
(1641000) - це в дійсності 
навіть не фармерн, бо їхні 
прибутки з рільництва nepe– 
січно в 13 разів менші, як а ін-
ших джерел. Річна продукція 
однієї фармн в цій групі ста-
новить менше, як 52 500, а за-
гальна продукція всієї групи 
- 51.6 більйона, або 5.3''; 
суми, одо її фармерн дістають 
за продані сільськогосподар-
ські продукти. Прибутки цієї 
групи фармерів становлять 
5438 річно на особу, а з інших 
джерел - 5525. Отже, це є 
най б ід ніш а категорія амери-
канськнх громадян. Для цієї 
групи фармерів немає зяачен-
ня. чи вони дістануть по кіль-

ду внягл.четься, що федераль' к а центів більше за бушель 
на допомога не розв'язує фар-1 зерна або по кілька доля ріп 
морської програми. В Конг?і" і'нльше за паку бавовни, 
:і починають думати над тям. З вище сказаного виходить, 
чому то міське населення мао' що фармерська проблема не 
'"чк-річно в формі податків-до-
плачуватн за те, щоб. фарм^-
рн могли без жадного обме-
ження й контролі вести свої 
господарства. Ця несправед-' 
ливість зарисовується ще яск-
равіше, коли взяти до увагві 
що з усіх 3 708 000 фармерііі 
найбільше користають із уря-
дової допомоги лише 9 f̂c, які 
мають великі фармн. 1.1 

У 1935-му році федераль-
ною допомогою рятзтіалн ро-
динні фарми. Тоді всіх фарм 
було 6 800 000. а тепер їх d 
приблизно 3 708 000. Це чне^ 
ло фахівці - агрономи та еко '̂ 
яомісти ділять на такі ,трй 
групи: 

До першої групи належить 
312000 фарм (9 і:;). вартістю 
найменше по 520 000; їхня заг 
гальна продукція оцінюсггься 
на 515.2 більйона. Ці фармді 
постачають аж 49.9гг всіх 
продуктів. 

Друга група охоплює -
1 755 000 фаом (47' і ) . оціщог 
ваних від 52 500 до 520 000 
кожна. Вартість їхньої щоріч^ 
ної продукції становить S13-7 
більйона, а відсоток проданих 
ними продуктів - 44.7. - .у 

До найбільшої, третьої гру-
пи зараховано фармн, вар-
тість яких не більша, як 
52 500. Таких фарм є аж 
1 641 000 (44 г і ) . але їхня що-
річна продукція оцінюється 

розв'язана. Досі в її розв'язці 
найбільший голос мали самі 
фармерн. а політики, як пред-
ставники громадянства, зви-
чайно йшли на руку фармер-
ськям організаціям. Проф. 
Гігбі вважає, що тепер готова 
ззбрати слово і третя сторо-
на, а саме споживачі пшениці. 
Тому в Конгресі повинні дбай-
лпво обміркувати нові зако-
ясдагні пропозиції в цій 
справі. 

Державна скарбниця не му-
сить розв'язувати за доломо-
гою фондів, що їх складають 
платники податків, уоіх проб-
лем, зокрема проблеми фар-
мерських прибутків. 

Р А Д І С Т Ь 
Хай глухне ніч. а я не сплю. 
Я кожну мить життя ловлю ... 
І в слові знайденім буя 
Надія підйснена моя. 
Від мук до радощів іду, 
Думок звіряючи ходу. 
І коли думка ожива -
їй посміхаються слова. 
Оживши, образ силует 
Вплітається в лункий сонет. 
І біль недоспаних ночей 
Зннка з запалених очей. . . . 
Нехай плине імлиста ніч. 
Нехай змовкас тиха річ, 
А я в неспокої не сплю 
І кожну мить життя ловлю. 

ПАВЛО КОНОНЕНКО 

тепер висилаємо наш допне. 
В рамах ОН діють комісії, 

які систематично студіюють 
економічні питання яоодино-
кнх континентів: Европи, Азії, 
Африки, Латинської Амерн-
ки. В Европі є кому студіюва-
ти такого роду' проблеми, бо 
економістів там вистачає, але 
немає проблем, спільних для 
цілого континенту, бо для ОД-
ноі Европя, комуністичної, 
розв'язала їх Рада Економіч-
ної Взаємодопомоги (відома у 
скороченні „КОМЕКОН"), а 
для другої Европи — низка 
регіональних об'єднань, почи-
наючи шід ЕвропейськоІ Спі-
льнотн Сталі й Вугілля і кін-
чаючи на Европейському Спі-
льному Ринку. В Африці не 
бракує економічних проблем, 
І то трагічних, але немає їх 
кому розв'язуватн, бо муринн 
прогнали білих сагібів, поки 
ще самі веліли покінчити фа-
культети економічних наук. 
Латинська Америка являє со-
бою, сказати б, „інтелектуаль-
ний оптимум": с проблеми .-від 
яких голова сохне, а кілька 
десятків університетів — з 
них університет Святого Map– 
ка у Лімі, старший від Гар-
вардського — продукують е-
кономістів мов на конвеєрі. 
Нічого дивного, що серед ре-
гіональних комісій ОН най-
більш рухлива „Комісіон Еко-
номіка пара Амеріка Лятіна", 
у скороченні СЕПАЛЬ, з осід-
ком у СантіяГо де Чіле. і 

СЕПАЛЬ не лише рухли-
вий, але її бойовий: спершу 
воював він з Організацією 
Американських Держав — 0-
АС в англійському скорочен-
ні, ОЕА в еспанському. — те-
пер змагається з Міжнарод-
ним Монетарним Фондом — 
ММФ. 

Почалося від зудару між ін-
терамерипанською ОАС та ла-
тяноамегиканськнм СЕПАЛ-
ем. Як відомо, зав'язком ОАС 
є т. зв. Панамериканська У-
нія, що постала як складова 
частина уряду ЗДА і згодом 
набула міжнародного xapax– 
теру. аж врешті, у 1948-му ро-
ці стала генеральним секре-
таріятом в ОАС, і тому ця ор-
ганізація не боронить з усією 
гостротою латиноамернкансь-
кі інтереси там, де вони зу-
даряються з інтересами ЗДА. 
а саме в дразлнвому питанні 
відношення -між цінами сіль-
ськогосподаоськнх та промнс-
лопих пнробів. У повоенній до-
бі ціни перших постійно спа-
іають. ціни других ідуть вго-
му, з очевидною шкодою для 
торговельного балансу Латин-
ської Америки і інших ЄКОНО-
мічно відсталих країн, що ви-
позять лише сировину та xap– 
чові продукти. 

Такі ..ножиці цін" — це я-
вище не лише прикре само по 
собі, але й небезпечне. З од-
ного боку воно збільшує нуж-
ду. а вслід за тим загострює 
СОЦІАЛЬНИЙ фермент, прнспі-
шуючи „дозрівання пролетар-
ської революції". З другого 
боку ВОНО ТеЯДеНЦІЙНО ПНК0-
ристопусться для гпхугиамери-
канської пропаганди. 

Користають на тих яожи-

цях не лише американці, а й 
всі високоудромислоелені яа-
роди. Прячнна ткї еволюцЦ 
складна, в кожному разі її не 
викликала штучно Америка 
— і яе може її Америка спл-
іпгги. Коли таке явище постає 
всередині держави, уряд може 
поборювати його, зокрема вя-
плачуючи з державного скар-
бу премії хліборобам, щоб 
хоч частинно скомпенсувати 
недобір їхньої малорентонної 
продукції. Але всесвітнього у-
ряду немає, і тому поборюван-
ня такого лиха у міжнародно-
му маштабі — річ дуже важ-
ка. Літняоамериканці мають 
причину почувати себе' по-
кривдженими, але не мають 
причини записувати тої крнв-
ди на конто тої чи іншої про-
мислової держави. 

Комуністична і криптокому-
яістична пропаганда не яро-
гавлюс нагоди, щоб дати то-, 
му ресеятиментові чітке про-
тиамериканське вістря. Раз 
ЗДА займають найповажнішу 
позицію у торговельному обо-
роті більшої частини латино-
америкаяських країн, тож їм 
і пришпилили ролю „винува^ 
тої невістки", вживаючи тої 
догідної зброї, зокрема, для 
невтралізації Союзу для По-
ступу. 

„Латинська Америка не по-
требус північноамериканської 
спомочі;- — . вистачить, щоб 
ЗДА зрезиґнували, хоч би на 
10 років з тої помочі, яку му-
симо давати їм ми, латнноаме-
риканці", — згасав після опуб-
лі купання пляну Кеннеді, о-
днн аргентинський часопис 
троцькістського напрямку. 
Цей „льозунґ" повторює у різ-
ннх версіях вся марксистська 
преса, а вслід за нею — сві-
дрмо і подекуди несвідомо — 
частина немаркенстської. 

Не забув про цюх стаядарт-
ну протиамериканську зброю, 
на недавній конференції СЕ-
ПАЛ-ю в Мар дель Плята, со-
встський обсерватор, яким 
був амбасадор СССР в Буенос 
Aflpecj, Алексссв. Говорив він 
Щоправда, у дуже коректній 
формі, але не поминув наго-
ди нагадати латиноамернкан 
пяи їхню кривду, переходя-
чн далі до такого стандартно 
го(ое^ертуару, як ядрове ррз 
збросяня, мирне співіснуван-
ня і, зокрема, „благодійства 
торгівлі між латияоамерикан-
ськими країнами і совстськнм 
бльоком. Також пригадав, що 
на еволюції цін Латинська А-
мерика втрачає річно 51 500-
000 000, тобто більше, ніж те 
що дістає як міжнародну до-
помогу. 

Куди ширший відгук знай 
шла на конференції в Мар 
дель Пляті гостра боротьба, 
яку зводить СЕПАЛЬ з між-
народним Монетарним Фон-
дом. Точніше: йде Про зудар 
між двома економічними шко-
ламп: консервативними „ва-
лютаристамн", згуртонаинмн 
в ММФ, і „структуралістами 
які орієнтуються на новішу е-
кономічну доктрину Кейнеса і 
бастіоном яких став СЕПАЛь. 
Для валютарнстів головною 
річчю є збереження здорової, 
тривкої валюти, і тому ММФ 
дає позички потребуючим дер 
жавам лише під умовою, що 
вони ні за яку ціну не допус 
тять до інфляції. Для Кейне-
са головним об'єктивом еко-
номічної політики повинно 
було бути повне затрудяення 
— і в цій опінії добачують 
структуралісти єдиний ряту 
нок для економічно яедорол-
винених країн. Щоб вийти із 

Ли0т дд батьків 
У св. Письмі'читаємо про 

те, як то господар наймав 
робітників до праці у своєму 
винограднику. Маючи велике 
залотребування на працшня-
ків, вийшов вія на торговицю. 
Стргаувшя Jx, як стояли без-
дільно, спитав:. „Що тут стої-
те цілий день без роботи". Во-
ни відповіїщ: ,ДїЬсто нас не 
найняв". Тоді 'господар за-
проповував їм працю, кажу-
чи: „Ідіть, і ви у мій' вняоград-
ник, а що буде справедливо, 
одержите" (Мт. 20, 6-7). 

Притча про' робітників ва 
торговиці, котрих ніхто, тне 
наймав до праці, витворює а-
валогію до - нинішніх часів. 
а зокрема до ' обставяя, які 
бувають у наших домах чи ро-
динах, коли1 йдеться про по-
клнкання до' духовного ста-
ну. v : 

Коли я був ще священиком 
на душпастирстві, мав я на-
году зустрічати ідейних укра-
їнськнх юнаків, які запевню-
вали мене, що -дуже радо піш-
ли б за покликом Хрнста, як-
що б батьки, а зокрема мате-
рі, не стояли їм яа перешкоді. 
Бувало, що матері вибирали 
своїм синам професію, а еннн 
не маля при цьому рішально-
го слова. Були матері, що яо-
тіли задержа'ги своїх синів 
прн собі і гнівались, коли їм 
згадували про1 покликання' їх 
синів; інші знову оцінювали 
священство мірилом матерія-
льних прибутків і звичайно 
приходили до висновку, що 
священство це не доходова 
професія. Тому вони вишуку-
вали для своїх синів такі про-
фесії. які дають більші мате-
ріялькі користі; злегковажяв-
ши задушевними бажаннями 
своїх синів. Якщо б ті батьки 
пам'ятали слова Хрнста Гос-
пода. що людина живе яе ті-
льки хлібом, але й словом Во-
жим, то число покликань у 
нас було б багато більше. їх 
сини почувДли б себе багато 
краще, бо не мали б викидів 
сумління і- з приємністю ви-
ксінупалн б обов'язки, ЯКІ 
добровільно взяли на себе. 

Дорогі Батьки! Будьте ви-
сланцями Христа! Коли по-
бачите, що ВаЩі діти є вері-
шучі щодо свого покликання. 
заохотіть їх словами Хрнста: 
„Чому стогге і не чините рі-
шучого кроку? Христос потре-
бус вас до праці у Своїй Цер-
кві. а вірні чекають на вашу 
поміч. Ідіть у Христовий ЯИ-
винограднвя. Там Христос 
6j7W благословити вас — і 
вашу працю1': 

' ' t .АМВРОЗШ 
Митрополит 
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Д-р Юліян Рабій 

СЕЛО НАГУЙОВИЧІ 
ІСТОРИЧНИЙ НАРИС 

(2) 

цього обов'язку був призначе-
ний солтис, який там уряду-
вав. Як бачимо, в селі Hary– 
йовнчі і вже перед тям уряду-
вав солтис, і тому село у тому 
привілеї називається Солти-
сівство Нагуйовичі. Цей приві-

1 лей-даннну потвердили коро-
лі Ян Казимир 2 березня 1656 

, . У 1635 році православний Волю Королівську, Завадку і року та Міхал Корибут Віш 
'єпископ Сильвестер Гулевяч Лужок Горішини, прогнав з 1 ньовєцький 26 жовтня 1669 
шрогнав з Перемишля уяіят- тих сіл єпископських завіда-! року, 
'ського єпископа Атанаса Kpy– телів і прилучив їх у роках 
пецького. і тоді король Вла- 1686-1690 до Самбірської еко-
дислав i v ; обороняючи спис- номії. 
копа Крупецького, привілеєм І Також під час тих спорів 
з р. 1635 надав йому, титулом обох єпископів польський ко-
спископського бенефіціюму. роль Владнслав ІУ 5 грудня 
село Шегиня. дві церкви на 16-1."і р. видав привілей в ко-
ііередмісті у Перемишлі, св. рнсть польського римо-кято-
Спаса і св. Миколая. монастир лнцького пробоща у Самборі. 
св. Спаса коло Старого Сам- на оенппі якого обтяжив 24 

Пагуйоеичівська жупя, 
як гпископський бенефі' 
ціюм; інвентар жупи; ва-
рення соли. Нагуйовичі 
піл Авгтрігю, Греко-катп-
лицька парохія в Нагу-

йовичах. 

Вище я згадав, що королів-
бора і багату сільну жупу в села Самбірщинн. у тому ча- ську нагуновичівську жз'пу 

такі бенефіціюми були тоді 
ОбтЯЖеНІ ВІДПОВІДНИМИ ВІДСОТ-
ками, себто податками. 

Та жупа називалася „коро-
лівською", проте належит^-' 
прийняти, що в селі Нагуйо-
вичах були ще інші жупи. не-
королівські, а приватні, які 
становили великий маєтковий 
прибуток для наших сельчат-
зварнчів. ( . j 

Відносно цісї королівської 
ЖІТШ до нас дійшли три ho– 
кументи, а саме люстрпція з 
р. 1565. люстрація самбірсь? 
кого староства з р. 1568 і пов-
ний інвентар самбірської еко-
помії з р. 1686. В інвентарі. 
жупу в Нагуновнчах названо 
в дослівному перекладі л ла-,виварюв: 

другий три бочки, а третій ні-
чого не видає, на ньому роб-
лять товпці. Є три кератові, 
скарбові коні". 

В актах з р. 1766 знаходимо 
„Ревізію самбірської еконо-
мії", в якій вписано три міста, 
Самбір, Старий Самбір і Cra– 

'ру Сіль, сім ключів, сім дібр 
ввдержавлених і сім сільних 
жуп, в тому числі жупу в На-
гуйовичах. 

” Для пояснення подаю, що в 
13-17 століттях сіль добувано 
у вежах, з підземних (під-
шкірнях) сільних джерел-со-
лянок і черпано її та перева-
рювано в пйнвіях, себто баня-
ках-кітлах^ а робітників, які 

тини ,,Нагуйовскп жупа". Ось 
повний зміст того інвентарю? 
,В тії'! жупі є три скарбові йе-

Нагуйовичах. З боротьби обох стину спигкопських сіл. між в р. 1635 надав польський ко- і жі. в яких працюють толпія-
спнекопів у Перемишлі, з цьо- ними Нагуйовичі, „ДЄСЯТИ- роль самбірськнм єпископам, 
го безголовя і замішання. ско-' ною" від усіх мешканців. На як бенефіціюи, що належать 
рястав королівський староста основі цього привілею меш-1 розуміти не як власність, а 
у Самборі, Ян Даяіловіч. який . канці села Нагуйовичі були лише повне право завідуваи-
сялою зайняв ціляй ряд спн- зобов'язані рік-річно здавати, ня і побирання всіх прибут-
сяопськях сіл у Самбірщияі. в симбірські шпихлірі польсь- ків з цісї жупи, з тим, що я-
п саме — Нагуйовячі, Бабину, кого пробоща щодесятнй сніп юіііеь відеоток єпископ був 
Стрілкя, Тяеояігціо, Плоске. І від усіх зборів зі свого поля. І зобов'язаний віддавати До ко-
Ліннну. Потік, Волошинову,' а пильнувати ja виконанням і ролівської скарбниці, бо всі 

ми. вежа четверта, де вироб-
ляють бочкову сіль, паневка. 
півпаиві і разом 54 ключі, ві-
жа ще не зла. В тих трьох ве-
жах знаходяться три черпни, 
не дуже добрі, одного черпну 
бракує. Реманент на жупі ое-
тасться 225 бочок соли, один 

залп1 сіль, називали 
,зваричамй''' Було два роди 

вивареної соли, а саме мілка 
сіль, яку тбяпіями убивано в 
товпці. і окрушинна сіль, яку 
зсипали в мішки. Чернн — це 
великий котел, в якому ocra– 
точно виварювано т. зв. боч-
кову сіль, а реманент — Це 
всі запаси соли, які були зло-
жені в жупннх магазинах. 
Технічним керманичем вежі 
був жупннк, який провадив пнлеопів, проте кривдою бу 

ної жугіЯ. В княжих часах' го села Івана Франка, почнна 
жупникамЯ були місцеві, до-
свідчені селяни, але за Поль-
щі вже зустрічаємо чужинців-
німців, що працювали, як фа-
хівці; про них перший раз зу-
стрічаємо згадку в актах з 
року 1436, прн описах жуп. 

У р. 1772. по переході Га-
личяня під панування ABCT– 
рії, в списках греко-католиць-
ких парохій знаходимо село 
Нагуйовичі, як самостійну па-
рохію, підпорядковану греко-
католицькому деканатові в 
Мокрянах. В р. 1760 збудова-
но в селі дерев'яну церкву і 
будинки для пароха, до якого 
належало 65 моргів орної зем-
лі і б моргів лук. У Haryilo– 
вичах був також монастир 
О.О. Василіян з церквою св. 
Миколая, вибудований у 1566^ 
році; від нього нині нема вже 
її сліду. 

На основі наведених вище 
княжих грамот і королівсь-
ких привілеїв, село Haryflo– 
внчі вже від половини ХШ 
століння було власністю, чи 
бенефіціюмом, самбірських с-

черцн видас 3 бочка соли п р о д у к ц і ю на всіх вежах да-1 ло б для Нагуйовцч, родинно-

тн його історію аж від філь 
варків. коли зваричі у Нагу 
йовичах вже у ХІП столітті 
виварювали в княжих чи сво-
їх жупах сіль, яка була ой-
ним із головних їх прибутків 

У цьому нарисі я внкорн-
став такі джерела і літерату 
ру: Михайло Грушевський — 
Історія Украіші'Руаі, том 1, 
2. 5, Ню Иорк 1954; о. Антін 
Добрянський — Історія enu– 
скопів спархіі черемиської, 
самарської і сяноцьксі, Львів, 
1893; Михайло Зубрнцькнн — 
Нарис до історії руського на-
рояу о Галичині, Львів 1837; 
Г. Г„ - Берестейська унія, Ре-
генсбурґ 1946; д-р І. Будзи-
новскі — Кроніка Самбора, 
Самбір, 1891: Александер Ку-
чера — Самборщизна, том 1-2, 
Самбір 1935; Анна Дерфле-
рувна — Матеріяли до гісто-
рй Самбора, 1390-1795, Львів 
1936; Зофія Гріябергова — 
Старомсйенс — земя і люд-
носць, Львів 1899. 

(Кінець) 

злиднів, слід; ва їх думку, у 
скорому темпі' розбудовувати 
промисл, творячи нові варста-
ти праці - Пря чому нобхід-
но рішитися н а ковтролвова-
ну девальвацію 

На цьогорічній конференції 
СЕПАЛЬ попрощався із своїм 
довголітнім секретарем, тобто 
керманичем, аргентинським е-
кономістом Завлем Пребічем, 
який мусів відійти тому, ЩО 0-
сягнув границю віку пршшеа-
ну для (Ііункціонарів ОН. Но-
вий секретар. Майоре, і інші 
промовці запевняли, що СЕ-
ПАЛь продовжуватиме вяз-
начену Пребічем лінію. 

Життьовий Шлях цього ста-
рого економіста досить див-
ннй. У доперонівській добі був 
він типовим речником apren– 
тннської олігархи, але прой-
шов глибоку еволюцію В ОСІД-
ку СЕПАЛ-ю, чілійській сто-
- піці, відомій З ЛІВИХ ТЄНДЄН-
цій, працюючи в оточенні мо-
лодплгх латиноамериканських 
економістів, зйебільша лівої 
орієнтації. -Пребіч трохи ,дю-
лівішав", ііого співробітники 
трохи „поправішали", так, що 
вони зустрілися на половині 
дороги — приблизно на позн-
ціях сьогоднішнього Союзу 
для Поступу. Тепер Пребіч о 
сіллю в оці - латиноамернкан-
ської олігархії? нарівні з Кен-
неді. Характеризують Пребіча 
і лінію, яку jriH– визначив СЕ 
ПАЛ-еві, останні речення з йо-
го прощальвої 'промови, ви-
голошеяої на закритті конг-
ресу в Мар дель Пляті: 

„Розкиньмо^ свідомо наши-
ми рукамя все те. що спиняє 
економічний і соціяльний про-
грес Латинської Америки. Бо 
коли ми цього не зробимо, wt– 
ручать нас інші руки і збуду-
ють на тому місці щось зовсім 
інше, ніж те, чого ми бажали 

чого не зуміли здійсняти. 
Або ми це зробимо, або вяру-
чнть нас Фідель Кастро. Ось 
невблаганна ДЯлема, ось, „бу-
ти чи не бути'' сьогоднішньої 
Латинської Америки". 

Життьово забезпечених це тп-
кож отпдкіеть. В Иотребі одер. 
жате возжку ма свою грамоту. 
Забезпечіться ^ Українському 

Народному Союзі 



ШИКАҐО - КОНОВАЛЬЦЕВІ 
Цього року українське. Ши-

каґо відзначило 25-ліття тра-
пічної смертн (славної і вічної 
пам'яті Євгена Коновальця 
велично ft достойно та тим ще 
риз підтвердило мевмнручість 
ідеї боротьби українського на-
роду за свою волю і силу, що 
її виразником і двигуном у 
нашому столітті був загину 
лий на бруку Роттердаму з 
руки ' ворога наш Великий 
Полковник. 

Виїхали в суботу 25 травня 
в 2-ifr годині спо'лудяя на міс-
цеве летовніде,. в гарних на-
ціональннх строях мунівці та 
хлібом1 і сіллю привітали кон-
ґресмена з їндіяни В. І. Брея, 
великого приятеля поневоле-
инх Москвою,, народів, зокре-
мя українців, що прибув з до-
повідшо на Академію віддати 
свій поклін тіні Коновальця. 

В годині 3.30 він уже.в те-
левгаійнтй студіГ. Тут він роз-
кривас перед, американцями 
машкару совстського живого 
трупа і показує правдиве об-
ЛНЧЧЯ МОСКОВСЬКИХ ШОВІНІС-
тичнтос бссів, Що свою нена-
жерливу пащу, заслонили па-
пороттю утопії, комунізму т-ї 
нездійсненною химерою' інтер-
національного Д о бробуту і 
щастя. Його аргументація ре-
чева й переконлива. Та сама, 
що вів нею блиснув у своїй 
книжці „ Р а ш е н фронтірс: 
фром Моеку тх Лрущев", і по-
казався видатним знавцем 'ко-
муністичної загрози. 

В годині в.30 до Шерман 
готелю напливають запрошу 
ні гості на пресову конферен-
цію та прийняття, що їх улаш-
товують ОДВУ і,МУН. Bxo– 
дять fa погідним обличчям 
конгресмен у супроводі п. Ми-
пона Куропася. Дві сестри 
Ваврншині, в , прегарних гу-
пульс ь них строях, в і т а ють 
його китицею чудових квітів. 
Оплески не вмовкають, а фо-
токамерн разту-раз прорізу-
ють їх сліпучими мигавками. 
Супровідник представляє гос^ 
тя зібпаиим. а голова МУН-yj 
Ігор Прийма вручдс йому цьо̂  
горічну Нагороду Свободи імІ 
Коновальця, одо „ її кожного 
року признає та н̂аша моло-і 
лсча організація визначним 
приятелям визволення Укра-
їни. Минулорічну нагороду, 
як відомо, одержав на кон-
венцїї МУН-у конгресмен 
Флад із ПенвилвеніГ. 

Серед моря голоп запримі-
чусмо й представників тутеш-
ньої великої ам ерикамської 
преси, що жваво бігають паль-
цями по білих сторінках свойс 
блокнотів. Між нашими учас-
нпками відчувасться піднесен-
ня й радість, що наша полі-
тнчна мова починає бути зро-
зумілою в західньому світі і 
нещасний „Іван ' б е з роду" 
Степана Чарнецького починає 
серед чужих здобувати при-
хильників та оборонців свого 
буття і свого самостійного іс-
нування. 
, У неділю 26. травня відзна-

чення 25-тнх роковин смерти 
полковника Коновальця почи. 
нясться відслужснням Пана-

хид в українських церквах. 
Зокрема слід відмітити Пана-
хиду в катедральному храмі 
св. о. Миколая, що в ній бе-
руть участь конгресмен В. Ґ. 
Брей, голова УККА проф д-р 
Лев Добрянський і голова 
ОДВУ проф. д-р Ол. Неприць-
кнй Гравовський. 

Отець монс. д-р С. Квап 
У соіх проповіддях в украївсь-
кій і англійській мовах, від-
значнвшп Суть цьогб трвгіч-
ного чвсртьсторіччя, з'ясовує 
цілі вишвх визвольних зма-
гань і вказує на с в я т і с т ь 
жертв, що їх на шляху до 
золі поніс наш великий на' 
'род. 

Після обіду, в год. 3.30, 
улаштовус Український Гро" 
мадськнй Комітет, під протек-
' торитом УККА, зразкову А на. 
Демію. 

Українська духова оркест-
ра, під керівництвом здібного 
ft енергійного Р. Поповича. 
відіграла американський і ук' 
рейнський національні гимни, 
і звільна відкрилася куртина. 
За нею картина, що зворушує 
красою свого змісту: nocepe– 
дииі портрет сл. п. ПодХ0ВНН-
ка, обведений дубовим вінком, 
обабіч квіти. Вгорі мертво 
застигли дати: І938 -1963. З 
боків портрету, я формі ла-
тинської літери „ві", уложені 
прапори українських oprani– 
зацій Шикаґо, зокрема моло-
дечих і комбатаитськвх. Біля 
кожного прапору — 'npanop– 
ІДІІК з двома стійковими. Пе-
ред образом три дівчинки в 
гарній народній ноші Під 
звуки військової сурми прапо. 
ри схиляються і Н. "Рибак по-
дас команду: Струнко! Звіт! 
Згодом прапори підносяться 
і наші військовики складають 
перед портретом гарннйг вінок. 

'Повне піднесення заслони 
приносить відкриття Академії, 
одо її довершус Миром Kypo– 
пась. Полковник Коновалець 
— каже бесідник — був 29 літ 
тому у Шикаґо і виступав на1 

цій самій сцені, що на ній 
ми сьогодні відзначаємо роко-
вини його болючої смерти. 
Черговий бесідник проф. О. 
Граиовський змістовно пред-
ставляє духове обличчя Пол-
ковннка з перспективи 25 ро-
вів. 

Після виступу Укр. духової 
оркестри, промовляє проф. Л. 
Добрянський. Ми вже нераз 
чули голову УККА, аде cbo– 
годнішня його промова є під 
оглядом змісту і виголошення 
подивугідна. Чи полковник 
Конова лець, — говорив із па-
тосом бесідник— хотів нас 
бачити роз'єднаних і неак-
-тивних ?. 
За цю чудову промову шнка-
ґовські українці професорові 
вдячні і засипали його довго-
триваючими оплесками. Про-
мова конгресмена В. Г. Брея 
- 'черговий тріюМф й о г о 
знання історЇЇ'України та ро-
сійського імперіалізму і з'сд-
нуе йому великі симпатії за-
хоплених слухачів. 

Зустріч ґрадуантів с е р е д и Шкіл 
Ню Йорку й околиці 

Заініціовані три роки тому 
місцевою Окружною Радою 
Союзу Українок зустрічі rpa– 
дуантів середніх шкіл Ню 
Норку ft околиці стали вже 
традицією. Цьогорічні випуск-
инки середніх шкіл відбули 

(свою зустріч у суботу 8-го 
червня в залі школи св. Юра, 
Організаторами й господаря-
мв зустрічі були Окружна Ра-
да Союзу Українок і УкраІн-
ська Студентська Громада. У 
зустрічі взяли участь абеоль-
веити середніх шкіл Ню Пор-
ку й метрополії, їхні батьки, 
парох церкви св. Юра о. О. 
Засійбіда, представники сту-
дентської централі та місце' 
вих студентських^ клюбів, гро-
мад і товариств, представники 
молодечих організацій Плас-
ту ft Суму, представник Об'сд-
иавого Комітету Українців м. 
Ню Норку в особі магістра 
І. Базарна та представник 
УНС, його головний секретар 
д-р Я. Падох. Були ft письмо-
ві привіти. 

Зустріч відкрила голо в а 
ОРСУ п-ні І. Падох, яка прн-
вітала присутніх та передала 
ведення програми офіційної 
частини в руки - студенте П. 
ДорОЖЯНСЬКОГО. ПІСЛЯ МОЛНТ-
ви ft благословення страв па-
рохом о. О. Засійбідою rpa– 
дуантів привітала від батьків 
п-ні X. Навроцька, вказуючи, 
що почуття приналежності! 
до одної національної спіль-
яотв, вщеплене дітям рідним 
домом, Церквою та молодечи-
ми організаціями с ь о годні 
згуртувало разом ґрадуантів, 
які готуються до н о в о г о 
життя . 

Від ґрадуантів говорила аб-
сольвевтка Гантер - коледж 
гайскул Христнна Барагура, 
що здобула цього року наго-
роду в конкурсі Об'єднаних 
Націй та стипендію від стейту 
Ню Иорк та Барнард Колед-
жу при Колюмбійському уні-
версятеті. Вона сказала: 

Шановні зібрані, дорогі ґра-
дуанти! Ви напевно бачили 
Гольфові змагання. Грач стає 
на позиції, уважно ft доклад-
но вимірює очима відстань 
м'ячика від цілі, а тоді обе-
режно вдаряс м'ячика кійком 
та жде з тривожним серцем, 
щоб м'ячик попав у ямку. Ко-
ли м'ячик покотиться по пра-
вильній дорозі, переборе пе-
решкоди на своєму шляху й 
попаде в ціль — на лиці гра-
ча заграє совяшна усмішка 
вдоволення і він сповниться 
почуттям перемоги. Коли ж 
ні — лице змагуна захмурять-
ся, бо його труд і старання 

Останнім виступає відомий 1 пішли на марне. Або вій не 
хор „Сурма" під дириґенту- зумів спрямувати м'ячики на 
рою проф. І. Трухлого. Це правильну дорогу, або м'ячик 
прямо гордість слухати цей не впорався з перешкодами 
високомистецький наш колек- j й не дійшов до призначеного 
тив. Після виконання ,.Ой, і місця. 
Морозе, Морозенку" — вис-
тупає на тлі хору молодий, 
талановитий декламатор Олег 
Сацюк з поезією Т. Курпіти 
„Аве. Україна!" Само собою 
сильний вірш у прекрасному 
иккоианні молодого мистця 
слова виклякус потряеаюче і 
ніколи незабутнє враження. 
Піснями ,Лрометей", „Внліта-
ли орли" та „Не пора" закін-
чено сумовиті роковини в 
Шикаґо. 

Т. Ольгович 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

в АМКРНЩ 
Відділ в НЮ ГЕИВКН, Кони. 

НЕДІЛЯ, 16-го ЧЕРВНЯ 196S р. 
Година 8:00 по полудні 

в АвднторН Укр.-Кат. Церкви їм. ев. Михайла 
569 George Street 

— відбудеться 

УМІ РІЧНИЙ ПОПИС 
УЧНІВ НИЖЧИХ та СЖРЕДШХ РОКШ 

кляся фортепіяну - учителів: Н. ФБДСІЮВИЧ, 
Ю. ЦІПІРІВСЬКОГО та evpamm — В. МАРКОВА-

Вступ за програмою - Д о численної участи запрошує 
УПРАВА УШ - Ню Гейвен 

ft 

ти й самопосвяти, щоб ндмі-
чені ідеали досягти, щоб ста-
тн мипиміт ВоговІ та корис-
ними самим собі, своїм бать-
кам, народові, устарій і новій 
батьківщині та всьому людсг 
ву. І цим найкраще віддячн-
мося'всім тим, що піклували-
ся нами. Тоді ми відчуємо в 
наших серцях невимовну ра-
дість, а наше жаття буде 
справді щаслива. А найбіль-
шою нагородою по наших 
трудах будуть усміхнені, pic– 
дісні лиця наших батьків, що 
їхні м'ячики-діти попали в 
цю вижолобину - мету, яку во-
нн їм намітили, як ціль і 
ідеал життя. Це буде усміх 
щастя, радости й гордостн пе-
реможних змагунів! 

У своєму слові о. Засійбіда, 
покликався на слова перед 
бесідниці й закликай ґраду-
антів використати відповідно 
ці великі таланти, які кожно-
му з них дав Господь для 
добра власного, Церкви я. нь-
роду. 

Представник організованого 
студеитсва п. І. Котлярчук у 
своєму слові накреслив мож-' 
лнвості студентської громад-
ської діяльяостн та подав ме-
тоди її реалізації. 

Іменем Об'єднаного Коміте-
ту Українських Організацій 
м. Ню Иорку говорив мґр. І. 
Базарко. Вказуючи на прик-
лад грецького історика Геро-
дота, промовець підкреслив, 
що кожна людина повинна 
зберегти свою національну 
окремішність незалежно від 
місця перебування. 

Від УНС промовляв його 
головний секретар д-р Я. Па-
дох, який взивав молодь бра-
ти участь в організованому 
студентському й громадськсь 
му житті та, користаючя аі 
свободи, якою втішаються 
громадяни вільного світу, бо-
роннтн й поширювати україн-
ську правду. Д-р Падох роз-
дав на пам'ятку ґрадуантам, 
томик поезій Т. Шевченки ук-
раїисьхою і англійською мо-
вамн зі спеціяльною деднка-
цівю від УНС У розвагозій 
частині офіційної програми 
ґрадуанткн О. Баран та І. Кі-
па відіграли на фортепіяиі 
композиції Рахманінова й 
Шопсна. Молитва, заключне 
слово п-ні І. Падох і спільна 
світлина ґрадуантів закінчи-. 
ли офіційну частину зустрічі.. 

Товариська частина sycrpi– 
чі ґрадуантів продовжилася 
поза північ. 

Постава ґрадуантів покз-
з у с , Щ о МОЛОДе ПОКОЛІННЯ 'Є 
надійною зміною й гідним пе-
реємником української націо-
нальної справи на еміграції. 

В. В. 

Пленум східніх філій ОДУМ А ЗДА j Ярослав Отецько оскаржує Шелєпіна 
я 10-го березня ц.р., и тепер робнтм всі можливі за- ЯМЬП Йб'сДНаНИІЙІІ НаШЯйМ! Дня 

місті Нюарку, Н. Дж., відбув-
ся Пленум східніх фЬтій ОД-
УМ в ЗДА. Заступлені філії на 
Пленумі були: Нюарк, Філя-
дельфія,4 Бавнд Брук, Брідж-
порт і Треихрн. Відсутні ф'ілїї 
були: Ню-.Иорк, Гартфорд і 
Пасейк, 

Пленумом провадила пре-
зкдія в складі: Свген Каль-
иан, голова, Іван Стойко, зас-
тупннк голови й Надія Tepe– 
щенко, секретар. 

Перед Пленумом звітував 
Голова ОДУМ в ЗДА, Антон 
Філімончук та поодинокі ре-
ферентурн Г.У., органІзацій-
ний реф. Г.У. Євген Кальман 
прочитав писемні звіти філій. 

Після звітів відбулася жва-
ва дискусія, в якій зроблено 
ряд слушних завваг щодо зне-
днецнплінованости філій та 
передискутовано кілька важ-
лнвих питань виховного ха-
рактеру. 

Постави і рішення. 
Пленум прийняв до увагц 

ухвалу Сьомої Конференції 
ЦК ОДУМ, з дня 1-го грудня 
1962 року, що Чергова Зуст-
річ ОДУМ ЗДА і Канади з 
Старшин Громадянством, від-
будеться в Канаді, в околицях 
Торовта, на оселі Киш, в днях 
2-го і 3-го вересня ц. р. Пле-

ходн, щоб цьогорічна зустріч 
була успішною. 

Пленум постановив відбути 
13-й Крайовий З'їзд ОДУМ я 
ЗДА в днях .9 -10 листопада 
ц. р. в місті Нюарку, Н. Дж. 
Дата і місце З',їзду будуть ос-
таточними лише після Плену. 
му західніх філій, який му-
сить також затвердити це са-
ме рішення. 

Пленум доручив Головній 
Управі виготовити і застосу-
ватв дисциплінарні заходи 
для тих філій, які неґахнвио 
ставляться до вимог Головної 
Управи. Пленум запроноцу 
вав Головній Управі запро-
шуватй на всі, ширшого ха-
рактеру, наряди всі клітини 
одумівського руху. Пленум 
пропонує філіям зробити це 
саме на місцях. 

Пленум ухвалив виробити 
проект тимчасового Праяаль-
ника для Товариства Оду-
мівськнх Приятелів до вас-
тупного Зізду ОДУМ в ЗДА.' 
Для цього покликано трьох-
членну комісію, від ОДУМ 
та ТОП. 

Пленум доручив Головній 
Управі розглянути можливо-
сті придбання власної, відпо-
чинково-виховної, оселі. Для 
цього номіновано комітет з 

вуй заклякає всі філії вже членів ОДУМ та ТОП. 

УКРАЇНЦІ в' КАЛІФОРНІЇ... 
(Закінчення 9І crop. 1-ої) 

Та масове висолювання на 
Сибір не дають успіху, вони 
в 1933 р. створили голод. По 
жнивах забирали збіжжя і 
продавали за безцінь іншим 
Країнам. Обрабовані з харч6-
якх засобів українські селяни 
Масово вимирали. Головною 
точкою святочної програми 
буде валка з 20 автомашин, 
вні переїдуть через середміс-
тя Сан Франсіско та Овкленд. 
Ці авта будуть везти транспа-
реятн з написами проти ko– 
мунізму і з висловами спів-
чуття Україні." 

..Сан Франсіско Кронікл" 
з 28-го квітня, ц. р. у статті 
.'.Пригадують людовбивство в 
Україні" писала: „Росіяни в 
1933 р. без жадного пострілу 
вимордували в Україні 7 мі-
Льйонів людей. Вони внгуби-
ля їх голодом. Цей пам'ят-
ннн штучний голод jHa npoc– 
тбрій території України зро-
бяв те, чого царат не міг зро-
бнтн протягом 250 років. Він 
ІЬІОВІИЙ пгарокі плечі україн-
ськнх селян. „Я перейшов че-
-рез те пекло", — сказав кре-
мезний. середнього віку про-
фесор - мовознавець. Він на-
знвас себе Яром Славутичем, 
Цпе його правдиве прізвище, 
сказав він, поховане в Укра-
Іні разом з безчисленними 
трупами його геройських зем-
лякіп, які гинули в безнадій-
внх пошукуваннях харч '̂ в 

АПЛІКАЦІЯ НА ПРИЙНЯТТЯ 
— на — 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ООКЗЗУ 

на СоюзЬці, 
КЕРГОІІКСОН, Ню Порк, 
від 4-го СЕРПНЯ 19G3 р. 

Ім'я і прізвище: . . . . , , . і і ' 

Адреса: -.. 
Вік: Член УЙСоюзу, Відд. 

Звання української мовн: 

СЛАВВ П ЗАДОВІЛЬНЕ Q 

Залучую на рахунок оплати 5 
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(Повна опЛатп курсів - S120.00. Половину нвлежвостя 
треба аплатИтн іа аплікацією). 

Аплікації висилати на адресу: 
UKRAiNlAN NAT10NAL A S S O a A f ! O N ESTATE 

Kerbookson. New York 

І ми, средиьошкільяі ґра-
дуанти, дотепер були наче ці 
Гольфові м'ячики. Тільки, що 
це була не розвагова гра, а 
важливий життевнй змаг. На. 
ші батьки, наче ці гольфові 
змагуни давали нам напрям 
на невідомому й новому жнт-
тсвому терені та своїми вка-
зівками наче наштовхували 
нас на правильну стежку, 
щоб ми осягнули свою ціль. 
Вся турбота й тягарі нашого 
доброго й правильного вихо-
вання спочивали на їх пле-
чах, а ми, що не брали ще 
життя серйозно, наче ці м'я-
чики котилися за їхніми доб-
розичлнвнмя й сповненими 
любови порадами. Допомага-
лв їм у їх виховній праці на-
ші вчителі, вихователі, свя-
щеники. 

І ось сьогодні ми зібралися 
тут для подвійної цілі: nonpo– 
щати наше дитинство й ми-
нулин середньошкільннй етап 
нашого життя та привітати 
новий його етап, що входить 
у світ дозрілих, самостійних 
людей. Цей новий шлях сте-
литься перед нами невідомн-
мн але прнманливими шляха-
ми, майоріс далекими обрія-
ии, що манять до себе й вик-
лнкають нас, молодих на 
змаг. 

Ми вступаємо у нову жит-
тєву ділянку, яка вимагає від 
нас, щоб ми, користуючися 
вказівками наших батьків і 
внховннків у минулому, взя-
ли кріпко й пепни кермо на-
шого життя у свої руки й 
провадили його самостійно до 
великої й вартісної мети. 

Це не буде легко, ні! Нові 
шляхи, що простелюються пе-
ред нами - тяжкі й невідомі. 
Одні з нас підуть у коледжі 
й університети продовжувати 
й поглиблювати свою освіту 
н знання, інші зразу стануть 
до праці на прожиток. Але, 
який не був би наш шлях, 
мусимо вкласти багато труду, 
праці, завзяття, ааполеглНвос-

Не буде нового лету в проекті Меркурій 
- повідомляє Космічна Адміністрація 

Вашингтон. — Голова Kpa– 
йової Аеронавтичноі і Косміч-
ної Адміністрації Джеймс Е. 
Вебб урядосо повідомив 12-го 
червня, що вже ие буде HOBO-
го лету в проекті Меркурій, 
бо цей проект с вже закінче-
ний летом астронавта Гордо-
на Купера в травні цього ро-
ку. Вебб заявив в Сенатській 
Космічній Комісії, що рІшен-
ня в цій справі запало 12-го 
червня на конференції а за-
ступниками директора Робер-
та Сіменса і адміністратора 
— Гю Драйдена. Вебб сказав, 
що треба вже тепер прнготов-
лятн програму Джемінай, і 
ще один лет в програмі Mep– 
курій був би перешкодою В 
цій програмі, в якій також, 
астронавти літатимуть довкь-
ла Землі і іхвій досвід, можна 
буде використати до пізнай-
ня умов лету до Місяця та 
довгого перебування людини 

в 'районах, де с невагомість. 
Астронавти з проекту Мерку-
рГй бажали ще одного лету, 
Щоб здійснити вищезгадані 
цілі. Колишній президент Д. 
Я. Айзенгавер гостро крнти-
кував „місячну програму" у-
ряду ,кажучи, що це с безум-
ством витрачати $ 40 більйо-
нів на те, щоб із чисто npec– 
твЬкевих причин дістатися, на 
Місяць. Вебб заявив пізніше, 
щЬ лет до Місяця мав би ко-
штувати тільки S 20 більйо-
нів, а всі витрати на Косміч-
иу Адміністрацію в найближ-
чих 10-ох роках мали б вине-
ети J 34 більйони. Одночасно 
певідомлено. Що зголоенв 
свою резиґнацію Брейнерд 
Голмес, який був директором' 
Уряду для летів астронавтів 
в космічні простори. Ця рези-
гнація не с в жадному зв'яз-
ку зі справою закінчення ле-
тів У програмі Меркурій. 

найбагатшому ряйоні Европи. 
Вчора Славутич був у Сан 
Франсіско^ щоб взяти участь 
в святі для відзначення 30-
літньої річниці трагічного го-
лоду. Він взяв участь в де-
монстрації Українського Кон-
гресового Комітету Амершш 
і по обіді виступив у Степфорд-
ському уншерентеті. Україна 
б шпнхлірем Росії, але в 1933 
році комуністи забрили все 
жниво і залишили українсь-
кин нарід на голодове вимн-
рання. Сім, а може ft Десять 
мільйонів людей вигинуло. 
Комуністи робили це на те, 
щоб зломити спротив селян 
колективному господарству, 
сказав Славутич. В томуча" 
сі коли українці гинули від 
голоду, росіяни продана л я 
збіжжя іншим країнам. Щс-
тижня я проходив 32 милі, 
щоб роздобути для мого ДІ-
дуся кусок хліба, — сказав 
Славутич, т е п е р професор 
Альбсртського університету 
— По дорозі я завсідн бачив 
трупи людей, котрі так, як. 
і я, пускалися в розшуки за 
хлібом і в безнадії умирали. 
Після штучного голоду кому-
ністн посилили русифікаційі 
ну політику, започатковану 
Петром І в 1709 р. Вони ни-
щнли українських провідни-
ків та інтелектуалістів, впро-
ваджували російську мову по 
школах, обмежували україї 
ську пресу". 

Ми не наводимо статті з 
,.Овкленд ТрібюИ" р. н. „Ук 
раїнгіі протестують проти па 
нування червоних", яка по-
явилась 28-го квітня, та стат-
ті із „Сан Франсіско Кронікл" 
з 27-го квітня п. н. ..Українці 
відзначають пам'ять жертв 
совстського голоду", хоч ці 
статті також прихильно пи-
туть про акцію відзначення 
Великого Голоду в Україні. 

т Голова смілки Об'ядняні, 
Автомобільні Робітники Вол-1 
тер П. Рутер вислав депеші до j 
президента Кеиік-ді 1 до кон-
ґресовах провідників, в яких і 
закликає здійснити ці обіцян- ^ 
кн в справі охорони громадян-
ськнх прав, які демократи ро-
билн під час ічіАорчої кампанії 
в 19вО-иу ропі Рутер тпда. що j 
„немає півшляху до людськіпі 
волі. Ми мусимо тепер вирішн-
т и раз назавжди, чи ми віримо 
в Конституцію, яка гярантуо 
рівні права всім громадянам: 
чи ми хочемо діяти в тому нв-
прямку ЩО ВСІ люди С ОІЛЬИІ 
1 мають право користати зі 
свободи" 

перед Об'єднаними Націями 
в травня Ще йол. голова 

Українського Державного 
правління з 1W1 p., І н тому 
характері, офіційну скаргу до 
ОвеціяльаоІ Конісй ОН проти 
колооіяліаму на уряд СССР 
за ІЙОГО колоніяльно- імпері-
яльие поневолення України. 
Скаргу вручив особисто Ярос. 
лан Отецько.' 

Петицію - скаргу підписали 
теж упенноваясені речники ко-
лншніх шхлтхичяих в'нзніи ро-
сійсБКия концтаборів і кол. 
"Иоякін УПА, які ще недавно 
боролися проти російського 
колоніалізму в Україні. 

Скаргу прийняв п. Чако, 
делегат Індії, секретар згада-
яої спещяльної Комісії 24-ох 
в аскеті п. Й. А. Майлса, авст-
ралійця. П. Чако с водночас 
головою підкомісії Скарг. 

В цій скарзі вимагається, 
щоб Комісія 24-ох, тобто Ко-
ьгісія проти колоніалізму. зор-
ганізувала інвестигацію коло-
ніяльнях умов, які існують в 
Украші. Зокрема внмагасться 
розгляду —як вияву російсь-
кої колоніяльної політики — 
двох нещодавніх мордів, по-
повнених;урядом СССР, нака-
зодавцем якого був віцепре-
м'ор цього -ж уряду А. ІІІелс-
піп, на 'лідерові українського 
иацтоннлвно - революційного 
визвольного руяу сл. п. Сте-
панові Бендер! і українському 
науковцеві ;й публіцнетові Ле-
вові Ребетові. В цій скарзі 
наведена низка доказів росій-
ського колоніялізму в Укра-
їиі й відклик до відносний до-
кументів ОН, згідно з якими 
ОН зобов'язані допомогти роз-
крити тгравду і виявити прав-
диве обличчя російсько! ти-
ранії. До скарги долучено ве-
лику вичерпну збірку доку-
ментів. 

Ярослав Стецько відбув у 
зв'язку з Дим теж низку роз-
мов з амбасадорамн різних 
країн, акредатоваяими при 
ОН, ак напр. 8ДА, АвстралІТ, 
Італії, Тангаиіки, К а н а д и , 
Греції, Японії, Китаю і їй. 

Ярослав Отецько 
у Вашингтоні. ' 

У справі мордів поповнених 
російським урядомгсуцротн ук-
раїнськнх борців за анзволен-
ня, Ярослав Стецько побував 
впродовж двох місяців два ра-
зи у Вашингтоні, де стрінувся 
з сенатором Істлендом, гбло-
вою Сенатської Правничої lto– 
місїї, як теж головним 1нвес-
тнґатором й головним радии-
ком Підкомісії Внутрішньої 
Безпеки в Сенаті, толовою 
якої є теж сенатор Істленд, а 
містоголовою сенатор Дадд. 
Усім членам'Правничої Конї-
сії Сенату, а окрема членам 
Підкомісії Внутрішньої Безпе-
ки вручив Ярослав Стецько 
обшнрну документацію від-
носно мордів 1 причин мордів 
поповнених на art. пам. Степа-
нові Баядері і Левові Ребетові. 
Крім того відбув ниаку розмов 
з іншими конгресменами і се-
натораии та головними фах1в-
цями їх урядів в справах про-
поноваяих для розгляду віД-
носної комісії Сенату. 

Нарада в Ню Норку в справі 
Світового Автимосковського 

Центру 
З ініціативи Я рос лив а 

С т є ц ь к а відбулася 4-го 
травня нарада в одному з ню-
йоркських готелів у справі 
відбуття світового конгресу 
проти російського імперіяліз-
му і комунізму ДЛЯ ЗДІЙСЯЄН-
ня ефективної національної 
незалежности у с і х уярмле-
них в російсько - кбмуністич-
ній сфері володіння народів. 
В нараді взяли участь пред-
ставники найбільших органі-
зацій з трьох континентів: 
Европя, Азії, Північної і Пів-
денної Америки. 

Вирішено докласти ydx зу-
сяль для якнайсиоріпхого 
здійснення цієї великої ідеї, у 
внеліді чого повинен, поствги 
постійний світовий центр ДЛЯ 
координації дій проти росіЙсь-
кого імперіялізму І комунізму. 

В 22-ГУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
бп. IL Олександра ДОЦЕНКА 

ПОЛКОВНИКА І СЗТАРШОГО АДЬЮТАНТА 
ТОЛОВНОГО ОТАМАНА ВШСЬК УНР 

Ьуце відслужена 
ПАНАХИДА 

в НЕДІЛЮ, 1 (ьго ЧЕРВНЯ 1968 p., 
після Служвм Божої, о год. 1в-!й иполудімц 

В Українській Православній Цгркві 
С В . В О Л О Д И М И Р А 

HO West 82nd Street в НЮ ИОРКУ. 
Дружина ЛІДІЯ ДОПЕНКО 
Доиьіса ГРЕНА з чоловіком ЕРЯСТОМ 

1 .Митн 

J КРАШСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 
у ЄША 

З НАГОДИ 4-ОЇ РІЧНИЦІ СМЕРТИ 
Михайла Олексійовича 

ВЕТУХОВА 
П Е Р Ш О Г О І І Р К : Ш Д К І І Т Л УВАН У СІП А. 

буде відслужена 

ПАНАХИДА 
в НЕДІЛЮ, 16-го ЧЕРВНЯ 1963 p., в 11:30 дня 

НІГ.І:І СУ. :І:Ґ.ІІ ВоЖОІ 
в КАТЕДРІ СВ. ВОЛОДИМИРА, 

І і в West 82nd Street в НЮ ИОРКУ. 
УПРАВА АКАДЕМІЇ 

Ділимося сумною вісткою 
з Рідними і Знайомими, 
що дня 12-го червня 196S року упокоїлася в Поз! 

НАША НАЙДОРОЖЧА ДРУЖИНА, СЕСТРА і ТЕТА 

бл.п. АННА Д Е М Ч И Ш И Н 
ї роду Мидляк, 

прнйиявпш Найсвятішї Тайни. 
ПАНАХИДА буде підправлена В П'ЯТНИЦЮ 14-ю червня о год. 

8-ій вечором в похоронному заведенні п. Петра Яреми. 
ПОХОРОН віДбудвцлш в СУБОТУ 15-го червня о год. 9:15 ранку 

до церкви св. Юра, а овіеля на цвинтар. 
Горем прнПнтІ: 

Муж: СТЕПАН 
брат: АТАНАСТП МИДЛЯК 
братова: МАРТА МИДЛЯК ,, 
сестрінки: РОМАН, ЛЕСЯ РОМАНИШИН 
пгеагрОві: ПЕЛАГІЯ, СЕМЕН ЛЕВПЦЬКІ 
В Краю сестри І брат: ТЕКЛЯ. МПХЛПЛШ1А, 

СТЕПАШЯ, ПЕТРО. 

X 
В ДРУГУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ , 

бій и. Анни ЛЯСОТИ 
з Шелепінських 

— відправиться — 

ЗАУПСЖШНА СЛУЖБА БОЖА 
З ПАНАХИДОЮ 

18-го ЧЕРВНЯ 1963 p., о год. 8-ій рано 
в церкві св. СЯЦ. ПОСАФАТА 

ш ФРЕНКФОРДІ при у.т. Orthodox А Твсоиу 
Проситеся про численну участь Кревних 1 Знайомих. 

Муж МИХАЙЛО 

Замість квітів на иогкду Незабутньої, Дорогої Tt-rn 
ОЛЬГИ ЛОДИНСЬКОІ 

еиладао їо 20 долярів 
на сиротв в Німеччині. 

Індійці Г Р И Н Ь 
Іваииа і Вогдан КсллКІІ 

ВідЙСНОЧИ заміж доньку 
Подбайте про відповідне забезпечення 

її майбутнього чоловіка'в 

Українському Народному Союзі. 
Без господарського забезпечення но-

мае тривалого щастя рмрищ. 

Справжнє забезпечен-
ня п о ч и н а є т ь с я від 55,000 



аавв 
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 14-го ЧЕРВНЯ 1963 Ч. 112. 

ШУКАЮ ПРАЦІ 

СТАРША ЖІНКА 
шукає праці (part time) 
на виїзд до товариства. 
Телефон lcrseyXhy, N. J.: 

(між 9-12 дня) 

П Р А Ц Я 
HELP WANTED MALE 

ДОСВІДЧЕНІ РОБГГНІПШ 
до управа землі, постійна пра: 

ця, добра платня. Телеф. 
СН 8-7463 

По 6-ІЙ веч. питати Mr. Brenner 
127 Funston Avenue 
ALBERTSON, U . 

ПОТРІБНО 
КУХАРЯ 

ка СОЮЗІВШ. 
Голоснтнсь: 

UKRAINIAN NATIONAL ASS'N 
ESTATE 

Kerbonkson, N. Y. 
Telephone: вМГ 

ПОТРІБНО 
СУПЕРШТЕН Д EHT A 

до 87 родинного дому. Може 
працювати кілька годин поза 
домом. З гарні кімнати. Добра 
платня. Телеф. по 3-ій по пал. 

PR 2-0943 

REAL ESTATE 

YONKERS, N.Y. 
2-род. хата -j– 3 кімнати, меш-
канева дільниця, великий го-
род, гараж, близько всіх транс-
портацій. Ціна понад 530.000. 

Телефонувати: У О 5-5633 
15 КІМНАТНИЙ Д І М " 

-f дім з 2 спільними, умебльо-
вано, влаштовані на зиму, го-
ловна дорога, близько міста, 
чисто. Приблизно 8 акрів. Пов-
на ціна 512.000. Легкі сплати. 
КОРР OF KERHONKSON. N.Y. 

TeL: Kerhonkeoo 750U 

О КA3ІЙНО 
НА ПРОДАЖ ^ 

Ідеальне місце на пластову 
оселю. Прекрасна річка з рн-
бою (пстругн), мальовничий го-
рнстий терен, 1000 ft високо в 
горах, 150 акрів землі, 16 кім-
натний дім в перфектвому ста-
ні. велика стодола 60 х 100 ft, 
15 хвилин від Союзівкн, ціна 
521.000. 

60 акрів землі, будинок, 27 го-
телевих кімнат, другий будинок 
ресторан і 3 кімнатний anapra– 
мевт, власна річка, басейн. 
1000 ft фронту до дороги, BHCO– 
ко в горах, в околиці EUenviile, 
517.000. 

Дім і 35 акрів землі, стодола 
в гарній околиці, ціна 510.000. 

St є р ban OLEKS1W 
P. О. Box 348 

KERHONKSON, N. Y. 
Tel.: 7692 

ФАБРИЧНІ РОБІТНИКИ 
Праця прн металю, Leaf spray– 
ing, production, Forging, punch-
in R, shearing, etc. Добра платня, 

бенефітн, свята, пенсійний 
плин. 

LONG ISLAND CITY, N.Y. 
TeL: ST 4-1313 

PORTERS 
PART ТІМЕ 

Мусить бути горожанином ЗДА. 
4 год. денно. Нічна праци. 

Голоснтнсь: 
1S Moore Street 

Кімната 807, New York City 
(Між 2 4 год. по пал.) 

Зі спорту 
УСІ? НЮ ИОРК - „ТРИЗУБ" 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ 
В неділю, 16-го червня в 

пополудневих годинах на Ук-
раївському Селі в Бавнд Бру-
ку, Н. Дж., відбудуться під 
час весняного спортового гяк-
ніку, влаштованого УСК-ом, 
футбольні змагання між УС-
К-ом Ню Иорк та „Тризубом" 
з Філадельфії. 

о 

ФУТБОЛЬНІ ПЕРШЕНСТВА 
ЮНАКІВ СУАСТ - СХІД 
В програмі цього ж пікніку 

в Бавнд Бруку відбудуться 
також футбольні першенства 
юнаків Союзу Украінсько-
Амернканських Спортовнх То-
варнств, делегатурн Україн-
ської Спортової Централі на 
Сході ЗДА. Участь в цих ук-
раїнськнх мистецтвах юнаків 
візьмуть дружини „Тризуба", 
УСЮ-у і „Чорноморської' Сі-
чі" з Нюарку. Дохід з пікніку 
призначення на сплату Укра-
інсьхого Спортового Майдану 
в Коледж Пойнті, Н. И. 

о 

Astoria (DJetmar StatJoo). 2 род. 
мур. 5 16 бакссві кімнати, на-
пів відокремлений, олива. Ц1-
на 528.900. 

Також Broadway Sta 14 род. 
мур. олив, огрівання, мар. 
сходи, 510.000 доходу, готівка 
512.000. 

Broadway Station. Спеціяльно 
4-6 род. мур. доми, бака кім-
вати, мар. сходи, олива. При-
ходу 516350, Д"^ 5112.500. 
Всі муровані, олива, боксові, 

сабвей. 
MARATHON REALTY 

31-87 - 32nd St., Astoria, L.1. 
бляз. Broadway 

YE 2-3550 

З НАГОДИ ЗМІНИ МОЄЇ АДРЕСИ, МАЮ ПРИЄМНІСТЬ 
ПОВІДОМИТИ СВОЇХ ПОПЕРЕДНІХ І МАЙБУТНІХ 

ГОСТЕИ-ЛГГНИКІВ, 
що з днем 15-го ЧЕРВНЯ ц. р. відкриваю в горах 

Catskill „ПАНСІОН" 
у Для гостей, що хотіли б бути на власних харчах, маю 

окремі кухні і кімнати. 
У Купання і лодкуваиия у власному очищеному сталі. 
Телефонувати лише вечером і рано, крім суботи і неділі: 

LH 5-9262 в Ню Иорву. 
МАРШ кулинич 

2445 - 27th Street - ASTOR1A 2, U. , N.Y. 

ВАКАЦШНА ОСЕЛЯ 

КУЛЬЧИЦЬКИХ 
До вянайму бовтала, кім- 1 річка з двома природними 

вати на сезон і тижні, а та- ставками до купання. 
кож на принагідні нічліги. Гарна околиця, приємне 
- До диспозиції гостям ліс сусідство. Ціни помірковані. 

Доїзд: з 209-кн в Kerhonkson звернути ка Broadway 
вуя. а в продовженні Samsonville Rd, 3 милі до оселі. 

Тая в.: Ірвінттоні ES 3-5277 або Kerhonkson, N.Y. 5211 
Іван КУЛЬЧИЦЬ К И Я 

Box 203 - KERHONKSON, N.Y. 
(Samsonvi!le Rd - 6 миль від Союзівки) 

і ' H x ^ ^ x ^ x w w w ^ w w ^ j w ^ o ^ x w x o w ^ w w ^ i t o M O f o w i ' і 

11 КРИНИЦЯ i f 

ОСЕЛЯ ДЛЯ 
ХЛОПЦІВ і ДІВЧАТ 

В І Д 11 - 16 РОКІВ 
Pauline DYKE OLEKS1W 

P. О. Box 348 

KERHONKSON, N.Y." 

Tel.: 7692 

4 Серед чудової гірської 
околиці, як в горах Kap– 
патах. 

J Гірські шпилі 2400 стіп. 
У Ідеальний терен до гір-

ської мандрівки, плаван-
ня і риболовлі. 

tf 300 акрів простору. 
J Природний басейн 

100 X 300 стіп. 
J Лекції: фортепілп, акор-

Діон, танці. 
J Курс домашнього rocno– 

дарства для дівчат, ве-
дений фаховою силою. 

У Директор професійний 
виховних. 

Засновано 1920 р. Те!.: AL 4-8779; AL 4-6717 

„КОВБАСНИК АГЕНЦІЯ" 
НОТАРІЯЛЬНЕ БЮРО 

286 Еі 10th Street ;New York 9, N.Y. 
ф ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ; 
ф ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
ф БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВОВК 

ЧАСТИН СВІТУ; 
ф ВСЯКІ ШІҐРАЦІИНІ СПРАВИ; 
ф ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ. 

Міжнародні поштові ппрпван. 
Віра КОВБАСНЮК-ПІУМЕИКО Антін ШУМЕИКО 

В і д к р и т о в кожний день 9^30 — 6:30 
понеділок 9: ЗО - 7 :ЗО 
в суботи 9:30 — 1:00 по пах 

Найновіша збірка поезій! 
Гнат О. ДІБРОВА 

РУХ І ГАРМОНІЯ 
(ПОЕЗП) 

Обкладинка роботи С. Макареижа. 
Ціна S1-50. 

Замовлення і иалежнтість слати на адресу: 
SvOBODA, P. О. Box 346, Jersey City 3, N.J. 

Ї . . - 1 4 

КЛЮБОВІ ПЕРШЕНСТВА 
ТЕНІСУ УСЦАЕ 

Лавка тенісу Української 
Спортової Централі Америки 
і Канади рішила перевести 
між 22-им червня і кінцем 
жовтня цього року міжкліобо. 
ві першенства в тенісі. Роз-
гривки відбудуться системою 
, ,Дейвіс Кац", тобто кожна 
зустріч буде складатися з чо-
тпрьох поодиноких' гор та 
одної „подвійної. Дружина, 
яка програс зустріч, відпадає 
від дальших гор. Зголошеням 
дружинам, за виїмком УСТ 
„Черннка" з Дітройту і КЛК 
з Ню Норку, які на підставі 
ОЦІНКИ МИНУЛОРІЧНИХ ІНДИНІ-
дуальнях першенств ввійдуть 
до другої рундн, будуть BH-
льосовані зустрічі першої рун-
ДН. 

В цьому першому році роз-
грнвок допускається до учас-
ти тільки по одній дружині 
від клюбу. Зголошена дружи-
на може складатися наймен-
ше з двох, а найбільше з чо-
торьох змагунів гостей. Зго-
лошення дружин разом із 
вписовим в сумі S10 треба 
слати до мгра Романа Дзеро-
вича на адресу 883 Батгурст 
Ст., Торонто, Онт. Заплянова-
ні -змагання в такій ф о р м і 
мають всі вигляди бути ус-
пішннмн і легкими до nepe– 
ведення, тому всі клюбн з 
лсвками тенісу повинні взя-
ти участь в цих українських 
дружннових першенствах. 

о 

„ Т Р И З У Б " ЧЕМПІОНОМ 
ЗДА 1968 РОКУ 

„Т р н з у б" — Вірменський 
С. К. 1:0 (0:0) (0:0). 

Філядельфія, 2 червня. — 
Змагуни та розсудливі сим-
патнки не легковажили собі 
противника з Лос Аяджелесу, 
хоч поширювано вістки, що 
з вірменами піде легко. Kani– 
тан „Тризуба" Чижович осте-
рігав, що він знас зі студій, 
що вірмени G темпераментні. 
Про це скоро переконалися 
чотири тисячі глядачів, а суд-
дя Крафт навіть на власній 
шкурі. 

Вже в перших хвилинах 
вірмени накинули несамовн-
те темпо, щоб зразу nepepi– 
шнти зустріч. Але до 25-ої 
хвилини вони віддали лиш 
два анемічні стріли по воро-
тех Свіча. За той час „Три-
зуб" примусив десять разів 
Мартінеза, бувшого воротаря 
„Гвадаляхари" з Мехіко, ви-
биватн м'яч з воріт гостей. В 
25-ій хв. суддя подиктував 
до вірмен карного, проти яко-
го вони протестувалн, поки-
даючи грище. Опісля їх од-
нак скріпив на дусі невнко-
риставнй карний. Сходження 
з грища повторювалося, од-
нак ще декілька разів і такі 
сцени справді доводилося нам 
вперше бачити. Коли б не пе-
редавання змагань на телеві-
зіі, то суддя напевно був би 
змушений закінчити гру во-
ковером проти вірмен. 

Вірмени грали без пляну 
акцій впереді, організуючи 
лише скріплену дефензиву. 
Залишені три змагуни в на-
паді обмежувались до прорн-
ЕІВ, які були спорадичні і не-
вдалі. В другій півгрі зовсім 
вичерпаних гостей не було 
прямо видно на грищі. Вони 
створили оборонний вал з 
надією лише на щасливий 
прорив. Так їм п о в е л о с я 
вдержати безворітний внелід 
до кінця другої половини. В 
догривці, на 100-ій хв. гри та 
в дев'ятнадцятій з черги най-
кращій й найшвидшій акції 
дня прийшло рішення. Фе-
рейра І. дістав м'яч від внсу-
неного до переду Рача, лнс-
кавково передав його Чижо-
внчеві, а цей перекинув м'яч 

Нозі, якай сильним стрілом 
з повітря під поперечку здо-
був ворота. Нога згідно з 
вказівками тренера, знайшоа-
ся в акції на лівій стороні, 
щоб . здезорпцпзуватн npo– 
тнвника„ і цей тмавевр приніс 
очідуваянй успіх. 

По цих стрілених воротах 
змагуни, члени проводу та 
менаджер вірменів накнву-
лнсь з бійкою на суддю, що 
примусило останнього nepep– 
ватн на цьому змагання,' ко-
лн ще гостям грозили дальші 
ворота. Опісля воротар Map– 
тінез описав одному penop– 
терові, як стрілено йому ці во-
рота: він стежив за Ферей-
рою, як цей подавав Чннсо-
внчеві, але дальше хто і коли 
стріляв, вій не бачив і ляше 
п і д с в і д о м о зареагував на 
стріл. Щойно лежачи на зем-
лі, він усвідомив собі, що це 
впали рішальні ворота. Вже в 
часі прийняття тренер вірмен, 
опанувавши себе дещо, зая-
явив, що він розуміє по-укра-
їнськн і чув на грищі, що про 
вірмен висловлювалися доб-
рс, мимо всіх інцидентів. Він 
ствердив, що змаг за ч а ш у 
виграла найкраща дружина. 
Симпатини врадувані перемо-
гою знесли на руках змагу-
нів „Тризуба", які дала в 
цій грі все зі себе. 

Історична перемога „Трн-
зуба" і здобуття ч е м п і о н у 
ЗДА ,це великий осяг змагу-
г.іь, тренера Глісовича і цию-
го проводу, яким належаться 
найщиріші гратуляції. Успі-
хом ,,Ю крени ієн Нешеиедс" 
тішаться і гордяться не лише 
українці, але і місто братньої 
любови ;— Філядельфія, в 
якій завдяки „Тризубові" вже 
віретє опинився найбільший 
футбольний трофей країни. 
Від, себе дозволю собі дещо 
поправити побажання голов-
ного секретаря УНСоюзу д-ра 
Ярослава Падоха, щоб „Трн-
губ" не п'ять разів за чергою, 
але нехай і п'ятдесять разів 
здобув трофей ч е м п і о н а 
ЗДА - чашу сера Девара^а 
тау далі вже побачимо.. . 

Яр. Е-хЙ 
о 

Внслідя украшеьххх дружин 
стейту Еоакектнкат. 

УСЕ Брнджпорт, програв 
перші змагання 0:8 проти 
Фалконс, Ню Вритен в серії 
гор за чашу стейту Коннек-
тикат. В і д п л а т н і змагання 
відбудуться вже в наступну 
нпділю, 16 червня, в Вридж-
порті. З увага на високо-ци" 
фрову програну УСК-у, ук-
раїнській команді, мабуть не 
вдасться надробити ворітний 
дефіцит. 

УСТ „ Д о в б у ш", Ню Гей-
вен, здобув перемогу у своїх 
змаганнях проти Германії з 
Бриджпорту, Коня., відно-
шенням воріт 3:1. Це були 
останні змагання української 
дружини в цьому сезоні. УСТ 
,.Довбуш" дальше знаходвть-
cs на першому місці в клясі 
„Б" с т е й т у Конвектикат", 
різницею одної точки перед 
мадярською дружиною з Hop– 
воку, яка ще має одну гру 
(проти мадярів з Бриджпор-
ту). Від цієї останньої гри 
залежатиме чемпіонат клясв 
„В", а з тим І, вхід до вищої 
кгясн „А" стейту Коннектн-
кат. 

о 
ДВІ УКРАЇНСЬКІ ДРУЖИ-

НИ У ФІНАЛІ ЗА ЧАШУ 

Рада Безпеки ОН 
і рішила вислати 

мирову місію 
до Ємену 

З Б О Р И 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного : 
Союзу t 

і їФфЛфллєфвФтвФФФФОбЛ'вюообЄрО' 

МІЖНАРОДНА ФУТБОЛЬНА 
ЛТҐА 

Висліди минулого тижня: 
Кілмарнок, Шотляндіа — 

Оро, Мехіко 3:3 Ч . 
Пройсен, Німеччина — Ре-

ціфе, Бразилія 4:2. 
Мангова, Італія — Вест 

Гем, Англія 4:2. 
Мангова, Італія — Оро, 

Мехіко 4:1. 
Пройсен, Німеччина — Ва-

ленсієн, Франція 3:2. 
Чергові гри М. Ф. ЛіГН 

принесли багато несподіва-
нок. Німці, які програли бу-
лн перші змагання зі шот-
ляндцями, зовсім заслужено 
п е р е м о г л и бразнлійціп, а 
три дні пізніше виграли щас-
ливо з французами ,які були 
безумовно кращі від німців у 
полі. Італійці по приїзді до 
їх складу німця Ґайґера зумі-
ли дати собі раду і з англій-
цямя та з мехіканцями, чим 
стали поруч трьох інших 
д р у ж и н претендентами до 
ч е м п і о н ату. Бразильська 
дружина Рецефе виявилася 
слабшою від попередніх per 
презентантів своєї к р а ї н а . 
Але покищо не можна ще за-
суджувати цісї дружини, так 
само як і Вест Гем з Англії, 
на кандидатів на долину по-
казннка першої групи. В за-
гальному ця група М. Ф. Лі-
ги виглядає досить вирівня-
ною і тому рішення про пер-
шість може ждати до самого 
кінця гор. 

ПОКАЗНИК М. 
Стан з 

Мантова 
Кілмарнок 
Пройсен 
Оро 
Валенсісн 
Вест Гем 
Рефіце 

Ф. 
10 червня 

Точюі 

4:2 
4:2 
4:2 
4:4 
2:4 
1:3 
1:3 

ЛІГИ 
1963 
Ворота 

9: 5 
11: 8 

9: 9 
9:11 
5: в 
5: 7 
5; 7 

ВАЛЕНДАРЕЦЬ М. Ф. 
ЛІГИ: 

В Дітройті, на Університет-
ському Стадіоні, в неділю, 16 
червня, о год. 7.30 вечером, 
Пройсен, Німеччина - Вест 
Гем Юнайтед. Англія. 

В Ню Норку, на Стадіоні 
Рандалс Айленд в середу 19 
червня, о год. 7.30 Реціфе, 
Бразилія — Валенсісн, Фраи-
ція. та о год. 9.15 Кілмарнок, 
Ш О Т Л А Н Д І Я - Мантова, 
Італія. 

В Шнкаґо, на С о л д ж ерс 
ФІЛД. р середу, 19 червня, о 
год. 800 вечером ПройсвЙ, 
Німеччина - Оро, Мехіко. 

ЛУІСА 
СТ „Чорноморська С і ч " -
Португальський СК 3:1 (2:0 

Нюарк, Н. Дж. — У ПОВТО-
рсних півфінальних змаган-
нях за чашу Луїса, футболь-
на дружина СТ „Чорномор-
ська Січ" з Нюарку добилася 
перемоги, 3:1, над місцевим 
конкурентом П о р т у г а л ь с ь . 
кпу. СК, минулої неділі, 9-го 
червня. Цією п е р е м о г о ю 
„Січ" закваліфікувалася до 
фіналів, де стрінеться з одн-
надцяткою „Тризуба" з Фі-
лядельфії, в серії двох гор. 
Перші змагання відбудуться 
вже в найближчу неділю, 16 
червня, в Нюарку на грищі 
Айронбавнд. 

У змаганнях проти Порту-
гальського СК, дружина „Сі-
чі" переважала противника 
під оглядом технічним і так-
тнчним впродовж цілих зма-
гань. Перші ворота для „Сі-
чі" здобув Мушак після пре-
цнзного заграний помочі та 
панаду. Другі ворота здобув 
оборонець Ю. Саварнн з кар-
ного копу під кінець першої 
половини змагань. В. Каздо-
ба, приймаючи прецнзну по-
дичу Мушака, гострим стрі-
ЛОІҐ в лівий ріг воріт nepepi– 
шнв д о л ю португальської 
дружини, яка до тієї хвнлн-
нн не здавалася. Дві хвилини 
до кінця змагань португаль-
цям вдалося здобути почесні 
ворота. 

В дружині „Січі" внрізня-
лься лінія помочі в складі 
Снялнк - Павлишин - Кам-
пгтіс, які зневтралізували се-
родущу трійку нападу порту-
гальського СК, підсилюючи 
свій напад цільними та про-
думанимя подачами. Голуб 
на воротах — певний, рішу-
чнй у вибігах та швндднй на 
лінії воріт. Рада не переко-
нав, що він під цю пору с в 
добрій формі. Обидва грецькі 
змагуни тнМ разом вдоволили 
виказуючи хотіння співпра-
цюватн з рештою змагунів і 
беротнея. Чайка на правому 
крилі не мав щастя зі стріла-
мн, але своїми несподіваними 
проривами з правого крила 
створював небезпечні ситуа-
ції під воротами противника. 

Склад „Січі": Голуб, Сава-
рин, Савицькнй, С н и л и к, 
Павлишин, Кампатіс, Чайка, 
Каздоба, Мушак, Посідон, Ра-
да. Понось. 

Т. Я. Х-як 

Об'єднані Нації. — Рада 
Безпеки Об'єднаних щацій 
прийняла в минулий вівто-
рок 11 ц. м. резолюцію, зго-
лошену Ганою і Марокко, яка 
уповноважує . Генерального 
Секретаря У Танта вислати 
до Ємену, малої держави на 
Арабському півострові, мнро- П Л С С Е П К , 
ву місію у складі 200 осіб. На І 
цій підставі У Тант депешу 
ван генералові Карпові Карль-
сонові, голові мирової місії на 
прикордонні Ізраїлю і Об'сд-
наноі Арабської Республіки, 
щоб він негайно виїхав до 
Ємену. Представник Совстсь-
кого Союзну в Раді Безпеки 
Микола Федоренко стримався 
від голосування, заявивши, 
що він не погоджується з 
текстом резолюції, де не го-
вериться про термін тривання 
тієї місі! ані про спосіб її фі-
навсування. Однак він — ycy– 
переч попереднім своїм norpo– 
заїс — не зголосив „вета" 
проти тієї резолюції, мабуть 
тому, щоб не насторожувати 
проти СССР азійсько - афрн-
канськнх країн, прихильних 
справі такої мирової місії. В 
Ємені напружені відносини 
від 27 вересня мнн. року, ко-
.чи військова революція, заті-
яна і активно підтримувана 
Об'єднаною Арабською Pec– 
публікою, скинула з престо-
"У імама Мохаммеда аль-Бар-
ДЯ і прогоснла республіку з 
AGдулляхом аль - Салялем, 
ставлеником Єгипту, на чолі. 
Савді Арабія почала активно 
підтримувати вірних королеві 
Бьрдові консервативних apa– 
бЬ в Ємені, а Єгипет вислав 
туди в обороні нового режи-
му 28.000 війська. Тепер Сав-
ді Арабія і Об'єднана Арабсь-
ка Республіка погодилися на-
спілку фінансувати ту миро-
ву місію, кошти якої становн-
тимуть близько один мільйон 
дол. за перших чотири міся-
пі, та по 200.000 дол. за кож-
ннй дальший місяць. 

СУБОТА, 
15-го ЧЕРВНЯ 1963 p.: 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Па. Звичайні 
місячні збори В-ва св. Юрія, 
239 Відд. від 3-5-ої год. по 
пол. Проситься, вибрати свої 
чекн-днвідендв. — М. Ко-
вальчук, секр. 

Н. Дж. Піврічні 
збори 42-го Відд. о год. 7:30 
веч. в УНДомі прн 237 Говп 
Еве. На зборах буде обгово-
рена справа до підготовн 70-
літнього ювілею „Свободи" і 
роздавані чеки - дивіденди. 
Пожертви на Фонд Наглої 
Потреби можна складати че-
рез наш Відділ. — В. Mapy– 
щак. 

Н Е Д І Л Я , 
16-го Ч Е Р В Н Я 1968 p.: 

ГЕРКІМЕР, Н. П. Піврічні збо-
рн Т-ва Запорозька Січ, Відд. 
192, зараз по Службі Божій в 
церковній залі. Проситься вн-
братн свої дивіденди. — М. 
Політало, секр. 

ВЕСТ ІСТОН, Па, Піврічні збо-
ря Т-ва ім. В. Хмельиицько-
го, Відд. 137, о год. 2-ій по 
пол. в приміщенні Амер.-Укр. 
Горож. Клюбу. — Управа. 

ІМ ІТМІИГСІ 
48 Е. 7th St. 

TeL: OR 3-3550, New York a ty 
НАЙКРАЩІ вічні пера 

„ПЕЛІКАН" (чім.) 
тільки в АРЩ. 

В А К А Ц І Ї 

ДО ВИНАНМУ 
МОДЕРНІ БОНГАЛА 
на високій полонині, над рікою 
н озером, серед лісу, кущів ма-
лнн і черниць. Найвище в 
Ulster Highte, рівночасно близь-
ко Союзівки і сумівської Оселі. 

ВинаАмалться на тижні або 
місяці. Зголошення приймають: 

А. РИБАЛЬЧЕНКО 
Box 61 а, Ulster Heights 

ELLENVILLE, N.V. 
TeL: EDenvffle 2181 або 301-M 1 
а в Ню Джерзі Tel.: HU 6-1042 

Д О ВИНАНМУ 

ШИКАГО, Ілл. Місячні збори 
С-ва Рожд. Прес. Діви Марії, 
Відд. 259, о год. 1-ІЙ по пол. 
в церковній залі при 4952 So. 
Paulina. - П. Трусяк, секр. 

О Біля причалу Ботлек у пор-
ті Роттердаму в Голландії за-
валнлась висока на 95 стіп ста-
лєва структура нового збірника 
соли для тамошньої хемічноі 
фабрики. 4 робітники згинули 
1 два були важко ранені. 

Танець це прн см 11 їсть! ^ 
Охолоджений комфор- У 
т о в о в л а ш т о в а - р 
ний клюб. Чудова му- щ 
зика Chic Morrisofl'a і !j 
його оркестре. 
Запрошує т ь с я 
Пань. "Coctail 
Lounge'' 

мд citoui'-s у ” - ( 

І 

І 
ison'a і tj :Ф0 

ggto nicaug– 
В будні мінімум Я .55, 
в суботи S1.75 

57 W. 57. STR. 
at 6. Avenue 

PL 2-2234 

51.33, У І 

FOR SALE 
НА ПРОДАЖ 

MANHATTAN HOTEL 
Ulster Heights, EHenvflle, N.Y. 

Фільтрований басейн, "air condi– 
tion" їдальня, приватні й п1в-

приватні кімнати. 
EQenvffle 1509 

9 Представник комуністичної 
Польщі в Об'єднаних Націях 
Богдан Левандовський заявив, 
що Польща, йдучи по лінії со-
встської політики, не буде пла-
тити ні сотюш. до' каси Об'сд-
наних Націй на покриття кош-
тів мирових місій тієї установи 
в Конго та на Середньому Cxo– 
ді, Совсти не платять за ті мі-
сП, бо їм не залежить на та-
мошньому ладі ft мирі, а — шш-
пеки - на хаосі та війні. 

о BUSINESS OPPORTUNITY Ф 
"RICKY^S GAS"STATION 
Добре положення, звичайні до-
роги І головний бульвард West-
bury, S7.500 з товаром 1 влаш-
ту па пням. Досконале к у п н о , 
треба оглянути, щоб оцінити. 

Телеф. власника 
(516) ED 4-9657 or 

(516) ED 3-3496 
STATEN 1SLAND 

Досконала п є к а р н я, понад 
S1(X).000 обороту, добре влаш-
тування, 1-шоклясне положен-
ня. голои. переїзд. Т а к о ж 
Chicken Delight franchise 6с busi– 
ness. Оборот 575.000. Обидва 
бизнесн можна к у п и т и за 
565.000, або й окремо. Доско-
нале купно, треба оглянути, 

щоб оцінити. За дальшими 
інформація ми телеф. 

EL 1-8834 

ИОНКЕРС, Н. И. Збори Т-ва 
Подільська Січ, Відд. 8. о 
год. 2-ій по пол. в церковній 
залі св. Михаїла прн Chestnut 
ріг River viev РІ. На зборах 
відбудеться вибір Комітету 
на Пікнік, який мас відбути-
ся 7-го липня ц. р. на Draper 
Park в Hastings. На зборах 
можна відібрати свої чеки-

дивіденди. — Управа. 

ВУНСАКЕТ, Р. Ай. Місячні 
збори Т-ва Запорізька Січ, 
206 Відд., о год. 1-ій по пол. 
На зборах можна вибрати 
свої дивіденди. — Є. Тепер, 
секр. 

BROOKLYN, Unfurnished 
Union Street Cor. Staler Ave. 

1-ий пов., фронт, 3 вел. npocTo– 
pi кімнати, модер. кухня, близь-
ко комунікації, склепів, шкіл. 
Контроля ренту 568.65 місячно. 

Тел.: щоденно від 9-5. 
TRiangle 5-6310 or 1N 7-1372 

КІМНАТИ Д О ВИНАНМУ 
4 кімнати, гаряча вода і лаз-
ннчка, тільки для поодиноких 

або подружжя. 
371 Springfield Avenue 

NEWARK, N.J. 
ВІ 3-2074 

Посмертні згадки 
ПЕТРО ГАМЗА - 62 роки, 

член 68 Відділу УНСоюзу в 
Springfield, Mass., замешка-
лнн на 492 Broad St., Hart-
ford, Conn., відійшов у ИІЧ-
ніі ть 24-го квітня ц. р. Згід-
но звідомлення медичного 
екзамінатора д-ра D. Hazen, 
Покійний умер нормальною 
смертю. Тлінні останки По-
кійного супроводили па ВІЧ-
ннй відпочинок з Гартфорду, 
Кош:. до Бавнд Бруку, Н. 
Дж., майже всі парафіяни 
Укр. Правосл. Церкви св. Во-
лоднмяра у Гартфорді, сжя-
щеникм 1 рідні Покійник за-
лишив у глибокому смутку 
сина Дмитра, невістку Ганну 
й внучку Кл я рису, які с чле-
ішш УНСоюзу. Ії. П. П. 

Іван Шило, секр. 

ГРИГОРІЙ СУХАР - член 
В-ва св. Петра 1 Павла, Відд. 
274 УНСоюзу в Ионкґгтаан, 
Огайо. Помер 28-го квітня ц. 
р. Покійний походив з села 
Нанчівка Мала, пов. Старий 
Самбір, Зах. Україна. Полн-
ПШВ В , С м у т к у ДруЖМНу ІІЛІ1-
лнну. 2 доньки Марію 1 Ан-
ну та S сини Івана, Стефана 
І Михайла. Похорон відбувся 
1-го травня 196S р. з греко-
католицької церкви св. Трой-
ці при участі Родини,' Прая-
телів і членів Відд. на цвин-
тар Ка.іьнаріїо. В. И. П. 

А. Добрянська, секр. 

АННА ВОРОВЕІЦ,КА - члеи-
кння Б-ва св. Петра І Павла 
Відд. 274 УНСоюзу. Померла 
29-го квітня 1963 р. в Нонґс-
тавн, Огайо. Покійна походи-
ла з с Нанчівка Мала, пов. 
Старий Самбір, Зах. Україна. 
Полишила в смутку б синів: 
Михайла. Петра, Стефана, 
Івана і Павла, 3 доньки: Ма-
рію, Катерину і Стелу та 16 
внуків. Похорон відбувся 2. 
травня 1968 р. з греко-като-
лицькоі церкви сн. Тройці, 
прн участи Родини, Прняте-
лів 1 членів Відд., на цвии-
тар Кальварію. В. І. П. 

А. Добрянська, секр. 

ЗЕЛА, ЯКІ БУЛИ УЖИВА-
ні від тисячу РОКІВ і 
ПРИНОСИЛИ ПОЛЕГШУ ПРН БАГАТЬОХ НЕДОМАГАННЯХ 
ПОРУЧ АЄМО ТАКІ: 

На ревматизм — Elde Root 
100 пігулок - J4.00; 

На болі нирок 1 міхура — 
Hebkaps, No. 85 - 100 rd– 
гулок — 54.00; 

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

На нерва — зелові пігулки 
No. 91 - 100 піг. - 54.00; 

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

Прн запаленні жовчевого м1-
шочка — GBT пігулки — 
100 - 54.00; 

При боляках шлунка Ulceri– 
пе — сконцентрований ек-
стракт зел — Іі^-місячне 
лічення — 56.50. 

K1EHL PHARMACY, toe 
заснована 1851. 

ChemisTs and Druggists 
109 3rd Avenue 

Поміж 13-ою і 14-ою вул. 
NEW YORK, N. Y. 

Купуйте'є підприємствах, 
tuo оголошуються 

в^„Свободі" 

FUNERAL D1RECTORS Ф 

Theodore WOLbNNlN, inc. 
Директор 

Похоронного Заведежии 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N. Y. (0) 
Tel.: GR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Lytwyn ft Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
NEWARK, N. J. 

IRVINGTON, N. J. 
ESsex 5-5555 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИХ 

Займається Похоронами а 
BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛППЯХ. 
Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

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

TAP3AH, ч. 5048. Потворний динозавр! 

О Б OW TAKZAN AN? GAJTTH 
H0NTE7 AU0NC4 STAOOSJG 
TWCCUSH TAdJ. GLASSES IN 
SeABCW OP CWOlCe GAMC. 

soi?pcNLy4 MOWCVCK. ТИСУ 
BOW НАигбТЛ TKANSPlXBP 
AWC— ^ ^ ^ G– 

щ д ' ДЗЮЙЬ 

,^м мбИМ^^ 

кряадюДВв 

WfM 
вЯдн WW^^BA 

яШШШш 
W ^^ ^'^иииииииЯиввииииивА l j U J B ^ ^ 

-^J^Jg^^w 
POeTMCeCv UXJW1N6 ВСРОСЄ TUE.i,v 
WAS A PlNOSAUe OP НЦ6Е ANC МІІ7С-
OUS І^CC^тжтo^Й-AT-eгCfi^^eA7DP! 

Одного дня Тарзан і Ґарт 
самотно полювали, підкрада-
ючися високою травою в роз-
шуках sa дичиною. 

Аж нагло вони обидва за-

трималися, п р и г о л о м шені 

страхом, , . 

Бо перед ними маячив дн-

нозавр, великих і поворних 

пропорцій.... ^вгйсервйторі 


