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В АМЕРИЦІ 
ПАЛАТНА КОМІСІЯ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ СХВАЛИ-

ЛА ЗМЕНШИТИ ПОДАТКИ НА $4.8 БІЛЬЙОНА на $900 
мільйонів більше від тієї суми, яку рекомендував президент 
Джансон. Комісія змінила урядовий проект в тому напрямку, 
щоб впродовж 4-ох років, до 1969-го року, зовсім скасувати 
податок від випродўќуваних автомобілів, який продуценти 
авт перекидають на покупців авт. Президент пропонував, 
Щоб податок від авт зменшити тільки на 5 відсотків, а б від-
сотковяй податок мав би залишитися постійним оподатку-
ванням автомобілів, щоб були фонди на розбудову автострад. 
Голова Палатної Комісії Способів і Засобів конґресмбн демо-
крат Вілбур Д. Міллс заявив, що законопроект цей в понеді-
лок 24-го травня буде в повній Палаті. 

З Б Р О Й Н І С И Л И Х У Н Т И П Е Р Е М О Г Л И В І Й С Ь К А 
„ПРЕЗИДЕНТА" КАМАНЯ ДЕНЯ і тепер голова хунта ге-
Иерал Імберт Варрерас твердить, що він контролює цілу сто-
лнцю Санто Домінѓо. Варрерас зайняв 19-го травня радіову 
стадію, що була в руках полковника Каманя Деня і після 
того знищили його збройні сили, що тримала в своїх рухах 
долішню частину столиці. Американські війська мали допо-
могтн генералові Баррерасові, хоч із Вашингтону заявляють, 
що їм про це не відомо. Далі мають йти переговори про те, 
щоб створити тимчасовий уряд під проводом Антоніќ Гузма-
на,`гколншнього міністра в уряді Хуаяа Воша. Представник 
Організації Американських Держав с проти того, щоб ЗДА 
допомогли Баррерасові, бо цим ускладнили ситуацію. 

СЕНАТОР ДЕМОКРАТ ІЗ НЮ ДЖЕРЗІ ОСТЕРІГАЄ В 
СПРАВІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СТАРШИМ- Сенатор Гарѓ 
рісон Вілліямс, промовляючи иа конференції Американської 
Федерації Праці - Конгресу Індустрійних Організацій, осте-
рігав старших осіб у віці понад 65 років, щоб, покищо, не 
припиняли свого членства в приватних забезпеченевнх ор-
ґанізаціях. бо медична опіка мас обов'язуватн аж від 1-го 
липня 1966-го року, а опіка медичних сестер від 1-го січня 
190Т року. Згідно з проектом медичної опіки пацієнт зможе 
з неї корнстатн тільки 60 днів, і добре було б мати приватне 
забезпечення, щоб можна було лікуватися довший час, якби 
Цього треба було. 

ГОЛОВНИЙ ПРОКУРАТОР ЗА ОБМЕЖЕННЯ ПРН 
ПРОДАЖУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ Ніколас де Кацеибах, 
аізнаючн в Сенатській Підкомісії в справах злочннностн мо-
лоді, заявився за те, щоб були якнайбільші обмеження при 
продажу зброї. Він сказав, що в містах, де важко є купити 
Вогнепальну зброю, є менший відсоток самовбивств та зло-
чнвних випадків за допомогою зброї. Крім Каценбаха зізна` 
Валя: секретар скарбу Генрі Г. Фавлер і секретар армії Сті-
фея Ейлес. Підкомісію очолює сенатор демократ із Коявехтн-
кату ТоМас Дж. Дадд. Він заявив, що важко зрозуміти тепе-
ріілній стан, колнікожднй злочинець легко може собі купити 
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^ ГОЛОВНИЙ СУДДЯ НАЙВИЩОГО СУДУ ЗДА ЗАК-
ЛИКАЄ ДО ПРИСПІШЕИНЯ РІШЕНЬ У ФЕДЕРАЛЬНИХ 
СУДАХ. Ерл Воррен, промовляючи на зборах Амернкансько-
го Правничого Інституту, казав, що і судді 'і адвокати мусять 
співпрацювати в тому напрямку, щоб судді скоріше могли 
вирішувати cnpiflg, бо теперішній стан свідчить про те, що 
важко діждатися в суді справедливосте. В дев'ятьох місяцях 
До федеральних, еудів внесено 50.162 справи, а минулого року 
цих справ було 4$,789. При кінці березня ц.р. у федеральних 
судах було 74,522 справи, які чекали на вирішення^В алеля-
ційних судах цього року с число невирішеннх справ на 20 
відсотків більше як в минулому році в тому самому часі 

У СВІТІ 
У ДОЛІШЩИ САКСОНІЇ в Н І М Е Ц Ь К І Й Ф Е Д Е Р А Т И В -

ШИ РЕСПУБЛІЦІ ПОСТАЛА КОАЛІЦІЯ Христяацсько-де-
мократнчної і Соціял-демократичної партій, з внелімінуван-
ням Вільних демократів, які раніше були там в союзі з со-
ціялістамн. Вільні демократи становлять тепер урядову біль-
шість разом із Хрястнянсько-демокрагнчною тшртісю у цен-
тральному уряді. Згадана міжпартійна комбінація у Долішній 
Саксонії вказує на можливість збльокування двох найбіль-
шнх суперницьких партій у Німеччині під гаслом національ-
вої сдвостн. 

ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ШАРЛЬ ДЕ ҐОЛЛЬ 
ЗАЯВИВ, що світовнй мир загрожений через існування і вер-
ховодство двох „геѓемоній" — Совстського Союзу і З'єднаних 
Держав. Тому Франція — казав він — мусить зберігати ‚‚ба-
лянс" між тими двома велнкодержавамн. 74-лІтній де Голль 
обіздять тепер західню Францію, промовляючи в різних її 
малих містах і містечках. 

ІЛЛЯ ЕРЕНБУРҐ. КОЛИШШП ШЕФ СОВЄТСЬКОГО 
ПРОПАҐАНДИВНОГО АПАРАТУ, ТВЕРДИТЬ в останній 
частині своїх споминів, оприлюднених в московському жур-
налі „Мір", що в Совстському Союзі до цього часу люди не 
внзбулися страху, яким були всі пройняті за часів Сталіна. 
Не назвавши Хрущова за іменем, він прославляє його за від-
вагу у натавруванні „культу особи" та проводженні ‚‚деста-
лінізації". 

У ЛЯОСЇ, ДЕ ВІД РОКІВ ВЕЛАСЯ ГРОМАДЯНСЬКА 
ВІЙНА, НАСТАВ РОЗМІРНИЙ СПОКт, дармащо ніхто не 
знає, як довго він триватиме. Комуністичне військо руху Па-
тет Ляо припинило свої агресивні дії, валюта устабілізува-
лась, господарське_жнття поправилось. Прем'єром с там ..нев-
траліст" Суванна Фума. 

У ДАМАСКУ В СІІРІІ ПРИЛЮДНО повісили 41-річного 
Еліягу Вен Савла Кона, ізраїльського громадянина, за шпн-
гунську роботу в користь Ізраїлю, його засудив таќнки вій-
ськовнй суд. Він прибув ніби як багатий емігрант з Аргея-
тини у 1962 році і знайшов доступ до високих арабських вій-
ськових кіл. Разом з ним засуджено ще 6-ох сирійців на різні 
в'язничні кари, а 33-ох звільнено. Ізраїльські власті обурені 
екзекуцією. 

ПРЕДСТАВНИК ГВІНКІ В ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЯХ ГО-
СТРО КРИТИКУВАВ ЗДА і Британію за ніби їх фактичну 
активну підтримку Південно-африканського Союзу, бойкото-
ваного всіма африканськими країнами. Ачкар Мароф навів 
низку американських великих концернів, які тісно слівпра-
цюють з південно-африканськнмн чинниками. 

ШАХ ГРАНУ РІЗА ПАЛЕВІ ПРИБУВ З ДРУЖИНОЮ 
ДО ЗДА, у приватному характері, подорозі з офіційної візити 
в Аргентині й Бразилії — до Канади. На летовищі в Ню Иор-
ку демонструвала проти нього група буцім-то іранських сту-
дентів. але шах цієї демонстрації навіть не бачив. Згодом він 
заявив, що це були комуністи і їх поплентачі. Шах критнку-
вав арабські країни, які зірвали дипломатичні взаємини з За-
хідньою Німеччиною: ‚‚Чому вони не зривають з Совстськнм 
Союзом і іншими комуністичними країнами?" — авайсвів вія. 

ДАЛЬШІ ДЕБАТИ НАД ЗВІТАМИ ЕКЗЕКУ-
ТИВИ, РЕДАКЦІЇ, ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬ-
НОТ КОМІСІЇ І ГОЛОВНОЇ РАДИ ТА сою-

ЗІВКИ ВИПОВНИЛИ 3-ІЙ ДЕНЬ НАРАД 
ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНСОЮЗЎ 

Союзівка, Кергонксон, Н.И. 
— Увесь 3-ІЙ день річних на-
рад Головного Уряду Україн-
ського Народного Союзу в се-
реду 19 травня ц.р. виповнили 
дальші дебати над звітами. 
Дебетовано над звідомлення-
мн заступників гол. предсід-
пика інж. Степана Куропася 
і пані АНІШ Герман, головно-
го секретаря д-ра Ярослава 
Падоха, головного касира Ро-
мана Слободява, редактора 
„Свободи" Антона Драгана, 
членів Головної Контрольної 
Комісії — її голови д-ра Во-
лоднмнра Галона, секретаря 
дир. Петра Пущглн й членів 
Івана Кокольського та Івана 
В. Іванчука, — членів Голов-
ної Ради 5й- Богдана Зорнча, 
Ярослава Гука, Тараса Шпі-
кулн, Дмитра Шмагали, Ва-
снля Гуссара, Андрія Джули, 
Ання Чопик, Івана Одежинсь-
кого. Олени Олек, Осипи 
Олінкевнч, Мнрона Куропася, 
Марії Демядчук й Оленя 
Штогрнн (Богдан Мельник з 
Монтреалю не приявний вна-
слідку недуги), — як теж уп-
равнтелів „СоюзІакл" Данила 
Слободяна і Володимира Ква-

са. Під час дебат заторккено 
і з'ясовано багато організа-
ційних, фінансових і культур` 
но-впдавннчих справ УНСою-
зу, як також цілу низку ак-
туальних проблем- нашої спі-
льноти в Америці й Канаді та 
становище українського наро-
ду на рідних землях. Вняснен-
ня на запити давали звітодав-
ці. Після нарад однодушно 
прийнято до відома всі звіти. 

В четвертому дні, в четвер 
20-го травня, на порядку на-
рад є нові справи та рішення 
й ухвали для добра організа-
ції і української спільноти. 

О Останнього міністра закор-
доннжх справ вільної Чехосло-
ваччшш. Ява' Масарнка, сина 
засновника Чехословацької Рес-
публікн професора Томи Маса-
рика, вбили комуністи 10 берез-
ня 1948 року — ревеляціонує 
західньо-німецький Ілюстрова-
ний ж -̂рнал ,Дер Шпігель". 
Його вбнвннком б у в Фраиц 
Шрамм, судетський чех, який 
впродовж 20-ох років був на 
службі ГПУ — НКВД у Москві. 
Його вбили потім три чеські 
патріоти. Офіційно до цього ча-
су називається, що Яак Маса-
рнк ‚‚скінчив самогубством". 

Хунта перемогла повстан цій Каманя Деня 
в СТОЛИЦІ Домініканської Республіки 

Санто Домінѓ`о, Домінікаќ-. нЬацйі Об'єднаних Націй, я-
ська Республіка- — 19 трав-
ня збройні сили цггоільно-пін-
ськової $0LTU, що її очолює 
генерал бригади Антоніо Ім-
берті Баррерас, перемогли 
збройні снла ‚дфезидента" 
полковника Фраяціска Кама-
^ 4 Деіад^^маопяіш^^‡ЯІвву^ 
отаїЩо.'% як^РпврЛад^новстаи-
цга надавав свої накази на-
селеяню столиці. В цих зма-
ганнях американські війська 
малн підтримувати збройні 
сили генерала Імберта Барре`-
раса. У Вашнягтоні представ-
ннк Державного Департамен-
ту заявив, що американське 
військо не мало наказу вмі-
шуватися у внутрішню боро-
тьбу в домініканській столн-
ці. Представннк мирового Ко-
мітету ОрганізацЇЇ Американ-
ськвх Держав заяви а, що 
вмішуванням до боротьми в 
Санто Домінѓо американські 
збройні сили не причинилися 
до замирення в Домінікансь-
кій Республіці Перед перемо, 
гою генерала Баррераса при-
йшло було до нового перемн-
р'я між військами хунти та 
повстанцями Каманя Деня, 
щоб можна було заопі кувати -
ся раненими та похоронити 
вбитих, що згинули в боях на 
вулицях столиці. Це перемн-
р'я заключено за посеред-
`ництвом представника Орга-

кнй сподівався, що під час 
перемир'я можна буде знай-
ти якусь політичну розв'язку 
цієї кризи, що почалася в До-
міяіканській Республіці ще 24 
квітня, коли армія прогнала 
була уряд, домагаючися пово. 
ворогу колишнього презнден-
таг Хуака Боіпвл .якай яеребу-
вав'на вигнанні в Порто Ріко. 
Але проти Воша виступили 
летунство і фльота. і так по-
чалася боротьба, що ще й до-
сі не розв'язана. Лету'нство с 
проти Воша, бо він має бути 
зам'який до комуні'стів. Не 
знати, чи летунстао пого-
днться на те, щоб прихильник 
Воша Антоніо Гузман очолшз 
тимчасовий уряд, який мав би 
при кінці 1966-го року пере-
вести вибори нового презн-
дента. 

Џ Совстськнй Інженер Т. Бо-
рісов, один з конструкторів ра-
кет „Лупт", внсилапих на мі-
сяць, виявив у журнальній стлт. 
ті, що невдача „Луни 5" у спро-
бі „мяко осістн" на МісяЩ по-
лягяс у тому, що надзвичайно 
трудно сконструювати ракету, 
де з прецизісю на відламки 
секунди якраз у відповідній від-
далі від Місяця почалнб діяти 
гальм ўвальні ракети, знизивши 
швидкість лету з 8.000 миль на 
8 миль, щоб ракета могла „сіс-
тн" на поверхню Місяця, не 
розбившись у дребезги. 

Число морської піхоти ЗДА у В'єтнамі 
іе збільшене до 16.000 буде 

Сайґон. — У столиці Пів-
денного В'єтнаму стало відо-
мо, що на американських ба-
зах на Філіппінах поставлено 
в стан готовости два дальші 
ескадрони морських джетів 
для перевозу морської піхоти 
в найближчих днях до Пів-
денного В'єтнаму. Коли це 
станеться, то число морської 
піхоти у Південному В'єтнамі 
зросте до 16.000. Це скріплює 
переконання, що внедовзі 
американські війська візьмуть 
активну участь у бонових опе-
раціях проти комуністичних 
партизанів. Вказує на це та-
кож перша парашутна опера-
ція американської збройної 
сили, переведена в минулу 
середу 19 травня на північ 
від леѓўнської бази в Дананг. 
На радіоповідомлення від 
американських стежннх літа-
ків, що біля одного села зосе-
реджусться сильний загін ко-
муністнчннх партизанів — кн-
нено туди парашутистів. Пе-
реведено теж бомбардування 
й острілюванпя з літаків ін-
шнй пункт зосереджі'вання 
комуністів. В минулому тижні 
вбито 470 партизанів та схоп-
лено в полон 160. Однак в то-
му часі державне військо 
оїратнло те ж понад 250 вол-

ків з'битими, згинуло теж 11 
американців. У ході дальшого 
бомбардування Північного 
В'єтнаму 40 американських 
літаків з літаконосця „Корал 
Сі" знищили одну військову 
радіостацію. одну елсктрівню 
та бараки н адміністраційні 
будинки за 40 миль на північ 
від кордонної 17-ої паралелі. 
Атака тривала 45 хвилин 
Всі літаки вернулись. 

ЩЕ ПРО ПОСВЯЧЕННЯ 
ЦЕРКВИ СВ. ШАНА 

ХРЕСТИТЕЛЯ В ІІЮАРКУ 
Нюарк. — В доповненні до 

звідомлення про урочисте по-
свячення церкви св. Івана 
Хрестителя в Нюарку. яке 
відбулося в неді."ю 16 травня 
ц.р.. повідомляють, що авто-
ром проектів мистецьких віт-
ражів і мозаїк в цін новозбу-
дованій церкві с відомий ук-
раїнський мнстець Петро Хо-
юдннй, мол. Виконані були ці 
вітражі і мозаїки українським 
спеціялістом в цій ділянці 
Ярославом Баранським. 

В урочистостях посвячення, 
крім Пласту і СУМА, брала у-
часть також репрезентація 
Об'єднання Демократичної У-
краінської Молоді (ОДУМ). 

ГЛНСАВЕТА II В ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ 

лева Великої Британії Єлнсавета Н, прибувши з держав-
іймм відвішнамн до Бонну, переводить перегляд почесної 
гвардії на летовищі Ван біля Бонну. її супроводить президент 
Німецької Федеративної Республіки Гайнріх Љобке (перший 
зліва). Востаннє відвідували Німеччину члени брнтійської 

королівської родини ще в 1909 році 

СССР і Індія проти бомбардування 
Північного В'єтнаму — поручають 

„мирне співіснування 
Індійський пре- них конфліктів та проти вжн-

вання у них сили. Вони під-
кресЩЦШіШттгр^У веден-
ня політики ‚‚співіснування" 
між країнами різних політич-
но-економічних систем. У цьо-
му пункті, як теж у відклику 
до Женевсько! конференції з 
1954 р І з # И ^ Р ^ в і В'єтнаму, 
коментатори вбачають протн-
китайське вістря. Ляль Вага-
дур Шастрі відлетів із Таш-
кенту до Індії. Загально вва-
жайтЬ, що пін дістав від Мос-
к в н "^"^1^^"^^ І"^"" пяльиіої-
I видатНіш'оГ вйтп)мтчноі ''доѓ 
помоги для Індії̀ , але доклад-
них даних про це ще не опрн-
люднено. 

Москва. 
№в$) Ляль Багадур Шастрі 
закінчив свою однотижнсву 
візиту в Совстському Союзі, 

писавши разом із совєтсь-
прем'сром Алексссм Ко-

сі(ґіном спільний ќoMj-нікат. 
Ванн ‚‚вимагають" в ньому 
„Негайного" припинення аме-
рикансьюіх бомбових налетів 
пфотн Північного В'єтнаму та 
вирішення проблеми В'єтнаму 
на базі Женевського протоко-
лу1 з 1954 року, що встановив 
jMJa, новий^Зад в колишній 
фраяцузькТй колони Івдвки-
таю. СССР і Індія заявилися 
в тому комунікаті за мирне 
полагоджування всіх кордон-

Шоста Сесія Української Національної Ради 
відбудеться в листопаді 1965 р. 

Мюнхен. — На спільному ходи під час перебування в 
засіданні Президії і Виконав-1 ЗДА і Канаді в часі від трав-
чого Органу УНРадн. яке під-(ня 1964 р. до березня 1965 p., 
булося тут 1 травня ц. р. під Президія УНРадн приймає до 
головуванням голови УНРа-
ди інж. Осипа Бойдуннка, 
вирішено звернутись до Пре-
зндента УНР в екзилі з про-
познцісю скликати, згідно із 
статтею 15-ю Тимчасового За-
кону, 6-тл1 Сесію Української 
Національної Ради на місяць 
листопад 1965 p., в якому кін-
чаються каденції органів 
Державного Центру Україн-
ської Народної Республіки в 
екзнлі. На цьому ж засіданні 
слухано звіт Голоти ВОргану 
Миколи Лівнцького про пра-
цю під час його побуту в ЗДА 'знцію Виконавчого 
і Канаді та звідомлення інших про створення при 
членів Виконавчого Органу Військових Справ Військової 
за час лід квітня 1961 р, до'Колегії, як допоміжного чнн-
травня 1965 р. По вислуханні Іника того ресорту. яка буде 
тих звітів і переведеній дис- співпрацювати також з Комі-
кусії. Президія вислоонла (сіпю Військових Справ УН-
повне признання Голові Ви- Ради. 
конавчого Органу УНРадн 3. Президія схвалює внесок 
Миколі Лівнцькому за його про потребу скликання засі-
працю під час перебування дання Комісії Військових 
на американському контннен- Справ Української Національ-
ті. Потім Президія одноголос- ної Ради для перегляду пра-
но і"хва-лила такі постанови: і ці Ресорту Військових Спрат 

1. Заслухавши звідомлсн- та для вияснення справи до-
нл Голови Виконавчого Ор-1 теперішньої процедури під-
гану Миколи Лівнцького про вищень в ранґах старшин Ар-
пророблену ним працю і за-'МІГ УНР. 

відома і одобрюс ті заходи 
зокрема його „висновки", 
схвалені на державно-полі-
тнчній нараді в Ню Иорку 
дня 13 лютого 1965 p.. та ме-
морандуми, подані ним чнн-
никам у Вашингтоні, і вважає 
потрібним продолжуватн ті 
заходи в порозумінні з Пре-
зидісю Української Націо-
нальної Ради та беручи до 
уваги висловлені на цім за-
сіданні д%'мќи під час диску-
сіі. 

2. Президія одобрюг, пропо-
Органу 
Ресорѓі 

Управа НТШ поручае англомовне 
видання „Кобзаря" 

Ню йорќ. — На засіданню 
Управи НТШ 19 ц. м. прий-
нято таку постанову: ‚‚Закін-
чуючи Шевченківський рік у 
ЗДА, що завершився відкрит-
тям пам'ятника нашому Пат-
роноаі у Вашингтоні, Управа 
Наукового Т-ва ім. Шевчен-
ка в ЗДА почувається до ра-
дісного обов'язку звернути у-
вагу суспільности на пере-
клад цілого ‚ѓКобзаря" на ан-
глійську мову, виконаний спі-
льною працею проф. Констан-
тнна Андрусншина, універси-
тету Саскачеван і проф. Ват-
сона Кіркконела, президента 
університету Академія з Но-
вій Шотляндії, — що його 

прегарно видала друкарня у-
ніверситету в Торонті, Кана-
да- Управа Наукозого Тва ім. 
Шевченка в ЗДА і дирекція 
Філологічної Секції прилюдно 
вшановують цю працю, як 
вельми цінний вклад в шсв-
ченкознавство англосаксонсь. 
кого світу, висловлюють До-
стойним Авторам щире приз-
нання Й подяку української 
вільної науки, та закликають 
нашу громаду подбати, щоби 
ця праця, разом з їх попе-
редньою працею — антологі' 
сю "The Ukrainian Poeta" — 
знайшлася по всіх публічних, 
шкільних і університетських 
книгозбірнях в ЗДА". 

Українці на Мистецькій виставці одержали 
першу нагороду 

Атлантиќ Ситі, Н. Дж. (ар) 
— Як кожного року в травні, 
в Дні Матері, відбулася й цьо-
го року на відомій променаді 
в Атлантиќ Ситі виставка об-
разів і різьби під вільним ие-
бом (подібно, як в Грініч В1-
ледж в Ню Иорку), в загаль-
ноамерикансько м у маштабі. 
Виставка тривала два дні і 
тягнулася біля 5 миль завдов-
жкн. Виставляло цього року 
понад 400 мистців. Закінчила-
ся виставка роздачею гроше-
внх нагород з кожної ділянки 
малярства й різьби та переда-
чею т. зв. Гренд Прайз, уфун-
дованої містом Атлантиќ Сн-

ті в розмірі подорожі і дао' 
тижневого побуту в Парижі. 
Цього року дві перші пагорб' 
дн одержали українці: в різь-
61 Василь Палійчук з Балтн-
мору. Мд.; в олійних красвн-
дах Дон Нестерук з ТарентуМ, 
Пенснлвенія. На цій самій ВИ' 
ставці 1963-го року Гренд 
Прайз міста Атлантиќ Ситі 
одержав мнстець українськоѓ 
го роду Стенлі СобЬсяк ІЗ 
Ню Иорку. В місцевій пресі 
було виразно підкреслене йо-
го українське походження. 
Цього ж 1963 року восени від-
булась його Індивідуальна вн-
ставка в місцевому Apr Сен-
тер. 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
У ВІЛЬНОМУ СВІТІ^^ 

ДОПОВІДЬ ОКСАНИ 
СОЛОВЕЙ ПРО 

УКРАЇНСЬКУ МОЛОДЬ 
В п'ятницю ЗО квітня 1965 

року _ Щдбувся^ _.в ^читальігі 
Пр^освггн у ВЇниніеґу відчит 
панни Оксани Соловей з Сен 
Пол, Міннесота, на тему „Ук-
раїнська молодь в Совєтсько-
му Союзі". Цю півторнгоднн-
яу солідно опрацьовану до-, 
повідь, приливі в кількості 
понад 80 осіб вислухали з вс-
лнким зацікавленням. На ос-
аові багатющого матеріялу, 
що їй прнйшлось перегляну-
тн, а той простудіювати, до-
повідачка дала яскраву кар-
тнну складного положення 
української молоді а сучасно-
му Совстському Союзі 

НЕ БУДЕ ЛГГЕРАТУРНО-
МИСТЕДЬКОГО ЯРМАРКУ 

В НЮ ИОРКУ 
Літературно мистецький 

Ќлюб в Ню Иорку планував 
як щороку, Літературно-мис-
тецький Ярмарок на весну 

цього року і заповів був уаійі 
навіть дату — 22 травня- Од-
наќ тому, що на той сак 
день призначено урочисте 
вмурування Грамоти під naV 
м'ятниќ" ТарасхйЗ^ТІГеач№Ќо^ % ̂  
ві у Вашингтоні — Літера 
турно-мистецькиЙ ' Ярмарок 
відкликано. Осіння дата буде 
своєчасно оприлюднена. 

ДОПОВІДЬ ПРОФЕСОРА 
ЯР. БІЛІНСЬКОГО 

В УВАН 
Ню Иорк. — Українська 

Вільна Академія Наук у `ЗДА 
злаштовус наукове зйсідан-
нл Комісії для дослідів вад 
пореволюційною Україною І 
Совстськнм Союзом з допо-
віддю д-ра Ярослава Білінсь-
кого професора Університету 
в Делевар п. н. „Новий Со-
встськнй Уряд і Старі Пробле-
мн (Особлнзо Укіминська)"^ 

Засідання відбудеться в 
суботу 22-го травня 1965 р. 
о 7-ій год веч. в будинку Ака. 
деиії: 206 Вест 100 зул., Н. И. 

НА НАШИЙ, НЕ свот ЗЕМЛІ 
(Що пишуть комуністичні газети в Україні) 

Гувер стверджує наявність шпигунів між 
відвідувачами Америки з СССР 

Вашингтон. Дж ЕдгарІ ревнщать шкоди. Гувер від 
Гувер, який від поверх 40 ро-,повів: „Ми ствердили, що в 
кіл очолим: Федеральне Пюро І кожній групі так зв. культур-1 
Іквестнгацій, зізиавав ще 4іної виміни, або в студентсь-
березня нв Підкомісії Видат-ікій гр}тіі. яка прибувала до 
ків Палати Репрезентантів І цієї країни, були завжди чле-
про діяльність закордонних і нн КГБ (Комітет Государс-
і доморослих комуністі) на твенної Безпеки, давніше 
терені ЗДА. Його зізнання і ГПУ-НКВД. що с шпшунсь-
опрнлюднено у великому ско-;кою службою російського у-1 
роченні в газетах з 18 ц. м.Іряду. Вони називають себе 
Між іншим він заявив що і студентами, але деякі з них 
‚.шпигуни були включені у .'мають 36, 37, 38 років. Чис-
наспразді кожну совєтську іленні совстські наукові деле-
грчтіу. яка відвідувала З'сди- гації. які приїздять до ЗДА, 
нені Держави: між диплома-,щоб тут відвідати універси-
тів, журналістів, науко іців. 
бнзнесменів. студентів та в мі-

тетн й наукові установи, не-
мннуче мають між своїми 

сії культурної виміни. Запн- членами науковців, які діста-
таннй. чи зін думає, що ко-Іли спеціальні доручення від 
рнсті у культурній виміні пе-'КГБ. . ;., ... ; :-- : І.'. 

125-РІЧЧЯ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ МАРКА 

крогаівішцького 
Цього року сповняється 

125-річчя з дня народження 
видатного майстра сцени і 
драматурга Марка Кроинв-
ннцького. З цісї нагоди в Ук-
раїні планують академії, вн-
да}оть однотнмннх п'єс драма-
rj-pra. („Культура і Життя" 
з 25 квітня ц р.) 

ТАЛАНОВІ НАСЛ1ДНИКН 
Голова бюра Дьвівського 

відділу Спілки журналістіп 
Л. Ступннцькнн пише 5 трав-
ня ц. р. у своїй статті „нас-
лідннкн" в часописі .‚Рабочая 
Газета", що Юрісві Ме.іьни-
ч^ові присуджено премію ім-
Ярослава Галана за те, шо 
‚‚продовж}тлав традиції Ярос-
лава Галана". 

Далі Л. Ступннцький пн-
шс: ‚‚Відч%тні удари по стов-
пищах %тчраїнськнх б%т?жуаз-
ннх націоналістів за океаном 
наносять Петро Кразчук. I-
ван Вид, Микола Грннчншнн, 
Леон Толошсо та інші. Рсш-
тќи націоналістичної ідсоло-
гії розгвинчують і громлять 
Дмитро Павлнчко, Ростислав 
Братунь Богдан Дуднкевнч. 
Володимир ВІляев, Валентин 
Маланчук. Тарас Мнгаль . . 
Все більшу популярність на-
б}'пас публіцистика близьких 
і сердечних друзів Юрія Сте-

пановнча Мельнпчука — По-
снпа Цеха, Володимира Здо-
ровеги, Миколи Ромаяченка, 
Миколи Тарновського, Миќ -
лн Бартошнка та багатьох 
ІНШИХ'" . . . 

ОБЛИЧЧЯ ЧЕРНІГОВА 
Майдани і вулиці Черніго-

ва мають жалюгідно-злпден-
ннй вигляд: старі-престарі 
рекламні щити, обдерті вивіс-
кн та стенди, забруднені віг-
рннн крамниць, невпорядко-
вані огорожі скверів . . . 

(..Культура і Життя, ч. 32) 

НА ПЛЕЧАХ СИВОГО 
СЛАВУТИЧА 

„У ' своїх верхів'ях сивий 
Славутич тільки-тільки про-
буджусться. А на його мо-
гутньому плечі від Києва до 
Херсону вже перевезено пер-
ші тисячі тонн криворізької 
руди і донецького вугілля, 

Інікопільського мангану, міне-
ірально-будівельних матерія-
ІЛІВ, пального" . . . (‚‚Радянсь-
Іка Україна' з 17 квітня ц. р.) 

БРЛК. ПРОГЗ'ЛІІ, ЗРИВ . . . 
Порушення технології та 

брак, залізнення й прогули, 
безкультуря в цеху, — так 

, описўе роботу з одному з цв-
хів Київського заводу верста-
тів-автоматіз кореспондент Ю. 
Краснощок у „Радянській Ук-

іраїш" з 6 травня ц. р. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 21 -го ТРАВНЯ 1965 ^ `і t мн н Ч. 95. 

svomraA 
Є И в Д 9 ЯІАЩ_9А9ЉЗ 

FOUNDED 1893 
NewBpaper published dally except Bunaays, Mondaye A 

bolJdaya (Saturday St Monday Issues combined) by Ukrainian 
WatioOal Association, Inc., 81-83 Grand St., Jersey Ctty, N J . 07303 
IseOHH Class Postage paid at the Post Office of Jersey City, N. J. 
Accepted for mailing at special rate of postage provided for fay Soc-
ttoo 1130 of Act of October 3, 1917 — authorized July 31, 1У18. 

"8VQBODA." P. O. Box 346, JERSEY CJTT. N J . 07803 

Невдача наївних сподівань 

В. Кедровськнн 

УКРАЇНСЬКІ С№ОВІ СТРІЛЬЦІ 
В ДАРНИЦЬКОМУ ТАБОРІ 

П 
Прикро, боляче стало, що 

тут, за дротами, перебуває ве-
лнка національна сила, так 
потрібна нам у щоденній пра-
ці. А скільки її розкидано по 
безмежних просторах колнш-
ньої російської імперії! 

Уже з першого враження, 
яке справляли ці патріоти, вн-
ннкала думка, що треба бу-
ло б відродити в Києві у 
якійсь формі українське січо-
ве стрілецтво. 

По двох - трьох годинах роз-
мов, приобіцявши, що Цент-
ральна Рада й Генеральний 
Комітет уживуть заходів, щоб 
визволити їх з-поза дротів, ми 
від'їхали. Тяжко було лишати 
полонених, які проводжали 
нас натовпом до таборової 
брами. У багатьох з них блнс-
тілн на очах сльози, не знати, 
чи то сльози радісних надій, 
чи смутку, що ми їх залишас-
мо. 

На другий день, з доручен-
ня Генерального Секретарія-
ту та Генерального Комітету, 
я з генеральним секретарем 
фінансів Хрйстофором Бара-
новським відвідав командува-
ча Київської військової окру-
ги полковника Оберучева. На-
ша розмова тривала понад го-
днну, при чому полк. Оберу-
чев увесь час намагався спра-
внтн її на загальне питання 
українізації війська, вважаю-
чи це ‚‚несвосвременним", 
мовляв, національний україн-
ський рух взагалі завдас ве-
ликої шкоди революції й сво-
боді народів Росії. 

X. Барановський і я запере-

Як відомо із щоденних повідомлень, упродовж шістьох 
днів на переломі минулого й цього тижня американське ле-
тунство стрималося від будь-яких налетів проти Північного 
В'єтнаму. Офіційно пояснено це „оперативними" причинами, 
але насправді було це наслідком наполегливих суґестій збо-
ку різних міжнародних і доморослих пацифістичних кіл: 
прем'єрів Канади, Індії, Японії, генерального секретаря Об'сд-
наннх Націй і навіть голови сенатської Комісії для закордон-
них справ Фулбрайта. Всі вони виходили з засновку, що кому-
ністнчннй Північний В'єтнам, навіть коли б хотів, не може 
в ході його бомбардування прийняти пропозицію щодо мнро-
вих переговорів, бо це було б для нього „втратою обличчя". 
Хоч президент Джансон і ного найближчі дорадники сумні-
валнся, чн припинення налетів проти Північного В'єтнаму 
вплине на його становище, вони погодилися перевести пробу 
— по лінії міркувань згаданих закордонних і крайових чнн-
ників. Проба вийшла цілком невдало. 

Виявилося ще раз, що кожний примирливий жест Захо-
ду, зокрема Америки, с в очах комуністів доказом слабостн. 
Значить, практично такі впявп людяностн й прнмнрлнвости 
тільки посилюють комуністичний агресивний розгін, тільки 
підбадьорюють до дальшої агресії. В даному випадку — про 
пфнданення американських налетів не було в пресі і в радіо-
переснланнях Совстського Союзу, комуністичного Китаю і 
Північного В'єтнаму — ані слова. Натомість продовжувались 
приготування до якоїсь великої офензнвн комуністичних пар-
тцаанів, скріплених иівнічно-в'стнамськнмн з'єднаннями реґу-
лярної армії. Як слушно стверджує Джеймс Рест`он у „Ню 
Иорк Таймсі" з 19 травня — північнов'стнамські та китайські 
комуністи зґрунту фальшиво розуміють психіку Линдона 
Джансона і згрунгу фальшиво оцінюють силу ЗДА і реальні 
можливості „викинути" американців з в'єтнамського півос-
трова; 

І немає іншого способу, іншої можливосте врозумнтн їх, 
як тільки — силою. Тільки удари могутньої американської 
збройної сили м о ж ^ ь переконати їх, що їхня агресія не м а є , ч У в а л н Оберучеву, доказува-
Шансів на виѓру, і що тому краще зискати „щось" у мирних ! л и "ому, що він помиляється, 

^оереговорах. Динамізм комуністичного імперіалізму та зас- (вважаючи український нацю-
ліплення комуністів таки можуть спровокувати Америку, і то- (вальний рух за контрреволю-
ді вона виявить всю свою могутність - на погубу комунізму. Ч'йний, а украіюзацію військ 

, , трактуючи як розвал російсь-
{кої армії, яка властиво вже 
розкладалася, бо солдати ро-
дом з-поза меж України самс-
чннно тікали в свої московсь-
кі губернії. 

Щождо полонених у Дар-
ннцькому таборі, то полк. 
Оберучев заявив, що він не 
мас права без дозволу війсь-
кового міністерства залишити 
будь-кого з них ,на Україні, а 
тим більше звільнити з табо-
ру, хоч би й на поруки Цент-
ральної Ради. Він міцно трн-
мався інструкцій, а разом з 
тим хотів показати своє зро-
зуміння наших домагань. То-
му порадив Центральній Ра-
ді та Генеральному Комітето-
ві звернутися в цій справі те-
леграфічннм чн яким іншим 
шляхом до військового мініст-
ра в Петрограді. 

На наше прохання не висн-
лати українців з першим еніе-
лоном, що мав відійти з Дар-
ниці за два-три дні, Оберучев 
відповів приблизно так: 

— Добре, я зроблю розпо-
рядження, щоб з черговим 
ешелоном українців не від-
правляли. Тому, що в Дар-
ницькому таборі є 5,000 поло-
нених, очевидно, можна буде 
покищо залишити українців. 
А ви не гайте часу, бо коли 
з Петрограду не буде скорої 
позитивної відповіді, то я, при 
всьому моєму бажанні, нічого 
не зможу зробити. 

Подякувавши Оберучеву 
хоч за таке вирішення справи, 
ми поспішили від'їхати для 
звітів: Барановський — до Ге-
нерального Секретаріату, а я 

Дискримінація навіть у бібліографії 
На цьому місці вже була мова про безвиглядне становн-

ще української історичної бібліографії в ,‚незалежній" і „су-
веренній" Українській ССР. На підставі опублікованого в 
київському „Українському Історичному Журналі" відкритого 
листа видатних українських істориків стверджено, що така 
важлива ділянка, як історична бібліографія, в Україні не 
тільки цілковито занедбана, але й зазнає всяких перешкод 
та рестрикцій збоку різних офіційних чинників. 

Такий стан не лише в ділянці історичної бібліографії, але 
іі в усіх ділянках тієї допоміжної дисципліни, що її дехто 
називає основою навчання і наукових дослідів. Про це свід-
чать численні скарги в самій таки совстській пресі. 

Характеристичну з цього погляду картину подав кнївсь-
кий письменник Іван Глннський у своїй статті п. н. „Бібліо-
графія — азбука науки", надрукованій в київській „Радян-
ській Культурі" ч. 4 за 1965 рік. Ствердивши „могутню орга-
яізованість російської бібліографічної справи" і високий її 
розвиток, в такій хоч би „народно-демократнчній" Польщі, 
де ‚‚літературознавці мають більш як стотомову бібліогра-
фію красного пнсьменсгва. . . по 5-10 томів бібліодовідннків 
різних жанрів . . . багатотомові бібліографії про окремих ав-
торів", де науковці диспонують ‚‚багатотомовимн довідниками 
а'історії, техніки, різних галузей знань" і де виходять „різні 
Літописи книг, рецензій, статѓей", — автор статті в „Рад. 
Культурі" скаржиться, що на Україні нічого такого немає, а 
якщо щось і появляється, то або в дуже неповному вигляді, 
або ж таки мізерним тиражем, що ніде його не роздобути. 
Щоб якось вивести У'країну з цієї безвиглядної відсталостн, 
Іван Глннський пропонує — з елегійним зідханням „давно, 
ой, як давно вже треба було" — створити в Києві Інститут 
Книгознавства, з філіями в Харкові та інших містах, який 
мав би випускати „багатотомову бібліографію українського 
літературознавства, а згодом всіх галузей науки, техніки і ін." 

Усі ці плянн і пропозиції звучать дуже гарно, тільки ж 
Не дуже то реально. Автори їх забу'вають, що ще в двадця-
тнх роках бібліографічна справа на Україні розвивалася 
добре, що існував навіть окремий Інститут Книгознавства, і 
що все це було зліквідоване московським колоніальним ре-
жнмон. Дискримінаційне ставлення цього режиму до справ 
української культури і науки не змінилося й сьогодні, одним 
із виявів чого і є жалюгідна ситуація української бібліогра-
фїї в Українській за назвою ССР. 

— до Генерального Комітету. 
Наступного дня, вже пізно 

по полудні, я знову був у 
Дарницькому таборі, де, оче-
вндно. з нетерплячкою чекали 
на мої інформацїї. 

Біля бараку, в якому меш-
калн у'країнці, побачив я 
якусь метушню, якесь замі-
шання. На обличчях полоне-
ннх відбивались заклопота-
ність і неспокій. 

У відповідь на моє повідом-
лення, що командувач військ 
округи прпобіцяв дати наказ, 
щоб українців не відправляли 
з першим ешелоном, я почув 
з здивованням, що півтори го-
днни тому в таборовій канце-
лярії спішно перероблено ре-
сстри тих, що повинні бути в 
першу чергу вислані в гли-
бнну Росїї. У ті реєстри запн-
сано переважно „русинів", а 
передусім УСС'ів. 

Щоб з'ясувати те, що, на 
мою думку, було непорозумін-
ням, я негайно пішов до на-
чальннка табору, старого гс-
нерала Кузьміна . Каравасва. 
Вислухавши мене, він занепо-
коївся, очевидно, побоюючись 
попасти в халепу, одначе рі-
шення не змінив, заявивши, 
що зобов'язаний виконати на-
каз, який прийшов від штабу 
округи телефонограмою. 

Вийшов я від начальника 
табору обуреним до глибини 
душі. Аджеж, думав я, коли б 
ми з Барановським не проха-
ли за українських полонених, 
то їх вивозили б у звичайній 
черзі, — і з першим ешелоном 
від'їхало б всього яких 20-30. 
Переконавшись, що годі було 
сподіватися на легальне зат-
рнмання українців у таборі, я 
рішив уживати якихось ін-
ших заходів, щоб допомогти 
їм вирватися з московського 
полону. 

Отож я негайно сконтакту-
вався з головою Галнцько-
Буковпнського Комітету док-
тором Дмитром Левицькпм, і 
порадив йому звернутися в тій 
справі до голови Всеукраїиеь-
кої Ради Військових Депута-
тів Саватія Березняка, до де-
яких членів Українського 
Червоного Хреста, які піклу-
валнся втікачами, а також до 
деяких діячів українських` ор-
ганізацій і партій. 

Спільними стараннями не-
ганно підготовлено і проведе-
но втечу УСС'ів та інших ук-
раїнських полонених з Дар-
ннцького табору. Втікачів 
розселено в Києві та його око-
лицях. і вже в короткому часі 
заходами Галицько - Буко-
винського Комітету створено 
так званий Галицько - Буко-
вннський Військовий курінь, 
до якого ввійшли УСС'и та ін-
ші військові полонені з Гала-
чини та Буковини. 

Незабаром цей курінь пере-
іменовано у відділ Січових 
Стрільців, взорованнй на ор-
ганізації УСС'ів. 

За кілька тижнів до Києва 
прибув з Надволжя. з табору 
полонених австрійської армії 
Євген Коновалець, якого при-
значено на коменданта Січо-
внх Стрільців, а начальником 
штабу став сотннк УСС'ів Ан-
дрій Мельннк. 

Таким чином народилася 
нова українська військова 
формація, яка вкрила себе 
славою в збройній боротьбі за 
Українську Нар. Республіку. 

Андрій Качор 

ГІДНИЙ ПАМ'ЯТНИК КООПЕРАТИВНІЙ 
ЇДЕѓ 

х`ові на західноукраїнських 
землях між двома світовими 
війнами. І це самозрозуміле, 

Д-р І. Внтановнч, історик, 
педагог і кооператор, є авто-
ром багатьох наукових і нау-
ково - п у б л і ц и с т и ч н и х 
праць і статтей иа економічно-
кооператиані та суспільно-іс-
торнчні теми. Живе в Шика-
ґо, ЗДА. 

Свою нову працю' д-р Вп-
тановнч присвятив усім тим 
українським кооператорам, 
які були за кооперативну ідею 
переслідувані і які за неї 
склали своє життя. Це най-
краща присвята, яку автор 
міг зробити. 

Книга д-ра І. Витановича 
написана зі знанням справи, 
з бажанням дати широку й 
повну картину історії цього 
великого і шляхетного сус-
пільно-громадського руху, я-
кігм була українська коопера-
ція від дня свого народження 
аж до її ліквідації большевн-
камп в 1944 р. 

У передмові автор вичислив 
всі головніші праці, якими пін 
користувався, а при кінці кож-
ного розділу і при кінці кннж. 
кн подав обширіѓў бібліогра-
фію. Свою працю д-р І. Вн-
тановнч зачав відомою цнта-
тою з програми Братства Та-
расівців з 1892 p.: „Жадні ге-
ографічні межі не можуть 
роз'єднати одного народу". 

Це є мотто не тільки до пер-
шого розділу книжки про „По. 
літнчні й суслільно-економіч-
ні умовний на українських 
землях в 2-ій половині ХГХ 
і н а початку XX століть", але 
воно с моттом цілої праці, бо 
соборннк-автор дає повноцінну 
картину українського коопе-
ратнвного руху на всіх ўкра-
їнських землях. І в цьому чи 
не найбільша вартість цієї ка-
пітальної праці д-ра І. Внта-
новича, що вона є універсаль-
ною і всеобіймаючою. - Коли 
авторові бракує конкретних 
матеріалів про деяку подію, 
то вій хоч реєструє ЇЇ і вказує, 
щоб не пропала для історії. 

У другому розділі — „Пер-
ші громадські спроби еконо-
мічної оборони" — автор чіт-
ко й переконливо з'ясовує ро-
лю громадської самодопомоги, 
її форми і глибокі традиції, 
які були спонукою до органі-
зованого руху господарської 
самодопомоги на модерних ко-
оперативних основах. Грома-
дівськнй рух в колах україн-
ської інтелігенції під москов-
ською окупацією, народовець-
кі громади і Т-во „Просвіта" 
у Львові, під австрійською о-
купацісю, — це провісники 
пізнішого великого коопера-
тнлного руху. 

Найбільше місця автор прн-
святив добі організаційних 
змагань ідеологічного само-
пізнання українського коопе-
ративного руху, від 1890-их 
років до першої світової вій-
нн, розбудові кооперативної 
організації в роках визволь-
них змагань України (1917 -
1920) та кооперативному ру-

голоси чтлчт 

бо це доба творчого самовия-
ву української коопераціі Зга-
даймо тільки виступ „артіль-
ного батька" Миколи Левитсь-
кого з його артілями, пожвав-
лення розвитку споживчої ко-
орерації під проводом іцж. В. 
Нагірного в Галичині і під 
проводом Василя Доманиць-
кого та Осипа Юркевнча на 
Наддніпрянщині П о ч а т ќ и 
змагань за власну союзнуор-
ганізацію і буйний розвиток 
кредитової кооперації в Укра-
їні — Хрнстофор Варановсь-
кий, а в Галичині д-р Теофіль 
Кормош, д-р Ќость Левнцькнн, 
Іван Петрушевнч, д-р Євген 
Олесннцькнй, Ќость Паньків-
ський. Два економічно-коопе-
ратнвні конгреси і створення 
ідейної надбудови українсько-
го кооперативного р у х у у 
формі Крайового Союзу Реві-
зійного у Львові з кооператив-
ними журналами і публікаці-
ямн та зрушення грунту під 
кооперативний рух на Буко-
внні і Закарпатті — це події, 
які мали свою питому вагу. 

В добі визвольних змагань, 
небагато з нас знає, що — за 
словами М. Туган-Барановсь-
кого — „етичний патос ко-
операції мав чистіший і вищий 
характер ніж патос політичнсь. 
го соціялізму", що можна бу-
ло ствердити на кооператнв-

СТАЛПІ НА ЗАСЛАННІ 
До доброї статті п. П. Трепе-

та „Про жертяи проклятих 
років" („Свобода", ч. 75 ц. р.) 
хочу додати кілька слів. По-
мниу пп. баданів, про трагіч-
ну загибіль яких головно ни-
ше п. П. Трепет, бо таких ба-
данів, що повірили большеви-
кам, мали ми тисячі, і всі во-
нн загинули. 

Зупинюся на тому, в яких 
умовах „страждав" Джугвш-
вілі - Сталін на засланні за 
царату, про що в своїй статті 
згадує п. П. Трепет. Про це 
я вже писав („Архангельщи-
на колись і тепер") у шести 
числах „Вільного Слова", по-
чииаючи з 14 листопада 1959 
року та („Спогад заслання за 
царських часів") в „Новому 
Шляху" з 7 січня 1957 року. 

П. Трепет пише: „Місто 
Соль - Внчегодськ, де відбу-
вав він (Сталін — Ф. М.) зас-
лання, лежить на правому бе-
резі р. Внчегоди, доплив За-
хідньої Двіни (не Західньої, 
а Північної — ф. М.). Тут 
Джугашвілі - Сталін жив як 
вільна людина, з тією різни-
цею, що не мав права відлу-
чатнся поза межі Соль - Вн-
чегодського району". 

Насправді ж згідно з по-
ліційною інструкцісю засла-
нець не смів відлучатись далі, 
як на 5-6 верст від місця сво-
го осідку і иа ніч мусів повер-
татнся. Але цього засланці не 
дотримувались. Від поліції мо-

них з'їздах і по практичній І жна було дістати дозвіл виї-

# Д-р Ілля Внтановнч: ‚.Істо-
рія українського кооперативного 
РУХУ"- Із праць Історично . ФІ-
лософічноі Секції НТШ. Накла-
дом Т-ва УкаГнськоі Коопераціі† 
Ню Иорк, 19S4. Мовний редак-
гор Леоиід Полтава. Технічний 
керівник Софрон Фсдів. Книга 
иаѓ. 624 стор. великої вісімки, в 
твердій полотняній оправі з вн-
гнсканимн написами проекту 
мнстця Петра Холодного. — Ці-
на $13.50. 

праці над союзним будівннцт-
вом української кооперації в 
pp. 1917 -1918. Згадаймо ті-
льки наш славний Централь-
ний Український Кооператив-
ннй Комітет (Коопцентр) під 
проводом нашого світової сла-
ви професора М. Туган-Бара-
новського і відомого тоді ко-
оператора та громадського ді-
;яча' Бориса Мартоса, УкраїН-
банк у Києві — фінансовий 
центр української кооперацїї 
і . . . української держави. Дні-
просоюз і ціла низка інших 
союзів та їх економічна та ку-
льтурно-освітня діяльність в 
роки визвольних змагань ще 
досі неоцінені як слід. Нео-
цінена належно й праця ук-
раїнської кооперацїї між дво-
ма світовими війнами в Гали-
чнні, яка навчила в коопера-
тнвннх установах нарід бути 
господарем своєї землі. І зно-
ву ґалерія установ і осіб: Ре-
візійний Союз Українських 
Кооператив, Народна Торгов-
ля, Центросоюз, Маслосоюз, 
Центробанк, Українське На-
родне Мистецтво під проводом 
інж. Ю. Павликовського, Іва-
на Филиповича, Остапа Луць-
кого, Миколи іСапустн, Юлія-
на Шепаровича, інж. М. Тво-
рндла, Івана Мартюка, інж. 
Андрія Палія, Андрія Мудри-
ка, д-ра Є. Храпливого і ці-
лої низки осіб, про яких автор 
не забув згадати і подати їх-
ню громадську характернсти-
ку та підкреслнгн їхні заслу-
ги не тільки для кооперації, 
але й для цілого українського 
народу. 

Не поминув автор і доби 
руйнування української коо-
перації большевицькнм режи-
мом, зокрема за доби т. зв. „во-
снного комунізму", а далі 
большевнцької спроби „відбу-
дуватн" цю ж кооперацію за 
доби НЕП'ў, щоб її в 30-их 
роках зовсім розгромити. 

Врешті автор дав короткий, 

хати на короткий час на якусь 
віддаль від місця постійного 
осідку. Щоб переїхати на ін-
ше місце мешкання до кінця 
заслання, звичайно цієї ж гу-
бернії, треба було подавати" 
прохання губернаторові. Таке 
прохання завжди задовольня-
лося. Крім загального нагля-
ду над засланцями, окремим 
поліцаям приділялося поде-

може трохи закороткий, пе-
регляд відбудови й буйного 
росту української кооперації 
на Лемківщниі й иа Посянні 
та на північно-західніх землях 
Холмщинн і Підляшшя під 
час другої світової війни, в 
1939 -1944 pp., не поминаючи 
реорганізації кооперації Захід-
ньої України на совстський 
лад у часі першої больіпевиць-
кої та німецької окупації. 

Закінчив д-р І. Внтановнч 
свою книжку начерком нашої 
кооперативної праці на еміґ-
рації, в Німеччині, в пересе-
ленських таборах та на шля-
хах ‚‚великої мандрівки" у ві-
льних країнах світу, зокрема 
в Канаді і ЗДА. 

Всі розділи книжки ілюст-
роаані світлина-мп Г цифровим 
матеріалом. Закінчив автор 
свою працю розділом про іде-
ологічні підстави українського 
кооперативного руху, які тво-
рнли окремий кооперативний 
світогляд для практичної ро-
боти. Книжка мас. підсумок 
англійською мовою, бібліогра-
фію та поіменний і предмет-
ннй показник, що збільшує 
вартість „Історії українського 
кооперативного руху". 

Важко писати коротку ре-
цензію чи навіть коротку біб-
ліографічну згадку про велн-
ку й поважну працю, про 
книжку на 624 сторінок друку 
і багатющу криницю подій ці-

(Зщсінчвння на сторінці 3-ій І 

кілька засланців. Поліцай, ко-
ли хотів, але- не менше як 
раз на день, .заходив на по- -
мешкання підлеглих йому 
„хлопців" на . перевірку. При 
цьому він н'е' цікавився тим, 
що вони роблять. 

П. Трепет подає: „Один раз 
на місяць Сталін мусів з'явн-
тнся до місцевої поліційної 
станиці для реєстрації і одер-
жання місячної державної 
пенсії в сумі 6' 'рублів, якої в 
той час і в тому районі ціпком 
вистачало на місячний прожи-
ток". - ' 

Насправді ж той „мус" ко-
жннй заслайеЦь виконував не 
один, а два` рази на місяць, 
1-го та 15-го, і `о своєму ж та-
кн інтересі. 

Там, де я відбував заслан-
ня кільканадцять років пізні-
ше, видавали на місяць 8 р. 
60 коп. для „звичайних смерт-
них", і при найбільшій ощад-
лнвості цього на прожиття не 
вистачало. Ўпривілейованим 
засланцям —. дворянам, осо-
бам духовного походження, 
офіцерам, ст'удентам і всім 
тим, що вже мали закінчену 
середню освіту — видавалося 
по 13 р. 40 копійок. Одягові 
гроші видавалося всім однако-
во: по 28 р. 55 коп. річно на 
зимовий одяг і по 14 р. 13 коп. 
на літній. За"такі гроші мож-
на було доептв.добре одягну-
тися. Звичайно кожний засла-
нець мав сваќт одежу, і тому 
грішми, одержаними на одяг, 
підсилював' харчування. 

П. Трепет пише: „Ніхто 
Сталіна не змушував до будь-
якої працг".' Засланців не 
змушували, але й не заборо-
нялн працювати. В Неші, де 
я перебував, дуже добре за-
роблялн ремісники - заслаи-
ці, та й не фахівці заробляли 
не зле. І скільки б хто не за-
робнв, скільки б кому з дому 
не посилали, на це начальство 
не звертало ніякої уваги і од-
наково всім' видавали те, що 
належалось. 

Ще варто зѓадати, що до 
неодружених засланців могли 
приїздити наречені, до одру-
жених — жінки й діти. Жін-
кам видавал'ось на половину 
менше того, що одержував чо-
ловік, кожній дитині — чет-
вертину. . . 

Отже, не диво, що на тако-. 
му засланні Сталін міг вільно 
„розважатися'" з господинею, 
в якої мешкав , . . І утримував-
ся він не тільки на ті 6 руб-
лів, що їх видавала поліція: 
йому налевнр посилали й то-
вариші з тих "грошей, що під 
його проводом пограбовано в 
Тбілісі. 

Ф. Мелешко 
Ню Иорк 

S u b s c r i p t i o n Ratea: On# 
year $12.00; six months 36.25; 
three months $3.25.-—Jersey City 
Д Foreign Rates: One year 
$14.00; six months $7.50; three 
months $400. For UNA members 

monthly 654. 

Статті і дописи; підписані ав-
торамн, не мусять відповідати 
поглядам Редакції. Редакція за-
стерігас собі право в потребі вЯ-
правлятн і скорочувати н а д і с-
л а н 1 матеріялп. НезамоцлоЩ 
матеріяли поВертапться тільки 
тоді, коли автор собі це виразно 
застеріг, долучивши задресова-
ну коверту з відповідною пош-
товою оплатою. — За зміст ого-
дошень Редакція не відповідає. 
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Г А. В-тасеико-Бойцу`н 

ПОСТАТЬ СЕЛЯНИНА В ТВОРЧОСТІ 
ЎЛАСА САМЧУКА 

и и н нюні ті І І -i^^ts^^am^^m^-^isi^^^jiCi а мв а і — ч — и 

Це впорядковане н заможне ція українській, селянській 
ЖИТТЯ руннўе революція, т о ї родині. Самчук показав заги-
її речником в селі с другий, біль всього доброго і — тор-
син Марії, Максим. Він ради- жестпо зла: він розповів про 
кально спроваджує нові по- те, як брат відрікається брата, 
рядки: розстрілює ікони, про- батько вбивас сина, мати ду-
гаияс батьків з їхньої хати та шить дитину, а монах Гнат 
відрікається їх. Даремне Ма- хулить Бога. ВИХОДІ' автор 
рія своєю любов'ю старасть-1 не показав, бо віѓхолу в ті 
ся навернути його, вона вка-
зус, що „в її материнському 
серці ще є місцо для нього". 

Максим , однак, служить 
вірно революції і жирує на 
злиднях рідного , зруннова-

жахлнзі 30-ті роки не було. 
„Марія'' понура і важка 

тема: конфлікт між старим 
і новим, конфлікт між добром 
і злом, конфлікт між ідеологі-
ямн. Цей потрійний конфлікт, 

ного села. „Бациль розкладу; поданий у сконденсованій 
родини натрапив на свій фор"і, зражас конспективною 
грунт- Настав початок кінця". 
(„Марія", ст. 189). 

У „Марії" представив Салі-
чук революцію-стнхію, що мов 
нищівний буревій, несе зі со-
бою руїну і смерть. В ‚‚Марії" 
розкрив Самчук ту смертель-
ну рану, якої завдала рсво.тю. 

насиченістю. І хоч повість ця 
є слабшою від „Волині", вона 
займає важливе місце в еао-
люції Самчукового героя. 

Аналогічно до ‚.Волині", 
що є апотеозою праці селяни, 
на, Марія с апотеозою жінкн-

селянки і її боротьби за існу-
вання. 

Марія і Ќорній не такі пра-
ведники, як Матвій і Настя у 
„Волині". їхня боротьба под-
війна: вони борються між со-
бою, щоб свій буйний темпе-
рамент прнноровнти до традн-
ційних норм, і одночасно зма-
гаються за традиційний спо-
сіб життя. Вони не ідеалізо-
вані, але правдиві. Вони пов-
ні хиб, але повні й добрих 
прикмет, у них добро бореться 
зі злом. Повість була гостро 
критикована за брак хрнстн-
янської етики. (Олександер 
Мох: „Талант без християнсь-
кого світогляду", „Нова Зо-
ря". 27 лютого 1935 р , Льзів.) 

Герої повісти є типовими 
персонажами, що власними 
силами стали повновартіснн-
мн людьми :зуміли змінити 
свої негативні прикмети на 
позитивні, і зуміли осягнути 
свою життьову мету: Марія 
стала жінкою улюбленого 
Корнія. Ќорній став поваж-
ним і заможним господарем. 
В тім, що ввесь їх життьовий 
труд був знівечений, вони не 
поносять вини, це було зу-
мовлене соціальними та еко-
номічннмн змінами з СССР. 

Третім варіантом працьови-

того селянина є Григор Мороз 
у повісті „Ост". Він — най-
биіьш ідеалізована постать у 
творчості Самчука. В ньому 
зібрані всі чесноти, якими 
людина може гордитися: він 
працьовитий всімн поважа-
ннй хазяїн, релігійна людина, 
добрий, люблячий муж і бать-
ко, ласкавий для бідних, я-
кнм часто стає в пригоді. Він 
с людиною, що навіть у во-
рогів знаходить пошану. 

Історія його життя спозне-
на романтизмом . Він, бідний 
парубок, здобуває серце ба-
гатої хуторянки тим, що ку-
пує за останні свої копійки 
ляльку бідній незнайомій дів-
чнні. Одержавши в придане 
пустий, порослий кущами 
горбок, він перетворює його 
на найкращий в околиці ху-
тір. Своїм дітям, чотирьом си-
нам і доньці, дає добру освіту-

І коли приходить колекти-
візація, пін л великаю пова-
гою заявляє сільському комі-
тетові: коли б ви були на. 
родились трохи скорше та 
були прийшли сюди отак со-

Ірок років тому, то і мене внб-
рали б до вашої комбсднотн". 

(„Морозів хутір", ст. 4-Ю.) 
Змістом ного жнття, як і 

Матвія, с творча, послідовна 

й позитивна праця, його ху-
тір і все в ньому — взірець 
найкращого порядку. Він пос-
тійно занятт і і своєю невтом-
ною працею здобуває не тіль-
ки майно, але й загальну по-
шаиу та прнзнания. Григор 
ненавидить безладдя і тому 
не любить тих людей, що роб-
лять революцію: . . . . йому 
здасться, що зони, ті люди ні-
чого не шукають, а вони 
просто сердиті, і їм болить, і 
вони „роблять переворот", бо 
так далі „не може біти", а 
як мас бути, вони бідні і самі 
не знають". („Морозів хутір", 
ст. 441.) 

Постать Грнгора Мороза 
нагадує нам героїв Нечуя-Ле-
вицького, особливо Панаса 
Крутя в оповіданні „Горпс-
лавська ніч". Самчук нарису-
вав його в традиційній народ-
ницько-романтичній манері з 
двох причин: поперше, для 
того, щоб зблизити свого ге-
роя, родоначальняка Морозів 
до героїв дев'ятнадцятого сто-
ліття, до якого він і належав, 
і цим самим підкреслити різ-
ннцю між ним, представни-
ком старого світу, і Його сн-
нами, модерними героями; по. 
друге, для того, щоб контрас-
тузатд його глибоку віру і мо-

раль — байдужностн до вірн 
і моралі його синів. Григор 
представник ладу, т о валнть-
ся, сини натомість представ-
никн доби, що починається. 

Порівнюючи всі три варіян-
ти постаті селянина, які жн-
вуть на грані двох епох, мо-
жемо ствердити, Що кожний з 
них іде до тієї самої мети, а 
саме: до поліпшення свого е-
кономічного положення і до 
піднесення життьової стопи 
сзосї родини і свого села тн-
мн самими засобами: працею, 
наполегливістю, навіть само-
відреченням. Всі вони — піо-
нерн nocTjTiy, культури, цнві-
лізації. 

Всі вони є батьками синів, 
що мають прийти їм на зміну 
і свідомо підготовляють їх на 
свої місця. Всі дають здоровий 
продукт для своєї батьківщи-
ни. Тільки Максим, син 
„грішників" Марії і Корнія, 
стає деструктивним елементом 
неначе викид їх буйної моло-
дости: „То був я. То від мене 
він такий родився . - ." („Ма-
рія" ст. 243) — стверджує 
Ќорній , прибитий учинками 
свого енна. 

Різниця між поодинокими 
постатями селянина проявля-
сться тільки в їхній реакції 

на суспільне лнхо і втрату 
становища господаря на влас-
ній землі. Матвій щасливо об-
мігнас лнхо колективізації, бо 
його село, Тнлявка, опнни-
лось в кордонах Польщі. 

Ќорній і його сім'я засудже-
ні перейти всі етапи новітньо-
го лихоліття, включно з голо-
довою смертю, але, закя вмер-
тн, він, колишній матрос, нн-
щить свого ворога, рідного 
сина, що насаджує в селі не-
навнсняй комуністнчннй лад. 

Тільки побожний Григор 
приймає руїну свого хутора 
і загибіль труду цілого жит-
тя як Божий допуст і гине в 
пожарищі свого хутора як ќа. 
пітан потопаючого корабля. 

Самчук оживляє і віднов-
люс стару селянську тематн-
ку нашого реалізму, створю-
ючи нових героів-селян, лю-
дей з активним наставлеяиям 
до життя і поступу, спорідне-
них з психікою селянина дер-
жавннх нн`родгв, вільних від 
почуття меншовартости, цьо-
го тавра вікової неволі на-
шого народу. , 

Самчук вводить селятша-
працівника, що діс з власної 
іяіціятиви, працќќі радісно 
і віддано. Селянин Самчука о 
интдтеао# ^ахто змальову-

ваного в нашій літературі се-
лянина-раба, що працював 
під примусом і тому працю-
вав зле- Самчу`к вірить, що 
врожай і добробут можуть 
бути тільки тоді, коли сіяти-
ме господар, а не наймит. 

Самчук вірить, що базою 
кожної здорової спільноти с 
вільна праця одиниці, а не 
різноголоса праця колективу, 
і тому колективізацію вважав 
він злом, що провадить кож-
ну країну до` економічного за-
непад і господарської руї-
ни. 

Любов селянина до землі 
і пристрасне, ' бажання влас-
ности розз'язав Самчук та-
кож позитивно, в противеяс-
тві до своїх ^Ьпередннків, які 
дозволяли сийім героям зба-
гачуватнсь злочином: Панас 
Мирний у „Хіба ревуть воли, 
як ясла повні.'^ . Кобнлянська 
te „Землі". 'Самчук заставив 
своїх героїв здобути землю 
їхньою працею. У. Самчук 
с насамперед" письменником 
селянства, я к ѓ вія уважає не 
лише тілом s але, й душею ук-
раїнського народу. Всі його 
герої, без огляду на те, яку 
ролю визначає 'їм автор, о 
синами українського села. 

Кіооць 
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ВСУБОТУ, 22-ГО ТРАВНЯ ПО ПОЛУДНІ, ВЕЛИКІ ВРОЧИСТОСТІ ВМУРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПОСТАМЕНТ 
ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У ВАШИНГТОНІ! —-

Концерт хору „Прометеќ" в Ню Йорќу 
Хто чув чолоаічіін хор 

‚‚Прометей" у еічиі а а Св'яті 
Самостійностн, тому важко 
було б повірити, щ о це той 
самий хор д а в е а свій санос-
тійннй к о н ц е р т . 2 0 квітня в 
залі Фешіін Інституту. Це 
був концерт, що його присут-
ні , хоч їх було такн обмаль, 
будуть довго згадувати. В ці-
лому, — Це був повний успіх! 
— Мені особисто прнсмно, що 
мої побажання успіхів цьому 
хорові в такому' короткому 
часі здійснилися-

Вечір цей був замітний 
трьома моментайн: хор ‚‚Про-
метей'' висунувся цим кон-
цертом безапеляційно на пер-
ше місце між усімн нашими 
аматорсько— мужеськимн х о . 
рами в З Д А ; І. Задорожний 
показав себе як диригент з 
найбільш додатної сторони, 
Г. Андреадіс вийшла голосо-
во, нехай і в форте тільки, 
найлучше зі всіх своїх висту-
пів( д е мені її довелось почу-
ТІГ. 

„Татарські вістки", що їх 
дехто уважав за вказане пус-

ІЗ Книжки Ш 

СЛОВНИК 
чужомовних слів висилаємо на 
замовлення — частина І — З 

дол., частина II -"- 3 дол, 
А. ОРЕЛ 

і S63 Grove Street 
PERTH ААЩ0У, б)Л. 

кати по Ню Иорку від засну-
вання цього хору, буцім то 
він ніколи не зуміє добре спі-
ватн, бо його члени — це 
рештки хору „Ватра", збан-
крутувалн найсоромніше на 
цьому вечері Треба вірити, 
що Недоброзичливі поголос-
юі не притягнули публіки на 
концерт, але успіху не потра-
пили затемнити, ні дрібки. А 
ті, щ о прибули, б у л и прнсмно 
розчаровані і врадувані. І хоч 
програма складалась із відо-
мнх речей, часом навіть не 
конче мистецьких, пісні були 
так у д а л о виконані, щ о забу-
валось про це. Досл івно: крім 
однієї пісні,і то на „біс" (псев-
до-ревелерсова „Гандзя") , що 
була б дискусійна, всі точки 
стояли н а замітному рівені. 
Тому й важко було б внріз-
ннтн якусь пісню- І „Проме-
тей", і „Карпатські січовики", 

‚‚Встас хмара", і „Вставай, 
народе", і „Закувала", і на-
родня: „Та болять ручки" і 
„Коломийки" х^ щ,, gcj були 
н а висоті. — Зі солістів най-
симпатичніше вийшов тенор 
3 . Чорнобіль, інші: М. Бур-
чак, О. Татунчак, В. Карпі-
ннч були також приємні. 

Звичайно, що в початкових 
піснях („Ус лиши Господи" 
Лавргвського, „Хваліте Бога" 
Лірнна) були незначні тоиіч-
ні відхилення, ти вже від Кот-
ксшого: „Через полд", одна 
пісня б у л а гладша від іншої. . 

„Прометей", як хорова о-

зале ѓзле: -зле: з с с зс я г Т-ІіО ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ м. НЮАРКУ, Н. Дж. та 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНО! УКРАЇНСЬКОЇ 
МОЛОДІ (ОДУМ) 

— влаштовують — 

ДКДДЕМІЮ 
по ся. и. Голавя Директорії та Голодного Отамана 

Військ УНР 

Снмону Васильовичу 
П Е Т Л Ю Р І 

в $8-ау річницю Його трагічної смертп. 
Академія відбудеться 

23-го ТРАВНЯ 1965 року в 5-ій год. по полудні 
в залі Церкви СВЯТОГО ВОЗНЕСЕНІЙ 

675 Савт 19-та ву.ч. в НюарКу, Н. Дж. 
а 

Після Академії в тій же залі буде 
ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 

Членіп Товариства, симпатинів, Молоді та гостей з Вояками 
та Старшинами Українських Армій — УНР. УСС та УГА. 

Перед полуднем Цього ж дня після Служби Божої (коло П 
год.) в Церкві Святого ВознЄоеиДя буде відправлена 

' ПАНАХИДА 
ЗА СПОКІЙ ДУПЦ СНМОНА В. ПЕТЛЮРИ 

Запрошусмо Все Українське Громадянство До якнаЛ-
чисельнішоі участи в нашому спільному загальному святі. 
Вшануймо пам'ять Великого Героя Симона В. Петлюру та 
віддаймо пошану тим Воїнам Української Нації, які життя 
свос не раз наражали на смерть в обороні Рідного Краю. 

КОМІТЕТ 

З Ѓ -зіѓ . - а с : З Е зале з х .жќ., в 

диниця показав захоплення 
рідною піснею, добрий звук, 
зіспівання, широку скалю 
техніки і здисциплінованість-

Щ о д о голосів, то і дальше 
тенор це панівний голос, бе-
ручн під увагу силу і красу 
тону (та ніхто там не повпнен 
форсувати, бо це псус і кра-
Су й одноцілість колориту) . 

Баси скріпились до прнсм-
ного непізнання, та краска їх 
щ е такн снровата і замало ви-
полірована, ну і контрнст 
ще таки придався б. Однак 
навіть і з таким складом, з 
яким ,,Прометей" виступив у 
Н ю Иорку, він може показа-
тнся всюди і перед кожною 
публікою . Віримо, що хор бу-
д е і завзято працювати над 
поліпшенням, і то не тільки 
голосово-технічним, але й ре-
пертуарним. Хор ‚‚Прометей" 
діпняв гарного успіху, тепер 
треба бути д у ж е обережним, 
щ о б Цей успіх не затьмарити. 

Бо успіх осягнути важко, 
затримати — далеко важче. 

І. Задорожний задирнгу-
вав краще з а всі рази- Він 
зробив із хору інструмент по-
датннй на сі свої вказівки і 
рухи. В цілому інтерпретація 
б у л а ясна і рішуча, хоч деякі 
пісні могли б мати більше різ-
номанітностн і зглнблення 
психологічного трактування 
музики і тексту. Ось хоч би: 
„Через поле", д е три стрічки 
б у л и подані в однакових пія-
ніссимах, а там ж е в тексті 
стільки трагічної дії, що одна 
стрічка в форте не може від-
дати всього. 

Г. Андреадіс, як гостя поча-
ла свій виступ без тремн і 
хвилювання, і це як нандо-
додатніші відбилось на її го-
лосі. 

А звучав він — на щастя — 
так повно як тоді, коли вона 
заспівала вперше по приїзді 
з Аргентини. Попри її гарний 
і принадний вигляд, був у її 
співі темперамент, серце, вер-
ва, тільки піяно і мецца-воче 
були лише в бажанні слуха-
ча. Т е ж легато, Що творить 
підставу бельканта хотілось 
би почути чіткіше. Гайворон-
ського ‚‚Дума" була викона-
на переконливо, і чя не- най-
лучше зі всього. Гнатишина: 
„Подайте вістоньку" випало 
куди краще, як іншого разу 

Арія з опери Доніцетті: 
‚‚Фаворитка" в першій частині 
мала забагато якогось люту-
вання, замість закохання-

А щодо ‚‚Вільї" ( з оперети 
Легара: ‚‚Весела вдовичка"), 
то хоч вона і була виконана 
зі серцем, однак лук мелодії 
і розмрійність чи не варто б 

З життя Пласту в Йонкерсі, Н. Й. 

Пластуни і пластунќи, члени Пластової Станиці в Повќерсі. 

Спокійно, бел - великого 
розголосу іде праця в нашій 
станиці. Число зорганізова-
ннх з ній дітей подвоїлося за 
два останні роки. Провід ста-
ннці в руках ідейних одиниць, 
що з посвятою працюють над 
вихованням дітвори. Іде жза-
ва праця за пластовою прог-
рамою на сходинах, але на-
ходиться ще час, щоб прояви-
ти себе і назовні. Місцева 
станиця зорганізувала поїзд-
ку пластового юнацтва і гру-
пн батьків до Вашінгтону з 
нагоди відслонення пам'ят-
ннка Т. Шевченкові. Юнац-
тво наше взяло участь у зма-

(9 ^ = 

НА ЗАГАЛЬНЕ ДОМАГАННЯ 

5-та З ЧЕРГИ ПОДОРОЖ ЩЖЕТОМ 
НА ЎМІРАМИЎ В 1965 РОЦІ 

Тура чи 1. 
28 ДНІ — $1,025.00 

?ІГ-ГО Л И П Н Я 
с МОСКВА 

ЛЬВІВ 
ТЕРНОПІЛЬ 

.‚КИЇВ 
КАНІВ 

'ПОЛТАВА 
БУКАРЕСТ 
ВІДЕНЬ 

Через летунські лінії 
"India" 1 "Swissair" 

Тура ч. 2. 
18 ДНЮ — $950.00 

З НЮ ИОРКУ 

Тура 

36-го серпня 
ВАРШАВА 

' ЛЬВІВ 
ТЕРНОПІЛЬ 
кюв j a a . 
КАНІВ 
ВІДЕНЬ 

Через летунські ЛІНІЇ 
"S.A.S." A "K.L.M." 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНЕ: переїзд, харчування, готелі, оглядннн 
Виїмково: Відень — 2 рази харчування на день. 

ВИМАГАЄТЬСЯ $50.00 ЗАВДАТКУ. 
РЕЧЕНЕЦЬ РЕЄСТРАЦП 

1, 26-го травня 1965 р. Тура ч. 2, 25-го червня 1965 р. 

ПРОВАДЯТЬ ОСОБИСТО ДОСВІДЧЕНІ КЕРІВНИКИ ТАКИХ ПРОГУЛЯНОК 

Віра К. Ш у м е н к о І Антін Ш у м е н к о 

KQWBASNIUK TRAVEL AGENCY 
(ESTABLISHED 1920) 

386 East 10th Street N e w York, N. V. 10049 
Тел.: ALgooquta 4-8779; 4-8717 (Area Code 212) 

підслухати хоч бн в славет-
ної Тебальді? За оплесками 
були і ‚‚бісн", що подобались 
публіці. Маючи дані інтер-
претувати пісні, як належнть-
ся , не можна зрозуміти, чо-
му п-ні Андреадіс часто пос-
лугусться засобами, що ма-
ють у собі щось із ревіово-ка-
баретних елементів. 

Піяністн акомпаніатори 
причинились значно до успі-
ху концерту, стоїчно переніс-
шн свос ‚‚пониження" сидін-
можна висловити маленьке 
побажнання, то до п-і Л. 
Бульби було б : дещо більше 
прецнзії, до п-а О. Омельсь-
кого: трішки жаркішого тем-
пераменту. А це ж вони на-
певно спроможні дати. 

Тільки програмка ніяк не 
підходила до цього успішного 
вечора, рябіючи численністю 
похибок і знаків наведення. 

Я певен , що нюйоркська 
публіка на другий раз запов-
ннть з а о ю по вінця 

Теодор Терен-Юськів 

НАЙКРАЩИЙ 
ПОДАРУНОК 

для Ваших дітей у юнаць-
кому віці це ПЕРЕДПЛА-
ТА на цікавий, ілюстрова--

ннй місячник 

юцш 
Річна передплата 4.00 дол. 
' Порадьте Вашим друзям 
і знайомим, щоб запрен^^іе-
рувалн „Юнака" для CBOLV 
дітей. 
0 На бажання висилаємо 
безкоштовно показове чнс-
ло. 

YUNAK Magazine 
2199 Bloor St., West, Apt. 14 

Toronto 9, Ont., Canada 

ганнях на Орлнкіяді осінню 
минулого року і то з успіхом. 

Гурток юначок ‚‚Гуцулки" 
здобув перше місце в змаган-
нях у Шевченкознавстві, іс-
торії УССтрільців та мистець-
кій самодіяльності Гурток ю-
наків ‚‚Соколи" здобув чет-
верту нагороду. 

Юначки і юнаки під прово-
дом внховннків присвятили 
2 дні, щоб ходити з колядою. 

Наше громадянство прин-
няло пластових колядників 
тепло і сердешно. Були н ви-
падкн, що господарі плакали 
дід зворушення Сам милий 
зовнішній вигляд колядників, 
зв(зда, дзвіночки, зворуш-
лнві святочні побажання і ко-
лядн легко находили дорогу 
до сердець господарів. 

Наша станиця візначнла 
овяточннмн сходинами з від-
повіднпмі! програмами роко-
в і т н 1-го листопада, 22-го 
січня і мала гарну ялинку із 
засвіченням символічної різ-
двяної свічечки. 

Крім праці мають наші 
пластуни н розваги, як про-
гулькн зі саночками до ве-
лнкого місцевого парку і на 
совѓи, а 28 лютого ще н кос-
тюмову дитячу забаву у залі 
місцевої укр. кат. церкви. За ` 
бавў попередила коротка 
сценка ,‚Дивна мандрівка 
пластунќи Уляни в укр. лісі" 

Дітвора мала зорганізовані 

гри і забави, а підкріплялася 
в смачному буфеті, щ о його 
приготовили пані з Пласт-
прняту. Не тільки діти, але й 
сестрички не прогаяли доброї 
нагоди і потанцювали собі ко-
л о минќи. 

Тиждень пізніше наша ста-
ннця брала активну участь 
у академії з нагоди Шевчен-
кових роковин, щ о її давала 
місцева щоденна школа ім. 
св. Мнхаїла. Праця в нашій 
станиці ведеться в милій, 
дружній атмосфері. Станич-
ннй пласт, сен- М. Гудзова-
тий, заступниця станичного 
пласт, сен. М. Ба райська і ви-
ховники: Оля Кіра, Люба Го-
ліят, Олег Пушкар, Юрій 
Сулжинський, Олег Круп, 
Маруся Кіналь, Л ю б а Крум-
шнн, Володимир Сулжинсь-
кнй і Уля Черевќо не жалі-
ють часу ні труду для нашої 
дітвори. Мусимо з прпзнан-
ням підкреслити ідейність цих 
студенток і студентів-внхов-
ників, щ о ' в ж е тут виросли, а 
мають почуття обов'язку 
жертвувати частину свойого 
дорогого вільного часу для 
пластової дітвори. Декілька 
внховннків до їжджають з не-
далекого Бронќеў. 

Пластова станиця Ионкер-
су мас добрі вигляди на май-
бутнс розвиватися. Минулої 
осенн зорганізовано при на-
шій станиці драматичний 
гурток. Готусться дати на 
сцену драматизоване опові-
дання ‚‚Олеся" Б. Грінченка-

Члени гуртка відбувають 
проби, а охочі до помочі бать-
кн вже роблять списи для 
хлопчиків -козаків, шиють 
костюми і готують сцену для 
вистави. Якщо публіка прий-
ме прихильно цю п'ссу, то 
станиця мас в пляні поїхати 
з нею до інших осередків, де 
с багато укр. дітвори. 

Жителі Ионкерсу мають 
нагоду оглядати виставу укр. 
народного мистецтва, що її 
влаштував Пласт в одному з 
найбільших банків в центрі 
міста. 

Р. В. 

Народний Дім — чергове завдання 
Нюарку-Ірвінгтону 

Ювілейна Виставка УСС в Ню Йорќу 
З приводі' 50-літнього Юві-

л е ю Українських Січових 
Стрільців в Ню й о р ќ у в Ук-
раїнському Народному Домі 

тьох залях влаштовано Ю-
в трьох залях влаштовано Ю-
пам'яток УСС, яка відкрита 
до неділі 23-го травня. 

Чудом врятовані із воснної 
хуртовини другої світової вій-
нн оці історичні пам'ятки Ле-
ґіону' Українських Січових 
Стрільців промовляють до 
відвідувачів та пригадують їм 
ті дні слави нашої історії, ко-
лп український нарід після 
довгого сну зірвався д о зброн-
ної боротьби за свої права на 
самостійне життя. 

Виставлені предмети на хо-
лодннх стінах Народного Д о -
му зворушують давніх УСС, 
нагадуючи їм їхню молодість, 
їхні , ідеали, яким вони залн-
шнлнся вірними досьогодні. 
Оці всі пам'ятки мають збе-
регтн стрілецьку славу для 
майбутніх поколінь, як її зак-
ріпнли стрілецькі мнстці-ма-
лярі та стрьпецькі світлнвці. 
які )віковічннлн своїми фото-
апаратамн численні моменти 
тісі славної епопеї, що поча-
лася в 1914-му році. 

На Виставці стрілецькі па-
м'яткн розміщені в трьох гру-

УКРАЇНСЬКИЙ Н А Р О Д Н И Й С О Ю З 
ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО ЦЬОГОРІЧНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНІ 
СЕКРЕШСЬКО-ОРПІНІЩШННЙ КУРС 

НА СОЮЗШЩ 
— відбудеться — 

в днях від понеділка 21-го 
до п'ятниці 25-го червня 1965 року 

Реєстрація в неділю, 20-го червня ц. р. вечором. 
Зго.тошеяпя учасників курсу прнпжмасться тільки до 

КІНЦЯ ТРАВНЯ 1965 року. 
Відділи й Округи УНСоюзу повинні подвати про ви-

снлку на курс найбільш надійних кандидатів на оргапі-
заторіп та відділопнх урядовцін. 

В курсі повинні взяти участь передовсім організатори 
та секретарі Відділів, зокрема ці, які не мають великого 
досвід%' та потребують доповнити знання союзового діла. 

Програма курсу буде подана Пізніше. 

пах. В першій частині с мнс-
тецькі образи, авторами яких 
с мисѓці УСС- В другій групі 
знаходяться побільшені фото-
графії з життя УСС. 300 сзіт-
лнн — це немов ілюстрації до 
історії УСС. Деякі фота були 
на стрілецьких виставках у 
Відні в 1917 році та у Львові 
— 1918 р. 

Мистецьких образів с 55. 
Це карѓним Осипа Курнлвса 
— акварелі та рлсункн-пор-
трети; Івана Іваяця — також 
аварелі й рисунки; портрет 
Дмитра Вітовського кистн Ю-
ліяна Буцманкжа; Едвард 
Козак виставив 13 картин 
(темпера) , — Іван Кучмаќ 
дав 12 картин (олій) . На 
виставці с одна картина 
(олій) Михайла Мороза 
‚‚Стрілецька Піста". 

Велику групу становлять 
на Виставці оригінальні доку-
менти з історії УСС. 

Там видко оригінали ДеН-
них наказів команди УСС, 
листи, заяви інструкції, бойо-
ві звідомлення, звіти Пресо-
зої Кватнрн УСС. Ті всі доку-
ментн збереглися в архіві Бо-
свої Управи УСС. який збері-
гався у Відні, а тепер через 
Німеччину його перевезли до 
З Д А , 

На Виставці с і преса УСС, 
давніші видання про УСС, вн-
дання Червоної Калини, меда-
лі н емблеми УСС. Окреме 
місце займас на Внстазці ко-
пія Пропора УСС, внготовле-
на на основі оригінальних рн-
сунків. 

Виставку впорядкував ОК-
ремнй Комітет, `очолений 
д-ром Степаном Ріпецьким; 
членами Комітету були д-р 
Сава Ннкнфоряк, дир. Петро 
Посѓолюќ, д-р Ярослав Гри-
невич , мнстець Іван Кучмаќ 
і д-р Михайло Гузар. 

Л. Г. 

Після церков і шкіл, на-
родні домн у кожній україн-
ській гроііаді сповняють д у ж е 
важливу ролю в збереженні 
нашої національної окреміш-
востн. Наші брати-піонери, 
акі поселилнся у цій країні, 
глибоко доцінювалн значеи-
ая власних українськнх домів 
і поруч церков, вони їх орга-
нізувалн, не жаліючи алі сво-
сї праці, ані свого тяжко за-
робленого гроша. Ці народні 
доми стані' д н д л я них та їх 
дітей огннщем українського 
надіонадьного життя. Тут міс-
тилися перші суботні школи, 

душі, розуму і національної 
свідомости. 

Українська громада в Ню-
арку-Ірвінгтоні сьогодні іцас-
лива та горда, що закінчила 
будову своїх величних цер-
ков, урочисто їх посвятивши-
Тепер' надійшла пора н а 
здвигнення імпозантного На-
родного Д о м у д-ія цісї веліі-
кої громади. 

Збори купців, пгюмясловдів, 
професіоналістів і представ-
ииків організацій, які вІдбу-
лися 9-го березня 1965 р. од-
нозгідно одобрнли почин Ук-
раїнської Централі, яка пред-

до діти наших піонерів навча- ставила плян побут^ови на-
ляся рідної мови і культури. 
Тут л у н а л а українська пісня, 
яку залюбки врий співали 
у своїх хогіах. Ніде Інакше, як 
в українських народних до-
мах наші перші поселенці із 
своїми дітьми збиралися, щоб 
організувати братські союзи, 
допомогові та громадсько-по-
літичні організації. 

Церкви, школи і народні 
доми були й залишаться до-
мінуючнм чинником впливу 
на формування української 

родного дому на широкій гро-
мадській базі. 

З ініціятнвн та в прньгіщен-
ні Української Централі при 
140 Проспект авені в Ірвіяг-
тоні, в неділю 23-го травня в 
год. б веч. відбудеться гро-
мадська нарада, вже з учас-
тю всього громадянства, яке 
мас вибрати із поміж себе ке-
рівні органи для реалізації 
пляну будови Народного Д о -
му. 

Іван Галій 

ГІДНИЙ ПАМ'ЯТНИЙ КООПЕРАТИВНІЙ 
ІДИ 

`^ЩШ Закінчення зі crop 2-оі 
.того століття нашого життя,лізмі та національнім патріо-
життя цілого яароду , всіх йо-
го суспільних верств, бо всі 
вони брали участь у конст-
руктивній кооперативній ро-
боті. Це книжка, яка рідко 
появляється на українському 
книжковому ринку і яка ско-
ро зникне, бо „голодний" ін-
теліґентний читач П скоро 
‚‚сконсумус". Про неї треба 
було б писати рецензію на 
кожний розділ окремо, бо ко-
жннй розділ — це наче окре-
ма книга сама для себе, окре-
ма тема, окремі й інші часи, 
окремі терени і доба, безліч 
імен і подій . . . 

На цьому місці можемо ті-
льки сказати, що твір д-ра 
І. Внтановнча, це поважний, 
гідний і довговічний пам'ят-
ник кооперативній ідеї. 

„Історія українського коопе-
ратнвного руху" п о к а з ў е як 

тизмі, який вмів об'єднати всіх 
українців без огляду на, їх р$-
лігійні та політичні погляди. 

Ми глибоко вдячні авторові 
за його труд й жертву час-
тнни свого ‚.я", вложеного в 
ц ю книгу, яку він писав сер-
цем, д у ш е ю і розумом. З кож-
ного рядка бачиться, що автор 
хотів вложнтн в свою працю 
ввесь свій життєвий досвід, все 
свос нагромадження знань, 
щоб тільки якнайкраще пред-
ставнтн вітальвість і мораль-
ну силу українського народу, 
ного об'єктивні моральні та 
господарські вартості й госпо-
дарську здатність до модерно-
го і самостійного самовияву 
на дорозі до великої мети! 

Автор добре вив'язався Із 
своєї праці і вміло показав, 
як писав колись провідник за-
хідньоукраїнськоГ кооперац і І. 

не можна краще, високий сус- інж. Ю. Павликовськнй, як 
пільннй патос українського може ‚‚нова людина - громадя-
народу до кооперативної фор- нин, не затрачуючи нічого з 
ми співпраці, показує госпо- своєї особовосте, поглибити 
дарсько-оргаиізаційиай досвід 
свого вияву та звертає увагу 
читача на те , щ о кооператив-
няй рух вѓ ЎКраїні був єдиним 
у свовому роді, може вже й 
неповторним, суспільно - ;ро-
мадсьгасм рухом нашого часу, 
побудованим на етичнім ідеа-

зміст свого життя працею д л я 
громади, що вміє навіть сірій 
праці будня . . . надати пряк-
мети творчостп, що вміс в со-
лідарнім змаганні . . . спрлмо-
вуватн похід народу на шлях , 
який веде до правди, добра 
і краси". 

В АМЕРИЦІ і В СВІТІ 
дЕша ЛІКАРІ БУДУТЬ БОЙКОТУВАТИ ЗАКОН ПРО 

Ш Г П Т Т А Л Ь Й У ОЇГГКУ В рамах соціального забезпечення, - -
як це виходить із резолюції Огайського Стейтового Дікарсь-
кого Товариства. Представник Лікарського Товариства в Ш н -
каґо заявив, щ о становище лікарів із стейту Огайо повинно 
стати загальнокрайовим. А л е голова Крайового Американ-
ського Товариства д-р Доновен Ф. Ворд заявив, що він не ба-
жав бн собі, щоб лікарі займали організовано становище 
проти закону, що його схвалить Конгрес. Але він сказав, 
що цей закон не змушує лікарів брати участь в здійснюванні 
його. Та, на його думку, лікарі не повинні страйкувати про-
тн своїх пацієнтів. 

В П'ИТУ БОЛЮЧУ' РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
Найдорожчої МАМИ 

бл. п. 
Мерії Ольги з Розлуцьних 

РАТИЧ 
буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА 
в (ѓ#шиіуо, 21-го травня 1965 року 

о год. 7-ій рано 
в Церкві СВ, ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 

прн Сеифорд вул. в Нюарку, 1L Дж. 
АНДРІЯ і ЄВГЕНІЯ РАТИЧ 

л 

В е т у і і і т е 
ш члени 

УНСоюзу! 
Ж Ж ж ^ ^ ж ^ ^ Д ^ л и д ^ ^ ^ - ^ Д ^ ^ ^ ^ И ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ # # # ^ ^ 

В суботу, 5-го червня 1965 р. 
fcytrem СЃТАРШОГО ПЛАСТУНСТВА 

„ЧОРНОГОРСЬКІ ХВИЛІ" та „ЧОРНОМОРЦІ" 
влаштовують в Ню Иорку 

ПОЧАТОК О ГОД. 8 15 ВЕЧОРА 
Яхт відчалює о год. 9-іЯ веч. точно із пристані Battery 

Park на South Ferry в Ню Иорку. 
Вступ $6.00; від студентів $4.00. 

Дохід призначення на відновлення Пластового Дому 
в Ню Порќу Квитки до набуття в крамниці ЕКО. 

М О Р С Ь К И Й В А Л Ь 
Плавбу яхтом по ріці Hndson 

a TUHIU при зшуках оркестрн. а Вибір королевя-русалки. а 
а Буфет в Несподіванки 

З А К Л И К 
ДО ВІДДІЛІВ УНСОЮЗУ! 

1 
В березні ц. р. Головна Канцелярія УНСоюзу 

внсляла яа адреси відділових секретарів запптннк 
відносно громадської, культурної, допомогової і то` 
варігської Діяльности Відділів. Цей запитийќ був' 
внготований і розісланий на прохання Централь-
ного Братського Конгресу Америки, який перево-
дить цей опит для важливої мети: збереження для 
братських установ їх дотеперіпгаих фінансових 
привілеїв. 

Багато Відділів ще не звернули нам цих вн-
повненнх запнтників. Тому звертаємося до них з 
проханням й дорученням, НЕГАЙНО виповнити 
запитник та його якнайскоріше ие№сл#щ до Го-
ловної Канцелярії. Справа дуже ГОЇЛЬНА! 

Головва Канце^шріж. 
Українського Народного СоюзЎ 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 21-го ТРАВНЯ 1965 

З ЖИТТЯ НАУКОВОГО ТВА ЇМ. ШЕВЧЕНКА 
(4) 

П о 10 долярів — Самопоміч 
Балтімор, Самопоміч креднтів-
ка, Балтімор, п-во М. Михаіі-
лнлган, Балтімор. І. Макар, 
Бруклнн, д-р Е . Богачевський. 
Бродвю, інж. О. Балабан, Річ-
ьіонд Г й л л , д -р Ю. Кишаке-
вЛч, ГОггсбурґ, Д-р І. Кіндрат. 
Ро"іестер, о. В. Максимець. 
Алтуна, С. Хомяк, Дітройт, М. 
Когут, Ш в к а ґ о , д-р М. Ярос-
лавськ, Н ю Иорк, п. М. Стефа-
няшпн, Філядельфія, о. декан 
М. Харнна, Філядельфія. днр. 
Т. Ш п і к у л а , Шнкаго . Д . Ні-
мнловнч, Шнкаго , Р. Марти-
нЮк, Ш и к а ґ о , проф. С. Ннкн-
форлк, Н ю Йорќ, днр. В. Муд-
рніі, Ионкерс, проф. інж. Р. 
Гояднш, Асторія, О. Ярош. 
Нюарк, В. Гуцуляк, Варренс-
бурґ , Відділ У К К А (Р. Масел-
ко) Вотервліт, п-во д-р Р. Нав-
роцькі, Філядельфія, М. Федь-
ко. Гемстед, проф. М.Остап'як. 
Філядельфія, проф. д-р, В. Без-
ушко, Філядельфія, проф. д-р 
І. Олексншнн, Бостон, проф. 
Д-р Б. Лончнна, Дітройт, Д-р 
К . Заянцький, Ірвінгтон. про-
фес . д -р В- Я щ у н , Пнттсбурґ`, 
адв. омер Е . Майлс, Клівленд, 
Д-р Л. Луців, Бруклнн, інж. М. 
Пежанськнй. Н ю Иорк, П. Ку-
лнк, Шккаґо , п-во М. Чанків-
еькі, Н ю Гейвен, д-р М. Мн-
хаАлів, Вудсайд, пані М. Го-
лонінська, Філядельфія, Г. Ту-
чак,, Фінексвілл, проф. В. Ш н -
моняк, Мільнокі, проф. 3 . Мат-
ла , Філядельфія, проф. д-р Л. 
Романќів, Лейќ, Могеґан, мґр. 
І. СемеґенДІю Иорк, проф. д-р 

A. Рудаіщькнй, Томе Рівер. 
д -р В. Баадера, Веллесву. д -р 
B. Трембізчькнй, Бруклнн, п. 
І. Левкавнч, Д ж е р з і Снті, арх. 
І$. Сазццькнй. Д ж а м е й к а , арх. 
‡О. Ястремськцй, Ню Иорк, зѓ 
Ю . Яотремськнй, Н ю Иорк, д-р 
6 . .Булавка, Балтімор. ред. І. 
гІадрвн-Рудннцькпн, Асторія, 
ЯѓР Ю . Карапінка, Ірвінгтон, 
інж. Л. Бурачннськин, Філяде-
льфія, мґр. Т. Печерськнѓі. Фі-
лядельфія , д-р І. Карапінка. 
Ірвіягтоя, іяж. І. Фура, Клів-
лЄид, проф. J. Ставничнй, Клі-

.влеяд, }fi. Мнгнлів, Стайве-
зант, д -р L Іванець. С. Гол-
ланд, проф. д-р Г. Лужннць-
кий. проф. д-р М. Соневнць-
кни, Д-р В. Нечан. Шнкаго. 
сота. В. Тнмцюрак, Шик-іго, 
Відділ УРСоюзу 49 (папі А. 
Самосій) , Трентон, п-во д-р О. 
Волинський, Тіллс. І. Оста-
ггіок, Рочестер, Т. Остап`еќ. 
ІІокіпсі, арх. Н. Фллк. Едмои-
тоя, мґр. С. Гороцецькнн. Ро-
честер, С. Грннюк, Оліфант. 
Г. Щванкояськнп. Н ю Иорк,. 
C. Твтомнр, Філядельфія, П. 
Моцюк, Джоліст , інж.. О. Яців, 
Філядельфія, інж. І. Сірий, Фі-
лядельфія, інж. С. Кульчнць-
ккй, Філядельфія, інж. В. Ко-
струбяк, Філядельфія, І. Ко-
цур, Лепір, А. Корчаќ. С.Гейт. 
Архнсп. Палладій, Ню Иорк, 
проф. О. Погорецькнй. Шнка-

Войчак, Боффало , д-р В. Бі-
лецькнй, Грінвилл, д-р П. Ям-
няк, Кліфтон, І. ЧумаЌ, Гарт-
форд, Тов. „Запороже", Ню 
Иорк, В. Карий, Д ж е р з і Ситі, 
сл. п. П. Біласюк, Бруклнн, 
І. Сілецький, Лорейя, Укра-
інський Канадінськнй Комітет. 
Кальгарі, С. Воляник, Клів-
ленд, В. Будяк, Н ю Иорк. д-р 
Л. Білов, БіягТамтон, УККА 
Віділ Балтімор, П. Опаренќо. 
Брнджпорт. А. Праднщук, Ню 
Иорк. д-р С. Парфанович, Діт-
ройт, В. Саюк, Нортгемтон, І. 
Беднарський, Менвилл, Р. Па-
процькнй, Філядельфія, Б. Не-
дільськнЙ, Лайма, t Лаќўста, 
Сейр, д-р П. Біланюк, Діт-
ройт. проф. В. Радзнкевнч, 
Лейквуд, L Громиќ, Солт Лейќ, 
B. Готе, Солт Лейќ, В. Гвоз-
децький. Солт ЛеЙк, L Янчн-
шнн, Дітройт. С. Костиќ, На-
як. В. Зозуля . Лепір, М. Ло-
бодяк. Мейсон С, Г. Зарнць-
кий, Пленвю, В. Стефанншнн, 
Філядельфія. о. П. Липнн., 
Честер, С. Заплатинськнй, Фі-
лядельфія, Т. Чуй. Ракі Гнлл. 
д-р І. Оришкевич. Бруклнн, 
д-р В. Когутяк, Ютнка, д-р Б. 
Стефановнч. Нюарк, І. Тато-
мнр, Левіттавн, д-р О. Волян-
ськ, Тіллс, О. Копій, Нюарк. 
Д . Левчук, Філядельфія, д-р 
C. Федюк, Н ю Иорк, А. Зґута , 
Парма, С. Ровднч, Маспет, о. 
Г. Бенедикт, Бронќе. В. Іван-
ків, Лос Енджелес , А. Кули-
ннч, Ионкерс, д-р К. Гідучен-
ко, Орендж. мґр. Б. Гайдук. 
Шнкаго. 

Крім того численні інші ос-
обн з л о ж и л и поменші пожерт-
ви. Всім В Ш . Жертводавцям 
складасмо на цьому місці нан-
щнрішу подяку. 

Редагує: В. Сохан 

К А Л Е Н Д А Р К Ц Ь З М А Г А Н Ь 
УКРАЇНСЬКИХ К Л Ю Б І В 

УСК Ню Порк — „1Ш 
Гуні'арія", мистецькі змагав-
ня Футбольної Ліґн Східньоі 
Конференції, відбудуться в 
суботу. 22-го травня, о год. 
5:30 по полудні, на гріши' 
Українського Спорт. Майдану 
при 124-ій вулиці і 31-іЙ евню 
у Коледж Пойнті, Н. И. 

„Тризуб", Філадельфія — 
„Дойчунгарн", Н ю Иорк, 
мистецькі змагання Футболь-

певно було зумовлене пара-
дою грецьких американців 
для відзначення незалежнос-
ти Греції. 

Роман Лнсняк 

„Лева" потерпіли першу 
поразку сезону 

„Крила програли чергові 
змагання 

„Крнла — „Марўне" 0:1 
„Леви" — „Кікерс" 0:1 

Шнкаго, Ілл. 16-го травня, 
'1965 р- — У четвертих зма-

ної Ліги Східньоі Конферен-1 раннях весняного сезону за 

БІБЛІОТИКА І А Р Х І В Н Т Ш 

Бібліотека і архів с примі-
шені у відокремленому та ціл-
ковито замкненому прнміщен-
ні дому Н Т Ш , прн чому за-
куплено додаткові шафи і по-
лиці для книжок. Бібліотека 
с відчинена шодня від 10 до 
5 години по полудні, книжки 
вндас бібліотекарка, так, що 
посторонні мають доступ тіль-
кн до каталогів. Стан книжок 
і періодиків під цю пору є 
8.641. Д а л ь ш е каталогування 
книжок і періодиків перево-
днть бібліотекарка мґр. Анна 
Кобринська 

В звітному часі п о д а р ^ а л н 
до бібліотеки і архіву Н Т Ш : 
проф. д-р Р. Смаль-Стоцький, 
Мільвокі (архівні матеріялн), 
М. Маланюк. Шнкаго. д-р Р. 
Лепкнй (архівні матеріялн). 
М. Прокоп, Ню Иорк. Спілка 
Визволення України і Сума. 
Бруклин, д-р О. Соколишнн. 
Д . Фодчук. Торонто, Україн-
ськнй Військово - Історичний 
Інститут, Торонто, Р. Метель-
ськнй, Пассайк, д-р Т. Маць-
ків. Форт Саскачеван, кап. В. 
Федорчук, Стокгольм. М. Я-
ремчук, Рочестер, д-р А. Гор-

щі,, відбудуться в неділю, 23 
травня, о год. 2:30 по полудні 
на ѓріпці прн 29-ій і Клірфілд 
вулицях у Філядельфії. 

Гановер 0 6 — Збірна НАФС 

В п'ятницю, 21-го травня, о 
год. 8 вечором на грищі А й н -
трах Овал прн 37-ій вулиці і 
20-ій евню в Асторії, Н. И. 
зустрінеться одна із чільних 
д р у ж и н найвищої ліги Ні-
меччнни, Гановер 96 зі збір-
ною Німецько - Американсь-
кого Футбольного Союзу. Га-
новер 96 займає шосте місце 
у ‚‚Бундеслізі" Німеччини. В 
збірній НАФСоюзу гратиме 
між іншим один змагун УС-
Клюбу з Н ю Иорку, Гордон 
Бредлі. 

Н О Т П Н Г Т Е М ФОРЕСТ — 
Г А Н О В Е Р 96 

В неділю, 23-го травня на 
Трайборо Стадіоні, Рандалс 
Айленд, Н. И. відбудеться зу-
стріч двох закордонних дру-
жин, які вібувають турне по 
З Д А і Канаді, англійської о-
динадцяткн Ноттінгтем Фо-
рест і німецької д р у ж и н о Га-
новер 96. В складі німецької 
дружини с змаѓўни із сло-
в'янськимн прізвищами, в то-
му і з одним українським 
прізвищем — Бандура. Поча-
ток цих міжнародних змагань 
о год. 3-ій по полудні. 

ѓо. Луказевнч, Дітронт. д-р і бач. Франкфурт, Е. Чанков-
Р. Форостяна, Бруклнн, д-р Я 
Кравчук, Парма. п-во д-р В. 
Копач, Бруклнн, Відділ УККА 
Ѓднр. Ромах) Кемден. пані А. 
Бойцун, Крім Рідж. п-во І. 
Грещак, Ст. Пол, о. Б. Ізак, 
Скрентон, проф. д -р К. Кнсі-
лсвськнй, Нюарк. А. Турчин, 
Трентон, Я. Полюга, Екрон, 
пані С. Брезіцька. Ню Гейвен. 
проф. д-р В Калина, Ню Порк. 
о. М. Прнтуляк. Пассайк, д-р 
.П. Сеннць, Шнкаго, д-р, М. 
Мячковськнй. Клівленд, д-р 
Ю.Мовчан, Масідонія, С. Скре-
мета. Колчестер, Г. Напменко. 
Фріголд,, д-р, Н. Гладкий. Шн-
каґо, І. Бандура, Бруклин. 
д-р Н. Ќмета.-Теребус. Ню 
Иорк, п-во Д . Кордубп, К{к?н-
4юрд, д -р М. Пансак, Гарлян, 
д-р В. Керннцькнн. Дітронт. 
о. В. Середовнч. Снракюз. Р. 
Погорецький, Неорія, О. Стан-
ко, Ірвінгтон, д-р Я. Букачев 

ський, Філядельфія, П. Под-
левський, Прага, Д ж . Павл, 
Снясннаті, сл. п. А. Маланчук, 
Ню Гейвен, проф. Б. Мартос, 
Ірвінгтон, Самопоміч, Дідройт, 
проф. А. Рудннцький, Томе 
Рівер, А. Орел, Перѓ Амбой, 
проф. Б. Загайкевнч, Крен-
форд. проф. д-р М. Величків-
ськнн, д -р К. Костш (архівні 
матеріялн) , Торонто, К. Цер-
кевич, Філядельфія, п. О. Зак-
линська, Н ю Иорк, проф. Н. 
Васнленко-Полонська, Ньчеч-
чина. Академія Наук, Софія, 
Університет Клюй, Р у м ^ і я , 
Українськнй Л і т е р а турний 
Ќлюб ( інж. Я. Зу"баль), Дѓг-
ройт. А. Чернявськнй, Пас-
сайк. І. Овечко. Гантінгтон. 
д-р Ф. Мелешко, Н ю Иорк, 
А. Григорович, Торонто, і чнс-
ленні інші. Також численні 
автори надіслали свої твори 
до бібліотеки Н Т Ш . Всім В Ш . 
Жертводавцям Управа скла-ський, Ннксон. проф. М. Лн-

согір, Ню Иорк, о. 'М. Голо- 'дас найщнріигу подяку 
вінський. Барнесборо. д-р Ю. (Кінець) 

М. ПАСТЧЙИК 
КВІТИ З УКРАЇНИ 

О п о в і д а н н я 
ЇСГ: Подільськиа сирота. Бранці. Земля. Юні перед-

^дзаоня. Між гуцулнками. Оснінні відгоМбяи. Свлт-Вечір 
в чотирикутнику смсртн. Квіти з Укрйівл. 

І Crop. — J23 Ціна — $1.50 

ІХТС І И І тйзжлтж, вжжжж шляхами иряжув ужрліяеілл шл-
‚{вваж%аж дужка, то ї аовнвга увахло ШрОЧЖПвя b a r " 

утдааовжтого українського пнеьмевн 
д-ра ЮРІЯ ЛИПИ 

ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ 
llAavef шШ ш в п в 1В44 році згаяўв rvpoftcvxofo амаряв , 
"" радах ЎПА у вооотьві з жосковекко-^кмвиоеаадиааш{у 

окупаатама, і 
Шаа ЦМ, 

Яалежиість просимо слати тіхккя 
ЧЯНАМИ або ПОШКОВИМИ ПЕР'ЕКАЗАМИ; 

S V 0 B 0 D А 
SV0BQDA — Р. О. Box 54в — Jersey City, N. S. VIMS 

УСК Ню Порк — Грецько-
Американськнй СК ( 1 : 0 ( 1 : 0 ) 

Склад УСК-у: Н. Яблескі, 
К. Родрігез, Н. Янґ , С Кра-
вець, М.Паз, Г. Бредлі, Д ж . 
Вілсон. В. Шмотолоха, П-
Сметтнрст, Ф. МекКолґен, Р. 
Кіляр (Р . Фері) . ,̀ 

Неділя, 16 травня 1J65 р. 
Український СпортовиЙ Май-
дан в Коледж Пойнті. — Фі-
наліст Сходу в цьогорічному 
фіналі за .‚Відкриту Чашу" і 
мистецтво З Д А — УСК, Н ю 
Иорк переміг в гарячій і воло-
гій погоді Грецько - Амер-
С. К. в змаганнях Південної 
Дивізі ї Східньої Футбольної 
Конференції. Як можна було 
передбачити, останні важкі 
тижні змагань за чашу і ус-
пішний виступ на Велнкод-
ньому Інтернаціональному 
Турнірі забрали в УСК-у свою 
„данину". Одначе ще виста-
чило фізичної кондиції на 
скромну перемогу, яка могла 
бути вищою. В 30-ій хвилині 
другої половини сильного 
стрілу Сметгнрста воротар 
греків не вдержав і пропустив 
м'яч повністю за лінію, а піз-
ніше притягнув його до себе-
Лінійний суддя показав пра-
порцем на середину площі, 
але головний суддя рішнв 
ґоля. не радячися лінійного 
судді. Темпераментна гра гре. 
ків не мала футбольної зрі-
лости гри УСК-у, особливо в 
першій половині, коли УСК. 
граючи проти вітру, мав пре-
красні заѓрання. Добрий Яб-
лескі і солідна дефензива 
УСК-у нівечили всі нама'ган-
ня противника. Оборонець 
Норман Я н ґ знаходиться в 
бомбастнчній формі, а пара 
бічних помічників Євген Кра-
вець . Ґордон Бредлі нале-
жнть до кращих у Конферен-
ціі 

„Золотого" Ґоля для УСК-у 
здобув із сольового заѓрання, 

і проїхавши трьох опонентів, 
молодий Роман Кіляр, що ус-
пішно грав на лівому крилі. 
15 хвилин перед кінцем зма-
гань. фізично не найснльні-
ший Кіляр мусів зійти з пло-
щі, добре ‚.поштовханий" 
грецьким оборонцем і поміч-
ником. Смертгнрст прнсмно і 
несподівано розчарував прн-
кметами керівника нападу, 
гарно роздаючи м'ячі. Мурав-
лішу іюботу в нападі внкону-
впли успішно Френк МекКол-jпривітання 
ген і ‚ Д з ю н ь о " Шмотолоха. 
УСК-ові тепер найбільше по-
ТрІбНО ХОЧ ОДНОТНЖНЄЋОГО в і д . 
починку и а відсвіження фі-
знчннх сил Одначе вже в су-
боту, 22 Ц. м. УСК ѓрас проти 
. Гунґарії". 

Глядачів коло- 700, щ о на-

В. К А Л И І Ю В С Ь К І Ш 
У ЗБІРНПЇ Н Ю Д Ж Е Р З І 

В збірній аматорів стейту 
Ню Д ж е р з і ѓрас в цьому ро-: 
ці молодий футболіст украї-
нець з Бразилії — Володимир 
Калоновський. Володимирові 
тепер 18 років і він с змагу-
ном італійської дружини „Са-
лерно", в якій разом з ним 
грають ще чотири інші укра-
їнські футболісти, які прибу-
лн недавно з Південної Аме-
рцрики. Д р у ж и н а „Салерно" 
мас осідок в Д ж е р з і Снті і на-
лежить д о Першої Дивізі ї Іта-
лійсько-Американського Фут. 
Сольного Союзу. Володимир 
Калнновськнй виступав д з а 
гижні тому у збірній аматори 
стейту Н ю Д ж е р з і в змаган-
нях із жидівською збірною, 
яка мас репрезентувати аме-
риканських жидів у цьогоріч-
них „Ігрищах Макавеїв" (Ма-
кабі Ґеймс) в Ізраїлі. Вислід 
зустрічі Збірної Н ю Д ж е р з і і 
цісї жидівської збірної — 0:0-

ФУТБОЛЬНІ ВИСЛІДИ 
УКРАЇНСЬКИХ КЛЮБІВ 
СТЕЙТУ К О Н Н Е К Т И К А Т 

Не;џля, 8-го травня: 

УСК Бріджпорт програв 4 :5 
мистецькі змагання А клясн 
з польською дружиною „Фа-
льконс" з Н ю Брітен. 

УСК Гартфорд — втрати з 
також дві точки в мистецьких 
змаганнях Б клясн - Північ, 
які закінчилися поразкою У-
СК-у вислідом 1:3 з портуґа-
ґальською одинадцятќою в 
Ладлов. 

УСТ ,Довб.лти", Н ю Гейвен, 
потерпів поразку 0:2 в мнс-
тецьких змаганнях Б клясн 
Південь з німецькою дружн-
а о ю „Ігелс" з Вотербнрі. 

М. Я. 

80- Т Р А В Н Я ПОЧИНАЄТЬСЯ 
6-ий С Е З О Н ML Ф. ЛІГИ 

На пресовій конференції, я-
ку влаштував провід Міжна-
родної Ліги з Вілліямом Как-
сом в Н ю Иорку. подано пля-
нн нового міжнародного фут-
болкного турніру МФЛ В змя. 

Зборе Відділів 
Українського 

Народного 
Союзу 

мистецтво Вищої Дивіз і ї Ш и -
кагівської Національної Фут-
больної Ліги стрінулися , Д е -
ви" з минулорічним чемпіо-
ном Вищої Дивізії , д р у ж и н о ю 
„Кікерс". Д о цих змагань 
„Леви" виступили в ослабле-
му складі без Фуллера, Ліо-
нартовпча, Д і я з а і Освальда. 
В результаті цієї першої по-
разкя в сезоні „Леви" зійшли 
на друге місце в табелі, усту-
паюче перше місце грецькій 
дружині ,‚Олімпќе", яка пе-
ремогла „Ганзу" 3 : 1 . У чо-
тнрьох відбутих змаганнях 
„Леви" здобули дві перемоги, 
потерпіли одну поразку та оД-
ні змагання ремісувалн (від-
яошення точок 5:3, воріт 5 :2) 

У тих швидких та завзя-
тих змаганнях „Леви" мали 
значну перевагу в першій пів 
грі, доказом чого с відношен-
ня наріжняків 7:2 в їх ко-
рнсть одначе ряд добрих на 
год не використали Нога, 
Б у ш і Старовськні, а кілька 
небезпечних стрілів зловив 
добре диспонований воротар 
німців. У другій половині зма-
гаяь ,,Кікерс" мали значно 
більше з гри та завдали де-
феязиві „Левів" багато кло-
поту. В результаті цісї пере-
вагн Фльоріян Бахмаср здобув 
рішальні ворота на 7Б-тій 
хвилині. Намагання „Левів" ѓганнях МФЛігіі візьме участь 
здобути вірівняння не увінча- лише дев'ять дружин, п'ять в 
лнся успіхом, помимо кількох І першій дивізії і чотири в дру-

П ' Я Т Н І Щ Я , 
2 1 - г о Т Р А В Н Я 1 9 6 5 р. 

ГЕМТРЕЛШ, Міш. Місячні або-
рн Т-ва ім. М. Шашкевнча 
94 Відд. о год. 7-ій веч. в Укр. 
Демокр. Ќлюбі. 2376 Грнлінґ 
вул. Управа просить прибути 
па збори. М. Борнськевнч, 
рек. секр. 

АС`ТОРІЯ. Л. Ай.. Н. П. Місячні 
лборн Б-ва св. о. Ннколая — 
5-нй Відд. о ѓод. 6-8 веч. в 
церковній пилі. Є важні спри-
ин до полагодження. Про-
ситься вирівняти свої вклад-
кн. А. Малая, предс, А. 
Клнмншин. кас. 1. Сидор. се-
кретар. 

ДЖЕРЗІ СНТІ. Н. Дж. Місячні 
Збори Т-ва Січ 170 Відд. о 
год. 6 веч. в домівці УНДому. 
Проситься членів прибути і 
вирівняти вкладки, — Упра-
ва 

ВВ Праця Ш 
џ HELP W АЛ'ТЕЮ FEMALK + 

ПОШУЮ'ЄТЬСЯ 

ЖІНКИ до ПРАЩ 
КОЛО ДИТИНИ 

Тел. в Ню Иорку в пополуднє-
внх і вечірніх годинах 

YU 2-7025 
ОПЕРЕПТОРКИ 

до 1ШГТТЯ на МАШННАД. 
11th Ave. A Clintoavilto:dt. 

Whiteetooe 
Добра платня. ПостіГша, 
праця, прнсмні yMoauiiif. ' 

Call НІ 5-2652 after 10 AM. 
ГОСПОДИНЯ з ДОСВІДОМ 

Спання на місці, власна кімна-
та. лазішчка, TV, "air cond.". 
Ввічлива для дітей. Загальна 
домашня праця. Друга поміч. 
Мусить говорити по-аиглійськи. 

Clifton, N J . 
Area Code 201 472-2668 

Р+Ф0+ФФФФООФ0+ОФ+ф0Ф4ФФўФй 

(S Праця Ш 
о MAI.IT. в ИЕМАІЛ ш 

OPPORTUNITY GALORE 
So Be a Succeee Now::! 

You can qualify a-s a future 
branch manager. A few openings 
still available with our leading 
tirni Experienced, or will train. 

Commission bonus Sc profit 
sharing. Call 

CAPISTRANO CHINA 
ТА 4-9191 9 A.M. — 9 P-M. 

RESTAURANT A CATERERS 
ІІОМІЧ 

Ќўмірі І кухарки, мужчини до 
кухні, до миття ПОСУДИ, портери. 
Досконала праця і доск. платня. 
Відкрито щоденно і в неділі. 
Perlowlcz Employment Agency 
18Я Norfolk St. New York City 

AL 4-в076 

ОПЕРЕЙТОРКЙ 
Тільки дослідчоиі ера 
вишукадкх подушках 
І накривал на ліжка 

Постійна праця. Користі. 
S85 Gerard A v. 7th FL 

Near 144 St., Bronx, N.Y. 

а До вџџаймя Ш 

IDEAL, HOME FOB WOMAN 
WHO LOVES CHILDREN 

assist in care of three children 
and light housekeeping; new 
ranch home, Queens; own room, 
bath, TV. References; 5 ^ day. 

HO 4-4244 

S Праця BE 
в H E L P W A N T E D МЛІ'В 9 

1111 Mteai Estate 111! 

грізних стрілів Ноѓн і Буша 
Склад „Левів": Балах, Е-

ліяшевський, Форовнч, Гру-
шедькнй, Крат, Бульба, Но-
га, Батиста, Буш, Прлюхо-
вігч, Стахровськни, Козііі, Д и -
журко. Дорісѓ ‚^Левенята" — 
здобули дві точки в перших 
змаганнях сезону, перемага-
ючи дорісѓ ‚‚Шнкаґраяс" 4:0. 
Ворота здобули Ннкола Шла-
пак (2 ) і Юрій Зарацький(З) . 

СК „Крнла СУМА потерлі-
лн д р у г у поразиў весняної 
рундя, програючи 0:1 до іта-
лійськоі дружини „Марўне''.' 
В табелі Вищої Дивізі ї „Кря-
ла" займають шосте місце пе-
ред ‚‚Ганзою" та сербською 
д р у ж и н о ю ‚ДОТС". 

„ Т Р И З У Б " — Н О Г П Н І І Ь М 
ФОРЕСТ 2:3 

Філядельфія, Іб-го травня. 
Склад ‚‚Тризуба": Новеля, 
Бородян (Микицей) . Рач, 
Д ж у л і о , Луна , Кунга , Якови-
на (Бонелл і ) , Мендез, Ферей-. 
ра, Сото, Вентлянд. Глядачів 
— З 000, в тому щонайменше 
третина чужшщів-

Перші ворота здобуває ‚‚Три.: 
зуб' із прецизного у д а р у ген 
ловою Ферейри на 5-ій хвнлн-
ні. Ноттінґгем внрівнюс на 
17-ій хвилині. Ференра здо -
бувас знов ведення д л я „Трн^ 
зуба" на 60-ій хвилині, після 
подачі Мендеза. Ноттінґгем 
вирівнює на 65-ій хвилині п і с 
ля „переочення" с у д д е ю ви-
копу з-поза автової лінії. На 
68-ій хвилині Наттінгтем здо-
буває ведення й усталює в а 
слід змагань на 3:2 . Гра була 
ввесь час вповні одверта і 
‚‚Тризуб" виявив себе у цих 
змаганнях рінорядною дру-
ж н к о ю . Коли взяти до ува-
ги, щ о Ноттіштем Форест зай-
няв цього року п'яте місце у 
найвищій дивізії Англі ї та щ е 
хочби й таку малу дрібничку, 
що за трьох змагунів в роках 
1963 . 1964 він заплатив — 
$250 000, то гріізубівці можуть 
бути горді із свосї дружини. 
Приємно було слухати п ід 
час змагань прихильні зав-
ваги чужинців про нашу дру-
жниу. Ми ще раз усвідомля-
ли собі, яку позитивну працю 
роблять в Америці наші спор-
тові товариства. Перед зма-
ганнями відбулося святочне 

обох д р у ж и н у 
присутності англійського ві-
це - консула і представника 
міської управи Філядельфії з 
участю української струнної 
оркестри в козацьких строях 
та дівчаток з квітами у гар-
ннх народних строях. 

Я- Т а х м ш р 

гій. Учасниками турніру с тп-
кі репрезентанти країн: Кіл-
марнок — мнстець Шотляндії , 
Ференцварош — мнстець Ма-
дярщннн в минулому сезоні. 
Вест Гем Юнайтед з Англії — 
фіналіст змагань за чашу Еп-
ропя переможців гор за чашу 
поодиноких країн Мюнхен 
1860 — такий ж е фіналіст з 
Німеччини, Португеза — дру-
ж и н а на третьому місці ЛіЃн 
Сая Павльо в Бразилії, Варезе 
— д р у ж и н а на дванадцятому 
місці найвищої Ліѓн Італії, 
Польонія, Бнтом — дружина 
на другому місці найвищої лі-
ґ й в Польщі, Вест Бромвіч 
Альбіон — д р у ж и н а на 15-му 
місці першої дивізії Англії, та 
Н ю Иорк Амерікенс збір-
на Німецько . Американська 
Футбольного Союзу. 

В перших змаганнях пер-
шої дивізії МФЛіґн зустрі-
нуться Мюнхен 1860 і Ню 
Порк Амерікенс в дні 30-го 
травня на щорічному спорто-
вому святі НАФСоюзу на Ран. 
дале Айленд. Крім цих двох 
д р у ж и н гратимуть у першіѓї 
дивізі ї: Португеза — Брази-
л і я ; Вест Гем Юнайтед 
Англія і Варезе — Італія. В 
другій дивізії змагатимуться 

ВИГІДНЕ ЖИТТЯ 
-1 акри внроб. посілостн. блнз. 
Союзівкя. Дім 4 спальні з 
коминком, гпр;іж на 2 алгга. ба-
сейн і купальня. Ціна 528,000. 

Інші. 
КОРР OF KERHONKSON. N.Y. 

Dial 914 626-7500 

LAKEWOOD VICINITY 
4 Rooms + porch. Bongalow. 
Type Hoii.sc. Oil heat + hot 
water, 1 acre. 140 front. 50 
miles from Brooklyn or New-
York City. Terms. la an excellent 
buy. Must be seen to appreciate. 
Dnlv asking 510.500 for quick 
sale Call owner 212 ES 3-1924. 

МУЖЧИНА 
З досвідом до хемгтнОЗ фабрп-
кн. Постійна праця ціляй рік, 
добра платня, багато бенефггів. 

WINDSOR WAX ОО. 
611 Newark Street 

Hobokcn, SJ. 

МАШІПІІСТ 

Заго.іьннй досвід. 
Висока платня. 

2350 Lafayette A-ve.; Bronx 
Nr. Castle Hill Ave. 

A Bruckner Blvd. 

лише чотири 
льонія Біѓтом 
ренцварош 
Кілмарнок — 
"Вест Бромвіч Альбіон 
ѓлія. 

д р у ж и н и : По-
- Польща, Фе-

Мадяріі(ина! 
Шотляндія -пі 

Ан-

Іоторичнв оповідання 

У ГОСТЯХ ДОБРЕ, 
ДОМА ЛІПШЕ 

Ш в а — 85 0 

" B V O B O D A " 
81-83 Grand Street 

ЛШвЖГ CITY. N. і, 

DYKER HEIGHTS 
Новий 2 род. Duplex, на пів 
відокремлений, пов. підвал, газ. 

9X9-941 — 72nd Street 
Можна оглядати цілий тиждень, 
вкл суботу і неділю або тел. 

BE 6-6087 — CL 6-0539 

Astoria 
4 РОД. 

5 3 З 
ня. блнз, 

537.500. 

МУРОВАНИИ 
4 2. Олив, огріван-
Лсторія Парку. 
Багато інших. 

GENOVESE REALTY 
37-20 Astoria Blvd. ЌА 8-1120 

Український Народний Дім 
в Елннабет Н. Дж. пошукус 

БАРТЕВДЕ)РА, 
(Буфетника) ` 

Стала праця. Добра винагорода. 
Влнщі інформацИ уділить 

предсідник Укр. Нар. Дому 
John IIRYB 

618 Adams Avenoe 
Elizabeth, N J . Тол.: EL 2-0874 
Телф. щоденно МІЖ 6-8 ВвПЕрОЙ. 

" ^ A I R C ^ N T i i r r ^ N I N a 
INSTALLATION УЯ2Я 

Must speak English. ExjSeriene-
ed. Room units, dottble-huny, 
transon. thru wall. FSill or part 
time. Routes available In Man-
hattan, Brooklyn. Queens, Bronx 

ft Weetehesrer. 
Call N1 9-8300 

До вииайму. Зараз до зайняття 
БАЛЕВАЗАЛЯ 

на 300 осіб. PtN4ft St. Sc Broad-
лау. Зі содою ІЗ концесією аа 
варення. Ввѓідне-На прийняття, 
забави, товариські.імпрези, про-, 
би або студіо "^саііків. Повністю 

умебльоване. 
Тел.? С4І^-5252 

Mr. O f f e a — .Ext. 1111 
5 р.м:. — і р .м . 

SB For Sale ffl 
На Продаж БОНГАЛА 

33 приміщений, ^5.акр, чуд. зем-
лі, фільтр, басейн, парой. огрі-
ванші, гар. водо, машина до 
праиия 1 сушеннзЄ Всі спортові 

удогіднеивя. 
ULSTER HEIQHTSr EllenviBe 
За інфор. тел. в Ню Джерзі 

Мусять продати, продав 
з втратою. 

32 
60 Ваџацй Ш 

ВСТУПАЙТЕ в чпвнв 
ЎЂСОЮЗУ! 

в H E L P W A N T E D M A L E " 

КРАВЦІ - ДО ПРИМІРЮВАННЯ 
І ПРАСУВАННЯ 

ПРАЦЯ НА КІЛЬКА ГОДИН АБО НА ВИКЛИК 
Можливості праці на кожні годний — рано — пополудні 

або вечорами. 
Добра початкуюча платня. Великі знижки при кутші. 

S T E R N ' S 
BERGEN MALL, PARAMUS, N. J. 

(15 хвилин від (їеогке Wa.ihlngton Bridge, на Route 4) 

НаОвище положена на горі 
.Mphibaccue 1 серед лісів 

укр. иакчі)+иа оселя 
CRANES (ЖУРАВЛІ) 
Kerftonknon, N.Y. State 

Tel.: 01-і 620-2140 
вл. іиж. Хоркаоців 

Вішайиае 2 кДт, апартаменти 
`вгіоіщі -влапггрчані з гарячою 
куйіЛАю вже i w J 2 6 а комфорт4. 
З КІІГЯ. бопгожтЛЏ $30.00 тиЖі 
вево. Для ку_пашія став з про'-
тікаючнм noTOKOMv теніс-корт, 
оідОаладиіа, . квшакіака, р зала 
для забав і п^нѓ"-понгу^ гойдал-
tflt і 74'акрів ліса з грабаікн. До 
ЧуДбвоІ Союзі якн Ю МІН. ЗпШ-
жеиі ціни длл еиеритів і старої 
ВОйиН. Й KopfcpiKcoHi зверйутй 
попри Gas. ЛЙЬіІбіі St. з 209 на 
Дорогу д о Sainsbnville і іхата 
прямо 4 милі в гору До вивіски 

ЖУРАВЛІ. 

Н И В — — і ш я а щ ш — — # 

І ЛШЕВАЬ ЬІДВСЙГОВв 9 

Theodore vyOUNNjN, toe 
Даректор 

Похорояаого ШЩяШШ 
Ift^ Е а Н J t b Street 

HUW Y O B k f . N . T . ( ї ї 
TeL: OR 8-14вТ 

ОСШІДНЛ ЮВСЛУГА. 
— м и — ' її І НІ 

Lytwyn A Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А і ЧЕСНА. 
Our Servicee Are AvaTJable 
Anywhere tt New Jersey. 

801 Springfield Avenue 
NEWARK, N. L 
IRVINtiTON, N.). 

5-ббвв 

ВИХОВНА ОСЕЛЯ „КРИНИЦЯ" 
длл дівчат від 11-18 років — від 3 липня — 14 серппя 

I Лекції фортепіяну п, Галя Клим — абсольвентка Му-
зичноі Академії, Мюнхен 13 літ педагогічної праці 
в Українському Музичному Інституті. 

II Балет і народні танки п. Ніна Сулнма — пріма бале-
рнпа Київського Театру Опери і Балету. 

III Українська нова, історія, побут - п. Ірена Волощук — 
мі'р філ.. 20 літ педагогічної праці — відома украіні-
гтка з України. 

IV Бонтон, здоров'я, домашня економіка —. п. Павліна 
Олексіи учителька, 15 літ педагогічної праці в „Гай 
Сќул". 

Оплата 35 дол тижнево. Реєстрація кінчається 15 червня. 
Мгт.. P. OLEK8IW. Box S48. Kerhonkson, N.Y. 

Tel.: (914) 626-7692 

fifoip# ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕЖННЖ 

Займавться Похороаамя я 
BRONX, BROOBXYN, NEW 

YORK ГОКОЛНЦ9Ж. 
КсвЛрольсваяа т ь т ^ ж і у р а . 
Шмкрка ждазт^гщ щр тќѓѓќу 

Peter 4ягетя 
129 EASt 7tti 8TREBT 

NEW YORK, N. У. 
Tfctt OSMtoif A-SSM 

Т А Р З Л Н . ч. 5 487. Д о н Рід боїться 


