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ПРЕЗИДЕНТ КЕННЕДІ 
ПРОПОНУЄ 10-РІЧНУ 

ДОПОМОГУ ПІВДЕННІЙ 
АМЕРИЦІ 

П Р Е З И Д Е Н Т ОСТЕРІГАЄ ПРОТИ КОМУНІЗМУ; 
З Д А ПІДТРИМУЮТЬ ПОСТУП І ВИСТУПАЮТЬ 

ПРОТИ ТІГР4НИ 
Вашингтон. — Презндеіл 

Кениеді 13-го березня на 
прийнятті дипломатів із кра-
їн Латинської Америки в Бі-
лому Домі виголосив промо-
ву, в якій говорив про 10-
річний план допомоги дср-
жалам Середущої і Південно' 
Америки, щоб можна було о-
чікуватн будучини. „яка с 
повна небезпек, але яка дас 
надію на ясні вигляди". Пре-
зидент зазначив, що і латин-
ські країни „мусять виявити 
волю допомогти собі самим". 
В цьому прийнятті взяло у-
часть 250 осіб, крім днплома-
тів також і представники 
Конгресу з дружинами. Прнй-
няття відбулося в червоній, 
енній і зеленій залях, а Пре-
зидент виголосив промову у 
східній залі, куди перейшли 
всі гості, зайнявши місце пів-
колом перед місцем, з якого 
промовляв Президент. Кенне-
ДІ ВИГОЛОСИВ СВОЮ 20-ХВИЛИН-
ну промову англійською мо-
вою, але до неї вплітав ча-
сто есланські речення. В про-
мові була згадка про те, що 
Президент думас про поступ 
всіх мешканців американсь-
них держав, а не тільки не-
чнеленянх упривілейованих. 
Президент виявив 10-пункто-
ву програму допомоги держа-
вам Латинської Америки. 1) 
10-річяий плян, щоб піднести 
життьовий рівень всіх амери-
канців, поширити освіту, злі-
квідуватн голод і створити 
основу до здорового СИОНОМІЧ-
ного розвитку. 2) Створити 
міністеріяльну Міжамерикан-
ську Економічну і Соціальну 
Раду, де всі країни Америки 
могла б предложити свої 
довготермінові програми. 3) 
Президент проситиме Конґ-
рес про призначення 5500 
мільйонів на допомогу латии-
ськни американським держа-
вам згідно з умовою в Бо-
ґоті. 4) ЗДА будуть лідтрн-
мувати всі місцеві об'єднання 
держав, скасувавши митні об-
меження. 5) Уряд ЗДА буде 
співпрацювати у всіх почн-
нах, які змагатимуть до по-
шнрення торгівлі. 6) 'Негай-
яа допомога харчами в рям-
ках програми „Харчі для ми-
ру". 7) ЗДА закликають на-
уковців із латинських дер-
жав до співпраці з амернкан-
ськнмн науковцями. 8f Не-
гайно поширити вишкільну 
програму для піднесення про-
мислу. 9) ЗДА прирікають, 
що оборонятимуть коисну ла-
тинську країну проти агресії 
ззовні, яка грозила б nopy– 
шенню її самостійностн. 10) 
Уряд ЗДА запрошує латннсь-

Т. С. Джет найменований суперінтендентом 

хі держави до культурної віг 
міни із ЗДА. Пя виміна пе-
редбачас приїзд студентів і:: 
Південної Америки до ЗДА і 
навпаки, та виміну вчителів. 
Президент заявив у своїй 
промові, . іцо американський 
нарід із приязню нідносить-
ся до кубинського і ДОМІ НІ ” 
канського народів і висловив 
надію, що і ті .два народи 
незабаром користуватимуться 
волею вільних людей, і бу-
дуть об'єднані з нами для о-
сягнення спільної мети". По-
кищо ця програма президен-
та Кеннеді коштувала б ЗДА 
тільки 1500 мільйонів, які 
зобов'язався дати як допомо-
гу Латинській Америці пре-
зндент Айзенгавер. Але Кен-
неді порівнював свій плян до-
помогн Америці з пляном 
Маршалла Европі і обіцяв, 
що ЗДА дадуть всі caolrpe– 
сурси на цю нову допомогу, 
щоб ця заплянована nporpa– 
ма увінчалася повним yeni– 
хом. Окремо Президент зга-
дав про комуністичну небез-
пеку на Кубі і сказав, що ще 
ніколи в історії Західня Пів-
куля не була так загрожена 
як це є тепер. Він казав, що 
заіснувала „велика небезпе-
ка". бо „Старий світ хоче пе-
ренести деспотизм до Нового 
світу". На думку Президента 
революція,, яка почалавя 177G 
року в ЗДА і в Каракасі у Ве-
несуелі в 1811-му році, ще не 
с закінчена, і що місія Захід-
ньої Півкулі це не с довер-
шеиа. Мешканці Західньої 
Півкулі, казав Кеннеді. му-
сять задемонструвати перед 
цілим світом, що економічний 
поступ і соціяльна справед-
ливість можуть бути якнай-
краще здійснені працею віль-
них людей в рямках вільних 
інституцій. Промову Прези-
дента зарекордували і nepe– 
давалн в радіових програмах 
в мовах англійській, еспансь-
кій, португальській і фран-
цузький. 

У Торонті помер Мирон Луцький 
Торонто. — В минулу п'ят-

ницю 10 ц. м. помер тут на 
69 році життя Мирон Луць-
кий, колишній сотник Укра-
Інськвх Січових Стрільців, 
президент Т-ва Сільський Гос. 
подар у Львові, власник ма-
стку Янчия біля Перемишлян, 
видатний кооперативний і 
громадський діяч. За німець-
кої окупації він жив у Люб-
лнні, а після війни переїхав 
до Канади, Він був молодшим 

братом відомого політичного 
і громадського діяча, кол. по-
сла і сенатора до Варшавсько-
го сойму, директора Ревізій-
ногоіСоюзу Українських Ко-
оператив у Львові, Остапа 
Луцького. Мирон Луцький за. 
лишив дружину Любу, брата 
Володимира й дві сестри — 
Ольгу Білинську та Наталію 
Стернюк. Покійний сотник 
Мирон Луцький був членом 
432-го Відділу Українського 
Народного Союзу в Торонті. 

Вашингтон, 
внутрішніх справ офіціально 
повідомляє, що секретар внут-
рішніх с п р а в Стюарт Л. 
Юдолл 9-го березня наймену-
аап Т. Соттона Джетта cynep– 
нтсндсіггом парків столиці. 

Т4. С. Джстт, після смерті! 
.:уперінтендеита парків столи-
ці ГеррІ Т. Томпсона 25-го 
'іютого ц. р. був діючим, су -
перінтендентом. Вістка про 
найменування п. Джетта мо-
же пнклнкатн окреме зацікап-

паркіс столиці 
Департамент лення та вдоволеиня сере 

громадян українського роду 
бо саме п. Джетт — як це іи 
формовано в „Свободі" з 10 
го березня, прийняв 7 берези:; 
на довшій конференції члені 
Якзекутнви Пам'ятника Шеп 
'іенкові під проводом проф 
Л. Добрянського та вияви; 
іедвозначне -зацікавлення т: 
виразні симпатії щодо з.шіп 
нення пам'ятника Шевченко 
-іі в столиці та виборі відпо 
відного місця, де цей иам'ят 
ник мав би стояти. 

У ЛОНДОНІ ПОЧАВСЯ СЕНСАЦІЙНИЙ 
ПРОЦЕС ПРОТИ совєтських 

ШПИГУНІВ 

Демократичний Дорадчий Комітет 
припинив свою діяльність 

Вашингтон. — 11-го берез-,тичного Крайового Комітету 
Иол М. Ботлер, а теперішнії! ня припинив свою діяльність 

Демократичний Дорадчий Ко-
мітст, який зорганізований 
5ув в 1956 році, але якого 
іе визнавали демократичні 

конгресові провідники, між 
іншими 11 спікер Палати Реп-
резентантів Сем Ройбирн та 
сенатор Линдон Б. Джансон 
Цей комітет зорганізував був 
тодішній голова Демонра-

голова цього ж комітету Дасая 
М. Бейлі повідомив пію йог. 
розв'язання. Скарбник Кра 
нового Комітету Метью Мек 
Клоскн заявив, що тепер яг 
буде того роздвоєння, що буг 
ло досі, бо дорадчий кЬміТСі 
вирішував по своєму пробле 
ми. а конгресовий провід пі 
своєму, не рахуючися з оніні 
сю дорадників. 

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ 
НЕ МОЖЕ УЗГІДНИТИ 

ДЕННОГО ПОРЯДКУ 

Представники протестантів і жидів -
проти федеральної допомоги приватним 

школам 
Вашингтон. — Представни-

ки двох протестанських opra– 
нізацій і однієї жидівської 
'пізнавали в Сенатській Підко-
місії Праці і Публічної Доб-
родійностн і заявилися проти 
федеральних позичок napoxi– 
яльиим і приватним школам, 
бо це с незгідне з констнту-
цісю. В Комісії зізнавали пре-
дставннкн Баптистського Об'-
еднаного Комітету в публіч-
них справах, Американсько-
го Жидівського Конгресу і де-
легат від Об'єднаних Протес-
тантів та Інших в справах се-
парації церкви від держави. 
Представник Крайового Това-

народів домагався, щоб сена-
торн додали до законопрбск-
ту про федеральну допомогу 
шкільництву клявзулю про 
те, шо цю допомогу можуть 
дістати ті шкільні повіти, які 
не противляться об'єднаЯ" 
ню шкіл для білих і кольоро-
вих учнів. Сенатська підкомі-
сія розглядає урядовий зако-
яопроект про федеральну до-
помогу публічним школам, 
початковим і середнім (гай-

Онгаційннй іішмi-v ік-i.i.-itii процес у Лондоні. Довга черга 
людей, наче перед входом до театру, в якому має відбутнсі 
главна прем'єра, очікує перед входом до історичного судо 
югр буднкку О.ід Іимі.іі, в якому почався процес проти и'и 
тьох осіб, обвинувачених у .(добуванні та передаванні Сой; 
там і.и.мішці, першого англійського атомового судна. Мі. 
щ'шіінувачі ними G ДВОЄ американців, іцо мають в Лондон 

свою книгарню. 

Лондон. — У Лондоні по- стежили від довгого часу зг 
чався в минулий понеділок 
13-го ц. м. судовий процес 
протії нової комуністичної 
шпигунської змови. Ця судо-
ва розправа стала для цілої 
Англії найбільшою сенсаці-
г.ю. Газети пригадують вияв-
ления шпигунської іи))ери 
Клявса Фукса з 1950 іюку 

скулам) в сумі ?2.298.000.000 1ІІ0 продав був Москві англін-
Це є частина широкого уря ігькі атомові тайни. Тепер на 
нового проекту про допомогуіяшй ^каржених г. б осіб: 37-
шкільництву від початкової річний Ґордон Арнолд Лонгс-
до університетів, що мав би 
в найближчих роках коштузп. 

риства за поступ кольорових ти уряд 55.625,000.000. 
і і 

Директор Корпусу Миру заявляє, що його 
члени муситимуть важко працювати 

Вашингтон. — Директор 
Корпусу миру Саржент Шра-
йвер заявив в інтервю на те-
левізії з сенатором республі-
канцем із Ню Иорку Кенне-
том Кітінгом, що ті доброволь. 
ці, які зголосяться до цього 
Корпусу, зовсім не матимуть 
„радісного зайняття", як дех-
то побоюється, бо їх чекає в 
чужих країнах „важка праця" 
Шрайвер відповів сенаторові 
Кітінґові: „Кожден, хто зго-
лоенться до нас із думкою про 

„радісну працю, дуже розчл-
рюсться, бо ніхто з амернкакч 
ців в теперішніх часах не прз. 
цював так важко", як цетре-
ба буде робити в Корпусі мн-
ру. В Корпусі миру треба бу-
де працювати в недорозвинг-
них країнах при важких жнт-
тьовнх умовах, серед іншого 
культурного рівня, при різній 
дієті, в країнах із чужими мо-
вами, деколи в околицях, шо 
є далеко від культурних цент-
рів, — казав директор lllpn"– 
вер. 

Почався масовий наплив пожертв на будову 
пам'ятника Шевченкові у Вашингтоні 

Порк. 

В АМЕРИЦІ 
ф Байкова, фірма Бріиґс дала 

працю 50-рІчному негрові Даґ-
лесові Вілліямові Джансонові в 
Лос Аиджелесі. який знайшов 
мішок із 5240,000 і передав їх 
поліції. Джансон їхав автом до 
бюра праці, де шукав праці, 
бо був безробітним. Крім того 
ця фірма винагородила шляхет-
ного знахідннка тіол, що дала 
4-річяу стипендію на студії в ко-
леджі його синові. 

0 Недавній президент Айзея-
говпр при кінці тижня виїхав на 
9 днів до Мексіко, де буде ЛОВИ-
ти рибу коло узбережжя і буде 
гостем нафтового промисловця 
Чарлза Джовнеса. Пані Айзен-
гавер виїхала до Мейн Ченс в 
Арізоні. де 4уде гостювати к!ль-
ка днів, І кудв вона виїздила в 
попередніх роках. 

ф 12-го бе'реаня в Гавані на 

Кубі розстріляли КОЛИШНЬОГО 
а м є р икаиського громадянина, 
Вілліяма А. Моргана. який ви-
Іхав був на Кубу і допомагав 
Кастрові перемогти тодішнього 
президента В а т 1с т у. Пізніше 
Моргай, який дослужився ранги 
майора і став кубинським rpo– 
мадянином, виступив проти Ка-
стра, бо переконався, що Кастро 
іде з комуністами. Кастро нака-
зав судити Моргана, і військс-
вий суд засудив Моргана на ка-
ру смерти. Кастро не розглянув 
апеляції Моргана, і військовий 
відділ розстріляв засудженого. 

ф Палата Р є п р є з є нтаїггів 
ухвалила законопроект, згідно 
з . яким федеральна скарбниця 
видасть иа допомогу дітям без-
робітних суму J305 мільйонів. 
Прийняття цього проекту відбу-
лося після короткої двогодинної 
дискусії. 

Ню Порк. - - 3 Комітету 
Пам'ятника Шевченкові ін-
рормутоть, що з поодинокій 
грамад наспівають повідом 
пення про небувалий досі єн 
гузіязм у жертвенності на бу-
tony пам'ятника Шевченков 
у Вашингтоні та про надзви 
чайну дбайливість sricцeви^ 
Шевченківських Комітетів, як 
гакож Відділів УКК та всіх 
ірганізацій у підготові та по-
пуповому розгоігганні збірок 
Рівночасно з цими повідом 
іеннями поодинокі громади 
ни почнншоть також надси-
чати і зголошувати свої по-
нертвн безпосередньо до цен'-
гралі. К р і м проголошених 
уже в „Свободі" вісток про 
більші пожертви від УгіСою-
іу та його урядовців і праців-
ників його канцелярії і В-ва 
„Свобода" і подібні пожертви 
від „Провидіння" та „Амери-
ки" і їх працівників, у прото-
колі з нарад Головного Уря-
ду „Народної Помочі" поди-
бусмо згадку, що ця братер-
ська організація також ріши-
ла пожертвувати зі своєї ка-
си на будову пам'ятрика 500.-
00 долярів. Перші більші зго-
лошення пожертв та самі по-
жертвн громадян Ню Иорку 
та їх установ і організацій 
вплинули до місцевого Об'сд-
наного та Шевченківського 
Комітетів. Більші пожертви 
зголосили чи склали: україн-
ська католицька парафія св. 
Юра - і 1200.00, Тво „Сд-

ИІСТЬ" - 3250.00. Т-во ,.Диі-
ітер". 361-ий Відділ УНС 
S 200.00. Український НароД-
ІИЙ Дім - ( 100.00, мір. Ан-
гін 7Іуцькнй - 100.00, Відділ 
ЗУА „Самопоміч" - S 100.00, 
Сатерпна і Юрій Венгрииог 
шчі — s 25.00 та Мпкола 
Влизнак І 5.00. Цілий ряд по? 
жертв вплинуло вже бе:ша-
'.ередньо до канцелярії Kja– 
Іового Комітету Пам'нтнні:г 
іПевченкові. І так: Олег U" 
іянськнй з Ютики надіслаї 
'. 100.00. М. Гаидзюк з Баші 
іенду, Н.-Дж.. - S 100.00 
Ілатон Стасюк пеііеслав і: 
Маямі, Флорида, — 100.00 
голова НТШ та крайоноіч 
Шевченківського Ком і т о т j 
проф. Роман Смаль-Стопьк”і 
- І 250.00, Курінь Пласту 
нок Юначок ім. Лесі Украй 
ки — як це висе раніше про 
голошено - 3 100.00. І. Кри 
вобок з Ню Иорку - S 50.0С 
Відділ УКК з Міннеаполіо 
- S 40.00. По ? 25.00 надіелг 
ли: Філія ОДУМ з Міннеаш 
лісу, Відділ Юного СУМА і 
Бінггемтону, Д. Янковськні 
І Д. Хабияа з Міннеалолісу 
Д. Петрівськнн з Міннеаполі-
су, -А. Чнпик з Маттапан 
Масс, 120.00 надіслав Г 
Мндллк з Ню Иорку. по S 10. 
00 надіслали М. Максимів із 
Нюарку. Д. Пілевнч з Джср-
зі Ситі, Т. Кубнадицькніі іг 
Толідо, О. Кузнмнна з Ню 
Иорку та цілий ряд інших, 
що поступово будуть прого. 
лошені. 

лсил. який є ніби канадійцем, 
але піюкуратура обіцяла до-
казати, що цс москаль. — він 
подавав себе ікіз за днректо-
ра промислової компанії, то 
знову за американського мор-
ського старшину. Двома ая-
глійськими громадянами є 55-
річннй Генрі Гавтон і його 
46-річна наречена Елізабет 
Джі, які працювали в морсь-
кій базі о Портлевді і відтіль 
внкрл;іаліі докуленти та пе-
редавлли їх ЛонгедейлевІ, — 
і 50-річннй Пітер Крогср та 
його дружина Гелен, які при-
були до Анг.ііі а австралійсь-
кимн пашпортами, але які 
насправді п як ствердила 
ФБІ американцями і нл ін-
ваються Морис і Льоля Ко-
ген з Ню Иорку, Когенн бу-
ли наче скаін”оіііьамії цілої 

Елізабет Джі і перехопили ї 
на гарячому, як вона переда 
ла иа вулиці в паперовому мі 
шку Лонгедейлові цілу пач-
ку внкіюденнх докі-ментів ТР 
іініуні:І'! великої військово') 
вартості!. Крім цього, тайні а-
ґентн вистежили, що Лонгс 
дейл naBlij'BaBCfl до КрбГВрІв 
Когенів, які мешкали на пе 
редмісті Лондону в скромно' 
му невеличкому будинкові 
Переведена, докладна ревізія 
в тому будинку знайшла піл 
килимом в кімнаті засекрече 
ні дворі до пивниці, де була 
модерно вивінуваиа нядавча 
радіостація. Знайдено в тому 
домі масу різних шпнгунсь-
кнх ..інструментів" та nenejH?– 
слані ще до Сонетів різні ви-
крадеиі тайні військові доку 
ментн. Большеяицьким шпн-
гунам залежало головно на 
добутті всіх подробиць, дцо 
стосувались до першого ан-
глійського атомово - нідвод-
ного човна, будованого г 
Нортленді. і до досліджуваної 
у тому порті нової зброї нію-
тн підводних човнів. Проку-
paiyjia не виявила, що саме 
шпигуни викрали. Доказом 
великого значення, що ІЇОІТ 
Англія прикладає до цієї 
справи, с факт, що оскаржує 
шпигунів сам генеральний 

Об'єднані Нації. - Нова 
понад одногодиннп розмова 
американського амбіїсадора 
нрн ОП Адлсн Стівенсонп ;: 
СОВСТСЬКНЦ міністром аакор-
донних справ Андік'єм Громи: 

і ком в минулий понеділок К) 
ц. м. в справі устійнення ден-
ного порядку теперішньої 15-
ої Генеральної Асамблеї Об'-
еднавих Націй знову не 
дала ніякого позитивного виє. 
ліду. Президент Генеральної 
Асамблеї Фредерік Боленд з 
Ірляндії заповів, що чекати-
ме ще до найближчого чет-
верга, після чого скличе Го-' 
ловну Комісію, яка склала-
ється з нього. 13-х віце-пре;ін-
дентів і сімох голів різних Ко. 
МІСІЙ ДЛЯ ІІрИЙНЯТТЯ w-j.іншії.. 
го рішення. Покищо відбува-
ються в цін справі тільки :ia– 
кулісові наради. ЗДА є далі 
і роти того, щоб передискуто-

вуватн на Генеральній Асамб-
деі всіх формально на ден-
ному порядку існуючих 31 
ічірав отриманих від мину-
юрічної сесії. Деякі члени 

ОП піддають думку, щоб те-
іер не виключати ніякої enpa– 
ви, але щоб визначити зго-
ри термін закриття Генераль-
ної Асамблеї на 21 квітня ц. 
р. та вирішити відразу, що всі 
справи, що їх не полагоднть-
ся до того часу, автоматично 
переходять на осінню сесію. 
Стівенсон не є засадничо 
проти того, щоб перемелювати 
всі ці справи, а тільки засте-
рігасться проти дебат над 
проблемою міжнародного роз-
зброєння з уваги иа иезакін-
чеиі ще в цій справі наради 
у Вашингтоні. Зате Москві за. 
лежить власне на новій серії 
пропагаидивних тирад у звя-
зку зі справою роззброєння. 
Громнко ніби заявив, що він 
погодиться на відкладення те-
перішньої дискусії над enpa– 
вою роззброєння, якщо в тра-

шпигунської операції та без- прокуратор Англії сер Реджі-
посередні.ми предапцями вн-іналд МеннінГГсм - Буллер, а 
краданнх тайн почерез силь-1 трибуналові проводить лорд 
ну зяконепііюпзну падпвчуІИпркер. Спідками прокурпту-
радіостапію л безлос^ередньото ірн будуть головно тайні аген 
сполукою до Москва. Агенти,ти. які виступатимуть ліпші 
англійської контррозвідки' мово. 

Флойд Петтерсон дальше мистеи,ь 
світу в боксі 

шо буде сіслнкаиа для цієї 
справи окрема сесія Об'сдна-
мнх Націй, иц що не хочуть 
погодитись різні інші країни. 
Генеральна Асамблея Об'єд-
наннх Націй , яка в минуло-
му тижні, 7 ц. м. зібралась 
їла закінчення своєї 15-ої се-
сії. вщюдонж цілого першого 
піжня не венлі була узгіднн-
ш. іцю що властиво вона мас 
їздити. ЗДА виступили 3 ПІЮ-

иозицісю відкласти на осінь 
всі справи з виїінятком enpa– 
вп ІСоиі'л, вибору комісій та 
бюджету для Коні”а, зате 
СССР рішуче настоює ла пе-
р( іюдженн.ч нової тісральної 
дебати над справою міжяа-
родного ІЮ:ІЗ6)ЮЄННЯ. Перего-
вори про роззброєння оста-
точно розбились 27 червня м. 
року, коли-то 5 і:омуністич-
ІІИХ країн вийшли л Женев-
:ЬКОЇ 10-ЧЛЄНИОЇ КОШререНЦІЇ 
оззброення. Багато меіппих 

так званих иевтральних 
:раїн хвилюються, що між 
-мбасадоіюм ЗДА Стівенсо-
яом і міністром СССР Громи-
;ом не можна було впродовж 

тижня дійти до згоди щодо 
денного порядку Генеральної 
Асамблеї і щодо того, чи тре-
ба розглядати такі справи, як 
комуно - китайської а г р є с ії 
проти Тибету, відносин в ко-
муністнчній Мадярщині. або 
американських летів над Со-
встським Союзом. За останні-
мн відомостями, вирішне зна-
чения для дальшої долі 15-ої 
сесії Генеральної Асамблеї 
матиме переведена в четвер 
минулого тижня тригодинна 
розмова американського ам-
басадора в Москві Люелина 
Томпсона з Хрущовим в Но-
восибірську. В минулий ПОНС-
іілок, в і д б у л о сь засідання 
тільки Ради для вірчих кра-
ін. але Генеральна Асамблея 
та її Політична й Спеціяльна 
Комісії були все ще нечинні. 

W . 4 
У Швайцарії відбулись тайні французько 

альжирські наради 
Туніс. - „Афрік-Аксіон" 

орган закордонно-революцій-
ного тимчасового уряду араб-
ськнх націоналістів з Альжи-
ру. виявив різні подробиці 
про тайні наради, які відбу-
лисі. в ШваЙцарП в мннуло-
му місяці між представника 
ми Франції і згаданого про-
воду альжнрсько - арабських 
іаціоналістів. Головним фіхін-
цузьким делегатом був ко-
іншніїї міністер Жорж Пом-

:ііду, а альжирських арабів 
репрезентував Ахмед Вумен 
дисель, який вів невдатні пе-
реговорн в минулому іюці у 
Ме.'іен у Франції. У тсперіш-
ліх тайних розмовах голов-
ною темою було припинення 
іоснннх дій в Л.'іьжирі. Фран 
іуди настоювали на проголо-

шення генерального перемн-
р'я перед офіційними nepero– 
ворамн. а альжирські араби 
пропонували перевести nepe– 
групування військ, щоб фрая-
цулькі війська стягнути до 

Інґемар Погансон Флойд Петтерсон 

міст, залишаючи край так мо- зв'язку. 

вити в сфері впливів араб-
ськнх партизанів. У тих на-
радах ніби не осягнено nopo– 
зуміння. але й не розбито 
переговорів: Тепер станови' 
ще обох сторін с предметом 
внутрішнього розгляді' в Па-
-шжі й Тунісі, осідку згадано-
го арабсько-альяшрського у-
-іяду. Справа безлосередніх 
'теін.іговор:в між Францією й 
альжпрськюіи арабами носу 
иулась в:іеііед унаслідку зая-
ін п р е з и д е н т а З'сдиненої 
Арабської Республіки Абделя 
1 амаля Нассера, який теж 
підтримує такі переговори. 
Тому, що альжирські парти-
аани користувались активною 
підтримкою збоку Нассера, то 
їм залежало на отриманні 
ііід нього також згоди на по-
розуміння з Францією. Hac– 
сер застерігається тільки про-
ти майбутнього політично-
військового союзу Альжиру 
з Францією, але не проти 
економічного й культурного 

У СВІТІ 

Маямі Біч. Фларида. — В по- :пюкавтованнй П є ттерсоном. 
неділок ввечері тут відбулася 
вже третя з черги зустріч зма-
гання за мистецтво с в і т у в 

Це змагання, що п р и н е с л о 
мільйони долярів прибутку. 
було одною з н а й б і льших 

боксі важкої ваги між амерн-1 спортовнх сенсацій і, наприк-
капцем Флойдом Петтерсоном j лад. „Ню Иорк Тайме" з 14-го 
та шведом Інґемаром Иогая- j березня подає на першому 
еоном (на фото зліва). Пере^ місці вгорі вістку і фотознімку 
міг Петтерсон оспорюваним j з цього змагання, а внизу 
знокавтуванням Иогаисона в знімку з виступу президен-1 Америка фінансувала кругло 50 
шостій рунді. У першій рунді та Кеннеді перед півдеиио-1 ^ ^ а ^ З ^ ” к Ч і в ' т Г ї д ' : 
Иогансон два рази знокавту- американськими дипломатами Л1ІЛ;1 п.ооо індивідуальних по-
вав Петторсона і са.м був раз (на прийнятті в Білому Домі. ЗІРКИ; австрійським „баверам". 

ф а західмм - епропейеькнх 
держил, які створили с п і л ь н у 
економічну організацію т. зв. 
Спільного господарського ринку. 
Не можуть погодитись, щоб прн-
Пняти одиостаПннП закон в усіх 
країнах проти творення гос-
подарських трестів 1 МОИОПОЛІ-
зування великими компаніями 
деяких ділянок промислу. Зате 
всі нони згоджуються щодо ОД-
ностаЛноІ митної політики. 

ф В Лккрі. столиці Ггани, су-
днли 4-ох вояків за їх провідну 
-)олю в бунті коло 100 ґгаяських 
зояків в січні ц. р. Одного з них 
засудили на смерть, одного на 
досмертну в'язницю, а двох по 
10 років в'язниці. Газети не по-
дшоть, у чому полягала їх вина, 
за якую треба було карати аж 
так суворо. 

ф Американська амбасада. у 
ВІднІ оприлюднила докладне 
звідомления про допомог '̂, яку 
Австрія дістала від Америки 
від кінця останньої війни. Зага-
лом Австрія дістала в різному 
вигляді поміч вартості! доклад-
ио на 51.300.397.258. З о к р е м а 

Ф В англійській конеерватяв-
ній партії існують поважні сио-
ри щодо господарської і колоні-
яльноі політики уряду прем'єра 
Геролда М е к м і л л е н а . Лідер 
скрайньоі-о правого крила н 
КонсерваятнвніА партії, лорд 
Селсбері, зрікся на знак демон-
страції гц)оти політики уряду 
головствії в своїй регіональній 
партійній станиці. В минулому 
році він зрікся головства в па-
латі лордів на знак протесту 
проти звільнення з в'язниці 
кипрського архнепнекопа Мака-
ріоса і переговорювання з ним 
на базі рівного з рівним. Лорд 
Селсбері був тим. ЯКИЙ ПЄРЄКО-
нав королеву Слясавету 11, щоб 
вона, після резиґнації Антоні 
їдена, новим прем'єром npii:uiu– 
чила Геролда Мекміллена. 

ф У Туреччині, в Яосіяді, на 
процесі проти колишнього npe– 
зидеита Селяля Баяра. flow 
прем'єра Аднана Мендереса t 
понад сотні їх найближчих спів-
робітннків. визнано винуватим 
Аднана Мендереса і трьох ін-
ших підсудних за стосування 
терору супроти шіртіАннх npo– 
Tiiiiiiiii.it: Прокуратор домага-
сться для них кари смерти. Цей 
„монстр - процес" триває, вже 

від 14-го жовтня міш. .року. 
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ДЕ ГОЛЬ НА КРУТОМУ ПОВОРОТІ 
Париж. - Зміст розмов де 

'олл з президентом Тунісі! 
""абібом Бургібою і досі трн-
іають в .суворій, таємниці. Але 

щодо змісту цісї епохальної 
іустрічі ніхто пластидо не мас 
-умнівів. І сам Бурґіба п сво-
х скупих заявах журналістам,, де; :кава на довший період 
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Забороло проти комунізму 
Уже довший час триває заініційована. ін-

спірована й широко підтримувана комуні^ 
стами кампанія за скасування Комісії в enpa– 
вах протиамернканської діяльності!, що іс-
нус при Палаті Репрезентантів Конгресу 
ЗДА і що у метою с викривати загрозливу 
для безпеки її оборони ЗДА підривну робо-
ту передусім комуністичної партії і комуні-
стичних агентур та експозитур у З'сдиненнх 
Державах Америки. Для боротьби з цісю ко-
місісю постають останнім часом спеціальні 
..громадські комітети", з участю подекуди 
поважних і шанованих, але й незоріснтова-
них громадян, які організують широку ак-
ЦІЮ ПИСЬМОВИХ ПрОТеСТІВ І Т е л е г р а м . ШКИ.ІЛ-
ннх до Конгресу з домаганням скасувати 
згадану палатну комісію, як „недемократнч-
ну". ..дискримінаційну" для американських 
свобід. ..погромницьку" і т. д. 

Колись викриванням підривних дій чу-
жнх агентур і поборюванням їх інфільтрації 
у громадське життя ЗДА та їх розкладового 
вплігву займалася вільна американська npc– 
са, часописи і журнали, які стежили за ру-
хом громадського життя і за всіма шкідлп-
внмн в ньому тенденціями. Після того, як 
комуністи добилися кількох судових вироків 
за нібито їх „знеславлювання", преса і 
жила свої безпосередні атаки проти окремих 
осіб, і ролю та завдання часописів перо5ра-
ла палатна комісія в справах npomaxepn– 
канської діяльностн, публікування переслу 
хань якої і виявлених підривних дій не під-
лягас судовому оскарженню. 

Тому, якби Конгрес пішов на вимогу 
інспірованих міжнародним комунізмом до-
магань скасувати цю комісію, тоді не стало 
б у З Д А вже жадного чинника, чіо ного зав-
данням була б охорона безпеки ЗДА і вмори-
канського громадянства проти комуністичної 
інфільтрації і розкладу., не було б кому пс-
рестерігати збаламучених комуністами і не 
раз несвідомих своїх дій американських пю-
мадян щодо наслідків, які можуть загрожу-
вати їм і американській демократії. 

Комуністи свідомі цього і тому докладе' 
ють всіх зусиль, щоб скасувати ідо комісію 
як забороло проти їхньої конспірації. Вони 
прекрасно знають, що їх шанси збільшилися 
б-на-ІОСл . якби була зліквідована ця неми-
ла їм комісія і якщо б вони одержали нсоб-
межеву можливість діяти в шкільництві, п 
церковному житті, в пресі, в радіо, в телеві-
зії, у професійних спілках і підприємствах. 

Але свідомі загрози, що могла б непомір" 
но збільшитися із скасуванням Комісії в 
справах протнамериканської діяльностн та-
кож і провідні громадські й урядові чинники 
ЗДА. У відповідь на всі петиції і нахабні 
домагання законспірованих прокомуніетнч-
них агентур скасувати згадану комісію. 11.'-
лата Репрезентантів, без огляду на партій" 
ну приналежність її членів, заявила цій Ко-
місії свог. повне довір'я і підтвердила апрсн 
бату її корисної праці. Широко підтримують 
потребу існування цісї комісії іі амернкппп. 
ка преса та американські патріотичні ft a ir 
тнкомуністичні громадські організації, 
крема американська Рада протії комуністич-
ної агресії, один із пропідннків якої Рой М 
Брюер у своїх пресових виступах з'ясував 
основно конечність існування цісї комісії, 
передусім в інтересі збаламуч”ннх комуні: 
стами громадян, дуже часто не лрнналежних 
до комуністичної паїггії і навіть несвідомих, 
ЩО ВОНИ д і ю т ь з а ЇЇ ІНСПІраЦІСЮ і н:г : ' : ть ВН-
кояують її завдання. 

Все цс дас підставу шрмти, н 

комісія в справах протшімсриканської діяль-
носій існуватиме й далі, успішно і з користю 
виконуючи ролю міцного демократичного 
зпборола проти ворожої конспірації. 

Нонґо, ОН і Москва 
, Минулої неділі скінчилася в столиці pec– 

публіки МалягасІ (колишній Мадагаскар), 
Тананаріві, 5-дснна конференція 18-ох най-
вя ітиіших конголійських діячів, на якій 
вони прийшли до повної згоди на базі пе-
ретворсния Конга'в конфедерацію самостій-
них державок із новим адміністраційним по-
ділом. Рішено в принципі навіть змінити 
назву держави на нову, що її проголосить 
наступна конференція. Обрано президента 
нової конфедерації п особі теперішнього прс-
ЗИДСІГГІІ КошГц, Жозефа Касавубу і затвср-
джсио давнішу угоду щодо тісної військової 
співпраці трьох провінцій, які розпоряджл-
ють більш - менш зорганізованими, але ма-
ло здисцші.:інованими віііськовимн форма-
цілми.'Про осягнену внутрішню згоду KOH-
ґолійські лідери повідомили генерального се-
кретаря Об'єднаних Націй і президента те-
перішньої Генеральної Асамблеї. 

Здавалося б. не може бути двох думок 
щодо підходу до такої події, як злагода між 
розсвареними проводирями будь-котрої кра-
їнн у світі. Зокрема, у випадку Конґа, — цс 
незаперечний факт, що одною з найголов-
ніших причин тамошнього хаосу було на-
магання першого конґолійського прем'єра 
Патріса Люмумби правити по-диктаторськи 
у зцентралізованій молодій державі, проти 
чого під разу виник сепаратнетично - від-
осередковии рух з марнвом громадянської 
війни. Отож, беручи „на здоровий розум". 
треба б усім, хто бажав добра тій країні, тіль-
ки вітати успішний внелід нарад розсварс 
них до цього часу конголійських провідників 
окремих провінцій і племен, хоч би навіть 
оелгнена ними згода не була ідеальною і 
хоч би вона буча тільки початком дальших 
нарад у цій справі. 

Ллє ні здоровий розум, ні добро Конґа 
не грають ніякої ролі в міркуваннях Моск-
вн. Внутрішня злагода, спокій і порядок — 
цс ж саме ті чинники, які діють проти інте-
ресіа МОСКВИ Й міжнородного комунізму. 
Тому вихований в Москві ватажок А,нтуан 
ґізенга, який здобув владу в конголійській 
провінції Орієнталь і претендує на владу в 
цілому Конго, дістав з Москви доручення не 
приймати запіюшення на згадану конферен-
цію в Тананаріві. Підтримуючи його, як ні-
бнто „легального" прем'єра Конґа, Москва 
водночас таврує всіх інших конголійських 
провідників, як „зрадників народу". Всі є 
зрадниками й ворогами народу — за виіінят. 
КОМ ТІЛЬКИ ТИХ, ЩО КОРЯТЬСЯ МОСКВІ І ВИКО-
нують її накази. Совстський уряд відразу 
поставився наскрізь негативно до вислілу 
конференції в Тананаріві. Практичний на-
слідок цьоїх) становища такий, що коли 
Москва іі далі поетачатимс Пзензі зброю та 
npoiiai;ui.iiK тіп. а західні чинники пасивно 
цьому придивлятимуться, то не зникне ма-
рпво хаосу п громадянської війни в Конґо. 

У зв'язку з сесією Генеральної Асамблеї 
ОН розгорнуться нові дебати над проблемою 
Конґа. Викликано до Ню Порку й голову 
місії ОН в КОНҐО, ІНДІЙЦЯ Расшвара Далла, 
якому коніолінськнй президент Касавубу 
одворто закидай сприяння комуністичному 
ватажкові Гізснзі. У тих найближчих деба-
тах виявиться, чи Об'єднані Нації підтрима-
ють конструїстнвні рішення конголійських 
щюподнрів. чи надалі толеруватимуть, а то й 
фаворизуватимуть комуністичних анархіє-

тів на зразок І ізенги. 

Сагари. Перша проблема бу-
де нагважча. Справжню бо 
гарантію можуть мати фран-
цу.,н в Альжнрі тільки збоку 
французької збройної сили. 
Чи погодиться альжнрське 
підпілля, а в майбутньому й 

комуні кат, що ного Видано 
після спільної наради нового 
соролл Марокко. Бургїбн й 

представників п і дпільного 
яльжврського уряду. - ка-
куть виразно, що де Голь го-
гбвий на переговори з пред-
гавникамїі підпілля, щоб до-

:оаорптнея в справі самовнз-
начення Альжнру. 

Певно, є поважні розхо-
їжсшіл між ВОЮЮЧИМИ erppo– 
иами. Перше з них - в enpa– 
ві перемир'я. Де Голь ува-
жає-цс за пеіісдумову nepero– 
ворів, підпілля вважає, що пе-
ремнр'л може бути вислідом 
переговорів, а не їх перед-
умовою. Де Голь уважає, що 
самовизначення може дати 
різиі висліди, підпільники вва-
жшоть. що вислід може бути 
лише один: самостійність. Дсгкі 
Голь уважає, що суверенність^ б' 
Франції над Сагарою є річчю 
безднекусійною. підпілля вва-
исас цю багату пустелю невід'-
емною частиною Альжнру. 

Розходження можна внра-
ховуватн далі. Але вони не 
виключають зговорення, бо ж 
коли б не було розходжень, 
то не треба було б псрсгово-
рів. Найважливіше тс. що тс-
пер усім ясно, що де Голь пе-
ре,йшов крутий закрут, яким 
для нього був перехп від га-
сла „Нехай живе Французь-
кнй Альжнр" з 1958 р. ЧЇІІЄЗ 
..самовизначення, але ні в л-
кому разі політичні перговори 
з підпіллям", до - - ..єдиний 
спосіб вирішити альжнрське 
питання це переговори з у-
сімн ПОЛІТИЧНИМИ ТСИДЄИЦІЯ-
ми, в тому ЧИСЛІ Н з підпіллям 
Фронту Національного Визво-
леннл (ФЛН)". 

Де Голь велика постать 
нашої доби. Було б дивно, як-
5и пін. зрозумівши нербхід-
чість нової (рорми вияву для 
великих націй, давши само-
стійність кі:іьканадцятьом ко-
пеніям, не бачив, що коли 
Конго маг право на самостій-
иість. то таке ж право маютт 
альжнрці, хоч - на його дум-
ку — вони ніколи не булі 
нацією. А коли конґолійці бу 
ли нацією? Сьогодні існує дв! 

держави під тісю ж назвою, і 
кожна з них складається ? 
племен, що різняться між со-
бою мовою, звичаями й навіть 
кровним походженням. Наці' 
бо відроджуються й народжу 
ються. і історія не є тут ріша-
льним чинником. Бо ж далеко 
частіше нації творять історію, 
як навпаки. 

Із скупих, хоч і оптимістич-
ннх, заяв Бурґіби виходить 
що де Голь остаточно вирі-
шив. що велич Франції ле-
ЖИТЬ В ЇЇ ДУХОВОМУ Й ГОСПО; 
дарському. політичному Гі ци 
вілізаційному впливі, проме 
нюванні. але шляхом вільної 
конкуренції, самою реальною 
iiairricno її в цих ділянках, а 
не шляхом примусу, не ич ба 
зі військової переваги. І це 
для де Голл дуже природне 
рішення, бо ж нема людини 
яка більше, як де І'оль. oipu– 
ла б у велич французького 
духа й геній французької на-
ції. 

Присутності! французьких ча-
схіпі у самостійній державі? 

Далеко легше розв'яжеться 
Егштання Сагари. Франція го-
тої:а на спільне використання 
її підземних багатств усіма 
де; .кавами, що лежать довко-
ла цієї пустелі, яка з леген-
дн перейшла в привабливу 
іііміість. Сьогодні 50'7 прн-
бутків з нафти йде в розпо-

ження альжирських адмі-
ративних чинників.ЇФран-
иогрднться на те. щоб во-
I:H,JH й у майбутньому до 

а Альжнру. В світлі пот-
Лльжнру і в" світлі ВЄЛИ-
інх інвестицій, що ЇХ П0-
jyc Сагара. підпільники 
и б поганими політиками, 

ко пі б питання кордонів по-
ставили вище від конкретної 
інистії на десятки років май-

бутнього. 
Нелегко буде розв'язати й 

питання правих противників 
усяких .поступок в Альжнрі. 
А.:с тиск мусульманського 
населеній тепер такий силь-
Ннй. що багатьом ясно: іншо-
го виходу нема. Тому фаиати-
ки втримання колоніяльної 
п ерхностн Франції в Альжнрі 
вменшаться числом і коли на-
т; і. виїдуть, то Франція дасть 
Зобі раду з питанням прнмі-
шения їх. Решта ж населення. 
Коли прийме думку де Голя 
про кінець колоніялізму, — 
та лишиться і вживеться в но-
-іі обстаїшнн. 

Нехай колоніялісти і вда-
-оть. що готові творити навіть 
підпілля проти власного уря-
ту, нехай погрожують пов-
станням проти всіх, хто хо-
т';в би відібрати Франції владу 
іад Альжиром, нічого це не 

принесе. Уряд в Парижі про-
бує заспокоїти населення, про-
бус навіть прощати різні грі-
хн для злагіднення атмосфс-
ри. В „процесі барикад" довол. 
суворі присуди впали проти 
тих. що опинились закордо-
ном, але звільнено всіх інших 
підсудних. Це — спроба ро-
зігрувати гарячі голови по-
між французами. 
ї Але багато, дуже багато за-
лежатиме від політичної зрі-
лостн й мудрости самих таки 
альжирських самостійників. 
Йкщо вони хизуватимуться 
своєю перемогою, якщо почут-
по помсти нададуть більшого 
значення, як історичній ко-
нечності, від якої, залежить 
майбутнє їхнього народу, як 
що амбіцію поставлять понад 
відповідальність, війна ще 
протягнеться. А в теперішньо 
му стані, це не принесе Аль-
жирові ніякої користи, бо 03-
начатиме багато нещастя, а в 
першу чергу зріст впливів Мо-
скви й Пейпінгу. 

Тому так переймається ці-
сю справою Бурґіба, тому так 
уважно до цісї справи ста-
внться Марокко. Чи псрсва-
жить їхній вплив на підпіль-
ля, чн вплнв Каїро і Москви 
— це є тут сьогодні питання, 
хоч ще не можна бути певним, 
коли переговори почнуться, бо 
обидві сторони ще не уточни-
ля своїх передумов. 

Тепер у світі запанувала мо 

КОРАБЕЛЬ -
„НАДІЯ" 

Минулого року, коли в Ню 
Иорку відбувалася чергова 
Генеральна Асамблея Об'сд-
наннх Націй, найбільшого 
розголосу набрала справа в 
московським диктатором Нікі-
тою Хрущовим. Бачачи, що 
жадного успіху не мас, він 
зпгрнмував своїм черевиком 
ісред делегатами ОН. Після 
того, як Хрущов від'їхав до 
Москва, преса заспокоїлася і 
зсі з полсппею зідхнули. 

Коли всі очі і уші світу бу-
ін звернеш до Об'єднаних На-
дій. без шуму і розголосу, з 
чорту Сан Франсіско. Калі-
форнія, відплив корабель — 
.Надія" (,.Говп"). Ідея ство-
;;ення такого корабля вннш-
шла від д-ра Вілліяма Болта, 
професора медицини у шпнта-
лі Джорд:ктавнського універ-
ентсту. 

В 1958 році американська 
морська фльота подарувала 
корабель ,.К о нстелейшен" 
приватній організації „Говп", 
і так переназвано корабель, 
що його завданням є служити 
медичною допомогою кедороз-
:ннсним країнам. 

HOPE — скорочене Health 
for People Everywhere. На 
цьому кораблі працює сімде-
сят осіб медичного ncpcona– 
лу. Різні добродійні і промн" 
слові організації Америки при 
чинилися до цісї акції мило-
го сердя. Паливо і ліки для 
цього корабля безплатно по-
тачають різні бензинові ком-
чанії і фармацевтичні фірми. 
Першою зупинкою корабля 
..Надія" с Дакарта в Індоне-
зії. Індонезійці внсловлюють-
:я про місію цього корабля 
з високим признанням. 

На кораблі систематично 
відбуваються лекції для індо-
неаійськнх лікарів і медичних 
сестер. Індонезійці приділили 
для мешкання медичному пер-
юналові „Надії" три будинки^ 
v індонезійський уряд nonpo– 
:ив американських фахівців Із 
чорябля „Надії" допомогти г. 
організації шпиталів. По ші 
тьох місяцях 
ве до Південної Кореї, Півден 
ного В'єтнаму, Пакістану. Ін-
дії і Японії. 

Своєю гуманітарною місією 
корабель „Надія" с к ріпить 
приязнь між тими народами, 
до яких Москва простягає 
свою захланну руку. 

І так, Америка завдяки до-
брій ідеї і добрій волі своїх 
громадян робить діло мнло-
сердя і заразом ширить серел 
економічно відсталих народів 
ідеї вільного світу. 

Мнрон Пн.шпсці. 

У СВІТІ ЧИТАЧА 

ПРО РОДОВІД ПАНА ЗАГЛОБИ 
Здавалося б. що ця. так до-

бре відома нам. літературна 
примара, яка цілими десятн-
літтями затемнювала у м и 

днвідуальннх подвигах героїв. 
Три фехтувальники з роману 
..Огнем і л е ч е м " — пан Ян. 
пан ПрДбіпснтаМ пан Міхал, 

польського загалу ярим шо-Тттевхнльно нагадують нам 
вінізмом. зникла нарешті в трьох мушкетерів Дюна і по-

Але справа не буде проста. їда на таємні переговори. Як-
Не згадуємо тут всіх трудно- що новий Президент ЗДА по-
щів. починаючи від проблеми ставив їх у стиль своєї робо-
ґарантій для свіюпейців у ти, то й інші раптом прнгада-
Лльжнрі і кінчаючи справою ли собі, що не всі кляснчні за-

1 . .1 і 1 і — і ,і 

огнях другої світової війни. 
Але її жнвучіть подивугід-

на. Сснкевичів пан Заґлоба є 
ще й досі патроном і надхнен-
ннком еміграційної Польовії в 
її реставраційних концепціях, 
його замасковану присутність 
відчувається в таємних кон-
шахтах варшавського уряду з 
Західньою Німеччиною. Не 
зважаючи на всі маніпуляції й 
іньскції комунізму, він панує 
і в душах молодого польсько-
го покоління, що так знамени-
то підкреслив свого часу Р. 
Лнсяк, рецензуючи книжку Я-
на Ґергардта „Луни Бсща-
дуф". Пан Заґлоба промовляє 
В нині з усіх публічних біблі-
отек до мільйонів американ-
ськнх читачів, до того ж про-
мовляс авторитетно. Адже ще 
недавно довелося читати реко-
мендації одного амернкансько-
го професора щодо лектури з 
світової літератури. Серед ду-
же обмеженого числа — бо 
ТІЛЬКИ ШІСТДеСЯТЬОХ — TBO-
рів знаходимо „Огнем і ме-
чом”,як обов'язкову „лектуру 
для кожного інтелігента". 

Тому, може, варто було б 
пригадати те, що вже забу-
лось, що, мабуть, для бага-
тьох і невідоме, а саме, що 
пан шляхтич-' Заґлоба дуже 
сумнівного походження, що 
це - звичайна копія, хоч ду-
же вдала. 

Про родовід пана Заґлоби. 
як і про джерело ще й сьо-
годні значного впливу Г. Ссн-
кевіча в ЗДА цікаві вістки 
можна знайти в творі В. Фелп-
са „Есеї про модерних повістя-
;нв". 

У 1876 - 77 pp. Сснкевіч по-
"іував у ЗДА. Величезний роз-
голос, що його здобув пін рап-
том свосю трилогією, завдя-
чус він психологічній KOHb– 
юнктурі. Це був час віднов-

І іспня романтизму з великим 
попитом на історичні романи. 

f t Сснкевіч дав зголоднілому чн-
тачеві те, чого він прагнув, — 
кольорптний, повний напру-
женої акції роман на 2.500 
стор., — „Хрестоносці" 700 
стор., „Родина Полансцькнх" 
600 стор. До яких небувалих 
розмірів дійшла популярність 
Сснкевіча в ЗДА, свідчать сло-
ва американського науковця 
Пльмена з приводу п'ятсот-
річчя Краківського універсн-
тету: „Америка вдячна Поль-
щі за три імени, — Коперника. 
якому винен увесь світ, Koc– 
цюшка, який пролляв свою 
кров за незалежність Амерн-
кн, і Сснкевіча, ім'л якого 
стало „домашнім словом" у 
тисячах американських рс-
дин". 

Пишучи про надмірно вслн-
кнн обсяг творів Сснкевіча, 
Фелпс завважує: „Не можемо 
не запитати, чи є який закон 
у побудові твору, що вимагав 
би так багато матеріалу. Го-
голь у своєму захоплюючому 
романі „Тарас Бульба" дас 
нам оце саме враження без-
межного в книзі ліліпутної ве 
личини". І далі: Його 
(Сснкевіча) твір раз-у-раз вн-
являс надхнення попередніх 
поетів і повістярів. Хто обіз-
ианий з творами Гомера. Скот-
та, Шекспіра. Дюма, той не 

сади перестали бути актуаль-
нимн в модерні часи. Напевно 
контакти між французьким у-
і'ядом і альжирськнм підпіл-
ляя уже є. Але вони npoxo– 
дять в таємниці, бо цс улегшує 
багато чого. Де Голь вміє 
тримати таємницю, підлільни-
ки також. Посередник, Бургі-
оа, також належить до людей, 
які вміють розігрувати склад-
ні й делікатні справи. 

Події можуть випередити 
летунську пошту, якою йде 
цей допис. Але можуть І прн-
пізнитнея. Та сьогодні аль-

сдинки в стилі цього францу 
за. В кольорнті й трактуванні 
історичних подій та патріо-
тнчному ентузіазмі мимоволі 
пригадується В. Скотї". 

Далі В. Фелпс пише: „Якщо 
хтось прочитає - дві частини 
„Генрнка Четвертого" (Шекс-
піра), а потім погляне на 
Заґлобу, автор цієї істоти стає 
негайно очевидний. Заґлоба 
— це польський Фалстаф, по-
дивугідна. проворна імітація 
правдивої речі. Він старий, бі-
ловолосий. товстюх, невнчср-
пннй жартун і гуморист, кра-
ищн при чарці, як у бою, а 
все ж рішучий, коли цього ви-
магас справа. — в кожній ос-
ковній рисі душі і тіла він 
схожий на безсмертну креацію 
Шекспіра. Копія, яку сміливо 
можна поставити біля орнґіна-
лу. свідчить про мистецтво ви-
сокої кляси". 

„Сснкевіч. мабуть. недоці-
июс скільки винен він Шекс-
пірові, або. ймовірно, він дещо 
вразливий в цьому пункті, бо 
вияснює: Якщо б'мені дозво-
лено зробити порівняння, я 
думаю, що Заґлоба є кращий 
характер, ніж Фалстаф. Стп-
рий шляхтич був добряга. Він 
боровся б відважно, коли б 
зайшла потреба. Шскспірів же 
Фалстаф це боягуз і тхір". 

„Якщо б останні два епі-
тети були дійсно точним окре-
сленням Фалстафа. — завва-
жив Фелпс до цього вислову 
Г. Сснкевіча - то він ніколи 
не завоював би собі так багато 
мільйонів читачів". 

До цісї завваги Фелпса трс-
ба хіба додати: Якщо б Сснке-
піч створив дійсну копію Фал-
стафа, щиіюго. некорнслнво-
го весельчака-гуманістя („Гу-
мор, що в мені, живе в кожній 
людині"), він ніколи не за-
воював бн собі ним цілі поко-
.-лшя польських читачів. Але 
позичивши собі нишком оцю 
знамениту креацію в геніяль-
ного драматурга, він одягнув 
її в шляхетський кунтуш, вди-
хнув у неї всю шляхетську ПН-
шалковатість і зневагу до по-
неволеного народу, і так виріс 
з блазня до величини надіо-
нального ідеалу. їв. СмолІй 

жнрська справа увіншла рі 
шуче в нову стадію. 

О. Д-внч 

потребує дальшого пояснен-
ня в цій справі. Вплнв Гомера 
СЛІДНПЙ У ПОСТІЙНИХ П0СТИЧ-
них заспівах, епітетах і ін-

І ШЕВЧЕНКО - ГЕНІАЛЬНИЙ 
І МАЙСТЕР ПОЕТИЧНОГО СЛОВА 

Інші історичні поеми ПІЄВ-
ченка: .,Іван Підкова". „Гаг 
малія". ,.Сліпий" (..Нсволь-
ник") написані під вражен-
ням українських народних 
дум та історичних пісень, 

УваЖНО читаючи твори Ulea– 
ченка. ми можемо з'ясувати, 
як виник у Шевченка задум 
написати поему „Сліпий". В 
одному із своїх автобіографіч-
них оП(7ВІдань Шевченко роз-
повідвс спочатку про свій сон. 
що був підсвідомим відчуттям 
мелодії рідної пісні: ..В густій 
і тихій октаві бурі мені почу-
.:ася мелодія нашої наїЮДНОЇ 
думи, .Думи про Олексія, пи-
рятивського поповича". Мсло-
ДІЯ СТИЛа ЧУТНІШОЮ. СЛОВЙ Н1І-
разніші. і. нарешті, такі вн-
разні, що я міг вторувати спів-
цеві і голосом і словами. І я 
вторував такі вірші: 

На морі синьому, на камені 
білому 

Яснип сокіл квилять^ 
проіз:иллс . . . 

(Шевченко. Твори. Том 2. К 
1936, іягор. ОГІОІ. 

Ця мелодія ие сходила : 
вим'яті поста і на другий день 
Пост думав про неоціненні 

І скарби рідного слова, втілені 
J в народних думах. В душі по-
ета підіймався протест проти 
чужої московської школи, де 
навчають всьому. ..крім розу 
МІННЯ СВОГО МИЛОГО рІДНОІ”О 
слова". Рідна мелодія хвилю-
вала поета. Не зважаючи на 
тс. що ..наближався вечір, чу-
довий весняний вечір", пост І" 
де в свою кімнату, беро папір, 
перо и атрамент і пише сні-
граф до першої частини свосї 
майбутньої поеми: 

На морі синьому, на камені 
білому . . . 

Мож.чиво. цією поемою бу-
ла поема ..Сліпни" („Нсволь-
ннк"). Так звуковий образ бу-
рі породив мелодію українсь-
кої народної думи, а потім 
.лова, і цс стало поштовхом 
(0 написання поеми „Сліпий", 
цо своїм змістом, формою і 
тилем була близька до укра-
нських дум про турецьку не-
юлю. 

Молодий дослідник Т. Кр-
чарннсць. порівнюючи Шсв-
ченкову думу в поемі „Слі-
ццй" з народними .думами, 
прийшов до висновку, що 
..глибоке розуміння і знання 
ішроднопоетичної творчостн. 
сиравжній поетичний талант, 
що виріс на народній основі, 
дали можливість поетові на-
віть у близьких до народної 
творчостн жанрах залишцтн-
ся цілком оригінальним" (Т. 
І. Комарннець. До проблеми 
ролі народної творчостн в іс-
торичній поезії Шевченка". 
„Збірник праць П'ятої Науко-
вої Шевченківської Конфсрсн-
ції". К. АН. УРСР. 1957. стор. 
22). 

Ш Є В Ч Є Н К О ШИРОКО BHKOpiC– 
стовував у своїй поетичній 
творчості стилістичні особли-

вості української народної пі 
ні. Але цс не було копіював 

на. Цс була цілком вільна. її 
рнгінальна творчість у стилі' 
стичних формах народної ні 
сні. 

У поетичній ЛСКСИЦІ lilt І! 
ченка часто знаходимо тішот 
для народної пісні подвіпіг. 
слова: срібло - злого, тяжко-
ва:кко, щастя - доля і opuii– 
нальні новотвори: загуло-cica– 
зало. журба-мова тощо. Шев-
ченкб часто вживає народних 
ІЮСТІЙННХ епітетів: вітер буй-
ини, синє море, темний гай 
СТСІ1 широкий, високі могили 
тощо. Шевченко корнстусп.с:і 
властивим народній носи 
психологічним пйралелізмом 

ОЛ. три шляхи широкії 
Докупи зійшлися: 
На чужину з України 
Прати розійшлися. 

Багато порівнянь у тлор 
сті Шевченка мають так 
народнопоетичну основу: 

Ні: той янір над водою, 
Степан похилиш! 

Як маківка на городі. 
Ганив розцвітала. 

Шевченко широко користу 
вавсл народнопоетичними сим-
золамн. Наприклад, у симво-
іічних обрааах голуба й го-

лубкн поет відтворює тяжке 
становище дівчини - сироти. 
В символічному образі заро-
стання шляху терном розлуку 
з батьківщиною: 

Плаче козак шляхи биті 
Заросли тернами. 

Майстерно внкорнстопуі: 
Шевченко й метафори. На мс-
тафорнчних поетичних обра-
іах майже повністю побудова 

-арл" особливо яскраво вняп-
іяється в иародопіссикін рнт-
ніці. Богданович вказує на ба-
атство і різноманітність рнт-

чікн Шевченкової поезії. В 
юемі „Гамалія" ритм зміню-
:ться 15 разів. Це свідомий 
,стетнчний засіб, який розв'я-
ус мистецьке завдання і мас 
:вос коріння в народній твор-
юсті. Зміни ритму обумовле-
іі зміною настрою, почуття. 

Шевченкові вірші пісенного 
кладу мають добре внявле-

ннй укіжїнськнй національ-
ннй кольорнт. Шевченко вда-
ться до найрізнородніших 
розмірів: то напружених, то 
стриманих, то жваво грацій-

на поема „Гамалія", що - за - t t H X - то майже танцювальних 

Ой, одна я одна. 
.'it; билиночка в полі. 

висловом Т. І. Комариная — 
..вся неначе дзвенить козаць-
кою славою і відвагою. Як і 
в народній творчості, природа 
тут бере активну участь у по-
діях, допомагає козакам - нс-
вільннкам у їх визволенні". 

; (Т. Комарннець. Фолклі.орні 
джерела поетики Шевченка. 

. Збірник праць Четвертої На-
уйової Шевченківської Кон-

Іференції". К. АН УРСР. 1956, 
І стор. 114). 
і Мелодійність віршів ,,Кобг 

(„Хустина". „У перетику хо 
лила". ..Якби мені, мамо. на-
мвсто". „Якби мені ЧЄРЄВН-
ки"). Використовуючи ритмі-
ку української народної піс-
ні. Шевченко не переспівує 
народні пісні, а творить свої 
оригінальні. Шевченко, — за-
значас Д. Чнжсвськнй, - - мнс 
лише шляхом збирання над-
бав скарб народної поетики, 
ні! Мова народної поезії ніби 
його природна мова". (Д. Чи-
жевський. Цитована праця, 

стор. 121). Те саме ПІДКРССЛІОС 
І Марістта Шагінян у своїй 
праці про Шевченка: „Мова 
у Шевченка з народом с п і-
л ь н а . . . поет не „брав у на-
роду" і не переносив до себе, 
а заспівав тісю самою мовою, 
якою народ уже співав і сам 
він розмовляв і думав з ди-
тинства". (Мариетта Шагн-
нян. Тарас Шевченко. М. 
ОГИЗ. 1946. стор. 13). 

Ритміка творів Шевченка 
надзвичайно багата й різно-
манітна. Але багатством рнт-
міки ие обмежується музнч-
нісгь віршів великого україи-
сьісого поета. 

Шевченко був великим ман-
стром римування... „Виходячи 
з принципів поетики фолк-
льору. Шевченко перший в 
українській поезії дав днво-
вижні зразки, найрізноматні-
шмх, нових свосю якістю рим" 
(ЛЛ. О. Стецснко. Із спостере-
жекь над римою в ранній 
творчості Шевченка. „Збірник 
П'ятої Наукової Шевчонкіпсь-
кої Конференції". К. АП Ур 
СР. 1957, стор. 33-34). 

(Далі буде) 

З СОВСТСЬКОІ ПРЕСИ 

„ДРУЖБА -НАРОДІВ" 

П(ю „дружбу народів" Со-
встеького Союзу дуже часто 
згадують московські npona– 
ґандисти. Але про те, як є во-
но насправді з тією дружбою, 
можна довідатися врядигодв з 
самої ж таки совстської преси. 

Кореспондент „Ізвсстій" А. 
Романов у етаттг „Людяна у 
двох вимірах" розповідає про 
студентку - росіянку А. Ісако-
ву і студента - киргиза Ал-
даніа Табалднсва. які побра-
лися у Москві в 1959 році і по 
закінченні школи переїхали 
працювати до Фруизе, столиці 
Киргизької автономної pecny– 
бліки. „Батьки Алдаша, — 
розповідала кореспондентові 
ця дівчина. — Роїмбек Табал-
дієв, директор Інституту еко-
номіки Киргизької Академії 
Наук, і його мати Хадича, рі-
шуче заперечували проти на-
шого шлюбу. За ті місяці. по-
ки я жила у них, я ніколи не 
говорила зі свекром, я не ма-
ла навіть права обідати разом 
із ним. У день народження на-
шої доньки чоловік був у мс-
нс в шпиталі і обіцяв прийти 
ранком наступного дня. Апс 
ні на другий, ані на третій 
день не прийшов. Я попроси-
ла медичну сестру подзвони-
ти додому, але сестра сказала, 
що її вилаяли і просили біль-
ше не дзвонити. Після цього я 
зрозуміла, що не можна далі 
миритися з тим. що в наш вік, 
у нашій країні, в родині вче-
ного - комуніста зберігся ось 
такий острівець минувшини". 

Кореспондент „Ізвсстій" від 
себе додає: „Якби Табалдісв 
відверто заявив, що він не по-
годжусться з нормами нашої 
моралі, що йому більше подо-
баються старі порядки, то, о-
чевидно, всіх бн це обурило. 
Але Табалдісв — занадто хят-
рнй чоловік, щоб говорити 
про. це відверто. А його това-
рнші - комуністи хочуть, оче-
видно. тільки 'формального 
каяття". 

Виризну аоіюжість кнргн-
нв навіть комупістів ар 
росіян московський KopeenoH– 
іент старається приховати та-

1 їсими туманиішн означення-
мн. як нехіть їх до „нашої мо-

Вступайтв є члени УПСоюзу: ралі" і ,,новвх аорядків ", 
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НАШИМИ ЩЕДРИМИ ПОЖЕРТВАМИ ЗБУДУЙМО У ВАШИНГТОНІ ПАМ'ЯТНИК, ДОС 
;": ШЕВЧЕНКА, УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ І АМЕРИКАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ! 

з життя ГРОМАД і ОРГАНІЗАЦІЙ 

Шкільний концерт УМІ в Ню Иорку 
Це вже не вперше читачі 

української преси знайомлять-
сл зі звітами про шкільні ім-
пімгзи Українського Музично; 
го Інституту (УМІ), в даному 
випадку про прилюдний кон-
церт 5-го березня шкільної 
молоді нкжоркської Централі. 

Програми цих концертів 
складені завжди суворо тема-
тично. стилево витримані та 
присвячені зправила творчості 
одного композитора., як налр., 
псіжлостанній —' Нестора Ни-
жанківського. або споріднс 
ним (хоч неоднаковим) сти-
лям, як иапр., останній — 
двох романтиків Р. Шумана 
і Ф. Шопена. Такі концерти, 
навіть в інтимній, майже до-
машній атмосфері „Літ.-Мист. 
Клюбу", мають для студію-
ючої молоді велике виховне 
значення. Вони розвивають її 

еСТеТИЧННЙ СВІТОГЛЯД І П1ДНО-
сять мистецький рівень, вонг 
привчають д и с ц и шиновано 
триматися і панувати над со-
бою на прилюдній естраді. во-
ни витворюють між виконав 
ЦПМІІ шляхетну і дуже корис-
ну конкуренцію. Але і для 
присутньої публіки ВОНИ НІ 
менше важливі. Не кажу вже 
про батьків, що переживають 
емоції зправила ще сильніші, 
ніж їх діти на естраді, але її 
лосторонні слухачі мають ня-
году спостерігати культурне 
зростання нашої молоді і фор-
мування серед неї нових мис-
тців. а в багатьох випадках 
і самі ці слухачі можуть здо-
бути користь із знайомлення 
з поважним репертуаром та-
ких концертів, що завжди су-
проводяться ф а х о в и м и по-
ясненнямк. А взагалі, — це 
симпатичніш прилюдний звіт 

Комітет Об'єднаних Українських 
Організацій м. Рочестеру, Н. Й. 

ВІДДІЛ УККА 

Неділя, 19-го березня 1961 року 
Заля ІСТМАІІ ТЕАТРУ 

Год. 6:00 вечора 

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
У 100-ЛПТЯ З ДНЯ СМЕРТИ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
В ПРОГРАМІ СВЯТА: 

СВЯТОЧНУ ДОПОВІДЬ ІШГОЛОСИТЬ Піннії. ЛІ. Г Л Д : і І Ш І . К І І И . 
Виступ Українського ІІ:щіїніалі,і Хору та Хору СУМА 

„ГОМІН"; 
Окремі сольові точки, v ннкопанні артистів Старішії ФКД-

ЧУК, Галини КОЛОДУ П-ТНМОЧКО. Григорія ЯРОШЕ-
ННЧЛ-МЛШ.КО. Яиіони МІІГКОГО, Марії І..НІМЦІВ та 
ЛИШ. ІІЛГЛ І ІІ; 

ГсцятанШ - Іршш ЛЛВГІВСЬКОІ; 
Виступ балетної пари: Лесі ВІЛОШІІЦЬКОІ І :і рос. тил 

ЗЛВАГИХИНЛ. 
- - Музичили супровід: 

Airroiiiiiu ЯРОШЕВІІЧ. Ірини КОСТИІІЮК. 
0 

Передиродаж квитків в крамницях: „КУТИ" 683 Гадсон 
Евс; „ Ш Е Р Е Л І р " , - - 558 Гадсон Еве., а в день концерту 

— при касі, від год. 12:00 ппол. 
УКРАЇНЦІ ГРОМАДЯНИ міста РОЧЕСТЕРУ 

н ОКОЛИЦІ! 
Масовою участю ра Святі докажім .що ми свідома Грома-

-да^Новипністю ігасусіх-вути в дні 19-го березня 1961 року 
на концерті" в честь найбільшого Сина України! 

Уваго! Увага! 
КЛІВЛЕНД і ОКОЛИЦІ! 

- - 1 і і і , , , ї ї a 

В П О К Л О Н І 

Великому Кобзареві України 
ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ 

УКРАЇНСЬКА ^ ^ 
ГРОМАДА ВЕЛИКОГО КЛІВЛЕНДУ 7 

- в л а ш т о в у є 

в неділю, дня 19-го березня 1961 р. 
в MUS1C HALL (Public Auditorium) 

в КЛІВЛЕНДІ 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
У величній програмі виступлять: 

Достойний Едвард О”КЛНОР, як головний промовець в ан-
глійській мові;' 

Проф. В. РАДЗИКЕШіЧ la вступним слоном; 
ЗЛУЧЕНІ' ХОРИ Гі супроводі симфонічної оркестри з „Зп-

повітом" Із каитіїтоіо „Біоть пороги" під орудою піюф. Я. 
БАРНИЧА: . 

Хор „ДНІПРО" а Кантатою" ..Вибір Гетьмана" та :і ..Іваном 
Підковою" в супроводі (Іюртспіяіїа, під орудою Е. СА-
ДОВСЬКОГО; 

Ірина ДУБАС з мельодсклямацісю „Наймичка" в cynpo– 
воді симфонічної оркестри; 

М. ТАРАСЮК — з відчитанням промови П. Куліша на по-
хоронах Шевченка і Д. ГОЛУБЕЦЬ - з деклямацісю 
..До Осиовяиенко" в англійській мові. 

ГИМНИ: Американський гратиме симфонічна оркестра. ук- S 
раїнський співатиме хор „Дніпро" враз із свят, громадою. 

П О Ч А Т О К А К А Д Е М Н - в год. 2 :30 по пол. 
КВИТКИ ВСТУПУ: І 

для дорослих - S?-OO; для молоді - S100. 
- . о v 

ВВЕСЬ ДОХІД З АКАДЕМІЇ ПРИЗНАЧЕНИЙ НА Л 
ПАМ'ЯТНИК ШЕВЧЕНКОВІ У ВАШИНГТОНІ. J 

діловий КОМІТЕТ jj 

Школи з u праці і кожночас-
ІОГО стану. 

Прослухавши останній не-
дільнин концерт, не можна 
Оівуватися позитивному і на-
лть надхненому тонові доодо-
гочцеиих рецензій на. анало-
гічні концерти. Ми масмо та-
лановиту справді молодь, що, 
не зважайчи на інтенсноні за-
4ЛТТЯ поза американською 
иколою, як курси украшо-
піавегаа, Пласт. Сум і т. п., 
jce ще знаходить час і снер-
Лю на поважне навчання iiy– 
зикн і добивасться рсзудьта-
ІІВ, які є, як стверджуй В ОС-
анніи своїй рецензії профе-

КОМУ НІКАТ 
гго.млдського КОМІТЕТУ ПА.М ЯТНИКЛ ШЕВЧЕНКОВІ 

В ПИТСБУРІУ. НА. 

Иитсбурґ, Па. — В неділю, 
12-го лютого в Українському 
Клюбі при 7-ій вулиці на Савт 
Сайді, відбулися чергові нара-
дн поширеного громадського 
Комітету Пам'ятника Т. Шев-
ченка в' Питсбургу,Нарадами 
проводив голова Комітету п. 
Дмитро Старощак, а секретар 
рювали Осип Головацький і 
Дарія Мазур. 

На порядку нарад стояли 
дві основні справи, а це: Вн-

.-ор американського Музично-(бір ділових комісій Комітету і 
справа запросин на ювілейне -о коледжу п. Р. Придатне 

анч, „тої якости. якої очіку-
-ться в лершоклясних музнч-
них школах нашої країни". 
З другого боку це свідчить 
гакож про педагогічний рі-
вень музичних виховників. 

Програму Шумана, складе-
ну з легеньких фортепіяновюс 
п'сс, виконали успішно моло-
денькі учні УМІ В. Луцак. П. 
Луцак. X. Чорна, А. Галамай 
(всі з кляси проф. К. ЧІЧНИ-
Андріснко) і найбільш надій -
ний з них І. Рак (з кляси 
проф. І. Соневицького). Д р у 
гий відділ концерту, складе-
.чий з поважної шопенівської 
літератури, виконали студен-
пі старших років з кляси п. 
проф. Е. ЧапельськоГ(Р. Ха-
бурська, що відограла Вальс 
Дес-дур), проф. К. Чічки-Ан-
дріенко (А. Галамай — Вальс 
а-моль і О. Баран — Ноктюрн 
е-моль) і проф. М. Банлової 
(Ю. Свари чевськнй — Прелю-
дія Дес-дур і Полонез ц-моль. 
X. Конашевич — Ноктюрн Ес-
дур і Вальс Гес-дур та Р. Нн-
кифорук — Полонез А-дур). 
На перше місце вибилися, 
звичайно, студенти старших 
років, вихованці проф. М. Бай-
лової, що їх гра, крім чистої 
техніки, визначається вже й 
порівнююче поглибленою ІЯ-
терпретацісю. Інформативн є 
слово про Ф. Шопена мав дн-
ректор УМІ І. Соневицький. 

Так, у нас с молоді талан-
ти. яким не тільки варт, але 
обов'язково треба" вчитися, не 

святкування репрезентаційно-
го хору „Кобзар" ІУ Филадел-
фії. Після ділової і вичерпної 
дискусії, проведеної в дружній 
атмосфері, для успішного пе-
реведення ювілейних святку-
вань покликано три ділові ко-
місії: Програмову, Мистецьку 
і.Пресово - пропаґандивну. 

До програмової комісії об-
рано: Осип Головацький. Ізи-
дор Луковськнй, Євген БІЛИН-
ський, а з-поза комітету вирі-
шено запроеннти п. Євгена 
Крука. 

До мистецької Комісії обра-
ні: суддя Микола Кудриць-
кнй і проф. Михайло Малюк., 
Дарія Мазур і Ольга Ключа-
нович. 

Замість Фінансової Комісії 
вирішено, що акцію фінансо-
вих збірок на місцях очолкг 
ють члени Шевченківського 
Комітету по громадах. 

-
зважаючи на недавну статтю 
Р. Левицького у „Свободі" під 
наг. ..Крайності",' в якій не-
правильио перебільшуст ь с я 
ролю „аматорщини". Мусимо 
не гратися, а поважно плека-
тн музичне мистецтво, що с 
невідмінною складовою частн-
ною всенаціональної культу-
ри. коли хочемо зберегти свою 
наці о н а л ь н у самобутність. 
Шкільні імпрези УМІ свід-
чать, що там така робота з ус-
піхом провадиться. 

Зиновій Лнсько 

Комітет Об'єднаних Американсько 
Українських Організацій м. Ню Йорку, 

ВІДДІЛ УБКА 
і 

Наукове Т-во ім. Шевченка в Америці 
Неділя. 19-го березня 1961 

год. 7:45 вечора 
Carnegie Hall 

154 W . 57th Street - New York, N. Y. 

П О К Л І Н 

ШЕВЧЕНКОВІ 
в сторіччя смерти 

И цілі контролі грошових 
п о ж е р т в на потреби Комі-
теї. Пам'ятника поміж грома-
ДЯІІ гвом Західньої Пенсилве-
нії обрано тричленну Конт-
ро.іьк, Комісію в складі: суд-
дя Микола Кудрнцькни. Пет-
ро Г”.іиванець і Террі Вінслов. 

Учасника нарад просвятили 
багат.. уваги питанню м и с 
іепькоі програми Ювілею. 

'Розваживши місцеві мис-
TfiUbKt можливості, а також 
ПОВагу Столітнього Шевчен-
ківського Ювілею не лише пе-
ред українською, але і амери-
хангькою публікою, — одно-
голк-но вирішено запросити 
на виступ у Питсбургу, в одній 
із імфелентаційних заль цьо-
го'міїта, одну із найкращих 
українських одиниць в ЗДА. 
мілиннії ХЬр ..Кобзар" із Фн-
ладслфії під управою проф. 
Рудницького. 

Також внріщено-Запросити 
поз:імісцсвих доповідачів в 
авг.ііні'ькій і українській мо-
вах Імена доповідачів nporo– 
лш - після одержання їхньої 
зголи на виступ в Питсбурґу. 

Ювілейний Комітет вирішив 
Ювілейний Комітет вирішив, 

щоб всі українські національ-
ні і пммадські імпрези в Пнтс-
бур.кчині в 1961 році присвя-
титн Ювілейнім Роковинам, 
пазі . ...і: їх Шевченківськи-
мн. Покищо взято під увагу 
тралпцінний „У к р а і н ський 
День' та прогульну кораб-
лем нл ріці Огайо. 

Дохід із цих імпрез прнзна-
чити на пам'ятник Шевченко-
ві v Ваишнгтоні. 

Ювиїейний Комітет зверта-
стьсл оцим до всіх українців 
Західньої Пенсилвенії, зокре-
х а до їхніх духовних провід-
НИКІІІ. до Хвальних Управ Ук-
раінч.ких Установ і Організау 
цій дати повну моральну і 
матерілльну піддержку в під-
готовчих роботах Шевченків^ 
ськогі) Комітету в Західній 
ПеВснлвенії. 

Спільними зусиллями всієї 
V;:IJ. :- Ч.І.І громади в Захід-
НІІІ ПенсилвенД віддано нале-
жин. поклін духовому провід-
никові українських поколінь 
— Тарасові Шевченкові — у 
соті 'І аіинн його смерти. 

Комітет Пам'ятника 
Шевченкові в ПитсбурО', Па. 
Український Н а р о д т В Ооюв — 
це о т о демократнчяа украІись-
ка ордтгька організація. Стнтш 
її членом, — це не тільні забеа-
ЦІ чіп м себе і ваших рідних маг 
ггріально, це значить бути 
співвласником іого надбань І 
внбвратн, чи бути вибраним в 

й о т керівні органи 

Зустріч Теребовельи,ів 
Заходом Ініціативного Комі-

тету відбудеться в неділю 19. 
березня в Ню Иорку перша 
зустріч теребовельців. Рано о 
9 год. в церкві св. Юра буде 
відправлена Служба Божа в 
наміренні живих теребовель-
ціїї на рідних землях і на за-
с.іанні, та панахида за помер-
шх. поляглих і замучених те-

ребавельцїв. О год. 10.30 піч-
неться зустріч в УНДомі, 140-
42 Друга Евню. Мета зустрічі 

прискорити видання про-
аам'ятної книги при Княжий 
город Теребовлю й Теребо-
пе.іьщину. Проситься npucu– 
іати матеріали, с п о м и н и , 

життеписи, описи звичаїв, ста-
рі пісні, зиимки, адреси тере-
бопельців і привіти (хво не 

17-ГО б е р е з н я Ц, р . В - llli-pil– 
турно - .Мистецькому luliooi ВІД-
будсться обговорення книжки І. 
Ксннана про творчість проф. В. 
Сі-пінського. -Говоритимуть: Б. 
Стебельськия, А. Малюца, Б. 
Ржепецькиа І Левко Чнкаленко. 
Початок о гоя, S-ia вечора.. 

Опиийте члеиами 9пкрамемсотв 
Народпого Союзу, а тим самим 

З-ЯІ-lbiiUUUUO– п- П. Шугай. 299 to 8 Ст.. , сЛтшаажамя Апт. 5, Ню Иорк 9, Н. И. 
Іищіятнвний Комітет г" майна оргажіаадт 

КОМІТКТ УКРАЇНСЬКИХ ВЬТЕРАХІСЬБДЩ 
ОРГДНІЗЛЦШ ТОРОНТА 

повідомляв з жа,іем Членів українських комба-
тантських Організацій і українське Громадянство 
в Україні і на чужині, що в п'ятницю, 10-го берез-

rta 19Ц1 року, номер на 70-му році життя 

НАШ ГОЛОВА 

МИРОМ Л У Ц Ь К И Й 
сотник УГЛ, 

колишній шеф штабу Бригади УСС, колишній 
шеф штабу 2-го Корпусу УГА, організатор і про-
відний член ЧНС.ІЄННИХ українських Організацій 

й Установ в краю і па. еміграції. 
Жидобма Пиііи.міди відбулягн н губату, 11-го бі-релип 

І'МІІ р о к у 11 КіШЛІІЦІ ПОХОРОННОГО ааВеДеШІИ Я . Кар . інмл . і : і . 
.і и о х о р о і і н і о б р я д и — в по їимі . і о і ; . ІЯ-го Гм ІІ.- .ЧПІ 1961 р . 
а иі-рі. аі МІЇНІІ . її.і Ч І П І П И Ш ц в н и т а р ІІросіІГКТ. 

РІЧНА ПОМУ НАМ'ЯТЬ ! 
За л прану Комітету Українських Ветеранських 

Opruui;umirt Тороита: 
М. D. ВІРУС — :нмт. Г0ДОЛЯ М. ФКДАК — гског-пці 

Ж 
Ділимося сумною вісткою 

- з Українськими Комбатантами і Громадянством, 
іцо дня 13-го березня 1961 році помер в Ню Норку, 

на 59-му році життя , після короткої недуги 

пполк. ген. штабу 

РОМАН В. ВОЛИНСЬКИЙ 
Щ 

Покійний иГн'о.іьвсит Військової Академії І професійний офіцер, був учасником 
Цп.-аіі. паїм.ч З м ц г и н ь . .кпи ІІ.ІІПІІИ в ' я з е н ь СОИСТСЬКИХ КоїІЦ-тиГіирІО, ЗГОДОМ, -аі. )НІН-
цер' .ІішІ.'.н. брав учшть у битві колч Бродів, довголітній член Головної Управи 

Брвтства І К рис an 11 Управа и ЗДА. відомий громадський діяч. 

ІЮХиіЧШ відбудеться la uoxopouuoro зшіедеіши 11. Нрсмн, при 129 Іст 
7-мц пул. в Пю Иорку. в ЧЕТВЕР, 16-го БЕРЕЗНЯ 1961 p.. в год. 9:30 ранку. 

ПАНАХИДИ відириплятьги в каплиці аох. заведення 11. Ярема, ири 129 К-т 
СЕРЕДУ, 13-го Г.і.іч.::нл ц. p., в год. 8:00 вечора. 

Просимо Членів Братства. Українських Комбатантів її Українське Грама-
дянство до участи о ПАНАХИДІ, в осрсд^-, в год. 8:00 вечора. 

ГОЛОВНА УПРАВА ̂ ВА кол. ВОЯКШ І УД УНА КРАНОВА УПРАВА Б-ВА УД УНА Б-ВО „БРОДИ-ЛЕВ" 

В ПРОГРАМІ: 
Промови: голови НТШ — upotji. Гомина СМАЛЬ-СГОЦЬ-

КОГО і сенатора Дж. ДЖКВІТСА; 
Проклямаціл Шевченківського Року посадником Робгртом 

ВАГНЕРОМ; 
Український .ч̂ p̂ „ДУМКА". — в числі 150 осіб; 
СИМФОНІЧНА ОРКЕСТРА дир. Іван ЗАДОРОЖШІП: 
Артист Свген КУРИЛр — рецитація; 
Марія ЛНСОІЧІт^^сопраіі Ню Порк Ситі Опера; 
Осип СТЕЦУРА — баритон, оперний співак. 

Псрсдпродаж білетів в Українських Книгарнях. 
В суботу і неділю - при касі Сагпедіс Hall. 

0 

Субота, 18-го березня 1961 
год. 7:30 вечора 

в У І І Д О М І - 140, 2-га Еаеаю — ню п.чи;. 

БЕНКЕТ - ЗУСТРІЧ 
УКРАШСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА 

З НАУКОВЦЯМИ 
з нагоди , 

СВІТОВОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ 
НАУКИ. 

Товстмастерами на бенкеті будуть: 
адв. Р. ОЛЕСНИНЬКИП І ред. І. КЕДРИН-РУДНИЦЬКНИ 

В мистецькій частині виступлять: 
.Марта КОБРІШ-КОКОЛЬСЬКА, сопрано, прн акомпань^ 

яменті п. Голі КЛІІМ та відомі пнсьменники-гуморнсти 
Ікай КЕРШІЦЬКИП (ІКЕР) і Микола ПОНЕДІЛОК. 

Вступ - 56.00 від особи. 
- УКРАЇНЦІ НЮ ИОРКУ й ОКОЛИЦІ -

сносю численнию участю вшануймо пам'ять найбільшого 
Сина Україмн. 

t 
Ділимося сумною вісткою, що наш 

Найдорожчий МУЖ, С И Н і Ш В А Г К Р 

ПІДПОЛКОВНИК 
Роман В. ДОЛИНСЬНИЙ 

номер, після короткої недуги 
13-го березня 1МП року, проживши 59 років. 

Горем' прнГінті: 

ТАТЯНА — дружина 
Мати 
Ярослав і Ірина ЗАКАЛЯК — шваГрн 
Дмитро АНДРІЄВИЧ - шваїср 

ПОХОРОН відбудеться Із BOX. ааведення Н. Яреми, в 
ЧЕТВЕР, 16-го БЕРЕЗНЯ ц. p., в год. 9:30 ранку, до цер-
і.ви св. Юра в Ню Иорку. 

-ЗАУПОКІЙНІ ПАНАХИДИ будуть підправлені у пох. 
чаведсині П. Ярема в Ню Иорку, у ВІВТОРОК. 14-го І СЕ-
І'ЕДУ. lS-ro БЕРЕЗНЯ 1961 p.. в год. 8:00 вечори. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ - ЦЕ СУТО ДЕМОКРА-
T1141W УКРАЇНСЬКА БРАТСЬКА ОРГАИ13АІЦЯ. СТАТИ ї ї 
ЧЛЕНОМ - ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ І ВАШИХ 
РІДНИХ МАТЕРІАЛЬНО. ЦЕ ЗНАЧИТЬ БУТИ СШВВЛАСНІЬ 
КОМ ЙОГО НАДБАНЬ І ВИБИРАТИ. ЧИ БУТИ ВИБРАНИМ 

В ЙОГО КЕРІВНІ ОРГАНИ. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів 

УНСоюзу 
в Шнкаґо й Околиці 

В сьому р ічницю смерти 
нашого Незабутнього М У Ж А і Б А Т Ь К А 

о. Теофіля НАЛИНИЧА 
і тринадцяту річницю смерти 

нашого Найдорожчого Б Р А Т А і ВУПКА 

Мирона ЯРОСЕВИЧА 
б. судді в Отрию, 

:іамість квітів на могили, 
складають - на У ВАН і НТШ 

S 30.00. 
ЦІЛІША і ЩОБОМИР КЛЛИИІІЧІ 

Ірвіїггтон, 8-го березня 1981. 

В суботу, дня 18-го березня 1961 р. 
ОКРУЖШ1П КОМІТКТ ВІДДІЛІВ УНЄОЮЗУ 

в ШНКАҐО 
скликас 

СВОЇ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
в год. 7:00 вечером 

в СОІОЗОВОМУ ДОМІ - прн 843 Вестерн Евсню. 

До участи н Зборах управнеііі головні Коїггрольорн, rtwioii– 
іінА РидіїиА, Члени Управи Окру-жиого Комітету та Дслс-

гати Відділів УНСоюзу: 

22, S3, 35, 80, 100. 100, 107, 111, Ш, 125. 181, 17в,. 
190, 214, 216, 220. 221, 222. 243. 252. 259, 301, 335, 

379, 399, 415, 423, 425, 472, 499. 

Яіацо в означеному часі не буде відповідної кількостн 
Делегатів, то Збори відбудуться в тому самому дні І місці, 
одну годину пізніше. 

Кожний Відділ повинен ніи лати на Збори по з делеґа-
тів від перших 500 членів, та по одному делегатові від 
кожних дальших 500 членів. 

На порядку нарад: :шітн :і діпдьностя Управи за 1960 
рік. уділення абсолюторіі. вибір новоі Управи на 1961 рік. 
та наміченим плину праці на будучий діловий рік. 

Союзові Відділи повинні взятя нкналчис.існиішу участь 
її цих Зборах. 

О 
ЗА ОКРУЖНИП КОМІТКТ ВІДДІЛІВ УНСОЮЗУ 

в Ш И К А Ю : 
Тарас ІІІІНКУ.ІЛ. Михайло ХЛГШ. 

предсіднні: секретар 

оагшггагшг-їімшйгз і? SQQQQQS?SQQ; 

ДІТРОЙТ, Миш. 
У мистецькій частині : 

Неділя, 19-ГО березня 1961 року 
ПОЧАТОК - 3:00 ГОД ПО ПОЛУДНІ 

і 

ФОРД АВДИТОРІЯ 
(Вудвард і Джсфорсоп) 

ВЕЛИКА АКАДЕМІЯ 
у 100-ліття смерти 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

НАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ 
МІШАНИЙ І Ж І Н О Ч И Й ХОРИ „ТРЕМБІТИ' 

ІЯ ЯІАЦЮК — сльо-спів. 
Запрошуй всіх Українців у Мншиґсн і Околиці 

ДІ.10ННН ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ К О М І Т Е Т 

Увесь чистий прибуток призначений на пам'ятник 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА у ВАШИНГТОНІ 

і^та? ' я^ ' ?^ ЮГі^тттіТіпгщгїГгГїГігхг.'ятгуїтпгж^ 

-



СВОБОДА, СЕРЕДА, 15-го БЕРЕЗНЯ 1961 Ч. 48. 

9 П Р А Ц Я 9 
9 HELP WANTED FEMALE 9 

господиня , 
Досвід, англійська мова, нижче 
40 років, до родини з 3-ма діть-
ми в Great Neck. Власна кімна-
та І лазннчка. S4300 на початок. 

Телеф.: HN 60396 
Понеділок або второк по 7 год. 

9 КАІ'і КН - КНИЖКИ 9 

Релігійні 
ВЕЛИКОДНІ КАРТКИ 

(надзвичайно гарні). 14 шт. за 
1 дол., також з Вашим прізвн 
щем — Ю шт. за 1 дол. Пере-
склка моя. A. Janushewsky, 849 
N. Winchester Ave., Chicago 22, 
!Uinois. 

MISCELLANEOUS 

П О Р А Д Н И К 
Mrs. SHARON 

у всіх Ваших справах. ГОноряті 
7-ма мовами. За іш(юрмацінми 

тел.: SWarthmore 8-2903 
в Джерзі Ситі. 

Зі Спорту 

m i U N M n i w — M M t 

JB ЧАСІ 
1 ПРОСТОРГ 

ІГеев 
Ц і н и St.ee 

- S V O B O D A " 
tS Orand St.. jersey City. N. 

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 
НА ПЕРШОМУ МІСЦІ 

„Чорноморська Січ" — 
Вулбрідж Мадяри 3:1 (1:0) 

Нюарк. 5-го березня 1961 р 
- В д р у г е в цьогорічному 
футб. сезоні (перший раз вн-
слід був 6:4). „Чорноморська 
Січ" перемогла дружину -мп 
дярів м. Вудбрідж. 

До цих змагань противник 
займав перше місце 10—гор 16 
точок, на другому місці три 
малась „Ч.Січ" 9—гор 15 то 
чок. 

Обидві дружини разом з ма 
дярами Ню Бронсвік (що ма-
ють втрачені 4 точки) с го-
ловннмн кандидатами на чем-
піонат дивізії — південь.. Са-
ме тому ці змагання були над-
звичайно важливі для обид-
вох партнерів, нащастя з них 
переможцем в и й ш л а наша 
дружина. Щодо самої гри, то 
вона проходила не на дуже 
високому рівні, як цього мож-
на було сподіватись. 

Висока ставка, як і довша 
перерва сезону можливо були 
прнчинамн.В першій половині 
гри в 14-й хв. мали мадяри 
„о д и н а д ц ятьметрівку", яку 
одначе фатально перестрілив 
їх змагун. 

Це мабуть і зломило дух 
дружини, що було на руку 
нашим „Чорноморцям". Пер 
ші ворота гри здобув Луценко 
з гарної подачі Гури в 34-й 
хв. Вирівняння через непо 

REAL ESTATE 

ДОМИ - ІНВЕСТИЦІЇ - МОРТГЕДЖІ 
БЕЗКОШТОВНІ, ФАХОВІ ПОРАДИ. 

Найбільше українське Йіоро на Квінгі, яке не ішклшдас 
коштів за оформлення мортіеджів. 

На цьогорічний весняний солоп, ми приготовили ний 
більший вибір ДОМІВ, у неіх околицях. 

Цього тижня ми пропонуймо оглянути такі доми: 
FOREST H1LLS - 3-Р”Д . мур. дім. :. городом і ^Рйжем^б 

кімнат для власника і (ІвГілЮ ренту. І отівкою S1O.O0P. 
REGO PARK - нові дно і три-род., мур доми. Мешкання по 

б і в кімнат. Готівкою 58.000. 
JAMAICA HILL - 12 РОКІВ пошт 2-род.. мур. осібнпк, з чу-

довим городом.. Готівкою 56,000. 
Звертайтеся тільки до української фірми: 

UN1TED REAL ESTATE CO. 
І В. К У З Ь М И Н С Ь К И Й 

170-13 Hillside Avenue - JAMA1CA, L, L 
Tel.: OL 8-6330 

ПРИДБАЙТЕ ДЛЯ СВОЇХ ДІТЕЙ ! 
ПИТАПТЕ ПО КНИГАРНЯХ! 

Найкращий підручник для початкових кляс 
рідиоигкіїьного і українського парафіяльного 

шкільництва — 
це 

МИКОЛИ Щ Е Р Б А К А 

ВІРШОВАНА АБЕТКА 
що появилася в розпродажу 

у виданні УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮ35 J л і „СВОБОДИ". 
0 

Ілюстрації - ЕДВАРДА КОЗАКА. 
ЛЮКСУСОВИЙ, К Р Е Й Д О В И Й , Б І Л И Й П А П І Р . 

ЦІНИ - 1.50 дол. 

Замовлення і належність слати на адресу: 
S V O B O D A 

P.O.Box 346 - Jersey City 3, N. J. 

трібне непорозуміння під вла-
енн.чн воротами здобули ма-
дярн в 56-й хв. і 

При стані 1:1 завзятий змаг 
тягнувся до кінця гри, коли 
врешті „Чорноморська Січ", 
взявши знові і н і ц і я т и в у, 
здобула прекрасних двос во-
ріт а з цим і велику пеім?могу. 
— Стрільцями воріт були: 
3. Шпон з подачі Дуткевича 
85-й і Е. Кіралі з подачі Лу-
ценка в 88-й хв. гри. — В пе-
редзмагу за Юн. чашу стенту 
Ню Джерзі юнаки „Чорномор-
ська Січ" - Гобокен СК юн. 
наші програли 0:2. 

Омелян Твардовськнй 

Р І Ч Н І ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ТА НОВА УПРАВА .МІСТ ВА 

„ЛЕВИ" НА 1901 П РІК 

В неділю, 5-го березня ц. р. 
відбулися в домівці „Україн-
ськоі Бесіди" Річні Загальні 
Збори Т-ва „Леви", Шнкаґо. 
Загальними Зборами проводи-
ла Президія в такому складі: 
Роман Припхан - предсідник, 
Петро Головатий — заступ" 
ник предсідника та Роман Ко-
стів, секретар. 

Загальні Збори вибрали но-
ву управу Т-ва „Левн" на 
1961 рік в такому складі: го-
лова: Зенон (Зиновій) Шве-
дак, перший заст. голови: Ро-
ман Михалушко, друпій заст. 
голови та організаційний ре-
ферент: Іван Тищенко, корес-
пнонденційний секретатар — 
Володимир Голойда; рекорд, 
секретар та хронікар — Kap– 
ло Малий; скарбник — д-р 
Маріян А. Панчишин; rocno– 
дар — Петро Отецько. Рефе-
рент преси — Петро Голова-
тий. Референтка жіноцтва: 
панна Мирослава Нагорняк. 
Члени заступники: мгр. Іван 
Красний, д-р Володимир Bip– 
щук. — Контрольна Комісія: 
голова Юрій Косачевнч. Чле-
ни: Володимир Кашуба та 
Петро Грицай. Товарисьякий 
Суд Чести: голова: Євген 
Ярошевич. Члени: д-р Іван 
Горохівськнй і адвокат Орест 
І Іопель. 

Петро Головатий, 
референт преси й пропаганди. 

Посмертна згадка 
Українська громада, а з нею Ч:ІПСЯ В суспільно-громадську 

Осередок СУМА ім. полк. Бо і працю, став ,„тушею" тутеш-
гуна на серед, півдні Шнко^чього Осередку СУМА, BHXOB– 
го. зазнала болючої втрати піком й любимцем Юнацтва, 
бо несподівано відійшов віч членом Відділу 106 УНСоюзу, 
неї у вічність дорогий всьому ревним католиком та понад 
Ю н а ц т в у друг Вільгельм 
Максим. 

Він нар. в 1922 р. у Празі 
де батько після закінченнл тряка скоро поширювалася 
війни перебував на еміграції; , після тяжкої операції, друг 
щойно в 1926 p.. користаючи Максим вмер 10 січня на 38 

асе примірннм та авторнтет-
ніїм пюмадяннном. 

Але невилічима недуга пі-

із амнестії б. польського уря 
ду. повернувся в рідне СЄЛ" 
Вуневичі, повіт Добромнлі. 
хс й малий Вільгельм ходим 

до нар шкіл. 
Мати, з роду чешка, виде 

пила и його молоду душу рс-
лігійно-моральні засади, а 
батько, якого на жаль кали а 
Вільгельм втратив ненадійно, 
зумів передати свою надмір-
ну любов до України, що м 
стало провідною рисою харак 
теру в пізнішому житті ВІЛІ.-
гельма. 

Під час 2-ої світової війни 
німці забрали його до робіт 
ііичого відділу, а опісля ки-
'ну.ін на працю до копальні 
вугілля в Баварії. І там' cave 
узяла початок його грізна Н" -
;іуга^^"жолуднового пістр.ч-
ка. 

По приїзді в Америку. 19 l!t 
року, нав'язує контакт з-реш-
тою рідні, яка в той час при 
мусоло вивезена на копальна 
ну працю на Урал; пе^епн-
сувався з нею й допомагав," їй 
матеріяльно. 

Повний надій н віри з іфа-
ще нове життя на америкіш 
ській землі, покійний вклю-

,юці життя, з а л и ш а ю ч и 
:і смутку свою дружину Ма-
рію та 7-річну донечку Орн-
ею. Великий здвиг тутешньої 
громади відпроваджував по-
иійного”на місце вічного спо-
чнику. висловлюючи тим ве-
лику пошану до нього та по-
д.чку за його ідейну працю. 

Для нас, друзів, залишив 
покійний, як приклад, свії. 
незломний, твердий характер 
та сильну волю, що стреміли 
до здійснення плянів та наці-
ональних його ідеалів; обов'я-
зок понад все, яким відзна-
чався покійний, віддаючи свій 
час і працю для так чесного 
діла, яким була, с й буде пра-
ця для громадського добра; 
надмірну любов до Батьків-
іцнн, за яко тужив, для якої 
жив і працював, про яку по-
стійно мріяв і вірив, твердо у 
свій поворот. 

Спн, Дорогий наш Друже! 
Ми певні, що Твої пляни н іде-
али, яких надхненннком був 
Ти. напевно, здійсняться, і їх 
зреалізує українське Юнац-
гво на Рідних Землях. 

Н. С. О. 

Роман Рудницький знову переможцем 

Відомий молодий українсь-
кий піяніст - віртуоз Роман 
Рудницький, у минулому році 
переможець трьох амернкан-
ськнх піяністнчних конкурсів, 
у суботу 25-го лютого здобув 
нову перемогу в к о н к у р с і 
Norther New Jersey Philhar– 
nionic Society. 

Прослухавши всіх трндця-
тьох учасників конкурсу (ме-
жі віку: від 17 до 25 літ), суд-
ДІ, (Вперше В ІСТОРІЇ ЦИХ КОН' 
курсів, відступили від прий-
нятого звичшо влаштувати, в 
тиждень після першої, чер-
гову й остаточну конкурсову 
авднцію, в якій змагалися б 

конкурсу 
— за першенство три вибрані, 
найкращі учасники, але з міс-
ця проголосили 18-літнього 
Романа Рудницькогоперемож-
цем. Внаслідок цього він вн-
ступнть у Патерсоні, Н. Дж., 
як соліст симфонічного коц-
церту Northern New Jersey 
Philharmonic Society 19-го 
квітня, виконуючи з оркест-
рою концерт Равеля, яким він 
здобув перемогу. Тоді йому 
вручать і грошову нагороду. 

Роман Рудницький с стнпен-
діянтом Juilliard School of Mu– 
sic у Ню Иорку і від трьох літ 
учнем славнозвісної Розіни 
Lhevinne. ” 

Президент скасував 17 комісій, щоб 
скріпити відповідальність членів кабінету 
Вашингтон. — П-го берез- ція, Рада в справах закордон" 

БЛИСКУЧІ ЗМАГАННЯ 

Джуліяна СК - УСК ЇІю 
Порк 2:2 (1:2) 

УССК: А. Голуб - П. Че-
ремха, Р. Шдгорецький — В. 
Форнеро, Дж. Керні. Є. Чижо-
вич — К. Мушак, А. Ріос, Е. 
Моралес. В- Чежович. В. Шмо-
толоха (В, Франц). Ворота: З 
хв. 0:1 В. Чижович (карний), 
24 хв. 1:1, 40 хв. 1:2. В. Чижо-
вич, 75 хв. 2:2. Наріжняки: 
7:5 для УСК-у. Суддя Шпі-
гель. Глядачів: 1.400. 

Ню Порк, 5-го березня — 
Айнтрахт ОІваль. — Заслуже-
ний вислід. Обидві дружини 
могли виграти. УСК-ові нале-
жала гра і більші' шанси в 

першій півгрі. Джуліяні . не зміняється, хоч Джіліяна 
друга півгра. Змагання ;OJIHC- j мала період переваги. Атаки 
кучнх загрань, гарних ^оріт. j УСК-y часті, але напад УСК-у 
парад обидвох воротарів у и - , вистріляв свій порох в першій 
туації: сам-на-сам!), тільки половині. Морколін ловить 

ня пресовий секретар Білого 
Дому П'ср Салінгер повідомив 
пресу, що президент Кеннеді 
скасував 17 міждепартамент-
ських комісій, які, крім ОДНІ-
сї, були зорганізовані за пре-
зндентурн Айзенгавера, і які 
часто обмежували самостій-
ність окремих членів кабінету, 
хоч самі не проявляли біль-
шої дія.п.ногти. І ТЛІ; Дорад-
ча комісія в справах праці, 
зорганізована в 1955 році, від 
півтора року не відбула ані 
одного засідання. Інша аґен-

ної економічної п о л і т нки, 
складалася з представників 
Білого Дому, і департаментів: 
державного, торгівлі, рільнн-
цтва і скарбу. її бюджет вн-
повне 110.000 дол. річно, бо 
вона мала окремих урядовців. 
Тепер її аґенду вестиме дер-
жавний департамент. Заря-
дження Президента не - мало 
на цілі оіцадностн, тільки 
плянус збільшити ефектив-
ність праці департаментів, але 
все таки скасування 17-ох ко-
місій заощадить державній 
скрабниці 301.375 долярів. 

ГеІ.: 

ІРАІТМІМТ ІТОІІ 
48 Е. 7th St. 

OR 3-3550 New York Cily 
„КОБЗАРЕВІ" 

найновіша платівка „АРКИ", 
видана в 10^-річчя смерти Та-
раса Шевченка. - Ціііа 54.05. 

9 К Н И Ж К И 9 

'WMk 

МУЗИЧНІ ТВОРИ 
ОЛЕКСАНДРА 

кошиця. 
Плродні ти teroprotJ шсяі тя 
wlouuDtfi, чолові чжА 1 жіяочлв 

хори. 
Повне посмертне видання! -

Лл гри авірхи щил лжше ?М0 
Замовлення слдтжі 
-8 VOBODAW 

Р.О: BOX 346, 
JERSEY C1TY І. N. І . 

напружена нервова атмосфе 
ра не дозволила цим змаган 
ням бути великими. -^ ' 

Вже в третій хвилині гри 
оборонець італійців робить 
руку в межах карного поли, 
але суддя Шпігель днктус 
тільки вільне. В. Чижович 
етріляс „бомбу", м'яч відбива-
сться. Моралес добиває.., але 
в останньому моменті змагун 
Джуліяни взносить його ру-
кою понад ворота. Одиницят -
ку використовує безалелядін-
но для знаменитого Морк0лі-
на у воротах Джуліяни В. Чн-
жович. УСК далі держить гру 
в руках. Напад етріляс. Але у 
24 ” х. середущий напасник 
італійців М і ч є л о н і гарним 
„рюкцігером" вирівнює. Що-
йно в 40 хів. знову В. Чижо-
вич добиває далекий стріл 
Фарнеро. В міжчасі Голуб ря-
тус в двох ситуаціях, а Мар-
колін мас щастя при стрілах 
В. Чижовнча, Е. Моралеса і 
В. Шмотолохи. 

В другій півгрі до 75 хв. стан 

Twenty Years of Service 

РОЖ 

9999ЬЮЮЬ999Щ999Щ 
ВЕЛИКИЙ ВИБІР 

ВЕЛИКОДНІХ 
КАРТОК 

одержите тільки 
.. - . : в „CBOEO,ajr 

81-83 Grand,Street 
Jersey City 3, N. J. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ 
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 

У „СВОБОДІ" 
Адміністрація „СВОБОДИ" повідомляв, що ідучи 

иа зустріч загальним побажанням, вони й в цьому році 
призначить окремі шпальти збільшеного великоднього 
числа на оголошення традиційних святочних привітів 
1 побажань. Ціни оголошень: 

1 щляь через ? шпальту 
1 цжль через 2 шпальти 
2 палі через 2 пшальтв 
S оалі через 2 шпальта 
4 валі через 2 шпальти 
Л оплів через 2 шпальта 
В палів через 2 шпальта 

2.36 
4.25 
8.60 

12.78 
17.00 
21.00 
26.00 

Треба сподіватися, що загал нашого громадянства 
мкорнстав цю нагоду, щоб передати свої традиційні по-
бажання та дати про себе знати своїм рідним, приятелям 
І знайомим навіть в найдальших закутнніїх світу, кудв 
вавряд чи звичайна пошта занесла б таку вістку. Велв-
кня тираж „СВОБОДИ" та відповідивА зміст збільшеного 
святочного числа, надають таким побажанням окремої 
мртости 1 значення. 

Згояошеняя святочних побажань, разом з грошовою 
оплатою, можна вадсилата — 

НАППІЗНШІЕ до 30-го БЕРЕЗНЯ 1961 р. 

стріл В. Чнжовича сам-на-сам. 
Те саме повторює Голуб. Ви-
рівнання Джуліяни приходить 
гарним, але н є с п о д і в аннм 
стрілом прааокрилового Нуц-
ці- Це дає Джуліяні .друге 
життя" і вона йде на виграну. 
На обороні УСК-у слід напня-
тнх нервів. П'ять хвилин до 
ненця В. Чижович оробива-
сться. але його у вульгарний 
спосіб ділить від м'яча на 
карному полі штопер Джова-
ніні (до речі дуже добрий). 
Суддя Шпігель не реагував. 
Автор цих рядків дуже рідко 
оправдує неуспіхи УСК-у рі-
шеннямн суддів, але у випад-
ку пана Шпігеля то вже тро-
хи забагато. Він коштує УССК 
дотепер щонайменше три точ-
ки. 

В загальному можна сказа-
ти, що в УСК-у помічається в 
останніх двох змаганнях ве-
лика жертвенність. що впарі з 
добрим футболом, що ним 
розпоряджас наша дружина, 
дають надії на осягнення дру-
го-третього місця у „Великій 
Десятці" НАФС. На вирізнен-
ня заслуговують в цих зма-
ганнях К. Мушак, А. Голуб, 
В. Чижович, Р. Підгорецький 
та передовсім А. Ріос. Також 
„МІЗИНЧИК" ДЗЬОНЬО НІМОТО' 
лоха був добрий аж до часу 
покииення фізичних сил. Не-
сподівано Джім Керні мав 
проблему з нервами. 

Інші висліди: Джуліяна Ре 
зерва - УСК ІБ 1:1. УСК Б 
- Бруклин Б 4:3 (!!!) , УСК 
„А" юньйорн — Латиський 
СК юньйори 6:1 і Грецький 
СК юньйори — УСК „Б" юнь 
йори 5:0. 

Кеннеді закликає до мирного вирішування 
спорів між працедавцями і робітництвом 

Вашингтон. — Президент 
Кеннеді посилює заходи в то-
му напрямку, щоб робІтниц-
тво вирішувало спори з пра-
цедпвцями мирними засобами, 
бо страйки шкодять економі-
ці країни, а деколи і OOODOH-
ній продукції ЗДА. Прези-
дент мас виступити в цій же 
справі на зборах Дорадчого 
Комітету в справах відношен-
ня між робітництвом і праце-
давцями. які відбудуться в Бі-
лому Домі в дні 21-го берез-
ня. На ці збори Президент 
запросив членів свого кабіне-. 
ту і державного секретаря Ді-
на Раска. секретаря оборони 
Роберта МекНамару, секрета-
ря скарбу Даґлеса Діллона 
та голову Презндентової Ра-

дн Економічних Дорадників 
д-ра Волтера В. Геллера На 
цих зборах будуть ще два ін-
ші члени Презндентового ка-
бінету: секретар праці Артур 
Голдберг, який є головою 
цього комітету, і секретар 
торгівлі Лютср Г. Годжес, — 
й о т містоголова. Представ-
пнкп зорганізованого робіт-
ннцтва і працедавців прп вн-
рішупанні спорів повинні ма-
ти на думці в першу чергу 
загальне добро, а не свої влас-
ні. Уряд хотів би, щоб без 
страйків полагоджено спори 
між працедавцями — власни-
ками торговельної фльоти та 
робітничою спілкою фльото-
вих робітників, та непорозу-
МІННЯ В ТрЬОХ ВеЛНКНХ ПВТО-
мобільннх корпораціях. 

В Ж Е В И Й Ш Л А ДРУКОМ 
КНИЖКА 

Євгена ЛЯХОВИЧА 
Форма і зміст 

Українських 
Визвольних Змагань 
Княжиа аналізує психічні СЧУ 

новн тих змагань. 
Ціна - SS.00 

Замовляти: 
S V O B O D A 

81-83 Grand Street 
Jersey City, N. J. 

j .ЛЕЗАБУТДЬКИ" 
З Нова, 
І багатоіліостроваяа збірка 

віршів для молоді 

І Іланнн САВИЦЬКОІ 
Вірші з тематикою: 

О ПАТРІОТИЧНОЮ 
j 0 РЕЛГПИНОЮ 

0 ВЕСНЯНОЮ 
0 ЛІТНЬОЮ о е ш н ю 
0 та ЗИМОВОЮ 

Прекрасне видання 
а твердій оправі: ; u o 

брошуроване: 5 2.00 
SVOBODA 

91-83 Grand Street 
JERSEY СІТУ, N. J. 

ЗДА замовили 100 турбоджетів за один 
більйон долярів 

Вашингтон. — 13-го березня ком вперед в цивільному 

With 10G1 marking the 20th Anniversary of U. S. Savings Bonds, 
the Treasury's Distinguished Service Medal is presented to Mrs. 
Ji-annetle S. Seidman, chairman of the inter-Racial Press of Amer– 
ica. by Philip M. Light, Savings Bonds director for the Noriht-ut, 
for her many years of service as a consultant to the bond ргоцгані. 
Mrs Seidman, an active supporter of the prop;ram during and 
since World War 11 days, accepts the medal in behalf of the f.,: 
language newspapers of America for their long-time advn: 
and publicity contribution to Savings Bondrf. 
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ing 
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Ж У Р Н А Л 
ДЛЯ ДІТКИ КОЖНОГО ВІКУ 

з кольоровими ілюстраціями виходить кожного МІ-
сяця у Видавництві „СВОБОДА" заходами Україн-

ського Народного Союзу. 
Редагус Колегія з членів Об'єднання Працівників Дитячої 

Літератури. 

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА отанопнть у ЗДА Я 00 
у Ініинх країнах - ІМПНОВАРТІСТЬ ТІСІ СУМИ. 

Цім;і окремого числа — 40 центів. 
Адреса: 

"SVOBODA– - "VESELKAW 

Р .О. Box 346 - Jersey Cily З, N. J., USA 

В І С Т І З У С К - У 

9 В четвер, 2-го березня ц-
p., перша дружина столової 
ситівки УСК-у п е р е м о г л а 
Ріджвуд ТТК І 9:7. Склад: І. 
Гунчак, 3. Шпон, Б. Васнли-
шин, Я. Куровицький, 3. Зва-
рич. 

9 В п'ятницю, 3-го березня 
Ц. p.. друга дружина столової 
ситківкн УСК-у перемогла 
Ріджвуд ТТК 11. 9:1. 

Роман Лнсняк 

з Білого Дому повідомили 
пресу, що департамент оборо-
нн замовив у фабриці літаків 
Лакгід 100 найшвидших тур-
боджетів, щоб в найкоротшо-
му часі можна було перевезти 
американські з б р о й н і сили 
або військовий виряд і харчі 
в найдальші околиці світу. Ці 
турбоджетові транспортові лі-
таки мають коштувати один 
більйон долярів. Покищо ма-
ють проектувати ці літаки і 
перші машини будуть готові 
аж в 1964—1965 роках. Це за-
мовлення нових літаків с пер-
шим кроком до здійснення мо-
дернізації. а м е р н к а н с ь к и х 

j збройних сил. яку Кеннеді о-
біцяв був під час внбор-
чої кампанії. Це с також кро-

9 Крайова Академія Наук по-
відомляс. що вперше вдалося 
вивертіти 310 стіп на дні Тихого 
океану напроти міста Сан Дісґо 
під водою, що с 3,137 стіп гли-
бона в тому місці. Це верченкя 
відбулось в рямках програми ді-
статнея до дальшої частини зем-
лі, щоб довідатися, з чого вона 
складається. 

ле-
тунському транспорті, бо но-
ві літаки будуть так збудова-
ні, що їх можна буде вживати 
і до цивільного перевозу това. 
рів. Це будуть перші турбо-
джетові машини для військо-
вих траяспортів. Вони бу-
дуть мати можливо якнай-
більшу швидкість, і якнан-
дальший засяг лету. їх швид-
кість буде від 500 до 575 миль 
на годину, а засяг лету понад 
3.400 миль із вантажем 60,000 
фунтів, а коли вантаж буде до і 
20,000 фунтів, то засяг літака 
наноситиме 6,325 миль. Ці 
турбоджетові л і т а к и змо-' 
жуть возити військо або війсь- j 
новий вантаж понад Пацнфік 
або Атлантик б е з призем 
лення. 

^ J t M ^ f c – Q — -11 Will Н І Н ІИ1 в 

І ДОКП ТУМЕЯНОІ „ВЕЛИКЕ ЦАБЕ" 
що знайомить Із життям 

давніх предків українського 
^и5роду. 

Повід 300 Ілкк-градІА. 
Стор. 160. 

ПДНА J M 
8амовлятя: 

"Sv-OBODA" 
P. Ж- BOX 346 

JERSEY.C1TY 3, N. І 

ЧитвАта їшрфштт и і в і і 
і г а з от н, fa 
веде до п р о с в і т и . НІ 

— ия с а л а ! 

Заходи для збільшення фармерських 
прибутків 

Вашингтон. Сенат 10-го 
бевзня більшістю 52-ох до 
26-ох голосів прийняв ЗПКО-
нопроект про зменшення за-
сівної площі під кормові куль-
тури. головним чином куку-
рудзу і coprj'M. Прийнятий 
Сенатом проект різниться у 
подробицях із законопроск-
том, що його 9-го березня 
прийняла Палата Репрезен-
тантів, і тому його мусять 
узгіднити на окремій конфе-
ренції. 10-го березня секретар 
рільництва Орвілл Л. Фріман 
повідомив про збільшення фе-
деральної -допомоги фарме-
рам за окремі фермерські 

продукти, що збільшить прн-
буткн фармерів в одному ро-
ці на S 2 більйони, збільше-
на р^едеімільна допомога на 
молочні продукти, риж і зем-
ні' горішки (арахіс). На дум-
ку представника департамен-
ту рільництва це збільшення 
с надто мале, щоб могло від-
битися на зростанні роздріб-
них цін на фермерські про-
дукти. Фермері діставатимуть 
за фунт масла 60.4 цента за-
мість теперішніх 59.6 цента 
За цетнар молока S 3.40, на 
18 центів більше, як досі; за 
тонну арахісу' — S 221, за-
мість ? 2П1.2Ї. 

Lylwyn^Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DrRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey 
801 SPRINOFIELD AVENUE 

IRVINOTON, N. J. 
NEWARK, N. J. 

ESsex 5-5555 

П е т р о Я Р Е М А 
УКР. ПОГРЕБНИК 
ЗаАмасться похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольоваиа температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

Peter Jarenta 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 
Tel: ORchard 4-2568 

Т А Р З А П , ч. 4616. Почерой г л у з у с 

гмсікч щкй AS Ш АРРЯСАОЄР PCWB?OVS 
СХЛТГГ Н6 РЄТ THAT WXE COJLP ВЄ 
LEAKstEP ВУ ACnsfe FfCBsTLY. 

Померой 
Тарзан робив знаки рукою, 

коли зблизився до каравани 
ПОМерОЯ. ВІН ПРИЙШОВ ДО 110- І 
реконання, що можна буде нервово вхопив за рушницю.. 
більше довідатися ,м и р н и,м, 
способом. 

Але він опанувався, коли 
пізнав мавполюда. — Добре, 
добре, — насміхався він, - -
чн не с це той варвар? 


