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ПРОШСЛОВІ РАЙОНИ 
ВСЕ ЩЕ ВИКАЗУЮТЬ 

БЕЗРОБІТТЯ 
УРЯД ПЛЯНУс ЛАЛЬПП ЗАХОДИ в лопомозі 

г.к:н'ог,ітним Вашингтон. — Секретар 
праці Артур Дж. Голдберг у 
ѓпоему звіті з 25-го квітня 
стверджує, що на 150 біль-
шнх промислових районів аж 
101 райок мав в половині 
квітня б ' , . або і більше, без-
робітних із всіх робітних сил. 
До тих безробітних районів 
належать Шнкаґо, Лос Ан-
джелес. Фаладелфія, Нюарк і 
Нќі Гейвен. В Ню Иорку чи-
сло безробітних зменшилося 
ва 35.000, і нюйоркськнй 
стейт належить до тих 49 
промислових, районів, де чи-
сло безробітних виносить від 
З%до 5.9%,,,Дій ще й те-
лер не перемогли безробіття", 
— заявив секретар праці, хоч 
число людей без праці по-
стінно зменшується. В поло-
вині березня воно виносило 
5.500.000, і тепер воно дещо 
ЗМеНШИЛОСЯ.: ҐОЛберҐ ВИСЛО-
вив надію, Що число безро-
бітвнх буде і надалі зменшу-
ватися. Уряд хотів би,, щоб 
число безрчюітнях впало до 
З-ох% всіх робітних сил.Пов-
ної ліквідації безробіття в цій 
країні годі сподіватися, бо а-
мериканські робіѓниіш люб-
лять ч а сто змінювати'місце 
праці, і американська про-
мнсловість час від часу му-
сить достосовуватн свою про-
дукцію до змінених вимог 
рейку. Голдберг виявив на 
пресовій конференції, що у-
ряд плянус ширшу програму 
допомоги безробітним. Депар-
тамент праці під готов ляс за-
конопроскт про те, щоб без-
робітні постійно могли діста-
вати допомогу після вичер-
пання законних тижнів, в я-
кнх вони, згідно з теперішнім 
законом, мають діставати до-

помогу. Цей законопроект 
мас на думці те „тверде яд 
ро" безробітних, які довший 
час мусять залишатися бег 
праці Давніше, під час пере 
слухань в Палатній підкомісі' 
праці Голдберг заявив, що у 
'}яд вивчас шведську систе-
му . допомоги безробітним 
згідно з якою уряд долома 
гас вишколювати робітнќќіѓ 
ю Іншої праці, коли вонг 

внаслідок автоматизації прац! 
втрачають затрудиення і му-
плть переходити до іншого 
іайняття. Секретар праці кп-
зав, що він не керувався жад-
НОЮ ПОЛІТИКОЮ, КОЛИ В ЛЮТО 
му ц. р. говорив про великий 
зріст числа безробітних. Тоді 
чеякі республіканські члени 
Конгресу говорили, ЩО ГОСПО" 
дарська знижка не с така ве-
лика, як її цредставляс демо-
кратичннй уряд, але тепеп 
всім ясно, що секретар праці 
справедливо оцінював ситуа-
цію на економічному фронті. 
Голдберг із радістю говорив 
про те, що внконний комітет 
Республіканської партії пля-
нус вивчати справу збільшу-
вання -числа безробітних у 
зв'язку з механізацією праці. 
Секретар праці заявив, що 
вів буде співпрацювати в цій 
важливій проблемі з респуб-
лікаяцями. Економічна зни-
жка дійшла до свого „дна". 
і тепер економіка виявляє по-
вільний зріст, як про це свід-
чить продукція сталі в райо-
нах Ѓері - Геммок коло Шн-
ката в стейті Індія на і в Сту-
бенвіллі - Вертон в Огайо та 
в Західній Вірджінії. Немає 
ще таких промислових райо-
нін, які виказували б число 
безробітних нижче від 3-ох %. 

Розбіжності між промисловими і 
нв-промисловими робітничими організаціями 

Ню Иорк. — Представники 
промислових -робітничих спі-
лок, конферуючн з головою 
Американської Федерації Пра-
ці — Конгресу Індустрійннх 
Організацій Джорджом Міні, 
нарікали на те, що не-про-
МЯСЛОВІ робітничі спілки 8Є-
дуть під'їздову війну з ними, 
яка грозить розбиттям сднс-
с т н робітничої організації. 
Промислових делегатів очо-
лював голова спілки `Об'сд-
нані Автомобільні Робітники 
Волтер П. Рутер. Вія казав, 
що промислові робітничі ор-
ганізації є „поневолені" не-
промисловнмя спілками від 

об'єднання робітничих Органі 
зацій в АФП-КІО. Не-промис-
лові спілки, між якими на 
першому місці стоять буді-
вельні робітники, заявляють, 
що Рутерова група сабота-
жус всі змагання до повної 
сдности між двома групами 
робітничих організацій. Міні 
заспокоював робітничих про-
відяиків заявою, що всі жалі 
будуть справедливо розгляне-
ні проводом АФП-КІО. Це не-
порозуміння між зорганізо-
ваними в найбільшому об'сд-
нанні с поважне. Йде про те. 
які спілки мають зайнятися 
організацією тих робітників, 
які ще не є організаційно 

1955-го року, коли настало охоплені. 

34 країни зголосили свою участь 
у `Світовій Виставці в Ню Йорќу 

Ню Иорк. — Колишній ѓу 
бернатор Черлз Поллеті, який 
с віце-президентом Світової 
Виставки в Ню Иорку, що 
мав підб %ти ся в 1964-1965 ро 
ках, повідомив, що досі 34 
держави зголосили свою у-
часть в пій виставці. Пред-
ставниќй цих держав мають 
окремі павільйони на внстав-
ці, а крім них вже зголосила 
свою участь Організація Аме-
рикаНСЬКИХ Дерлѓая. Делега-
ція Світової Виставки відвіда-

ла вже 80 країн і територій, 
запрошуючи їх ща учаіти у 
виставці. Журналісти запиту-
вали, чи будуть дозволені на 
виставці політичні експонати, 
на що дістали таку відповідь: 
„Кожний чужий павільйон 
ЗМОЖе виставляти такі пред-
мети, які можна уважати за 
політичні". Світова Виставка 
в Ню Иорку є неприбутковою 
Інкорпорацією, а якщо б був 
якийсь прибуток із неї, то він 
буде призначений на виховні 
цілі міста Ню Иорку. 

і 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ДЖ ми он І1РИЗПЛЧЕП1ГП НЛ ГО 
ЛОВУ РАДИ ДЛЯ СПРАВ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДІВ J 

Президент Кеннеді підписўе акт про призначення піце-презн-
дента Лнндона Б. Джансона (праворуч за Президентом) на 
голову Маціональпоі Ради для справ аеронавтики й косміч-
них дослідів. До цієї прелиденської дорадчої групи крім Л. 
Джансона входять ще секретарі державний та оборони і го-
лова Комісії для справ атомової енергії. Зліва за президентом 
стоѓгь сенатор Роберт Керр з Оклогамн, предетавннк Сенат-

ськоі комісії для справ космічних дослідів. 

ЗДА мусять самі розв'язати кубинську 
проблему — заявляє Ніксон 

Вашингтон. — Попередній 
віце-президент Ричард М. Ніќ-
сон мав заявити президентові 
Кеннеді на конференції в Бі-
лому Домі, що ЗДА мусять 
самі, не оглядаючися ні на 
кого, розв'язати своїми влас-
ними засобами кубинську про-
блему. Так пише про це жур-
наліст пресового концерну 
Скріппса - Говарда .Віл а і я м 
Тейс. Ніксон вірить, що в об-
личчі комуністичної загрози 
від Куби, американський у-
ряд мусить знайти якийсь за-
конини шлях, як це стало у 
випадку комуністичної загро-
зн й агресії в Кореї, щоб ЗДА 

могли виявити свою збройну 
силу по боці волі. Ніксон ѓа 
дає, що у випадку Куби важ 
ко буде дійти до порозуміння 
в справі спільної акції проти 
Куби, а економічними сан-
кціями важко буде перемогти 
Кубу. Журналіст Тейс пише, 
що Ніксон хвалив відвагу 
Кеннеді підтримувати кубцн 
е'.них ПОВСТаНЦШ, і .saoKofv- инх 
вав демократичного Презіг-
дента вести закордонну полі' 
тику, не звертаючи уваги на 
критиків. Ніксон твердить, що 
американський уряд повинен 
не тільки говорити, але й ді-
яги. 

Рокефеллер і Труман заклинають до 
підтримки Президента в справі Куби 

Вашингтон. — 25'го квітня Джансон відвідав колишнього 
президент Кеннеді прийняв на 
одногодинній конференції ѓу 
бериатора Ню Иорку, Роке-
феллера, який після розмови 
в Білому Домі склав заяву, в 
Якій закликає американський 
нарід підтримувати Президен-
та в справі Куби. Рокефеллер 
сказав, що комунізм на Кубі є 
загрозою для ЗДА. „Це не бу-
лн кубинські джетові літаки, 
казав Рокефеллер, це були со-
встські , `МГГ-и". Того самого 

президента Гаррі С. Трумана 
в Кензас Ситі, МІзурі, якийѓ 
також закликав американців 
підтримувати президента Кек-
неді в його політиці у відно-
шенні до Куби. Президент 
Кеннеді плянус під час побуту 
в Ню Иорку ' в четвер 27-го 
квітня, коли вій буде промов-
ляти на зборах часопнсних 
видавців, відвідати колишньо-
го президента Герберта Гуте-
ра та поінформувати його про 

дня віце-президент Линдон В. стан кубинської проблеми. 

Збільшуються замовлення в сталевій 
промисловості 

В АМЕРИЦІ 
Џ Президент Кеииеді заявив, 

що не буде змінювати назви 
відпочинкового місця в Кенток-
тинських горах, яке його попе-
редаяк в Білому Домі назвав 
був в потану свого внука „Та-
бором ДеЙвіда". і яке давніше 
називалося „Табір ч. 3." Зате 
пре'зидентів яхт, який за Айзен-
гавера наливався „Варбара Впн" 
в пошану Айзеягаверової внуч-
ки, переназвано на „Яхт Гоні 
Фіц" — а пошану діда прези-
дента Кеннеді Джаиа Дж. Фщ-
джералда. 

џ В багатьох стеігтах вже до-
бре потепліло, І видко всюди ве-
сну, то 24-го квітня в деяких 
місцевостях стейту М о н т а я а 
впав сніг, який покрив був зем 
лю снігом. При тому віяв силь 
най вітер з і . Ш в и д к і с т ю 50 
миль яа годину. Місцями падав 
град величини б е й з б о л о в и х 
м'ячів. Але сніг швидко топився. 

ПрезИДЄ(ПГН Аргентини, Ко-

Питсбурґ, Па. — Журнал 
„Залізний Вік" стверджує, що 
в сталевому промислі зростає 
в останніх тижнях продукція, 
що було і попередньому тнж-
ні, ЯКИЙ закінчився 21-го квіт-
н я. С також вигляди на те, що 
і в найближчих тижнях стале-
ва продукція буде збільшувач 
тися, і тоді сталеві фахівці 
зможуть ствердити, чи цей 
зріст у сталевій продукції є 
тільки сезоновнм - весняним, 

чн він є признакою того, що 
збільшилася і зростає вќоно' 
міка країни на довшу мету, 
без огляду на весняний сезон. 
Замовлення на сталеву про` 
Аўкцію в квітні ц. р. зросли 
ва 10 відсотків в порівнянні з 
продукцією в березні ц. р. 
Більший рух в сталевій про-
мисловості, — це знак того, 
що поліпшилася економіка 
країни, і що починається еко-
.помічний ріст господарки. 

Іван Телюк найменований на члена управи 
Ню Гейвену на дальших 5 років 

несуелі звернулися з просьбою 
до прем'єра Кастра, щоб з мило-
сердям трактував полонених ќу-
бинськях повстанців, але Каст-
ро відмовився це зробити. 

m Провідник . демократичної 
більшостн в С е н а т і сенатор 
Майќ Менсфілд заявив, що „ку-
бннська криза" с заповажною 
справою, щоб американські по-
літики могли цо'кати ‚̂ кертвен-
ного козла" в цій справі. Амерн-
каиці повинні об"сднатися біля 
свого Президента в кубинській 
проблемі, — казав сен. Менс-
філд. 

ф Сенатор - реопувлікаиепь 
Веррі Голдвотер заявив, що він 
буде рекомендувати урядові ак-
тивну військову Інтервенцію на 

кубинської 

Ню Гейвен, Конн. — Дня 
6-го квітня ц. p., посадник 
міста Ню Гейвен Ричард С. ЛІ 
найменував відомого союзово-
го і громадського діяча мґра 
Івана Телюка на дальших 
п'ять років на члена міського 
управління. 

Перший раз мгр їв. Телюк 
одержав номінацію на 3 роки 
1958 р. Він є головою О- Ко-
мітету Відділів УНС стейту 
Коннектикат; секретарем 414 
Відділу УНС ім. президента 
Волошина, головою Віддиту 
УККА І заст, голови Україн-
ського Демократичного Клю-
бу. Під час минулорічних пре 

Кубі, якщо кубинської кризи, 
не можиабуде іншими засобами, зидентськнх виборів він був 
вирішити. ЗДА. казав сенатор, членом Комітету Національ-
не сміють дозволити, щоб так Н О с т е й „рд Стейтовому Демо-близько від ЗДА запанував ко-

люмбіі; КбЄЛРікя, Мехіко і Ве-Імуністичняй режим. кратнчному Комітеті. На весні 

Обидві воюючі сторони в Ляосі прийняли 
заклик до перемир'я 

Віснціян. - - Обидві воюючі разно заявнти це больиіеви-
-торонн в Ляосі, комуністи з 
гак званого Патет Ляо-руху і 
ряд Буна Оўма, заявили, що 

тни готові в кожній хвили-
іі розпочати переговори про 
ірипинсння воєнних дій. Ста-
іося це внаслідку проголо-
нення Москвою і Лондоном 
шќлику до військового пере-
лир'я, відновлення тричленної 
Міжнародної контрольної ко-
місії для Ляосу (Індія. Канада 
і Польща) та 14-членної ми-
рової конференції. Речник 
англійського уряду заявив в 
парЛяменті в Лондоні, що Ан-
глія виключає дипломатичні 
переговори, якщо не буде пов-
ного замирення в Ляосі. Анг-
іійсі.кин амбасадор мав ви-

нам і вони ніби з свого боку 
теж запевнили, що вони бажа-
ють собі миру. Очевидно, ні-
коли не відомо, яку штуку 
можуть втяти комуністи. Тим 
часом лідер ляоських „невтра-
лісѓів", колишній прем'єр Су-
ванна Фоума, який претендує 
на поворот до влади в харак-
тері прем'єра коаліційного у-
ряду з участю комуністів, за-
кінчнв свою візиту в Пейпін-
ѓу. Він прилетів туди з Моск-
вн-та стрінувся в ПейпІкгу з 
своїм двоюродним братом, я-
кий є лідером згаданої кому-' 
ністичної організації Патет 
Ляо. Суваяна Фоума був у 
Мао Тсе-тунга і Чу Еа-лал і 
вони приймали його, як „ле-
гального прем'єра" Ляосу. 

В майбутньому необхідно зреформувати 
процедуру нарад ОН 

Об'єднані Нації. Обѓово-
іюючи висліди закритої в ми-
іулу суботу 15-ої сесії І`ене-
.-а.іі.нш Асамблеї Об'слнаннх 
Іацій. преса зве(гтас увагу 
іа необхідн(сть зреформуваи-
ія самої процедури нарад. 
Виявилось, що, наприклад, ті 
-.амі делегати чи та сама член-
ька країна забирають в тій 
амін справі трикратно голос: 

І ііагальиін дисксії на почат-
ку сесії, в Політичній комісії 
і потім при розгляді внесен-
ня Полѓѓично! Комісії на Ге-
неральній Асамблеї. А що 
зсі.х членських країн є 99. то 
теоритично (і деколи прак-
тнчно) в тій самій справі с 
виголошуваних 297 промов 
Виринула думка, щоб внклю-
чнтн дискусію над справами, 
які вертаються на Гене раль-
ну Асамблею з двох Політич-

комісііі. Друга справа 
процедурального характеру, 
яка „вбиває" Об'єднані Нації 

- це спосіб голосування. Що-
рад частіше `делегати.вимага-
ють, щоб голосування перево-
дити поіменно, щоб виключи-
ти непорозуміння внаслідку 
підношення рук на залі. Але 
таке поіменне голосування за-
бнрас масу часу. Тому вири-
нув проект, щоб усі голосу-
вання відбувались машиново 
Т(іетій конкретній внесок та-
кий, щоб в дебатах забирали 
голос тільки великі держави 
та )н-чинки географічних об-
шнрів, наприклад — від скан-
динавськнх країн, південно-
америкаиських, середньо-схід-
ніх і т. п. Однак коментатори 
однозгідні в тому, що успіш-
но можна буде протидіяти ба-
лакунству в Об'сднаннх На-
ціях, демагогії, пролаґандив-
ному використову'ванню три 

БУНТ ГЕНЕРАЛІВ 
В АЛЬЖИРІ СКІНЧИВСЯ 

ЇХНЬОЮ ВТЕЧЕЮ 
Париж. — Бунт чотирьох 

фршщудьких генералів резер-
ви, які в суботу минулого 
тижня — після дбайливої 
конспіраційної піврічної під-
готови - зуміли перевести в 
Альжирі збройний переворот 
й захопити в свої руки всю ци-
вільну й військову владу, 
скінчився так 'несподівано. 
як почався був: у.вівторок 
пополудні всі ті чотири гене-
рали втекли у невідомому 
напрямку. Невдача військової 
революції, затіяної націона-
лістичними альжирсько-фран. 
цузькими колами під гаслом 
„французького Альжиру" за-
ломався після того, як презн-
ДЄИТ І І lap. П. ДЄ І о н . ВИЯВИВ 
надзвичайну рішучість і непо-
хнтність. відразу нптаврував 
бунтарів, як гурткових амбіт-
ннків, та їх діло, як „злочин і 
безглуздя" і відразу заповів 
поборювання бунту всімн дос-
гупними засобами. Становище 
де Голя і його уряду `знайшло 
загальне одобрення в конти-
невтальній Франції та серед 
великої більшостн війська. 28 
пілотів знялись з Альжиру 
л своїми машинами та приле-
тіли до Франції. Спроба па-
рашутнстів Чужинецького ле-
ґіону, стаціонованого в Аль-
жирі та підтриму'ючого бунт, 
захопити морсько-летунську 
базу в Мер-ель-Кебір, не вда-
лася, бо вірні режимові воси-
ні кораблі в тому порті, по-
переджені, що наближаються 
парашутисти, почали обстрі-
лювати їх і бунтарі заверну 

V ``і І к і , .J41WC 

ли. Врешті в минулий вівто-
бун ОН, — тільки тоді, коли І рок през де Голь, як головний 
самі членські держави добро- командант ф р а н ц у з ь к и х , 
вільно будуть зрікатись сво-і збройних сил, дав наказ вір-1 ний командний дійсьќ в Аль-
їх красвомовиих амбіціЛ та f нГЛ собі жандармеріГ виступи- іжирі 'Раўл Селян, яххЙ зал-

М.ПП..1 Франції н Альжиру із 
зазначенням ічіловних цент-
1-м-, .ів'иданнх д ш`таннімн по-
иами у Франці: 1) Орану, що 

ишо намагалися зайняти 
збунтовані 1-еисра.ін; 2) За-
хідньої Німеччини, авідкм 
стягнено частину фрамцуаь-
ких військ для відрядження 
їх до Альжиру і З) Реґівме 
на Сигарі, де відбувся вибух 

нової атомової бомби. 

адміністраційному будинку 
хаос, а після того всі генерали 
від'їхали транспортними авта-
ми під сильною охороною па-
рашутистів Чужинецького ле-
ґіону. Здогадуються, що їм 
віддано до диспозиції літак і 
вони відлетіли до якоїсь нев-
тральної країни. Головний ав-
тор і Командант бунту, гене-
рал Моріс Шаль, заявив, що 
він віддасть себе до диспозн-
ції през. де Голя і прнзначе-
ного т ім суду. Найбільш за-
ломаннм був колишній голов-

пропаганднвннх маневрів. 

Суверенність Південної Африки збільшує 
її труднощі 

Йоганнесбург. — Запові-
джене на 31 травня ц. р. уро-
чнсте проклямування Півден-
но-Афрнканського Союзу са-
мостійною республікою спрн-
чннюс біло - націоналістично-
му урядові Гендріка Вервер-
да нові поважні т))уднощі. 
Опозиція проти його расової 
політики не потахас, а иавпа-
ки — посилюється. Уряд ра-
хусться з можливістю поваж-
ннх демонстрацій і завору-
шень, що їх з приводу того 
акту піюголошення республі-
кн зорганізують опозиційні 
мурннські й кольорові органі-
зації. Тому міністер судівннц-
тва Фраисуа Еразмус згори 
заповів в парляменті, що уряд 
лсякі спроби таких завору-
шень здавить в корені, дарма -
що уряд „не хоче другого 
Шарпвілю". І На рипілі. — це 

місто, де поліція в мни. році 
вбила коло 80 демонструючих 
муринів. Нельсон Манделя 
секретар новозаснованої Ради 
національної дії. зголос и є 
формальну вимогу на руки 
прем'єра Верверда, щоб зад 
ля ухвалення нової консти-
туції молодої південио-афрн-
канської держави скликати 
зібрання з представників у-
сіх рас і щоб та конституція 
була „демократична й нера-
сова". Так само Конгрес ко-
льорових громадян леі)есте-
ріг Верверда. що він мобілізу-
ватиме всіх кольорових меш 
канців Південноѓ Афрн к г 
для боіютьби проти уряду 
якщо в і^спубліці не буде 
обов'язувати конституція, по, 
будована на принципах демо-
кратії. яка не визнає расово-
го чн ііелігійного поділу. 

ти активно проти бунтарів. В 
усіх трьох найбільших містах 
Альжиру, в Альжирі, Орані й 
Константані, збунтовані війсь, 
ќа не ставили ніякого спротн-
вў, як вірні режимбві частини 
жандармерії і військ почали 
обсаджувати центри тнх міст. 
В столиці кра'ю Альжирі було 
саме заповіджене велике віче 
на центральному майдані пе-
ред державно-адміністрацій-
ним будинком, але диктор ра-
діостації встиг ще тільки про-
голосити „збирайтесь всі не-
гайно на площу" — як відділ 
жандармерії обсадив радіоста. 
цію і виключив струм. Гене-
ралн вийшли ще на площу 
перед велику юрбу, але мікро-
фонн були мертві, а за хвили-
-ну вони дістали вістку, що ра-
діостація пе(м?йшла до рук 
вірної режимові частини. Яку 

Жидівський історик подав статистичні 
цифри про погром з часів Гітлера 

Єрусалим. — На судовій ‚там. Хоч життьові умовин 

Іван Телюк 

ц. р. скінчить факультет биз-

несовоі адміністрації о місце' 
ВОМу ке'леджі. 

На судовіЃї і 
розправі проти Адольфа Айх-
мана зізнавав в минулий по-
неділок 24 ц. м. професор 
жидівської історії з Колумбій-
ського унівеі№іітету в Ню 
Иорку, 66-річний Сальо Віт-
маср Барон, наводячи стати-
гтичні дані про жидів із часу 
перед останньою світож)Ю вій-
ною, після неї і тепер. Жидів-
I.KHH учений твердить, що 

перед другою світовою вій-
зою було у світі 16.500.000 
жидів, з її кінцем залиши-
іось 10,500.000. а тепер число 
де зросло до 12.000.000. Од-
нак він лрпзнас, що ті числа 
не є цілком певні, бо НІМЦІ 
шищили свої архіви, що сто-
:уналнсь статистики їх орга-
чізованих поп'ом 'їв'. Ці цифри 
знають тільки „фахівці" з на-
цистського періоду, а до їх 
числа належить один з пер-
ших — Адольф Айхман. 
Проф. Барон казав, що 9,800-
000 не жидівське населення 
Европн було джерелом ство-
рення жидівських громад у 
Північній і Південній Амери-
ці та в Англії. Хоч третина 
європейських жидів виемігру-
вала за море в роках перед 
приходом Гітлера до влади, 
то більшість таки залишилась 

надзвичайно погіршились для 
жидів із зростом аятисемітнз-
му, проте жиди прнстосува-
лись до тнх умовин, ПОКИ Н( 
прийшла їхня трагедія внас-
лідку масового їх фізичного 
винищування. Проф. Барок 
заявив, що коли він приїхав 
до Тарнова в західній Гали-
чині, у Польщі, в 1938 p., тс 
було там 20.000 жидів, а ко-
ли відвідав те місто в 1958 р. 
то знайшов там 20 жидів. „Це 
типова цифра для цілої ситу 
аціі`` заявив він. З 3,300,004 
жидів у Польщі залншилосі 
73.955. Піюф. Баіюн виясню-
вав. у чому полягає расовий 
антисемітизм і чим він різ-
ниться від антисемітизму се 
редневіччя. 

вив, що єдина річ, яка йому 
залишається — застрілитись. 
Але його бачили потім, як він 
вийшов з адміністраційного 
будинку іі від'їхав з військо-
виками. У сусідній Тунісі! 
прийнято вістќу про задоман-
ня бунту з найбільшим вдово-
ленням, бо тамошній }'ряд бо-
явся, щоб внаслідку того був-
ту не прийшло до вмаршу 
збунтованих ф р а н ц у з ьких 
військ з Альжиру до Тунісі!. 
Провідинќи альжирськпх ара-
бів з екзпльного тимчасово-
го уряду Альжиру буцім-то 
переказали французьким чин. 
никам в Парижі, що Вони го-
тові в кожній хвилині з'яви-
тись на переговори з фран-
цузькнм урядом в справі за-
кінчення партизанської вій-
ни та устійнення майбутносте 
Альжиру. Престиж през. де 

годину тривав в центральному Голя надзвичайно зріс. 

Перші добровольці Корпусу Миру поїдуть 
до Танганьїки 

Вашингтон. - Перші добро- на мас стати самостійною дер` 
польці Корпусу Миру мають ждвоіо. Столицею цієї терито-
від'їхати до Танганьїки в схід-
ній Центральній Африці, де 
мають допомагати при будові 
шляхів, бо це с найважлнві-
шою проблемою місцевої еко-
номікн. Мають виїхати 28 осіб 
і прибути на місце вже у ве-
ресні цього року. Між ними 
будуть: 4 цивільні інженери, 
4 геологи і 20 фахівців від бу-
довн доріг. Танганьїка є тепер 
під англійською адміністра-
цісю з раменн Об'сднаннх 
Націй, а 28-го грудня ц. р. во-

рії є порт над Індійським оке-
аним Дар-ес-Салаам. Добро-
вольці працюватим}ть під на` 
глядом місцевих міністерств 
комунікації та торговлі й про-
мислу, які подбають про тран-
спорт. шатра, сітки проти ко-
марів та потрібне технічне 
приладдя. Під час Літньої 
тропгкальної зливи амернкан-
ці будуть повчати місцевих 
людей техніки будови доріг, а 
в часі погоди будуватимуть 
дороги і мости. 

У СВІТІ 
Ш Папа і іі-ііі w i n ЛІ ста м 

просьбу від президента Кубин-
сько! Рсволюційіюі Ради на 
Флориді, д-ра Хозе Міро Кордо-
ни. щоб він їнтериеніював в ќу-
бинського д и к т а т о р а Фіделя 
Кастра у користь кількохсот ку-
бинських полонених й в'язнів на 
Кубі, яким гроз.іть розстріл. 

Ф Всшінія ѓтурбована остан-
нім бутом фриниу'зького війська 
в Альжирі. бо на П терені пере 

леко Асвану. від лаѓяну. Що 
грозить тій єгипетській пам'ятці 
від. нової Асванської греблі. 
През. Кеннеді зголосив до Кон-
гресу внесення па признання 
910 мільйонів для збудування 
додаткової греблі, що хорони-
ла б руїни Філе від затоплення. 

Џ №джин Блек, президент т. 
зв. Світового Банку, що на-
справді зветься Міжнародним 
Банком для відбудовќ і розвнт-

ф Місто Трісст, яке на осно-
ві італійсько - югославської зѓо-
ди з 1954 року перейшло під у-
правління Італії, ступнево за-
вмнрас. Воно позбавлене того 
, господарського запілля", яким 
б'ула раніше Австро - Угорщина, 
а потім балкаиськнй хлібороб-
ський край. Число мешканців 
впало до 120,000, з яких 17,000 
с цілком безробітних, а других 
стільки мають тільки частинно 
працю. Найбільшим конкурен-
том Тріссту є югославський 
порт Ріска, колишня Фюме. 

бували три неприємні політичні ќу і с формально агенціќю Об' 
втікачі з Франції: емернтованнй єднаних Націй, заявив, що коли 
генерал Раул Салян, один із не вдасться обмежити природ-
керівннків військової змови, за- j ного приросту населення, то за 
суджений заочно на смерть Жо- цісі генерації виключена сана-
зеф Орла, лідер бунту з січня і ція господарських відносин на 
мий. року і засуджений заочно t Середньому Сході і в цілій Азії, 
на Ю років в'язниці кол. парля-іДо кінця цього року населення 
ментарннн посом П'ер Ляґал- земного Ѓлобу дійде до трьох 
лярд. Ген Салян ўтії: з КспаніІ більйонів осіб, а до кінця цього 
до Альжиру. так само Ляґал- сторіччя — буде їх чотири біль-
лярд. І йони. Щоб дотримати кроку ви-

ф В З'едеиеnlft Арабській могам міського населення в од-
Регп}'бяіці у р я д о в і й широкі ній Ќальќўті, треба би $25 біль-
громадські кола дуже врадувані йонів для вибудування доста-
готовістю Америки врятувати точної КІЛЬКОСТІ! мешкальних 
старовинні руїни Філе, на так домів, — що с річчю неможли-
званому Свя'тому острові неда-,вою. 
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СКАЗАВШИ ОДВЕРТО 

За гнучку й ефективну оборону 
Промова секретаря оборони ЗДА, Ро-

берта С. МскНамари в понеділок 24-го квіт-
ня ц. р. на бенкеті Ассосіейтед Пресе, що 
відбувся в готелі Валдоф - Асторія в Ню 
Норку, була не тільки першим публічним 
виступом секретаря оборони в новій адміні-
страції ЗДА. але водночас із цим першою 
спробою з'ясувати основні напрямні в суча-
і ніи Оборонній ПОЛІТИЦІ ЦІЄЇ адміністрації. 
Не торкаючись таких актуальних проблем 
американської і міжнародної політики, як 
справа інвазії на Кубу і револьта частини 
ф;`алцуз1ького вояцтва в Альжирі, МекНа-
мара продемонстрував своєю промовою, т о 
уряд ЗДА, очолюваний президентом Кеннс-
ді. усвідом, йог. в широкому засягу конеч-
ність реалізації таких оборонних зах`одів, 
які б не тільки збільшували видатно війсь-
вий потснціял, але й робили його якнай-
більш гаучким, ефективним і здібним до-
тримуватн кроку в конкуренції З ГОЛОВНИМ 
`евентуальним воснннм противником — Со-
встським Союзом і ціліѓм комуністичним 
бльоком. 

Всупереч деяким критичним голосам еа-
мнх же таки американців, що уряд Кеннеді 
надає замало уваги проблемам оборони і за-
недбус чн й ГОТОВИЙ виелімінуватн з оборон-
ної снстеми ЗДА дуже важливі мілітарні ді-
лянкн та елементи, секретар оборони Мек-

яких тількищо закінчена 15-та сесія Генс-
рпльної Асам'блеї була сумним,' а подекуди 
Насправді жалюгідним видовищем. 

Адже з іменем тісї сесії, яка почалася 
ще 20-го вересня минулого року, зв'язані 
циркові виступи. Хрущова і ввесь той яр-
марковий галас, що ним був окутаний скля-
ниіі палац ОН в Ню Норку, коли на заклик 
Хрущова нахлинули туди голови держав 
і урядів з такими фігурами, як Фідель Ка-
стро. Кваме Нкрумаг і Сену Туре. Ця перша 
стадія 15-ої сесії була виповнена .балаќў-
чістіо та пропаганднвннмн демонстраціями 
і щойно з від'їздом головних акторів наста-
ло ;:сякс заспокосння. Все одно, прийняття 
на початку цісї сесії нових 17-х членів було 
пправді завершенням патріотичних мрій і 
аспірацій отих 'учорашніх африканських ко-
лоній. але водночас надзвичайно ускладші-
ло ЦІЛИЙ апарат тісї установи. Коли на дсн-
ному порядку було 87 справ, а кожна з 99-х 
членських держав хотіла забирати голос не ' 
тільки на терсні Генеральної Асамблеї, але 
.. в її двох Політнчиих комісіях, рішення-
яких переходили на затвердження - Аоамб-
леї. то - ясно — наперед визначений поділ 
годин був перевернений комітьголовою. 

Таким чином ту сесію перервано 21-го 
г`уч.ня минулого року з уваги не так на 
Різдвяні свята, як радше па зміну держав-
ної адміністрації в ЗДА. На денному по-
рядку залншіілось що 11 точок. Але, 7-го 

приклад, міжнародне роззброєння. Коли в 
першій частині сесії треба було аж трьох 
тижнів, щоб прийняти резолюцію з заќли-
ком покінчити з колоніалізмом у світі, при 
чому облудно промовчало колоніяльннй 
стан в Совстському СоюзЃ, то в цьогорічній 
другій частині сесії впродовж усього першо-
го місяця не можна було узгідннти денного 
порядку і черговості! справ за ЇХ важливії -
тю. Згадану кардинальну і центральну 
справу міжнародного роззброєння відразу 
відкладено до осеии ц. р. Щойно на остан-
ньому засіданні 22-го квітня ц. р. прийнято 
резолюції в справі Конґа і Куби. В лершо-
му випадку ця резолюція також половнн-
чата, бо вона тільки вможливлює продов-
жування місії Об'єднаних Націй в Конго, 
давши генеральному секретареві Гаммер-
шнлдові право на витрати по $10 мільйонів 
місячно на перших 10 місяців цього року. 
Бюджет ОН і дальша доля їхньої місії в 
Конго будуть вирішені також щойно восени. 
Щодо Куби, то справу „полагоджено" за-
клнком до всіх членів ‚.вживати всіх мир-
них заходів" для „злагіднення" взаємин 
між ЗДА і Кубою. Зате таких справ, як ко-
муністичнин наїзд на Корею і об'єднання 
цієї нещасливої країни, як ведене кнтайсь-
ќями комуністами народовбнвство в Тибеті 
та наслідки совстської arjwcii проти Мадяр-
щини — тих справ взагалі не рухано. І це 
нова поважна дипломатична перемога Мо-
скви. Так само ие дебатовано навіть про-
грамн економічного розвитку африканських 
країн, хоч азійсько - африканський бльок 
давав себе знати в усіх справах. Незаторк-
нсною залишилась і така преважлива спра-
ва, .як мнриа співпраца в дослідженні сфс-
рнчного простору і заборона користуватися 
ним для воєнних цілей. 

Єдиним, мабуть, ясним промінчиком 15-ої 
ссеѓ Генеральної Асамблеї було повне фі-
яско наступу большевнків njxrru Генерал ь-
ного Сскрстаріяту ОН. щоб псі)етворити flo-
го в своє знаряддя. Зрештою, відбігвшн ту 
атаку, ОН все одно залишились установою, 
нездібною конструктивно розв'язати будь-
яку важливу і трудну спірну міжнародну 
проблему. Розв'язування цих проблем за-
лншилось прерогативою великодсржав. ОН 
не здобули екзекутивної сили, а їх мораль-
ний авторитет такий, що не тільки Москва, 
але й Південно - Африканський Союз ксп-
кують з їх ухвал. Тому можна співчувати 
такому державному мужеві, як Ф. Г. Бо-
лснд, що мав незавидну ролю президента 
15-ої Генеральної Асамблеї ОН, але не мож-
на погоджуватись з його оптимістичною о-
цінкою тісї сесії. 

ся в будь-якій латнноамери-
кав `ькін столиці. 

Гака опінія Президента 
ЗДА і так само думас прези-
денг Аргентини, представник 
які іго гостро заатакував СС-
СР на теперішній сесії Гене-
ральної Асамблеї ОН, презн-
денг Перу. Гватемалі тощо. 
Але так не думають презн-
денгн Мехіко, Бразилії та ін-
Ші, як також поважна части-
на латино - американського 
громадянства. Ці кола стор-
педували санкції проти Каст-
ра на конференції в Сан Хо-
зе де Костаріка, толерують 
кубинського червоного ко-
мпн.шра в раді контнненталь-
НОЇ бсзйекн; ці кола обурнлн-
ся, коли американські круж-
лясн патрулювали карібські 
води, щоб перешкодити в 
.‚експорті революції" до Гва-
темалі і Нікарагвн. бо це — 
Мовляв — справа Організації 

НОВА КОМУНІСТИЧНА НАПАСТЬ з совстської ПРЕСИ 

Мюнхсн. — По другіѓї сві-
товііі війні преса в СССР у-
ннкала згадувати імена еміг-
рантів із підсовстськнх країн 
— діячів науки, мистецтва, 
літератури. Цс роблено з пев-
ннм ваміром: боротися про-
тн впливів „занепадаючої ка-
піталістнчної цивілізації". Як 
відомо, в країнах ПІД комуніс-
тнчннми режимами інтеліґен-
ція мріє про свободу культур-
ної творчости. яка є у вільних 
країнах, і це комуністична 
пропаганда називає „ннзько-
поклонством пе()ед Заходом". 
Той факт, що діячі культури 

емігранти з підсовстськнх 
країн мають визначні досяг-
ВЄННЯ у вільному світі, турбує 
комуністичних вождів. Тому 
наказ пресі: замовчувати 
творчу працю емігрантів. Дс-
колн це виглядає як глум 
над підсовстськнм читачем. 

Наприклад, про участь ук-
раїнських істориків в XI МІЖ-
народному Конгресі історіїч-
них наук (Стокгольм . сеп-

аиг.начас сучасну структуру 
м'жняродиої спільноти та її 
правшій лад. Залишаємо по-
кищо набоці цю складну те-
оретпчну проблему, обмежу-
ючись друпім аспектом пре-
індснтської промови — без-
посередньо зв'язаним з сьо-
годнішньою ситуацією ітмі-
сфорн. 

Справа була і с аж надто 
троста і ясна: всі уряди кон-
тннснту проти введення кому-
яістичного ладу, тому всі, 
здавалося б. повинні об'сдна-
ти свої зусилля, 'щоб не до-
пустнтіс до тієї загрози. Тп 
виявилося, що очевидних ло-
літичннх аксіом сьогодні не-
мас. З одного боку, у Білому 
Домі панувало — аж до січ-
ня 1961 року — переконання, 
що оборона проти комуніс-
ТНЧНОЇ еКСПаНСІЇ в и м а г а є ПО-
важнігх фінансових жертв на 
всіх континентах,, за внйнят-
ком американського На пів-
девь від Ріо Гранде дель Нор-
тс та від формозн панує пе-
реконання, що лише ЗДА за-
грожсні комунізмом і заінте-
І)есовані в обороні проти ньо-
го, але ні в якому разі Латнн-
ська Америка. 

Щойно Кеннеді застосував 
до гемісфери засаду „френклі 
спікінг". тавруючи обидві не-
поважні та небезпечні йому 
тези. Проголошуючи програ-
му „альянсу для добробуту". 
він покінчив з панамсрикан-
ським фразерством, і з псіч;-
конанням, що голодного бра-
зилійського чи мсхіканського 
злидаря можна нагодувати 
доктриною Монро та золоти-
ми думками Джсффсрсона. А 
20-го квітня Кеннеді заявив: 

„Держава завбільшки Ќу-
бн загрожує нашому (тобто 
ЗДА) існуванню в меншій мі-
рі , НІЖ ІНШИМ ВІЛЬНИМ і'.-.::: 
ям континенту. їхня безпека 
та'їхні інтереси сьогодні най-
більше загрожсні — не на-
ші". Прикро мати совстську 
баау у віддалі МІ кілометріі; 
від узбережжя ЗДА. прикрЬ. 
але кіиець-кінцем не трагічХ 
по. При нинішньому рівні во-
І:ННОЇ техніки, Вашингтон мо-
жна бомбардувати і з підвод-
них човнів, і навіть — ксро-
ванимн на віддаль стрі.іьна-
м ѝ. Але не можна експорту-
ватп до ЗДА революцій кает-
рівського тішу. Коли Кастро 
обіцяв замінити „Анди на Сі-
срру Маестру" — він міг го-
ВОРИТН лише про Анди, не 
про Скелясті "ѓори. Не у Ва-
шн нѓѓоні вибухають раз-у-
раз мов на конвеєрі - ко-
муністичні пучі, а в Каракасі; 
а те. що діється нині я Кара-
касі, може завтра повторити-. 

тиці засаду „добі№ так моїй 
мамі, нехай мені відмерзнуть 
вуха". І тому Кеннеді не бе-
рсться їх переконувати: він 
лише попереджує, що. коли 
ці кола спаралізують систему 
Збірної безпеки континенту, 
пхаючи між шприхи патик т. 
зв. засади неінтсрвенції. ЗДА 
не спиняться перед такими 
исевдолегвлістичннмн пере-
попами, а будуть діяти на 
зласну руку. 

Засада неінтервенції могла 
вважатися за священний ка-
іон в часах, коли Тсодор 
гу.'.пелт та Вудро Внлсон 
лосували на Карібському мо-
м „засаду грубої палиці". 

Тепер вона стала інструмен-
том цинічних дипломатичних 
диверсій. 

У 1956 році Хрущов зброй-
нрю інтервенцією розчавив 
ма іярську спробу національ-
ног^ самовизначення, згодом 
Нассер пробував насильно 
здійснити „возз'єднання" Лн-
пану. а тепер їхні иредставнп-
с̀и на Генеральній Асамблеї 

ОН. Зорін та Агмад Шукайрі. 
обвинувачують ЗДА в пору-
шснні засади неінтервенції та 
національного самовизначен-
ИЯ. Як слушно завважує Кен-
ИЄДІ, ця обставина звільняє 
американський уряд від по-
гребн` дискутувати з тими 
джентлменамн про поняття 
інтервенції — з ними краще 
бтілакатн про погоду... Іншої 
ІЧ-МКН мехіканський міністер 
:,ікордонних справ, Антоніо 

Карільо Фльорсс. який зая-
виа з емфазою: „Мехіко впов-
ні збе^же свою політику ие-
інтервенції і шануватиме, як 
завжди, ідею самовизначення 
народів". Тобто кидає камін-
чик в американський город, 
хоч колись Кастро. вибираю 
чись на інвазію до Куби, від-
чалив від мехіканського бс 
рега. 

Чи дон Аитоніо має таку 
коіютку пам'ять? Несвідомий, 
на чию дудку грає — чи ли-
іпс прикндапться? Як полспн-
тіг цс совєтсько - арабсько-
мсхіканське тріо? Давніше а-
мериканська дщіломатія су-
шнла собі голову над такими 
миганнями, пробуючи псрско-
нати дона Антоніо і ного ман-
датаря^ дона Адольфа Льопе 
са Матеоса і їм подібних, про 
бую чи за всяку ціну здроту 
вати панамериканський гле-
чик. Сьогодні Кеннеді вважає 
що на не немає часу. 

„Від 1950-го року, коли Тру-
мсн змобілізупав ОН проти 
китайських комуністів в Ко-
рсї, ніякий американський 
державний муж не говорив 
так рішуче до комуністичних 

ним", що й зродило в Росії 
самоволю уряду, створило 
.‚новин Вавнлон". Ю. Алек-
сандров намагається внправ-
датн московський абсолю-
тн.ім, мовляв, Д. Чнжевський 
.‚замовчує", що в Західній Ев-
ролі був теж абсолютизм, на-
прнклад. у Франції за Людо-
внка XIV, який казав: „дер-
жава — це я!" Однак, слід 
зазначити, що в країнах за-
хіднього абсолютизму пі.ддані 
мали деякі права, яких мо-
нарх не міг відібрати: при-
ватна власність, станові пра-
па з тнті'лами. що переходн-
ЛЯ із роду в рід. Не те було 
на Московщині. Там був за-
гадьновнзнаннй погляд, ЩО 
вся земля і все, що на ній, 
належить .‚Богові і государе-
ві". 

Ю. Александров засуджує 
погляд Чнжевського на уст-
ріц Московського царства як 
держави бюрократичної — 
„служилої", яка, на думку 
Чижепсьгого, виявляє себе і 

пень 1960 р.) в совстській І під теперішнім комуністич-
' ним режіаюм в СССР. Ю. А-
лсксандров відкидає погляд 

теперішнім 
пресі згадувалося тільки за-
гально: мовляв, там були та-
КОЖ „українські буржуазні І Чнжевського, який пише в 
націоналісти", але імен їх не СВоИ книзі, що Московщина-
казваио. Тільки в січневому 
числі місячинќа „Исторня 
СССР" (Москва. 1961 р.) на-
t ѓуковано звідомлсннл пію 
Чонгрсс. де згадано лроф. М. 
Чубатого, п))̂ н{і. П. Фсденка і 
`-ра Б. Кентжннського. як у-
часників Конгресу, але тіль-
кв на те. щоб і̀ ; вилаяти за 
‚буржуазний націоналізм" і 

..ненауковість". 
У другому числі „Исторнн 

СССР" за березень - квітень 
1961 р. знаходимо напасть на 
проф. Д. Чнжевського (Ган-
дельберґ) в рецензії на пер-
шу частину його праці, що 
вийшла в німецькому вндав-
ннцтві в Гамбурзі 1959 р. під 
назвою ..Свята Русь" (Das 
hcilige Russland). Автор ре-
дензії подає відомості про 
наукову працю проф. Чижев-
еького і згадує між іншим, 
що з н а годи його 60-літгя був 
виданий науковий збірник V-
ніверситет() .̀-, у Захід. Берліні. 
Автор рецензії Ю. Александ-
ров з цього тшиводу зазна-
чає: „Характеристично, що 
діяльність Чнжевського знан-
шла особливе визнання са-
ме в ЗДА і в Західній Ні.меч-
чнні, де є такніі великий по-
пнт на фальшування історії 
нашої країни". 

Що не подобається совстсь-
ким критикам у новій праці 
проф. Чнжевського? В своїй 
книжці проф. Д. Чнжевський 
розібрав різні течії в церков-
ному житті М о сковського 
царства і прийшов до виснов-
ку, що поневолення Церкви 
державою було згу`бним для 
розвитку свободи взагалі. Чи-
жевський назвав московський 
абсолютизм „цілком амораль-

всликодоржав", — лише „Па-
рі Жур" і ця ларалеля насў-
вас нам другу аналогію між 
Трумсновим рішенням і зал-
пою Кеннеді. Коли Трумеи 
наказав МекАртурові висади 
ти війська в Кореї, він ще не 
знав, чн ОН „позичать" тим 
військам свій прапор. Хоч та 
міжнародна фірма була ко` 
рисна з правного й дрплома' 
точного погляду, рішення та 
успіх записала історія на 
конто ЗДА, а не О. Не є 
суттєвим, чн вирішний бій за 
континент зведеться під стя-
ГОМ Організації АмерНКаИСЬ-
ких Держав чи ЗДА. 

Росія могла, протиставити ві-
льній культурі Заходу тільки 
ідею „Святої Руси". яка сто-
ѓгь над історією і поза иекх 
Цю ідею „внщости" Росії над 
‚'.гнилим Заходом" бачить Д. 
Чнжевський і в теперішній 
комуністичній Росії. Не дав-
ши ніяких аргументів проти 
оцінки Чнжевськнм історич-
ного ніляху Московщини, Ю. 
Александров ставить під пі-
дозріння науковість проф.Д. 
Чнжевського взагалі: 

„Само собою, ця клевста у 
вигляді „наукових дослідів" 
знайшла цілковите схвален-
ня західньонімецькнх і^цен-
зентів. які з особливою хва-
лою відзначили той факт, що 
Чнжевський сміливо робить 
порівняння з сучасністю. Ре-
цснзснти, звичайно, р а д і 
схвалити кожну інтерпрета-
цію ідеї „Святої Руси". аби 
тільки вона служила цілям 
брудної протнсовстської кле-
вето". 

Так пишуться рецензії на 
наукові книги в СССР. „Пар-
тійна наука" виконує доруче-
чепс їй завдання. 

П.С. 

„ВШАНУВАЛИ" НАМ'ЯТЬ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Читач „Радянської Украї-
нн" В. Стефановнч у листі до 
редакції з 1-го квітня ц. р. 
пише: 

„Мені довелося "побувати в 
парку села Березова Рудќа, 
ІІирятинського району на 
Полтавщині. Цей' парк відо-
мнн як істоіжічна пам'ятка 
другої половини 18-го сторіч-
чя. В парку ростуть чудові 
дуби, під якими любив відпо-
чнвати великий син україн-
ського народу Тарас Грнгоро-
ВНЧ Шевченко, коли відвідў-
зав Березову Рудќу в 1813. 
1845 і 1846 роках. Березоруд-
і.кніі парк я знаю ще з ДНЃЯ-

чнх років. І те, що довелося 
мені тепер побачити, обурило 
до глибини душі. Нині цей 
дарќ перебуває у віданні Міиі-
стерства сільського господар-
ства УРСР. Тут' розташова-
ний сільськогосподарськнй 
технікум. І ось вирішили роз-
ширити будівництво. Що ж, 
це непогано. Учням потріб-
ний був стадіон. Його спору-
дили, 'знищивши' два гектари 
парку. Потім вирішили побу-
дуватН4ЩЄ й гуртожитки. І 
знову в парку вирубали та-
мало дерев, які {юслн тут сот-
иі років. Скрізь на 'кожному 
кроці видно тут сліди недбай-
ливого ставлення, панують 
безладдя, цілковита ‚безгоспо-
дарність..." 

На цього лнвѓа- редакція 
відповіла в тому ж числі: 
- „Перевіркою на місці вста-
новлено, що факти, наведені 
в листі В. Стсфлновнча. від-
повідають дійсності, Чудовий 
парк у Березовій Рудці за-
недбалн, псують..На просьбу 
редакції навести порядок в 
парку з Міністерства сільсь-
кого господарства відповіли: 
‚Будівництво гуртожитків у 

napity проводиться відповідно 
до генерального, плану, уз-
гідненого з Полтавським від-
ділом архітектури... Нищен-
ня дерев у парку у зв'язку з 
будівництвом є вимушеним і 
в той же час виправдуючим 
фактором..." 

У відповідях редакції і мі-
ністерства 'про зневаження 
пам'яті Т. Т. Шевченка незга-
дано ані словом.';' 

В СССР згинули в таємничих обставинах 
два видатні совєтські спецкореспонденти 

65-J11THI! Ви есо що можете 
. забезпечитися а УНСоюзі. 

Не зволікайте, надробіть ут 
рачсний час! 

Ярослав Палох 

НА ПІОНЕРСЬКОМУ ШЛЯХУ 
(У сорокліття нюйоркської „Свободи" 

Як до вибору урядників Відділів, так і до обов'язків, які 
на себе брали урядовці, прив'язувано велике, далеко не лише 
формальне, значення. Цс ілюструє, наприклад, такий запис 
у хроніці Відділу, точніше в протоколі з 5-го грудня 1025 p.: 
„Нові урядники принялн р о б о т у і присягли, що будуть 
на 1926 р. виповняти свою р о б о т у як слідує і дбати лроЧіо назовні. Що сталося з ними, невідомо. їх тепер немає. Та-
Товарнство і УНСоюз". Уряд в Товаристві це ие була лише кож Товариство мало свої дві ленти. які називали „відзна-

ками". щоб. як занотовано в протоколі у вересні 1919 року, 
„як бн ни дай Боже якої пригоди або смертн нашого члена, 
щобнсмо стали і з парадов поховали. А як не будем мати 
жадної' відзнаки, то не буде піхто знати, що тон член стояв 
в якім товаристві і що за люди сго ховають". 

t 
Труди росту 

Соронлітоій шлях від 22-ох членів - основинкіо до и'л-
тьох сот.3 чубком членів — довгий шлях. І не легкий. На 
Заході міста ие було багато українців, а й ті, що були, ие 
всі були лівчнчанами. А „Свобода" властиво програмово 

ше в Ню Порќу Який би не був веляканський Ню Иорк 
без сумніву, на американській землі постала б нова адміні-
страційна громада, імовірно з назвою Нові Лівчнці. Бо влас-
не так поставали мові оселі у цьому Новому Світі з відновле-
ними назвами зі Старого Світу. 

Різних протоко.;.-.нів мало Товариство. Одні писали дов 
ѓі, інші короткі протоколи. Мова одних була розповідна, ќні-
гиста, інших надміру ляконічна, але не мала „Свобода" н` 
одного секретаря із статистичними нахилами. Звідси так 
мало чисельних даних про стан і ріст товариства. Тільки 
десь - колись якесь число прикрасить одноманітні рядки про-
токолу. Збільшаються числові інформації з сороковими ро-
ками. Ось в протоколі з 16-го січня 1934 р. записано, що всіх 
членів мало Товариство 35, які були забезпечені в УНСою-
й' на суму 21.750 долярів. Майно Товариства в той час ста-
новнлб 561.07 долярів. Така мізерія існувала після 24-ох 
років існування. И до того ИЄ всі члени Товариства були чле-
намн Союзу. 

Жура за ріст Товариства йшла за ним усі ці довгі десяти-
ліття. Вже від початкових -років у протоколах згадується 
про потребу здоб %ти більше членів або об'єднатися з іншим 
чи навіть іншими Відділами УНСоюзу. На зборах з лвсто-
пала 1931 р. дискутовано статтю, яка була вміщена в що-
дѓ`нинку „Свобода" й підмічено потребу більшого числа члс-
нів. Щоб мати більший прибуток на виплату підмоги нсду-
аснм членам та посмертної допомоги. Підмічено, що після 
смерти члена треба для виплати щонайменше 110 долярів, а 
цього, прн ІСНУЮ` нх прибутках, запевнити годі. До того біль-
шість членів було літніх, а молоді мало. 

Москва. " Офіційний орган 
Комуністичної партії Совст-
ського Союзу „Правда" подав 
у числі 111 за 21 квітня ц. р. 
повідомлення про смерть двох 
видатних совстськнх журналі-
стів, спеціяльнвх кореспон-
дентів совєтських газет і жур-
налів. Так, згідно з некроло-
гом. вміщеним у „Правді", по-
мер наглою смертю „талано-
внтий совстськнй журналіст", 
фотокореспондент ж у р н алу 
„Оґоньок" Андрей Федорович 
Новіков. Із вміщеного поруч 
другого некрологу виходить, 
що водночас із ним помер теж 
спеціальний кореспондент мо-
сковської „Економічної газе-
ти" Дмнтрій Гарасимович Вс-
ляєв. Некролог, але тільки 

першого з них, Новікова пода-
лн теж московські „Ізпястія" 
в числі з 22 квітня, повідом-
ллючн, що він був теж колнш-
нім співробітником ‚‚Ізвсстій". 
В жаднім з цих некрологів не 
подано ні дати, иі місця їх-
ньої „наглоїѓсмертн" і цей 
факт як і те, що прізвище 
жадного з них не було згада-
не протягом десяти днів про-
паГанднвного шуму, вчннено-
го навколо лету Юрія Ґаґарі-
ва, дає підставу здогадувати-
ся, що обидва з г и н у л и в 
якійсь таємничій місії вже 
давніше, правдоподібно, перед 
12-го квітня, під нас невдало-
го випущення в орбіту землі 
якогось совстського „спутні-
ка" з одним із попсрсдннкіп 
Ґаґаріна. 

ІУіосква подає деякі подрооии,і про 
подорож Ґаґаріна 

Москва. — Московська „Із-
пестія" принесла в минулий 
понеділок 24 ц. м. статтю на 
дві з половиною сторінки 
тексту з різними подробиця-
ми, що стосуються так звано-
го сферичного корабля „Вос-
ток", що ним Юрій Гаґарін 

блетів Землю 12 квітня ц. р. 
'у саму заяву проголосило 
їюро ТАСС-а. Говорить с я 
ам м. ін. про те, що з „Вос-
оком" переведено рані ш є 
.вократно досвіди, виславши 
іого довкола Землі- раз 9 бс-
с..ня з собакою Чернушка 

; другий`25 березня з соба-
чою Звсздочка. Чн річ ішла 
пію той сам „корабель", чи 
гількя про той сам модель 
цього большевнкн не онлвля-
ють. Зате вони подають тепер 
№ЯКІ світлини: передньої ча-
JTHHH „Востока", де видно 
вікно. Таких вікон ніби „Вос-
ток" мав три, вони зроблені током" і Ґаі'аріннм 

з прозорої маси, що не тріс-
кас і ие топиться. Показано 
т е ж - с в і т л и н и Ґаґаріна 
в астронавтському одягові із 
шеломом на голові безпосе-
редньо перед ВІДЛСТОМ І ПІСЛЯ 
лрилету назад. Виявлено теж, 
ніби відлет „Востока" BU6JTI-
ся з території десь на північ 
від Ірану і що „стягнено" на 
Землю Ґаґаріна теж недале-
ко того самого місця. Цілий 
лет тривав 108 хвнлин, але 
совєтська стаття впевняє, що 
в „кабіні" летуна знаходнть-
ся достаточно харчів, води й 
елеістричної енергії, щоб ВІД-
бувати лет впродовж 10-х 
днів. 'Зате далі говориться 
тільки про різні теоретичні 
можливості стягнення летуна 
назад на Землю, нг пияпнв-
ши, котру з тих можливостей 
застосовано у випадку з „Вос-

залнсав секретар М. Цимбалістий в листопадовім протоколі 
1931 року: ..Иа-юму Відділові грозить конець існування, а 
це тому, що не маємо молодих членів. Ще -пік не ходить о 
фінанси, як о молодих членів, а цс тому, що хоч би вже і 
не стало фінаясу, то молодь її ніс зможе доповнювати, але мн 
її не маємо. То виходить так: кінчаться старі члени кін-
чнться існування Товариства ..Свобода". „Але завважує 
секретар — тому, ЩО до тої слравя ті члени, котрі були 

І присутні, не дуже поставилися серіозно. то справа впала ні 



ч. т. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 27-JQ КВІТНЯ 1961 

НАШИМИ ЩЕДРИМИ НОЖЕРТВАШ ЗБУДУЙМО у ВАШИНГГОНІ пжятник, ДОСТОЙНИЙ 
ШЕВЧЕНКА, УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ І АМЕРИКАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ! 

Свято Шевченка у Вунсакеті, Р. Ай. 
26-го березня 1961 і україн-

ська православна, парафія з 
усіма організаціями, що с 
при Церкві св. Мнхаїла влаш-
тувала Свято Тараса' Шевчсн-
ка в столітні роковини Його 
смсртн. Свято відбулося вслн-
чаво. 

Службу Божу відправляв о 
мнтрят Дмитро Лещишнн. Під 
час Служби Божо! була заў 
покійна сктснія, а після Слу 
жби Божої панахида за спокій 
душі великого Сина України. 
Перед панахидою о. Д Лещи` 
шин мав гарну промову, в 
якій просив присутніх помо-
литися за спокій душі Шев-
ченка. Співав чол. хор „Бай` 
дура". 

По полудні відбулася свя-
точна Академія, яка почалася 
співанням американського 

гамну. Чол. хор „ Б а н д у р а" 
відспівав „Заповіт" Шевченка. 

Вступне слово мав о. прот. 
Михайло Мостенськвй, в яко-
му говорив про значення Шев-
ченка. Хор „Бандура" відспі-
вав чотири пісні на слова 
‚Шевченка: „Чого мені тяж-
ко?". муз. Воробкевича, „Сон-
це заходить", муз. Роздольсь-
кого, „Садок вишневий коло 
хати",,муз. Гватншнна і „Огні 
горять", муз. Воробкевича. 
Хор співав дисципліновано, з 
прекрасними РИТМІЧНИМИ і! 
динамічними нюансами з на` 
строовістю. Між піснями дек 
лямували учні й учениці „Рід-
ної Школи": Анна Коваль 
чук — „Н. Маркевичу", Джіні 
Барр — „Суботів", Іванна Ко-
сюк — „Мені однаково", Да 
нило Карась — „Гомоніла Ук-

раїна"- Присутні подякували Воробкевича. Хор зробив на 
декламаторам щирими оплес- присутніх гарне враження. У 
нами. Іхорі понад 60 хористів. Для 

Святочну промову мав проф.{такої невеликої громади, як 
Трохим Пасічник. — Наступ- Православна Парафія у Вун-
ннм промовцем був п. Іван(сакет, це справді велике до 

4 В неділю, 30-го квітня 1961 року 
' , 'У великі0 залі 

УКІ'ЛШ{ЉКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
140 Second Avenue — NEW YORK CITY 

Під протеісторатом 
Української Музичної Школи ВАДИМА К Ш И 

— ^ в ` і д б у д е т ь с я 

КОНЦЕРТ'- ПІЯНІСТА Д Ж Е М С А У А И Т А 
WASHINGTON) 

і Патетична Соната і. 
(SEATTLE 

В ПРОГРАМІ: (Ютѓовѓії 
t Вальси. Фантазія і. Шумаи (Лўишўиѓ 
тощо), ДсГ.нн і і та інші. 

; ПОЧАТОК — в ѓод. 7:80 вечора. 

пі..н.-н 1 
.ушвунґ 1 

іѓ 
М І Щ ‡ І І Ш І И І І И И Н І Н І И І И Ш М Н Н І І І И І 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 
Ніші фільмоииіі гість продуцент 

ЯРОСЛАВ КУЛИНИЧ з АВСТРАЛІЇ 
ішпідомляс І an протўе ціг.ю дорогою нашу Пресу. Прсд-
ставннків Організацій, наших Мистців. визначних Грома-

дяи, як таќ̀ояк' і фільмовнків на спсціяльннй 
ПОКАЗ ФІЛЬМІВ 

під назвою: 

„З КАМЕРОЮ ПО АВСТРАЛІЇ" 
і І . Австралія " 2. Українці в Австралії і 

Висвітлення фільмів відбудеться 
у СТУДИ л і'. і' л м і 11 к л І під П протекторатом 

в ЧЕТВЕР, 27-го КВІТНЯ ї % ї р. 
ѓод. 7:80 вечора 

12 St. Маѓк'$ Place (8th Stl — в н ю ПОРЌУ. 
Ф 

Після цього, у скорому часі — в УНДомІ — відбудеться 
ПРЕМ'СРА для всісї публіки. 

Ф 
Щир., віта`ю продуцента і його родину з приїздом до ЗДА 

1 бажаю Ќому успіхів у його творчих плянах. 
ВАСИЛЬ АВРАМЕНКО 

Кокольськнн, головч Комітету 
Будови Пам'ятника Шевчен-
‚кові у Вашингтоні. Він прочн-
тав прокламацію, підписану 
губернатором стенту Р. Ай. 
про вшанування Т. Шевчсн-
ка в сторіччя його смерти. 
Внескодавцем резолюції був 
стелітовий конгресмен україн-
сьиого роду, адвокат Орест 
Чагарнн. П. Іван Кокольський 
закликав присутніх щ е д р о 
відгукнутися пожертвами на 
цей пам'ятник під час збірки, 
яку Комітет веде у Вунсакет. 
Під час перерви члени чол. 
xqpy „Бандура" збирали доб-
ровільні датки на пам'ятник 
Шевченкові. Зібрано $106. 

По перерві відбулася друга 
частина Академії. Перші вн-
СТУПНЛН уЧЄВИЦІ ..Гідн`'і Щ к о -
ли" Філіс-Ясінчук і Петруся 
Карась, які гарно прочитали 
короткі реферати: „Смерть 
Шевченка'м „Похорон Шев-
ченка". Закінчили спільною 
деклямацісю: „Будеш, батьку, 
панувати, поки живуть люди"! 
Присутні відгукнулися довги-
ии оплесками. Учениця „РІД' 
ноі Школи" Поля Павлишин 
продеклямувала „І світас, І 
смеркав". Присмно вражала 
чиста вимова, правильні наго' 
лоси й інтонації. Мішання хор 
ім. Леонтовича відспідвав дві 
пісні „Учітеся, брати мої", м у 
знка Котка, і ..Думи миЃ', муз. 

сягиення! ' 
Учениця „Рідної Школи" 

Філіс Карась продеклямувала 
„Прощай, світе!" Джіні Барр 
і Іванка Косюк заграли в дві 
руки „Щасливе повернення", 
муз. Л. Рімґета. Гра була тех-
нічно добра. Присутні подяку-
вадн молодим артисткам щн-
рими оплесками. 

Наступною точкою була в'я-
занка оповідань з життя Шев-
ченка під назвою. „Ж и в я й 
Шевченко", з відповіднн-
ми ілюстраціями з творчостн 
Шевченка. Оповідав проф. Т. 
Пасічник. Деклямували учні 
й учениці „Рідної Школи' 
Дженис Ясінчук („Сонце ѓріс, 
вітер віс"). Іванка Кокольська 
(„Було колись — в Україні"). 
Варвара Павлишин („Слава 
не поляже"), Михайло Гра-
дюк („О. милий Боже Украї-
ни"), Діяна Чагарин („Учіте-
Ся, брати моГ'), Алекс Чага-
рии („Обніміте ж, брати мої"), 
Василь Каролишин („В нево-
лі важко"), Стефа Карась 
(„Чи ми ще зійдемося знову"), 
Євген Самборський („Село"), 
Олена Когут („І .виріс я на 
чужині"), Х р н с т я Т е п е р 
(„Дай дожити"). Це була 
орнгіінальна точка й пройшла 
дуже вдало- Потім діти „Рід-
ної Школи" заспівали пісню: 
„Поклін Кобзареві". Співзро-

Роман Рудницький грає з фільгармонічною 
орнестрою 

Пеіерсон, Н. Дж. — Дня 19 граного твору.' В пікантних 

J 5 УКРАЇНСЬКІІП ВІПС ЬК()ВО-ІСТОРИЧНИИ 
ІНСТИТУТ — при Н Т Ш в З Д А 
НАУКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

— в і д б у д е т ь с я — 
в СУБОТУ, 29-го КВІТНЯ 196Д р. 

в год. 6:00 вечора 
в залі НТШ — 302-804 Захід 18-та вул — в Ню Порќу, 

на якому 

ред. Євген Стахів 
виголосить ДОПОВІДЬ - - на тему: 

„ШЧУГНШМІЩЬКЃ: П І Д П І Л Л Я В УКРАЇНІ П І Д Ч А С 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВИНІЃ. 

ГОСТЯМ РАДІ ! 
0 

Доїзд підземкою: 1ND 8-ма Евсня або ШТ 7-ма Епснн 
при 14-ій вулиці в Ню Порќу. 

ДНРККШЯ УКРАЇНСЬКОГО 
Чв ВШСЬКОВО - ІСТОРИЧНОГО ІНСТИТУТУ 4 
џтттттттш 

Увага! ПАССЕЙН і ОКОЛИЦЯ! Увага! 
ПЛАСТОВА СТАНИЦЯ — в ЦАССЕИВУ 

^ - " в л а ш т о в у є .— 

в суботу,.дня 29-го квітня ц. р. 
'В ѓод. 7:00 вечбра 

в залі ШКІЛЬНОЇ АВДИТОРП, при Ї12 Президент вул. 

В Е С Н Я Н У ЗАБАВУ 
, До танців гратиме 

ПЛАСТОВА ОРКЕСТРА „ТЕМПО". 

Український Спортоий Ќлюб 
„Сгч" — Елизабет 

MMMM^BV %лт^тљлл^^кљлл^ь^ьтл 

Український Народний Університет 
при ООЧСУ і СУМА в ІЙОАРКУ 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
ЧЕРГОВА ЛЕКЦІЯ УНУ в НЮАРКУ 

— відбудеться — 
в суботу, 29-го квітня 1961 року 

в УКРАЇНСЬКІЇ! ЦЕНТРАЛІ 
(домівка -СУМА) 

проф. Микола ЧИРОВСЬНИЙ 
говоритиме на тему: 

СОЩЯЛЬНК ТА ЕКОНОМІЧНК ПОЛОЖЕННЯ 
УКРАЇНИ У ТВОРАХ Ш Е В Ч Е Н К А 

РЕЄСТРАЦІЯ: сод. 6:45-7:15 
ЛЕКЦІЯ а диенусісіо: ѓод. 7:15-9:00 

УПРАВА ЎЏУ 

квітня цього року „Фільгармо. 
нічне Товариство Північної 
Ню Джерзі" в Петерсоні ула-
щтувало концерт з оркестрою 
для трьох нагороджених мо-
лодих музичних талантів. Як 
прнсмно було нам побачити 
між ними ім'я нашого моло-
дого піяніста Романа Рудий 
цьќого! З подивогідного ру-
тнною заграв він концерт G-
dur Равеля при акомпанія-
менті оркестри. Роман виќо-
нав цю композицію з ясннм 
с в обідним ритмом, передаючи 
тонко арабескову фактуру 

'UXLuJLL.. , і 

бив яр присутніх миле вра-
женяя. Останньою точкою бу-
ла хорова деклямація золо-
тнх слів Шевченка „Нема на 
світі України". „Учітеся, бра-
тн мої". Борітеся — поборете", 
„В своїй хаті". Деклямували: 
Марко Глядиќ. Михалйна Де-
Джінеро. Христя Тепер, Ірина 
Чагарин і Марія Чагарин. 
Присутні тішилися і словами 
Шевченка і своїми наймевши-
мн артистами, які так гарно 
держали українські жовто-
блакитні прапори й так чуло 
вимовляли слова великого ук-
раїнського Пророка. ` 

П. Ќость Корніцьхнй, голо` 
ва парафіяльного уряду, по-
дякував усім виконавцям за 
гарне' виконання програми, а 
присутнім за чисельну участь 
у Святі н за щедрі добровільні 
датки. Закінчилася Академія 
співом українського націо-
нальаого гимну. Академія бу-
ла програмово багата, і вико-
нання було зразкове. Треба 
тут підкреслити, що виконав-
цями (декляматорами і хорнс-
тамн) були, за виїмком двох-
трьох осіб, тут народжені, вже 
друге Д трете покоління. А як 
чудовр все виконали! 

Програму оголошував п. 
Євген Тепер, скарбник пара-
фіяльиого уряду. Хорами ди-
рнгував проф. Т. ІJac-ічнпк. 

Академія відбулася у залі 
української православної па-
рафіГ 74 Гервіс Ея., Вунсакет, 

CTOHIVH ЛІСОВИЙ 

синкопах проявлявся субтель-
ннй гумор і дотеп. Технічна 
певність, інтелігентно обдаро-
пана інтерпретація і емоційна 
опановаиість уможливили йо-

му виконати цю композицію 
з делікатністю і скромністю 
ЗМІНЛНВИХ іар.МоНІЧНИХ Ku.ll.li. 
рів, а ти'м самим ваш моло-
дий піаніст доказав, що зро-
зумів і збагнув французько-
го композитора. Роман Руд-
ницький. тепер учедик слав-
ної піяністки і педагога Розі-
ни Левін в Джуліярд Коледжі 

в Ню Иорку. мав великий ус-
ліх у численної публіки, яка 
викликувала його кілька ра-
зів на естраду. 

Бажасмо Романові дальших 
успіхів на будуче! Нам було б 

j цікаво послухати його самос-
тіиного концерту в якійсь вс-
ликій .іа.іі 

Дарія Караноеич 

л п ш т о п у с 

СПОРТОВІ ВЕЧЕРНИЦЇ 
в суботу, 29-го квітня ц. р. 

УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ ДОМІ 
214 Fulton Street — EUZABETH, N. J. 

Гратиме оркестра — Б. ІТРПЯКЛ. 
БЗСФЕ7Г 'У ВЛАСНОМУ ЗАРЯДІ 

С') 
ПОЧАТОК в ѓод. 8:Я0 вечора. 

' Вступ: $1.50. 

— — — ї ї — і — — — — —. , і — 1 . 4 - и ч т — — і и і и № і ч 

Спілка Української Молоді 
ОСЕРЕДОК СУМА — в БРУКЛИНІ 

запрошуѓ, і повідомляє Вас, що 

в неділю, 30-го квітня 1961 р. 
в ѓод. 6:00 по полудні -

в заді УКРАЇНСЬКОГО НАР. ДОМУ — у ВРУЮІІМІІ 
— в і д б у д е т ь с я —' 

ДОПОВІДЬ — д-ра В. Луцева 
на тему: , 

„ПІІ. ш В ТІЮРІВ Т. НІЕВЧЕНКА Н А РОЗВИТОК 
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ". 

При цій нагоді пригадусмо, що 

СУМЊСЬКА ЗАБАВА 
—' в і д б у д с т ь с я — 

в СУБОТУ, 29-го КВІТНЯ .ц. р. 
Просимо про численну участь УПРАВА СУМА , 

Український Спортовий Ќлюб в Ню Йориў 

в суботу, 13-го травня 1961 року 
в л а ш т о в у є — 

В Е С Н Я Н У 
С П О Р Т О В У З А Б А В У 

з нагоди ЗАКІНЧЕННЯ СЕЗОНУ 
в залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

. и НЮ ИОРКУ 

В ПРОГРАМІ: 
1. Вивір КОРОЛЕВОЇ УСК-у на сезон 1961762; 
2. Вибір найпопулярнішого ЗМАГУНА УСК-у в ссз. 1961762. 

ПОЧАТОК — в год. 9:00 вечора 
ВУФЕТ У ЗАРЯДІ ВШ. ПАНЬ. 
Аранжер - д-р ІВАН ССРАНТ. 

Музина: „АМОР" - Вступ: МЛО 
Дохід призначений на сплачення довгу за спорѓову площу. 

УПРАВА УОК-у 
Н І . і . . _ u М і і і 

Уваго! ДІТРОЙТ й ОНОЛИЦЯ ! Увага! 
Окружний Комітет Відділів УНСрюзу в Дітройті 

і 
Метрополітальний Відділ УККА 

з а п р о ш у ю т ь — 
Членство Українського Народного Союзу, Платників Національного 

Датку та все Українське Громадянство Метрополії 
ДГГРОИТУ та ВІНДЗОРУ 

до участи у 

П А Н А Х И Д І 
Н{АЛОБНИХ ГРОМАДСЬКИХ ЗБОРАХ 

У 40-ий Д Е Н Ь СМЕРТИ 

св. п. Д М И Т Р А Г А Л И Ч И Н А 
Головного Прсдсідника 

Українського Народного Союзу та Президента Українського 
Конгресового Комітету Америки, 

що відбудуться 

в П'ЯТНИЦЮ, 5-го ТРАВНЯ 1961 року 
Панахида буде відправлена 

в ЦЕРКВІ СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ, при вул. Кліперѓ 
в ѓод. 6:30 вечора. 

Зараз по Панахиді, в залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, 
при вул. Мартін 

Ж А Л О Б Н І ЗБОРИ 
а участю відноручників: ГОЛОВНОГО УРЯДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ" 
УКРАЇНСЬКОГО КОШ-РЕСОВОГО КОМІТЕТУ АМБ-
РІІКИ; 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА; 
БРАТСТВА УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ. 

УКРАЇНЦІ! 
МАСОВОЮ УЧАСТЮ ВІДДАЙМО НАШУ ШАНУ ТОМУ, ХТО 

ШЛЕ СВОЄ ЖИТТЯ ПРИСВЯТИВ УКРАШІ 
ТА її НАРОДОВІ ! 

ОКРУЖ. КОШТЕЃ ВІДДІЛІВ МЕТРОПОЛІТАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
УНС в ДГГРОИТІ УККА " ДГГРОІЩ 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
З А СПОКІЙ ЛУНИ 

6л. п. Ярослава КРАСНИКА 
' що відійшов несподівано у Вічність 

В ДНІ і (1-і о КВІТНЯ 1961 р. у Шикай). 1.1.1. 
на 40-му році життя 

відправиться ` 
в НЕДІЛЮ, дня SO-ro КВІТНЯ 1961 р. 

в гол. 9:00 ранку 
в in рі.ні ѓв, an. Нгтра і Павла — при Грій і Сассскс вул. 

в Джерзі Ситі. и. д.і.. 
ПЕРЕШІШЛЛКИ 

Заміѓть квітів па гвіжу могм.іу 
бл. Н. ЯРОСЛАВА К Р А С Н И К А 

на будову пап'ятннііа ІІІгвчсикіівІ у Вашмні̀ таиі 
(-і., і. іди і н 11. — $ 43.00 

А. ім;и. II. Зяболпцькі. В. Ѓугарі. Я. Ѓугарі. В. Ѓугарі. С. 
Гуки,' В. Ѓнатяки, О. Колодій. С. Колодій, А. Лппнчак. С. 
. ІІ-.МІІІ. і. СгіюЧко, Б. Турки. М. Таиадацькі, В. Шарапевичі, 

С. Харченко. 

т ПЛАТііК (PaW Political Advertisement) ОГОЛОІНЕИНЯ 0 

n - n . - - п г . ц п і У В А Г А ! У вірторон, 2-го травня ц. p. У В А Г А ! 
і Д і М Д - І Д Ми ПРАВНВОРН ДО МІСЬКОЇ УДРАВИ ИЛ ПЛРМі І 

Ідіть всі й голосуйте на І. А. БО БЌО, 
кандидата на ПОСАДНИКА (Mayor) МІСТА те на його 
цілу листу, на якій с ще двох УКРАЇНЦІВ: 

М. Задерецький та В. Шіпка. 
ГРОМАДСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ К О М І Т К Т 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 
у США 

Н$ЎЌОВЕ ЗАСІДАННЯ 
Мистецька Кураторів Академії 

Доповідь — п. Зіновія Лиська: 
ЎКРЛтСІ'КА НАЃЧ)ДНЛ щ е п и 

( Ч` іиі. імпі проблеми) 
Засідання відбудеться 

в СУБОТУ, 29-го КВІТНЯ 1001 р. 
в 7:00 год. вечора 

п будянку УІАмерики — 2 Eakt 79th St. — New York 
ВХІД ВІЛЬНИЙ. МИСТЕЦЬКА КУРАТОРІ)! 

г т т т т т т т т т т т и и Ш Ѓ И ^ И і Ь ^ Ь № т У Р 

Дирекція Українського Народного Дому 
в НМ) НОРКУ 
повідомляє, що 

в неділю, 30-го квітня и,. р. 
в год. 2:00 по полудні 
— п і д б у д у т ь с я — 

ЗВИЧАЙНІ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УДІЛОВЦІВ 

(Шеровців) 
Н А ДЕННОМУ ПОРЯДКУ: 

1. ЗШДОМЛЕННЯ; 
2. ВИВГР 7-ох ЧЛЕНІВ ДИРЕКЦІЇ! 
3. ВНЕСКИ И ЗАПИТИ. 

У випадку BiflcjT-iiocTH кіюруиу членів в ѓодніїў під-
ніпк иідбудітьсп НидзяичаПнІ Загальні ЗОо)чі. нрн кожно-
Му числі приявннх. 

:t уваги на численні :шорптн поіменних іюпідоилсиь 
впік іідку помилкових адрес — Дирекція просить цим шля-
xo.v усіх ВП. УдідоацІв (Шеровців) явитись особисто на 
Зягп.імН Збори та - у випадку псотриманпл запропісінш D 

кидати його в Сеіфетарінті. И 

Чи Ви вже придбали 
ДЛЯ СЕБЕ І ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕїї 

Необхідну В КОЖНІЙ хаті КНИГУ ЗНАННЯ ПРО ЎКРАШУ, 
ЯКОЮ G 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
щ о її видав 

"НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. Ш Е В Ч Е Н К А . 

І. п. III — нІ̀ ічіѓ.і. .і;і; і.іі.и.і частина (КУ71) стажь 
вить окрему цілість у трьох томах; наклад на 'гінчерпапнт 
ще в ціні 60 доз. 

1. 2, З, 4, 5, 6 — друга, словникова частина 11:.̀ ' - — 
цілість у шоста томах, з яких вже появилось три; ціна в 
передплаті: дол. 50.00 і полотно), згл. дол. 60.00 (півшкіра), 
платних до появи 4-го тому. Поспішайте з замовленням, бо 
після замкнення передплати ціна ЕУ72 виноситиме дол. 
73.00, згл. дол. 90.00. 

Ближчі інформації і замовлення приймають місцеві 
представники, канцелзірія АНТШ, або крайовий представ-
иик на ЗДА: 

Mr. Wolodymyr SAWCHAK 
2074 Vy.sc Avcnne — BRONX tin. N. Y. 

Tel.: SEdRwIck 3-3397 

% 
Був Ґаґарін ye ojtOiri — 
Це ще загадка велика . . . 
Летів чіп довкола світу, 
Чи лиш ѓрас мармуліка? 

Бо совсти — хитра штука! 
В пропаганді вони — аси. 
Але цур ім! Ми ласуймо 
К S В шинки й ковбаси. 

НА ВСІ ЗАПЛУТАНІ СПРАВИ 
ясний погляд і тш'рсзу думку двс шш ноелідоме 
споживання цих знаменитих м'ясних продуктів, 

що !х зивжди можна набути 

— У — 

двох крамницях 
знаної української Фірми 

Ќ в ОС В . 

Meat Market, Inc. 
NEW YORK, N. Y. 128 FIRST AVE. 

Between 7th o: 8th Ste. 
TeJ.: GRamercy 7-0344 

K)6 AVE. nar 
Between iOth A Ilth Ste. 

Tel.: САлаІ 8-5590 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 27.Po КВІТНЯ ї%ї Ч. 77. 

р и и м м і 
УКРАЇНЦІ 

і Н Ю НОРКУ, Ф И Д А Д Е Л Ф П ft ОКОЛИЦІ 1 

Візьміть участь у 

БАЛЕТНИХ ВЕЧОРАХ - ВИСТАВАХ 
наших славних танцюристок 

РОМИ П Р И Й М И 
ОЛЕНЌИ ЗАНЛИНСЬКОЇ 

які відбуваються в такому порядку: 

Виступ Оленќи Заклинської: 
Н Е Д І Л Я , 90-го КВІТНЯ 1961 року 
в НК) НОРКУ 

' в ѓод. 7:00 веч. — у аалі IRVING WASHINGTON 
HIGH SCHOOL — Irving Place A 16th StreeL 
влаштований під патронатом Комітету Об'една-
них Організацій Ню Порќу та почесним патрона` 
том ОУА „Самопоміч", та 

Виступ Роми Прийми: 
Н Е Д І Л Я , 30-го КВІТНЯ ї % ї року 
у ФИЛАДЕЛФІЇ 
в год. 4:80 веч. — у ліпшій далі ТАВІ1 ГОЛ — 
Broad A Race Sts. 
під дирекцією Американськім Компанії і при до-
помозі всіх Українеькнх Органі.іацін міста Фила-
делфіі. 

ДОРОГІ ГРОМАДЯНИ! 
Вкповність залі, а тим самим пошануйте велику працю ццх 
наших артисток, для збільшення їхніх сил до праці на сла-
вў України і Америки. —- Бажаючи Дорогим Артисткам 

щонайкращих 'успіхів, вітаю Тх щиро 
ВАСИЛЬ АВРАМЕНКО 

ЗІ СПОРТУ 

ПЕРЕВЕДІТЬ ВАШІ ВАКАЦП 
в горах Кетскіл, біля „Союзівки". в Українській Оселі 

WILLOW BUNGALOW COLONY 
Kerhonkson. N. Y. — Rt. 209 

Приймаємо замовлення на сезон, головно для родин, які 
бажають самі собі варити. В кімнатах' пониє уститкунання. 
Фільтрований басейн, річка, сосновий ліс. Автобус стаѓ, пе-

ред оселею. Ціни помірковані. Длионйтн: 
TU 7-3921 або DA 9-8096 в Ню Норку 

— — — — — — — — — — П . †^д , , -—^.^-^ 

Увага! НОВЕ! Уваго! 
ЛЕОНІД ПОЛТАВА 

" 1 7 0 9 м 

ІСТОРИЧНИЙ РОМАН Я ЧАСІВ 
ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ, 

Новий, щойно вперше надрукований твір. Серед голов-
них персонажів роману: гетьман Іван Маж-iiu. генеральний 
писар Пилип Орлик, шнедськнй король Карло XII, фран-
жузькнй амбасадор Жан Балко та інші. В романі подано 
декілька маловідомих історичних документів. 

КНИЖКА МАЄ 230 СТОРІНОК ДРУКУ. 
. і ні ї х — $ЗЛО 

Замовлення, разом з чеком або моні-ордером посилати 
на адресу:. 

KNYHO-SPILKA PUBLISHING CO. 
3 3 St. Makrs Place — NEW YORK 3 , N. Y. 

I — — W W W W — W H — 1 

УАСВ ‚львга" клівлЕИл 
ПЕРШУНОМ СІМКОВОГО 

ТУРНІРУ 

Рік-річно Едукейшен Борд 
в Клівлеиді. влаштовус фут` 
больннй сімковнй турнір в за-
лі. Цього року першуном тур-
ніру вийшов „Львів" по гар-
ннх перемогах над СК Хорва-
тами 5:3, Мадярами 2:2 (чис-
ло наріжняків 7:3 дало пере-
ногу для „Львова"). В півфі-
налі „Львів" розгромив Шен-
фільд 5:3, а в фіналі переміг 
завзятих „Банатів" також ви-
слідом 5:3. Стрільцями воріт 
були: Ѓурин. Сќіра, Капус-
тянський, С. Петрина, Фльо-
реско. Клівлендська англо-
мовна преса помістила репор-
тажі, виріжнюючн при тому 
Юрка Капустянського. 

16-го квітня при поганій по-
годі й на розмоклому грищі 
УАСК „Львів" розіграв фут-
больні змагання із СК Хорва-
тами та г а р н о ю перемогою 
4:1 успішно започаткував но-
вий сезон. 
Склад „Львова": Лютий, Гу-
рин, Ганс,. С. Петрина,' Ќріс, 
М. Петрина, Добрянський, Гі-
щинський, Норка, Капустян-
ськин, Вербннець, Сќіра, Бор-
сук. 

„Львів" вже в 10 хвилинах 
гри провадив 2:0 зі.' стрілів 
Вербинця я здавалося, що на-
пад Львова, маючи за собою 
вітер, легко переможе против-
ннка. 

Може й було б так. але зма-
гунам виразно бракує фізнч-
ної кондиції, яку конечно зма-
гуни мусять набути, щоб в 
дальших розѓривќах бути грі-
зним ̀ суперником. Дуже добре 
випав Ѓурин на обороні і Ќріс 
на позиці! стопера, як також 
був вдалий дебют юньйора иа 
лівому крилі. Стрільцями во-
ріт були: Вербннець 2, Ганс й 
С. Петрина. Глядачів до 300. 

Я. Потічиий 

НАШІ 4 ЗАПОРУКИ 
І ЧЕСНОТА (Понад усе) 
2. ВИНАГОРОДА (Платимо 4У,%) 
3. ТАЙНА (Інтимні справи не виходять поза мури Інституції) 
4. СПОКІЙ ТА ПЕВНІСТЬ (На сторожі майна стоЃп 

не приватна, але державна влада ЗДА) 
ЦЕ-ЗАСАДИ. ЯКІ МИ НЕ ТІЛЬКИ ГОЛОСИМО, АЛЕ І ПРА-
КТИКУЄМО КОЖНОГО ДНЯ. ВОНИ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ НА' 
Ш ІНСТИТУЦІЮ МІЛЬЙОНАМИ ТА Є ЗАПОРУКОЮ НА 
МАЙБУТНЄ І 

TRIDENT SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
193в WEST ЄІ8Т STREET - CHIC ABO 9. ILLINOIS 

TELEPHONE PROSPECT. 0 - 0 0 0 0 

ДОМИ - ІНВЕСТИЦІЇ - МОРТГЕДЖІ 
БЕЗКОШТОВНІ, ФАХОВІ ПОРАДИ. 

' ПиіІИппіп ужраіясисе бюро на Квінсі, яке не накладав 
коштів за оформлешш мортґеджів. 

На цьогорічний весняний сезон, ми приготовила пай-
більшнй вибір ДОМІВ, у всіх околицях. 

Цього тижня ми пропонуємо оглянути такі доми: 
JAMAICA HILL — 2-род., мур. дім, як новий, 5 І З% кімн., 

гарна, викінчена пнвннця, гараж, город. Ціна $28,750. 
WOODSIDE — 2-род. мур. дім, з гаражем, 1 бльок сабвей, 

б і 5 кімнат. Ціна $24.500. 
ASTORIA — в-род. мур. дім., мешкання по 5 баќсових кім-

нат, рент $4.920, коло са'бвсю. Ціна $31.000. 
RICHMOND HILL — ірод, дім, 5 кімнат І гараж — $11,500. 

Звертайтеся тільки до української фірми: 
UNITED REAL ESTATE CO. 

В. КУЗЬМИНСЬКИЙ 
170-13 Hillside Avenue — JAMAICA, L, L 

Tel.: OL 8-6330 

„ТРИЗУБ" — „ГАЛЩІЯ" 
5:0 (0:0) 

Ню Иорк. 23 квітня. — Фут-
болісти „Тризуба" з Филадел-
фії здобули признання та снм-
патії числених глядачів Ню 
Порќу цією гарною та внсо-
кою перемогою над одним із 
суперників на чемпіонат Аме-
риканської Футбольної Ліги. 
Важне це тим більше, що три 
попередні (виступи „Тризуба" 
на теренѓ Ню Иорку були мен-
ше вдалими, хоч і принесли 

нашим репрезентантам пере 
моѓв. 

Склад „Тризуба" Дідргкеен, 
Бородяк, Смолинський, (Рач), 
К р а в е ц ь , Віней, Пегорер, 
(Ілай), Ніс. (Манджіні), Кам-
по, Нога, Яковина, Длугош 
вповні вив'язався зі своїх зав-
дань. Співпраця змагунів. за 
малими виїмками, була бездо` 
гайною і принесла у внсліді 
п'ять е ф е к т о в н н х ` воріт. 
Стрільцями їх були: Ніс 2, 
Нога, Длугош і Яковина. 

В першій півгрі, частинно 
через поганий терен грища 
під воротами противника, бра-
купало ОСТатОЧИОГО ВИКІИЧ( її' 
ня акцій „Тризубові", який 
постійно переважав. В другій 
половині і це поправилося. 
Розв'язався мішок иа ворота 
і напад „Тризуба" залишив 
воротаря „Поліції" безрадвим, 
та не дав йому нагоди пописа-
тнся. Наступи на ворота були 
так прецизно викінчувані," що 
йому осталося лиш витягати 
м'ячі зі сітки воріт. 

Гра Ноги на середині вапа-
ду була корисною для дружи-
ни його вибігами, пробоями і 
навіть співпрацею з крилами. 
Хоч може це ще не принесло 
остаточної розв'язки питання 
провідника нападу, але уклад 
дружини, де квадрат двох 
помічників та двох лучників 
залочатковус всі акції, ста-
вить інші вимоги від середу 
щого напасника і тоді Нога 
міг би ним бути. Цей квадрат 
помічників та лучників „Три-
зуба" повів вдало гру головно 
після перерви. Так офензввно, 
як І дефензивно, ‚.Тризуб" не 
мав слабих місць. Цими зма-
гаянями „Тризуб" потвердив 
свої слушні аспірації на за-
держання чемпіонату ЗДА та 
право репрезентувати їх хоч 
би і в міжнародній Футболь-
ній Лізі. 

ВРОЧИСТІСТЬ ПОСВЯЧЕННЯ ПЛОЩІ ПІД НОВУ 
ШКОЛУ В ДЖЕРЗІ CHTJ 

Як. уже інформовано, в неділю, 16-го квітня, в Джерзі Ситі 
відбулось врочисте посвячення площі д і ї будову нової пара^ 
фін.іьної школн при українській католицькій церкві св. Нет-
ра і Павла. Акту благословення довершив Преосв. Кнр Ио-
свф Шмондюк, адміністратор фнладелфійської архисиархії. 
в сослуженні численного духовенства та в приявності посад-
ника і трьох комішенеріп міста і численних громадян, що 
лаповнилн плоіцу вже на деякий час перел благословенням. 
В тому часі місцева духова оркестра „Сурма", складена пе-
реважно з молоді і шкільної дітиорн, вправно виконала ряд 
релігійно-воскреснн.х пісень. Днриі'ент окрсгтрн н. І. Драган. 

Наради Конференції Українських 
Професійних Товариств 

Ню Лорк. — 20-А) квіт-
ня ц. р. відбулася чергова 
нарада „Конференції Україн-
ських Професійних. Това-

ТУРНЕ ФУТБОЛІСТІВ 
„ТРИЗУБА" ПО НІМЕЧЧИНІ 

Як повідомляють з проводу 
„Тризуба", Футбольний Союз 
Німеччини звернувся із запро-
шенням до футбольної дружн-
ни „Тризуба виїхати на тур' 
не по Німеччині та розіграти 
там двадцять змагань по. різ-
них містах країни. Час залро-
поновавої поїздки липень і 
серпень, що разом з укована-
ми турне промовляє за тим, 
щоб „Тризуб" прийняв цю 
пропозицію. 

Більшість збунтованої французької армії 
— це професійні вояки 

світової війни. Цей військово 
найкращий елемент, але полі-
тичио — як виявилось тепер 
— непевний, бо здатний їдля 
акції, що шкодить ФравдП. 
Центральною ф о р м а ц і є ю 
французьких військ в конти-
неитаЛьній Франції, змобілі-
зоваиих для спротивў слоді-
ваній інвазії з Альжнру, с 
жандармерія, що складається 
здебільша з професійних воя-
ків. Уряд де Голя-Дебре пере-
конаиий, що ця жандармерія 
і морська фльота — залн-
шаться вірні урядові та що 
більшість вояків в самому то 
Альжирі опинились по сторо-
ні бунту проти свосї волі. 

Париж. — Звертають ува-
гу, що більшість з-посеред 
французької армії в Альжирі. 
яка дала потягнути себе до 
бунту проти центральної вла-
ди в Парижі, це професійні 
вояки: Чужинецький легіон, 
жандармерія і летунство. Во-
нн становлять коло 55 %, 
з того паз мільйона уніфор-
мованнх вояків, які стаціоно-
вані в Альжирі. Решта — це 
добровільні чи пак набрані 
до війська за законом про 
примусовий набір. Французь-
ке летунство нараховує вза-
галі 140.000 осіб, а з того 
53 % — це професійні лету-
ни. Французький чужинець-
кий легіон складастьея з" од-
ної бригади, 9-х полків і чо-
трьох сотень вишколених 
спеціяльно для восн в пустн-
ні — разом коло 20.000 мужа. 
У Чужинецькому легіоні с те-
пер в Альжирі коло 14.000 

џ В Ірані, за 150 миль на 
південь від столиці краю Теѓє` 
рану, розбився серед нагальної 
громовиці двомоторовнй омерй-
канськнй літак, в якому згниўло 
5 осіб, тому числі три амерв 
канні. Всі вони були урядовця 

)нетіі", на якій були пред-^ва Шевченківською Року. 
ставниќй Т-па Українських 
Інженерів, Т-ва Українських 
Ііка`рів, Т-ва Українеькнх 
Пралників і Спілки Українсь-
ких Журналістів — разом 9 
осіб. Нарадою проводив іиж, 
Б. Рак, секретарював інж. Є. 
Ярош. Після від читання про-

токолу з попередньої наради 
затверджено одноголосно пра-
вильннк Конференції. Даль-
шою точкою нарад була спра 

Прийнято постанову пожва-
'вити на терені своїх това-
риств збірку на пам'ятник Т. 
Шевченкові у Вашингтоні, а 
опріч цього зібрати фонди на 
видання одного тому Україн-
ської Енциклопедії. Вкінці у-
хвалено подати до Комітету 

Українська Хроніка 
ф Видавництво Мяколн Де-

іімеіпка в Шикаґо видало з'ло-
митќом цього року т р и н о в і 
книжки .! української прози: ни-
писану Юрісм Тисом біографіч-
ну п о в і с т ь з життя М а р к а 
В о в ч к а , повість Галі Лаго-
динськоі з життя української 
націоналістичної молоді п. н. 
,До сонця — до волі" і збірку 
оповідань з життя домашнього 
кота п. н. „Вірний приятель", 
що їх написала відома українсь-
ка письменниця Софія Парфа-
новнч. 

9 Авторі ький вечір Леоніда 
Полтави відбудеться заходом 
Літературно-Мистецького Клю-
бу в Ню Норку в п'ятницю, дня 
28-го квітня ц. р. В програму ве-
чора увійде читання „Поеми про 
Шевченка" та уривку з істо-
рнчного роману ,„1709 рік", що 
якраз вийшов з друку у В-ві 
„Книгоспілка". Роман цей мож-
на буде набувати в ЛМКлюбі 
під час названого вечора. По-
чаток о год 8-ій веч. 

Џ Днрекція Університету Ук-
раїнозиавгтва при НТШ пові-
домляс, що 1в-ий цикл ввкладів 
відбудеться в суботу дня 20-го 
квітня від год. 2-ої по полудні 
в домівці НТШ При 302-304 
Вест 13-ій вулиці в Ню Норку. 
У програмі: виклади з етногра-
фії. новітньої історії України, ге. 
ографіі і шевченкознавства. 

9 Директор неврологічного 
відділу при Сінсіинатському у-
ківерснтеті д-р Чарлз Д. Ейрінґ 
твердить, що недуга міґренн по-
являсться тоді, коли людина 
розчарована життям і почува-
сться виснаженою щодо жнт-
ТГ.ВОІ енергії. Найкращий лік на 
м ігрвну, — це „перевиховати" 
пацієнта та освідомити про його 
психічний стан. 

Побудови Пам'ятники ВІД ко 
жного товариства, члена Кон 
ференції свою спрецизовану 
думку щодо вигляту пам'ят-
ника. 

Uncle Sam 
tips his hat to 

the ladies. 

німців — вояків з останньої панц. І' ми американської нафтової ком-

АПЛІКАЦІЇ "А ПРШШЯТТЯ 

К У Р С И 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 
УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О СОЮЗУ 

на „С О Ю З І В Ц І ' — в Кергошсоом, Н. И. 

від 6-го до 30-го серпня 1961 

L 

В льоналі 103 кравців 
ЧЕРГОВІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ 

ЛЬОКАЛЮ 103 АКВ о ф А 
— в і д б у д у т ь с я — 

П'ЯТНИЦЮ, 28-го КВІТНЯ 1961 р. 
в год. 8:00 вечора 

в приміщенні: 431 Іст в вул. — Ню Иорк. 
Будуть важливі доповіді про стан в кравецькій Індустрії, і 

Ѓр. СЕМЕНЮК — секр. і 
'^^МЃ^Ѓ^#ХХ^ЃЃЃІО#И# r r r r r r j j j j j j x f } 

СЕу7 
4t 

Ім'я 

Член УНСоюзу, ВІДД. 
української мови: — добре{ слабе; f 

Залучаю ва рахунок оплата: % 

ЖУРНАЛ 
д л я ДІТЕЙ КОЖНОГО ВІКУ 

S КОЛЬОРОВИМИ ІЛЮСТрацІЯМН ВИХОДИТЬ КОЖНОГО ЦІ' 
сяця у Видавництві „СВОБОДА" заходами Україв-

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

Література. 

for the i r big part In the), 
Savings Bond Program 

From the very atari 20 yean ago, the ШЗ. Sar-
ingn Bond Program has been lucky in having 
the dedicated support of thousands of American 
women. і 
Their wonderful cooperation has ranged from 
the War Bond tours of Hollywood's brighU-et 
stars to helping to operate the Savings Stamp 
Program for the Nation's small fry. 

Тле special talent І of American women 
Many a boy and girl wouldn't have a full Sav-
ings Stamp book, but for Mom. And many a 
Bond would not be sold, but for the army of 
women volunteers who put their strength bo-
hind the Savings Bond Program. 

HViy U't worth І із tent no to the ladiei 
Every U.S. Savings Bond you buy ц guaranteed 
to grow by Uncle Sam. Right now the interest 
paid you is З'А%, if Bonds are held to maturity. 
Bonds are a riskless investment^. 

A Message from our 
FiratLady: 

During this Twentieth 
Anniversary Year Ot 
the UJS. Savings Bond 
Program we salute the 
volunteer spirit of the 
Women of America. By 
buying bonds and en-
rouraging others to do 
so, we help build a 
more secure future for 
ourselves and for our 
country. 

C^Hooonu? СЬаілпаш, ' I 
National W n a ' i 
Advisory Committee 
for Saving Bonos 

r-1^""^'_."'t' ,r-"'-.'-" 

1 У^Т'`: ̂ ї^;:У'й:г 

^Ввваі 
Ш- , 

Ш`илі 
Rkhsrd Avedoa I'hoto 

Yon save more than m o n e y w i t h 

U.S.Savings Bonds 
m Buy them w h e r e yon work or bank 

Tor 99 умѓі Amrrin't mnmpacm hm publithtd Saoingt Bonds adt 
at no eoit to the Qovtrnmrnt. The Treasury Dept. it rratrfut to The 
АЛнжІшін$ CouncU end IAM aawywfwr for their patriotic wupoort. 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. INC. 
A ‚"SVOBODA" UKRAINIAN DAILY 

ISASTMIKT IT099 
.. 48 E. 7th St. 

Tel: OR 3-3W0 New York Ciiv 
„к о г. :i A p" 

SB редакціѓю В. Сімовнча 
(464 crop,, ЛЮКСУСОВ. видання) 

Ціна, —'$7.50 

Р І З Н Е 
роашукую 

МИХАПЛА І СОНЮ ЯАЯЦЬ. 
ЯКІ виїхали до ЗДА 1949 року 
з табору Ашаірфенбурґ, Німеч. 
чина. Просимо подати вістку 

і иа адресу: 
Пелагія і 'Омелян 
ІІІДЦКІЧС()ВІІИП 
403 Grand Avenue 
Syracuse 4, N. У. 

В Л Ќ А Д И 

MIAMI — FLORIDA — маємо до 
втшойму умебч. апарт. з :гух-
нею, начкнилм до варогшл, 
столовим накриттям на тнж-
день, місяць, або цілий сезон. 

Mf. A Mrs. FRANK TARANDA 
684-692 N. Е. 85th Street 

Miami 38, Fla. Tel.: PLaza 8-1078 

REAL ESTATE 
ПРОДАЮ 

2 АЌ№ ЗЕМЛІ, 
c трохи лісу, а трохи чистого 

поля. `Поміркована ціна. 
Моя адреса: 

ЛІ АЌ A R YAKUBA 
Homing Hills Rd. 
Сопе Neck. N. J. 

УВАГА 1ПТЩІ! 
Тепер час` купити перед 

сезоном 
ряд БОНГАЛ, великі 

або малі ГОТЕЛІ, 
Всі вигоди, з`етові для бианесу, 
городові ресторани, курячі фар-
мн, приватні' доми, газолінові 
стадії, загальні склепи з дома-
ми. Всі вигоди, бизнес цілий 
рік. Писати` або телефонувати 

по-англійськи: 
SIDNEY ROTHENBERG BRK. 

Kerhonkson, N. Y. 
Phone: Kerbonkson. N. Y. 8117 

MISCELLANEOUS 

SCHALLER St WEBER 
"THE HOUSE of QUALITY" 
1654 2nd Ave., New York 

28-28 Steinway Ave., Astoria 
56-54 Myrtle Ave, Ridgewood 
310 Front St., Hempstead 
41-06 Main St.. Flushing, L. L 

^ WHITE EAGLE MARKETS 
Meats St Provisions — Pĉ V 
Наглі ковбаса відомі s сзоЛ 

якосте 1 с^аку. 
Крам наді містяться: 

628 5th Ave. — 4410 5th Are, 
Brooklyn, `і' 

rj64 Manhattan Ave.. Огеея 
Point. Brooklyn. 

66-35 Grand Ave^ Maaoeth, L, L 
Main Office: Tel-: SOuth 8-5711 ii 

ALBERT MAIER, ІВС, :,-
Pork Store 

НаДлІггше иепрове м"яоо 
1 м'ясні пнробл. 

Гуртовий 1 дрібний роаігродаж. 
1927 Washington Avenue 

8-8193 Bronx 57. N. f. 

Добро 

Сойка-Штукарка 
РОМАНА ЗАВАДОВИЧА 

ОДНА s u e 

Замсвлятя! 

SVOBODA 
81-83 Grand S t (Box 346) 

Jersey City 3 , N. J. 

Петро ЯРЕМА 
У KP. 110 ГР КГ.НІГК 
Займастьса похороиами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І околицях. 

К"іягрольована температура 
Модерна каплиця до ужвтку 

ДАРОМ. 

Peter Jarema 
120 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
T e l : ORchard 4-2568 

TAP3AH, ч. 4636. Вбий rfcaqrl 

НОН ANCrrbER OP THE RSJL BEASTS AUSTERCP UP С0ЦКА6Є TO 
ATTACK. TAKZAN PESPERATELy ' П а в ' TO ЮВЄ. THE HYENA PRESSES 
Иб АСЛЛМТА6Є...ТНЕ APE-MAN КЕАСНЄР BEMKP HIM— 

оплата курсіа а $ІТОМ 
треба важататв а 

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА становять у ЗДА . к 
j Імишх краівих — РІВНОВАРТІСТЬ ТІСї СУМИ. 

Щаа .окремого числа — 40 центів. 
Адреса: 

"SVOBODA" — "VESELKA" 
Р .О. Box 346 — Jersey City З, N. J., USA 

$ О І 

MS ЄЯОРїНв RMSERS 
O-OSEP АВООТ THE 6ИР 
OFHSPREOOUS KNFE! -

HE SLASHED CUT CUOOY AM? 04.N6O 
aXLAPSEO. VELP.se, WRITHING VN. PAJN! 

І ось інша огидна бестія рнстати своє становище. Мав-! Його пальці намацали ї Він швидко вдарив, І денго 
набирала відваги до атаки.' Г 
Тарзан розпачливо пробував ПОЛЮЛ С Я Г Н У В Р ^ о ю поза вхопили за ручку дорогоцін- поіалнлася, скавўчачи і кор-
чЋяь+е. г ч — ^ „ _ . ^ ч а ч ш ш в б о ^ о і встати. Ѓіона старалася вико- с е б е . . . ного ножа! 


