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Господарський диктатор комуністичної Куби 

хвалить сенатора Фульбрайта 
Женева. — Ернесто Хе Він заявив, що найпознтивні-

ґвевара, один із найперших шс в промові сенатора Фул-
і найвндатніших комуніетнч-' браќта було те, що сенатор 
них співробітників Ф і д е л я Фулбрайт признав комуніс-
І К а с т р а , несправжній дик- тичний режим на Кубі за „ре-
jraTop теперішньої кубинської алітет", що його треба визиа-
економікн, переставленої на ти, та що Фулбрайт правиль-
,комуністичні рейки, висловив но ствердив невдачу амери-
велнке вдоволення минуло-1 канської торговельної бльока 
тижневим виступом голови ди Куби. Гвевара твердив, що 
сенатської Комісії для закор- тільки в початках тієї бльока-
донних справ, Дж. В. Фул- ди Куба болюче відчувала її, 
брайта. Гвевара с головою ќу-1 бо швидко потім 7 5 ' ' цілої 
бннської делегації на Женев- j кубинської продукції цукру 
ськін Конференції для справ перебрали „с о ц і я л істичні" 

У БРАЗИЛІЇ ВІЙСЬКОВИЙ 
БУНТ ПРОТИ ПРЕЗИДЕН-

ТА ГУЛЯРТА 
Ріо де Жанейро. — 31-го 

березня почалася револьта ар-
мії проти президента Гулярта, 
яка вранці 1-го квітня, коли 
друкувалося це число „Свобо-
ди'', не була ще вирішена, 
бо збунтований командант 
Четвертого Війського Корпусу 
в місті Жуїз де Фора п провін-
ції Мінас Жерейс генерал О-
лімпіо Мурао проголосив міс-
це свого постою „революцій-
ною столицею Бразилії", а мі-
ністер війни генерал Жейр 
Дантас Рібейро, який лежить 
хворий в шпиталі в Ріо де Жа-
нейро, закликає цивільне на-
селення до спокою за всяку 
ціну та заалярмував збройні 
сили країни, які знаходяться 
тепер в стані поготівля. Війеь-
кові відділи разом із поліцією 
охороняють президентський 
палац в Ріо де Жанейро та 
важливіші урядові будинки. 
Президент Ґулярт перебув 
день в своєму гірському пала-
ці, а військова поліція із ско-
рострілами охороняла його. 
Згідно з повідомленням Ю-
найтед Прес Інтернешенел 
президент Гулярт найменував 
міністра, війни комендантом 
збройних сил та видав наказ 
поборювати револьту. Презн-
дента підтримує і робітнича 
організація так звана Головна 
Робітн'ича Команда, провід я-
кої повідомив, що проголо-
сить загальний страйк, коли 
збунтоване військо схоче ски-
нути президента Гулярта. Са-
ботажисти перервали телегра-
фічну сполуку Ріо де Жаней-
ро із столицею — Бразилією, і 
уряд порозумівається із свої-
ми урядовцями за допомогою 
радія. Збунтован`ий генерал 
Мурао мас иаршувати проти 
Ріо де Жанейро. Міністер фі-
иансів наказав на три дні, до 
кінця тижня, зачинити всі 

банки, що ще збільшило на-
пруження в країні та припи-
ннло нормальний розвиток е-
коиоміки. Збунтований гене-
рал заявляє, що він виступає 
проти президента Гулярта то-
му, що президент є лівий та 
сприяє комуністам. Губерна-
тор провінції, де стоїть збунто-
ваний армійський корпус, за-
явив, що президент Ґулярт діє 
незгідно з конституцією, і то-
му армія мусить запевнити во-
лю країні. Збунтоване військо 
видало проклямацію, в якій о-
скаржус президента в некон-
ституцінних діях. Співробіт-
ник „Ню Иорк Таймеў" Тед 
Шульц стверджує, що останні 
події свідчать про те, що там 
зростають впливи лівих еле-
ментів, які можуть бути не-
безпекою для демократії в тій 
країні, а то тим більше, що 
президент Ґулярт веде нері-
шучу політику, і сам не знає, 
на яку ногу ступити у відно-
шенні до збунтованих у мину-
лу п'ятницю моряків. Одно-
часно президент ґулярт на-
казав повести слідство проти 
тнх старшин, які домагалися 
покарання бунтівників та са-
мооборони проти „комуніза-
ції" країни. Журналіст Шулц 
звертає увагу і на те. Що є мо-
жлнвість, що в цьогорічних 
президентських виборах, що 
будуть 6-го вересня, може виг-
ратн кандидат соціялістнчно-
комуністичного Л ю д о вого 
Фронту д-р Сальвадор Аллен-
де. Провінційні вибори вже те-
пере виявили, що отой людо-
вий фронт поширює свої впли-
вн. Найгірше в цьому є те, що 
найсильніший противник ко-
муністів і соціяліетів, — це 
сенатор Едуардо Фрей Монта-
льва, який своїм екраннім на-
ціоналізмом не зможе заспо-
коїти країну. 

Число жертв в людях на Алясці 
збільшилося до 178 

Енкоредж, Аляска. Губер-
натор Вілліям А. Іѓєн, уряду-
ючи тимчасово в трейлері, за 
допомогою радія закликав 
населення відновити в собі 
той піонерський дух, з яким 
воно починало працю в цьо-
му районі, та братися до від-
будови знищеної економіки, 
бо хоч федеральна допомога 
є єдиним джерелом фондів, то 
всю потрібну працю мусить 
виконати само населення. 
Важко є ствердити, скільки 
людей згинуло у п'ятницевім 
землетрусі. Подають різні чи-
сла жертв в людях, останнє 
ствердження є, що внаслідок 
землетрусу згниўло 178 осіб. 
Допомога харчами, одінням, 
будівельним матеріалом над-
ходить із цілої країни. Губер-
натор просить грошову допо-
могу надсилати на його ад-
ресу 1111 Іст Фіфт Аве., Ен-
коредж. Президент Джансон 

плянус якнайбільшу негайну 
допомогу на відбудову Аляс-
кн. Надбережний і Ґеоде-
тнчннй Огляд" стверджує, що 
землетрус в дні 27-го березня 
на Алясці був найбільшим 
землетрусом в Північній Аме-
риці і одним із найснльнішнх 
землетрусів в історії нових ча-
сів. Важко було докладно вн-
значнтн силу цього землетру-
су, бо ігли на сейсмографах 
відразу пішли на найвищі чи-
сла скалі, і тому не можна бу-
ло докладно визначити його 
силу. На скалі Ріхтера визна-
чено силу землетрусу на 8.4. 
Це є найсильніший землетрус 
в Північній Америці, бо зем-
летрус в Сан Фрасіско в 1906 
році мав силу 8.25. Землетрус 
в Чіле в 1960 році — 8.5, в 
Індії в 1950 році — 8.6. Збіль-
шені морські хвилі в Апонії 
на одну стопу заввишки, ч в 
Мідвей острові 1.5 стопи 
заввишки. 

Відбувся ювілей УНС над Пацифіком 
Сан Фраясіско (С.Б.). — Віної партії з Каліфорнії на 

неділю 22-го березня заходом j конвенцію в Атлантиќ Ситі. 
486-го Відділу УНСоюзу уќ-і Також між присутніми був 
раїнська громада в Сан Фран- j приятель українців А. М. 
сіско гідно звеличала 70-ліття і Мусќі, політичний діяч з Рес-
УНСоюзу бенкетом, влашто- j публіканської партії. Ювілей-
ваним з цієї нагоди. Програ-' не відзначення відбилося ши-
му розпочато в і д о г р а нням `: роким відгомоном в місцевій 
американського та українсь-, англомовній пресі, а зокрема 
кого національних гимнів. в найбільшому щоденнику 
Вступне слово виголосив про- Сан Франсіско ‚‚Екзамінер". 
фесор Тарас Лукач, голова що в день свята помістив стат-
місцевого Відділу. Змістову тю про Український Народ-
доповідь виголосив п. І. М. !ннй Союз та відзначення йо-
Чаргін, делегат Демократнч- го 70-ліття в Сан Франсіско. 

В А М Е Р И Ц І 

УКРАЇНЦІ КЛІВЛЕНДУ І ПАРМИ ЗА 
ПЕРЕВИБІР КОНГРЕСМЕНА ФІГЕНА 

Клівленд. — Від деякого K S j 
часу тут серед громадян ук-
раїнського роду ведеться ін-
тенснвна кампанія в користь 
перевибору до Конгресу ЗДА 
з району Клівленду-Пармн 
конгресмена Майкела Фігена. 
Та й не тільки громадяни уќ- І 
раїнського роду, але й загал І 
населення того виборчого ра- І 
йону щиро піддержує перевн- № ^ 5 
бір цього одного з найвидат- І 
ніших законодавців, який від-
дав країні й народові неоці-
ненні прислуги за дотеперіш-
ніх двадцять років своєї зако-
нодавчої праці в Конгресі 
ЗДА. Громадяни українсько-
го роду мають ще багато ок-
ремих причин, щоб вести най-
більш інтенсивну кампанію в 
користь перевибору конгрес-
мена Фігена, ім'я якого зв'я-1 
зане не тільки з численними тів мас відбутися у правнбо-
внступами на багатьох укра- pax у вівторок 5-го травня і 
їнськнх зібраннях й імпре- J хоч конгресмен Фіген має всі 
зах, але також і з найзаміт-1 вигляди на те, щоб перемогти 
нішнми рішеннями Конгресу! свого виборчого суперника, то 
ЗДА для зрівнання в правах ви слід виборів у демократич-

ній системі ніколи не може 
бути наперед запевнений. То-
му дуже важливо, щоби всі до 

торгівлі і розвитку, що ЇЇ СКЛИ 
калн Об'єднані Нації. На тій 
конференції, на якій с репре-
зентовані кругло 120 країн 

країни. Америка — казав той 
кубинський комуніст — мас 
більше клопотів з своїми за-
хідиіми союзниками, які хо-

та яка передбачена на яких: чуть торгувати з Кубою, аніж 

конгресмен Майќся А. Фіген 

усіх громадян, для прочищен-
ня нашого суспільного життя 
від комуністичної інфільтра-
ції, для розбудови оборонної одного виборці українського 
могутности країни та для її і роду в районі Клівленду-Пар-
охорони перед комуно-мос- j ми сповнили свій обов'язок та 
ковською загрозою. В Кош- не тільки самі в день виборів 
ресі ЗДА і в світі конгресмен j голосували в користь канди-
Фіген відомий, як один із най- датури Майкела Фігена, але й 
більш підданих заступників і 
оборонців всіх поневолених 
націй. Конгресмен Фіген кан-
дидує з 20-ої виборчої округи 

тепер, у передвиборчому часі, 
доклали всіх зусиль, щоб та-
кож і їхні сусіди та знайомі 
піддержали кандидатуру цьо-

на списку Демократичної го одного з нанвндатніших. 
партії. Досі він уже 11 разів 
був обраний з тієї округи і те-
пер кандидус вже 12-ий раз 
на перевибір. Вибір кандида-

найбільш активних та най-
більш відповідальних і патрі-
отичних законодавців, яким с 
конгресмен Майкел А. Фіген. 

Йонкерс святочно відзначив Шевченкові 
роковини 

Ионкерс. Н. И. — Минулої 
неділі 29-го березня 1964-го 
року тут у шкільній авднторії 
церкви св. Мнхаїла. відбула-
ся святочна академія у поша-
ну Тараса Шевченка в його 
150-річчя народження. Свято 
відкрив місцевий сотрудник о. 
Гуманицький. Після відспі-
вання „Заповіту" об'єднаними 
хорами під дирекцією д-ра 
Олега Сохана, ювілейну про-
мову виголосив секретар Ко-
мітету Пам'ятника Шевченко-
пі, д-р Ярослав Падох. Темою 
його промови було питання 
служби батьківщині поза її 
межами. На прикладі життя 
Шевченка, який крім хлоп'я-
чнх років тільки нецілі три 

Після промови були виступи 
місцевого Пласту, церковної `і 
хору пік керівництвом М. У-
личного і жіночого під дирек-
цісю проф. О. Кулинича, со-
льоспівів пані Л. Сохан та де-
клямація уривків з „Неофі-
тів" у виконанні пані М. Кі-
цюк. Співом національного 
гимну закінчилося це свято, 
яке відбулося на тлі сцени з 
декорацією, виконаною В. Ку-
льчицьким. В святі взяла у-
часть місцева українська гро-
мада із своїм парохом, о. дека-
ном Клосом на чолі. Ионкерсь-
ка громада, яка одна з пер-
шнх активно узялася достоЙ-
но зустріти великі Шевченко-
ві рокоснни. здобувши від мі-

роки зрілого житя провів папської управи місце в міському 
Україні і своє велетенське на-!парку під пам'ятник Шевчен-
ціональне післанництво вико-!нові, приготовляється до ма-

два - три місяці, покищо про-
мовляли тільки 11 делегатів. 
Гвевара відповідав на запити 
журналістів впродовж 80-хви-
линної пресової конференції. 

Куба мас їх з торговельною 
бльокадою. К у б а , мовляв, 
завжди готова до ‚.діялоѓў" в 
ЗДА, але ЗДА вимагають ска-
сування кубинського режиму. 

Кіпрські греки острілювали бритійську 

Нікозія. — Брнтійський вій-
ськовий відділ на Кіпрі впер-
піе був впродовж години ост-
рілюваннн з позицій, що її 
зайняли були цивільні кіпрсь-
кі греки та вперше відповів 
також скорострільним вогнем. 
Брнтійці завернули, не поніс-
ши втрат, — чи їх мали гре-
КН — не відомо. Греки пояс-
ннлн потім, що сталася „по-
лилка", бо вони ніби думали, 
що це йде гурт озброєних тур-
ків, однак з брнтійського боку 
твердять, що серед місячної 
ночі видно було дуже вираз-
но їх уніформи і помилка бу-
jte виключена. Бритійські ча-
стинн на Кіпрі включені те-
лер в міжнародне військо 
Об'єднаних Націй під комая-
дуванням індійського генера-
ла. Це не подобається кіпрсь-
хо-грецькому урядові, який 
був проти того, щоб будь-кот-
ра з великих держав західньо-
го бльоку причинилась сво-
їми контингентами до міжна-

стежу 
ки вважають, що західні дер-
жави підтримують турецьку 
сторону в грецько-турецько-
му спорі на Кіпрі. Фінський 
дипломат Сакарі Туоміоя при-
значений на мирового посе-
редннка від Об'єднаних Націй 
для справи Кіпру, нараджу-
вався в головній кватирі ОН 
в Ню Иорку в минулий поне-
ділок з генеральним секрета-
рем ОН У Тантом. Він запо-
вів свій відлет на Кіпр на 
найближчу середу 1 квітня ц. 
р. Західні коментатори сумні-
ваються, чи тому посередни-
кові вдасться знайти тривке 
політичне замирення між 
кіпрськими греками і турка-
ми: кіпрські турки, втратив-
ши всяке довір'я до грецької 
адміністрації, якій вони заки-
дають фізичне винищування 
їх, вимагають поділу Кіпру 
на грецьку ft турецьку части-
ни, а кіпрські греки жадають 
повного підпорядкування тур-
ків волі більшости, с е б т о 

спробах вислати „повітряні 
кораблі" на Місяць — ствер-
джують американські фахів-
ці, добре зорієнтовані у ра-
кетно - сателітніх програмах, 
проводжених однаково Аме-
рикою, як Совстським Сою-
зом. Совсти ніколи не пові-
домляли про свої невдачі з 
міжплянетними ракетами, як 
узагалі вони ніколи не пода-
ють ніяких катастроф ні по-
важних невдач в СССР. Аме-
риканські чинники тільхн від 
недавна перестали проголо-
шувати невдачні спроби ви-
силання штучних сателітів і 
міжплянетних ракет. А мери-
канці ознайомлені з такими 
совєтськими спробами не 
тільки за відомостями з роз-
відчих джерел, але й через 
електронічні станиці пере-
хоплюють всі вистрілювання 
ракет на совстській території. 
За цими американськими нідо-
мостями Совсти п'ятикратно 
мали невдачі з висиланням на 
Місяць — тільки до кінця ве-
ресня 1962 року, не рахуючи 
невдячних спроб за дальших 
20 місяців. Діючий голова 
Крайової Ради аеронавтики і 
космічного простору, д-р Ед-
вард Велш, ствердив недавно, 
що Совсти робили п'ятикрат-
но численніші спроби виснла-
ти штучні сателіти і ракети 
на Місяць, Венус і інші пля-
нети. аніж ЗДА. Цим він рі-
шуче заперечив закиди дея-
ких членів Конгресу, наче б 
ЗДА витрачають забагато 
енергії і гроша на такі про-
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родного війська: кіпрські гре- Т)ецького населення. 

Ню Гейвен вшановує о. шамб. Івана Стаха 
у 20-річчя СБЯіденства 

Ню Гейвен, Конн. — 4-го 
квітня Ню Гейвен, вшановує 
свого душпастиря о. шамбе-
ляна Івана Стаха у 20-ліття 
його священства. Ті ювелійні 
святкування підготовляє виб-
раннй з представників усіх 
місцевих українських органі-
зацій Комітет. Програма 
дбайливо підготована і чима-
ло навіть посторонніх осіб 
щиро співпрацюють з тим Ко-
мітетом, щоб і собі сплатити 
хоч частину довгу вдячности 
свому духовникові. 

О. шамбелян І. Стах оце 
тільки кільканадцять місяців 
у Ню Гейвені. але за той ко-
роткий час він дав себе піз-
натн як людина кришталевої 
вдачі. Не мас, мабуть, нікого 
в парохії, хтоб не відчув на 
собі його доброти і ввічливос-

неділі, 29-го березня, тут у І ним промовцем на цьому свя- ти. Хто ж з українців не знає 
заповненій дво-тисячною пуб- ті. Мистецьку програму свята і о. шамбеляна Стаха? Наро-
лікою залі Мессей Гол відбу- виконала оркестра під ди-.джений 1918 р. у Блеквуді. 

нав поза Україною, — допо-
відач вказував на наш обов'я-
зок й великі можливості слу-
жнти українській справі на 
вільній американській землі. 

совоі участи у відкритті па-
м'ятника у Вашингтоні, після 
чого збірасться приступити до 
поставлення пам'ятника в 
Ионкерсі. 

В Торонті відбулися величаві святкування 
роковин державної незалежности 

Карпатської України 
Торонто. (В.Т.). — Минулої І Комаринського, що був голов-

лося величаве відзначення 
25-их роковин проголошення 
державної незалежности Кар-
патської України, під час я-
кого з промовою виступав мі 

џ Президент Джансон мас 
нідзначнти чотирьох нелітніх 
американців за їхні геройські 
вчинки. Медалі Молодих Амс-
риканців мають дістати 16-
річна дівчина ІлеАн Мері КІфф 
Із Луїзіани за те, що прнтувала 
життя 6-ом дітям, які були в 
домі, що горів: 17-річния Мар-
шалл Росе Глесс Із Флориди, 
який плив дві милі, щоб вряту-
ватн від ўтоплення дівчину; 
18-річннй Горі Келнек із Броик-
су, Н. И.. за провід в раді мо-
лодих і 17-річиа Джейн Енн 
Де Мастер із Внскаиснну за 
працю над умово недорозвнне-
иими дітьми. Ці медалі є за і 
1962-иВ рік. 

ф Томпг Джли Карлсел пи-
ше до щоденника .‚Ню Иорк 
Тнймс". що в 19в0-му ро'Ч ви-
борн виграв список, що його 
очолювали Кеннеді як прези-
дент і Джансон як віце . презн-
дент. а програли вибори Ніксон 
1 Ладж Цього року може дій-
ти до того, що проти себе бу-
дуть стояти на демократичному 
списку Джансон як президент 
і Роберт Ф Кеннеді як канди-
дат иа віце . президента, а в 
республіканців також відвер-
нені місця' Ладж як каидн-
дат на президента 1 Ніксон 

на віці: . прелндента. 

риґентурою п. Романа Попо-jna.. початкуву і середню 
вича з Шикяґо. Місцева к а - : Ш к о л и покінчив у Сейнт 
надінська преса віддала бата- Клер, а теологічні студії в Інс-
то І'ваѓн цим святкуванням, бруці, Австрія, Сіоні, Швайца-
Попереднього дня, в суботу рія, Балтиморі. Мериленд та 

ністер оборони Канади, Полі 28-го березня, подібна імпре- в Католицькому Університеті 
Гелліср, Публіка овацінно ві-Іза для відзначення 25-річчя Америки у Вашингтоні. Д. К. 
тала колишнього віце-прези-; проголошення державної не- Після срейських свячень у 
дента Карпатської України залежності! Карпатської Уќ- Філядельфії в 1943 р. був душ-
д-ра Степана Росоху та кол.іраїнн. з виступами д-ра В. пастирем в Чісголмі. Мінне-
директора п-еси в уряді Кар-' Комаринського і д-ра Ст Ро- сота, а потім секретарем то-
патської України д-ра Вол.'сохи відбулася в Гемнлтоні. дішнього Єпископа бл п Кир 

.. ,. _ .—_=г Константнна Богачевського у 
Філядельфії. 

Потреба постійного пред-
ставника в Европі від Україн-
ського Кат. Комітету в спра-

В неділю І вях скитальців спонукала бл. 

В Ню Норку відбудуться Студійні Дні на 
тему „Українська жінка сучасности" 

Ню Иорк. — Окружна Ра-1 українки в УРСР' 
да Союзу Українок Америки 
і Відділ Українського Золото-
го Хреста в Н. Порќу влашто-
вують в днях 4-5 квітня Ц. р 
студійні дні на тему ..Україн-
ська жінка сучасности". В 
програмі цих студійних днів 
передбачені доповіді — в су-
боту 4 квітня — під прово-
дом мґр О. Процюк; Л, Бура-
чинської „Із проблем украін-
ського жіночого руху", д-р 
Г. Лащенќо ‚‚Держава і дім", 
О. Трофимовської „Соціяльно-
економічне становище жінки 
в УРСР" н І Пеленської ‚.По-
літичне й громадське життя 

5 квітня під проводом д-р 
Н. Пазуняк відбудеться па-
нель на тему .‚Світова Феде-

п. Кир Константнна вислати 
туди о Івана Стаха. яке то 
становище займав продовж 

рація Українських Жіночих'6 років, від 1946 до 1952 р. 
Організацій", в якому брати-J Всі скитальці в Німеччині та 
муть участь: мгр Марія Квіт-1 Австрії в повоєнних роках ба-
ковська. д-р Софія Кярпінсь-1 чили того молоденького, рух-
ка, мґр Ірина Неленська, мґріливого, українського СНЯЩЄ̀  
О ІІроцкж, інж. Стефанія ника в американській війеь-
Пушкар й Олена Трофимов-і ќовій уніформі та за керівнн-
ська. Студійні дні будуть від-; цею ‚‚джіпа", деколи в тона-
буватнся в Українському їй ристві Преосвященного Кир 
стнтуті Америки при 2 Іст Івана Бучка. Він вміло пола-
70-ій вулиці в Ню Иорку. По-; годжував сотні справ, встав-
чаток в суботу о год. 4-ій псляючнсь перед окупаційною 
полудні, в неділю о год. 3-іА владою за нашими людьми, 
по полудні. Піякоі справи не занедбав, ні-

о. шамб. Іван Стах 

чого не з а л и ш и в на півдо-
розі, нічого не злегковажив. 
Повний енергії в ділах, пов-
ннй доброти в благородній ду-
ші, повний теплоти в серці. — 
Таким ного бачили скитальці 
в Европі та й такого самого, 
після переселення, бачать і 
тепер в Америці. 

Від 1952 р. о. шамбелян 
Стах виконував обов'язки сек-
ретаря Кир Амврозія Сенн-
шина. в 1956 р. одержав від 
бл. о. Папи Пія XII титул 
шамбеляна, а від 1957 р. став 
Канцлером, зразу єпископа А. 
Сенишниа, а згодом теперіш-
нього нашого єпископа Кир 
Иосифа Шмондюка в Стем-
форді. 

Через недостачу священи-
ків, після перенесення Всечес-
нішого о. Степана Чомка, дов-
голітнього і дбайливого паро-
ха Ню Гейвенў, Кир Иосиф 
Шмондюк під кінець 1962 р. 
призначив о. шамбеляна Ста-
ха душпаетирем нашої паро-
хії. залишивши його водно-
час і канцлером Стемфордсь-
кої Дієцезії. І послушний сво-
їй Владі о. шамбелян не від-
казався від того обов'язку та 
к о ж н о г о дня відбуває до-
рогу до Стемфорду і назад. 
Всеч. о. Іван Забава як сот-
рудиик, допомагає йому в 
душпаетнрстпуванні в парохії. 
Оце ще один примір харак-
терностн Ювілята 

СОВЄТИ З А З Н А Л И 
НОВИХ НЕВДАЧ З 

РАКЕТАМИ НА МІСЯЦЬ 
Вашингтон. — Совєтськнй скти, як виправа на -Місяць, 

Союз зазнав наприкінці лю- із шкодою для дослідів блнзь-
того і після того в половині кої до Землі планетарної сис-
березня нових двох невдач у теми, що її можна в більшій 

мірі використати для військо-
внх цілей. Американські фа-
хівці твердять, що якраз Со-
всти придають величезне зна-
чення до „здобуття Місяця" 
чи Марса або Венерн — ге-
ловно для психологічно - про-
пагандивних цілей. їхня впер-
тість, з якою вони раз-у-раз 
переводять нові спроби В ТО-
му напрямку, вказує на наказ 
збоку державно - партійного 
проводу — не дозволити Аме-
риці випередити Совсти в пе-
регонах на Місяць. За голов-
ну причину совстських нев-
дач з міжплянетними ракета-
ми американські коментатори 
вважають технічні недоліки 
останньої частини кількаступ-
иевої ракети, яка мас „під-
штовхнути" „повітряний ко-
рабель" в космічний простір, 
поза стратосферу. Щ о стосу-
сться Америки, то від 1957 ро-
ку вона перевела 261 ракет-
них вистрілювань. Здебіль-
ша це були штучні сателіти, 
але 14 отих спроб були в 
рямцях програми Місяця та 
інших плявет. Із цих останніх 
— тільки одна в 1962 році бу-
ла цілком ўдачна. У 1963 ро-
ці ЗДА вистрілили 179 сателі-
тів різних розмірів й з різни-
ми цілями — і всі вони були 
успішні. Хоча взагалі Совєт-
ськнй Союз, який розпочав 
був на 5 років швидше за 
Америку ракетні досліди, вн-
стрілив більше ракет, проте в 
минулому році вія відставав 
уже в ракетно - сателѓтськнх 
дослідах. 

У Південному В'єтнамі почалось вишколю-
вання старшин на адміністраторів в країні 
Сайгон. — Південно - в'ст-

намськнй уряд розпочав вес-
ти надзвичайні курси д л я 
старшин від поручника до 
майора, якими будуть обса-
джуватн адміністраційні ста-
новища в 237 повітах країни. 
На цих вишкільних курсах 
вчитимуть діловодства, спосо-
бу ведення виборів на місцях, 
фінансової політики в повітах, 
СОЦІАЛЬНИХ справ, і т п. ре-
чей. потрібних повітовим ад-
міністраторам. Подібні полі-
тично - адміністраційні курси 
влаштовано і для 800 абсоль-
вентів школи резервових стар-
шнн, щоб мати більший кадр 
вишко`лених старшин, здатних 
бути політичними адміністра-

торами. На відкритті того пер-
шого вишколу в минулий по-
неділок промовляв, між ін-
шнм, американський амбаса-
дор Генрі Кебот Ладж, який 
вказав на головні завдання 
виховників таких курсів: адо-
бути довір'я місцевого насе-
лення. справедливо правити в 
повіті те вміти оборонити той 
повіт проти комуністичи И X ' 
атак і ворожої інфільтрації. 
Вишкіл отих політичних ад-
міністраторів вміщається в 
Нгусна Хана: помалу кусня-
програмі прем'єра генерала 
ми відвойовувати від комуніс-
тів зайняті ними терени та за-
водити на них такий лад, щоб 
могти відперти ворожі атаки. 

Зять Хрущова Аджубей прибув до Франції 
задля скріплення „культурних зв язќів н 

Париж. — Зят Нікіти Хру-
щова Алекссй Аджубей, го-
ловннй редактор ‚.Ізвсстій", 
прибув в минулий понеділок 
до Парижу — формально для 
підписання французько-совєт-
ської умови про „культурний 
обмін". Насправді, стверджу-
ють західні коментатори, ці 
відвідини мають на цілі по-
кращати совстсько-франц^ь-
кі взаємини у зв'язку з послі-
довною кампанією французь-
кого президента де Голя — за 
‚‚усамостійнення "французь-
кої закордонної політики ніби 
— з-під американського впли 
вў. Становище де Голя за 
створення з західньої Европи 
‚.Третьої сили" в міжнародній 
грі та за виелімінування з Ев-
ропи американських військо-
во - політичних впливів — іде 
по лінії також совстської по-
літики. яка мріє про те, щоб 
ЗДА відкликали з Европи французьких міст, 

свої збройні сили. Послаблен-
ня Атлантійського Союзу (Н-
АТО) внаслідку цієї політиќк 
де Голя було надзвичайно 
приємною для Москви неспо-
діванкою. Правда, московсь-
кі правителі здають собі спра-
ву, що було б тактичною по-
милкою одверто солідаризу-
ватись з де Голем і хвалити 
його, але вони хочуть вико-
ристатн коньюнктуру для по-
слаблення не тільки фран-
цузько-америкаиського, але й 
французько-німецького Сою-
зу. Совстське сприяння „Са-
мостійній" політиці де Голя 
проявилось, наприклад, в за-
яві Аджубея, що подорож де 
Голя до країн Південної Аме-
рики, „не лякає Советського 
Союзу так, я,к деякі інші кра-
їни" — з натяком на ЗДА. 
Аджубей буде у Франції два 
тижні. Він відвідає цілий ряд 

У С В І Т І 
Џ Франції! спізниться з внко-

нанням свосї атомовоі програ-
ми твердять західні фахівці. 
Вони впевняють, що французь-
кі конструктори мають ..клопіт" 
З моторами для бомбардувала 
ннків типу ..Міраж 4". які здат-
ні для перевожеішя атомових 
бомб. Хоча французи лапевня-
ють. що вони вже мають гото-
ву ескадрнлю таких літаків і 
який тудін атомових бомб, про-
тв кореспондент „НП Таймеў" 
в Парижі Дрю Мідлтон сумні-

(Подав: д-р Іван Ліонќ.) ваеться в цьому. 

Џ НІколай Патолічев. совст-
ськнй міністер для справ за-
кордонноі торгівяі. заявка ця-
нічно на Женевській конферен-
ції в справах торгівлі і допомо-
ги відсталим країнам, що „Со-
встськнй Союз завжди був по 
стороні колоніальних народів і 
поярмлених країн в їх справед-
ливих аспіраціях і боротьбі 
проти поневолювачів". Але за-
хідні обсерватори в Женеві пе-
рекоиані, що промова того боль-
шевнцького предетавиика була 
ще „дуже поміркована". 
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Трудність зберігання миру 
Президент Джансон виголосив минулого 

.тижня на форумі великої робітничої спілки 
У Вашингтоні промову, що її деякі амернкан-

: ські коментатори відразу схарактеризували, 
, . фк сформулювання мирної філософії Пре-

зндента, з якою він виступатиме у цьогоріч-
. ній виборчій кампанії. Головний аргумент 
президента Джаисона в обороні політики 
терпелнвости і переконування, переговорів і 
договорів — не новий: високорозвинена ато-
мова зброя, яка — на випадок великої вій-
ни — може за кільканадцять годин внннщн-
тн багато мільйонів людей і знівечити но-
вітню цивілізацію. Маючи на увазі такі 
страхітливі наслідки війни, Президент твер-
днть, що в атомовій добі вона взагалі „не-
можлива". При цьому він звернув увагу на 
Тв, що Америка, як наймогутніша в світі 
Держава, може дозволити собі бути терпели-
вою і не мусить квапитися із виявлюванням 
своєї сили при будь-якій нагоді. Як показо-
вин приклад, Президент пригадав недавній 
Хонфлікт з Кубою, що припинила була доп-
лнв води до американської бази Гвантанамо, 
а також погляд сенатора Беррі Голдвотера, 
який вважав, що на Кубу треба вислати 

- морську піхоту, щоб привернула доплив но-
ДИ? 'замість морської піхоти, сказав Прези-

г' дент, послано туди тільки одного адмірала, 
'{ який демонстраційно перетяв водопровід із 
' Куби, запевнивши воду для Гвантанамо з 

корабельних достав і власних колодязів. 
„Світ змінився, — сказав Президент, — і 
змінилися також методи у підході до спроб 
заколочувати мир". 

Аргументація президента Джаисона ло-
. гічна, але й небезпечна: дехто може розумі-
- ти Ц так, що зберігати мир треба за всяку 

ціну, без уваги на те, як далеко посувається 
; SOPOT у провокуванні ЗДА та в заколочуван-

ВІ миру. Промові Президента можна закк-
І нутц саме те, що він не визначив виразно 

}крайнџі терпелнвости американського на-
роду .і.не підкреслив з достатньою силою та 
недвозначністю готовість приборкати прово-
кдтарів, які, перебравши міру, пояснювали 
6,.'f ojcjf, американську терпеливість, як доказ 
її.рлабости. 

а №хто у світі не бажас війни в атомопій 
? добі. Тільки божевільний може закликати 
4 ДО війни, коли існують мирні засоби полад-
і! наннл конфлікту. Проблема не в тому, чи 
^ квапнтноя з виявлюванням збройної сили. 
в чи, спершу виявляти велику терпеливість та 

.^старатися мирними способами поладнатн 
конфлікт', а в тому, чи можна до безконсч-

?ІЃЇОСТИ' DtiAif- таку політику, коли кожний 
^ новий компроміс скріплює ворога і осягасть-

ся коштом власних інтересів і власного пре-
стнжу. Саме приклад Куби яскраво ілюст-
рус сумнівну вартість такої політики. Спра-
ва не у воді з кубинського водопроводу чи 
власних колодязів, а в тому, що режим Фіде-
ля Кастра закріпився, що торговельна й по-
лІтнчна бльокада Кастровоі Куби не вдала-
ся, що внаслідок цього повага ЗДА значно 
впала в очах усіх інших латиноамерикансь-
ких та нейтральних країн і здобувас успіх 
комуяокитайська пропаганда щодо амери-
каиського „паперового тигра". Справа не в 
тому, щоб з будь-якої причини демонструва-
ти силу і загрожувати мирові, але в тому, 
щоб час від часу таки виявляти, що аме-
рнканський тигр має зуби. 
' 'Тїуло б дуже зле, коли б з уваги на вн-
бори спрощувати політику супроти комуні-
стнчного ворога до тези, що війна „немож-
лива", що ‚‚краще виховувати молодь, щоб 
вона любила країну, а не вмирала за неї", 
що „краще простягати руку з підтримкою й 
допомогою, як з мечем". Це дуже гарні сло-
ва, які, проте, не завжди є доброю рецептою 
для рятування волі і миру, бо часто не тер-
пелнвість, а рішучість може їх врятувати. 

Спізнена ‚‚кампанія" 
В пам'яті не тільки українських лемків, 

але й усісї української спільноти глибоко 
записані ті важкі і трагічні місяці 1947-го 
року, коли, після окупації Лемківщини й ін-
шнх західніх українських окраїн совєтсь-
кими та польськими комуністичними війсь-
камн, населення цих земель депортовано 
примусово одних на схід — до СССР. других 
на „одзискане" від Німеччини, колишні 
польські землі. Довершивши цього акту, 
Москва поклала хрестик над долею відданих 
Польщі українських земель. Не протесту-
вали тоді П'роти цього злочину ані уряд ні-
бито незалежної Української ССР, ані його 
екзекутивний орган, Комуністична партія У-
країни, які перші повинні були виступити 
на оборону насильно депортованих з рідних 
земель українців. Що більше, не почув світ 
протесту, проти заподіяного Москвою й Вар-
шавою в 1947 році насильства навіть і збоку 
тих, які, перебуваючи в ЗДА, деклярували 
себе єдиною легальною репрезентацією Лем-
ківщинн і проклямованого ними „лемхівсь-
кого народу" — усякі „карпаторуські" ор-
ганізації включно із Лемко - Союзом. Лем-
косоюзівські провідники виступили були в 
1947-му році у пресі з льояльною до Москви 
заявою, мовляв, совстськнй уряд знас добре 
„лемківську справу", і він не дозволить, 
щоб „русским лемкам" зроблено будь-яку 
кривду. Щойно, коли, згідно з волею Мос-
кви, довершено насильства над лемками, пе-
реселюючн їх на поморські і мазурські піс-
ки, лемківські лідери почали протестувати і 
на адресу Варшави і на адресу Москви, але 
у відповідь одержали тільки пораду, щоб не 
вмішувалися в не свої справи, щоб думали 
реалістично, а не сантнментально, бож лем-
кам ніякої кривди в „робітничо . селянській" 
Польщі не буде і т. д. Не солідаризувалися 
надто ‚.лемкосоюзівці" з виселеними із пра-
дідівськнх земель лемками і тоді, коли з кін-
цем 1950-их років почався серед них рух за 
поворот у рідні села і міста. 

Недавно пригадав собі Лемківщину і ко-
нечність почати якусь кампанію на її оборо-
ну відомий американський індустріяліст лем-
ківського походження і лемкосоюзівськнй 
діяч Петро Гардий. Відвідуючи у вересні 
1963-го року Чехо - Словаччину і Польщу, 
він написав листа до Хрущова з проханням 
прийняти його у Москві і вислухати його 
„конструктивні" пропозиції в справі охорони 
. . . залишених без опіки і руйнованих істо-

ричннх та архітектурних пам'яток на Лом-
ківщині. Широко мотивуючи своє прохання 
і доводячи, що Ле.мківщина — це споконвіч-
на. корінна земля „русского народі'". Що з 
неї вийшло багато видатних . . . російських 
діячів та учених, пан Гардий ні словом не 
згадав про те насильство, що його заподіяно 
лемкам і Лемківщині, не сказав ніже одного 
речення про ту важку долю, що її зазнають 
лемки, переселені чи то на північні польські 
землі, чи в Совстськнй Союз. Гардий вирі-
шив. що рятувати треба лише „рештки ар-
хітекгури і побутової культури лемківського 
племени", і що в цій справі напевно допо-
може йому „мноґоуважасмий Нікіта Серґе-
євич Хрущов", який так само напевно уді-
лить йому, Гардому. ‚декілька мінут свого 
дорогоцінного часу" . 

Проте і Гардому і його однодумцям у 
ЗДА. які раді причепити українських лем-
ків до . . . російського народу й Москви, до-
велося гірко розчаруватися. На свого лнс-
та до Хрущова Гардий не одержав ніякої 
відповіді. Замість запросити Гардого до Мо-
сквн. на нього напустили у Львові „украін-
ських щурів" і — він був примушений на-
друкувати листа до Хрущова із своїми спіз-
неними жалями тільки на сторінках . . . 
карпаторуської ..Правди", що виходить у Фі-
дельфії. Так закінчилась чергова „лемкосо-
юзівська кампанія" на оборону Лемківщини. 

Сталося це в Ленінграді, за 
кілька годин перед від'їздом 
пана Н. з Совгтського Союзу 
до Фінляндії. Побіжно тут ска-
жемо, що пан Н., син укра-
їнських емігрантів, має високу 
освіту і займає поважне стано-
вище у вільному світі. Він ко` 
жного року багато подорожує, 
бажаючи особисто пізнати 
життя в різних країнах. їздить 
сам, як турист - інднвідуал, і 
в ного подорожах багато до-
помагас йому знання кількох 
європейських мов. Недавно 
він відвідав також Україну і, 
скеровуючись далі до Фінлян-
дії, побував у Москві і Ленін-
ґраді. 

Отож, у Ленінграді... Сам-
однн зайшов пан Н. пообідати 
до ресторану „Европа". Сів за 
столика „на двох" і розгорнув 
щойно куплений французь-
кий комуністичний часопис 
„Юманіте", який вільно про` 
дасться в готелях, де зупиня 
ються закордонні туристи. Не 
встиг почати читати, як по-
чув звернені до нього у фран-
цузькій мові слова: 

— Пробачте, ви француз? 
— і до столика підсів якийсь^ 
чоловік. 

Пан Н., вже знаючи про 
влізливість совстськнх аґен-
тів і не бажаючи при самому 
виїзді з червоного „раю" по-
пастн в якусь халепу, сухо 
відповів: 

— Так, француз! 
— Чудова країна, підхо-

пив чоловік. — Гарна, весела, 
а яке мас мистецтво! . . 

Чемність вимагала відклас-
ти газету набік. Пан Н. поба-
чив на грудях свого сусіди за 
столом маленький прапорець 
Верховного Совєту СССР, від-
знака депутата „найвищого 
органу" законодатної влади в 
червоній імперії. Вирішив ,со-
бі також сказати щось при-
смне цій особі. 

— Та й у вас мистецтво до-
бре розвинене. Я бачив оперо; 
аі вистави у Львові, Києві, 
Харкові. Москві. Скрізь rapj 
но співають . . . 

— Г тільки того, що гарн^ 
співають, а більше нічого. У 
нас кожна артистка мас голос^ 
навчили її розбиратися в HJOJ 
тах. розуміти диригента та муі 
зику, але духової культу Ай 
вона й не нюхала. Сценічний 
образ вона не творить, а ро? 
бить. Робить так, як їй зага^ 
дають, як витлумачать і пока` 
жуть. Вона не грає, а мавпўо 
Вона не знас, не розуміє різ` 
ниці між ролями, для неї все, 
одно, чи мадам Бетерфляй. чц 
Кармен, чи Ярослава з „Кня^ 
зя Ігоря". 

— Ви масте на думці я куси 
певну артистку? 

—Ні, всіх. Вони в тому не 
винні. їх так виховують. Я 
сам працюю в мистецькій ді-
лянці і знаю своїх колег ЯК 
свої п'ять пальців. Повїртц, 
мало коли серед них знайдете 
цікаву особистість, що може 
думати й творити поза штан-
пами, поза загаданим. У прн-
ватннх розмовах і то не від-
різннте артистки від продав-
іині в крамниці. Зацікавлен-

ня в них майже однакові. 
— У вас. здасться, не л'юб-

лять нового слова в мистецтві, 
і навіть Хрущов виступає про-
ти модерністів, — обережно 
зауважив пан Н. 

— Хрущов? — начебто за` 
питав депутат. Він свино-
пас з натури, що він там ро-
зуміється на мистецтві? Тіль-

кн цхас свого носа, куди не 
слід. 

Ця цікава і незвичайна для 
підсовстських обставин розмо-
ва продовжувалася уже на ву-
лнцях Ленінграду, майже до 
самого від'їзду п. Н. з червоної 
імперії. Було порушено багато 
тем і питань, внаслідок чого 
з'ясувалась повна зневіра де-
путата, в Совстському Союзі. 
Особливо помічалось його ба-
жаяня виговоритися до кінця. 
Він не цікавився ані прізвн-
щем п. Н. (правда, не назвав 
також і свого), ні його фа-
хом, ні його політичними пе-
реконаннямн. Депутат вільно 
володів французькою мовою 
Про себе сказав лише, що мав 
нагоду побувати в ЗДА, чер 
воному Китаї, Франції та в 
Японії. Вся його мова була 
про справи загального харак-
теру. 

— Сталін, — казав депутат 
Верховного Совсту, — наро-
бив стільки шкоди для кому-
нізму та для СССР, що її хто-
зна чи вдасться направити, а 
коли й вдасться, то з великою 
бідою. Депутат вважає за най-
більший злочин Сталіна за 
провадження колгоспної сне 
теми. Замість докладно випро-
бувати наперед, провести три-
валі експерименти, Сталін пі` 
шов найбільш рнзнковннм 
просто авантурницьким шля-
хом — негайного здійснення 
зовсім неоеревірених узасад-
нень. 

— Ленін, — сказав депутат, 
— теж думав про „переробку 
села", але підходив до того 
здалека і обережно, допуска 
ючн в різних місцевостях ор-
ганізувати поодинокі „сільсь 
когосподарські комуни", які 
з самого початку свого існу-
вання себе не виправдували 
Це вже було речевою та пе-
реконливою пересторогою 
щоб почекати з колективізаці-
сю сільського господарства, 
вишукуючи для того інші ме 
годи її проведення. Тисячу ра 
зів мав рацію Бухаріќ, обсто-
юючн „поступове вростання 
куркуля в соціяліам". Сталін 
пішов на фізичне знищення 
мільйонів селян, а решту пе-
ретворнв на колгоспників, що 
з них ніхто тепер землі не лю-
бить і не цікавиться працею 
на ній. 

Маємо сьогодні несусвітне 
явище — продовжував депу-
тат, — нашого соціалізму та 
комунізму ніде не хочуть, ні 
в Югославії, ні в Польщі, ні в 
Чехо - Словаччині. А про кол-
госпи немащо казати. Отже, 
вийшов приклад, негідний на-
слідування, вишла лише днс-
креднтація режиму й системи. 
І тепер постає питання: хто в 
кого мусить учитися, нові ко-
муністичні країни в нас чи. 
навпаки, ми в них? Склада-
сться загальна думка, що со-
ціялізм - комунізм ми хоч ні-
бн й побудували, але зовсім 
не так, як слід. Чи не дове-
деться нам його перебудовува-
ти наново ? 

— В усьому цьому Хрущов 
вертиться, як муха в окропі. 
У нас. в СССР. він таки хоче 
зберегти колгоспи, а в спорід-
неннх з нами країнах змуше-
ний давати свою згоду на лік-
відацію вже створених. Це вн-
кликас справедливе невдово-
лення наших людей, які ка-
жуть: чому інші можуть обій-
тися без колгоспів, а ми ні? До 
того ж з колгоспами в нас 
стає чимраз гірше, вони на о-
чах деградують, виразно де-

монструючн нікчемність та ие-
придатність нашої сільського-
сподарської політики. А вона, 
ця політика, є одною з осиов-
них засад теорії й практики 
нашого суспільства, нашої е-
кономіки! 

Цікаве насвітлення депутат 
Верховного Совєту СССР дав 
конфліктові Москва — Пей-
пінґ. 

За його словами, стався пов-
ний провал планів усісї крем-
лівської кліки, Леніним почн-
наючн. У своїх теоретичних 
прогнозах Ленін вважав, що, 
під командою Москви, кров'ю 
китайців та індусів, з поміччю 
німецької техніки, комунізм 
вдасться насадити в усьому 
світі Так в остаточному вислі-
ді мала б постати єдина світо-
ва комуністична держава, ке 
рована з Москви. Сталін, був 
ши тієї самої думки, сліпо 
здійснював настанови Леніна. 
Сьогодні, казав депутат, — ми 
маємо комуністичний Китай і 
частину комуністичної Німеч-
чинн. Маємо й власну непога-
ну військову техніку. Здава-
лося б, стоїмо вже біля самої 
мети: хай би китайці захопн-
ли Індію, а тоді разом з інду-
сами, при німецькій, чеській і 
нашій техніці вирушили б у 
переможний похід на підбій 
цілого світу. Аж воно так не є. 
Світовий СССР з Москвою на 
чолі пішов у труну до Леніна 
й Сталіна, так і не діждав-
шись свого практичного здій-
снення. 

Китайці не хочуть іти в ні-
якій супрязі з нами, вони мрі-
ють прибрати до своїх рук 
майбутню світову комун істич-
ну державу, в тому чнсмі і 
Москву. Ясно, вони розуміють, 
що до того їм ще дуже далеко, 
і тому пропонуватимуть різні 
компроміси, угоди. Наприк-
лад, найближчим часом треба 
сподіватися від них пропози-
цій про поділ світу на „cqbe-
ри впливу", як то колись на-
магався робити Сталін. 

Та справа не тільки в ки-
тайцях. В супрязі з нами, вла-
сне, не хоче іти жадна комуні-
стична країна. З маленькою 
Кубою включно. З нашої, так 
би мовити, міждержавної си-
стеми, ще за Сталіна повело-
ся вискочити Югославії, не 
так давно це саме зробила 
Альбанія. на черзі, здасться, 
стоїть Румунія. Цього хоче ко-
жна з них. тільки мусить че-
катн сприятливої нагоди, му-
снть зважати на невдалий до-
свід Мадярщнии й Польщі 

Причини такого стану, ко-
ріння його заховані у нас тут, 
в СССР. Тепер наочно виявля-
сться. що ні Ленін, ні Сталін, 
ні наші сьогоднішні вожді не 
вміли і не вміють вирішити пн-
тання міжнаціонального спів-
життя та співробітництва. СС-
СР - складова, багатонаціона-
льна держава. Він мав би бу-
ти взірцем для майбутньої сві-
тової комуністичної спільноти. 
Саме під тим кутом зору на 
нього завжди пильно дявнли-
ся й дивляться, приглядалися 
й приглядаються. І що ж? 
Бачать зростаючу диктатуру 
однієї нації над усіма іншими. 
Бачать, Що все тут спрямо-
вусться на цілковитий заннк 
не-російських народів. Хто ж 
інший прагнутиме пристати до 
такого державного творива, 
хто його поважатиме, хто 
стремітиме до подібної мсти? 
Справжнього і, певно, осико-
вого кола в світовий СССР за-
бив таки Хрущов, зопалу за-
писавши до програми комуні` 
стичної партії Совєтського Со-
юзу жахливі для неросійських 
народів усього світу пункти 

СПРОБИ ВИБІЛИТИ ГІТЛЕРА 
Мюнхен. — Доводилося ме- ти рук у кишенях, зараховано 

иі чути такі слова від одного 
історика: , 3 історичній нау-
ці завжди знайдуться пра-
цьовиті дослідники, що поста-
раються виправдати і найбі-
льшнх злочинців та нелюдів". 

Дійсно, були вже спроби в 
історичній науці вибілити 
жорстокого Нерона, є також 
„наукова" праця про фанати-
на - терориста з доби Великої 
французької революції Робес-
п`сра, що намагається ввправ-
дати. його криваві діла. Навіть 
римського імператора Каліѓў-
лу, який хотів, щоб людство 
мало лише одну голову, щоб її 
за одним махом відрубати, на 
віть цього психопата на тро-
ні пробують деякі науковці 
„пояснити", „зрозуміти", а в 
результаті — виправдати. Бо 
ж „зрозуміти — значить про 
ститн".. . . 

Не диво, що й до Гітлера 
дійшла „черга на вияснення", 
а слідом і „виправдання". 
Почин цьому вибілюванню 
дав англійський історик Тен-
лор. Цей історик мас нахил 
до парадоксальності!, він не 
бере фактів поважно, а ‚‚під-
ганяс" їх до милих йому, на-
перед створених теорій. 

Наприклад, у своїй книзі 
„Монархія Габсбургів" Тей-
лор, пишучи про так звану 
„лінію Керзона", твердить, що 
передача західніх українських 
територій Росії була річчю 
справедливою, бо Росія має 
„право" на ці землі. Українсь-
кого народу, на думку цього 
науковця, не існує , . . 

Цей самий проф. Тейлор ви-
дав 1962-го року книжку про 
Гітлера, в якій пробує дово-
дити, що Гітлер зовсім не 
хотів війни, що зайшов у во-
снний конфлікт 1939-го року 
через нещасливий збіг обста-
вин . . . Здасться, ця „науко-
ва" праця Тейлора була при-
чиною того, що Оксфордський 
університет, де він викладав 
ковочасну історію, відмовився 
відновити з ним контракт. 

Але приклади притягають 
як говорить римська прнпо-
відка. Недавно вийшло в Ні-
меччнні видання „Застільних 
розмов Гітлера" в pp. 1941-
1942, з передмовою проф 
Персі Шрамма. Цей історик 
відкидає, як „не наукову" ме-
тоду аналізи патологічно 
го характеру Гітлера, а про-
бус спиратися на ‚‚об'сктив-
них фактах". Він малює та 
кий портрет Гітлера: „Ясно-
балакитні очі, високе чоло, ді-
воча барва обличчя". Навіть 
те, що Гітлер не любив трима 

на плюс німецькому фюре-
рові. 

Шрамм свідчить, що Гіт-
лер був ласкавий до жінок та 
малих дітей, мав милосердя до 
тварин, не любив масних а-
некдотів, був вегетаріанцем і 
льояльним до своїх товаришів 
та підлеглих. Словом, порт-
рет ідеальної особи, і дивно, 
як така „ідеальна особа" мог-
ла учинити стільки зла люд-
ству. 

Шрамм забуває, що свою 
„добросердечність", любов до 
дітей і тварин Гітлер мав на 
показ. 

Також щодо „товариської 
льояльности'! Гітлера мусів 
Шрамм зробити поправку в 
своєму портреті. Він пише, що 
ніколи не було помітно у Гіт-
лера жалю або журби за бли-
зькими йому ЛЮДЬМИ, ЯКІ з 
ним розлучилися або загину-
ли. 

Шрамм не схотів зробити 
правильного в и с н овку із 
‚портрету" Гітлера. Адже ж 

був це феноменальний себе-
любець, для якого перше і іос-
таннс місце займало його 
власне „я". Він увірував у фі-
лософію сили-' сильніші наро-
ди, на його думку, мають 
право гнобити і нищити сла-
бих, сильніші особи мають 
право поневолювати слабших 
у власному суспільстві. Згід-
но з цією філософією, Гітлер, 
програвши війну, засудив вла-
сний німецький нарід на за-
гибіль, мовляв, росіяни пока-
залн себе у війні дужчими, о-
тож вони мають право пану-
ватн в Европі. 

Нащо Щрамм написав цю 
свою передмову? Він пішов 
шляхом не науки, а публіцис-
тикн. Що. мовляв, було б, ко-
лн б такій від природи обда-
рованій особі, як Гітлер, да-
ли замолоду нормальну осві-
ту, або коли б він, уже бувши 
при владі, кликав до себе час 
від часу професорів з різних 
наук і вчився від них. 

В історії не можна ставити 
питання: „а що якби?" Це на-
лежить до поези, до публіцис-
тики. Гітлер належав до сво-
го суспільства. Коли його бо-
жевільні ідеї мали успіх у 
Німеччині, значить був грунт 
для цього. А вже персональ-
ні прикмети диктатора мають 
другорядне значення. Тому 
спроби вибілити Гітлера не 
мають шансів на успіх. 

аљ 

про злиття націй. Він і його 
найближчі співробітники нев-
довзі кусатимуть себе за . . . 
(пропускаю вульгарний ви-
раз — М. К.), пригадуючи ці 
пункти з програми. А прига-
дуватимуть напевно. 

. . . Зблизився час нашому 
знайомому відлітати до Фін-
ляндії. Уриваючи свою розпо-
відь, депутат `Верховного Со-
вєту СССР. який все ще мав 
свого співбесідника за фран-
цуза, звернувся до нього з та-
ким останнім реченням: 

— Бажаю вам щасливої до-
роги. Скажу на прощання 
словами нашого великого по-
ета, якого ви не знаєте: ..У 
кожного своя доля і свїїі 
шлях широкий" . . . 

Уявіть собі здивування депу-
тата, коли „француз" відповів 
Йому: 

— Помиляєтесь! Твори цьо-
го поета я добре знаю, читаю 
їх в оригіналі . . . 

а ЧЕКАМ) ЛИСТА 
Я чекаю листа, наче друга 

єдиного жду. 
А діждусь — і в рядках піл-

наю теое знову і знову. 
І не знаю — ця радість, 

чи то на біду 
Викликаю Тебе на одверту 

розмову. 
Знаю добре, що ХВИЛЯМИ в 

море літа пропливли 
(Срібний промінь в Дінці бе-

реже про них трепетну 
згадку). 

Що під шелест знайомий 
тії ж ковили 

Вже нічого в житті не почати 
спочатку,-

Та Й нащо починать — своя 
радість с в кожній порі: 

Ѓлань, як захід придав поці-
лунком до сосен шовкових. 

І не менше краси у вечірній 
зорі. 

Ніж буває п в ніжних зорях 
ранкових. 

Є та радість і в тім. що листа. 
наче друга, я жду 

І в поспішних рядках пізнаю 
тебе знову і знову. 

Що з літами відвертіш з то-
бою веду 

Задушевну, по-юному щиру 
розмову. 

ЛІДІЯ КОЛЕСНИКОВА 

Лука Луців 

Т. ШЕВЧЕНКО — СПІВЕЦЬ 
І%РАЌНСЬКОЇ СЛАВНІ ВОЛІ 

(18) 
Ми знаємо, що дехто з українських критиків із застере-

женнлм оцінював Шевченкові твори про Коліївщину, тому 
' цікаво, як польський автор — ще перед Шевченком днпип-
- ея на українського героя-гандамаку. отамана Швачку. В 

цій п'єсі виголошує він та ty промову: 
..-Слухайте мене, браття! Оце наближається нарешті дов-

го сподівана хвилина, скоро перестанемо бути викиднями 
і цього світу, засвітає нам ліпша доля, але мусимо користатн 

з сприятливої пори і докласти всіх сил та підваги. Кого поз` 
бавлено коханої нареченої, видерто волю, майно, зневажено 
людську ѓїдкість, хто мас душу сміливи'й, тон хай іде за 
мною. . . Досить цієї неволі . . . Покажімо тим злочинцям 
і негідникам, поміщикам, що і хлоп зуміє бути паном, поки-
жімо світові, що вільність і рівність маніть пану пати всю-
ди" (ст. 301). 

„У НЕДІЛЕНЬКУ У СВЯТУЮ" 
! 
і Громада чмелем .шѓула, і 

У дзвони надзвонили. 
Гармата нарекла. 
І бунчуками вирили 

} Преславного запорожця 
Павла Кравченка - Наливайка. 

t '‚‚У неділеньку у святую", 1848) 
Акад. Ст. Смаль-Стоцькнй слушно ствердив, що цю по-

! ему можна назвати „тільки Історично-побутовнм образќом", 
бо описана ь ній подія не є історичною. Д. Николшшш, ста-

раючись вияснити її на основі „Історії Русів" і твору Бан-
тиш-Каменського, ствердив, в чому Шевченко згідний із 
історичними джерелами, а в чому з ними розходиться (ст. 

j 48-51). Та ми повинні пам'ятати також слова історика В. 
і Антоновича, що „поет - не історик", і на основі мистецько-
jro твору знайти ту провідну думку, яку мав Шевченко, ко-
(ЛВ писав цей твір на другому році свого заслання в Ко :̀-
Аралі (1848). Цю поему давніше називали ..Вибором геть.. 
мана", бо саме цю подію Шевченко бажав змалювати: 

Молебствіѓ, архнмандрнт 
Сам на горі править, 
святого Bora просить, хвалить, 
Щоб див їм мудрости дознати. 
Гетьмана доброго обрати. 

Громада ‚.одногласне, одностайне вибрала гетьмана Оре-
славного Лободу Івана". Але він дякує „за честь, за славу, ЗА 
повагу'` і рекомендує громаді вибрати на гетьмана молодого, 
бо тепер ,.прелютая година на нашій славній Україні", і не 

і „старому булаву носити": 
Нехай носить Наливайко козакам на славу. 
Щоб лякались пряжі ляхи у своій Варшаві. 

„Ціль поеми ясна, пише Ннколишин, зображуючи 
при виборі гетьмана лад на Запоріжжі, поет хотів пригадати 
своїм землякам демократичний устрій Козацької рсспублі-
кн. підвалину якої становила рівність і повиовартність всіх 
громадян у справі вибору державних керманичів. Бачимо у 
згідливому порозумінні всі верстви населення: народ із џр` 
нами, ченців із архнмандрнтом, полковників і Запорозьке 
військо; у всіх один думка, лк видно в молитві до Бога, 
щоб „дав їм мудрості! дознати, гетьмана доброго обрати 
(ст. 52). Постаті Лободц і Наливайка показують нам, яким., 
на думку Шевченка, повинен бути провідинќ народу. 

Очевидно, що Є. Кирилюк у своїй книзі (ст. 320) не ба-
чить отого ідеального демократичного вибору українського 
гетьмана. Кирилюк може написати лише те, що ‚.Шевченки І, 

показує довір'я народу до Наливайка ге(юя боротьби про-
ти польської шляхти, оспіваного свого часу поетом-дека-
бристом Рилєєвим". Оце і все. 

Але про цю чудову поему варто сказати дещо більше, 
як це зробив проф. Л. Білецькнн. В третьому томі „Кобзаря" 
на 454 і 455 сторінках він пише: 

„Поет глибоко пережив цей момент, перейнявся ним до 
найглибших тонів власного чуття і віддав його не тільки 
відповідними словами, але й глибоко суб'єктивними засоба-
мн поетичного змалювання. І ми чуємо не тільки врочис-
тий настрій хвилини, ми чуємо музику у висловах, мело-
дію речитативу: 

, У неділеньку у святую, у досвітн№ю годину, 
У славному-нреі`лннному місті Чигирині, 
Надзвонили її усі д.інони, з гармата стріляли, 
Превелебвум громаду докупи скликала. 

Увесь цей уступ ономатопеїчно ( н а п о д о б л ю ю ч е ) 
природнім звукам дзвонів, стрілів та інших звукових закли-
ків через повторення тих самих складів: свя, сві, слав, скли, 
дзво, гар, стрі, гро. пре к т. д. з випливаючими назверх зву-
ками св. сл, скл, гр, стр. пр і т. д. творить звукову картину 
зборів громади". 

Це можна було виразно чути під час недавнього вико-
наннл цієї поеми, до якої склав музику Борис Кудрик, на 
Шевченківському концерті в Ню Порќу хору „Думки". Там 
дійсно можна було відчути „повну чеўкову картину хвнлю-
ючого моменту, глибоких переживань старого гетьмана, 
сліз-ридання і врочистої мови. Це чудова перлина ансоколі-
рнчної и мелодійної віршової і поетичної мови" (ст. 455). 

„ЗАСТУПИЛА ЧОРНА ХМАРА" 
Мов орел той приборканий. 
Без крил та без волі, 
Знеміг славний Дорошенко, 
Сидячи в неволі. 
(„Заступила чорна хмара", 1S48) 

Це третя поема, в якій український BOVT на засланні в 
1848-му році роздумував над давньою славою та волею Ук-
раїни. В цьому творі Шевченко з найбільшою симпатією 
відзивається про „славного" українського гетьмана. 

Петро Дорошенко (1665-1676) був цілковито відданий 
справі визволення України від Польщі і від Москви, які в 
Андрусівському договорі (1667) поділилися були укра-
їнськими землямќ. Петро Дорошенко шукав допомоги в Ту-
реччнні, і вже було йому вдалося об'єднати Правобережну 
Україну з Лівобережною, але Москва не допустила до то-
го. Польща була змушена зректися в Бучацькому догово-
рі з 1672-го року своїх претеисій до Правобережжя. Плянн 
Дорошенка, цього мудрого українського патріота, вже були 
недалекі до здійснення, але на перешкоді став новий гетьман 
на Лівобережжі, Іван Самойлович (1672-16871 ‚`який був вис-
лужником Москви. В поясненнях до тієї поеми в ,,Кобзарі", 
виданім у Києві 1960-го року із вступною статтею академіка 
АН УССР Максима Рильського, читаємо про гетьмана Са-
мойловнча таке: ‚.Активно протистояв агресивним намаган-
ням султанаької Туреччини відірвати Україну від Росії. В 
оцінці його дінльиостц Шевченко помилявся" (ст. 585). 

Шевченко „помилявся" на думку тил. Щр пишуть про 
нього під московською окупацією, бо інакше вони й не мо-
жуть писати, навіть якби ясно бачили, що великий українсь-
кий поет своєю інтуїцією вірно схопив плянн гетьмана Пет-
ра Дорошенка. 

..Дивно і трагічно, каже проф. М. Грушевський, вигля-
дая сей „останній козак" на своїй чигиринській горі, зсіми 
покинений серед опустілого краю, з горсткою своїх козаків 
„серденят", що до останньої години не тратив надії на пере-
могу доброї справи. Шевченко зрозумів трагізм його ідеаль-
них поривів і з усіх козацьких гетьманів присвятив йому 
наятеплішу згадку в поемі „Заступила чорна хмара". (Нико-
лишин, ст. 55). 



H. 62. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 
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Номітет Пам'ятника Т. Шевченкові в Ню 
Йорќу продовжує свою діяльність 

Ню Иорк. З Комітету 
Пам'ятника Шевченкові на 
місто Ню йорќ (Мангеттен і 
Бронќе) повідомляють: Наз-
ваний Комітет, що ного очо-
люс д-р Іван Козак, всгупас 
в кінцеву фалу свосї діяльнос-
тн, тобто збіркової акції по-
жертв на Фонд побудови па-
м'ятннка Тарасові Шевчен-
кові у Вашингтоні. Він зібрав 
досі на згадану ціль кругло 
28.500 долярів та тим чином 
не тільки осягнув суму вже 
близьку до встановленої кво-
ти 30,000 долярів, але також 
поставив свою громаду щодо 
висоти загальної суми по-
жертв на перше місце поміж 
усімн скупченнями українців 
в ЗДА. Та проте ще значне 
число українських мешканців 
названих дільниць Ню йорќу 
не склало взагалі ніякого дат-
ку на пам'ятник Шевченкові. 
З уваги ня це Комітет поста-
внв собі за завдання в цій ос-
танніѓі фазі свосї діяльності! 
пожвавити збіркову акц і ю, 
щоб не тільки виконати, п то 
н перевиконати визначе н у 
квоту, але передусім дати ос-
танню нагоду кожній укра-

їнськіа людині скласти відпо-
відннн даток на цю всенарад-
ню ціль - і тим самим стати 
співтворцем такої небувалої 
історичної події, як здвшнен-
ня пам'ятника нашому Коб-
зареві у найбільшій столиці 
світу. Всі пожертва, зложені 
до кінця квітня 1964 р. `будуть 
оприлюднені в ‚‚Пропам'ятніи 
Книзі", що її вже приготовляс 
до друку Крайовий Комітет 
Пам'ятника Шевченкові в 3 -
Д А . Один примірник цісї кии-
гн буде вмурований у фунда-
мент пам'ятника. Окрім того 
кожна пожертва від 25 доля-
рів вгору буде нагороджена 
гарџою грамотою подяки. То-
му Комітет Пам'ятника Шев-
ченкові на місто Ню Иорк за-
кликас усіх українських гро-
мадян, які досі ще не здійсни-
ли свого національного обо-
в'язку, вчинити це негайно, 
щоб в нашій громаді не зиай-
шлося ані одної української 
ЛЮДИНИ, до дітей включно, 
імені! якої забракло б у зга-
даній монументальній книзі. 
Пожертви приймають: 1) Наз-
ваний Комітет у своїй домів-
ці в Українському Народному 

Українська Вільна Академія Наук у США 
НАУКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

коміс і ї д л я д о с л т д ж к н н я У К Р А Ї Н С Ь К О Ї 
С У С П І Л Ь Н О Ї Д У М К И 

Д і ш о в і д ь проф. Бориси Н А Р Т ( К ` А : 
..:ІІІ.ІЧІШІ:І іцюф. М. Туѓші -Барнповського д л я 

X І.р.ЧІ ІН-І.Кі 'І ми чп-рл ції". 
З а с і д а н н я в ідбудеться в нед ілю, 3 -го квітня 1904 (мжу w 6-lft 
годќні вечора точно, в б у д и н к у Академі ї : 206 Вест 100 иул. 

Нќі Порк Н П. 

г ЗДА і Наукове Товариство ім. Шевченка в 
Ф І Л О Л О Г І Ч Н А С Е К Ц І Я 

Н. НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
присвячена 

150-РІЧЧЮ НАРОДНІЇ ПАТРОНА 
ТАРАСА Ш Е В Ч Е Н К А 

щ д о у д е т ь с н н суОоту. 4-го ќними 1964 року в ѓод. в-Ій іи-ч. 
ь залі У 'країні ького Інституту Америки, 2 С х і д 79-тц пул 

в Н ю Порќу Н И 
П р о г р а м а 

! Проф. д - р В. Л е в : В ідкритѓа . 
2 Проф. д - р В. Беаушко: допов ідь на тему , .ПОВІСТІ ІПі-и-

чеикв". І 
'і. Д - р О. СОКО.ІМШИІІ: доповідь па тему . .Шсвчепкія іш в j 

англомовній літературі". 
В х і д ЦІЛЬНИЙ Гостям раді j 

Д о ї з д ЦІДЃИЛКОЮ ІРТ д о 77 ВУЛИЦІ, або автобусом Me- і 
д і з о и Евсня д о 79-оі вулиці В Н ю Порќу. 

ДИРЕКЦІЯ отологічної СЕКЦІЇ і т и І 
"!- ^ДС х " ' О ' " " ' " ' Ю С — ' " - ' " ^ " " XX Н К х д с — K X T T T T S O C Z ^ 

Українська Вільна Академія Наук у США ( 
МИСТЕЦЬКА К У Р А Т О Р И 

РЕТРОСПЕКТИВНА ВИСТАВКА і 
МАЛЯРСЬКИХ ПРАЦЬ ( 

(ЗА РОКИ 1919 - 1964) 

ДАМ'ЯНА ҐОРНЯТКЕВИЧА 
Відкриття Виставки в ідбудеться 

в суботу 4-го квітня 1961 року { 
о 6-ій год. веч. 

її залі будинку Академії 
206 BtHT 100-та вул. — ІІМ) Иорк. Н. И. 

Виставка буде відкрита 
тоді` ції" до SO-ro КПІТІІЯ ц. р. від 5 до 7 ѓод. всі. , 

ї ї суботн та неділі від S до в ѓод. всч. L 

"j 
Д О В О Д И М О Д О В І Д О М А ВСЬОГО Ч Л К Н О Т В А 

ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ РЕВОДЮЦШНО-
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ в США 

та У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Г І Ч ) М А Д Л Н С Т В А . що 

8-ий З'ЇЗД ОУРДП В С Ш А 
відбудеться 

в суботу й неділю, 4 й 6 квітня 1964 р. 
В НЮ ИОРКУ 

u коицертонін палі 
УКРАЇНСЬКО! ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
160 В Ѓ С І Ні пул. і між А м с т е р д а м I К о л у м б у с Еве. ) 

СУБОТА. 4-го КВІТНЯ 1964 року 
Відкриття з'їзду Н 1-ІЙ ѓод. дня. 

ПІСЛЯ ннбору президії п'ілду. вибору комісія І прнві-
тань доповідь Вагцлл Івановича Грншиа 1 дискусії 
над доиошддю. 

В 6-ій ѓод. Вѓчора ПАНАХИДА по 5л. пай. Іванові Иав-
.шин'іў Багряному і Іванові ДубннцевІ. 

У 8-ій ѓод. нечорл. ІІРІІПНЛТТН з нагоди )'ілду Про-
мовлятмме Юрій Андмяиович Днішич. І Ѓриніти ft ми-
гтецькй 4'астина. В мистецькій частині нільме участь 
Посип Гірник. 

ЗАПРОШУЄМО ВСІ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НКДІ.ІЯ, 5-го КВІТНЯ 1964 року 

Закрита часті, а л і зду розпочнеться д о п о в і д д ю Миколи 
Омеляновича Стснапеиі .а и ІО-Ій ѓод. рийку. ЗвГТИ ке-
ріпннх ііргапіп инбпрн н(інііх керінних орѓанії: і ухвали 
11. іду. 

в 
Привітаний н листи слати на а д р е с у 

М. I)7lalM4iUo. ЯЇ7 Bedford Ave. , Вѓпоќїти. S. V П'НІ 
П І Д Г О Т О В Ч А к о м м л я :ГЇ:ІДУ 

Перед виставою опери ‚‚Катерини" 
у Філадельфії 

Від часу, коли уперше пос 
тавлено оперу ‚‚Катерина" в 
З Д А , а саме дня 7-го січня 
1922 р. в Народному Домі в 
Ню Йорќу — проминуло со-
рок і два роки. Успіх тої опе-
рн був такий великий, що 
виставу було повторено двічі 
8-го і 9-го січня того ж року. 
Причиною такого успіху опе-
рн ‚‚Катерина" с й те, що її 
автор Микола А рќас ( 1 8 5 2 -
1909), воднораз автор ..Історії 
України", зберіг — в лібретѓо 
опери — недоторканість Шев-
ченкового тексту — за внїм-
кою уведення в дію тільки 
одного персонажу — Андрія. 

Домі в Ню Иорку, при 140 
Друга Евню, кімната ч. 23 
щоп'ятниці від год. 7:00 до 
9:00 вечора та щосуботи від 
год 4:00 по полудні до 8:00 
вечора; 2) Об'єднання Укра-
їнщв ‚‚Самопоміч" в своїй до-
мівці при 98 Друга Епніо в 
Ню Иорку; Місцевий підко-
мітет у Бронксі в часі і місці, 
що будуть проголошені його 
головою, п. проф. Михайлом 
Чорнодольським; 4) крамнн-
ця п. Михайла Пирського прн 
106 Перша Евню в Ню Порќу. 
Заразом Комітет пригадує, що 
обов'язком усіх українців с 

Опера відзначається вел 
багатством народніх молоді 

Ця опера піде у Філядель-
фії дня 5-го квітня ц. р. о гхг 
дині 6-ій вечора в залі Товн-
голл у Філядельфії при участі 
відомих оперовнх сил — як: 
Кокольська, ПІерей, Мурова-
на, Василенко, Рейнарович, 
Самокішин і Гош. Музичним 
керівником і директором яв-
лясться д-р Антін РАДНИЦЬ` 
кий, який виведе ЇЇ при пов-
ніќ оркестрі і чисельного фі-
лядельфійського хору ‚‚Кс-б-
зар" — на тлі сценічно г о 
оформлення роботи артиста 
Володимира Власовського 

Треба пригадати, що оперу 
„Катерина" поставила була 
трупа Кропиввицького в МОС" 
кві в 1899 p.. — а на весні на.с-
тупного року, в рідному місті 
М. А рќаса — в Миколаєві 
Опера ця викликала великий 
ентузіязм серед публіки, ЦЏЯ 
чому авторові піднесено лав-
уюпий пінок. Від цього ж чл-
су „Кдтерина". в тріюмфаль-
ному свойому поході, не СХО-
днть я репертуару украЬвсь` 
ких сцен. Іван Цонель 

кесщя 1WI 
та 

Поклін Шевченкові найди молоді а Трої 
і Вотервліті 

Ш Птсратурно - МмстеимШЙ 
Ќ л ю б у Н ю И о р к у в л а щ і о в у в 
в п'ятницю 3 квітня д а о 

ВЗЯТИ ПОГОЛОВНУ УЧаСТЬ у ВРО- ^ Г ( ) Д 8 . i f t Н ( ? ч В е ч і р прнсВІІЧЄ-
чистості відслонення пам'ят- j НИЙ пам'яті Олександра Архн-
ннка Шевченкові у ВашинГ- і пенса. Участь у вечорі братм-

муть: н-ш Іааіша ПриЛма І по. 
Святослав Ѓординський, Воло 

тоні, яка відбудеться дня 27-го 
червня 1964 р. 

L U. 
днмнр Ласовський 1 М и х а й л о 
Остроиерха. 

gnuiiiiuiiimaniniminninimiiiTOBHiiitnnoiniuiiiiiiuiiiniiHiiinHiiiiniinnimmmiioiimmiranuniiii 
В Ж Е ПОЯВИЛОСЯ НОВЕ В И Д А Н Н Я 

ІІРОФ. В. РАДЗШСЕВВЧА 

Ћі `ТОРІІІ 
! УКРЛМІН ЬКОЇ Л І Т Е Р А Т У Р И 

пиручншс 
І Д Л Я Ш К И І К5ТСІВ УКРАШОЗНАВСТВА 

Ціна З.(М) д о л я р н 
З Замовляти: 

ШКІЛЬНА Р А Д А 
j Р. О. Box 39,1, Coop. Sta. New York 3, N. Y. 
л̂шшішиіішішшшшішгіпішиапішиііііііаііішишіаііітішіппііімтанііі 

f̂ 
Увага! МЕТРОПОЛІЯ ДІТРОИТУ! УпагаІ 

ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ АМЕРИКИ 
„САМОПОМІЧ" — Відділ у ДГГРОНТІ 

презентує: 
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР З ШЦКАІ о 

у постановці опери 

ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА Д У Н А Є М 
СОЛЌЃЃИ: 

#.̀ . )іоигінш ЗІ. іьоко.кьеьиш 
Солістка А Д е о в в р у ( OIIJKHI З Н Ю Иорк Cirri 

Оперм 
Ю. ПАВ.ІЮКОВСЬКИИ — П. ПОКОРНИП 

А. КЕНДЗЕРСЬКІ 
т Х()Г — члени Ліричної Опори в Шмкаі'о. 
т ОРКЕС`ТРА — члеии ДІтроҐітсььої ГцмфіпіІ-іііпі ()рм.ч-трм, ! 
џ Т А Н Ц І — ирофее ійпи украТііськи та і іцита . іь і іа група З 

I I I I I I . : U ї ї . 

ІІоді.ін. 12-го в; it іти н І!ММ р. 
І`іідипа 3-тя по пол. 

C H A D 8 E T HIGH S C H O O L A U D . — MrGruw A Mnrtln 
К В И Т К И М О Ж Н А Н А Б У Т И Г l u r a s h e w s k y Book Store , 

11758 Mitchell s t r e e t , w І .игяку Book Store. 6720 
Michigan. Self Rel iance С' .л U n i o o . Моіц A West, 
Brunch. 

Українська молодь парохі-
яльанх ќатол, шкіл міст Трой 
і Вотервліт, Н. И., прн спіа-
праці Українського Студент-
ського Товариства у Трой і 
Відділів УККА з обох міст — 
ўладила 15 березня Шевчен-
ківський вечір у залі Укра-
їнськоЬо Ќлюбу у Вотервліті. 
Організатор цього вечора, п. 
В. Боднар, підкреслив живу-
чість ідей Шевченка серед на-
шої молоді. Дитячиі хор від-
співав „Заповіт" Шевченка, 
після цього відбувся мнстець-
КИЙ монтаж на тлі біографіч-
ної доповіді про Шевченка, 
що його прочитав сѓуд. І. Р. 
Дурбак. Деклямували: Г. Си-
Дор (..Не цддддяц й раси"). 
Я. Хорват (.Жені трднадця-
тия миаало"), О. Коа#л ьчук 
(.Дума мої"). 0 . Ромам („Сон-
це заходип."), Д. Боднар (..0, 
думи мої"), U. Гарат (.‚Сину 
України!"). Інсценізацію з 
‚.Катершіи" вшсонАЛИ; 3. Дзю. 
ба. Д. і Г. Наболоіиі, інсцені-
аацііо поеми .‚Розрита могила" 
— виноиалм: Д. Наболоіна. І. 
Kvnyp, І. Боднарі Р. Боднар. 
Дитачні хор відспівав „Садок 
вишневий" і „Дума моГ'. Там" 

цювальна група з Вотервлііу. 
‚.Верховина" в і д т а н ц ю в а л а 
‚.Запорождя" і „Годаха". Го` 
лоаа Українського Студентсь` 
кого Т-ва у ТроА, Н- Тома^ 
п{очитав змістовну доповідь 
про значеная Т. Шевченка 
для українснького н а роду. 
Студ. А. Павлів з Коговзу ві-
діграла на фортепіяні дві піс-
ні „Козацьку думу'' та ,Ло-
віа вітре на Вкраїну". 

Вкінці відбувся живий об-
раз: кобзар (В. Слободян) на 
тлі молоді й дітвори, прн зву-
ках платівки „Слово Щевчен-
ка". Фортепідновий супровід 
до пісень вола сѓуд. А. Пав-
лів. Деклямаци та пісні підго-
товили учит. М. Яніщак i n . 
В. Боднар. Зібрані пожертви 
вислано на оам'ятннк Т. Шев-
чеикові у Вашингтоні. Треба 
згадати, що всі виступаючі 
діти належать до Пласту, що 
веде успішну працю серед 
дітвори І молоді. Виховна пра-
ця українських шкіл і Пласту 
приносить гарні овочі, що їх 
могли бачити й чути учасни-
ки цього гарного концерту 
нашої молоді в поклоні Тара-
сові Шевченкові з нагоди 150-
ліття його народин. — І. Д. 

ИГЕСОВИИ ^ОНД „СВОБОДІЃ І U ВШДАЯЬ 
На цьому міђці друедвмо- імена твас ВИД. Громадяя, Що ВА^ШІЗЩ 
свою добровідьву дошіату до цеглдплатя та свою HOJKejwrW На 
фонд „Свооодоѓ" та 8 видань: англомовного „Украідського Тяаі` 
невнка" і' Двтачого журналу „Веселка", І шпмі^дту^^ Я ОоАЩ-

Шевченщвська Академія в Українській 
Православній Парафії в Ню Гей в єн і 

кою васоту одержаної суми: 
с и н е ц ь , ч. ѓі 

БатьківеисяЩ Комітет, 
ДІтройтГ1^ " 130.00 

Дрналд Схсрека, Порт By 1000 

s!oo 
4.00) 
4.00 
4.0О 
3.00 
S.0O 

У(. peoBtькяй, ЦДикаґо 
% ГІІВІЇ, Бел 
А. Яаорський, Бруклнм 
Н. Годьо, ФІлядельфІя 
М. ґоловчук, Картерет 
Џ, Ткмчук. Глендейл 
Я. ІІниолии, С. Франс іско 

5L Пальксвич, І%. ДЙ. Ситі 3.00 
І. І Іолюшксшіч . К л і в л е и д 3.00 

А'. Барон, ВаДтстов 3 00 М. (Ч-редич, Н . Тоиявемдв 
A. Г{азу ляк, Філадельфія 3.00 В. Черевќо, Иоикерс i - w 
її. Костиќ. Гочостср 3.00 І. Овсвмах, Однфаігс 1.00 
IL Данилічеако, BetL Фоле S.00 I і . Омлко^сьний, Д а й м і 1.00 
X. Оиуфриіѓ, Л. АЛ4- С^ГІ 3 001 мгр. Р. ДнжЦк #UfJgpn+tB ЇЛО 
П. ШмлГііла, ІСЇОН 3.00 І. Ростодькна, ВавтіадТрЦі 1 - w 

B. Гультий. Давмсоііо 

І. Вровіисмшж, 
І. Коцюба, С і й м о 
П. Ярмка, № о Ціеиав 
А. Корчаќ, Саятґежт 
A. Шульга, Вест Геавея 
С. Аигустомч, ШЬштелаол 
B. Чайка, Гоюгае 
А. Тямко, Шшшш 
М. Кужля, Фідшді її ІЏ 
Д. Чжрко, №гаслам, 
А. Кушцір, Бреддок 
П. Ш е п ч у ќ , ВотервДІт 

14 березня ц. р. в УкраДнсь-
кій Правослааній ПарафЦ в 
залі пџџ церкві ев. Покрови 
від бў ласа Шевченківська А-
кадемія. Після Заповіту, що 
ного виконала присутні хо-
рмста, д-р К Матвівнко внго-
лоснв рвфераі ‚.Шеачонко і 
наш} запорожці". 

В мнетецькі4 частині внсту-
пали учні місцеаоі Р ідно ї 
Школи и українська молодь. 
Відбулися леклнмації з творів 
Шевченка і вокально-музич ні 

точки. З дуже добрим вико-
нанням деклямували: Таия 
Бережецьна — „Тоаола", Ну-
ся Білоусоаа — „Пам'ять про 
поета", Рая Задорожна — 
‚.Розрита могила" і Валя Слю-
с аренќо — .‚Тяжко важко в 
світі ЖИТИ". ‚‚Реве та стогне" 
і „Дума мої, думи" добре ви-
коиали на двох акордеонах 
Надя Дмнтрукоаа і Михайло 
Марків. Академію закіичеио 
аідспіванням національно г о 
гнмну. Д ` р К. Матвкнко 

Помер Іван Матвйчук, довголітній секретар 
Відділу УНС 

Іван вкладок. В похоронах у 

головно зі старої еміграції, 
І секретарі і представники до 

Шикаго. (С. К.) - - Іван. вкладок. В похоронах у вів-
Матейчук. ЗО-літній секретар (торок 24-го березня взяло 
107-го Відд іл і УНСом)зу. по- У ч а с т , " ^ У ж е б а г а т о H a P W -
мер тут на 6в році життя на 
удар серця. ПОКІЙНИЙ приїхав І околичних Відділів УНСоюзу 
молодим хлопцем до Канади. 180, 100 452 і 335-го, як теж 
переїхав до Америки, осів на і заступник головного предсід-
постійно в Гемонді. Інд. Був)ннка УНСоюзу Степан Куро-
-ооновником всіх організацій І пась і гол. контролер Петро 

Геионді до парохіі св. Ми- Пуцило. Отець Дармоць і От. 
хайла включно. Помер верта- Куропась попрощали Покій-
ючнсь додому пізно ввечері, І ного від імени громади, паро-
після відвідин членів свого. хії, УНСоюзу і Амернкансь-
Відділу та збірки місячних ' коі України. 

т і т . ^ 
Українська хроніка ф УкраШсккмА аіЯдЬі Голосу 

Америки передав в понеділок. 
дна 24-го лютого ц. p.. на Ук-
раїму інтервю з п-иею Ольгою 
Сонеанцькоіо, власнацмо гале-
ріі картин уараЬіських мистціь 
у Ню Иорку. На кілька днів 
перед тим кореспондентка Го-
лосу Америки відвідали галс 
рмо і заамсала на стрічку свою 
розмову З Ц-ОІЄЮ- Соневнцькою 

Тура ч. І: СВЯТА ЗЕМЛЯ 
П А Р И Ж — Л Ю Ѓ Д — РИМ — ЄГИПЕТ — Л И В А Н — 
ЙОРДАНІЯ — ІЗРАЇЛЬ — ДАНІЯ — ШВЕЦІЯ — 
НОРВЕГІЯ. 

В И Ї З Д — 16-го травин 1961 {Ц 
21 дні гідом' 

туди і з поворотом дд НЮ ИОРКУ 
ВКЛЮЧАЄ: 

Летунська подорож джетом 
Всі суходільні переїзди 
Переїзди кораблями 
Готелі 
Все прохарчування 
Зпнджуаанна 
Переїзди 

Під особистим проводом .Монеіньйора ЩмиТЏіа т " f c f ЖЛп Л 
і Української Ќато, іицькоі І(сркви св. an. Петра І ІІ:гп.ін 

К Л І В Л Е Н Д Огайо 

В цій розмові власниця цісї 
культурної станиці розказала 
про Історію та завдання ГалеріІ 
і коротко описала картини на-
ших мнстців із ЗДА. Франції, 
Венесуелі І Бразилії, що була 
в той час виставлені. 

Џ Власниќм паризьких кали-
реиь в обширі Елілейських піль 
па-тко цротестують проти заду-
му міської ради Парижу улади-
ти на вулицях парќувальні міс-
ця для 2700 авт Згадані під-
присмці твердять, що ніхто не 
захоче корастати з вуличних 
кава(х;нь. щоб сидіти серед 
хмар пилюки, яку зніматимуть 
робітники біля отих паркуваль-
ннх місць. 

JI. ВербицькиА. Вудсайд 
К. Гркцншан, Брецтфорд 
Н. Кондратеико-їіаичук 

Дірбори 
A. Джмедяк, Фііядельфія 
Т. Бойко, Джерзі Снті 
М. їіішішчок, Фінскс 
X. Куишір. Джерзі Сміі 
С. Костер. Перл ї^аер 
I t ІІаатѓвииір, їороито 
М. Цотрецко, W-TBOI4 
L Тріщуќ, Рочестер 
Н. Задсрев, Форт Вейн 
X Ocbrfjric, Форт Ћчия 
Джяамю Маавп. Ш. Иорк 
М. Ковернюк, Вунсакет 
Р. Простая, ЇЧяестер 
С. УобачаіцігмІС Рочестер 
Я- Войаароаськка, Швжаґо 2.00 
B. Дворчжц, Ќвгне Вілледж 2.00 
М. Яремќо, Гелеявад 2.00 
А. Ройоасьжка, Бруклнл 2.00 
Т. Береоа, Ірвіиттоа 2.00 
ЎІ. Токар. Рочестер 
І. Васшгьців, РагвеА 
А. Харамбура, Рочестер 

Шпдзор 
д-р А. Хоркааа, Нюарк 

3.00 
3.0Q 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

Ш 

І. 
М. ПодатаазИ). 
Л . Р о м а н а ќ , Філяде 
I. Бў ласа. Гартфорд 
II. Гладко, Шикаі"о 
В. Воробець, ІрвціГгон 
В. Грннчжвшв, Рочестер 
І. Оверко, Нюарк 
Ю. Козак. Бруклма^ -
П. Бач. Джамскмі. Смці 
ДжемЛс Го(ичарЛа, Црртлежд ї л о 
А. Скоп. Сам ДівЃо 
Т. Кічоровська, 
Т. Воиимаук, 
д-р Ф-
М. Сосаоияі, 
П. Свистуќ, На` 

a. j^Xmmmi 
A. IUJUas Паѓўкеті Ь#о 
І. Дашдавк. Похукав JLOO 
Г. Ваўша, Po iecreg ІДО 
fit. Рашцькма, Щккаґо ІЛО р. кічоровськаа# ЩакаГо Lie 
І. Сенів, Шнхаго 1.00 
І. іВншнванкй. Ню Bops 140 
Г Лазар, %нЦтцт І.#О 
М. Черлінаа, С. Франскжа 1Л0 
д. Ясінськаа, ВПаажя 1J0 
B. Ку.хта, Парим 1 4 0 
і Куртяк, ЕлмаАра Га#те 140 

її І 1J і Ї І "П" І 

Ділимося сущною ВІСЃКІ 
а Ріднеќ), Приятелями та Зі 

що в дні 80-го березня 19ЗД року 
агинуп трагічною catepuo ирн вџий 

наш Найдорожчий 
МУЖ, БАТЬКО і B F A g _ _ 

сл. it ТШЃО ДНІЄТМИ 
з Лішга. Турчанеькаго цов‡ту 

на 48-му році яигхін. 
Панахмдм відбудуться в четвер і п'ятницю- % і З 

квітня 1964 р, о г о д і^ій веч. в иохор%щщЬш. ЗЏЩЇЩЩ? 
ню Петра Яреми в Њ о Норку. 

Похорон відбудеться в суботу 4-гф кзіцрн Щь-Ік 
з тогож иохоронного заведення о год. в:аО раяр до, 
церкви св. Юра, а звідти на цвинтар а ІОДіКУІЬ 
Н . Д я с 

Горем прибиті: 
ИЧЮПДА — дружина 
М И К О Л А — ђ ї м ѓ . = -- — ^ 
ПЕТРЧ), ТОМА і 41ИЛИП — сини 
ПРИЯТЕЛІ з Лімни 

S 
Ділнмогн сумною вісткою, 

що дня 20-го березня 1964 р. упокоївся в Базі 

сл. п. ПЕТРО ЛУЧАНКО 
член Брацтва ев. Володимира ISO Відділ УНСоюзу 1 б} 

учасник Внлвольинх Змагань. 
Покійний полишив в смутку дружину ОЛЬГУ. 

ОРЕСТА на Баткківшииі і брата ГРНГОРА з 
ЗДА. 

Похорон — дня ї-го квітня 1964 року о ГЧА- Ц-Н^_ 
щ вохар. ммюдемна І). Яреми до неркам св. Юра, в в Ц ў к І І 
цааатар в Бавад Бруку, на який Приятелів і ІвА#ОМВД 
:широшус 

ГОДИНА 

Тура ч. 2: УКРАЇНА 
МОСКВА — КИЇВ — ПОЛТАВА — ХАРКІВ — 
ЛЬШВ — В А Р Ш А В А . 

ІМПРЕЗОВИИ КОМІТЕТ 
ПРИ СИРОТИНЩ СЕСТЕР ВАСИЛІЯНОК 

У ФіладЕльФИ 
Шій Вест ЛІндлсй Ь в е ш о 

и.чаштоиуо 

в ('ўйоту. II квітня ІМ І року 
ТРАДИЦІЙНУ РІЧНУ ЗАБАВУ 

під протекторатом Hon. }AMES Н. J. Т А Т Е 
иенора м и т а Філядс-іьфіі 

Чл-ія: S T J O H N CANTTt'H II Vl.l 
AlrouQd St. аіміуе Orthodox St. . РЬИ""еІрамі .41, Рв. I rankford 

Д о гал цін Гратиме шани оркестре Богдани Г І Р І Ш К А 
j Ilaci'ftiiy 

Початок о год . 9-ІЙ вечора. Вступ $ І . М ні і особи. 
Г.̀ -'ФІ'ЃГ у іаряді ВП. П а н і Імпреяовогч Кі.мш-ту 

1 ПІЧ)ГРЛМІ ѓрошена ліч)теріана виграша 
і нагороди від кантќів вступу 

Всгь ді'Чід прк.и{аченим на ро.тбудову інр"тинця і іико-
ли О ѓ т е р Ваеиліянок Все старгпе І`р"млдян( тнп і Мс ппдь 
Філмл''.'м.фіі і околиці, 'umpomvr ІСОМІТКТ 

Ннїад з І ію liufiuv mm 27-t о .шпіці І9#І р. 
17 диіи $^95.0в 

ВКЛЮЧАЄ 
і Летунськин білет джетои 
в Готч`лі 
ж Харчі 
9 Оглядини 

Шд рсобистам проаодом 

;іа дальшими інформаціамн прошу :`аортатися: 

SHIPKA TRAVEL AGENCY 
5131 State Па. P a r m a 34, Ohio 

Phone: FL I-IT## 
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Ді.' іимося л Укра їнським Г р о м а д а н о т в о и с у м н о ю в істкою. 
щ о д н а 2 9 - г о б е р е з н я 1964 рожу в Н ю Порќуч 

на 45-му році ж и т т я , в і д і й ш о в у Вічність 

БЛ. а 
ОСИП ПАЙОНЧКІВСЬКИЙ 
довголітній член 8-го Віддиіу ООЧСУ, Осередку СУМА, 

і станиці ПАБНА ш Ню Иорку. 
Відішіюв від нас н%е один активний працівник, щ е аее свев тру-

дапобнвг життя ирнсаахна ираці дла добра Л крашськш`о Ііароду. 
Сни Друже, хай американська земля буде ТабІ легковўі 

в 

Родині Покійного янслоалнч.мо наше г.шбоке співчуття. 

ОРГАНІЗАЦП УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО 
ФРОНТУ В НЮ ИОРКУ 

. І І. . . ев 
ПОВІДОМЛЯЄМО 

РЩН1ІХ. ПРИЯТЕЛІВ і З Н А Й О М И Х 
ЩО В Щ^ГЩУ РІЧНИЦЮ, СИЌРТИ 

бл. п. Іронії з Паламарчуків ПИЗЮР 
в)ДТТЬ Ііідир:іп.іі'м) 

ЗАУПОКІЙНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ і ПАНАХИДИ 
в СЕРЕДУ. 8-іч) КВІТНЯ 1964 року о год. 8-ій ранку 

в Церкчах: VCflKHHH ПРЕСВЯТОЇ ВОГЧ)РОДІІЦІ 
та УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ 8Т. FRANCIS W V I E R СНІ'ВСН 

і. мк-ті ST. UH'IS . Мімовѓі 
в СУБОТУ, И-го КВІТНЯ 1964 року о год. 8:3в ранку 

в Ш К І Л Ь Н І Й К А П Л И Ц І СВ. П А Н А Х Р Е С Т И Т Е Л Я 
пря Santord Avenue І Ivy Street в місті NEWARK. N. J. 

ЄВГЕН ПІЗЮР — иуж 
МАКСИМ — снн 
ОМЕЛЯНА І МИХАЙЛО ЦЯТІКА — твтв і 

a AtxBBm ОРЕСТОМ і уданою 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 2-го КВІТНЯ 1964 Ч. 62. 
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ііі! Праця ІШ 
#HELP WANTED FEMALE# 

СПОСІГ.НЛ УКРАЇНСЬКА 
СЕКРЕТАРКА 

з і званням мапганописапня 1 
стенографії або охотна на-
вчшггися стенографії, потріб-

на на добрих умовах. 
Зголошення з коротким жит-

тслнсом до адмі}іістраціі 
„СВОБОДІЃ' 

83 Grand Strwt 
Jersey City. N. J. 07303 

t = 

Великий землетрус на Алясці 

ф H E L P W A N T E D M A L E # 

Потрібно 
БАРТЕНДЕРА 

, Фахового або напчнмо 
до праці в талериі. 

Голосйтись: 
Лі`ѓгу Tavern 

592 Chancellor Avenue 
Irvlnjfton, N. J. Tel.: ES 2-9178 

ТРИКОТАЖНИЙ 
МЕХАНІК 

' Нічна праця. 
T J . L and L.H. Machines 

Постійна праця. 
Тел. в Нюарку. Н. Дж. 

484-0350 
МЕХАНІК — FLOOR MAN 

Д л я переношснь й інсталяцій 
автовнх спружин. Добра платня 
для першокласних робітників. 

Постійна праця. . 
U N I T E D AUTO SPRING CO. 

102 South Kenslco Avenue 
White Plains New York 

П О Т Р І Б Н О 
НА ПОСТІЙНУ ПРАЦЮ 

ЧЕРЕЗ цілий РІК 
НА СОЮЗШЩ 

К У Х А Р Я 
РОБІТНИКА 

до фізичної праці 
З г о л о ш у в а т и с ь : 
UKRAINIAN NATIONAL 

ASSW ESTATE 
KERHONKSON, N. Y. 
Tel.: Kerfaonksoa 5641 

tlil Real Estate 
2 ПОТОКИ 

на 12 акрах, ідеальне для полю-
вання, стодола, 5 кім. дім. по-
требус џраці; лазннчка, глибока 

{' криниця, добра дорога. 
Ціна $9.500. 

КОРР OF KERHONKSON. N.Y. 
Tel.: Kerhonkeoti 7500 

ASTORIA, N. Y. 
12 род., дох ід $9.000, олив, orpl-

вання, добре положення, го-
род, ціна $60,000. 

2 род., спеціял, для „генді ме-
на". 8 кім. вільних. Ціна — 
21,990. 

LONG ISLAND CITY REALTY 
RA 6-1411 

Поролкидані, наче дитячі іграшки, доми а мешкальній ді.іь-
ннці Кресцент Ситі в Каліфорнії , спустошеної велетенським 

вн.тивом моря, іцо його спричинив землетрус н а Алясці . 

Сіятел (І. Світ) 27го бе-
резня радіо передало новинку, 
про сильний землетрус в рай-
оні Енкоредж на Алясці, що 
це місто сильно пошкоджене 
та с сотки людських жертв. 
А 28-го березня більше відо-
мостей дісталося до Сіятля. 
Літаки, щ о відлітають на А-
ляску до Азії, Японії та Філі-
пін. всі задержані та пасажи-
рам рекомендують брати нап-
рямок на Гаваї. 

Вчора ввечері тут в озері 
Юніон нежданно вода піднес-
лася вгору та потім вниз, і два 
ресторани, що с на баржах, 
прив'язані д о берегів, відірва-
лнся. Одна родина мала якраз 
тоді розмову через телефон з 
родичами в Енкореджі і нагло 
почули, щ о дім тріщить, і ро-
дич сказав, що ‚.дім хитається 
й він не знас" . . . Раптом все 
обірвалося. 

Кольосальної сили земле-
трус охопив велику територію, 
на північ так далеко, як Валь-
дез та на південь вздовж за-
токн Кука до м. Гомер, на схід 
а ж до порту Сюард й околиці. 
Найсильніше страдас порт.Сю-
ард, що с на кінці одинокої на 
Алясці залізниці, що тягнеть-
ся на північ до м. Фербенкс. 

Сила землетрусу по скалі 
Ріхтера визначається на 8 або 

#і+++++#++++++++++++++++++++# 
іі 
ІЏ 

ЧИ УНІВЕРСИТЕТ Є БУДУЧИМ Џ 

планом? 
о 

розуміється, що відповідь залежить від родичів 1 від того і џ 
чи Вони предвнділн програну щадження протягом минулих 
аіт. ‡ 

Що раз більше родичів здають собі справу з важливостн іџ 
започаткування студійного фонду для своєї дитини вже а іџ 
дуже ранньому віці! ІЏ 

Нехай зростають разом — через регулярне щадження і дн- і Џ 
віденди які ми платимо. Ваші гроші будуть до диспозиції, і Џ 
коти прийде час закінчення школи. і џ 

Якщо Ви, родичі ще не зачали плянувати на будучність іџ 
Ваших дітей, відкрийте у нас негайно щадннче конто до` іџ 
вільною сумою! 

і 

A l t S A V I N ' S 

A C C O U H T S l 

?l+++++++++fr+ + + + + # + # 0 + t++ttt+ 

ЗДОРОВІТЬ НА ВЕЛИКДЕНЬ 
П Р И Я Т Е Л І В і З Н А Й О М И Х 

а Прегарними 

fSD 

КАРТКАМИ 
ш кольорах, з гарними ўкраїнѓ. 

святочними побажаннями. 
в 

КАРТКИ ВИГОТОВЛЕНІ НА ГПДСТАНІ 
ОРИГТНАЛЬНИХ ВЗІРЦІВ ЗНАНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ АРТИСТІВ-МАЛЯР1В 

Найбільший вибір у 
Ціна — 10 ц. за штуку 

Svoboda Book Store 
8VOBODA — P. О. Box 346 — Jersey City, N. J. 07808 

Книгарні „СВОБОДИ" j j j 

5Ш 

8.2, а найбільше м і р и л о с 
10 балів. Знаний землетрус, у 
Сан Франсіско в 1906 та в 
Чіле в 1960 р. були на 8.3 
Трагедія в тому та. що остан-
ній землетрус с з повільною 
хвилею трясень, що спрнчи 
нюс найбільшу шкоду та заѓ 
розу для людей. Головна ву-
лиця Енкореджў, найбільшого 
міста на Алясці, поверх 48 ти-
сяч населення, с зовсім зни-
щена. Порт Сюард горить і, 
як приватне радіо повідомляс, 
пожежа не G контрольована. 
Центр землетрусу лежить в 
околицях м. Сюард, що поло-
ж е н е на південнім березі ве-
лнкого півострова Кінен. 

Яких 250 миль на захід від 
Енкореджў знаходиться гірсь-
ке пасмо-— Алеутський хре-
бет, де G сильний та вічно за-
грозлнвнй вулькан. а рядом 
з ним с долина десяти тисяч 
підземних димів, де зовсім не-
давно був вибух вульканў та 
дуже часті землетруси. 

Новин землетрус викликав 
заворушення в Тихім океані 
та спричинив високі морські 
хвилі від пѓівночі до Мехіко, 
наносячи шкоду малим кораб-
лям та човнам. 

Цими днями в Сіятлі відбу-
валася конференція вчених зі 
всісї Америки. — сейсмологів, 
які вивчають землетруси в ля-
бораторії університету ім. Ва-
шннгтона. Тут с є й с м о граф 
відзначив землетрус в 7.10 ве-
чора по скалі 8-плюс. Проф. Н. 
Расмусен заявив, ІЩУ цей зем-
летрус с найбільшим в історії 
Аляски. 

Губернатор стенту Ващинґ-
тон Розелені оголосив стан 
поготіпля. Несення допомога 
Алясці с утруднене, бо повіт-
ряне сполучення с. перерване, 
бо летовище в Енкореджі с 
сильно пошкоджене. 

Не с відомий стан бази Ел-
мендорф близько Енкореджў. 
яка своїм летовнщем обслуго-
вус не тільки Аляску, але с 
зупинкою для літаків з амери 
папського континенту до Азії 
та Европн. Поверх 500 літаків 
на добу там обертаќться. Тре-
ба не забувати, що на Алясці 
зима, в Енкореджі 27 березня 
було 29 ступенів, а у Фербенк-
су — 8 і падав сніг. В нас тут 
весна вже давно, квітуть ка-
мелії, тюльпани та японські 
вишні. 

Настільки сильним земле-
трус був на Алясці, що у Фер-
бенксі радіові зв'язки були пе-
рервані більш як на годину 
та інструменти г є одезичяоі 
служби були викинуті зі своїх 
місць. 

Коли ця стаття вже була у 
коверті для висилки, прийшла 
вістка, що морська вода у 
Д ж у н о , столиці Аляски, на-
гально спала на десять стіп, 
а потім пішла поволі в гору. 
Люди бояться приходу вели-
ких хвиль, хоч протока Д ж а с 
тіно с досить закрита під 
океану. 

І. С. 

% У Камбодж ііі голова кн 
Нородом Шіганук обурився на 
вістку, подану в „Ніо Порк 
Таймсі" кореспондентом того 
щоденника, що північно . в'ст 
камські комуністичні банди, ни-
снлані на партизанську війку 
до Південного В'єтнаму, г`крн-
ваються на території Камбоджі, 
переслідувані південно - в'ст-
намськнм військом Камбоджа 
твердить, що комуністичні бан-
ди не зловживають її нентраль-
иістю. 

# Грецький генерал на еме-
ринурі, ГеорГі Грінас. колишній 
комаидант військово - ренолю-
ційного підпілля кіпрських гре-
ків в кількалітній боротьбі про-
тн брнтійськоі адміністрації на 
Кіпрі, висловив готовість знову 
стати у проводі революційної 
війни кіпрських греків ЦИМ 
разом проти кіпрських турків, 
щоб винищити їх. або прогнати 
з того Острова, а Кіпр прнсдна-
тн до Греції. 

( Ст. Кетеринс плянуе тиждень української 
культури 

Подібно до наших більших вокатом Богданом Долішним 
при активній співпраці Упра-
ви Відділу КУК, яку очолим; 
Михайло Боровський. Ближчі 
подробиці будуть подані в 
оголошеннях, але вже оцею 
дорогою проситься українців 
Ст. Кетеринс і околиці три-
мати вище згадані дати в ре 

сусідів з Торонта і Гамілтону, 
Відділ КУК в Ст. Кетеринс 
заплянупап , ,Тиждень Ўкраїн, 
ської Культури". Н а програму 
тижня мали б з л о ж и т и с я : Ве-
ликий бенкет з присутністю 
п. сенатора П. Юзикя 11-го 
квітня, виставка українського 
мистецтва в днях від 15—18 j зерві для тих святкувань, щоб 
квітня включно і Великий 
Концерт - Аткадемія з приво-
д у 150-ліття народнн нашого 

вони були успішні 
Хто хотів би помогти чнм-

небудь в підготовці тих свят-
безсмертного Генія - пророка j кувань, або дати якийсь мис-. 
TapacajytlsB'iaitiia „в. валі пш і ттгцт vттл твір, теж з народного 
19-го квітня. Підготовкою тих мистецтва, прошу зголосити 
святкувань займається спеці- це до адв. Б. Долішнього, 
лльний комітет очолений а д - ' К. Фіцнк 
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Вдала зустріч ОДВУ у Філядельфії 
на чужині, сказав, що у Філя-
дельфії на д н я х д ійде До зас-
новання Громадського Комі-
тету для відзначення 50-ліття 
вимаршу Січових Стрільців до 
боїв за В о л ю України і про-
сив всіх до участи в цьому 
Ювілею. 

Артист театру Радванський 
нав'язав до Різдва у звільне-
ному від большевиків Києві, 
про Івана Ірлявського та 
взагалі про націоналістичний 
рух, який діяв того часу у 
Києві та про ганебне переслі-
дування його німцями. 

Ред. Микола Вайда прнсвя-
тив окрему увагу присутніх 
на залі старій еміграції, яка 
разом з новою еміграцією 
так віддано колядували. Д о -
дав до замучених німцями на 
Різдво в Києві Івана Рогача, 
Ірлявського ще і третього Ва-
еиля Кузьмнка. Згадав, щ о 
вимарш Січових Стрільців 50 
літ тому почався в закарпат-
ському Мукачеві і на оцій 
славній бойовій традиції Га-
лицьких Січових Стрільців 
повстала славна Карпатська 
Січ, яка оце в цьому році 
святкує 25-ліття від свого за-
снувания в Ужгороді . Нав'я-
зуючн до Різдвяної Зустрічі 
ОДВУ у Філядельфії, згадав 
перше свобідне Різдво Кар-
патської України 25-літ тому, 
коли Закарпаття вперше у 
своїй історії святку'вало і ко-
лядувало у своїй власній сво-
бідніїі державі , коли по міс-
тах і селах поставили ялини 
Карпатської України і під ни-
ми безперерви приходили ста-
рі й молоді колядувати, а ра-
діо і преса подали Різдвяне 
послання єпископа Д . Няра-
Дія і о. А. Волошина. Опісля 
запросив присутніх на Свя-
точну Академію, з приводу 
25-ліття від дня проголошен-
ня самостійної Карпатської 
України,у Філядельфії, 21 бе-
резня. 

Потім побачили ми, як' ко-
лядують на Свят-Вечір на 
Лемківщнні. Андрій Шекерик 
з скрипачем колядували „під 
вікном" і зайшли ‚‚до хати" з 
лемківським в і д ч у в а нням. 

На кінець хористи знову 
заспівали коляди. Голова Від-
д ілу ОДВУ Іван Харамбура 
подякував всім тим, що прн-
чннилися до влаштування 
дійсно вдалої, в родинній ат-
мосфері Різдвяної Зустрічі, 
зокрема паням, які пригото-
вили страви. Отець парох Бі-
ляк відмовив м о л и т в у . За-
ключннм словом проф. П. 
Стерча закінчено офіційну 
частину різдвяної зустрічі, а 
присутні ще довго колядува-
ли, співали та танцювали під 
звуки лемківської оркестри 
та звучних тонів гармонії Ва-

9 лютого Організація Д е р -
жавного Відродження Укра-
їнн Відділ у Філядельфі ї , 
влаштував в залях Прогресив-
ного Ќлюбу при Джерментавн 
Евню Різдвяну Товариську 
Зустріч з традиційними коляд-
ками та різдвяними стравами. 

При головному столі засіли 
о. парох Біляк з дружиною, 
голова місцевого Відділу О Д -
ВУ Іван Харамбура, д-р Пет-
ро Стерчо голова місцевого 
Відділу УККА проф. д-р Гна-
тюк з дружиною, голова міс-
цевого Відділу ОбВУА проф. 
М. Алексевнч, пані Бак-БоЙ-
чук, побратим ФеДусь і пан-
ство Ворончаки. Р і з д вяну 
Зустріч відкрив о. Стефан Бі-
ляк молитвою і поблагосло-
венням харчів, а присутні від-
співали традиційну колядку 
„Бог Предвічний". 

Р іздвяною зустріччю про-
вадив проф. д-р Петро Стер-
чо. Ціла дальша програма 
сповнялася співом коляд і на-
родніх пісень, промовами, при-
вітами, споминами та лемків-
ськимн точками. 

Між іншими слово забрав 
Бак-Бойчук, який н а в'язав 
Різдвяну зустріч ОДВУ у Фі-
лядельфії з Різдвом у Києві 
під час другої світової війни. 
Згадав про сходини понад 
60-ох найбільш активних ук-
раїнців у Києві під самий 
Свят - Вечір, про промову Іва-
на Рогача, голови В-ва і ре-
Дактора відомого ‚‚Українсь-
кого Слова" у Києві, про йо-
го діяльність, арешт і смерть. 

Отець Біляк, говорив про 
релігійний характер Різдва; 
про „Мир людям доброї волі"ї 
про свободу на Заході 1 про 
те, що наш нарід на Україні 
не може свобідно святкувати 
Різдва Христового і сходити-
ся свобідно, як ми у З Д А . 
Підкреслив, щ о на залі він 
бачить наддніпрянців, гали-
чан, закарпатців, буковинців, 
стару еміграцію, їх дітей та 
внуків, нову еміграцію з сво-
їми дітьми і просив Бога про 
таку єдність між всією еміг-
рацісю. Зокрема о. Біляк звер-
нув увагу на найбільшу по-
Дію у житті людства, на стрі-
чу двох найвищих представ-
ників Західні,ої і Східньої 
Церков, що дає початок до 
зближення і злуки цієї велн-
чезної Божої сили на землі. 
Нав'язав о. Біляк о ц ю зуст-
річ з нашим українським на-
родом. заявляючи, що і між 
нашим народом мусить нас-
тати зближення й єдність не 
тільки на політичному, але 
й на церковному полі. 

Голова Відділу ОбВУА у 
Філядельфії проф. Алексевнч, 
підкресливши велику с и л у 
української традиції і необ-
хідність різдвяних зустрічей силя Лося. м. в. 

Організація Ќу Клукс Клен створює для 
себе місто, в якому не буде негрів 

Атланта, Д ж о р д ж і я . — Об -
єднані Клени Америки, це 
значить об'єднані Лицарі Ќу 
Клукс Клен планують пере-
селнтнся до одного міста, яке 
вони самі збудують, і де мп-
ють самі жити, маючи свої 
власні школи, церкви, парки 
та всі інші публічні місця, де 
не було б зовсім расової інтх-
ґрації, бо не було б там неѓ-
рнтянського населення. Зда-
валось, що організація Ќу 
Клукс Клен вже припинн-
ла була свою діяльність, але 
воно не так, бо вона тепер 
дістала новий організаційний 
поштовх внаслідок того, що 
Конгрес мас; ухвалити закон 
про охорону громадянських 
прав. В етейтах Норт Каро-

Д . ГУМЕНВА 

діти 
ЧУМАЦЬКОГО 

ШЛЯХУ 
IV-ii там 

Ціна $2.60. 
" S V O B O D A " 

81-83 Grand Stree t 
Jersey City 3, N J . 

лайна і Міссісіпі не було дов-
гі роки сліду про діяльність 
цієї організації, але тепер там 
вона дає знаки свого життя і 
в цих етейтах. Провідником 
між членами ККК є 35-річннй 
Роберт М. Шелтон, який саме 
повідомив про організацію 
осель, в яких мали б жити 
тільки члени кавказької раси. 

Український Республіканський Ќлюб 
в Шикаго відновлює свою діяльність 

Управа Українського Республіканського Ќ л ю б у в Шикаго . 
Сидять ( з л і в а ) : В. Тнмцюрак, II. І Іў нило, пані Н. Ткачук, 
пані II. Васнльояська, М. Кўропись. Стоять ( з л і в а ) : Т. Носі-
єннч, Ф. Васи.іьоіи`ькнй, М. Ткачук, Ґ . Фостер та Б. Охсон, 

Т. УрСан, Ст. Куропась і Ю. Гоєвнч. 

Українсько - Американсь-
КИЙ Республіканський Ќлюб, 
зачартерований ще в 1954 p., 

коли будемо підтримувати п. 
Персі (Percy) на губернатора 
під час правиборів у вівто-

відносив свою діяльність. Но- jpoќ 14 квітня. Щ о б з нами як 
вий екзекутивний к о м і т е і етнічною групою рахувалися, 
складається: Мирон Куро-Ітреба мати виборчу силу. То-
пась, голова, Пилип Васи-
льовський м. голова, Анна 
Васильовська секр. і Петро 
Пўішло, касир. 

Уряд ќлюбу як виходить 
зі слів урядників на зборах 
22 березня, буде старатися 
розбудувати силу республі-
канську серед українців. Д о 
цього є добра нагода тепер, 

му просимо українців, що по-
чувають себе республіканця-
ми, прийти на ширші сходи-
нн організації в понеділок 6 
квітня до ќлюбу Коновальця 
2435 В. Ш и к а г о о 7-ій год. 
веч. Мусимо показати, щ о й 
ми можемо мати силу, як цьо-
го захочемо! 

Степан Куропась 

Південний В'єтнам дістане на 50 мільйонів 
більше.річної допомоги від ЗДА 

Газети пригадують, що тим 
сенатором був демократичний 
сенатор з Орегону, Вейн Морз. 

Сайґон. — Південно - в'ст-
намські керівні кола д у ж е вдо. 
волені минулотижневою про-
мовою секретаря оборони Ро-
берта МекНамари, в якій він 
рішуче обороняв потребу даль, 
шої всебічної допомоги Пів-
денному В'єтнамові збоку 3 -
Д А , як теж вісткою, що З Д А 
рішили збільшити грошову 
допомогу тій країні на кругло 
50 мільйонів долярів річно. 
Рішення це проголосив той 
же секретар оборони Роберт 
МекНамара у своєму радіо-те-
левіз інному інтерв'ю в мнну-
лу неділю. Він ствердив, що 
додаткова допомога вможли-
внть південно - в'єтнамському 
урядові покликати під зброю 
дальших 50.000 юнаків. З Д А 
помагають щорічно Південно` 
Му В'єтнамові грошовою су-
мою на кругло 500 мільйонів 
дол. МекНамара потвердив, 
що частина американських 
військових інструкторів, зай-
нятих у Південному В'єтнамі 
„може повернутися до дому 
ще в цьому році, а інші в май-
бутньому, але він підкреслив, 
що це залежить від того, на-
скільки вони закінчать свою 
тамошню вишкільну міс і ю. 
Південно-в'стнамський прем'єр 
Нґуєн Хан назвав зрадником 
того американського сенатора, 
який в минулому тижні радив 
підкликати американське вій-
сько з Південного В'єтнаму, бо 

мовляв — та країна не вар-
та того, щоб американські во-
яки давали за неї своє життя. 
Ген. Хан заявив, що він не 
знас призвіща того сенатора. 

9 У Москві перебував в ми-
нулому тижні колишній фран-
цуяькип президент Вдѓар Фор, 
той самий, що підготовив був 
в Пейпінгу визнання Францією 
комуністичного Китаю. ЕдГар 
Фор мав з Хрущовим двогодин-
ну конференцію, перед тим як 
Хрущов від'їхав був до Буда-
пешту на святкування комунІС-
тамн роковин визволення Ма-
днрщннн від нацистської оку-
паціі. Французький політні; за-
перечии. наче б він поїхав до 
Москви 3 доручення від де Го-
ля бути посередником між 
Москвою і Псйпінґом в їхньому 
спорі. 

ф На Філіппінах розбийся в 
минулу суботу об високу на 
1.900 стіп гору американський 
гелікоптер. Всі 10 осіб в ньому, 
з того сім військовиків, згинули. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
У к р а ї н с ь к о г о 
Народного Союзу 

Н Е Д І Л Я , 
5-ІЧ) К В І Т Н Я 1 9 6 4 р. 

СНРАКЮ.Ч, Н. И. Місячні збо-
ри Т-ва Українська Січ ЗІ -ий 
Відд. о ѓод. 3-ій по под. в за-
лі УНДому. Побір вкладок в 
субота І квітня від год. 7-10 
веч. і в неділю 5 квітня від 
ѓод. 12-3 по пол. Управа. 

ХВОРІ 
НЕТРАТЬТЕ 

НАДІЇ : . V..W 
КОРИСТАИТЕ З НАГОДИ! 

Зажийте ще сьогодні 
ЗІЛЛЯ Д-РА МІЛЛЄРА 

під назвою 
J. MILLER'S PURE HERB 

COMPOUND # 6, 
а вже завтра почуєтесь ліпше. 
Якщо не будете задоволені про-
тягом 48 годин, зверніть пачку, 
а гроші будуть Вам сейчас по-
вернені. 

Терплячі на недуги шлунка, 
як кваси жолудка, запір, не-
стравність, гаан, відбивання, за-
вороти голови, бЬть у крижах 1 
інші недомагання НЕ ЧЕКАЛ-
ТЕ. а спробуйте зараз! 

Ціна одної пачки зілля $10.00, 
а якщо хочете для свого прия-
теля, тоді дві пачки тільки — 
$15.00. Пишіть зараз долучуючи 
чек або Моней Ордер на адресу: 

THE MILLER CO., INC. 
Opt. 41 

790 Broad Street Newark, N J. 

9 BUSINESS OPPORTUNITY # 
Велика нагода для молодого 
або середнього віку подружжя. 

Легнеу City, N. J. 
ЛАНЧОНЕТА 

Повне влаштування, поміркова-
ний рент, добрий ліз. Повна 

ціна $1.500. 
Тел.: 201 OL 3-9258 

'МІ 
48 Е. 7th St. 

TeL: GB S-S660. New York City 
Великодня платівка 

„ХРИСТОС BOCKPEC" 
у вик. Візаігтійпського Хору 

з Голландії. 

Українське Внсялкове Бюро 

Roman Parcel Service 
141 2nd Ave., New York City 

Tel.: OR 5-74S0 
— висилає — 

ПАЧКИ з одягом 1 харчеві, 
ѓа, холодільні, магггини до 
шиття, мотоциклі, роверн, 

машини до прання. 
ВІДКРИТО ЩОДЕННО. 

Неділі від 10 до 3. 

ІНІ Роншуки НІ! 
Розшукно енна 

Олександра (Олесь) Щќитова. 
народженого 1923 р. н Ходоркові 
на Київщині біля Фастова. Хто 
про нього щось знас, або він 
сам, прошу ласкаво писати на 
адресу редакції „ЎВ" в Новому 

Ульмі для Л. Нікітової. 
І UralnsUi WlHtl 

791 Neu-r im;i )o . 
Si lili. ssfadi 32. Germany 

І Іошукую 
Івана ВІІЛНКАНОВИЧА 

Мявбн перебувати у Філядель-
фії. Хто знав би про нього або 
він сам, прошу подати відомість 

на мою адресу: 
Ilko MartynyHzyn 

1426 So. 13th Street 
НаггінЬигк. Pa. 

^ MOVIE — T H E A T R E ^ 

С Ь О Г О Д Н І і З А В Т Р А 
2 - г о і 3 - г о К В І Т Н Я 1 9 6 4 

Два величаві біблійні фільми 
з життя Icvca з Назарету 
„КОРОЛЬ КОРОЛІВ" 

також 
„Оповідання про Поснфа 

і Його братів" 
IIIEDinili S r d STREET 
ЯіТІЕ.ПШгШ betw. Ave's В А С 
THEA. CA 8-6875 

FOR RENT 
BRONX 

ДО ВИНАЙМУ 
бюра її 

і її ду етрія льні 
прнміиденпя 

1946 Wchstcr Ave. Bronx, N.Y. 
Adjoining Сѓоя`` Bronx 

Expressway 
700 Square Feet 2-ий повер. 
700 Square Feet — 3-нй повер. 
2500 Square Feet партер 
Можна поділити на приміщення. 
Вінди особові і тягарові. Багато 

місця на парќування. 

В A S Associates 
LU 3-5600 

(725І 
В ВТЬЛІОТШЦІ „ВЕСЕЛКИ'`, 

дитячого журналу птшішжао 

Ірннн НАРІЖНОЇ 
Казка про трьох 

ведмедиків 
Іяостраціі ft обкдадинха 

Петра ХОЛОДНОГО 
Ціла: 0.50 дол. 

Замовлення 1 ш т а н г і с т а проси-
- мо надсжлатя до : 

S V O B O D A 
P. О. Box 346 

JERSEY CITY, N J. 

^ F U N E R A L DIRECTORS Ш 

Theodore WOLINNIN, Inc. 
Директор 

Похоронного Заведення 
128 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N. Y. (0) 

Tel.: OR 5-1487 
СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

SOFT ICE CREAM TRUCK 1961 
Мусить продати, в доб. стані, : 
найліпша оферта, понад $7.500. 
малий завдаток, Diesel Genera-
tor, доск. нагода, треба огляну- і 

ти, щоб оцінити. 
Тел.: 516 EM 8-9548 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБННК 

Займається Похоронами в 
BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK I ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 

Модерна каплиця до ужитку 
ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel.: ORcbard 4-3568 

Т А Р З А Н , ч. 5214. Т а р з а н п і д о з р і в а в . . . 

X 1 Т М М О Ш ь У , WE S N6tSP OUT TWS 
( POLCC COS4NVSSONE^.'r VSAST то 

TMJC то -YOJ BACIC AT CMSF- - ALONZ! 

% 

`тисес`е мз КЛЕР то woeev 
ABOUT HITTIN6 ANVTWiSS 
ANV WOfcE4' ЏНЬРЎЦР TAitZAN 
'TWE HUNT в ОУ6КГ43И2іт 

І так обидва бігли швидко і 
залишили чагарник. — Я, я 
не міг стріляти, — мимрив у 
збентеженні Вен. — Я боявся, 
щоб поцілити . . . 

Немас потреби турбуватися 
тим, щоб щонебудь поцілити. 

- відгризся Тарзан. — Лови 
скінчилися! 

Після того він спокійно 
звернувся до комісари полі-
ції. — Я хотів би розмовляти 
з вами в т а б о р і . . . На самоті! 


