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П Р Е З И Д Е Н Т ВИЯВЛЯЄ 
СТАНОВИЩЕ УРЯДУ ДО 

ВНУТРШШИІЗАКОР-
ДОННИХ СПРАВ 

Вашингтон. — На пресовій 
конференції в дві 15-го січня 
ц. р. президент Кеннеді на 
вступі склав заяву про те, що 
він і його уряд турбуються 
тим, що в останніх роках 
зменшується число тих, які 
студіюють на 'високих акаде-
мічннх школах такі предмети. 
як математика, фізика і хемія 
та технологію. Президент ва-
вів, що в 1951 -му році на ўні-
верснтетах 19,800 студентів за-
кінчнлн були студії в ділянці 
фізики, а 10 років пізніше хоч 
збільшилось число населення-, 
і хоч зросло значно запотре-
Сування, то число ґрадуантів 
в цій ділянці зменшилося до 
16,700. Президент вказував 
ви інші числа, які говорять 
про те, що зменшується в ос-
таииіх роках число тих, які 
студіюють інженерію. Прези-
дент заявив, що він рекомен-
дував свому Науковому До-
радчому Комітетові розгляну-
тн цю справу та запропонува-
тн якнайкращі заходи, які 
поліпшили б теперішній стан. 
В справі оборона громадянсь-
кгос прав Президент твердив, 
що його уряд впродовж одно-
го року зробив більше в цій 
ділянці, як попередній уряд 
впродовж 8-ох років. Кеннеді 
сказав, що вій ие видав досі 
урядового зарядження про те, 
щоб скасувати расові обме-
женвя в тих доках, що збудо-
Вані за федеральні фонди, бо 
публічна опінія ще не с прн-
готована спокійно прийняти 
такий урядовий крок. Презн-
дент гадас, що поспішне діяи-
яя в цій справі більше пошко-
днло б' негритянському насе-
лению, як допомогло б. В 
справі торговельного догово-
ру з закордоном Президент 
висловив надію, що Конгрес 

ие і в інтересі вільного світу 
і цісі країни. Президент відпо-
відав також і на актуальні за-
пити про важливі проблеми 
закордонної політики. Він за-
явив, що американські війсь-
ка беруть участь в боях у 
В'єтнамі. Президент обороняв 
урядового становища в спра-
ві Конга. Берліну і Ляосу та 
закликав Індонезію і Голлян-
дію до співпраці з Об'сднанн-
ми Націями. 

Президент заявив, що він 
бачки коло 2 000 жінок, як` 
під час дощу пікетували Білий 
Дім, і сказав, що він знас, про-
ти чого вони демонструють. 
Кеннеді сказав таке: ‚‚Я знаю, 
що ці жінки с серйозні і що 
вони так само як і ми турбу-
ються можливістю атомовоі 
війни. Вони розмовляли з за-
ступннком директора Роззбро-
сневої Агенції Адрілном Фі-
шером. Ми ще раз заявили, 
що в березні хочемо взяти у-
часть в роззброснееій конфе-
ренції". В справі можливого 
страйку в сталевій промисло-
вості, влѓгі цього року Пре-
зндент заявив, пвз вірить, що 
прийде до підписання нового 
контракту без страйку, який 
в 1058-му році так довго три-
аав і спричинив був такі вели-
ќі шкоди економіці країни. 
Президент сказав, що він про 
це писав до голови спілки 
Об'єднані Сталевари Дейвіда 
МекДоиелда, якого просив, 
щоб вимагав збільшення за-
робглсоякх платень тільки в 
межах вбільшеяоі итюдуктяв-
ностн. Якщо мас бути новин 
договір про працю, то найкра-
ще заключити його якнай-
скорше. щоб не треба було 
притінювати праці внаслідок 
страйку. Але Президент зая-
вив, що ЗДА с вільною краї-
ною, і, що справу порозумзн-

таки погодиться на зменшен-^ня між працедавцями і робіт-
ия тарнфовнх оплат і уряді,#нкамн внрішуватимуть са_ч; 

зМоже злібервлізуватн торгів, заінтересовані чинники: пра-
лю з закордоном, що с погріб-' цедавці і затруднені. 

Страйк електричних робітників в Ню Йорќу 
спаралізував будівельний промисл 

Ню Иорк. — Минулого чет-
верга 11-го січня застрайку-
вали 9 000 електричних робѓт-
нкків і внаслідок цього поши-
рюсться звільнювання з пра-
ці тих робітників, праця яких 
залежна с від праці електрнч-
инх працівників. 15-го січня 
вже не працювали в будівель-
ному промислі коло 25 000 ро-
бітннків, а 18-го січня буді-
ве.тьні контракторн мають 
припинити працю, звільняю-

чи понад 100 000 робітників 
Мають припинити всі праці, 
крім тих. що відбуваються нг 
площі, де буде Світова Вис-
тавка в 1964-му році, і тих 
що є ггрн бі'дові так званого 
Лінкольного центру. Елект-
рячні робітники домагаються 
20-годинного тижня праці з 
тою самою заробітньою плат-
нею, яка була перед страйком 
за 25 годин в тижні (п'ять 
днів). 

Американський Червоний Хрест витратив 
в минулому році $91,286,436 

Вашингтон. — Американ-
ськнй Червоний Хрест опублі-
кував звіт за фіскальний рік, 
що скінчився 30-го червня 
1961-го року, з якого видко, 
що ця харнтативна інститу-
Ція в тому фіскальному році 
витратила на допомогу $91,-
286,436. Це значить, що АЧХ 
видавав кождої години в році 
по $10,400, допомагаючи вій-
ськовнкам і членам їхніх ро-
дин, жертвам катастрофи і 
тим, що потребували ќрови. 

Добровільно працювали для 
АЧХ коло двох мільйонів 
осіб у ЗДА і за кордонами 
цієї країни. Американський 
Червоний Хрест зібрав рекор-
дове число півлітрів ќрови: 
2.508,000. які жертвували до-
брово.чьці. З того 80 відсотків 
передали до шпиталів. Про-
грама кровн коштувала $12.-
468,864. У ЗДА існують 3,600 
Відділів Американського Чер-
воного Хреста, які допомага-
ли 412.100 родинам вояків і 
152,400 родинам ветеранів. 

В АМЕРИЦІ 

ШСЛЯ ТРАГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ В ПЕРУ 

Перуанські селян а ставлять хрест поблизу льодового маси-
вў ллвіни, що знищила дотла місто Ранрагірка в Перу з дов-
колншнімн селами, ховаюча під-маММи снігу, льоду, каміння 
1 дерен тисячі людей, іл яких врятувалося всього 150 осик 
Вирятував! мешканці міста Ранрагірка нлянують відбудувати 

своє місто з допомогою перуанського громадянства. -. 

Міллер проти консервативної політики 
сенатора Голдвотера 

Оклагома Ситі, Оклагома. j заявилася, за консервативну 
Голова Республіканського прѓограму. На думку сенатора 

Крайового Комітету Конгрес- J Голдвотера дотеперішній Яр-
мен Вілл'иім Е. Міллер заявив 
в окремому інтерв'ю, що Рес-
публіканська Партія не сміс 
прийняти за свою ані консер-
ватнвну ані ліберальну ети-
кетку. Голова Стейтового ню-
йоркського Комітету Джансон 
Моргавз сказав: „Ми повинні 
відійти від всяких етикеток і 
звернутися до розв'язки еолід-
ннх проблем". Ці заяви скла-
дені у зв'язку з промовою се-
натора - консврватиста Беррі 
Голдвотера, який на зборах 
партійних працівників в Ок-
лагоМт' Снті домагався, щоб 
Респіблікаяська Партія ясно 

діл республіканців на консвр-
ватистів і ліберальних не прн-
ніс добра партії, тому треба, 
щоб республіканці прийняли 
консервативну програму і Мог-
ли б виразно протиставитися 
ліберальній д є м о к р етичній 
програмі. Голдвотер прнгаду-
вав, що великий президент 
Абрасям Лінкольн любив`" и і 
зиватися консерватистом. Але 
конгресмен Міллер заявив, 
що тепер не є часи Лінкольна, 
і тому партія не сміс бути за-
надто консервативною 100 ро-
ків після громадянської віії-
ни. 

Голляндія затопила два торпедні човни 
Індонезії біля Нової Гвінеї 

Голляндія, Нова Гвінея, — 
Голландські шіщнлі.ннкн пе-
рехопнлм біля, берегів Ио-
вої Гвінеї три торпедні човни 
Тпдонсзії, два `з них затопили, 
а третій утік. Голяндія твер-
днть, що ті торпедні човни 
були авангардом висадної ін-
донезійсько! фльоти та по-
клнкуються на факт, одо гол-
ляндські кораблі виловили з 
моря 70 індонезійських вол-
кін хоч звичайно на таких 
торпедних човнах нема біль-
ше 20-х. Голландський кому-
нікат впевняє, одо індонезій-
ські кораблі знехтували гол-
ляндський заклик та відкрн-
чи вогонь першими і що тому 
голляндським иищнльникам 
не залишилось нічого іншого, 
як зишцитн ті індонезійські 
морсі.кі одиниці. Індонезія, 
'навпаки, твердить, що її тор-
іедні човни знаходились на 

міжнародних водах та що во-
ни не мали нічого спільного 
з наміром висаду. Голляндія 
не виявляє скількостн своїх 
воєнних кораблів ані своїх 
втрат. Обидві сторони при-

знають, що на водах нодале-
ко берегів Західньої Гвінеї 
-снує „стсжиа активність". 
Голландська рада міністрів 
зцібралась на надзвичайне 
гайне засідання. Генеральний 
секретар Об'єднаних Націй, 
повторив свій попередній за-
клик з 19 грудня мни. POKV до 
Голландії і Індонезії, шоб во-
ни старалися мирно в безпо-
середніх переговорах полад-
нати справу Західньої Гвінеї 
і відмовил'ись від засобів сили. 
По цій самій лінії скл'ав за-
яву през. Кеннеді на своїй 
останній пресовій конфереи-
ції в минулий понеділок. Він 
висловив при Ц'ому прнзная-
на для енергійної посеред-
нкцько-мнрової акції У Танта. 
За тверднѓенням преси, зу-
стріч президента Кеннеді а 
генеральним секретарем Ої! 
У Тактом, визначена на нпй-
ближчу и'ятяпцю в Ню Пор-
ку в готелі Вільдорф Аеторія. 
буде присвячена г о л о в н о 
власне справ) спору Індонезії 
і Голландії за Західќ ю Гві-
нею. 

Індонезія вважає ГОЛЛАНДСЬКОГО міністра 
за перешкоду до злагоди 

Якарта, — Індонезійський 
j ^резидент Сукаі)но заявив, одо 

насправді найбільшою пере-
шкодою до мирного порозу-
Міння з Голляндісю про За-
хідню Гвінею с голляндськнй 
міністер закордонних справ 
д-р Жозеф М. А. Г. Люнс, 
Який ніби мав висловитися, 
що Голляндія готова В прин-
ципі виректися нерентовної 
Західньої Гвінеї, але не перс-
дасть її Сукариові. Д-р Люнс 

кий уряд заперечив, наче б 
персональні взаємини і почу-
вання грл_'ін в цій справі будь-
яку ролю, бо — мовляв — 
ГОЛЛАНДСЬКУ політику в спра-
ві Західньої Гвінеї підтримує 
цілий уряд і цілий нагад. 
Прем'єр Рай Едуард де КвеЙ 
заявив в голландському пар-
ляменті. одо вія особисто і ЦІ-
лий уряд мають повне довіря 
до особи і політики д-ра Люн-
са. Американська дипломатія 

СОВЄТИ ВИМАГАЮТЬ 
СВОГО ГАРНІЗОНУ У 
ЗАХІДНЬОМУ БЕРЛІНІ 

КЕННЕДІ З'ЯСОВУЄ ТРУДНОЩІ РОЗВАЛЕННЯ 
СИЛОЮ БЕРЛІНСЬКОГО „МУРУ ГАНЬБИ'' 

Бонн. — Західньо - німець- кого Ринку, які погодились 
ќа преса твердить, що совстсь- {щодо спільної хліборобської 
кий міністер закордонних політики, аніж тим останнім 
справ АндреЙ Громнко зажа- і совстськям пропагандивннм 
дав під час тригодинної роз- і маневром. — Всупереч песи-
мови з американським амбаса- j мізмові західніх союзників А-
дором Лювеллнном Тоипсо-' мернќи щодо перспектив роз-
ном в минулу п'ятницю, щоб мов з Москвою през. Кеннеді 
„Гарантом" миру і свободи в, висловив на своїй пресовій 
Західиьому Берліні став та- конференції з минулого поне-
'-ож совстський гарнізон, до-' ділка поміркований оптимізм. 
даний до американського, ан- „Маю надію, що ті розмови 
глійського й французького у будуть продовжуватись" — 
Західиьому Берліні, та водно- заявив він. Водночас, на тій 
час рішуче відкинув вимогу самій конференції, він склав, 
Томпсона. щоб міжнародну у відповіді на запит журяаліс-
контролю простягнути на о- та, ширшу заяву в справі „мл-
бндві частини Берліну Андрей ру ганьби" в Берліні. Прези-
Громнко повторив давній со-'дент вияснював, що ніхто ні-
встський аргумент, ніби Схід- { коли з союзників Америки, 
ній Берлін с частиною і сто-' ані самі німці ні західні бер-
лнцею „суверенної" Східньої лійці, не сўѓерўвали, щоб той 
Німеччини І тому про нього муй ганьби скинути силою, 
взагалі не може бути мови в, Президент звернув увагу, що 
таких дипломатичних розмо- насправді вже давно, ще з 
вах. Західньо - німецькі, а та- {пізніх 40-их p. p., Совстський 
кож англійські й французькі і Союз насправді контролював 
урядові кола ставляться — за ситуацію в Східньому Берлі-
твердженням західніх комен-
таторів — дуже скептично до 
виглядів дальших „інформа-

ні, одо його передав східньо-
німецьким комуністам на сто-
лнцю Східньої Німеччини та 

ційних" розмов у Москві. Реч- одо американські невеличкі 
ник західньо - німецького у-; військові 'сили в Західиьому 
ряду д-р Карль Ќарсѓене' Берліні с оточені численними 
ствердив, .що покищо все оде' ворожими дивізіями. Ті аме-
не існує база для переговорів! рнканські й інші західньо -
з Совстами про Берлін та одо альянтські війська в Захід-
Західна Німеччина „не вва- ньому Берліні мають місію бе-
жас за вказане в цій фазі"' регти мир і свободу в -тому 
вести сепаратних переговорів 
з Совстським Союзом. Ця зал-

ніби смертельно ображений звернула увагу Сукарнові, що 
на Сўќарна, коли той відмо-1 його постійне погрожування 
вився._прийняти його, оде в.1.збройним иаіздом на Нову 
Івтагроці. о того часу між ти-1 Гвінею та його Ланки проти' 
ми двома Мужами існує глн- j Голландії шкодять посеред 
боќа ненависть. Голляндсь- ннцькій місії. 

місті, право перебування там 
альяитів і право вільної кому-

Інж. Роман Левицький обраний на голову 
Товариства Українських Інженеріќ 

фії й інж. Т. Зазуля з Ню Иорк. — Інж. Роман 
Левицький з Ню Иорку був 
обраний на голову Товарист-
ва Українських Інженерів А-
мернкн в результаті вже 14-их 
з черги загальних зборів того 
Т-ва, що відбулися тут у при-
міщенні Українського Інстн-
туту Америки минулої субо 
ти, 13-го січня. На 
прибули численно члени 
Нюйоркської метрополії з т о -
ловою Відділу інж. С. Процю-
ком, а .також представники 
Відділів в Дітройті, Філядель-
фії і Клівленді. Загальні Збо-
рн. якими проводив інж. Б. 
Рак з президією, в склад якої 
входили голови Відділів інж. 
О. Цеплий з Дітройту, Я. Цюк 
з Філядельфії й М. Кўрах з 
Клівленду, затвердили -вибір 
на голову Т-ва інж. Романа 

й інж. Т. Зазуля з Ню 
Иорку. В склад нової Управи 
ввійшли: інж. Р. Баранськнн, 
П. Грицак, Р. Гуссанівськнй, 
Т. Зазуля. Л. Калнннч, А. Па-' 
щук, М. Раковський і 3. Тур-
кало. За уступаючу Управу 
звітував інж; Р. Рогожа. На 
зборах були прочитані допо-

зборах ніді І. Сося — Електроніка ас-
трономії, Т. Зазулі —- арома-
тичні сполуки та їх ужиток в 
парфумерії. Е. Яроша — Кри-
тичні міркування на тему-Т. 
І. А. Після намічення нового 
пляну праці й затвердження 
бюджету Т-ва обговорено ряд 
актуальних проблем, зв'яза-
них з діяльністю f-ва на тере-
ні Америки. Під час зборів вн-
голошено ряд привітань від 
українських установ. Від іме-
ні Українського Народного 

Тевицького з` Ню но'рку. Се-1 Союзу віт`ав Т-во інжерерів го-
кретарями зборів були п-ні ловний секретар д-р Ярослав 
інж. Л. Дяченко з Філядель- Падох. 

Відкриття виставки праць Л. Ґеца відбулося 
при великому зацікавленні п'убліки 

ф Прелндрнт Кеннеді заря-
днв, щоб голова Центральної 
РозвщчоІ Агеітції Джан Мек-
Кон Інформував періодично 
всіх трьох колишніх врезиден-
тів про стан закордонної полі-
тяки 1 оборону країни. Ця спра-
ва виявилася тоді, коли Мек-
Кон прибув до Палм Спрінґсу 
в Каліфорнії, де перебуває на 
відпочинку Айзенгавер. Мек-
Кон поїде пізніше до Тр^ана 
і Гуввра з тісю самою ціллю. 

Џ Лровідвяк демократичної 
більшостн в Сенаті сенатор 
Менсфілд заявив, що Конгрес 
повинен погодитися на змен-
шеиня торговельних тариф то-
му, що це с державною конеч-
ністю. Сен. Меясфілд казав, що 
Японія не могла б жити без 
торгівлі з закордоном. Коли б 
ЗДА не змевшили своїх тариф. 

то Японія мусіла б торгувати з 
комуністичним Китаєм або з 
СССР. а це не лежить в Інтере-
сі ЗДА. 

# Посадник міста Філядель-
фіі, демократ Рнчардсон Діл-
ворт. заявив 14-го січня, що 
він резиґнус зі свого становн-
ща з днем 12-го лютого, не по-
даючн причини свого кроку. В 
політичних колах гадаюгь. що 
він буде кандидуватн від демо-
кратів на становище губерна-
торл, бо теперішній губернатор-
демократ ПенсильвсніІ ДеАвід 
А. Лоренс. згідно з законом не 
може кандндувати. 

# Колишній віце - президент 
Ричард М. Ніксон занедужав на 
закаженнл вірусом і від 12-го 
до 16-го січня мусить лежати 
в ліжку та відкликати всі свої 
публічні виступе -в тому часі. 

Ню Иорк. — У неділю днЯ 
14 січня відбулося тут в залях 
Літературно - Мистецького 
Клгобу відкриття виставки 
малярських праць артиста-ма-
ляра проф. Лева Геца. Вис-
тавкові залі були виповнені 
постійними відвідувачами ук-
раїнських мистецьких виста-
вок. які з великим зацікав-
ленням оглядали твори Лева 
Геца із 20-их років ного твор-
чости. Відкриття виставки до-
вершив проф. Сергій Лнтви-
ненко, який у своєму слові 
розказав дуже цікаву історію 
урятування і збереження вис-
тавленнх тепер праць проф. 
Л. Геца архнтектом Е. Бла-
китнии. Привітавши прнсут-
ніх на виставці гостей в імені 
неприсутнього проф. Лева 
Геца, комітету виставки й 
Об'єднання Мистців Україн-
ців в Америці, Проф. Литви-
ненко подякував архитектові 
Е. Блакитному за безінтере-
совну і Дбайливу опіку над 
творами йому особисто незна 

кий приятель прбф. Л. Геца. 
поділився з присутніми спо-
минами про нього, як мнстця. 
людину і засновника Лемків-
ського музею в Сяноці. Дока-
зом зацікавлення публіки ми-
стецькимн працями проф. Л. 
Геца було закуплення поваж-
ної кількості! ного образів, по-
казаних на виставці. 

У Нюарку помер 
Луць Лісевич 

Нюарк. — В понеділок, дия 
15 січня ц. p., ранніми година-
ми помер тут у шпиталі після 
короткої і важкої недуги на 
68-му році життя Луць Лісе-
вич, колишній вояк Ўкраїн 
ськпх Січовнх Стрільців, уча-
сннк В и з в о л ь них змагань 
журналіст і театральний дїяч. 
Похорон відбувся з українсь-
кої католицької церкви на 
цвинтар Голлі Сепулкрі в Ар-
лінгтоні. Н. Дж. Покійний зв-
лншнв дружину Ірину, сива 

йомого мнстця. В дальшому, і Олександра, невістку АліИу і 
проф. Зіновій Лисько, близь- внуків. 

Москва далі таврує Альбанію,-—Альбанія 
називає Хрущова зрадником 

Москва. — Журнал .‚Проб- j ера. генерала Мехмета ЦІеху. 
леми миру Ісоціялізму:'. який ѓОстанні не залишаються Мос 
в різних мовах друкується 
одночасно в Москві і Празі, 
як офіційний орган міжнарод-
ного комунізму, приніс вели-
ку статтю Алсксся Румянце-
ва. головного редактора мос-
ковського ‚‚Комуніста", з но-
вою гострою атакою проти 
альбанськнх комуністів. У 
тій статті декляративного ха-
рактеру стверджується, що 
Альбанія „насправді прнвдна-
лась до ворогів комуністичио-
го руху" та що це може змі-
нитися тільки тоді, коли сам 
альбанськнй нарід ..заверне 
на шлях ленінізму". Цим во-
жді Совстського Союзу одвер-
то закликають альбанців до 
бунту п р о т и альбанського 
партійного диктатора генера-
ла Енвера Годжі і його прем'-

кві довжнямн і з свого боку 
лаються пооти Хпущова і йо-
го кліки. В офіційному органі 
альбанської к о м у н і с тнчної 
партії ‚.Зерї і Популліт" поя-
внлась велика стаття, в якій 
Хрущова просто на-.ивається 
зрадтіком марксизму, який І 
став пропагато{юм ..мирних 
буржуазних концепцій", які 
мають служити „імперіяліз-
мові і колоніялізмові". Аль-
банські комуністи закидають і 
Хоущову, що він вирікся дав-
ніх правовірних комуністич-
них позицій у підході до капі-
талістнчного світ%' й щодо 
способів, як вихопити владу з 
рук капіталістів. Хрущов — 
кажуть альбанські комуністи 

-насппавчі діє ..в щоденній І 
практичній роботі — як зрад- і 
ник". 

ва у зв'язку з совстською но-! нікацІІ з Заходом. Президент 
тою з 27 грудня минулого ро- (

(недвозначно дав пізнати, що 
ќу з пропозицією, щоб Захід-'ЗДА. ие- мають доетаточної 
ня Німеччина й Совстн поча- збройноЃ силН в БерлГні, щоб 
лн безпосередні переговори, иуекатіхсь на скинення силою 
Західньо . німецька преса її берлінського муру, без ризи-
політичні кола куди більше ќа. що воно спровокує иегай-
займаються тепер успіхом мі- ний збройний спротив Совстів 
ністрів Спільного Господарсь- та розпалить велику війну. 

Португалія бойкотує наради ОН в справі 
Анголі 

Альжир став теремом кривавих розправ 
всіх проти всіх 

Об'єднані Нації. — Порту-
гальськнй представник в 06'-
сднаяих Націях д-р Васко Ві-
ейра Гарін заявив, що Порту-
ѓа лі я не братиме участи в 
„нелегальній, безпредметовій і 
зайвій" дебаті Об'сднаннх На-
цій над справою Анголі, яка є 
португальською колонією, чи 
пак — за португальським 
твердженням — інтегральною 
частиною португальської дер-
жавн. Д-р І арін гостро крити-
кував звіт 7-членної Комісії 
ОН для справи Анголі, як ні-
бн тенденційний і невірний. 
Зокрема він рішуче запере-
чив. наче б відносини в Анґо-
лі були небезпечні для світо-
вого миру. Примирливу, але 
для Португалії теж неспрнй-
нятлнву п о з и ц і ю зайняла 
Бразилія, делегат якої. Аль-
фонсо Арінос де Мельо Фран-
ко. апелював до Португалії, 

щоб вона погодилась на прнн. 
цип самовизначення Анголі, а 
потім, на спілку з приятелями 
Португалії, розв'язала справу 
Анголі по лінії ступневих ре-
форм і приготування П до не-
залежностн, згідно з сучас-
ним історичним розвитком по-
дій. Американський амбаса-
дор Адлей Стівенсон ґратўлю-
вав бразильському делеґато-
ві за його виступ. Зате кому-
ністичні сателіти Польща й 
Болгарія зголоснлн проект 
резолюції, яка закликає Раду 
Безпеки ОН до ухвалення різ-
них санкцій супроти Португа-
лії. включно з забороною вн-
сплати їй будь-яку зброю, 
бойкотувати і т. д. Хоч непри-
мирливе поведення Португа-
лїі утруднює ситуацію; про те 
гадаютья. що скрання позиція 
комуністів в ОН не знайде 
підтримки більшости членів 
он. 

Альжир. Піютягом тільки 
О"чюго понеділка 15 СІЧНЯ ц. 
р. згинуло в Альжнрі 36 осіб 
і було коло 100 осіб ранених, 
не на бойовищах партнзансь-

сульманськоі війни взагалі 
проти всіх евпопейців. що їх 
мусульмани атакують на пу-
лнцях. по каварнях. у крам-
ницих. Французьке військо і 

У С В І Т І 

кої мусульмансько-французь- ^ скріпило свої стійки на вулн-
кої війни, а внаслідку теро-
ристнчних актів різних під-
пільннх груп. Найбільші заво-
рушення були в містах Аль-
жнрі й Орані. Найповажні-
шим і найбільш безглуздим 
актом терору був наїзд фран-
цузьких цивільних терористів 
на мусульманську каварню. 
Терористи заїхали під кавар-
ню двома автамн, вкинули до 
середини кілька ручних гра-
нат і остріляли людей, що 
стояли перед каварнею з авто-
матів. Згинуло сім осіб, в тому 
одна дитина, й багато було 
ранених. Терористи в т е к л и . 
Напруження в цілому Альжн-
рі значно зросло, коли в мн-
нулоМу тижні рада міністрів 
аакордонно - революційного 
мусульманського уряду Аль-
жиру проголосила рішення 
а к т и в н о виступити проти 
французьких екстремістів з 
Тайяої військової організації. 
У практиці 
Війни мусульманами проти 

цях всіх більших міст в Аль-
жпрі. але не вснлі протндіятп 
актам такого інднвідуально-
го терорі^ 

В ІЗРАЇЛІ ЗАСУДЖЕНО 
ЗА ШПИГУНСТВО 

УРЯДОВЦЯ військового ' 
ШНІСТЕРСТВА 

Єрусалим. — Тричленний 
трибунал засудив у минулу j 
неділю в Тель Авіві на танній 
судовій розправі високого 
урядовця міністерства війсь-
нових справ, д-ра Ізраеля Бе- j 
ера, за шпигунську діяльність , 
в користь одної комуністичноїг 

країни, насправді Совстсько-! 
го Союзу. Д-р Ізраїль Беер 
був резервовнм полковником 
і мав доручення від прем'єра 
ДавІДа Бен Гуріона написати І 
докладну історію жидівсько-
арабської війни з 1948 року. 
Тому він мав доступ до всіх 
військових і політичних архі-

проголошення вів та брав участь в різних на. 
радах високих військовиків, 

французьких екстремістів рів-j Пого засуджено на 10 років 
няється зактивізуаан.вю му- в'язинці. 

џ У Москві відбулися, ма-
Оуть, нериіі за сонстськоги ри-
жнму „буржуазні" автомобільні 
перегони. Сов(ггськнП промисл 
НЄ инробляі: СПОрТОННХ B8TOMO-
білів, а тільки спеціально на ту 
ціль фабрики моделів „ЗІМ", 
„ЗІЛЬ" і ..Волга" доставили по 
кілька спорѓових аит. ПереГО-
новий шлях визначено довкола 
Ленінського стадіону, великого 
басейну і меншого стадіону н т. 
зи. Лужницькому спорѓовому 
парку. Американські фахівці, 
що прнлинлялнсь тим нерего-
нам. тверднли, що водії не вмі-
ють їхати на кр%тих поворотах 
при великій швидкості й це бу-
ло причиною багатьох ката-
стро'†'. HJK) які преса не лгада-
ла ні слоном. 

џ Італійська .ііва- соціяліс-
тична партія Пнттра Неині 
прийняла на свонму Централь-
йому комітеті 44 голосами про-
ти ГІЧ постанову, що вона не ви-
магас зірваний урядом обов'язу-
ючих союзних договорів, а 
тільки проголошення їх ..обо-
ронннми". Це стосується член-
ства Ітіьпіі в західиьому війсь-
ково - політичному бльоці НА-
ТО. проти якого, за наказом з 
Москви, постійно завзято нис-
тупалн ліві сощялістн. союзни-
ки комуністів. Ця остання пос-
таиова означає зворот ..на пра-
во" лівих соціялістів і відкрн-
вас їм иожлнвості приступлення 
до ироурядовоі міжнартіпиої ко-
аліцЦ. 

О огі"(.дн-.іпі Нації створили 
т. зв. Спеціяльннй фонд у висо-
ті дол. Ч2.Я0О.0О0, що мас поста-
ти з дотацій від різних велшаіх 
філяктропійних установ та бан-
ків. Ціль того фонду - вншко-
люватн фахівців з різних недо-
розвннених країнах. Вже намі-
чено 48 проектів в різних 38-х 
новопосталих, здебільша шррн-
канськнх. країнах, де погрібно 
в першу чергу вишколити лю-
дей. щоб вони могли спраан-
тись з заплянованими різними 
фабриками, електрівнямн і т. п. 

9 У .Іннипі з танкової артн-
лерії остріляно в містечку Деек 
ель Мехді будинок, в якому за-
барикадувалнсь і отаборились 
прихильники здаьленої вночі з 
ЗО на Зі грудня мни року вій-
ськовоі револьти, зоргшгізова-
ноі Сирійською иаціоналістнч-
ною партісю. Уряд виирешту-
вав кругло 2.000 осіб v зв'язку 
з тією револьтою. колишній 
президент Ливану Ќамілі. Ша-
муи заперечив, наче б він мав 
будь-що спільного із змовннка-
мн і засудив ту спробу перево-
роту. 

Џ У Новій Зеландії отрнма-
но радіо - вістку, що американ-
ський тринспортовнй літак 
..Геркулес" мусів, внаслідку но-
гано (рункціонуючого мотору 
ирнземлитнсь на підарктнчно-
му льодовику. Щоб уможливити 
собі приземлення, він мусів ло-
збутись коло 10-х тони пально-
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Новий іспит для ОН 
У Минулий понеділок зібралась' Генера-

льна ‚Асамблея Об'єднаних Націй на другу 
частину свосї 16-ої сесії. Формально вола кас 
поладігатн шізку справ, що їх не поладнаяо 
у першій половині нарад, що булн перервані 
20-го грудня минулого року. Але насправді 
вона збирається в атмосфері власно! кризи, 
якої досі не переживала. Коли представник 
З'сдннеяих Держав говорить про „зерна роз- ч 
кладу" в ОН, коли міністер закордонних 
справ Великої Британії говорить про можлн-
вості загину тісї організації, коли прем'єр 
Португалії заповідає можливість виступлеи-
ня її з ОН, а цілий ряд членів Конгресу за-
повідас боротьбу проти зголошеного в мину-
дому тижні проекту Президента на закупів-
лю 50% бондів Об'сднаннх Націй, то все це 
же може діятись без глибоких І поважних 
причин. 

А втім;, як З'сдннені Держава, так і Брн-
тааія стоять на засадинчях позиціях потреби 
Зберегііі Об'сднані Нації, цю „недосконалу 
установу п нашому недосконалому саѓгі", џџ-
словлюючнсь словами Джана Ф. Кеннеді. І 
тому минулого тнжва нараджувалнсь амба-
садорн тих двох велнкодержав прн Об'сд-
наянх Націях та високі урядовці з їхніх мі-
иістерстз закордонних справ над спільною 
дальшою політикою на терені ОН і над 
способами уздорсолення тамошніх відносин. 
Під ЃПЃАЃ кутом вони проголосили декляра-
ггіго із свого роду „мементо" на адресу' но-
йопрнйнятнх членів, новопосталих азінсько-
афрнкаяських країн, які, корнстуючнсь пра-
вом рідкого голосу, майоризують рішення 
Політичної Комісії І Генеральної Асамблеї 
ОН, не підтримуючи — як окреслив це лорд 
Гюм — „тісї своєї сили відповідною дозою 
почуття відповідг^ности''^ Азійсько - а̂ ф-
рнканські народггр?,щродно мають яо.ч`уття 
жалю до тих своїх недавніх колоніальних 
праннтсліа. які, недостатньо підготовивши їх 
до державного життя, залишили їх в стані 
повної економічної вежиттєздатности і куль-
турно - суспільної відсталости. У цій ситу-
ації всі вчорашні колоніальні посілості, нн-
вДшні іпоанопразш члегш Об'сднаннх Націй, 
вимагають' передусім від ОН опіки й допо-
могк. ‚Вони непомірно^ збільшують^ бюджет 
Об'сднаннх `Націй, особливо для цілей за` 
кордонноЃ технічної і здоровяоГ допомоги, а-
ле самі нічого або майже нічого, будучи 
Везаможнімн, до того бюджету не вклада-
ють. Вимагаючи, щоб вслнкодержавп, а на-
спрааді Америка, утримували Об'сднані На-
ції, вони водночас не тільки не рахуються 
з їхніми інтересами, бажаннями й тскденці-
ями, а, налпаші, використовують холодиў вій-
ну між Заходом і Сходом, щоб тягнути до-
помогу з одного йдругогЬ` боку, з виразним 
фаворнзуванням Совстського Союзу. 

Це видно особливо у тій найзапальнішій 
справі, що її азійсько - африканські країни 
зробили, з активною допомогою М'оскви, 
центральною справою ОН: у справі колонія-
лізму. Вони знають і розуміють тільки свій 
власний колоніялізм, і то розуміють його не-
досконало. що найяскравіше виявилось на 
прикладі Конґа. Вони вимагають приспіше-
ної, негайної деколонізації, без уваги на иа-
слідки признання дсржавности цілком нсз-
рілим країнам. Водночас вони виразно запе-
речують проти того, щоб совстський колоні-
ялізм поставлений був нарівні а їхнім коло-
ніялізмом і противляться такому поширю-
ваннто проблеми. 

Тому, що ця друга частина 16-ої сесії 
ОН присвячена також передусім справам ко-
лоніялізму. ця забава буде ft тепер продов-
жуватнсь. Тому Об'єднаним Націям загро-
жус у найближчих нарадах небезпека пір-
вути ще глибше в свою недугу, замість із неї 
видужувати. Чи вдасться Америці й її союз-
ннкам втримувати сякий-такнй балянс в 
ім'я збереження ОН при житті, хоч би в 
кволому стані. — покаже найближча бу-
яучність. Але напередодні цієї пової серії за-
сідннь Генеральної Асамблеї Об'єднаних На-
цій і її Комісій коментатори згідні п тему, що 
це не буде радісне й приємне видовище. 

Хрущов, Ходжа і Молотов 
Виявлений відкрито під час 22-то з'їзду 

Комуністичної партії Совстського Союзу в 
жовтні 1961-го року розрив між Совстським 
Союзом і маленькою комуністичною Альба-
нісю поглнблюсться з кожним днем. Запо-
чвтхований розривом взаємин між двома 
членами комуністичного бльоку конфлікт 
загрожус поширитися й на інші країни, а то 
й стати початком непередбачених зрушень в 
усьому міжнародному комуністичному русі. 

Найновішим виявом совстсько - аль-
баиського спору є стаття кол. редактора 
московського „Коммунвста" А. Румянцева, 
надрукована в міжнародному комуністнчно-
му органі „Проблеми миру і соціалізму". 
В цій статті Румянцев, член ЦК КПСС і о-
днн з головних теоретиків совстської ком-
партії, ззсуднв альбанськнх десндентіа за 
націоналізм і за поставлення Альбашї в ря-
дн запеклих ворогів комуністичного руху. 
.Воднораз із цим виступили з гострою ата-
кою проти Хрущова альбанські комуністи у 
евосму офіційному органі „Зері і Попул-
лѓт", засуджуючи його зрадницьку ролю в 
запродуванні комунізму ‚міжнародній реах-

. ціЃ', закидаючи йому ревізіонізм і навіть єре` 
тичне трактування марксизму - ленінізму. 

Взаємними атаками обидві стороніѓ нама-
гаються звести цілий спір формально в осо-
бисту площину. Обвинувачуючи комуніс-
тичну шртію Альбашї в дотримуванні й сто-
суванні сталінськнх методів і в СПротНВІ про-
паґованій Москвою „мирній коекзистенції" з 
капіталістичним світом, Хрущов і його со-
ратннки твердять, що головними спрнчня-
никами альбаиського бунту проти веденої 
московською цеятрадею міжнародного кому-
ніаму політики є перший секретар комуніс-
тичноі партії Альбанії Бивер Ходжа та йо-
го соратник Мегміт Шеху і що з їх усунен-
ням взаємини між СССР і Альбанісю вер-
нуться до „нормального стану". З другого 
боку, альбанські комуністи І їх офіційні пре-
сові органи атакують не Совстський Союз і 
не Комуністичну партію СССР, а — особнс-
то Хрущова, тавруючи його найгострішнмн 

, словами, як зрадника, порушника маркснст-
сьхо - ленінських принципів, людину, що 

і `хоче запродати яомуиізм з допомогою „ко-
екзнстентських" концепцій міжнародному 
імпсріялізмові і капіталізмові.. 

Проте, існують фактори, які не дозволя-
ють трахтуватн всього цього міжкомуніс-
тнчяого конфлікту, як особистий спір між 
Хрущовим і Ходжею. Найважливішим з цих 
факторів є позиція комуністичного Китаю, 
якнй недвозначно заявляється за Альбані-
сю, підкреслюючи це }йз-у-раз офіційними 
заявами, економічною підтримкою Альбанії, 
теплими лрийняттямя для альбанськнх де-
легацій й іншими способами. Активна під-
тримка Пеіпгінгу для Альбанії доводять, 
що в цьому конфлікті йде про основніші 
справи, як про самий тільки спір, хто є 
справжній марксист — Хрущов чи Ходжа. 
Глибокі й основні різниці цілого комплексу 
внутрішньо- і зовнішньополітичних спряму-
вань існують сьогодні між Москвою і Пей-
пінґом, а Тірана в цьому віпгадку с тільки 
„пішаком", який" визначай головні лінії 
опору. 

Тісно зв'язаною з усім совстсько - аль-
банським чи на ділі совстсько - комунокй-
тайським спором є справа Молотова. Він та-
кож, як Мао Тсс-тунґ чи Ходжа, є не тільки 
прихильником сталінських метод'а у вчут-
рішній КОМІ-НІСТИЧЯІЙ політиці, але й завзя-
ТИМ опонентом пропагованої Хрущовим 
„мирної коекзистенції". В цьому Молотов 
цілком однозгідний з Мао Тсе-тунґом і Хо-
ЛЖСЮ, і своїх поглядів щодо цього він не 
змінив навіть в обличчі атак і обвинува-
чуЗавь, що посипалися на нього під час 22-го 
з'їзду КПСС. З того погляду Молотов снмво-
лізус спротив політиці Хрущова і на внут--
рішньому совсгському терені, тож остаточна 
розгра між Хр)чцовим і Молотовим може 
бути вирішальною також і в теперішньому 
ісонфлікті Москви з Нейпінґом. що потря-
сас осноиамн комуністичного бльоку. 

10-го сгчня џ. р. Цайата Ре-
гірезентантів вибрала яа сво-
го, вже 4б5-ѓЬ спікера `70-ргч-
ного конгресмена - демократа 
з Массачусетсу Джана Віллія-
ма МекКормека. Новий спікер 
перебрав поет, що йоѓр довгі 
роки займав Сем Рейбиря. Вн-
давець „Квартальної Конгре-
сової Служби" Томас Н. Шрот 
заявив у щоденнику ‚Дію 
Иорк TaHMc", що „після Рев-
бнрна кожний новий спікер 
виглядатиме блідим". Він вва-
жас, що з-поміж наявних кан-
дидатів знайти такого вплн-
вого спікера —неможливо. 
' Становище нового спікера 
облегшусться тим, що він про-
тягом 21 ро'ку був заступвя-
ком попереднього спікера: від 
16-го вересня 1940 р. МекКор-
мек був провідником демокра-
тів у Палаті Репрезентантів, а 
Рейбирн від того самого дня 
став спікером. 

Джан В. МекКормек — 
внук ірллндсьхих імігрантів, 
Закінчизшн публічну школу 
в 'Південному Бостоні, він ПІ-
шов працювати, щоб допома-
гати овдовілій матері, очво-
часно студіючи право. В 1920-
му році одружився з колнш-
ньою оперовою співачкою Гер-
ріст Джойс. МекКормек за-
являє, ще він із своєю дружи-
ною рідко коли не,обідав ра-
зом від часу одруження. Па-
ні Герріст цікавиться музи-, 
кою і багато працює для цер-
кви. Новий спікер —' перший 
католик на цьому становищі. 
Він мас численних пр'иятелів.. 
між духовникамн і був відзна-
чений високим папським ор-
деном св. Григорія Веляхого 
з зіркою. 

Один приятель МекКорме-
ка сказав, що найтруднішою 
для нього справою на новому 
становищі буде — примус мов-
чати. Як провідник демокра-
тів у Палаті Репрезентантів 
МекКормек любив багато г о 
ворити, та й сам характер йо-
го праці цього вимагав. Тепер 
він мусітнме здебільша мов-
чати, бо становище спікера — 
як воно не дивно! — вимагає 
мовчазної дії в кулюарах і бю-
рах Палати Репрезентантів. 
Спікер промовляє дуже рідко, 
і до того коротко. Так робив 
покійний Рейбирн, і так повн` 
нен робити новий його нас-
тулите 

МекКормек, як спікер, по-
винен мовчати ще й тону, що 
численні колеги - конгресио-
ни заявляють, що його про-
мовн ае завжди осягають те. 
Чого він собі бажає. Перед 
ним стоїть важке завданняѓ 
допомагати Президентові зби-
ратн в Конгресі більшість для 
ухвалення урядових законо-
просктів. 

Новий спікер ще мянулого-
ооку розходився з поглядами 
Президента на справу допомо-
ги католицьким приватним 
школам. Але в політичних ко` 
лях вірять, що МекКормек 

4^-ий наступник того `першого 
спікера з Ї789-ГО року, коли 
кра{на мала йеьбго ітше 4 
мільйони .населення, а Яала-
та Репрезеіггантів складала-
ев?'з 63-ох конгресменів. Те-
пер Конґреа репрвзевтув 185 
мільйонів населення. 172 ро-
кн тому один конгресмен ре-
презеятував менше як 40 000 
громадян, ft нині він в лред-' 
ставннком більше як 400000. 

Новий спікер мусітнме ра-
хуватнся з думхамя 437-ох 
чонхресмевів, які на другій се-
оії 87-го Конгресу будуть ви-
рішувати такі важливі внут-
оішні справн, як податки й 
торговельні тарифи, такі над-
гвнчайноі ваги проблеми, як 
контроля атомовоі енергії та 
Справа' світового миру, загро-
женого комуністичною аґ-
-іесісю. 

Очевидно, що нас зокрема 
vHTepecyc, як розуміє і як від-
чоситься новин спікер Палати 
Репрезентантів Конгресу "ЗДА 
іо України та справи ўкраїн-
.̀ьќого визволення. Свою иай-

Зільш багатомовну декляра-
rijo в цій справі склав вія па 

`ІЗ-ін Конвенції Українського 
Народного Союзу, що відбу-
тасл в травні 1964-го року в 
"?трлиці країни, ВашингтонЌ 
Зміст тієї заяви подаємо за 
чонвонційяим протоколом, а 
якому сказано: 

Промова конгресмена 
МекКормека 

— Одне с Добре в тому всьо- trtl в гайакулі — лвтвнн . . 
вѓў, — сказав мій бюровиА то- Це, — Бнлл звернувся до ме-
вврийг Бнлл, колв вже замін- ̂ яе, — напевно все вааоа робо-

Олег Лисах 

. . . І ПО СВЯТАХ 

буде робити все, що в його сн 
лі, щоб підтримати урлдопі 

сн-1 
за-j 

спікер був завжди льояльннм 
cvnncTH партійного проводу і 
здобув солідну опінію на ста-
новищі провідника демократів 
в Сенаті. Він завжди усттаз 
Реибпрнсзі, коли мав відмінні 
погляди на деякі справи, за-
являючн: „Гаразд. Семе, ви 
— бос". 

Треба підкреслити, що ста-
новнще спікера. — це друге 
після Президента становище 
щодо впливів у Конгресі. В 
справі наслідства на другому 
місці стоѓть віце - президент. 
але він не мас таких впливів 
на хід напад в Конгресі. Нн-
нішній спікер — як згадано. 

Конгресмен МекКормек 
насамперед висловлює свою 
радість з нагоди побувати 
на кояаенцїї великої укра-
їяської організацїї. Україна 
становить сьогодні найбіль-
шу т. за. меншину в Совст-
сьхому Союзі. Він ніколи 
не погодиться з тим, щЬб 
така країна, як Україна, пе-
ребувала в неволі. Він знає 
історію України. Всі прига-
дусасо 1917 - 20 роки та У-
країнську Народну Респуб; 
ліку. Проте, заки ця нова 
республіка потрапила роз-
горнути свої сили, вона впа-
ла жертвою большевнзму. 
Він вірить і Бог допоможе, 
що це вже ие надовго. Тре-
ба радіти, що українці не 
занедбують своєї дсржав-

`'і'вої.традиції, доказом якої є 
' v їхній державний уряд на 

И вигнанні Українські надії 
.- На визволення не здійсни-
' лись і під час другої світо-

вої війни. Але Україна збе-
регла і виявила овій дух 

' волі і в цьому не мала за-
слуга теж американських 

''українців. Що ж нам роби-
` ти в Америці, щоб допомог-

ти у визвольних змаганнях 
' поневолених народів? Він 
" за свій дов'гий час у Коя-

ґресі завжди боровся лро-
' ти комунізму. Вже від 1943 
' року він належав до спеці-
` яльної конгресової комісії, 
. яка просліджувала свѓгбво-
- го вбивника - большеянзм. 
У світі вже було багато ди-

' ктаторів і диктатур, яле 
всі вони скінчилися. Всі, 
що вірять у Бога та вірять 
у волю, вірять теж і в кі-
нець большевнзму. Тільки 
знищенням комунізму мож-
на припинити агресію та 
встановити справжній мир. 
Що нам робити на виклик 
такої диявольської сили, 
як комунізм? Птлеризм і 
комунізм, це точно те саме. 
хоч і у дещо зміненій фор-
мі. Це світові вбивникн. 
Вони змагають до своєї 
злочинної мети всімн ще 
більш злочинними засоба-
ми. Ми с громадянами краї-
нн. яку доля вибітла на 
те, щоб розправитись з ко-
мунізмом. Вашингтон сьо-

чився сезон ргздвяннх та но-
`зоргчних святкуваяь і ми всі 
знову зійшлися в вюрі, дня 
другого січня, — а саме те, 
що Крнсмес буває лише раз 
на р і к . . . і 

Всі ми поглянули яа яього 
з обуренням, а особливо Бер-
ні, Ірвінг і Нет, які завжди 
залюбки вживають закляття: 
„Джізус Крайст!", хоч ае с 
зовсім християнами, але Вашл 
продовжував спокійно: 

— Ну, бо уявіть собі, скіль-
ки б ми мали клопоту, якби 
булн два Крнсмеси: з тими 
всімн відвідинами, дарунками, 
стараннями про ялинку, гое-
тямн, печенням і варенням, 
різдвяними прввтгамн, навггь 
колядуааяням — о, боа! 
Правда, добре мати відпустку 
на Крисмес, я завжди і таЌ 
їжджу тоді на Флориду — а-
ле для тих, що сидять вдома! 
Що б то було, аќби так було 
два Крнсмеси і то, наприклад. 
один по одному! 

Бнлл часто висловлює ора-
гікальні думки, і'ми не зааж-
дн погоджуємося . .Недавно 
він, налрнклад. заперечував 
потребу вивчаяяя чужих мов. 

— ІІо якої мені біди чужі мо-
вн ? — питав він. — Я ніколи в 
житті.не знав ніякої іншої мо̂  
ви, крім американської, навіть 
по' - англійському добре Ие 
вмію. Але, все таки, давав со-
бі раду всі п'ятдесят років 
мого життя: був на війні в Ев-
ропі — і пережив, хоч не 
знав ані однієї європейської 
мови; їздив до Мехіко і ба-
вився, ніби був мільйонером, 
хоч не знаю іі слова по-еспан-
ськн; пережив ціле життя в 
польській дільниці міста, не 
знаючи ані одного слова по-
польськіѓ. І щойно тепер мою 
доньку починають раптом вчн-

годні репт)Єзентув волю і 
життя, а Москва с снмво-
лом рабства і смертн. Ми 
мусимо докласти всіх сил, 
щоб наша країна перемог- і 
ла смерть, і врятувала жнт-
тя. Ми повинні бути сильні 
не тільки духово, але і фі-
зично, військово. Це є в ія-
тересі миру і життя. В бо-
ротьбі за це ми повинні бу-
ти' готові на кожну жертву. 
Ми мусимо не тільки бути 
проти комунізму, нам треба 

' його активно' поборювати 
на всіх фронтах.і всіх ді-
лянках. Ми повинні йнзна-
чувати побосвища. Пробле-
ма не тільки в тому, що ми 
хочемо, але і що ми повнн-
ні робити. А в тій повин-
ності є теж і допомога в 
боротьбі за волю тих, що 
поневолені. Комуністи ма-
ють респект тількн перед 
силою і ми повинні пока-
затн їм таку силу. Ми по-
винні бути сильні не тільки 
для оборони, але і для пе-
ремоги. Великою складо-
вою частиною тісї нашої 
сили с визвольні рухи по-
неволсних народів за заліз-
ною заслоною. Будьмо си-
льні, будьмо наііснльиіші в 
усьому. Ми переможемо і 
принесемо волю тим. Що 
поневолені! 

Сильні індивідуальності на 
становищі спікера мали велн-
кий впліѓв на рішення Палати 
Репрезентантів. Це найкраще 
видко було за 21-го річного 
урядування покійного Сема 
Рейбнрна, який умів нагинати 
волю більшостн з 435-ох кон-
ґресменів для потреб ЗДА. Як 
із своїх завдань вив'яжеться 
Джан Вілліям МекКормек — 
покаже майбутнє. 

ге, новоприбулих: навіть меНе 
ти вже вчиш говорити по „ю-
^Г'тпІвШітаЛня: „на. здорофс!" 

Але вертаймося до свят. Ко-
ли Бнлл виголосіѓв уже свою 
теорію про те, як то добре, Що 
бувАс Лише один Крнсмес у 
році, прийшла черга на мене. 
І я сказав: 

— Щ о ти знаєш, Бвлл! У 
я а е . . . 

— Слухайте, хлопці, — ле-
рервав Бнлл. — Вій нам зараз 
скаже, як то було у них, в У-
країні. Що, може ви масте 
два Крнсмеси, ѓа? 

— А що б ти звав! — відпо-
відаю. — Власне, що маємо 
два Крнсмеси. Але то не в У-
країні, бо там ми мали лише 
один, але тут, в Америці. Хо-
чеш послухати, аќ то у нас с? 
Уважай: 

— Отже, у нас одні святку-
Іоть за новим календарем, а 
другі — за старик. Яка різнн-
ця між новим і старим стилем, 
я тобі не можу пояснити, але 
якась с, я сам добре не знаю, 
то щось мас спільного з Юлі-
см Цезарем („Знову латина! 
Я так і знав!" — муркнув 
Бнлл). Отже, один наш Ќрис-
мес внпадас на два тижні ра-
кіше. ніж другий, ясно? На-
приклад, у тій церкві, до я-
кої. як ти кажеш, ти ходиш 
слухати „юкі"-хор, там свят-
кують разом з вами, правда? 
Тоді, холи і ти. („Певно, по-
твердив Бнлл, — вони є добрі 
американці і не пробують бу-
тн диферент. Так має бути") 
Отже, коли парох тої церкви, 
коло тебе, запрошує мене на 
свята, — а вія мій добрий прн-
ятель, ще з краю, — то я не 
можу піти, бо в мене ще не 
можна святкувати. Зрозумів? 

— Не дуже, — відповів 
Бил. — Але говори далі. Тож 
він може прийти до тебе, коли 
в тебе твої свята, не його ? 

— Певно. — відповідаю. — 
Він може. У яього вже тоді 
нема посту. 

.— Твому приятелеві краще, 
— зауважив Бнлл. — Пере-
пипгася до його парохії. 

— Не можу, — відповідаю. 
— Я Мешкаю на іншій вулиці. 
Але то ще нічого. Тепер при-
ходнть друга справа: святоч-
ні картки. Коли у нас перші 
свята, я мушу писати картки 
до всіх знайомих, які святќу-
ють за новим стилем, правда? 
А холи прийдуть другі, себто 
мої' свята, тоді треба писати 
ще ра з̀ картки до всіх тих. що 
святкують за старим стилем, 
тих пізніших. Найгірше, коли 
в чиїйсь пароУІІ змінять ка-
лендар, і тоді не знати, до ко-
го, на які свята писати. 

— Я тобі пораджу, — каже 
Бнлл. Ти сам не пиши, але 
відписуй лише тям, що до те-
бе напишуть. Тоді не може 
бути ПОМИЛКИ. 

— Ти мудрагель підпо-
підаю. — Але є й такі, які лн-
шуть на мої свята, хоч мої 
свята святкують в інший час. 
Що тоді? 

Бнлл махнув рукою: — Чи 
я знаю? 

— Або з ялинкою, — ка-
жу. — Купити тоді, коли ку-
пують всі, можна; ану ж я-
лннка не вистоїть два тижні 
після.вашого Різдва, себто чо-
тирн тижні, і почне сипатися ? 

— А як з дарунками ? — ді-
ловито запитав Бнлл. — Чи 
у вас, українців, дають под-
війно? А з колядою? А з . . . ? 

Я не відповідав. 
-— Маєш рацію. — спочут-

лкво сказав мій приятель 
Бклл. — Ти завжди казав, що 
українцем не так легко бути. 
Тепер я розумію. Маєш рацію. 

ШУКАЮТЬ 
ВІДРОДЖЕННЯ 

Лондон. — 1-го січня Ново-
го Року у великій пресі Об'-
сднаного королівства вміщено 
політичне проголошена на пД-
лу сторінку пія'8вголовком: 
„Національне відродження а-
бо затьма?" В цьому проголо-
шенні, що його підписали ні-
лька десятків визначних осіб 
з високими титулами, — го-
ворнться про створення нової 
політичної групи — "The Na-
tional Fellowehip,'' шо-мож-
на б перекласти на нашу мо-
ву: „Національне побратнм-
ство''. 

Ініціяторн нової політичної 
організації дають у вступі до 
свого проголошення аналізу 
теперішньої міжнародної снту-
ації і підкреслюють, що „світ 
потребує нашого, проводу". І 
далі в проголошенні капнса-
но: 

„Росія прямўе тількн до за-
воюваиня світу. Америка за-
хоплюсться зіатеріялізмом 1 ие 
мас традиції в провідництві. 
Двічі в цьому віці, коли ми о-
бороняли свободу. Америка 
стояла осторонь, поки не бу-
ла примушена воювати, хоч її 
раніша інтервенція могла б в 
обндвох випадках закінчити 
війну значно скорше". 

Автори проголошення при-
гадують читачам, що пропа-
ґанда за створення „Націона-
льного Побі)атцмства" поча-. 
лася вже шість років тому, і 
що число членів цієї групи до-
сягло вже 100,000. ‚Лаціона-
льне Побратимство" має свій 
щоденник „Нк? Дейлі" і зби-
рас значні суми` на свою ді-
яльність. Проголошення кри-
тнкус всі партії,`ѓщо діють у 
Великобританців, тім числі й 
Консервативну, до якої ця но 
ва політична група мас най-
більшу прихильність. Кон-
серватнвній партії проголо-
лошення робить той закид, 
що теперішній уряд Мекмілле-
на „іде по лінії найменшого 
спротивў" в політиці закор-
донній і внутрішній, і що тепе-
рішній голова Консервативної 
Партії Мекліод „завжди схи-
лявся до свого роду лагідного 
соціялізму". Йому ставить у 
вину ‚Національне Побратим-
ство" те, що Мекліод, бувши 
міністром праці, завжди був 
у контакті з' професійними 
спілками.. . 

Із заяви цієї групи видно, 
що вона не хоче розбивати лі-
бералів і консерватнстів, шрб 
цього розламу в нових вибо-
pftx до парляменту не вико-
рнствли соціялісти. Але ‚‚На-
ціональне Побратимство" хо-
че робити натиск на консерва-

, тивннй уряд петиціями і масе-
вими демонстраціямн, щоб 
вплинути на членів уряду. А-
дже ж члени уряду, члени 
парляменту `мусять думати 
про вибори і загрози органі-
зації, що мас багато членів 
і преси, можуть зробити своє. 

.‚Національне Поратимство" 
— цс спілка непримиренних 
конссрватистів (die-hards), я-
кнм не подобяоться „держава 
добробуту", що стала законом 
і фактом в Англії^ В декляра-
ції ..Національного Побратим-
ства" сказано, що ця органі-
зація буде старатися переко-
натн Консервативну партію 
„правити з більшою відвагою 
і не схилятися до рожевого 
соціалізму". А ‚тому, що уряд 
Мекміллена веде співпрацю з 
професійними спілками і вн-
визнає .державу добробуту", 
це викликає велике невдово-` 
лення у .‚національних по-
братимів". 

f.- Віятор 
Отяваяте члпіимн УкрМнеккого 
Народного Союзу, а тим гакнм 
сніпіі.::н-ішк:імп . ?.і-мі.іi.nnifпішѓо 

мнйпа органІашЩ: 

Дмитро Бречка, кол. поручник ЎЃА 

ДО ІСТОРІЇ 9-ої БЕЛЗЬКОЇ 
БРИГАДИ УГА 

(Спогад) 

(4) 
Не було іншого виходу. ЯК ІІІ(ЙТН Л 

села в сторону Вільки Вербнцької Л 
тим часом чет. Пушкар, як дов'.дався 
я пізніше від чет. Чіха, почувши три 
стріли пашої застави, вернувся до сс-
ла, всів на коня і її товаристві чет. Чі-
ха та своїх вершників поїхав дорогою. 
що вела від шкільного буд.'нку в на-
прямі фільварку, щоб нивами й поля-
мн між селом і Вусиками продертися 
до Вербиці. І тоді сталася трагедія. 
Моя застава на фільяарку, почувши 
тупіт кінських копит недалеко за сво-
їмн плечима, думала, що то иаблнжа-
сться польська кіннота і вішфнла крі-
Совнй вогонь. Кулі поцілили чет. 
Пушкаря. Важко раненого відвезено 
до Вербиці, де внаслідок упливу кро-
вн ніж незабаром помер. Його рідня 
похоронила йбгб в рідному селі. 

Після смертн Пушкаря команду 
першого угнівського куреня піхоти 
перебрав nop. Семен Трусевич, а ко-
нанду сотні польової жандармерії хор. 
Модест Козак. 

Впродовж січня 1919 року, на ВІД-
тинку „Ўгнів" приходило часто до бо-
їв з поляками. Завзяті бої відбулись в 
тім часі в селах: Михайлівна. Ќарів 
та в місті Ўѓнові і на його передміс-
тю — Застав'ю. Бої проходили зі змін-
лнпнм щастям. В бою під Мнхпйлів-
КОГО згинув м. і. чет. Анитоль Гуссв, 
п Ќарові чет. Юрко МелЬНИК, а в бою 
під Застав'ям комендант гуцульсько-
го куреня чет. Степан Васкан, який 
перебрав був команду цього куреня 
після поранення' nop. Петра Шлемке-
вача (вс. Річках). 

На місце сот. Володимира Стафіня-
ка, який отримав відпустку, команду 
відтинка „Ўгнів" перебрав сот. Ва-
снль Хром'як. 

З кінцем січня 1919 року поляќн 
повели булн сильний наступ на від-
тинку „Ўгнів". Наші частини булн 
Змушені відступити до м. Кристннопо-
ля, над Бугом. Але, скріплені негай-
но сокальськнмн сотнями, зробили 
протннаступ і відперли поляків до м. 
Белза. Від того часу почалася наші) 
облога Ьелза. яка тривала аж до 
14-го травня 1919 року. т. с до часу, 
коли з приходом польської армії ген. 
Галлора до Галичини поляки попели 
булн наступ на цілім галицькім 
фронті. 

Угнівський та Гуцульський курені 
піхоти, пів сотні кінноти, відділ по-
льової жандармерії та одна батерія 
артилерії стали зав'язком 9-ої Брн-
гади УГА. Звали її ..ўѓпінською бри-
ґадою". Вчасі облопі Белза переорга-
нізоваио цю бригаду. До бригади при-
ділено один курінь піхоти з равеьКого 
відтинку, під К-ДОЮ nop. Бабія. Ного 
адьютантом був чет. Воронќа. Коман-
ДУ над зд`нівським куренем передано 
nop. Заворотюкові. Його адьютантом 
був спершу хбр. Іван Вітиќ, потім 

чет. Василь Лах. а по ньому чет. 
Ярослав Чубатий. Гуцульський ку-
рінь приділено до 10 Бригади УГА. 
До 9 Бригади приділено один гармат-
ній пОлк з 4 батерій. під проводом сот. 
Біркснава. Комендантом кінної сотні 
став чет. Михайло Панас. При бриґа-
ді створено відділ постачання під 
проводом nop. Мизюка. Ліквідуючим 
старшиною став pax. четар Гриць Са-
люк. Польовим духовником іменовано 
о. Михайла Твердохліба. Команду над 
переорганізованою бригадою, яку з 
того часу стали називати .‚Белзь-
кою". обняв сот. Богуслав Шашкевич. 
До Його штабу належали nop. Бачин-
ськни й nop. Олександср Ганицькніі. 

Під час облоги м. Белза, наші кіль-
какратні наступи на це місто не дали 
бажаного успіху. Поляки укріпились 
в.Белзі з усіх сторін і звідтіля, час від 
'Часу, робили випади на довколишні 
села, де були-розміщені наші сотні. 
Маючи около 40 кулеметів, поляки 

і обсадили яііми всі важливіші пози-
1 ці! в Белзі і сікла по наших розстріль-
' них навколо Міста, наносячи нам ба-
. ѓато втрат в людях. 

Вчасі облоги Белза відбулась одна 
звамеяна подія. Комендант бригади 
отаман Шашќевяч скликав був оано-

го разу до Кристинополя всіх стар-
шнн бригади для вислухання їхньої 
думки щодо запропонованої „великою 
чвіркою" т. зв. лінії Керзона. як ба-
зн для замирення з поляками. Всі 
старшини заявились тоді проти прн-
няття такої пропозиції, мовляв, бу-
дуть далі боронити й боротись за 
слушну народну справу. 

Дня 14-го травня 1919 року поля-
кн повели булн загальний наступ на 
цілім українсько-польськім фронті. 
Відтоді бригада була безперервно у 
відступі, аж до розпочаття нашою 
армією т. зв. чортківської офснзивн. 
В часі відступу, бригада не мала по-
пажнішнх сутичок з поляками. В то-
му часі 2-ий курінь бригади, до якого 
належала моя сотня, зробив вдалий 
напад на с. Тростянець в брідському 
повіті, здобув кілька гармат, кулеме-
тів і забрав багато полонених поляків. 

Під час чортківської офензнви. На-
чальннй Вождь УГА. ген. Греків, прп-
значив на коменданта бригади сот. 
Иосафата Фешура, а на адьютанта 
бриґадн сет. Миколу Пенчака. З гру-
пи стам. Мартнновича, яка держала 
фронт проти большевиків над Збру-
чем коло Гусятина, приділено до брн-
ґадн курінь піхбтн ѓгід к-дою сот. 

Шмідта. Цей курінь мав чотири сотні, 
якими командували: nop. Євген Ко-
лянковський, nop. Михайло Давибіда. 
nop. Омелян Тарновецькнй і nop. 
Дмитро Лабач. Крім цьфч) була ще 
сотня кулеметів, якою командував 
йор. Клим Стефанів. Чету зв'язку вів 
пхор. Зенон Стефанів, згодом підви-
щений до ступеня хорунжого. Його 
заступником був пхор. Посип Джаман 
(помер на тиф). Наддніпрянсць. хор. 
Андрій Черняпський. командував еа-
перською четою. Сотні мали від 150-
200 людей бонового стану і по два лег-
кі кулемети. Сотня кулеметників мала 
8 важких кулеметів ..ІПпарцльозе". 
Командантемп чет в цін сотні були 
такі старшини: чет. Василь Шмата, 
чет. Ярослав Фльорчук, чет. Ганс Біш 
(віденський німець) і пхор. Василь 
Стангрет. підвищений згодом до сту-
псня хорунжого. Хор. Стангрет та 
хор. Зенон Стефанів були в тім часі 
17-літнігмн юнаками. Із зплрман-
ііпм чортківської офеіиі^вц. 9-та брп-
гада УГА. в складі трь'ох' куренів пі-
хоти, одного гарматного полку та од-
вої кінної сотні, відступила за Збруч 
разом з цілою УГА. Сталося це 16-го 
липня 1919 року. 
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УСЯ ЦЬОГОРІЧНА КОЛЯДА НА 
ЮММЬі 

М. Скала-Старяцькня 

ПАРИЖ ПІД ЗНАКОМ ПРОБУДИТЕЛІВ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

Париж. — 1961-нй рік в у-
країнському Парижі пройшов 
ігід знаком святкувань 100-
ліття сперти Тараса Шевчен-
ка, 150-ліття на-родин о. Мар-
кіяна Шашкевича і 90-лѓѓѓя 
народќи Лесі України. 

Як ПО всіх МІСЦЯХ поселен-
ня українців на чужині, так і 
тут, ще наприкінці I960 ро-
ку був створений і Централ ь-
ннй Ювілейний Комітет Для 
вшанування пам'яті нанбіль-
шого українського поета, ду-
хового провідника' і націона-
льногс Пророка, Тараса ЛІев-
ченка. Цей Комітет, що скла-
дався з представників усіх у-
країнськнх центральних това-
риств. організацгй та інстнту-
Цій, підготував не тільки ве-
лнчаву святочну академію-
концерт у найбільш репрезен-

тативній концертовій заді „Га-
во", але й ціляй ряд святку-
ваяь наукового, сустльного 
та громадського характеру, ж` 
ќі тривали від 11 до 18 береа-
ня 1961 р. 

Наукове Т-во ім. Шевчоша 
провело Наукову Сесію, в я-
кій брали участь українські і 
чужі науковці, поліське Істо-
рично - Літературне Т-во — 
наукову конференцію, прн-
свгчену Шевченкові, Міжна-
родна Наукова Академія — 
святочне засідання, на якому 
виступали з доповідями укра-
їнські і чужі шевченкознавці, 
а вже зѓадавни Ювілейная 
Комітет влаштував ювілейну 
виставку видань творів і пе-
рекладів Тараса Шевченка. 

Та все ж таки найбільш їм-
позантно пройшла академія-

АКЦІЮ ЗУАДК! wnto ишііт ЛМЙМСМІ тш` COMMITTEE, 
Р. О. BOX 1661, РНОДГЕХИІІЛ (в РА. 

лжштшяашшжш тттт ттаюттотятя 

УвагаЃ Дітройт і околиці! Увага! 
МЕТГОПОЛІТАЛЬНИП В І Д Д І Л УККА 

у ДІТРОИТІ 
запрошує украшське громадянство на 

С В Я Т О 
ДЕРЖАВНОСТІ! І СОБОРНОСТН УКРАЇНИ 

яке відбудеться 

в неділю, 21 січня 1962 рану 
о год. З по йол. 

в залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
прн вул. Миртін 4655. 

Святочну промову ВИГОЛОСИТЬ Д-р Володимир ЛНСНИ. 
В МИСТЕЦЬКІЙ Ч А С Т И Ш : 

о Пані В. ВНКОВЄЦЬ а Хор Української Прапо-
о Пан Г. НАЗАРЕНКО славної Церкви — Дірборн 

Чистий дохід призначений на пам'ятник Шев-
ченка, УВАН і НТИІ. 

концерт у залі „Ґаво" з учас-
тю відомого голландського 
Візавтійсисого Хору від мн-
стецьжим проводом д-ра Мвро-
слава Амтововмча, оперового 
співака Мирослава Скаля-
Старяцьхого, рецитаторів О-
меляиа Омельчука і Жаиа 
Верже та д-ра Володимира Я-
вова, головного промовця. — 
Пвугоратисячиу залю запов-
нилп у більшості українці, а 
також чужинці, переважно за-
лрошені рќшоввгЦоввльні о-
собнстості, і представннкн ггре-
св. 

Концерт проЃѓшов на висо-
кому рівні І був передаваний 
французьким державним ра-
діом. Це була визначніша мн-
стецька подів в житті україи-
ськоі громади в Наважі за 
ввесь час її існування, якщо 
не брати до уваги виступів У-
краѓнської Республіканської 
Капелі Олександра Кошиця. я-
ка репрезентувала тоді Укра-
їнську Народну Республіку. 
Звичайно, те, ќа що могла 
спромогтися велика, самостш-
ва держава, не може дозволм-
ти собі нечисленна громада. 

Украйщвіс 
не більше як 200 - ЗОЄ 
а з передмкимвша ожолицвмя 
яких 600. вќиш ж взяѓв до у-
ваги, що деяка чаеткяа з в в 
иДлховвхо байдужа до уи)рв 
їяського органіаовввюгв мшг-
тя або плентається у хвості 
московського жадоросШвям, 
то пояадтнеячка громада вв 
кожцерті - вввдевгіТ Шевввввж 
— велике досягиевжя органі-
заторів свята. Треба в радістю 
відзначити, що веттввй від-
соток цкЯ святкової публікн 
становила молодь, яќв вже 
народилась і ввховалась у 
Франції. Ця молодь, як вам BV-
домо ве тільхв в уцнгвірд у 
Франції, вв вадто іщвціаад 
до всього, що емігрантське, tte-
цікаве. вв П думку, бо вв мі-
позантне. не блнскуче, KB мо-

мветецввом, вокв відпертасть-
ся від нас, як від відсталвх 
культурно людей. Тож не тре-
6а ллвквти вад там, що ваша 
молодь кас докидає, а треба 
Дати їй високомистецькі ім-
презн, ввсокоянісмі твори яа-
швх письменників, поетів, 
композиторів. Дати перекла-
ди цих творів мовами „їхніх" 
країв, мовами країн нашого 
поселення. Це мв можемо зро-
бнти. Найкращий доказ — 
Шевченківський рік, Шевчен-
квкькі здвиги і концерти. 

Другою шясѓгхою в куль-
туряому й мястецькому ВІДНО-
шевяі подкю була академія-
ковщерт з нагодя 150-ліття 
ивроджеввя Мархіяка Шаш-
кеввяа. 

'Ця академія також відбула-
ся в одній із кращих концер-

дврве. Вокв виховалась уже тирі з а л ь парвзької Коясер-
8 чужому СВРвДОВВВВІ, яв знас під'яремних трудяощів і 
ставиќ. Вона расгмитуя 
те, що їй лодобавтьея, що Я 
переконує. І коли MX Цій- Л 
лоді хочемо імдовувзд-в 1 
шою аматорщяяою, яку і 
залюбки назявасмо ВВ, 
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УКРАЇНСЬКИЙ КОНЇРЕСОТИН КОМІТЕТ АМЕРИКИ 

Дітроят-Схід — Гемтреми 
влаштовує 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
з нагоди 

РОКОВИН УКРАЇНСЬКОЇ Д Е Р Ж А В Н О Ї 
НЕЗАЛЕЖНОСТИ І СОБОРНОСТН 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 21 СІЧНЯ, 1MB РОКУ, 
в приміщенні УНК ..Орлик", при вул. Конант 1 Евслалн 

Початок о год. 3.S0 по полудні 
Молебень в намірснні Українського Народу безпосередньо 
по Службі ВожіП о гол. 12-ій. в Українськ'ій Католицькій 

Церкві Непорочного Зачаття. 
В ПРОГРАМІ: 

Прокламація Дня Української Незалежности; 
Спяточиа доповідь - - письменник Юрія ТИС-

КРОХМАЛЮК: 
Капеля Бандуристок Осередку СУМА ім. Пилипа 

Орлика; Ч. 
Привіти сенаторів і коигресменів; 
Інсценізація - „Пан отець Іван"; 
Сценічна постановка — „Коли Ви вмірали". 

До численної участи запрошує все украшське громадянство 
Управа Відділу 'УККА 

Г У т т т т т т і т т т т т т т т т і М І І Х І і Ѓ Ш Г Т Т Т І Х Х Ш Х Х Х Х Х Х Х і Ц 

УВАГА! СИРАКЮЗИ І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
ВІДДІЛ УККА при' спіяучвстя СИРАКГОЗЬКИХ 

УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
в л а ш т о в у є 

в неділю 21 січня 1962-го року о ѓод. 5-ій пополудні 
п залі УКРАЇНІ %КОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

при 1317 W. Payttc-Street 

СВЯТОЧНУ АНАДЕМІЮ 
присвячену роковинам проголошення 

САМОСТІЙНОСТИ І СОБОРНОСТИ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

В П Р О Г Р А М І : 
Гостинний ВИСТУП заслуженого артиста київської опери 

Григорія ЯРОШЕВНЧА МАЛЬКА при акомпаньяменті 
п-ні Аитонііш ЯРОШЕВИЧ. 

Декламації п. Степана ЧОРНІЯ та п-І Иііга ВРОВЛЕВ-
СЬКОІ. 

Виступ Сирпкюзького Чоловічого Хору „СУРМА" під дн-
риґі-нтурою. п. Зеноиа МЯГКОГО. 

Святочна доповідь д-ра М. ЛОГАЗИ. 

УВАГА! УВАГА! ЛУДЛОВ МАСО. І ОКОЛІЩЯ! 
О Р Г А Ш З А Щ П Н И П КОВНТЕТ 

в л а ш т о в у є 

Концерт і забаву з танцями 
ш парафіяльній залі ара Lockland St, Loiflow, Meaft-

В дні 20-го січня 1962-го року -
Початок Концерту о год. 5-М, початок Забааа о ѓод. 7-ІЙ Вач. 

На Концерті і Забаві гратиме першорядна українська ор-
кастра „Арфа" з Amsterdam, N.V., під проводом п. КОГУТА. 

Бус})ет в заряді ВП. Пань. 
Гостям раді. 

к о ш т 

ПАССЕПК, Н. Д Ж . И ОКОЛИЦЯ! 
ОСЕРЕДОК СЕНЬЙОРІВ, ПЛАСТПРИЯТ і 70-ая ВІДДІЛ 

СОЮЗУ УКРАЇНОК в ІІАССЕИКУ 
улаштовують 

в неділю 21-го січня 19G2 р. 
а Українській Централі при Hope Ave., Ра$даќ, Ft. J. 

ЯЛИНКУ-ЗАБАВУ 
Початок о годині 6-ій вечора 

До танців приграватиме оркестра Богдана ПРНЯКА 
Буфет у заряді ВШ. гінпь Союзу Українок 
Вступ $1.50 для дорослих, $1.00 для молоді 

Ввесь прихід призначений на вўдову „Дому Колоді". 
ЗАБАВОВИИ КОМІТЕТ 

Нью Йорќ і околиці! 

2 Е азс z r c 

В суботу, 20 січня 1962 potty 
в УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ КАТЕДРІ 

св. ВОЛОДИМИРА 
(160 захід, 82 вул. в Нью Иорку) 

по відправі ВЕЧІРНІ, 
в якій спів Вечірні муз. К. Стеценка виконай ХОР, 

в і д б у д е т ь с я 

К О Н Ц Е Р Т 
КОЛЯДОК і ЩЕДРІВОН 

у виконанні КАТЕДРАЛЬНОГО ХОРУ 
під дирнґснтурою проф. В. ЗАВІТНЕВИЧА 

В КОНЦЕРТІ візьме участь ќа мі`рна співачка ГАННА 
І ІІІКІ`ЕП, і солісти: О. Зам'ята, А. Ноиицькя, Н. Іаліон, Л. 

!

М:'_інип,іа. С. ІІсршнн, IIрот. II. Пушкиргнко, 
д-р В. Богданів та І. Зам'ятий. 

Початок Вечірні — 6:30 вечора. Вступ — вільний. 

ПО КОНЦЕРТІ - СПІЛЬНА ВЕЧЕРЯ 
О. Протопресвітер Л. ВЕСОЛОВСЬКИИ, 

Настоятель 
Гнат МАРЧАК, Голова Парафіяльного g 

Уряду 8 

`ЧЧЇ д -" ^ g ^ ^ де- а ж д"^д 

Увага! Гартфорд і ОКОЛИЦІ і! Увага! 
ЗАХОДОМ ВІДДІЛУ УККА ПРИ УЧАСТИ ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТА ГАРТФОРДЎ 

в і д б у д е т я с я 

в неділю, 21 СІЧНЯ о ѓод. 4-ій по пол. 
СВЯТО ДЕРЖАВНОСТИ І СОБОРНОСТИ УКРАЇНИ 

в залі BURNS SCHOOL, на розі RUSS і PUTNAM STR. 

В ПРОГРАМІ СВЯТА: 
Український Національний Хор під днриґентурою О. ПРИШЛЯКА, соліст Ю. КОВІНЬКО, форт. 

проф. Ю. ІЏІБРГОСЬКИП. 
Привіти зложать мейор міста і представники поневолених народів. 
Святочні промови виголосять адв. С. ЯРЕМА і днр. Р. РОМАНИПШН. 
На Святі буде ухвалено резолюції проти московського колоніалізму поневолювання України і са-

іюгубноі політики Державного Департаменту США. 
Проситься Українське Громадянство взяти участь і заманіфестуватіг'свою солідарність і відданість 

Ідеї Української Державносте УПРАВА В І Д Д І Л У УККА 

Ѓаг: 

ваторіі під вясоким протекто-
ратом яапіих Владик: Кнр 
Івавв Вучка, Кіф Володимира 
Налвячука та Кнр Платона 
Коршіляка. Багату й різнома-
нітяу програму ввповішлв: 
Преосвященний Кнр Володя-
мир Малаичук. опнскоп укра-
їнців -у Франції, оперова сяі-
вачка їра Млаюок, соліст-спі-
ви'к Олег Ннжанківськин і пі-
яякт Лювомир Горввцькнй. 

Преосвященнлй Кнр Воло-
дігмнр Малаіпгук відкрив Ака-
демію глябокозмісговною до-
повіддю. З черги Іра Малвяюк 
відспівала ‚‚Oft. люлі, люлі" 
М. Лисенка, „Три шляхи" Я. 
Огелового І „Oft. гляну я по-
дивлюся" М'. Волошина — у 
першій частині і „Oft, сумна, 
сумна" народну пісню в оброб-
0Л В. Варвіяського, „І багата 
я" М. Лясеяка та „Ой, поля 
ви. поля" Варвінського — у 
ѓїй частині. Піяніст Любомнр 
Горніщькнй відіграв „Мінія-
тюрн" Варвіяського і 4 Пре-
людн Л. Ревуцького та ЕЗтюд 
ч. 11, опус 25 Шопена. Гра Л. 
Горницького стоггь яа висо-
кому мивтецькому рівні. Перед 
ким — велика будуччина. як-
що йому вдасться побороти 
труднощі матеріяльного ха-
рактеру. 

Третім виконавцем програ-
мв був тенор Олег Ннжанків-
ський, свн Нестора Нвжанків-
ського. Олег, як і всі Яижан-
хгвсікП"віДзначасться непере-
січвою музикальністю. Голос 
у нього м'який і приємного 
Тембру. Він виконав пісні: 
„Бандурист" Шашкевича. му-
знку до якої спеціяльно для 
цього ювілею написав Омелян 
Нижанківськніі, дядько Олс-
га, „Жита" Нестора Нижан-
ківського і „Розкрийте зіни-
ці", знову ж таки Омеляна 
Нижаиківського ,— у першій 
частині, і „Взлетів орел буй-
нокрилий" Шашкевігча. музн-
ка Стефанії Лукіянович - Тур-
кевнч, „Мати" і „Київ" А. 
Рудницького — У другій. 

Обнд'вом співакам солістам 
акамлаяіював л-р Омгл-тн Ни-

нківськні`і. У програму вхо-
дн.ти ще два вірші Hl.uiiiu ин-
ча „БАНДУРИСТ" І ..Не згасаіі-
то, ясні зорі", які талановито 

і з чуттям ггродеклямувала 
Дарія Мельниковнч. 

Третьою і, мабуть, остая-
ньою цього року імпрезою 
громадського характеру була 
святочна академія на пошану 
Лесі Українки, яка зідбувала-
ся у гарненькій залі „Христн-
янської Юнії". Академію вла-
штував Союз Українок у 
Франції прн стгівучасті СУМ і 
ОУМ. 

Люба Вггошинська прочнта-
ла коротке і змістовне „Від-
ќриття", яке повторила по-
фракцузькн Іванка Рндзак. 
Марта Калитовська ародекля-
мувала власний вірш, присвя-
ченнй Лесі Українці, Катери-
на Шту.іь виголосила допо-
відь про життя ft творчість по-
етеси, Калина Гузар рецнту-
вала свої власні переклади на 
французьку мову „Товаришці 
на спомин" і „Контра елем 
сперо". Уляна Чайкївська де-
к.шмупала „Де поділися ви, 
голоснії 'слова", жіночий хор 
під диригуванням Віри Драт` 
вінської виконав „Ой, не 
зникли золотії терни", „Геть-
те думн" Л. Українки, музика 
Колісничекка і М. Білогру`да 
та „Українську БаркаролќЎ' В. 
Пачовського. музика Ст. Люд-
кевпча. Софія Мельник від-
співала „Горить мос серце", 
музика Лопатинського та 
‚Біль" Ваґнера по-французь-

кн. Ольга Каблак виконала 
‚Літній вечір" Гайне у пере-
(ладі Лесі Українки, музика 
Брамса. і „Дивлюсь я на ясні 
зорі", музика Кирила Стецен-
ка. Солістам і хорові акомда-
иіювала француженка Елен 
Мільре. 

Другу частину програми 
творила інсценізація драма-
тнчкої поеми „Іфіґенія в Тав-
ряді". Програма була викона-
на майже в цілості непрофе-
сійннмн силами на культур-
ному рівні, залншнвшн у прн-
сутиіх дуже миле враження. 
Найхарактернішою рисою а-
кадемії було те, що вся вона 
була виконана жінками з лю-
бос'ю і пошаною до „наймуж-
нішої серед поетів" жінки. Ор-
ганізатори й виконавці Haft-
більш підкреслювали цю му-
жиість, неустрашнмість і си-
лу духа великої нашої поете-
си, відповідннків якої у світо-
вій літературі, як казала до-
повідннця Люба Вітошннська. 
треба шукати тільки серед 
найбільших, найпомітніших у 
світі. 

ф Ш ЧушГ Районі', шеф про-
кураторського відділу в ігівдея-
во і корейському міністерстві 
епрамдяавмгтш, прнзклченмй 
на те становище в липні мни. 
року, був північно - кореЙсь-
кям кокувгстнчивм агентом і 
шпягувсм. АривтвванвВ ш груд. 

ні минулого року ВІВ ПОКІНЧИВ 
самогубством у в'язнілвія` ВВ-
лії. Мі'н і стер сярамдлижкяпк, ѓв-
перал Ког Вои Юнг, подався ДВ-
диміоі, взяашм на себе відпові-
дальність за затру днювання 
ворожого агента на вядатному 
етановнщі а міністерстві. 

Y глибокому смутку ПОВІДОМЛЯЄМО 
Рідних, Приятелів та Знайомих, 
ЩО' ш понеділок 15-го січня 1962 

упокоївся в Возі ненадійно 
ваш Найдорожчий 

Муж, Батько і Дідусь 

б љ п. Луць ЛІСЕВИЧ 
проживши 68 років 

б. старшина УСС, учасник Визвольних Змагань, 
учитель промислових шкіл, журналіст, 

письменник-драматург. 

Горем прибиті: 

ІРИНА — дружвжа 
ОЛЕКСАНДЌР — c m 
А ЛІН А — невістка, і внуки 

ГОЛОВНА Р А Д А БРАТСТВА УСС 

з сумом повідомляє своїх Членів та Українське 

Громадянство, що 15-го січня 1962 р. 

ненадійно 

Ф 
упокоївся в Возі 

бл. п. Луць ЛІСЕВИЧ 
б. старшина УСС, учасник Визвольних Змагань. 

Вічна Йому Пам'ять! 

І 

С`тпваяте` ч.п-нііні Українського 
Народного ОвЮЗУ, я тим гамќм 
співяліігтікамм 25-мільйонового 

мийка організації! 

ТІЛЬКИ ЗА $1.00 
' ! ЯКОГО ВЛОЖНТЄ ДО свого лис- і 
11 та. перешлемо Вам комплеТ' 

журналу ..Ми І Світ" яа 1961 
рік 610 сторінок Інтерес-і' 

'і них оповідань і статѓей з{і 
І різних ділянпк життя І іиаи- 'і 

ІІЯ. 

"MY І SVIT" 
1071 Halhunit Slrccl 

І or onto 4. On!.. Canada і; 

г т ж т т г т " " ' " " " " " ^ ^ ' т , ' т т і х і і і і і і х ж х х х х ж х і ж т 
ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

„СЛОВО" 

У суботу, дня 20-го січня 1962 р. 
в 6:00 год. вечори — п НЮ ПОРЌУ. 

в аалі 3 криїіиького Інституту Америки. 
при 2 Іст 79-та вул. (ріг 5-ої Ќвето І 79-ої вулиці). 

Богдан Кравців 
прочнтпс ДОПОВІДЬ 

ВЕЛИНА ВЕДМЕДИЦЯ І ГОНЧІ ПСИ 
Про сучасну молоду модерну іте ІІІО в Л країні. 

Після доппвіді іапнтн I дискусія 
До участи запрошуються нкпаиніирші кола Громадянства, 

зокрема Молодь 
^ м і і ч м і ч ч і и т і г ї і і ї ї і і і т і і і і і і і і и і и п ^ 

В ДРУГУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

бл. п. Романа САВИЦЬНОГО 
заслуженого піяніста. педагога і нозабушього 

директора УМІ. буде відслужена 

в недЬію 21-го січня 1962 р. о год. 12.30 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
З ПАНАХИДОЮ 

а Шкільній Каплиці св. Івана Хрестителя в Нюарку, на 
яку зопрошусмо учнів УМІ. їх Ватьків 

і все наше наше Громадянство. 

УЧИТЕЛІ УМІ В НЮАРКУ 

† 

т г - ZXJZ з ѓ зос 

Лѓтсратурно-Мистецький Ќлюб у Филадслфії 
повідомляс. що п неділю, дня 21. січня 1П62 
відбудеться авторський вечір ВІРИ ВОВК із 
вступним словом І. Коровицького. Початок 
о год. 2.30. Приміщення: новий будинок 
Союзу Українок Америки прн 1936 Норт 
13-та вул. 

Гостям ралі. 

Ділимося сумною вісткою з Родиноі, НрНЯТ(МЯМН 
та Знайомими, що дня 8-го січня 1962 року, в Лоо 
Анджелсс, упокоївся в Возі иа 76-му роц) трудв-

любного життя, і і іс ія довгої і тяжкої недуги 
наш Найдорощий Муж, Ватько і Дідо 

Бл. п. Богдан Максиміліян 
ЛЕВИЦЬКИИ 

Г.уишиП явстрійськнй суддя в Олумунці Чехія, донголіт-
rilrt суддя її КосопІ і: Ко.-лімні і пдіюкпт у Ііннннках 

к .11.попа. 
Покійний буя учасником Вигпюлмнгх Змагань, в'язнем 

концентраційних таборі в в Вереѓѓю і Домбю: 
Похорони підбулисн II січня ІШ52 V ` церкмн Непороп-

ного Зачцття Пречн'Тоі Діан Мари на і_ладоинще Ноои 
Кальпарія, Лот Лнджелес 

ІІрнГигті горем: 
Дружина — МАРІЯ 
Літи — ТЕТЯНИ А і ОЛЕГ 
Зять — Воѓда н ГТРКА 
Внуки — ВСЕВОЛОД і КАЛИНА 

В сороковий день ѓмерти нашого нсвіджа.юваного 
і незабутнього товариша, почесного члена 

бл. п. Д-р. Богдана КАРПЕВИЧА 
буде відправленії 

В ПЯТІПЇЦЮ, ДНЯ 19-го С`ІЧНЯ Ц. P., 
після нечірної Служби Вожоі. п перќш СВ lO{T.v. -

в Нќі Иорку „ 

П А Н А Х И Д А 
на яку зап{юшус Українське Громадянство 

Ук{іаінський Хор „ДЛ"МКА" 
в Нью Иорку. 

ff^l-o.4ra-tr'^rq-trtrft-i^^ 

Українська Радіопрограма ПЕТРА МЕЛЬНИКА В Є Л П К И М И В Б Ч В П К И Ц Я М Н 
ЗАПОЧАТКОВУЄ ЦЬОГОРІЧНІ М'ЯСНИЦІ 

п лвлі vKPAlHCbKOI ЦЕНТРАЛІ. 180 WlUUm вул^ NEWARK. N.J. 
В СУБОТУ 20-го СІ'ШЯ ІУ62 ПОЧАТОК ГОД. 8 ма ВЕЧ. 

На ч м m i f W и у лусгрИ ўкраїнѓьму гггільноту Нюарку й пко.-пені сердг'піо :иитрлагуч: 
иолитьт и к ч к . п ш ц ь 

Оркестра В. ГТРНЯКЛ 
Влнжчі ІнфпрмаиН тгл.фгчти ES 1 96fi2 

Адгхгса Радіостаяціі 
I'KKATNIAN PHOORAM, RaiHo Station WBNX, 
W0 Kilth Ave, NrW York Mi N Y . П 5-1441 

ьи.іояди^ьадцгім^^н^^^^^а^^ц^^ і г і ^ ^ и и ^ ц г і ^ ц и и и ) Д , г ^ ^ -



З ХРОНІКИ УКРАЇНСЬКОГО 
БУЕНОС АЙРЕСУ 

Життя ўќ{мінської 
яз іцональаоі спільноти в Буе-
нос Анресі в грудні и. р. б у л о 
багате н а різні події громад-
сьќого життя. Спричинилося 
до цього у великій мірі прн-
буття до Буенос А й р е с у пер-
шого спископа, висвяченого 
спеціально для украінців-ка-
толиків Аргеятнни, Кир А я -
дрія Сапеляка, щ о носить тн-
т у л спнскопа Севастопільсь-
кого і Апостольського Візнта-
тора. 

З перших днів свого перебу-
вання в Буенос Анресі новий 
Владика розвинув діяльність: 
відвідав кардинала Каджаво , 
ордешарія східніх обрядів в 
Аргентині, та Кир Умберта 
Моццоні, апостольського нун-1 
дія, які прнобіоялн йому під-
тримку в його опікуванні ду-
ховим жнттям української ка-
толнцькоі громади. Відвідав 
також міністра внутрішніх 
справ, д-ра Вітольо, який вис-
ловив велике признання ук-
раТнцям в Аргентині, щ о ма-
ють тут добру славу, як пнль-
яі робітники та зразкові гро-
мадяии. Відбув нараду з ту-
тешнім українським като-
лнцьким духовенством, зазна-
йомлюючнсь з потребами ду-
хового життя українців в А р -
гентяні. Відправивши 10 груд-
ня першу Архисрейсьху Слу-
ж б у В о ж у в одній більшій ар-
генгннській церкві ( бо укра-
Інські тутешні церкви це рад-
ше каплиці, а велика церква 
щойно будується) , Кир Анд-
рій щонеділі їздить по різних 
підміських місцевостях, де 
знаходяться українські паро-
хії, І править там С л у ж б и Бо-
жі , зианомлючнсь потім із мі-
сцевнм громадянством. 

18-го грудня 1961 р. Кир 
Андрій посвятив прапор Т-ва 
„Відродження", висловлюючи 
своє вдоволення, щ о перший 
публічний його громадський 
акт в Аргентині, це — посвя-
чення прапору — акт глибоко 
символічніш і національно-
важливий, бо прапор — сим-
вол нашої дорогої далекої 
Батьківщини, що повинен нас 
ўфін єднати в любові й відда-
ності високим ідеалам. В цьо-
му акті асистували йому о. И. 
Ґ а л а б а р д а ЧСВБ, який до 
приїзду К и р Андрія повнив 
обов'язки вікарія, та б. Ќу-
няцький. Відповідні промови 
крім Кир Андрія, виголосили 
пп. ї в . Чарнацькнй від стар-
п ш х членів Т-ва, що поволі 
уступають свої провідницькі 
позиції молодшим, частинно 
в ж е народженим тут молод-
шнм членам, В. Коваль, голо-
ва Т-ва, вже тут народжений, 
представник хорватів — інж. 
Асансаїч, що, на знак вічної 
приязні між українським і 
хорватським народами, підніс 
від. хорватської спільноти в 
А р г е н т и т національні хор-
ватські барви з просьбою при-
чепити ї х д о прапора Т-ва, та 
інші. 

Після церемонії Преосвя-
щеивий знайомився з присут-
німн, оглядав приміщення 
Т-ва, в тому редакцію і адмі-
иістрацію ‚‚Нашого Клича", 
що його вндас ‚‚Відроджен-
ня",, бібліотеку та кредитову 
кооперативу. Потім відбулася 
спільна трапеза, що затягла-
ся досить довго і сулроводи-
лася, як звичайно, промова-
мн. Преосвященний зачару-
вав присутніх своєю приступ-
леністю а сердечністю. 

17 грудня відбулася Юві-
лейва Академія на вшануван-
н я пам'яті о. Маркіяна Шаш-
кввича, яку влаштувала Ук-
раінська Центральна Репре-
зевтація, і на якій Кир Анд-
рій був присутній. Потім він 
висловив авторові цих рядків 
своє приємне розчарування: 
він ніколи не сподівався 
знайти в Аргентині такі укра-
їнські мистецькі сили, а особ-
ливо, такий чудовий хор. Діп-
СНо х о р У Ц Р , під кермою ди-
рнгента А. Копитовича, з ко-
жцим виступом виявляє все 
більшу мистецьку вартість, 
доходячи вже до справжньої 
віртуозностн, як 6т у гені-
яльному „щедрику" Леонто-
вйча. З кеменшим успіхом ПН-
конано також ‚‚Великий єсть 
Вог" Кудрнка на слова о. М. 

вў" і Фіяал i s „Запорожця за, 
Д у п а с м " із солістами В. Тро-
фимовим, Івановим -та В. Ко-
зулькиною і . Роговою-Куль-
бнцькою. Доповнювали гарно 
програму гаяніст Ол. Дмитрів, 
щ о грав Б а х а „Хроматичну 
Фантазію", та контральто Га-
лниа Андреадіс, щ о зробнла-
ся у л ю б л е н о ю співачкою на-
ших концертів. Вона внкона-
ла „Аве Марія" А. Копнтовн-
ча, диригента хору , „ Д у ш а П 
Рг- це конвалія н іжна" Алчев-
сь'кого та „Веснівку" Матюка 
на слова о. М. Шашкевича. 
Доповідь про життя н діяль-
ігість о. М. Шашкевича виго-
лосив редактор Гр. Голіян. 
Відкрив Академію привіталь-
ним словом д-р В. Іваницькнй, 
голова УЦР. 

В суботу 23 грудня відбуло-
ся в приміщенні централі 
„Просвіти" прийняття на ша-
ну Кир Андрія Сапеляка, 
влаштоване Управою з пред-
ставниками всіх національ-
них організацій. З а столами 
спільної трапези, щ о II обслу-
говували кухня й кельнери 
одного з кращих ресторанів 
Буенос Айресу, засіло понад 
100 осіб. Вітаючи Преосвл-
щенного Кир Андрія, д-р В. 
Іваницькнй висловив надію, 
що з приїздом Владики орга-
нізаційна праця української 
католицької громади в Арґен-
тині значно посилиться в- ін-
тересах всієї українсько! 
спільноти, і культурно - на-
ціональне життя розвивати -
меться приспішеннм темпом. 
Проф. Є. Онацький привітав 
Владику від Головної Р а д и 
У Ц Р і підкреслив ту небезпе- ( 
ќу, що, з огляду на система-
тичннй наступ комуністично! 
Москви, нависла н а д усім 
християнством. Знищивши в 
Україні Українську Автоке-
фальну Православну Церкву, 
безбожницька Москва знищн-
л а трохи пізніше й Ўкраїн-
ську Католицьку Церкву, .за-
ступивши їх обох московсь-
ким православієм, щ о все бў ' 
ло і залишається вірним слуг 
гою московському і і т е р і я л і з -
мові. Тут вія запитував оде,р-
ж а н у саме того дня вирізку 
із ‚‚Свободи" з ревеляціямн 
недавньої комуністки Д ж у л і ї 
Бравн про наказ Москви з 
1059 р. комуністичним пар-
тіям просочуватися д о всіх 
християнських Церков, та цер-
ковних організацій, щ о б нн-
щнтн їх із еередннв. З о г л я д у 
на це виникає необхідність 
створення спільного христи-
янського фронту проти без-
божннцького московського 
комунізму та імперіялізму. 
Необхідно заяехатв всяку бо-
ротьбу між українцями, вив-
навцями відмінних християн-
ськнх віровизнань. Ми муси-
мо шукати внутрішнього мн-
ру, щоб скерувати всі сили на 
зовнішню оборону. Дивля-
чись із цієї точки погляду, ми 
щиро радіємо, щ о Преосвя-
щенний Кир Андрій вважав 
можливим і потрібним склас-
тн візиту Високодостойному 
о. Б. Арійчукові, Адніністра-
торові У А П Ц в Арґентині. 
Тут вся заля спонтанними оп-
лесками солідаризувалася з 
промовцем. 

Потім промовляли щ е ред. 
Гр. Голіян від Українського 
Католицького Об'єднання 
(УКО), п. С. Самоверський 
від „Просвіти", а також о. 
протопресвітер Б. Арійчук та 
о. делегат И. Галабурда, що 
обидва визнали потребу спіль-
но працювати для зміцнення 
серед української спільноти 
духу християнської побожно-
сти та братньої любови й єд 
нослі серед нашого грома-
дянства. 

Владика у своїй відповіді, 
виявивши своє задоволення з 
приводу цієї зустрічі з провід-
никами українського грома-
дянства в Аргентині, ствердив 
небезпеку, що існує в усьому 
світі тепер для всіх хрястиян-
ських Церков, але висловив 
також певність, щ о вор'ог не 
переможе, бо — „з нами Бог!" 

Промову Владики перерн-
валн нераз спонтанними оп-
лесками. 

В неділю ЗО грудня відбу-
лося в залі ‚‚Просвіти" офі-
цінне закриття Шевченківсь 

всДх національних організа-
цій, а також членќ Ювіленно-
го Громадського Комітету та 
Ювілейного Фонду, а особли-
во всі ті, що своїми щедрими 
пожертвами спричинилися до 
гідного вшанування пам'яті 
нашого великого Поета, Апос-
тола Національного Відро-
джсннл, відкрив голова Юві-
ленного Комітету проф. Є. 

-Онацький. Вія сконстатував, 
що з тих, котрі маля б одер-
жати почесні Грамоти за свої 
заслуги в справі святкувань 
Шевченківського Року, при-
були лише нечисленні особи, 
тому урочистого вручення По-
чесних Грамот тепер не від-
будеться, а Грамоти буд^ть 
розіслані поштою. Сконстату-
вавши, щ о Шевченківський 
Рік був відзначений кількома 
д у ж е вдалими культурними 
підприємствами, з котрих о-
собливо треба відзначити уро-
чисту Академію в театрі „Ко-
лісео" в Буенос Айресі та та-
ку ж Академію в театрі „Ар-
ґентіно" в Мар де Плята, він 
запросив присутніх прослуха-
ти останню ювілейну допо-
відь, яку виготував ред. Гр. 
Голіян про „Політичні поеми 
Т. Шевченка". Після цієї ці-
кавоі і добре опрацьованої до-
повід і в і д б у л о с я скромне 
прийняття, яке в приємній ат-
мосфері затягнулося до піз-
нього вечора, а ж поки голова 
Ювілейного Комітету не про-
голосвв в прощальній промові 
закр н т т я Шевченківського 
Року, запрошуючи одночасно 
всіх присутніх спричинитися 
д о того, Щоб і ювілейні СВЛТ-
кування пам'яті Миколи Ли-
сенќа пройшли так само ус-
пішио, як святкування пам'я-
ті Т. Шевченка. 

Вшановування пам'яті М. 
Лисенќя, — 3 огляду на те, 
щ о на 1062 р. припадає 50-
ліття з дня смерти і 120-ліття 
з дня народження Батька Ук-
рашської Музики, М. Лисен-
ка, славного нашого компози. 
тора, що відкрив світові не-
звичайні багатства украінсь-
Kqi народно! пісні і започатќу-
вав в Україні ш л я х до ство-
рення національної опери на 
європейському рівні, Україн-
ська Центральна Репрезента-
ція, на засіданні її Управи з 
Президією Головно! Ради, ви-
рішила присвятити найбільші 
зусилля до того, щоб пам'ять 
М, Лнсенка в Буенос Айресі 
належно відсвяткувати І щоб 
ознайомити аргентинське гро-
мадяаство з його творчістю. З 
цією метою обрано Ювілей-
ний Громадський Комітет в 
такому складі: голова - проф. 
Є. Онацький, заступники го-
довн — їв . Григоращук та Я. 
Лаврвченко, секретар — ред. 
Гр. Голіян. Організаційний 
референт И. Ќузьмнч, мисте-
цькцн референт — мгр. Вол. 
БілниськнЙ, фінансовий рефе-
рент — Осип Галатьо. Д о Ко-
мітету входять по два пред-
ставникн від кожної націона-
льної організації. Комітет у-
ж е видав заклик до ўкраїн-1 
сьќого громадянства, щоб під-
трнмало його діяльність і в 
першу чергу розкупило й по-
шнрило квитки на великий ю-
вілейннй концерт в опері „Ко-
льон" ча 1-го квітня 1062 р. 

Є. Онацький 

„Жива газета" в Ню Иорку 
18-го листопада 1061 р о к у 

місцевий відділ Об'єднаная 
Прихильників Визвольної Во-
ротьбн України „видав" нове 
число „Живої газети", в якій 
взяли участь чотири автори: 
мгр Воснль Тучаж, Валентин 
Новицьквй, д-р Богдан Ц я м -
балістий 1 д-р Осип Д а н ќ о . 

Перший читав мгр Т у ч а х На 
тему: „ Щ о криється з а внс-
тупамн Підгорново проти Ќа-
гановвча на 22-му З'їзді КП-
СС". Вія навів суттєві місця 
і з виступів Підѓорного з різ-
кою критикою Кагановвча ай 
поповнення цілої низки зло-
чннів в Україні в трндця"тих 
і сорокових р о к а х Усім ясно, 
ЩО ВИСТУПИ ПІДЃОРНОГО ЗВ'И' 
зані з розправою Х р у щ о в а в 
опозицією, в якій не останню 
ролю відогравав Каганович. 
А л е ворожнеча Х р у щ о в а і 
Кагановнча має свою історію. 
Н а тлі тієї ворожнечі і в об-
личчі кривавих д і л Кагановн-
ча в Україні видасться д у ж е 
обоснованнм те, щ о Х р у щ о в 
доручив атаку н а Каганбяи-
ча своєму довіреному ставл е`н-
никові в Україні. 

Мгр Т у ч а х ствердив, щ о 
н е з а л е ж н о від ц ілей занидів 
Підѓорного на адресу Kara-
ношіча ті закиди вірні й"огі-
равдані. Ц е справді Катано-
вич переводив в Україні ко-
лективізацію в у д а р н о м у тем-
пі прн допомозі терористнч-
ннх засобів, включно з підо-
мим голодом. В ів б у в не 'тіль-
кн безоглядним виконавцем 
волі Сталіна, але, 4 Його го-
ловним дорадником в' т о м у 
ділі, отже н інигіяторои.. ' 

Д р у г е перебування Кагаяо-
вича в Україні після війни 
позначилося, як І перше, ма-
совнми розстрілами, тюрем-
ними заключеннями і заслан-
нями. Тут в Україні засіялось 
зерно незгоди між Кагаяоии-
чем і Хрущовим вже на тлі 
особистого суперництва. 

В . Новицький говорив на 
тему: „Суперечності про дій-
сність нд Україні''. Після ѓзВ-
гальннх завваг 'про потребу й 
доцільність слідкування з а 
сучасними подіями в Україні 
він заявив, що сьогодні мож-
на розрізнити на еміграції два 
табори, які по різному реагу-
ють на дійсність в Україні. 
Один' із них негус усе, щ о тям 
твориться і відкидає у с і ' з я о -
бутќи матеріальної І духової 
культури як большевнцьккі 
тим самим ворожі іде! Уќра' 
шн. Д р у г и й табір в своїй оцін-
ці підсовстської дійсностя на-
магасться глянути на речі 
глибше, і пробивши шкаралу-
щ у офіцінщннн, доглянути і 
відмітити здобутки,, які осяг-
нув сам нарід, всупереч OKJS-
паційніЙ і ворожій Україні по-
літиці Москви.' Він навій де -
які місця із своєї власної роз-
мови з підсовстськнми укра-
їндями. Н а основі досвіду з 
тієї розмови він звертав ува-
гу на потребу аастосуваішв 
окремої тактики, що Може за-
безпечити таким розмовам 
певний успіх. 

На тему „Чуттєвість і рл-
ціоиальність в думанні укра-
їнців" говорив д-р Цнмбаліс-
тий. Він зупинився на проя-

Нові клітини „Зарева" у Ютиці і Аллентавкі 

Шашкевича, „За тебе, Укра- і кого року. Збори, що на них 
їво" — Людкевича та „Молит-1 мали прибути представники 

М' 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
в щоденнику „СВОБОДА" 

2.00 
;ijhpr через одну шпальту 
viji за культурні імпрези 
І Інч за одну шпальту 

за бизнесові оголошення $3.00 
1 Івч через одну шпальту 

за політичні оголошення $4.00 
.У 

‡т 

9-го грудня 1961 відбулися 
в гОтиці, Н ю Иорк Загальні 
Збори Українського Акаде-
мічного Товариства „ З А Р Б -
ВО". 

Загальні Збори вітали- го-
лова Центрального Проводу 
„ З А Р Е В А " — Павло Доро-
жииськнй та члени Краєвого 
Проводу „ З А Р Е В А " — Воло-
димир Процнк, Осип Врублів-
ський та Михайло Герець. 

Рівночасно на Загальних 
Зборах виголошено чотири 
доповіді, а саме: „Ідеологія та 
Історія „ З А Р Е В А " — Павло 
Дорожинський, „Д і я л ьність 
„ З А Р Е В А " — Володимир 
Процик, „Спосіб організуван-
ня нових клітин „ З А Р Е В А " 
— Осип Врублівськии, „ЗА-
РЕВО" в Ютнці" — Михайло 
Герець. 

Після корисної і ділової 
дискусії вибрано управу клі-
тяни у такому складі: Раїса 
Герець — голова. Дзвенисла-
ва Чорна — заступник голо-
ви, Жеия Постой — секретар, 
та Микола Герець — скарб-
ник і організаційний рефе-
рент. 

Д о Контрольної К о м і с і ї 
ввійшли: Ніна Герець — го-

лова, та Аина Ройко — член. 
При кінці зборів відбулась 

Товариська Зустріч ч л е н і в 
к л і т н н н з позамісцевнмн 
гістьми. 

23-гО грудня 1961 р. відбу-
лись в Аллентавні Пенсил-
венія, Ocнoв^^oчl З а г а л ь н і 
Збори Українського Акаде-
мічного Товариства „ЗАРБ-
ВО". 

На Загальні Збори прибу-
ли: Богдан Гасюк — голова 
Краєвого Проводу ‚ .3APS-
ВА", та Осип Врублівськии у— 
орг. референт К. П. „ЗАРЕ-
ВА". Прибули з Філядельфії 
Марко Царинник, Маркіяи 
Іваш та студентка Лярнса 
Середа. 

Богдан Гасюк і Осип Вруб-
лівський подали декілька по-
рад, щодо майбутньої праці 
нової клітини, та побажали 
новин зарев'янам найбільше 
успіху. 

Прн кінці зборів відбулись 
вибори першої управи, до якої 
ввійшли: Богдан Бариляк —г 
голова, Михайло Лунецькнй 
— заступник голови, Марійка 
Голець — секретарка та Хри-
стина Гачкевнч — голова 
Контрольної Комісії. Б. Г. 

словнини 
А н г л о - У к р а і п с ь к н й С л о в н и к — 5 0 . 0 0 0 слів 

і в и р а з і в , 7 9 2 c r o p , в о п р а в і — їй . Л. 
П о д в е з ь к о 5 .00 II 

У к р а і н с ь к о - А я г л і й с ь к н й С л о ќ т и — 1,011 
с т о р , 6 0 , 0 0 0 с л і в — М. Л . П о д в е а ь к о 6 . 0 0 

Заможяяяте: 
м S V O P O D A , , . Р . О. B o x 3 4 6 , Jeraey О ђ ѓ S, N. J. 

вах параноїдальннх тенденцій 
в організованому житті укра-
їкської еміграції. Він визна-
чнв параною як певний тип 
умово! н е д у г и , схізофренії . 
Цей т и п характеризується 
ілюзіями і делюзіямн, надмір-
ною чуттєвістю, увагою до 
дрібничок, недовірливістю і 
меґальоманісю. Границю між 
нормальним і хворобовим у 
людині д у ж е важко визиачи-
ти, бо вона пливка.. І люди з 
хоробовими елементами й тен-
денціямн живуть і працюють 
серед громадянства. Вони ді-
ють заразливо на окруженця 
і стають розсадниками тих 
елементів і тенденцій. Д у ж е 
інтересні були приклади па-
раноічного думання і реаґу-
в ami я взяті з нашої преси та 
громадського життя. 

Одну із причин надмірного 
п о ш и р ення параноїдальннх 
тенденцій серед загалу укра-
їнської еміграції автор вбачає 
в стані довготривалого поне-
волення України, А всяке по-
неволення сприяє розвиткові 
таких тенденцій. Він звертав 
увагу на велику вагу преси у 
справі поширення суспільної 
параної, як також у евенту-
алі.ній терапії. Н а ш а преса 
повинна бути свідома тієї 
проблеми. Замість сприяти ви-
явам параноїдальннх тенден-
цій, вона повинна змагати до 
підвищення рівня політичного 
думання .нашої громади. Бо 
політична зрілість, -— це най-
кращнй засіб у боротьбі про-
ти заливў еміграції парано-
Ідальними тенденціями. 

Четвертий виступив д-р 
Д а н ќ а із статтею п. н. „Укра-
їнські видання на еміграції". 
Схарактеризувавши інтелек-
туальний і видавничий клімат 
нашої еміграції, автор подав 
статистичні дані, що відно-
сяться до книжкової продук-
ції української еміграції після 
війни. Він подав цифрове від-
ношення тієї продукції до 
аиологіичної п р о д у к ц і ї де-
яких і н ш и х національних 
груп та краю. Перевів кляси-
фікацію еміграційннх видань, 
поділивши їх на декілька 
груп, приймаючи в з а с а д і 
предметовий критерій поділу. 
Д л я ілюстрації він користу-
вався конкретними прикла-
дамн. 

Д а л ь ш е автор подав низку 
інтересних міркувань і спосте-
режень та оцінок, які відно-
сяться до еміграційних ви-
дань. Він рішуче обороняв те-
ау, що еміграція своєю вндав-
ночою політикою може впли-
ватн на видавничу акцію в 
УССР та подав конкретні при-
кладн такого впливу. 

Після відповідей авторів на 
питання, ставлені присутніми, 
відбулася дискусія, в якій 
взяли участь пп. Гудзовський, 
Скаськів, д-р Нагірняк, д-р 
Савчак і проф. Чапленко. Д н -
скусія не могла ширше роз-
гopн^'тиcя з огляду на пізний 
час. — Вечором і дискусією 
керував мгр. Мирослав Ла-
дунька. Р. Б. 

ОГОЛОШЕННЯ ВІДДІЛІВ 
Українського Народного, Союзу 

СОЮЗОВІЏ! Ваш Відділ Українського Народного Союзу 
це Ваша родина. Ваша вужча громада, Ваша установа! Місячні 
чи річні, а х і кожні інші збори Вашого Відділу вирішують важ-
літ і справи, що відносяться до Вас особисто, до Вашої родивн 
1 Вашої спільноти. Тому, Ваша участь у цих 'зборах мусять бути 
обов'язкова, бо вона я у В а т о м ў найкращому інтересі! То ж 
прюсодіть y d на збори свого Відділу та спільно, всією громадою, 
аодбайто про спільну кращу долю. На місячні збори обов'язково 
лрнносігь свої вкладка і вкладќові книжечка, вирівнюйте вві 
свої організаційні зобов'язання та вимагайте цього від Інших. На 

Гічинх зборах подбайте, щоб Ваш Відділ мав найкращу Управу 
самі не відмовляйтесь від обов'язків урядовця,, якщо Вам такі 

обов'язки повірять члени. На збори приходѓѓь точно! З УкраІИ" 
сьќому Народному Союзі наша будучшсть! 

У найближчому часі відбудуться збори. 

П ' Я Т Н И Ц Я 
19-го січня 1962 

TeL: OR 3-3550 
4в Б. 7th S t 

Mew York City 
МАШИНЌІЃ до ПИСАННЯ 
(українські або англійські) 

иайдешрвші в АРЦІ. 

Одинока У: ська Ішюртова 

W . W . E X P 0 R T 4 M P O R T 
Х О . 

263 Market S t , Newark 2, N. J. 
Hi-ri Stereo s - Radio — Phono 

апарата -— Rsdio-Phono TV ком-
бінаціЬ Відкрито 9-в веч., в не-

ділю: 10-4 по пал. 
її її І г 

БЕНОН, Н. Дж. — Місячні Збо-
ри Т-ва їм. Т. Шевченка, 
Відд. 281, о год. 7.30 веч., в 
залі УНДому прн 37 Схід 23-
тл вул. На зборах вибір деле-
ґата на 25-ту Конвенцію УН-
Союзу. — їв. Довган, секр. 

С У Б О Т А 
20-го січня 1962 

НЮАРК, Н. Дж. — Місячні 
Збори Т-ва ім. „Чорноморська 
Січ", Відд. 14, о год. 730 веч., 
в Січовім Домі. — М. Отрок, 
секр. 

ЧЮСТЕР, Па. — Місячні Збори 
Т-ва ім. Т. Шевченка, Відд. 
156, о год. 7,30 веч. — Василь 
Новак, оекр. 

АМГЕРСТ, Масо. — Річні Збо-
рм Відд. 199 о год. 7.00 веч. 
в домі ч. 62 Чеснут Ст. Про-
сяться всіх членів прнСчтн 
обов'язково. — Г. Матурняк. 
оекр. 

НЮ ПОРІС И. П. — Річні Збо-
рн Т-ва Зоря, Відд. 69 в 7-ій 
год. веч., в домівці 33 Іст 7 
Ст. в Ню Порќу. Проситься 
членів прибути. Відбудеться 
вибір нового Уряду на 1962 
рік. — Управа. 

ПЛЕПНФІЛД, Н. Дж. — Місяч-
ігі Збори Т-ва їм. І. Франка. 
Відд. 372 відбудуться о год. 
7.30 веч. в Іґел Голл. 210 
Черч Ст. Проситься усіх чле-
нів прибути на час. На по-
рядку нарад буде вибір де-
леґата иа Конвенцію УНСою-
лу.. а також інші важливі до 
полагодження справи. На рїч-
ннх Зборах ВІДДІЛУ инбрано 
Управу в такому складі: С. 
Дубей — предсідннк. Ю. Лі-
иишші — заст. предс, IOv 
Ярема — фін. секр.. Д. Ґеча 
— заст., І. Головко — касир. 
В. Реновець — заст., П. Ши-
ло — рек. секр., В. Колтов-
ськнй — заст. Контрольна 
Комісія: Нестор Ярема, В. Ре-
новець, Софія Цяпа. Сусп. 
Опіка: Н. Ратіль, Софія Лі-
нншші. Заіитересованих за-
безпвяенням в УНСоюзі про-
сіггься звертатися На адресу 
фін. секретаря: Ю. Ярема, 139 
Вестервел Ав., Плейнфілд, Н. 
Дж., тел. PL б-ЗЧОі. 

ЕЛИЗАББТ, Н Дж. — Річні 
Зборіѓ Т-ва „Запорозька Січ", 
Відд! '234, відбудуться о год. 
7.00 веч.,в УНДомі. На порвд-
ку нарад: звіти Управи, вм-
бір нової Управи на 1962 рік, 
та біжучі справи. Проситься 
членів численно прибути. — 
І. Іваниќ, секр. 

ФІЛЯДВДЬФІЯ. Па. — Річні 
Збори ВІДД. 397 відбудуться 
о год. 5-ій по пол., а прини-
мания членських вкладок від 
год. 3-4.30 цього ж дня. 
О. Штоѓрнії, секр. 

Алекс Бережний на Міжнародному 
Фестивалі 

Цими днями прийшла вістка 
з Мистецького Міжнародного 
Фестивалю, що відбувається в 
Маямі, про величезний успіх 
українського танцюриста, ви-
конавця е с п а н с ь к и х фля-
менкських танків, Алекса Бс-
режного. Алекс виступав як 
соліст у відомому еспансько-
му балеті ,,Грякала", що при-
був з Еспанії для участи у 
фестивалю. 

Маямські газети ‚.Маямі Ге-
ралд" і „Маямі Нювс" вмістн-
ли в е л и к і с т а т т і , в яких, 
Алекс отримав найвищі оцін-
ки. Ось що пише ‚‚Маямі Ге-
ралд" з 9-го грудня 1961 p.: 
, ,Алекс Бережни с жвавий 
фляменкськин танцюрист ви-
сокого калібру, і його-танки 
були надзвичайні". 

Газета ‚‚Маямі Нювс" з 11 
грудня вмістила просторе ін-

тервю з Алексом Бережним. 
Ця газета назвала Алекса 

„балетовою зіркою". Крім ви-
ступу на міжнародному фес -
тнвалі, Алекс мав п'ять висту-
пів в телевізії і три радао-ін-
тервю та запропоновано nqMy 
залишитися в Маямі на дов-
ший час, обіцяючи вигідні 
контракти. 

Д м . Д н я 

Џ КатанПйський пр^лидпіт 
Моясе Чомбе оскаржив цеігт-
ральннй конГолійськнЙ уряд, 
що військо того уряду, вцслане 
до Північної Катаќѓв, перевело 
масакру серед цивільного насе-
лення, вірного тому катанґійсь-
кому президентові. Конґолійські 
вояки вбили буцім-то коло 1.000 
осіб, між ними В багато жінок, 
в Конґольо. у північно - захід-
ній Катамзі. Конґолійські воя-
ки буцім-то насилували там 
сотні жінок. 

Н Е Д І Л Я 
21-го с ічня 1962 

СКРЕНТОН, Па, Річні Збори 
Відд. 280 відбудуться в неді-
лю 21-го січня 1962 о год. З 
по пол.. прн 440 Вномінґ Аве. 
Просяться членів прибути і 
взяти участь у виборі нового 
уряду. — О. Залоточний, Р. 
Рубльовськнй. 

РОМ, Н. Н. — Місячні Збори 
Б-ШІ єн. МнхаІла, Відд. 131, 
відбудуться о год. 2.00 по по-
лудиі в залі УНДому. Про-
ситься всіх членів обов'язно-
во прибути на збори, бо є ва-
жливі справи до вирішення. 
Крім і того буде вибір делегата 
1 його заступника на 26 Кой-
венцію УНСоюзу. Також при-
гадусться довгуючим членам, 
щоб вирівняли свої залеглі 
чл. вкладки. — За Уряд — 
Олекса Гадз — секр. 

ЕЛМАПРА. Н.П. —Річні Збори 
Т-ва ім. Івана Франка, Відд. 
271. о год. 2-ій по пол. в цер-
ковній залі при Лакаванна 
Евню. Проситься усіх членів 
прибути. В програмі зборів — 
вибір нової управи на 1962 
рік. Присутність всіх членів 
обов'язкова. — І. Чопко, секр. 

ПАССЕИК, Н. Дж. Річні Збори 
Т-ва ім. Івана Франка, Відд. 
97, відбудуться о год. 2 по 
пол. в церковній залі при 45-
47 Наре Аве.. в ПассеЙку. Зо-
бов'язусться всіх членів чнс-
ленно прибути, бо с важливі 
справи до вирішення, а також 
вибір Управи па рік 1962. — 
М. Мельник, рек. секр. 

МІЛ ВІЛ, Н. Дж. — Річні Збори 
Т-ва їм. Ст. Мельннчука. Від-

, діл .331. відбудуться о, і у д 2 
по пол. Проситься Членів 
прибути: будуть річні ЗВІТИ 1 
вибір нового Уряду иа 1962 
рік. — М. Ключка, предс, А. 
Романюк. секр. 

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

дгечдтА 
молоді, до праці при п 
Можна мешкати в Meat 
Plant. Постійна праця 

платня. 
WHITE PACKING CO, l o c 

349 Reid Avenue 
Broolpyn, N. Y. 

acking 
Добра 

ф П Ѓ ' А Ц Я ф 
t HELP WANTED MALF a 

DIE SETTERS 
досвідчені прн 

setting power press dies. 
Середня фабрика. Відповідати 

по-англійськи: 
Box 1 3 - Room 824 

11 West 42nd Street 
NYC 36, N. Y. 

О І Ї Е Р Е П Т О Р И 
при eyelet press. 

З досвідом -при multi plunger 
presses. Середня фабрика. Від-

повідати по-англійськи: 
Box І 3 — Room 824 
U West 42nd Street 
New Yorfc 36, N. Y. 

L A T H E H A N D S 
Денна 1 пічна шнхта. 

1-кдяснІ фахівці 
Мусить вміти "set-up" свою 

машину. Платня після умови. 
Писати тільки по-англійськи 
до: Box J-2„Rm 824, II W. 42nd 
Street, N. Y. Є. 

T O O L Л D I E M A K E R S 
CLASS "A" 

Першоклясні, досвідчені при 
Compound antl Progressive Dies. 

Середня фабрика. Платня за 
згодою. Відповідати по англій-
ськв до: 

Box 1-2, Room 824 
11 W. 42rid Street, N. Y. C 

# BUSINESS OPPORTUNITY a 

ГЕММОНД, Інд. — Річні Збори 
Б-ва св. Иоаяа Хрестителя, 
Відд. 107, відбудуться о год. 
2 по пол. у церковній залі сн. 
Михаіла. Проситься всіх чле-
иів прибути 1 вислухати зві-
тів та `взятя участь у виборі 
нового Уряду. — Управа Від-
ділу. 

ФРІЛЕНД. Па., — Річні Збори 
Відд. 429 відбудуться о год. 

На зборах звіти уступаю-
чоі управи І вибір нового уря-
ду на 1962 ptx. — І. Перкоскн 

ОЧІ 

Відійшли від нас 
Члени Українського 
Народного Союзўі 

САЛЯК Анна, народж. 188S р. 
в Гошоватці, пов. Жмвгород, 
членќа 50 Відд. УНСОюзу џ 
Лорейн, Огайо, померла 21-
го грудня 1961 року. 

СОПІЛЬНИК Микола, народж. 
1921 р. у Смоленці, пов. Тер-
нопіль, член 879 Відд. УН-
С'оюзу в ШииіГо, Ілл., помер 
19-го грудня 1961 року. 

ФЕДОРОВИЧ Лев, народж. 1896 
р. в Хярові, пов. Перемишль, 
член 245 Відд. УНСоюзу в 
Треігтоиі, Н. Дж., помер в 
грудні 1961 року. 

ФОТТ Григорій, народж. 191'4 
р. в Ляпѓках Горішніх, пов. 
Стрий, член 254 Відд. УНСо-
юзу в Ню Брітейн, Коня., по-
мер 21-го гру дня 1961 року. 

ХОМА Омплян, народж. 1882 р. 
в Маластові. пов. Горлжоі. 
член 10 Відд. УНСоюзу В 
Лш`оіШ, Кони., помер 18-го 
грудня 1961 рову. 

ЧКР НОВІШ Амдр(й, народж. 
1890 р. в Теплицях, пов. Яро. 
глав, член 261 Відд. УНСо-
юзу в Відісмставн. Н. Дис, 
помер в грудні 1961 року. 

ВІЧНА ІМ ПАЙРЯТЬі 

В С Т У П А Й Т Е В Ч Л Е Н И 

УКР. НАРОДНОГО союал.? 

ПЖКАРНЯ — Staten Island 
Оборот понад $100,000 

Відкрита 6 днів в тижні. Добре 
заосмотрена, Ідеал, для спіль-
ннків. Небув. нагода, треба по-
бачнтн, щоб ОЦІНИТИ. Спішіть І 
телефонуйте до власника по бл. 
ішрормацП. Продасться із втра-
Тою за $30,000. Тая. вечорами. 

EL 1-8834 

JBVY VS. 8AVTN0S BONDS 
. ' і ' J 

т FUNERAL DIRECTORS а 

LytwyniLytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTOR4 

AIR CONDITIONED 
Обслуга Щ И Р А І ЧЕСНА 
Оцг Services Are Avaflable 
Aflywbere fa New Jersey 

8 0 1 Springf ie ld A v e r 
N E W A R K , N. J. 

IRVINGTON, N . J. 
ESscx 5-5555 

Theodore WOLINNIN, Inc. 
Директор 

Похоронного Заведеявя 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N. Y. (9) 
Те.: OR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Петро ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И Е 
Займається похоронами 

ш BRONX, BROOKLYN, NEU 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована теишіраіура 
Модерна каплиця до ушяілу 

ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7to STREET 

N E W YORK, N. Y. 
T e L : ORchard 4 - 2 5 6 8 

і% 

T A P 3 A H , ч. 4775. Тарзан д к ! 

XXSBPBP% ТСЌЃЎ AM? JOM 
JCWSAW TVIE Sf^BAK. 

TVeeDrvSCS LbCUP ВЄТОЄЄ 
Т`-вЛЧ. 

Настрашені Тоні і Д ж а н ба-

чнли перед собою ряд ТИХ, що 

Барабани замовкли. Рішу-

чнй ватажок почав давати 

заак до е к з е к у ц і ї . . . 

А ж тут нагло вбіг до села 

бронзовнй велетень і внгук-

яув прониклИву к о м а н д у 

Стійте! 


