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В HOBOl\IY СВІТІ 

Після довгого скитання, після великих терпінь і поневі

рянь, Ви наостанці в цій обітованій землі, в цьому справді і 

під кожним оглядом Новому Світі, в Злучених Державах Пів

нічної Америки. Сьогодні Ви ще гості, але пройде короткий 

час і Ви станете повновартісними і повноправними громадя

нами цеї великої і багатої країни, що від віків була приста

новищем і давала захист та найбільші можливості для всіх 

гнаних і переслідуваних та яка й сьогодні залишається їх 

єдиною надією. Статуя Свободи, що Гі Ви бачили при в'їзді 

до пристані в Ню йорку, стала символом цеї країни, що прий

няла Вас та що стане Вашою прибраною батьківщиною, як

що Ви цего схочете та як виявитеся гідними цего. 

Америку в їі теперішньому вигляді збудували у великій 

мірі такі, як Ви. Ії будували і розбудовували власне ці гнані 

і бездомні та беззахисні з усіх кінців світу. Вони здобували 

і загосподаровували цю землю найбільшим трудом і найбіль

шими жертвами, створивши з неї- як це співається в амери

канському національному гимні - "країну вільних та дім 

сміливих". 

Як Америка починала будуватись, европейські та інші 

країни мали вже далеко заавансовану культуру і цивілізацію, 

мали вже створені державні орган2зми, вироблені політичні 

і господарські системи та свій спосіб життя. Америка багато 

черпала з цего історичного досвіду в світі, приймаючи за своє 

те, що є найкраще, та відкидаючи і поборюючи те, що було 

проти людини та її незаперечних, бо даних Богом прав. Цей 

основний прінціп стверджений в Деклярації Незалежности 

Злучених Держав, в їх Конституції та в їх Хартії прав і він 

базується на тому, що всі люди є сотворсні рівними. Цей 

прінціп не визнає ані бідних ані багатих, ані білих ані чор

них, ні освічених· ані неграмотних, ні дужих ні слабих. Бо всі 

люди родяться рівними тому й рівні права та рівні можли

вості вони повинні мати. Аналіза розвитку та історія цеї краї

ни виказує, що власне цей прінціп та побудоване на ньому 

суспільне життя американеЕкого народу зробили цю країну 

символом свободи і добробуту, видвигну ли Гі на вершини по

літичної, культурної та господарської могутности й сьогодні 

віддають їй керму в світі. 
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Америка- це незрівняна мозаїка рас, релігій, культур. 

Немає в світі мови, JІКОЇ тут не можна б почути; немає зви

чаю, якого не можна б тут практикувати; немає святині, в 

якій тут не можна б помолитись; немає в світі прапору, якІ!Й 
не майорів би тут побіч зоряного американського. Толеран

ція, свобода і рівні права та рівні обов' язки для всіх, різно

манітність рас, культур і релігій злились тут в прекрасну, 

гармонійну цілість та створили світ для себе, створили справ

ді Новий Світ, що Ви його тнм більше подявляти і цінитимет~, 

чим краще його пізнаєте. 

Познайомити Вас бодай в найзагальнішому з цим Но

вим Світом та допомогrи Вам якнайшвидше включитися в 

нього і в його творчий процес, є головним завданням цеї 

книжечки. 

--·----
ЗЛУЧЕ:НИП УКРАІНСЬКИП АМЕРИКАНСЬКИП 

ДОПОМОГОВИП КОМІТЕТ 

Ваш приїзд до цеї країни Ви завдячуєте тим найблаго

роднішим прикметам співчуття та гуманітарности, що стали 

"другою вдачою" американського народу. Як довго існує 

Америка і без огляду на це, які труднощі їй самій доводиться 

переживати, одною з головних їі засад завжди було: допо

магати всім тим, що цеї допомоги потребують. Американська 

допомога світові за останні десятиріччя і зокрема після пер

шої та другої світових війн, є безприкладна в історії. Навряд, 

чи є ще де на земній ку лі будь-яка людина, яка посередньо 

чи безпосередньо не дістала б будь-якої допомоги, приватної 

чи зорганізованої, від американського :народу. 3 цих шляхет
них мотивів зродився теж Злуч~ний Український Американ

ський Допомоговий Комітет, відо::'.1иЙ сьогодні вже в цілому 

світі ЗУАДК. 

Злучений Український Американський Допомоговий Ко

мітет був створений і вдержується виключно американцями 

украінського роду, отже Вашими рідними братами і сестрами. 

Вже довгих п'ять років він в римках загально-американської 

допомогової акції несе моральну і матеріяльну допомогу всім 

тим українцям, яким тіл1:ки може допомогти, отже насампе

ред тим, що їх лиха доля розкидала по всіх бездоріжжях сві

ту. Протягом цих п'ятьох років ЗУАДКомітет дав українсь

ким скитальцям матеріяльної допомоги в харчах, медикамен

тах, одягах і в інших речах на суму кількох мільйонів доля

рів, що їх зложили американські українці. В цьому понад 
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пів мільйона зложено готівкою. І хоча це було тільки крап

лею в морі Ваших потреб, але воно було зі щирого серця. 

В обставинах, що заїсиували після війни, матеріяльва 

допомога Вам мусїла бути тільки другорядною справою, бо 

насамперед треба було врятувати Вас від васильств репатрія

цій, треба було добитися, щоб Вам привернули Вашу людську 

гідність, треба було Вас оборонити перед тисячами нападів 

і напастей Ваших ворогів. JJ;e ЗУ АДКомітетові у великій мі
рі пощастило. 

Врятувавши Вас, треба бу ло здобути Вам можливість 

почати нове життя, допомогrи Вам переселитися на постійне 

.-u вільних країн. І це ЗУАДКомітет виконав. Доклавши на

самперед багато зусить, організуючи публичну опінію в ко

ристь іміrраційного закону, він опісля розбудував могутиій 

апарат, здійснюючи практично справу переселення. Завдяки 

цим зусиллям і старанням, Ви сьогодні вже на цій вільній 

землі. 

З Вашим приїздом акція ЗУ АДКомітету ще далеко не 

закінчується. На його допомогу дожидають ще десятки ти

сяч Ваших вчорашніх товаришів недолі зі скитальчих табо

рів і тому Вашим святим обовязком є допомогrи Комітетові 

допомогrи і ім. Вашим обов'язком є насамперед і якнайшвид

ше звернути Комітетові ці кошта, які він витратив на Ваш 

переїзд, бо ва них чекають інші. Вашим обов'язком є своєю 

поведінкою і своєю працею на місцях промощувати шлях 

для тих Ваших друзів, які ще ждуть своєї черги. Мп знаємо, 

що Вам ие легко приходиться, ми свідомі, що багато з Вас 

ще й самі допомоги потребують. Але Ви вільні, Ви безпечні, 

Ви маєте всі права і можливості та надії на краще майбутнQ. 

Сьогодні ще для Вас ця краіна може видаватись чужа і не

привітна, але завтра вона вже буде Ваша рідна. ЗУ АДКомі
мітет робить тепер дальші розпачливі зусилля для спрова

дження якнайбільшої кількости скитальців до цеї країни. І 
Ви теж по своїм силам і спроможностям повинні до цего при

чинитися та дати приклад іншим, бо час наглить. Ви зробите 

це, виконуючи точно подані на іншому місці в цій книжечці 

інструкції ЗУАДКомітету. 

--·--
МІЖ своrми 

Без огляду на те, де Ваша доля Вас хвилево не закину

Jіа б в цій країні, Ви повинні знати, що Ви не є самі, що Ви 

є між своїми. В Злучених Державах Америки є велика укра-
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їнська спільнота, хоча і розпорошена на великому просторі 

від Атлантійського до Тихого океану. В цій країні нарахо

вується поверх мільйона людей українського роду. Вони ма

ють свої громади, свої численні місцеві і центральні органі

зації, свої церкви і народні доми, вони плекають свою куль

туру, зберігають українські традиції, збагачуючи ними аме.:' 
риканське життя. Вони рік-річно складають чималі жертви 

на· всілякі народні, культурні і гуманітарні цілі. Вони влаш

товують свої імпрези, вони мають свою пресу, вони творять 

все нові і нові вартості, прославляючи українське і'мя та Здо

буваючи для нього увагу свого довкілля. Вже більше пів 

сторіччя тут розвивається і процвітає зорганізоване українсь

ке життя в своїх різноманітних ділянках і Ви матимете ве

ликі можливості збільшити та доповнити його своїми вар

тостями. 

Американські українці є рівноправними громадянами цеї 

країни, вони є американцями українського роду і вони в ба

гато дечому можуть Вам допомогти включитися в американ

ське життя. Поверх 150,000 молодих американських україн
ців боролись за американську свободу під зоряним американ

ським прапором на всіх побоєвищах світу та в усіх родах 

зброї і в усіх військових рангах. Багато з них в цій боротьбі 

зложили свої буйні голови, проливаючи свою українську 

кров для перемоги американських ідеалів волі. Це дає Вам 

право почуватись тут справді як дома і Ви маєте всі причини 

цим пишатися. 

Але з Вашим приїздом теж американські українці зв'я

зували свої великі надії. Вони очікують від Вас тої свіжої 

української крови в нашому громадському житті, вони вірять, 

що своїм членством та своєю активністю Ви влиєте нової си

ли в місцеве громадське життя, допоможете йому ще більше 

розбудуватися і ще більше процвісти. Вони приймають Вас як 

рідних між себе, дають Вам свій досвід, включають Вас без 

застережень в свої інституції, своєю радою і порадою вони за

ощадять Вам в усіх ділянках особистого і громадського жит

тя багато прикрих досвідів, що їх їм самим довелось зазнати. 

У відношенні з місцевими українськими громадянами та 

з місцевими людьми Вам треба виявити найбільше такту і 

зрозуміння. Не оцінюйте та не видавайте осуду, як довго Ви 

всего бодай в загальному не збагнули і не пізнали. В усіх 

випадках не забувайте, що це є справді Новий Світ зі своїми 

питоменностями, що мають свої глибокі причини і свою ра-
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цію. Місцеве життя творилося і оформилося в довгій еволю

ції, воно тісно зв' язане зі загальним американським життям 

та американськими обставинами і воно вже має свої природні 

закони. 

Новоприбулі часто поповнюють основну помилку, вва

жаючи Америку "чужиною" та з тої точки зору підходячи 

до всіх справ і по ній оцінюючи місцевих українців. Вони роб

лять їм закиди щодо мови, щодо виховання дітей, та взагалі 

щодо життя і поведінки. Але Ви все це зрозумієте, як пого

дитесь з фактом, що Америка не є "чужиною" д~я нікого, 
хто тут приїхав на постійне і вже ніяк для того, хто тут на

родився. Для американських українців Америка є їх рідною, 

є іх батьківщиною і вона буде нею теж для Вас. Американ

ська мова є для американських українців такою ж "нашою" 
мовою, як і українська, американські звичаї є для них таки

ми ж "нашими", як і українські, американські крамниці, шко

ли і все інше є "нашим", бо українці в Америці є американ

цями українського роду. Вони стали ними добровільно, як 

і Ви або Ваші діти ними стануть. Америка нікого не "денаціо

налізує" в тому розумінні, як це робили окупанти на україн

ській землі, вона нікого до нічого не силує, не змушує. Кож

ний, хто стає американським громадянином та прирікає вір

ність американському прапорові і Американській Конститу

ції та американським ідеалам, робить це виключно добро

вільно і він повинен бути настільки чесний сам зі собою, щоб 

робив це щиро. Кожний іміr'рант -стає американським грома

дянином тільки по власній волі і бажанню, а ставши ним, 

він є американцем. Це в нічому не перешкоджує йому пле· 

кати мову, культуру, звичаї і релігію народу його походжен

ня. Але він є американцем. Це тим більше стосується долю

дей, які народились на цій землі. Це їхня земля, в ній спочи
вають їхні батьки, вони, в багатьох випадках, самі пролива

ли свою кров за неї, вони цю країну розбудовують, вона дає 

їм всі права і можливості а вони дають їй свою силу, своє 

знання. Це їхня країна. 

На таких пр інціпах повстала амерпкапсr.. ка нація і на 

них побудована Америка. Це тут природній закон. Так як 

Ви тепер відчуваєте, відчували теж всі, ЩО nриїжджали пе
ред Вами. Початкова і для них Америка була "чужЕнсJю'\ 
вони не розуміли П й дивувались, для них все бу ло чудне і 

незрозуміле, як і для Вас тепер. Але з часом заю:І{ДІІ става

лось так, як є: країна їхнього походження ставала для них 
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утобленим "старим краєм", а Америка такою ж улюбленою 

"новою батьківщиною". Так є з усіми національностями. 

Проживете і перекопаєтесь самі. Англійці, ірляндці, голандці, 

німці та всі інші нації дали мільйони своєї крови в створення 

та розбудову американської нації. Україна має право пиша

тися тим, що в розбудову цеї незрівняної країни і нації вона 

дала теж свій вклад, свою кров. Американські ідеали, аме

риканська демократія, американські свободи є сьогодні в~ас-

ністю, ідеалами та мрією всього людства, бо все людедво їх 

будувало. В цій прекрасній будівлі є теж українська цеголка. 

Здаючи собі справу з цих природніх фактів, Вам ні на 

хвилину не можна забувати й Ваших окремих завдань. Аме

рика очікує від Вас нових вартостей в їі культурну скарбни

цю. Але ще більше Вашої допомоги та Вашого вкладу очікує 

від Вас Україна, український нарід та американсько-україн

ська громада. Вашим завданням є всіми своїми силами до

помогrи У країні у П змаганнях, бо ж з такою думкою Ви їі 

покинули. Вам треба здобувати Ій в світі приятелів, здобу

вати увагу для неї та її боротьби і їй в цьому всіляко допо

магати. Місцева українська громада очікує від Вас тої укра

інської свіжости, що допомог ла б ск ріпити тут український ха

рактер цеї громади, що внесла б нові українські вартості в за

гально-американське життя, що поширила б і поглибила б 

те українське життя на цій вільній аl.'lериканській землі, що 

його з таким великим трудом, зусиллями і жертвенністю бу
дували українські піоніри. Пізнайте це життя, пізнайте його 

таким, як воно є, а не як Вам здається. Тоді Ви кожного дня 

справді будете "відкривати Америку", правдиву Америку, а 
не ту, яку Ви знаєте з фільму, пропаганди чи доривочних о

повідань. Те саме відноситься й до Вашого пізнання амери

канських українців. Чим краще Ви їх пізнаєте, тим сильніше 

буде Ваше переконання, що це справді Ваші рідні брати, 
зліплені з тої самої глини, що й Ви, та в жилах яких пливе 
та сама українська кров і в грудях б'ється те саме українське 

серце, що й у Ваших. Ви переконаєтесь, що Ви є справді між 
своїми. А пройде деякий час і Ви так само гордо і з такою 
самою любов'ю називатимете своєю теж Америку та ввесь 
американський нарід. 

---·--
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ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ АМЕРИКИ 

ТНЕ UNITED STATES OF AMERICA 

Злучені Держави Америки, United States of America, для 
о зна чення яких часто вживається самої тільки назви конти

ненту, Америка,- це велика країна, тільки дещо менша від 

цілої Европи. Для парівнання вистачить навести, що Злу

чені Держави є 25 разів більші ніж Італія, а Тексас, один 
тільки зі 48 стейтів, що творять північно-американську Унію, 
є більший від підсовєтської України. Короткі інформації про 

Америку, в якій Вам тепер доведеться жити, допоможуть Вам 

швидше пізнати і оцінити цю країну. 

Континентальні Злучені Держави завімають територію на 

3,022,387 квадратних миль, а разом з територіями і посілостя
ми- 3,619,823 кв. миль. Населення цеї країни, згідно з пере
писом з 1940 року, виносило 131,668,275 осіб, а разом з тери
торіями і посілостями - 150,621,231. В березні 1948 року 
Статистичне Бюро подало кількість населення Злучених Дер

жав на 145,340,000, а з кінцем 1949 року кількість населення 
виноситиме вже 150,000,000. Густота населення в цій країні 
виносила в 1940 році 44.2 осіб на квадратову милю. 

Загальна топографія Злучених Держав, іх клімат, при

родні ресурси і расовість є дуже різноманітні. Здовж побе

режжя Тихого океану пробігають молоді, зморшкові Корди

лієри, а саме пасма: Прибережні гори, розмежовані одні від 

одних каліфорнійською долиною і високоположеним ВеликИІІІ 

Басейном. Далі на схід тягнеться височина, що опадає легко 

до басейну Мисисипі, врешті рівнобіжно до берега океану 
тягнуться старі знищені гори Апалачі. Ріки здебільша пли

вуть до Мехіканської затоки, а частинно до Тихого та Атлав

тійського океанів. 

Злучені Держави можна поділити на такі кліматичні 

смуги: 1. Вузька північно-західна приморська смуга, океа
нічна-поміркована; 2. Дещо ширша південно-західна смуга 
та півострів Фларида, півтропічна; З. Великий Басейн сте

nова-пустельний; 4. Степова частина між Мисисипі і Корди
лієрами; 5. На схід від Мисисипі та Апалачів океанічно-помір
кована смуга. 

Щодо рістні, ЗДА можна поділити на: 1) північно-схІд
ний листяний ліс; 2) південно-східня частина, півтропічва, 
вічно зелена; 3) між 90 і 95° довжини є прерія- степ; 4) да
лі на захід тягнеться північна пустеля Плане; 5) шпилько-

-9-



вий ліс Кордилієрів; 6) на північному заході знову листястий 
ліс; 7) на південному заході знову вічно зелена рістня. 

За останні 400 років сильно зменшилася в Америці лісо
ва та степова звірня, та поширилася европейська домашня 

звірина, якої тут раніше не було. 

Тубільче населення ЗДА це індіяни, що їх тепер нара
ховується всього 250,000. За виїмком 11 мільйонів неrрів, 

населення ЗДА виводиться від европейських колоністів. Зра

зу колонізували територію сьогоднішніх ЗДА французи, ес

панці та голандці, але основу сьогоднішнім ЗДА дали англій
ські колонії, засновані в 1589 - 1713 роках між Атлантійсь
ким побережжям і Апалачами. Коли ж Англія почала дуже 

обтяжувати колонії податками і митами, 13 колоній проголо
сили себе в 1776 році незалежними. Після визвольної війни 
Англія в 1782 році мусїла цю незалежність визнати, віддаю
чи ще територію аж по Миссисипі. Так повстали Злучені 

Держави Америки. В роках 1787-1803 територія ЗДА поши
рилася дальше на Луізіяну, колись еспанську а тоді фран

цузьку, 1819 року відкуплено від Еспанії Флариду, в роках 
1845, 1848 і 1853 забрано від Мехіка Тексас, Ню Мехіко, Юте 
і Калифорнію, на північному заході і сході (Ореrон і Мейн) 

усталено кордон з Канадою. 

В 1863 році скасовано невільництво і ЗДА перестають 

бути сільсько-господарською країною, розвиваючись щораз 

більше в промислову. Проте, сільське господарство, сильно 

розвинене і сильно змеханізоване, продовжує бути важливою 

господарською ділянкою цеї країни. Головним сільсько-го

сподарським районом є долина ріки Мисисипі, хоча фарми 

та зв'язане з ними сільське господарство існує практично в 

усіх частинах країни. Відповідним штучним наводненням та 

іншими заходами зроблено врожайними навіть колись пус

тельні околиці, хоча в Америці далеко від того, що називаєть

ся "голодом землі". Важливими сільсько-господарськими про

дуктами є тут всі роди збіжжя, картопля, кукурудза, корм 

для худоби та тютюн. 

Дуже важливою ділянкою американського господарст

ва є гірництво. В Злучених Державах відкрито і експлуату

ється майже всі роди мінералів, відомих людству. Поклади 

і копалини вугілля завімають 300,000 квадратних миль і май
же· ЗО стейтів мають місцеву копальняну індустрію. Голов
ним вуглевим районом є західна смуга гір Апалачів від Ню 
йорку до Алябами. 
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Другою важливою ділянкою амерпкансмюго господар

ства є копалини залізної руди та інших металів. Велика на

явність та вдосконалені можливості видобування цих важли

вих промислових сировин, як теж незрівняні в світі американ

ські транспортові можливості, а вкінці підприємчивість аме

риканського народу і великі свободи американської систе

ми правління видвигнули цю країну на перше місце в r~оЖ:ї:-ї~Й 

господарській ділянці. 

Без огляду на те, де Вам доводиться в цій країні жити, 

Ви скрізь подибуєте незвичайно високо розвинену життєву 

стопу. 

Злучені Держави Америки мають в численних містах і 

місцевостях 650 великих музичних товариств. Симфонічна 

оркестра є майже в кожному місті. В Америці є 64 великих 
мистецьких, наукових та історичних музеїв. Тут існує понад 

8,000 публичних бібліотек. Є 208,235 публичних шкіл та 1,720 
високих шкіл і університетів; 6,511 публичних лікарень; 

12,578 газет і журналів; около 2,000 радіостанцій; Америка 
сама має 48/~ радіоприймачів в світі, два на кожних п'ять 

осіб; на кожних дев'ять осіб в Америці припадає два телефо

ни. 31,015,000 американських домів мають електричність. В 
Злучених Держваах є 231,481 святинь, що репрезентують 55 
релігій і обрядів. 

Ясно, що всего цего Ви можете не побачити якраз у Ва

шій місцевості, але важливим фактом є, що загальний роз

виток в Америці йде до того, щоби створити якнайбільшу 

конфортабельність та вигоду для кожного свого громадя

нина. 

--------•--------
АМЕРИКАНСЬКА ГРОМАДА 

Фармер, швець, кравець, годинникар, купець -- всі люди, 

що Ви їх бачите в своєму середовищі, з якими живете і пра

цюєте, з якими зустрічаєтеся, всі вони творять американську 

громаду. Кожний з них -- це частина Америки і кожний 3 

них міг би Вам оповісти історію, що є складовою частиною 

американської історіі. Багато з них, можливо, самі тільки 

кільканадцять чи кількадесять років тому прибули сюди 3 

України, Італії, Польщі, Німеччини чи іншої европейської 

країни, щоб шукати того щастя-долі, що не могли знайти 

там де родились. Учитель, адвокат, лікар, якщо не вони самі, 

т9 їх батьки або прабатьки теж могли приїхати до цеї "обіто-
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ваноі землі". Всі вони сьогодні є рівноправними громадянами 

цеї країни і своєї громади та всі вони на свій лад ім служать, 

живучи в мирі і достатку. Це є демократія. 

Складовою частиною цеї демократичної громади стає

тесь тепер і Ви. Без оглхду на те де Ви живете і працюєте: 

на фармах Меріленду чи в копальнях Пенсилвенії, чи Ви •Є 

механіком в Мішіr'ен чи робітником в Ню йорку, Ви посту

пово входите і вживаєтесь в систему правління, що базується 

на свободі і гідності одиниці. Поступово Ви стаєтесь амери

ианцем українського роду. Ви творите і розбу,v;овуєте овій 

новий дім в американській спільноті. Як пізнаєте цю країну, 

як вивчите її мову, як познайомитесь з методами праці, тоді й 

житrя буде для Вас легше. Ви цілком певно знайдете собі 

відповідне місце між тими 150 мільйонами американців, ще 
прийняли Вас за своіх. 

Майже в кожній громаді є цілий ряд інституцій та аген
цій, що можуть заінтересуватись Вами, Вашими спосібностя

ми та під багатьма оглядами допомогrи Вам. Не вагайтесь і 

заходьте до них, вони радо Вам допоможуть. 

Як член американської громади, Ви, звичайно, маєте 

відповідні права і обов' язки. Ви маєте повне право користу

ватись всіми установами громади. Вам до розпорядження є 

школа, церква, міський парк, бібліотека, поліція зобов'язана. 

стояти на сторожі Вашої безпеки і Вашого майна, пожежна 

сторожа, санітарний департамент, федеральний уряд затруд

нення, вільні урядові агенції, що допомагають в підшуканні 

відповідної праці, все те, що люди у Вашій тепер місце~юсті 

зорганізували і створили для спільного користування, є Ва

ше. Привілеї демократії прислуговують Вам так само, як 

кожному іншому громадянинові. Ви можете посилати своіх 

дітей до тої самої школи, в якій вчаться діти всіх Ваших су

сІдІв та співгромадян. Початкові та середні школи (гай 

скулс) є тут вільні для кожного. Ваша ди.тина має право 

одержати таке виховання та ходити до таких шкіл, як дитина 

кожного іншого американця. В Америці існують приватні, 

міські та стейтові університети. 3 них теж Ваші діти можуть 
користати як кожна інша американська дитина. 

Теж Ви самі можете і повинні у власному інтересі піти 

до школи. Вільні для кожного ве11ірні школи існують прак

тично в кожній американській громаді. Для нових іміrрантів 

влаштовують громади окремі курси, на яких Ви навчитесь 

а:vглійськоі мови, пізнаєте географію та історію Америки, п<r 
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знайомитесь з прінціпами американської системи та навчи

тесь в основному того всего, що кожний громадянин пови

нен знати про свою країну. 

В Америці Ви маєте право практикувати кожну релігію, 

яка Вам подобається. Приналежність до церкви та до пара

фії, як і все інше з цим зв'язане, є в Америці залишене виключ

но волі кожної особи. Уряд не забирає жадного голоеу і не 

втручається до церковних справ. Американські парафії зор

ганізовані на добровільній базі і якщо Ви рішитесь належати 

до такої чи іншої церкви, тоді Ви теж перебираєте на себе від

повідні добровільні обов' язки. 

Рівночасно з правами, Ви маєте теж відповідні обов' язки 

у Вашій громаді. В Америці є гасло, що "свобода є роботою 
кожного". Теж Вашим обов'язком є включитися в американ

ську громаду і поступово стати Гі активним членом. Треба 

насамперед респекувати закони та добрі звичаї Вашої гро

мади. Сюди належить все, що зв'язане з життям: громади. 

Вдержувати приписи руху, дбати про чистоту в місцевості~ 

достосовуватися всеціла до поведінки свого оточення - це 

є Ваш обов' язок. Не забувайте, що все те, що в Америці є і 
діється, що ввесь американський спосіб життя не є ніким на

кинений ані штучно створений. Він розвинувся демократич

ним способом для добра країни, громади і кожної одиниці. 

Інтересуючись активністю та справами своєї громади, 

включаючись в них, Ви даєте свій вклад в розвиток американ

ської демократії. Звичайно, Ви не можете включитись в спра

ви своєї громади протягом одної ночі. Це забере деякий час, 

Вам треба насамперед все пізнати та виробити собі про все 

свою думку. Щоб постійно бути в курсі справ, Вам треба 

уважно читати місцеву пресу. При цьому завжди пам'ятайте, 

що тут існує повна свобода слова та інформацій і думки та 
що кожна газета може заступати інший погляд, з яким Ви 

можете погоджуватись або ні. 

Якщо Ви ще не знаєте настільки англійської мови, щоб 
могти читати американську пресу, багато інтересних статей і 

вияснень Ви подиблете теж в американсько-українських ви

даннях. Тільки уважно їх читайте. Щоденник "Свобода" вже 
57 років допомагає іміrрантам з України зберегти свою укра
їнськість і рівночасно стати добрими американськими грома

дянами. В цьому напрямку працюють теж півтижневик "А

мерика" і тижневики "Народна Воля" та "Народне Сло:во". 
В деяких громадах Ви можете зустрітись теж з деяки:мл 
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пересудами до поодиноких національних, расових чи релі

гійних груп, або теж і проти новоприбулих. Але американсь

кий загал та багато всіляких громадських агенцій доклада

ють чимало зусиль в боротьбі з тими пересудами і вони по

ступово зникають. Пересуди вважається в Америці шкідли

вими для демократії. Цих пересудів повинні позбутись і Ви,. 

завжди пам'ятаючи головний принціп американської демо

кратії, що "всі люди родяться рівними". 

Кожний новий іміrрант в американській громаді має крім 

того ще одне велике завдання: своєю поведінкою і своєю пра

цею здобути увагу для себе та до народу, з якого він похо

дить. При цьому не забувайте, що ще тисячі Ваших вчораш

ніх товаришів недолі зі скитальчих таборів дожидають на пе

реселення і Ви багато можете їм в цьому допомогти. Як гро

мада, в якій Ви живете, пізнає Вашу вартість, переконається, 

що Ви є справді вартісними її членами, вона допоможе в пе

реселенні теж інrпих. 

--------0--------

ЩОДЕННЕ ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ 

Дивне воно для Вас? Можливо, але не забувайте, що Ви 

справді в "Новім Світі", в країні, яка тисячами всілякн:х різ

ниць є інша від тої країни, де Ви жили досі. Тисячі цих дріб

них щоденних різниць творять цілість того, чим відрізняється 

Америка від інших країн. Але поступово Ви з ними познайо

митесь, до них привикните і тоді вони будуть для Вас такою 

самозрозумілістю, як вони є для кожного американця. 3 де
якими подробицями американсЬІ·~ого щоденного життя ми 

спробуємо познайомити Вас в дальших розділах. 

гроші. 

В своєму щоденному житті Ви зустрічаєтесь чи не най

частіше з грошем і з ним Вам насамперед треба познайоми

тись. Американські гроші, доляри ($) є в обігу в таких оди
ницях: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100 і $1,000, як теж цілий ряд 
дрібних монет: Один доляр має 100 центів. Один цент тут 

часто називається теж "пенні". П'ять центів - це "нікл", 

десять центів - "дайм", двадц.атьп' ять центів - "кводер" а 

п'ятдесять центів - "геф долар". 

Пошта. 

Американська пошта теж в багато дечому різниться від 

пошти в європейських країнах, але з нею легко познайоми-
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тись. Всі звичайні листи на просторі Злучених Держав і Ка

нади оплачується маркою за три центи, а пересилка тих лис

тів летунською поштою коштує 6 центів, якщо вага листа не 
переступає одну унцію (а унс) , що рівняється 28,3 грамам 
европейської ваги. В американській пошті часто практику

ється листи "спеціяльної достави" (спешієл деливері) і за це 

додатково оплачується маркою за 15 центів. Повітряна пош
та закордоном коштує на окремому листі, що його можете 

одержати в кожному поштовому уряді, 10 центів. Всі інші 
листи ваги пів унції (14,15 грамів) коштують 15 до 25 центів, 
залежно від призначення. Поштовий урядник завжди дасть 

Вам бажані вияснення в цій справі. Всі поштові марки Ви мо

жете одержати в поштовому уряді. 

Пересилка поштою грошей в Америці різниться від ев

ропейського способу. Кожну суму гроша Ви можете переси

лати при допомозі т.зв. "моні ордер". В поштовому уряді Ви 

вплачуєте таку суму грошей, яку бажаєте переслати, випов

нюєте малу карточку з Вашим прізвищем і адресою та пріз

вищем і адресою того, кому гроші пересилаєте і тоді від уряд

ника одержуєте власне цей "моні ордер". Знайте, що це по

свідчення, яке Ви одержали, то й є той "ордер", що його тре

ба переслати, відтинаючи і залишаючи собі тільки малий "ре

сіпт" з правого боку. Часто трапляється, що не познайомле

ні з американською системою поштової пересилки грошей за

держують в себе ціле посвідчення і дивуються, чому вплачені 

гроші не дійшли до місця призначення. Запам'ятайте: пошта 

не пересилає грошей, але поштовий уряд в тій місцевості, ку

ди Ви гроші вислали, виплатить вплачену Вами суму тільки 

тоді, як йому представиться перееланий Вами додатково на 

адресу того для кого призначені гроші, оцей "моні ордер". 

Поштова пересилка відкритих карточок коштує в Аме

риці І сент. Листи і карточки, щоб вислати, Ви не потребуєте 

нести аж на пошту. Ви можете вкидати їх до поштових скри

ньок, що їх скрізь зустрічається. 

Телефон. 

Ви напевно будете здивовані швидкістю американської 

телефонічної обслуги. А при цьому американськими телефо

нами дуже легко користуватись. Якщо Ви користуєтесь луб

личним телефоном, Ви платите за телефон тоді, як Ви його 

вживаєте. Якщо Вам треба телефонувати в межах одної міс

цевості, тоді Ви набираєте самі на апараті таке число, "кВа!'.! 
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nотрібно. Якщо телефонуєте на дальшу віддаль, тоді накру

чуєте тільки О та "оперейторові", що у відповідь на це відіз
веться, кажете яке число та в якій місцевості Ви бажаєте по

кликати. Всі американські телефони мають поділку. Ви на

самперед підносите трубку і рівночасно вкпдуєте 5 центів в 
те місце, де наnисано 5ф. Як nочуєте характерний звук, тоді • 
накручуєте потрібне Вам число. 

Подібно як в Европі, кожний американський телефон має 
своє число. В більших містах в додатку до числа є звичайно 

ще дві літери. Скажімо, що Ви є у Филаделфії та бажаєте .за

кликати канцелярію ЗУ АДКомітету, число телефону якого є: 

PEnnypacker 5-5367. Тоді Ви накручуєте насамперед літеру Р, 

оnісля літеру Е і тоді всі п'ять чисел. В деяких місцевос

тях нема поділ:кової системи і тоді кожне бажане число дає 

Вам "оперейтор". 

Американські міри ваги і довжини. 

Американські міри ваги і довжини є цілком відмінні від 

евроnейських. Але як з ними познайомитесь, вони й для Вас 

будуть такі самі звичайні, як для кожного іншого американсь

кого громадянина. Подаємо деякі по рівнання: 

Вага: 1 унція (а унс) рівняється 28,3 грамам. 
16 унцій творять один фунт (паунд), що рівня
ється 450 грамам .. 
1 тонна має 2,000 фунтів, або 907 кілограмів. 

Довжина: 1 інч є те саме, що 2,5 центиметра. 
12 інчів творять одну стопу (фут), що рівня
ється 30.5 цм. 
З стопі творять один ярд, що рівняється 91.4 
цм. 

1 миля має 5,280 стіп (фітів) і рівняється 1.6 
кіл ом. 

Виміри: 1 квадратна миля ( сквер майл) рівняється 2.56 
квад. км. 

1 акр має 4,840 квадратних ярдів і рівняється 

0.4 гектара. 
2 пінти (пайнтс) творять одну кварту, що рів
няється 0.95 літри. 
4 кварти творять rальон, що рівняється З. 78 
літрів. 

Одяг, взуття і т.п. американці міряють, ·звичайно, інчами. 

Европейська міра сорочки, наприклад, 38, рівняється амери-
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канськиму числові сорочки 15. Европейська міра 39 відпові
дає американській мірі 15 і пів. Европейська міра черевиків 

44, рівняється американській 9, а міра 45 є в Америці 9 і пів. 

В Крамниці. 

Американські крамниці в багато дечому різняться від 

европейських. Тут, наприклад, Ви майже в кожній дроrеріі 

чи аптиці, можете купити теж цигаретки, поштові марки, газе

ти, всілякі солодощі, можете теж дістати перекуску. 

Споживчі продукти для домашньої кухні найдешевше ку

пується, звичайно, на базарі та в крамницях самообслуги. Ці 

останні влаштовані в той спосіб, що покупець йде собі довко

ла, вибирає собі сам на крамничний візочок все, що потребує 

і при виході підходить до касієра, що все зраховує та інкасує 

гроші. В такій крамниці са11.'юобслуги Ви, звичайно, можете 

одержати все, "чого душа Jабажає". Деякі громадяни воліють 

робити свої закупи в менших крамницях. Це головно в мен

ших місцевостях, де виробляється в той спосіб добрі знайом

ства. В багатьох випадках Ви знайдете такі крамниці, що їх 

власниками є Ваші краяни, або з такою обслугою, що може 

з Вами говорити на Вашій рідній мові. Це саме відноситься і 

до крамниць з всілякими іншими товарами. 

Харчі. 

Американська кухня різниться від украінської тим, що в 

ній вживається багато солодощів і солодких страв та відносно 

мало кислоти. Деяким новим українським іміrрантам почат

кова досить важко до неі призвичаїтись, якщо ім доводиться 

харчуватись по ресторанах. 

Американський харч - це головно снідання, обід і ве

чера. Снідання складається, звичайно, з овочів або овочевого 

соку, різно nриготованих яєць та кофі, молока або чаю. Обід 

(лонч) -це легка перекуска в половині дня. Робітники у фа

бриках дуже часто nриносять собі такий лонч з дому. "Біль

ший обід" в полудне - це "дінер". Він може бути теж у ве

чірніх годинах. Якщо вполудне сnоживається "дінер", тоді 

ввечорі вже є легша іда, або т.зв. "саппер". Але американці 

мають більший харч переважно ввечорі. 

Як хто не веде домашньої кухні, той харчується по ресто

ранах. Дешевші харчі є по т.зв. "кафетеріях" або автоматах 

зі самообслугою. 
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Кошта прожитку в Америці. 

Кошта прожитку в Америці, як і скрізь, залежні від Ва

шої життєвої стопи, від Ваших обставин а часто теж від місця 

Вашого побуту. Для великих міст з Ню Йорком на чолі вони 

менш-більш такі: Якщо Ви харчуєтесь в ресторанах, то денно 

на особу потрібно Вам около З доляри. Харчування дома є ба

гато дешевше. За одну умебльовану кімнату Вам треба пла

тити около 10 долярів. Мешкання з кількох кімнат є в ціні 
від яких 35 долярів вгору. В загальному у всіх американсь
ких містах відчувається брак мешкань. В кожному раз~ на

віть з пересічного чи мінімального заробітку, якщо працюєте 

повний час, Ви маєте право вижити, одягнутись та при добрій 

господарці теж заощадити. 

Ваша відповідальність. 

Пам'ятайте, що з хвилиною, як Ви опинились в Злучених 

Державах та на призначеному чи вибраному місці, тут немає 

вже організації чи агенції, яка дбала б про Ваші потреби, як 

це було в скитальчих таборах. Тепер виключно Ви самі є від

повідальні за себе та за свою родину. Вже з першого дня Ви 

nовинні мати це на увазі і постійно про це пам'ятати. Ви nо

винні вже з першого дня знати про це і до того відповідно 

достосуватися. Вам насамперед треба взятись за ту працю, 

яку Вам завірено перед Вашим приїздом, чи яку Вам вказує 

Ваша доnомогова агенція, Ваш Комітет, та влаштуватись на 

ній, заки матимете можність зорієнтуватись в обставинах та 

щоб заробити на прожиток. В Америці вже є такий звичай, 

що сьогодні думається теж про завтра та рахується з усякими 

можливостями. Тут найбільшою цінністю є праця, бо тільки 

вона дає той необхідний доляр, що Вам забезпечує всі вигоди 

американського життя. В цьому Ваша найбільша відпові

дальність за Вас самих та за Вашу родину. 

АМЕРИКАНСЬКІ СВЯТА 

В Америці офіціяльно святкується рокові християнські 

свята та деякі важливі національні річниці, що мали рішаль

не зна чення в історії американської нації. До цих свят нале

жать: 

Новий Рік 1-го січня святкує ціла країна під знаком но

вих надій та нових сподівань. 

12-го лютого американці врочисто обходять уроднии Абра

гама Линколна, свого 16-того з черги президент~, що стояв. 
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на чолі цеї країни протягом чотирьох років Громадянської 

Війни та який життя своє віддав за основний принцип амери

канської демократії, висловлений ним в історичних словах, 

щоби "уряд народу, народом і для народу не зник з лиця зем

лі". 

22-го лютого припадає річниця народження Джорджа 

Вашингтона, першого президента Злучених Держав, "батька 

своєї країни". Це свято урочисто обходить ввесь американсь

кий нарід. 

Друга неділя кожного травня є в Америці "Днем Матері", 

в якому американський нарід віддає честь і пошану матерям. 

30-го травня є Пропам'ятний День (Меморієл Дей), при

свячений пам'яті поляглих у війнах. 

Кожний день 4-го липня ввесь американський нарід св.пт

кує врочисто як "День Незалежности" (Індепенденс Дей), на 

згадку підписання Деr<лярації Незалежности в тому дні в 

1776 році. 

Кожний перrпий понеділок в місяці вересні обходиться 

в Америці врочисто як "День Праці" ( Лейбор Дей), присвя
чений американському поняттю гідности праці. 

12-го жовтня є "Днем Колумба" ( Коломбус Дей). В цьо
му дні 1492 року Кристофер Колумб відкрив Америку. 

Перший вівторок листопада є в Америці "ВиборчимДнем" 

(Елекшин Дей). Раз на чотири роки американський нарід в 

цьому дні вибирає свого президента. 

11-го листопада американці обходять "День Перемир'я" 

-згадуючи закінчення Першої Світової Війни. 

Останній четвер кожного листопада в Америці обходить

ся врочисто як "День Вдячности" (Тенксr'івінr' Дей). його 

початкова святкували американські прочани (пілrрімс), пе

реживши першу важку зиму в пущах нової країни, до якої 

причалили, шукаючи свободи і захисту від релігійних пере

слідувань. 

25-го грудня вся Америка святкує врочисто Христове 

Різдво. 

-------•------
АМЕРИКАНСЬКА СИСТЕМА 

Америка прийняла Вас і тепер вона стане Вашим до

мом, Вашою Новою Батьківщиною, як вона вже стала для бі
ля одного мільйона Ваших братів і сестер, що приїхали сюди 

перед Вами. Вапrі нащадки вже називатимуть ії своєю бать

ківщиною, як Гіназивають нащадки тих 38 мільйонів імі!ран:-
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тів, що приїхали до Америки протягом минулого сторіччя. В 

своєму власному інтересі та в інтересі Ваших дітей Вам треба 

вже з першого дня Вашого побуту познайомитись з новим о

точенням, новим життям і новим порядком Вашого нового до

му, щоб могти для себе, для своїх дітей як теж і для свого по

иеволеного українського народу використати всі ці можли

вості, які ця нова краіна Вам дає, та чесно виповнити всі ті 

обов'язки, які вона на Вас накладає. Тому вже з першого 

~ня Ви повкнні докласти зусиль, щоби познайомитись з аме

риканськими законами, звичаями та взагалі з американським 

способом життя. А якщоб Вам ще судилося вернутись в Ук

раіну, то й тоді Ви могли б ій віддати не одну прислугу своїм 

знанням та своїми досвідами в цій вільній країні. 

Уряд. 

Злучені Держави Америки є федеративною республікою, 

в склад якої входить 48 країн, так званих стейтів. Найвищим 
законом в цій країні є Конституція Злучених Держав, яка від

носиться та якій мають повинуватися всі громадяни, від пре

зидента починаючи а на новоприбулому іміrрантові кінчаю

чи. На підставі цеї Конституції федеральний парлямент, відо

мий під назвою КонГресу Злучених Держав та який склада

ється зі Сенату і Палати Репрезентантів, ухвалює закони від

носно закордонної політики, податків, випуску грошей, крає

вої оборони, поштової служби, торгівлі зі закордонними кра

їнами та між поодинокими стейтами, міжстейтового транспор

ту, громадянства і натуралізації та відносно всіх справ, що 

стосуються до цілої Америки і американської нації. Ці закони 

адійснює президент країни та його уряд. Президент, отже, має 

верховну екзекутивну владу та є головним командантом аме

риканських збройних сил. 

Кожний стейт має своє власне законодавче тіло, так зва

ну стейтову легіслятуру. Ця стейтова законодавча влада ви
дає зцкони відносно шкільництва, праці, стейтових податків, 

доброчинности та охорони життя і майна, відносно поліції та 

встановляє цивільні і карні закони. Ці стейтові закони обо

в'язують тільки в тому стейті, в якому їх видано. 

В нутрі стейтів існують ще пові ти, або так звані "ка унті", 

великі :міста, міста і оселі. Згідно зі стейтовими конституціями 
і законами, місцеві громади можуть видавати правильники 

відносно своіх шкіл, вуличного руху, санітарної охорони, бу

дівництва, місцевої торгівлі і промислу, суспільної опіки та 
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ці.лого ряду інших справ щоденного життя. Місцева поліція 

кає за завдання охороняти Ваше життя і Ваше майно перед 

тими, які намагалися б нехтувати законами. В кожній хви

лині в потребі Ви маєте право звертатись та жадати поліцій

ної охорони. Місцева поліціJІ співпрацює зі стейтовими і фе

деральними властями в справах зберігання законів та пока

рання проступників. 

В Злучених Державах ніхто не може бути позбавлений 
життя, волі або майна без справедливого суду та без нагоди 

бути вислуханим в обороні своїх прав. До завдань американ

еького уряду і судів належить обов'язок захищати такі основ

ІІі права всіх мешканців Злучених Держав, як громадян так 

і не-громадян, як свобода слова і преси, віровизнання, права 

мирних зібрань, права швидкого суду з безсторонньою лавою 

присяглих, зі свідками і обороною в кримінальних випадках. 

Вез виразного доручення суду в цій країні не можна перево

дити трусу або забирати будь-яку власність. Порушників за

кону ставиться перед суд з юрисдикцією в цій справі, в якій 

3акон порушено. Суд вирішує спори, карає проступняків за

кону та вияснює зна чення законів. 

Людина. 

Кожна поодинока людина в Америці, громадянин чи тіль

ки мешканець, вважає себе такою самою як всі інші і має на 

це повне право. Кожна людина має тут право довільно схо

дитися і порозуміватися з іншими і творити довільні організа

ціі. Кожний може належати до такої церкви і мати такі полі

тичні переконання, які йому найбільше відповідають і подо

баються. Всі права людини є хоронені законом. Кожний має 

право повної свободи рухів. Кожний має право стати грома

дянином та користуватись всіми привілеями, які з того ви

пливають. 

В цій країні немає жадних обмежень свободи рухів оди
ниці чи груп. Ви маєте право жити в такому стейті і в такій 

місцевості, в якій Вам тільки подобається. Те саме відносить

ся до Вашої праці. 

Як законний мешканець Злучених Держав, Ви маєте май

же всі такі самі права і обов' язки як кожний громадянин, за 

виїмком права вибирати (голосувати) і бути вибираним, як 

теж виконувати деякі праці, які з огляду на безпеку країни 

вимагають громадянства. Проте, і тут в поодиноких випадках 

допускаємі виїмки. Як згадано, Ви маєте повну свободу рухів 
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в цій країні. Ви можете теж виїхати закордон і вернутися на

зад, якщо одержите дозвіл на поворот. Вас можуть видалити 

з цеї країни (депортувати) тільки з передбачених законом 

причин, як: поповнення важкого злочину, виконування або 

проповідування та заохочування до незаконної активности 

проти уряду Злучених Держав, проституція і т .п. 

З другого боку, Ви мусите працювати, щоби. заробити на 

прожиток . Ви маєте додержувати своїх зобовязань, респек
тувати закони і платити податок. Ви зобов'язані посилати 

своїх дітей до школи. Тут існують окремі закони, які охоро

няють жінку від праці в нездорових умовинах. Якщо існує не

обхідність праці для матері, тоді існують публичні і приватні 

інституції, що заніма.ються та піклуються дітьми. 

Сім'я. 

В Америці чоловік і жінка мають ті самі права. Як ма

тері майбутніх матерей, жінки мають тут окрему увагу і по

шану. Діти мають в цій країні більше свободи ніж в будь-якій 

іншій. Батьки мають їх навчати і виховувати, але респекту

ючи їхню гідність як людських істот. Існують закони, що цю 

гідність охороняють. 

Кожний американський стейт має закони про примусове 

навчання дітей та контрольовані стейтовими властями школи 

вільні і рівні для всіх. Зі шкільними законами батькам не

обхідно познайомитись негайно після приїзду. 

Ваша дитина ходитиме до школи та вчитись разом з діть

ми всіх расових груп та релігійних віровизнань. В публичних 

школах немає навчання релігії, але строго зберігається толе

ранцію відносно осіб всіх релігій і рас. Якщо Ви бажаєте да

ти Вашій дитині інтензивне релігійне виховання, Ви можете 

посилати ії до місцевої парафіяльної школи. Там ця дитина 

вчитиметься всіх тих дисциплін, що приписані стейтовими за

конами і релігії. За навчання в парафіяльних школах треба, 

звичайно, дещо платити, бо вони не одержують публичних 

фондів. Якщо Ваша дитина ходить до публичної школи, Ви 

можете ії теж посилати на вечірні чи недільні науки релігії в 

поза-шкільні години. 

Американці докладають багато зусиль, щоби їхні діти ви

ростали вільні, здорові і щасливі. Затруднення дітей обме

жується стейтовими законами. 

Домашні обов'язки в Злучених Державах є спільною від

повідальністю чоловіка і жінки. Пересічні доми тут не мають 
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окремої домашньої прислуги. Домашню роботу виконують 

спільно всі члени родини. 

Ваша праця. 

В Америці кожна робота є добра і до кожної роботи тут 

ставляться завжди тільки з респектом. Ясно, що Ви, новопри

бу лі та не познайомлені ще ані з американською системою 

праці, часто не знаючи мови та взагалі напочатку, Вам часто 

доведеться виконувати простішу роботу та не доконче таку, 

яка відповідала б Вашому званню і Вашим можливостям. 

Проте, в Америці на жадній праці немає обмежень щодо мож

ливостей вибитися на відповідальні і навіть провідні пости. 

Згідно зі законом, на підставі якого Вас допущено до цеї 

країни, Ви повинні б бодай два роки працювати в поданій Ва

ми в документах професії. Але це в жадному разі не означає, 

що Ви мусите це робити, як Вам пощастить одержати кращу 

працю. Ви теж не вагайтесь за нею розглянутись. Важливе 

тільки аби Ви це робили гідно та не залишали за собою будь

яких неточностей чи нарікань. Не забувайте, що Вас всі спо

стерігають та по Вашій поведінці і праці вираблюють собі 

думку про Ваш нарід. Крім того, переселrенча акція ще не за

кінчена, ще багато Ваших друзів в таборах в Европі дожи

дають на своє спасіння та на виїзд до Америки. Якщо Ви на 

тому місці, де Ви опинились, добре поводитесь, солідно і уваж

но виконуєте Ваші обов'язки і Вашу працю, Ви тим у вели

кій мірі допоможете іншим та промостите і їм шлях до цеї 

вільної країни. Якщо з будь-яких причин Ви мусите змінити 

Вашу працю і маєте на це справді дуже важливі причини, по

розумійтесь насамперед з агенцією, яка допомоглаВам приїха

ти до цеї країни, отже зі ЗУ АДКомітетом чи іншим, через я

кий Ви приїхали. Незабувайте, що цей Комітет продовж двох 

років відповідає за Вашу поведінку, він теж є Вашим правним 

заступником перед властями. Тому необхідно, щоби про кож

ну зміну Вашої адреси чи Вашої праці Ви негайно повідом

ляли ЗУ АДКомітет. Це є Ваш законний обов'язок. 

В Америці вміють цінити працю і тут оцінять цілком пев
но теж Вашу працю, як Ви їі виконуватимете солідно. Часом 
Вам може здаватись інакше, але видержіть, не піддавайтесь 

хвилевим настроям. Прийде час і за Вашу працю Вас напев

но не омине заслужена нагорода, як підвишка платні, приді

лення на кращий пост та наділення відповідальністю. 

В більшості галузей американського затруднення перед-

- 23-



ба чується соціяльне забезпечення. В більшості випадків, го

ловно в торгівлі та індустрії, Ви зобов' язані законом платити 

малу тижневу вкладку до федеральної програми забезпечен

ня на старість. Майже в усіх випадках цю вкладку відрахо

вується вже фірмою, в якій працюєте, так само як федераль

ний податок. Таку саму вкладку за Вас платить теж фірма 

- Ваш працедавець. Це дає Вам право до пенсії після досяг

нення 65 років життя, а у випадку Вашої смерти виплачується 
відповідну суму Вашим спадкоємцям. 

Крім того, кожний робітник платить ще відповідний стей

товий і федеральний податок як обезлечення на випадок без

робіття. Зібрані в той спосіб гроші використовується для ви

плати тижневої допомоги для тих, хто хвилево не працює. Ви

сота допомоги та закони в цих справах є різні в поодиноких 

стейтах. 

Звичайно, ані обезлечення від безробіття, ані стареча пен

сія не забезпечують Вам того, що можна б назвати вигідним 

чи заможним життям. Бо в Америці кожний робітник вже з 

першого дня намагається робити відповідні ощадности та при

ватно забезпечити себе на життя, на випадок недуги чи ка

ліцтва. Тому теж Вашим першим обов'язком відносно Вас са

мих та Вашої родини є негайно обезпечитись. Всі ці наймо

дерніші форми обезпеченни на життя має Ваша рідна органі

зація, Український Народний Союз. Інформації про нього по
диблете на іншому місці в цій книжечці. 

-----•-----
ВАШІ НАRГОЛОВШШІ ЗАКОНШ ЗОБОВ'НЗАІПІВ 

Приїхавши до Злучених Держав на підставі т.зв. Акту 

Переміщених Осіб, ухваленого Конr'ресом Злучених Держав 

в 1948 році, Ви маєте два головні законні зобов'язання, що їх 
не мають інші Ваші теперішні співмешканці. 

Повідомлення до іміrраційиих властей. 

Ви законно зобов'язані повідомлити Комісара Іміr'рації І 
Натуралізації про кожну зміну Вашої адреси, як довго Ви не 
станете громадинином Злучених Держав. Ці зміни Ви повин

ні зголошувати на спеціильних формах поштових карток, що 

їх можете одержати в кожному поштовому уряді. Про зміну 

адреси Ви повинні повідомити найпізніше до п'ятьох днів. За 
членів своєї родини ці повідомлення висилається так: за осіб 

нижче 14 років життя Ви самі повинні виповнити і вислати 
nовідомлення, а особи старші як 14 років повинні робити це 
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кожний за себе. Отже за кожну особу треба виповняти і виси

лати окреме повідомлення про зміну адреси. 

Протягом кількох місяців після Вашого приїзду, Ви по

винні одержати з Вашинr'Тону т.зв. Карту Реєстрації Чужин

ців. Ви повинні цю картку дбайливо зберегти в доказ того, 

що Ви легально приїхали до цеї країни. Якщоб Ви такої кар

точки не одержали протягом шістьох місяців після Вашого 

приїзду, Ви повинні повідомити про це найближчий Уряд Ім:і

rраціі і Натуралізації. Картка Рестрації Чужинців є важли

вим документом, що його Ви повинні звернути при поданні 

про громадянські папери. Якщоб Ви цю картку згубили, Ви 

повинні зголосити це в найближчому Іміrраційному і Нату

ралізаційному Уряді та прохати, щоб Вам виставили нову. 

ПовідомленнJІ до Комісії Преміщених Осіб. 

Протягом 15 останніх днів перед першим днем січня і 

липня, отже два рази до року, Ви повинні зголошуватись до 

Комісії Переміщених Осіб, роблячи це на окремому формуля

рі, що його можете одержати від ЗУ АДКомітету. Ви маєте 

зголошуватися два роки після Вашого приїзду, отже чотири 
рази протягом останніх: днів кожного грудня і червня. Не за

недбайте цього важливого обов'язку. 

Реєстрація і вишкіл до військової служби. 

Кожний новоприбулий на підставі Акту Переміщених О

сіб мужчина, у віці від 18 до 26 років в день його приїзду до 
Злучених Держав, зобов' язаний впродовж шістьох місяців за

реєструватися в поборовій комісії своєї місцевості до військо

вого вишколу і служби на підставі Акту Поборової Служ

би з 1948 року. Юнаки молодші ніж 18 років, мають зареє
струватися впродовж п'ятьох днів після того, як вони скін

чилn 18 рік життя. Факт, що Ви зобов'язані реєструватися, 

ще не означає, що Вас покличуть до військової служби. Про

те, реєструватись зобов'язані всі і треба пильнувати, щоби це 

зобов'язання було точно виконане. Громадяни чужих країн 

мають право прохати звільнення від військової служби. Про

те запам'ятайте: хто раз просить звільнення від в1иськової 

служби, той на завжди тратить право стади громадянином 

Злучених Держав. 

ЗАНЕДБАННЯ ОБОВ'ЯЗКУ РЕЄСТРАЦП ДО ВІйСЬ

КОВОІ СЛУЖБИ Є КРИМІНАЛЬНИМ ПРОСТУПКОМ, ЩО 

ИОГО КАРАЄТЬСЯ ТЮРМОЮ І ВТРАТОЮ ПРАВ. 
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Податки. 

Ви маєте законний обов'язок платити всі ті податки, що 

nлатить кожний житель Злучених Держав. Якщо Ви затруд

нені на фармі чи в будьякій фірмі, Ваш працедавець має від
раховувати з Вашої заробітної платні т.зв. доходовий податок 

для федерального уряду. Висота цего податку залежить від 

висоти Вашого заробітку та від кількости осіб у ~ашій сім'ї. 

Це є основний податок. Кожного року Вам доведеться випов

нювати відповідний формуляр про Ваші приходи та за~лату 

податку. 

--------·--------

ЯК СТАТИ ГРОМАДНІШНОМ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ 

Кожний, хто приїхав до Америки на постійне, повинен 

завчасу подбати та заінтересуватись як стати громадянином 

цеї країни, хоча під цим оглядом немає жадного зобов'язання. 

Ви можете стати громадянином, або залишитись чужинцем. 

Право голосувати і бути вибраним є єдиним, що не прислуго

вує не-громадянам. В більшості стейтів вимагається теж гро

мадянства для виконування таких професійних практик як 

медицина та інші, як теж право до урядового затруднення в 

більшості обмежується тільки до громадян. 

Є три стадії на туралізації на громадянина Злучених Дер

жав: 

Першою стадією є Ваша т.зв. Деклярація Наміру, що ії 

часто називається теж "першими паперами". Цю деклярацію 

Ви можете зробити в кожному часі після Вашого приїзду на 

постійне поселення в Злучених Державах та якщо Ви маєте 

щонайменше 18 років. Відповідні формулярі на таку декля

рацію Ви одержите в кожному іміrраційно-натуралізаційному 

уряді, або в натуралізаційному суді. 

Другим кроком в цій справі є Подання про Натураліза

цію. Ви можете це зробити тільки щонайменше після п'ятьох 

років Вашого постійного побуту в Злучених Державах. Остан

ніх шість місяців перед цим поданням Ви повинні провести в 

тому стейті, в якому Ви вносите подання. Передумовою цеї 

стадії є, що Ви повинні мати свої перші папери щонайменше 

два роки, але не довше як сім років. Вимаганий законом вік 

при натуралізації встановлено на щонайменше 20 років і біль
ше. Інші передумови Ви довідаєтесь вже від Натуралізацій

ного Уряду. 
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Третім етапом в цій справі є вже сама натуралізація в 

Натуралізаційному Суді. 

В цілій країні існують всілякі курси, що допомагають в 

підготовці до натуралізації, засвоюючи Вам відповідне знан

ня англійської мови, американської історії та американської 

системи правління. 

Кожний дорослий член родини повинен окремо старатися 

про громадянство. Якщо батьки є американськими громадя

нами, тоді їх діти, народжені закордоном, та до 18 року жит
тя, стають громадянами автоматично. Діти народжені в Аме

риці є американськими громадянами без огляду на те, чи їх

ні родичі є громадянами чи ні. 

Всі формально-правні інформації щодо Вашого побуту в 

Злучених Держваах подано за "Провідником для Нових Аме

риканців", виданим Американською Радою Добровільних А

генцій для Чужинної Служби. 

--------•--------

УКРАІНСЬКИП НАРОДНИИ СОЮЗ 

Батько українського життя в Америці. 

На початку цеї книжечки зазначено, що Гі видано ста

ранням і коштом Українського Народного Союзу. Вам, зви

чайно, вже нераз доводилось зустрічати цю назву, а вже ціл

ком певно Ви мусіли з нею зустрітись, якщо тільки будь-коли 

навіть в найменшій мірі інтересувались життям-буттям аме

риканських українців. Український Народний Союз бо є бать

ком того життя, він є його організатором і його подвижником 

від самого початку зорганізованого українського життя в цій 

вільній країні. Тому теж не від речі буде познайомити Вас бо

дай в найзагальнішому з цею організацією вже при Вашому 

вступі на цю вільну землю Вашинrтона. 

Український Народний Союз статутова є братською запо

моговою організацією обезпеченевого характеру, заінкорпо

рованою в стейті Ню ДжерЗі та з правом вести підприємство 

обезпечення на життя в двадцятидвох стейтах Америки і чо

тирьох провінціях Канади. Він був зорганізований в той день, 

коли ввесь американський нарід врочисто обходить річницю 

свого першого президента, "батька своєї країни", Джорджа 

Вашингтона, отже в дні 22-го лютого точно 55 років тому, 
1894 року, в місті Шамокін, в стейті Пенсилвенія. його зорга-
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нізувала горстка перших українських піон1р1в на цій землі, 
створюючи в той спосіб основу під організацію, якій агодом 
судилося стати головною базою всього американсько-україн

ського життя. 

До головних цілей У.Н.Союзу статутаво належить: об'єд

нати братньо всіх американських українців і їх потомків, без 

огляду на їх походження та політичні і релігійні переконан

ня; нести моральну і матеріяльну допомогу своїм нещаснии 

і хворим членам та їх родинам; ширити між своїми членамк 

просвіту та дбати про їх духовий і матеріяльний добробут; до

помагати родинам і своякам та правним репрезентантам чле

на і залежним від нього особам на випадок його смерти, як 

теж справляти похорон та виплачувати посмертну запомогу. 

Так постановляє статут УНСоюзу. А його перші піоніри 

і основоположники означили ті цілі ще такими словами; зав

данням УНСоюзу є не тільки нести порятунок в біді, нужді і 

чорній годині, але також двигнути нашу іміr'рацію з духової 

темряви і невіжества, розбудити в ній приглушене почуття 

гідности, стерти з неї печать рабства та відкрити їй очі до 

світла правди і знання; давати матеріяльну і моральну допо

могу Рідному Краєві та допомагати йому в його змаганнях 

до здобуття волі і державної незалежности. 

Ці свої цілі УНСоюз здійснює з безприкладним успіхом 

вже довгих 55 років, стаючи центром і заборолом всього зор
ганізованого життя американських українців. Своїми високи

ми ідеями, своєю працею та невтомними, наполегливими зу

силлями УНСоюз вибився не тільки на найбільшу і наймо

гутнішу українську ·організацію в Америці, але й в цілому 
світі серед вільних українців, об'єднуючи сьогодні вже близь

ко 55,000 членів та розпоряджаючи майном, що перевищає 
11,000,000 долярів. 

Своєю культурно-освітною праце~, своїми публікаціями 

в українській та англійській мовах, УНСоюз з одного боку 

допоміг багатьом українським іміrрантам швидко включити

ся в американське життя та стати добрими американськими 

громадянами, як з другого боку він постійно скріплює в них 

свідомість їх украінського похо)І;ження та їх великої україн

ської спадщини, безупину закликаючи їх допомагати своїм 

братам в паневоленій Україні здобути і зажити таким вільним 
життям, яким вони самі користуються в Америці. Ці свої цілі 

УНСоюз здійснює головно при допомозі свого украінського 

щоденника "Свобода" та його тижневого додатку в англійській 
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мові, "Юкрейнієн Віклі". А з метою основно познайомити а

мериканців з віконими змаганнями українського народу та 

його культурними досягненнями, УНСоюз від деякого часу ви

дає кожного року бодай одну книжку в англійській мові про 

Україну. В рямках цеї акції видано вже багато високовартіс

них книжок з української історії і літератури. Всі вони здо

були собі широкий розголос в світі і іх сьогодні Ви знайдете 

в багатьох університетах і публичних бібліотеках не тільки в 

Америці, але й Англії, Франції та інших країнах. На публі

кації цих книжок та на стипендії для студентів, на допомогу 

різним американсько-українським культурним, релігійним ін

ституціям та на добродійні цілі, зв' язані з українським виз

вольним рухом, УНСоюз видав досі вже около мільйон доля

рів. Це тільки зі своєї каси, бо те, що зложена на ті цілі Сою

зовим членством та за ініціятивою Союзу, досягає багатьох 

міJІьйонів. У країнський Народний Союз зі своїми 4 70 відділа
ми на американському Континенті та зі своїми органами "Сво

бода" і "Юкрейнієн Віклі" взяв рішальну участь в допомого

вій та в переселенчій акції для українських скитальців після 

другої світової вій:r~и. 

Як УНСоюз вив'язується зі своїх статутових завдань, свід

чить факт, що досі він вже виплатин поверх 9 мільйонів доля
рів тисячам вдів, сиріт, калік і немічних, даючи їм значну до

помогу власне тоді, як вони ії найбільше потребували. Крім 

цього, Союз виплатин вже понад $1,500,000 титулом дивіденд 
та організаційних нагород. 

Членом У.Н.Союзу можна стати за посередництвом будь

якого з його 470 відділів. При цьому треба виповнити т.зв. 
членську аплікацію, відповідне прохання про прийняття, на 

підставі якого опісля видається членську грамову. Грамоти 

видається на обезпеченеві суми від 500 до 3,000 долярів для 
чоловіків та від 500 до 1,500 долярів для жінок. Союз має всі 
роди наймодерніших грамот обезпечення на життя для дорос

лих і для дітей. Членські обезпеченеві вкладки можна впла
чувати місячно, чвертьрічно, піврічно або річно. 

Це є Український Народний Союз! Своїм демократичним 
характером, своїм майном, своєю ідейною працею і службою 

американсько-українському загалові і зокрема паневоленому 

українському народові, він найбільше відповідає потребам і 

бажанням американських українців і в тому його сила. 

Справді гордістю сповнюється українська душа та надією 

і вірою наливається українське серце, познайо:м:люючись з 
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історією Українснюго Народного Союзу. Це бо тверді факти 

доказують велику життєздатність українського народу, тру

дящість українських рук, творчу снагу українського ума і 

шляхетність української душі. 

Обновити цей Союз свіжою українською кров'ю, збага

тити його новими українськими умами та новими українськи

ми вартостями є тепер великим завданням нової української 

іміrрації на цій вільній американській землі. 

Український Народний Союз. 

- ----·---
ВІДОЗВА 

Головного Уряду Українського Народного Союзу до Нових 

Українських Іміrрантів в Злучених Державах. 

(Ухвалена на річних зборах, дня 24 березня 1949). 
Нові Американські і Канадійські Українці, Браття і Сестри: 

Український Народний Союз вітає Вас на цій благосло

венній, бо вільній Американській Землі. 

П'ятдесятп'ять років тому українські піоніри в Америці 

створили цей Український Народний Союз, щоб "з'єднати 

братьно всіх американських українців і їх потомків без огля

ду на їх політичні чи релігійні переконання", щоб "нести мо

ральну і матеріяльну допомогу своїм членам та дбати про їх 

духовий і матерілльний добробут", щоб "двигнути нашу імі

грацію духово, стерти з неї печать рабства та відкрити їй очі 

до світла правди і знання" та щоб "давати матеріяльну і мо

ральну допомогу Рідному Краєві і допомогти йому здобути 

собі свою правду і свою волю в своїй хаті". 

П'ятдесятп'ять років Український Народний Союз най

більшим вкладом труду, праці і жертв здійснює успішно ці 

свої цілі, об'єднавши для них вже біля 55,000 найсвідоміших 
американських українців та здобувши понад 2--1,000,000 дол. 
майна. За тих 55 років Український Народний Союз створив 
історію і немає сьогодні ділянки українського громадського 

життя в Америці, яка не носила б його печаті, як і немає важ

ливішої інституції ані акції в Україні, що їх Український На

радний Союз не піддержав би та яким .він не допоміг би впро

довж цих п'ять десятків раків своєї історії. 

Коли під час і після Другої Світової Війни сотні тисяч 

у:країнців були змушені ворогом поІ<инути свою Рідну Землю 

і коли лиха доля розпорошила їх по всіх бездоріжжях світу, 

Український Народний Союз по своїм силам і можностям взяв 
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рішальну участь в зорганізованій для них допомоговій і ря

тунковій акції, що проявилося головно в цій величезній під

держці, що іх Український Народний Союз, його орган "Сво
бода" та ввесь великий загал його членства від самого по

ча тку дають Злученому Українському Американському До

nомоговому Комітетові. І коли сьогодні ця праця дає такі бла
городні наслідки, коли в кожному транспорті нових імігран

тів творять великий відсоток українці, то ці успіхи є теж ус

nіхами Українського Народного Союзу та його членства. 

Головний Уряд Українського Народного Союзу з вдовіл

лям і признанням стверджує що Ви, опинившись на цій віль

ній американській і канадійській землі, відчули і зрозуміли 

вагу і значення Українського Народного Союзу в українсько

му житті та оцінили його працю. Доказом цього може послу

жити факт, що протягом 1948 року понад 1,000 нових укра
їнських іміr'рантів в Злучених Державах і в Канаді стали 

членами цеї всенародної української організації, Українсько

го Народного Союзу. Деякі з Вас стали його членами вже в 

nерших місяцях, а то й тижнях після свого приїзду. Цей факт 

Ще більm наГЛЯДНИЙ В цьому році, бо між всіми НОВИМИ чле
нами, які вступили до Українського Народного Союзу в пер

ших місяцях 1949 року, вже около 80jf творять нові іміrранти. 
Стверджуючи це для історії, Головний Уряд Українсько

го Народного Союзу, з нагоди свого річного засідання, звер

тається до Вас усіх, тих, що вже приїхали і які ще приїдуть 

на цю вільну землю, з гарячим закликом: 

Вступайте в ряди Українського Народного Союзу! До

nоможіть здійснювати ці високі ідеали, що їх поклали в осно

ву цеї організації ії перші піоніри; допоможіть двигати цей 

тягар праці і обов'язків, що на неї наложили історія та важкі 

обставини українського народу. Долучіться до цего Україн

ського Народного Союзу для спільних ідей, для спільної пра

ці в спільних інтересах та для спільного добра нашого наро

ду, нашої громади, нас усіх разом і кожного зокрема. 

Сплетені американський і український прапори та друж
ньо стиснені руки на членських відзнаках У. Н. Союзу стали 

символом цієї організації. Закликаємо і Вас стати під цим 

символом! Злучімо наші руки, наші сили в дружній праці та 

під американським і українським прапорами йдімо до спільної 

мети, до кращого завтра! 

Головний Уряд Українського Народного Союзу. 



Пам'ятаfІте! 
ЯКЩО ВИ ПРИІХАЛИ CTAPAHHHl\1 

З.У.А.Д.КОМІТЕТУ: 

1. У власному інтересі повідомляти канцелярію 
Комітету про кожночасну зміну адреси. 

2. При першій можливості вирівняти свої фінан
сові зобов'язання за транспортацію та кошта, зв'язані 

з полагодженням іміrраційних формальностей. 

У всіх справах до Комітету звертатися на адресу: 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN RELIEF СОММІТТЕЕ, 

Р. О. Вох 1661, Philadelphia 5, Ра. • · 

----0----

ЯКЩО ВИ Є СВІДОМИМ УКРАІНЦЕМ ~ 

та бажаєте добра собі, своїй родині, своїй громаді 

і своєму народові, ви повинні негайно: 

1. Стати членом найстаршої і найбільшої україн

ськоі братсько-запомогової організаціі, УКР АІНСЬКО

ГО НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

За інформаціями в цій справі звертатись_ або до 

місцевих Відділів УНСоюзу, або безпосередньо до його 

головної канцелярЦ, на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
81-83 Grand Street, jersey City 3, N. j. 

2. Запренумерувати собі єдиний сьогодні в світі 

вільний, демократичний і справді всенародний що

денник "СВОБОДА". 

Члени Украінського Народного Союзу одержують 

"Свободу" по зниженій ціні. ·, 
КНИГ АРНН "СВОБОДИ" має на складі великий 

вибір українських книжок. Адреса "Свободи" : 

"S V О В О D А" 
Р. О. Вох 346, jersey City 3, N. j. 
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