
ПАЛАТА ВІДКИНУЛА 
ПЛЯН РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМУНІ-
КАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

Стівенсон прибув до Болівії в час 

Вашингтон. — Палата Ре-
презентантів 15-го червня бі-
льшістю 323-ох до 77-ох го-
лосів відкинула 'урядовий 
плян реорганізації Федераль-
НОІ Комунікаційної Комісії. В 
цьому голосуванні с цікаве 
те, що більше число демокра-
тичних КОІІҐІК'СМЄНІВ, як рес-
публіканських г о лосувало 
ороти урядового проекту. Де-
нократнчна бі.'іьшість була 
проти урядового проекту, я-
кий збільшував владу голови 
цієї комісії Нќѓѓона Н. Міко-
ва, а тим самим і владу ITjye-
зндента, який іменує голову 
Комісії. Так само дивилися 
на. ЦЮ справу республіканці. 
Демократи стояли на стано-
щі, що треба перевести ре-
організацію Федеральної Ко-
мунікаційної Комісії, але це 
мас зробити Конгрес, а не 
Білий Дім. Справа ця ще не 
с закінчена, бо в найближ-
чому ТИЖНІ мають початися 
дебати над тим, як треба б! 
переорганізовувати цю важлн-
ву комісію. Також і Сенат: 

мас нараджуватися над цісю 
справою. 163 демократи 'і 160 
республіканців голосували 
проти урядового проекту. Ті-
лькн 77 демократів були за` 
те, щоб прийняти урядову 
п)юпознцію. Федеральна .Ко-
мунікаційна Комісія займа-
сгься такими справами, як 
залізниці, летуиство, автобу 
си, телевізія і радіо, та всіќ 
тим. що нідноснться до кому 
нікації в найширшому розу-
мінні цього слова. Демокра-
ти, в тому і спікер Палаті' 
Репрезентантів Сем Реябнрн 
стояли на станоьищі, що як 
тіч'ба змінювати якісь основ-
ні закони, то це може робити 
тільки Конгрес, а не Пре-
зндент, як цього домагався 
урядовий проект, який про-
понував збільшити повно-
власті Президента в цій ді-
лянці. Конгресмен - респуб-
лі капець із АЙОВЯ Г. Р . ГрОСС 
заявив, що запропонований 
урядом проект віддав би Фе-
деральяу Комунікаційну Ко-
місію „під політичну контро-
лю Білого Дому". 

Почався страйк моряків торговельної 
‡льоти 

Ню Иорк. — lG-ro червня, про співпрацю з Голдбергом. 
почався страйк моряків тор- щоб не допустити до вибуху 
ГОВЄЛЬНОЇ фльоти. бо перего- 'страйку, але це НЄ вдалися, і 
вори ' між Крановою Морсь- ґолдберг залишився в Ню 

ЗДА мусять` поборювати комунізм 
довготерміновою програмою 

Гард єн Ситі. Лонґ Айленд. 
Н. Й. — Колишній амблсадор 
до Об'сднанях Націй Генрі 
Кебот Ладж, промовляючи на 
закінчення шкільного року в 
Аделфі коледжі, заявив, що 
ЗДА мусять поборювати гає 
мунізм згідно з довготерміно-
ВОЮ програмою, бо щотільки 
тоді вони зможуть Із успіхом 
конкурувати з комуністичною 
ідеологією. „Ми потребуємо 
філософії, а після того енер-

гійної і чесної пропаганди. За 
філософію можуть послужити 
ідеї Американської революції, 
які скріплять довір'я до нас у 
вільному світі, і які одночасно 
захитають те довір'я в світі, 
яке ЙСПІЛИ собі здобути кому-
ністичні диктатори", -— казав 
Ладж. Така життєва філосо-
фія. на думку Ладжа, збудує 
єдність'-у вільному світі і у 
ЗДА, та допоможе розбудову 
вати в світі демократію. 

Ніфовер має бути суддею Найвищого 
Суду ЗДА 

Четенуга, — Четенугський 
щоденник „Тайме" приніс 
вістку про те, що незабаром 
суддя Найвищого Суду .ЗДА 
Гюґо Л. Влек мас перейти на 
емеритуру, І його місце має 
зайняти сенатор-демократ із 
Теннессі Встес Кк‡ювер. На 
думку цього щоденника це 
вже мас4 бути вирішена проб-
лема, бо так думають визнач-
НІ американські правннкн. і 

так інформував представника 
„Таймса" високий урядовець 
Суддя Влек мав би зрезиґну 
вати ще цього літа, щоб G$-
ват ще на Цій сесії мав чи 
затвердити номінацію Кіфо 
вера на члена Найвищого Су 
ду ЗДА. Якщо дійсно зрезиг-
нус суддя Влек, то Кеннед: 
матиме нагоду найменувати 
першого члена Найвищоѓѓ 
Суду ЗДА. 

і 

В АМЕРИЦІ 

Адлей Єтівенсон прощаѓться з чіпійським президентом Хорѓѓ 
Алсссандрі перед від'їздом із Сангінѓо в Чіле до Ля Пазу 

в Болівії.' 

Східня Німеччина жадає закриття 
берлінської брами для політичних втікачів 
.Берлін. — Комуно - німець-

кии ватажок Вальтер Уль-
б р і х т заявив під час дво-
і" пінної пресової конферен-
ЦІЇ з минулого четверга 15-го 
червня д . р . , що у Західньому 
Берліні повинні бути закриті 
всі центри приймання втікачів 
із Східньоі Німеччини. Водно-
час він недвозначно заповів, 
що у випадку перетворення 
Західнього Берліну у „вільне 
місто", як цього хоче Хрущов, 
в Західньому Берліні буде за-
крите летовище Темпельгоф, 
яке с єдиним „вікном в Евро-
пу" Західнього Берліну, та 
ЩО ПІСЛЯ ТОГО СХІДНЬО'НІМЄЦЬ-
кі комуністи матимуть в своїх 
руках всі засоби транспорту й 
комунікації Західнього Верлі-
ну із зовнішнім світом. Уль-
бріхт наполягав иа тому, щоб 

західньо - німецькі власті вже 
тепер вступили в переговори з 
східкьо - німецькими властя-
мя щодо справи комунікації 
Берліну. Ульбріхт був дуже 
певний себе і з притиском за-
явив, що „вільне місто Берлін 
прийде ВСЄОДНО". —; НЄ Турбу 
ючись рішуче негативним до 
цієї справи становищем захід-
ніх альянтів і Західньої Ні 
меччинн. За коментарями за 
хідньої преси, східньо-німець-
кі комуністи вже тепер голов-
ну ролю комунікаційного чин-
инка маж Берліном і Заходом 
призначили летовищу в Ше-
йенфельді та рішили закрити 
летовище Темпельгоф, тамлю-
чн ролю того летовнща в про-
ламанні західніми державами 
берлінської бльокади з pp. 
1948—49. 

Ля Паз, Болівія. — Відвіди-
ни Адлея Стівенсона. керівнії -
ка американської делегації до 
ОН, що відбуває тепер з дору-
чення президента Кеннеді по-
Іздку по країнах Півценної 
Америки, 'в столиці Болівії 
збіглися з бурхливими демон-
страціями комуністичних і лі-
внх елементів проти панівного 
в Болівії режиму. В сутичках 
поліції з демонстрантами було 
4 вбитих і 9 ранених, але ж 
демонстрації не були слрямо-
вані проти приїзду Стівенсо-
на, а тільки проти урядових 
репресій у відношенні до ко-
муністів. Студенти і робітни-
кн, які брали участь в цих де-
моястраціях, що проходили 
під гаслом., „маршу свободи", 
виступали головним чином із 
вимогою звільнення комуніс-
тичннх в'язнів- Після свого 
приїзду до Ля Пазу в четвер 
дня 15-гд червня ц. p.. Адлей 
Стівенсон конферував з болі-
військнм президентом Віќто-

ції презпдента. оподалік від 
місця демонстрації. Прибувши 
до Ля Пазу з Чіле. Стівенсон 
заявив, що Зсдинені Держави 
Америки розуміють добре си 
туяцію свободолюбної Болівії 
яка намагається з б е р е ѓ'ти 
свою політичну и економічну 
незалежність і яка змагається 
важко з безупинною аѓ†га-
цією1 тих. які прагнуть довес 
ти країну не до поступу і сво-
боди. але до злиднів і кому 
нізму. Демонстрація робітни-
ків і студентів і їх .‚марш сво-
бодн" були початково дозво-
лені урядом, але потім дозвіл 
відкликано. Перед своїм виїз-
дом із Саитіяго в Чіле Стівен-
сон заперечив рішуче твер-
джеяня республіканців, що 
пін був проти американської 
підтримки американського ле-
туиства під час інвазії поотнв-
ннкін режиму Фіделя Каст^а 
на Кубу дня 17 квітня ц. р 
Стівенсон ствердив, що він не 
був того дня у Вашингтоні і 
взагалі не мав нічого До діла ром Пазом Естеноеоро. Зуст-

річ їх відбувалася' в резйден"-'"з цією справою. 
І . : Ч И Н .ІМ. и ђ Ш Н.і. 

С0Ю30.3А ОНРУГА R ТОРОНТ! ВИНЛИНАЄ 
; '. .НА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМАГАННЯ 

НОВОСТВОРЕШШ ОКРУЖІПІП КОМІТЕТ ВІЛЛІ-
ЛІВ УНСОЇОЗУ, щ о Н О Г О ‚ОЧОЛЮЄ МГР. Є. МАС-

ТИКАІІІ, ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ЗОРГАНІЗУВАТИ 
ВПРОДОВЖ РОКУ 500 НОВИХ ЧЛЕНІВ 

Торонто. — w В найбільшо-
чу розгарі громадської ак-

На Женевській конференції про Ляос 
говорять про його невтральність 

Женева. — В минулу сере-' 
(У виступив на Женевській 
конференції про Ляос колиш-
ній лаоський прем'єр Суван-
іа Фоума. кандидат комуні-
тій і деяких невтральних 
:ра'н на прем'єра новоі`о ко-
іліційного уряду в зневтра-
іізованому ` Ляосі. Суванна 
^оума вимагав, щоб найдал 
;о місяця вийшли з Ляосу 
ісі закордонні військовики та 
цоб Організація Південно-
іхіднього азійського пакту 
(СЕАТО) скреслила Ляос із 
чисти тих країн, що їх вона 
мас у своїй протекції проти 
{омуністичної загрози. Су-
занна Фоума здебільша йшов 
`по лінії комуністичних вимог, 
за внЛиятком тільки пункту 
ащдо Міжнародної Контроль-
ної Комісії, якій він готов би 
признати ширшу свободу ру-
чів - більше можливостей` для 
иеіуеводження с п р а в ж н ь о ї 
контролі..Зате гостро заатаку 

вав комуністячні країни і їх 
мперіялістичну політику в 

Ляосі південно - в'єтнамський 
яіністер закордонних спраг 
By Ван Мав. який заліѓпи 
ПрНЯВННХ КОМУНІСТИЧНИХ на 
тажків, з яких-то баз прилі 
такт, до Ляосу соаєтгькі вій 
ськовІ літаки з щораз НОВІШІ 
тпанспортами зброї і виряд? 
іля комуністичних ляоськиг 
партизанів. За новими вістка 
ми. що наспіли до Женеві` 
з Ляосу, недавній комуні 
стичний наступ на місцевість 
Падонґ був поведений док-
ладно за тактикою комуно-
китайських військ в Кореї: 
масовими густими лавами а-
такуючих, що їх було понад 
1,000 в о я к і в , мабуть регу 
лярної північно - встнамської 
армії. Тепер ляоські комуні' 
СТН ПЄ)ІЄИЄСЛН нові бої в око-
лиці Паксане, не турбуючись 
ні трохи заявою Хрущова про 
його „бажаяЯМ" бачити в Ля-
осі перемир'я. 

Зросли шанси відновлення французько-
альжирсьних переговорів 
Голова пльжир 

9 Нюйоркська біржа в ай'. 
15-го чеввня нотувала такі вар-
тості чужих валют: за аргеи-
тинські вези треба було плати-
ти по $0.122: австрійські шилін-
ги, — 0.0395: бельгійські фран-
ки — 0.02: кубинські пези — 
0.30: аиглійські фунти — 2.205Qf 
німецькі марки — 0.2540: швай-
царські франки — 0.2325. 

ф Англійський славний істо-
рвк 72-річннй Арнолд Тойнбі 
ствердив, що 13-рІчні учні гай-
скўлу ставили йому такі самі 
залити про історичні події, як 
студенти каледжів. Тойнбі пе-
ребувяе цього року у ЗДА, ви-
кладаіочя в каледжах І уиівер-
ситетих. як запрошений профе-
сор. Тойнбі сказав, що як він 
мав 13 років, то не цікавився 
такими поважними справами, 
як американські юнаки. 

тпвности та серед ряду ін-
ших. гпомалськнх акцій. Ок-
пужний Комітет Відділів У-
-раїнського Народного Сою-
`.у'в ТоронтІ виступив із смі-
іпвим викликом усім іншим 
^кругам до змагань в тепе-
)ішній п е р е д ќ о нвеиційиій 
-тганізаційній кампанії УН-
Союзу, зобов'язавшись сам 
-добути впродовж року що-
чайменше 500 нових членів 
а викликаючи на такі ж ор-

-`анізаційні змагання інші ок-
іуги. Пію свої організпційні 
(ляни інформував ; Комітет 
іа своїх нарадах минулої се-
`еди. іі(о відбулися тут в до-

чі УНО, 14-го червня, та в 
тќих взяли участь головний 
тредсідник УТїС Йосип Лисо-
гір і ред. А. Драган. що ма-
ти в Тороиті зустріч з ди-
юкцісю видавництва місце-
юго університету у видавни-

чих справах. Окружний Ко-
мітет Відділів УНС в Торонті, 
-цо викликає на організацій-
іі змагання всі інші округи 
і ЗДА і Канаді, є наймолод-
зіим в системі УНС. бо був 
створений точно один МІСЯЦЬ 
тому, 14-го травня, иа осно-
зуючих зборах, в яких взяло 
участь 39 представників і 14 
Відділів Торонта і південно-
го Онтеріо. Збори були скли-
кані місцевою Канадійською 
Канцелярією УНС з її дирек-
тором і гол. контролером УН-
Союзу інж. Вол. Коссарем та 
її екзекутивним секретарем і 
гол. радним УНС Богданом 
Зоричем на чолі, та в порозу-
мінні і иа рекомендацію Го-
ловного Бкзекутивного Комі-
тету УНС. Проводила тими 
основуючими зборами окрема 
президія,, з інж. Ю. Кармаяі-
ним, як головою, та М. Ю-
речќовим, як заступником го-
лови і І. Курманом. як сек-
ретарем. Цілі і завдання Он-
ружяого Комітету УНС з'ясо-

вував на тих зборах гол. ряі-
ний Б. Зорнч. В результаті 
зборів та на пропозицію Но-
мінаційноі Комісії перша Уп-
рава новоствопеного Окпуж-
нпго Комітету Відділів УНС у 
Топонті була обгяня в тахо-
му складі: мґр. Є. Мастикѓ '̀ 
— голова; М. Мота і М. Ю-
речків '— заст. голови: Ю. 
Карманін і М. Хомнн з Оша-
ви — секретарі; І. Лениќ — 
скарбник; Ю. Омельчснко з 
Ґрімсбі і С. Левицький ор-
ганізаційні референти н.і То-
ронто і метрополію; М. Гла-
диш із Ст. Кетринс — культ.-
освгтній боферент і II. І̀ОЛО-
ватий — пресовий ІНЧІК"ІК̀НТ. 
Обрано також Контрольну 
Комісію в складі: д-р 0. 
Бойко — голова та пані К. 
Хом'як з Геиилтон, П. Цибу-
ляк з Ст. Кетринс. І. Жук 
з Веллаид і П. Федон чле-
ни. На нарадах 14-го червня 
зібрані вітали новообраного 
гол. предсідяяка УНС П. Ли-
согора та запевняли його, що 
всіми своїми силямн допомо-
жуть у загальних зусиллях 
здійснити його великий плян 
зиільшити кількість членства 
-то 100.000. Із дебат у пій 
справі виходило, що в Топон-
ті й околиці, як і в цілій Ќа` 
наді, існують усі реальні мож 
лнвості на спільне із грома-
дою в ЗДА здійснення того 
лляну. Комітет заповів, шо о-
чікуватиме від інших Окруж-
ннх Комітетів УНС відгуку НР 
його організаційний виклик. 

Париж. 
сьќо-арабської делегації в пе 
рервцних, два дні тому пере-
говорах `Між 'нею і французь-
:шм урядом, Белькацем Крім, 
лаявив на пресовій конферен-
ції. що альжирсько-арабські 
націоналісти готові в кожній 
хвилині приступити до нових 
переговорів і з французами. 
Він ствердив, що не вони, 
альжирські араби, а францу-
зи зажадали перерваяня кон-
()№ренції „задля призадумн". 
Белькацем Крім заповів від'-
Ізд власний і більик і, ти деле-
Гації до Тунісу, але залишен-
ня в Женеві речника делега-
ції, якщо французи бажали б 
нав'язати новий контакт. При-
мирливий тон заяви того аль-
жирсько-арабського націона-
лістичного діяча вважають 

за добрий знак, як заповідь 
недалекого відновлення' гіере-
говорів про долю Альжиру. 
Проте` в заяві Белькацема 
Кріма не було ніяких натяків 
на зміну мериторичного ста-
новища альжирськнх арабів 
в сутніх справах спору із 
французами. Цей спір зосере-
джений на трьох проблемах: 
1) гарантії забезпекн свобід і 
інтересів одного м і л ь й о н а 
французів в Альжирі, 2) ролі 
і долі Сагари, яку французи 
не хочуть визнати за інтег-
ральну частину будучої аль-
жирської держави, І З ) спра-
ви військового замирення в 
Альжирі, що його, французи 
домагаються негайно, коли 
араби узалежнкиоть його від 
попереднього політичного по-
розуміяня. 

Совети судитимуть провідника латвійських 
соціялдемократів 

Лондон. — Тут одержано; ною ув'язнеі 
повідомлення з Рипі, ЩО там 
ув'язнено знову д-ра Фрісіса 
Меидерса, провідника латвій-
ських 'робітників і члена лат-
тійського парляменту під час 
існування Латвії, як незалеж-
ної держави. Мендерс був од-
ним із основоположників Лат-
війської Республіки і протя-
гом багатьох років очолював 
латвійську Соціял - демокра-
тичну Партію Праці. Поячи-

мали б бути 
спогади Меидерса. знайдені 
під час ревізії в його домі. На 
підставі записів в цих спога-
дах його поставлено в стан 
обвинувачення і незабаром 
відбудеться його процес. Д-р 
Мендерс мас 76 літ і хворіє на 
серце. В 1948 році він був у 
в'язнений і засланий до кон-
центраційннх тоборів, звідки 
був звільнений щойно в 1955 
році після смертн Сталіна. 

ХРУЩОВ СТАВИТЬ 
УЛЬТИМАТ У СПРАВІ 

НІМЕЧЧИНИ ДО КІНЦЯ 
ЦЬОГО РОКУ 

Москва. — Нікіта Хрущов і Він закинув знову Гаммер-
заіювів у своїй промові через 
радіо-телевізію в минулий 
четвер 15 червня ц. p.. що ко-
;;: до кінця цього року захід-

ні держави не погодяться на 
підписання мирового догово-
ру з двома Німеччинами і на 
перетворення Західнього Бер-
ліну у „вільне місто", тоді 
Совстський Союз підпише се-
паратниЙ мир із Німецькою 
„Демократичною" Ре'спублі-
кою, себто із своїм східньо-
німецьким сателітом. Промова 
Хрущова, яка тривала годн-
ну і 15 хвилин, була формаль-
но звідомлення з зустрічі 
Хрущова з президентом Ќєн-
неді ў`Відні. У своїй промові 
Хрущов торкнувся трьох ак-
туальних справ: міжнародно-
го роззброєння, проблеми Ні-
меччини й Берліну та Ляо-
су. Щодо міжнародного роз-
збросння, то Хрущов повто-
рив давню тезу, що тільки 
„тотальне й генеральне" роз-
збросння може розв'язати 
проблему війнн-миру і що у 
випадку його переведення Co-
всти „відчииять всі двері" для 
всякої міжнародної контролі, 
яку тільки західні держави 
захочуть. Без такого роззбро-
синя Совети не погоджуються 
на іншу контрольну систему у 
відношенні до атомових дос-
лідів. як тільки під тричлен-
ним проводом, по одному 
представникові від Заходу, 
комуністичного світу і невт-
рального, з правом ‚‚вета" для 
кожного представника. Хру-
шов поясняв це двома арґу-
ментами: по-перше, він ўза-
галі легковажно лоставввся 
до справи припинення атомо-
вих дослідів, бо — мовляв — 
хоч би і припинено їх'``оста-
точно на основі догбвору, то 
всеодно залишаться велнчез-
ні склади атомової зброї, ве- . 
лнкодержавй далі продукува-
си її і небезпека атомової'він'-
нн не зменшиться. Другим ар-
ѓўме'нтом Хрущова, чому Co-
всти змінили свою думку, по-
годившись раніше на одноосо-
бового керівника міжнародної 
контрольної комісії, а потім 
ту згоду відкликавши. — був 
відклик на ніби-то о'мќий до-
с п і д . зробЛЄИИЙ — В К н и г о . 
Хрущов звалив вину на гене-
рального секретаря ОН Дага 
Гаммершилда, який ніби до-
казав, що так званий невт-
ральннй керівник великої від-
повідальної міжнародноЃ аќ-
ції може бути односторонній. 

шнлдові, іцо топ повів таку 
ПОЛІТИКУ В КОИІ'О. „ЩОб з р о б и -
ти приємність колоніялістам". 
і тому — казав Хрущов — 
СССР не довіряє одному не-
рівннкові міжнародної' конт-
рольної комісії для бережений 
договору про припинення ато-
мовнх дослідів. Хрущов пот-
ве'рдив. що 19 червня п р. 
почнуться у Вашингтоні нрн-
готування до нової міжнарод-
ної конференції' роззброєння. 
Ві закинув західнім державам 
єдину- вину у дотеперішній 
невдачі всіх попередніх кон-
ферепцій роззброєння, пере-
вернувши правду дном догори 
та промовчавши факт, що о-
бндві останні міжнародні кон-
ференції роззброєння — у 
Лондоні 1957 р. і в Женеві в 
минулому році, Совети однос-
торонньо зірвали, в обох ви-
ііадках не захотівши навіть 
детально розглянути доклад-
ну західню пропозицію. 
Найважливіша частина про-
мови Хруп(ова стосувалась 
Берліну. Хрущов настоював 
на тому, щоб затвердити фор-
мальио підписанням мирових 
договорів з двома Німеччина-
мн, постанови Потсдамської 
конфереиції. Він виключив 
будь-яку зміяў кордонів, вста-
новленнх в Потсдамському 
договорі, не ТІЛЬКИ щодо Ні-
меччини й Польщі, але й що-
до Східньоі Німеччини та Бер-
ліну. Він жадав знову перет-
ворення Західнього Берліну у 
..вільне місто" та перечив, на-
че б таке перетворення поѓро-
жувало припиненням вільної 
комунікації Західнього Берлі-
ну з Заходом. Зате Xруіцон 
погрожував, що у вяпадку, 
якщо західні держави хотіли 
б силою здобути доступ до 
Західнього Берліну будь яким 
шляхом — Ьуходоло`М.'морсь-
ким ішіяхом чи летунським 
— то Совстн внкоЯають' свій 
..і-нзті: її `обов'язок" 1 носі і і -
шать 'СхідніЃї Німеччині з до-
помогою. Хрущов обвинува-
чував ЗДА у підписанні се-
паратного мирового договору 
з Японією, хоч ніби Совети 
причинились до перемоги над 
Японією, та знову закидав за-
хіднім державам, що вони пе-
ретворюють Західню Німеч-
чину в ‚.збройний табір". За-
кінчив свою промову Хрущов, 
запевненням, що був вдоволе-
ний з зустрічі з През. Ќенне-
ді та назвав ту зустріч- „до-
цільною і необхідною". ' 

І 

Кардинал Тіссеран обраний на члена 
Французької Академії 

Щ Д о ЛОНДОНСЬКОГО і'-"ПІІ-

ка „Дейлі Гералд" хтось иаді-
слав з Римў фотокопії різних 
тайних військових докуяе"тів, 
зібраних ніби-то англійською 
розвідкою. Між тими докумеи-
тамн була докладна днсльока-
Ція західньо-німецьішх иілськ, 
переміщення англійських нійськ 
в Кенії і т. п. Лнонімовий нпда-
вець нарікав в листі, що розвід-
ки західніх альянтів одні од-
них шпигують. 

В Домініканській Республіці панує спокій 
— ствердила делегація ОАД 

Сіюдад Трухільйо. — Окре-
ма Комісія Організації Аме-
риканськнх Держав, яка кіль-
ка днів досліджувала полі-
тичні умови в Домініканській 
Республіці, ствердила там спо-
кій і порядок І немає жадно-
го, політичного переслідуваи-
ня після вбивства диктатора 
Рафаеля Леоніда Трухільйо. 
Члени Комісії ствердили там 
поважні реформи, і тепер 
найкращою проблемою є те, 
щоб ці реформи втримати. До-
мінікаяськнЙ уряд закликав о 
позицію до режиму колиш 
нього диктатора вертатися до 
країни ще перед виборами, я-
кі відбудуться в травні 1962 
року. Уряд дозволяє вндава-

Иарнж. Французька А-
ка,чемін обрала на свого дІйс-
ного члена кардинала Свгена 
Тіссерана, довголітнього ке-
рівника К о н г р егації для 
справ Східньої Церкви і де-
кана Колегії Кардиналів. — 
Кардинал Тіссеран, один з 
видатних діячів Католицької 
Церкви, займе місце покійно-
го князя Моріса Броґлі. Ви-
бір високих церковних діячів 

на дійсних членів Французь-
коі Академії, що їх назнва-
ють „безсмертннмн" не є ні-
чнм надзвичцйним в історії 
ц!бї Акапемії. засновником я-
кої у 1G35 році був кардинал 
Рішельс. Після вибору Тіс-
серана. що був єдиним най-
дндатом на це становище, о-
днн з його ќОлег - академіків 
назвав його ..великою люди-
ною", яка вповні заслуговує 
на це відзначення. 

У СВІТІ 

ти опозиційну пресу. Комісія 
мяс список всіх тих осіб, з 
якими її члени переводили ін-
терв'ю, щоб можна було піз-
кіше слідкувати за тим, чи 
уряд не буде переслідувати 
цих осіб. Комісія вернулася 
до Вашингтону, де здасть 
звіт із своєї праці Організа-
ції Американських Держав. 
Представник державного де-
партамеиту у Вашингтоні за-
явив, що він не є вдоволений 
із того звіту, який зроблений 
на основі недокладної пере-
вірки ситуації в Домінікан-
ській Республіці. В Комісії 
брали участь представники 
Панами. Колюмбії, Мехіко і прог^осив7н^втр'алмпст`ь" Іра-
ЗДА. І ну. Пегог. заявив, що не вер-

В Ірляндіі дружина князя ‚неться скоріше, як да шість 
" тижнів. 

В !и І І ' І И Ч І Н . і.і іоі її; .' чі.і. н г 
Суиарно, закінчивши свої від-
відинн в Москві, де дістав при-
ррчѓііня на нові транспортќ со-
віггськоі зброї, прилетів до Пей-
иіиѓу. де комуно - китайські 
власті зорганізували йому „ен-
тузіястичне прийняття" збоку 
китайського народу. На вулиці 
Пейпіигу вигнано з фабрик, 
установ і шкіл иів мГЛьйона ќя-
тайців. 

Џ Франц.уаькі власті відмови-
лнгя нпустити на терен Франції 
25-ох пацифістів. - які прибули 
з Америки через Англію до 
порту в Ле Гаврі з ціллю поз-
почати з Парижу „мирний 
марш" до — Москви, з транс-
пареитями проти атомової зброї. 
Французи заявили, що такі ма-
ніяки у Франції, небажані і за-
вернули всіх назад до англій-
ського порту Савтгемптону. Па-
цифістичні демонстранти прнї-
халн з ЗДА. а с миќ НИМИ аме-
рнканці, англійці, шведа й йор-
вежці. 

Монако. Райніс їїЃ, колишня 
американська зірка Ѓрейс Кед-
лі, зазнала такого оваційного 
прийняття, як ще ніколи й ні-
де: 20.000 захоплеішх мешкай-
ці в столиці краю Дебліна пере-
ламали кордон поліції, поски-
дали з мотоциклів поліціянтів, 
зупинили автомобільну валку, 
що іхила з кішжою парою, і 
мило не спричинила великого 
нещастя. 300 заалярнованих 
поліціянтів кинулись з палка-
ми прнс-мирюватн публіку. 
і'реііс Келлі так наляіииіась, що 
плакала і треба було на лів го-
днин відкласти офіційне прнй-
няття, поки вона заспокоїлась. 
!Ю осіб було ранених в тих бур-
хлнвнх сценах. Батьки Ѓрейс 

1 Келлі — ірландського похо-
I дження. 
І # (`овстськнй амбасадор в 
. Ірані Ніколай Пегов від'їхав 
І сердитий з Тегерану до Москви 

після того, як йому не вдалося 1 просьбами ні грозьбами вплину-
тг на іранський уряд, щоб той 



Сальонові комуністи 
Впродовж поверх 40-річного існування 

'на Сході Европн російсько - большсвнцько-
го режиму народилось на Заході явище так 
званих сальоновях комуністів. Назверхнін 
успіх большевнцько! революції та посплен-
ня комуністнчного руху в різних країнах 
світу, створили податливий грунт для по-
стання міжнародного кадру людей, що за 
добру монету приймають комуністичну 
пропаганду, беруть її фальші за правду та 
поширюють їх на користь Москви. Цс не с 
формальні члени комуністичних партій й 
аж ніяк не' можна їх зарахувати до знавців 
комуністичної теорії і практики, а ще мен-
шс — знавців східньо - європейських відно-
снн та історії й культури поярмлвних кому-
нізмом народів. На састьоиових комуністів 
складаються ліберали різних відтинків, чи 
навіть ідеалісти, які вірять в реальність та 
п pan дишіть гасел прийдешнього комуніст 
точного раю на землі, частинно сноби, які 
йдуть за кожною „модою", чи хочуть від-
різнлтнсь від свого оточення нібито цивіль-
ною відвагою пнступати в обороні „переслі-
ДУВаНИх" у ВІЛЬНОМУ СВІТІ КОМУНІСТІВ. Са-
льонові комуністи — це свідомі або й не-
свідомі поплентачі, хитруни або наївнякн. 
ідеалісти чи примітиви, але всі вони на-
справді працюють на користь російкому ім-
періялізмові і на шкоду рідному краєві. 

Одною` з форм нинішнього сальонового 
комунізму в і Америці с виступи 'в ` обороні 
Куби Фіделя Кастра, І при 'Чому ці два 'по-
няття — Кубу і її теперішнього поневолю-
вача —вони'утотожнюють: „Сатардей їв-
нійѓ Пост'' з іТ-го ц. ьі. звеѓртає увагу в пе-
рЄдовій статті на крутійства керівників 6Д-' 
ної з таких ,Іліб^ральннх^.організаційІ..т.. 
зв^ „Комѓѓету для чесної гой ‚суирбтТГ Ќу-

ЩіФ 

лічннм зверненням „Комітету для чесної 
гри супроти Куби" стояли гроші того ж 
кубинського - уряду Фіделя Кастра. Боро-
нить тон. Комітет, як стверджує „Сатардей 
ІВНІНҐ Пост", не Кубу' й кубинський на-
рід, я Фіделя Кастра і його комуністичний 
режим. 

Воѓлай Галайчук 

КОМУНІСТИЧНИЙ номпльот - чи 
ІНСЦЕНІЗОВАНИЙ ФАРС ? . 

У Болівії викрили комуніс- ного визволення. Тому муси-

В країні суцільної контролі 
У совстській пропаганді, призначеній о-

соблнво .для закордону, значить, для не-ко-
муністичних країн, прославляють безупн- ` 
ну незвич`айні успіхи - в комуністичній 
перевігхові суспільства.' 'е.нт у з і я з м. із 
яням працюють не тільки, члени компартії, 
але й широкі маси робітників та.колгоспнН-
ків. різні досягнення ..соціалістичної" СНС-
теми, позбавленої нібито елементів тиску, 
примусу й експлуатації.' Дехто о 'комуні-
стичних пропагандистів пробу: навіть до-
водити, що в Совєтському Союзі 'Створено 
вже новий тип - людини, високоідейної, з 
глибоким почуттям відповідальності!, ініці-
ятнвної, яка працює не за страх.' а за со-
вість, в ім'я „високих ідеалів комунізму". 

Започаткована останнім часом офіційнії-
ми совстськими органами „Правдою" й 
„Гзвсстіями" і розгорнена всією совстською 
пресою кампанія за підвищення відповіла-
льности і посилення контролі над діяльні-
стю і працею комуністів, цілеспрямованість 
якої вилвлясться в безперервній черзі газет-
них заголовків, як наприклад. „Висока від-
повідальність комуністів", „Організованість 
і відповідальність", доводить цілковиту бЄЗ-

.підетааніеть совстських тверджень про якн-
хось - нов'их совстських- людей, комуністів 
найвищої я кости, ціл`ковито відданих пар-' 
тії та ідеалам комунізму: Алярми Совстської 
преси іпро занепад і трудової й партійної 

.дисципліни і рішучі вимоги підсилити ЌОИТ-
роЛю над працею, діяльністю і поведінкою 

би". ДіялвфтютгоУо К ^ и і т п У ! ^ і К й в і а п а с ь , ; і д а ^ с т ш . : ^ і . ^ І . ^ а б ^ партійної т 'Дер-
сенатська 'Підкомісія для внутрішньої ‚без-: "ввиоі драбини, від найвищих до'Найниж-
пеки. Роберт Тейбер. е й з е д а в и я Й ' ! с Ш ^ р Ь ^ х ; , 4 о к м У ю т ь . що так('само. як совстсьно^ 
тісї організації, переслухуваний у агада-
ній Підкомісії, спершу заперечив, нане, б 
він мав.будь-які справи 'з кубинською ам-
басадою, потім ` признав, що ^.приватно"' 
стрічався ‚.раз чи другий" з кубинським 
амбасадором і.„різними урядовцями кубин-
сьќого уряду". Ніхто з членів того Комітету 
— заявив вів, — не с комуністом. Але звід-, 
кіля` то її 1 іом'.т. т взяв $4.725 на заплачення 
газетного оголошення в обороні Фіделя Кц-
стра — вік рішуче відмовився виявити, по-
кликавшись на Д о д а т о к Конституції 
та впевняючи, що „ніщо з отих грошей не 
прийшло від будь-якого чужинецького у-
ряду або агента чужинецького уряду". Тим 
часом названий тижневик виявляє, що на-
справді ніхто інший, як син кубинського мі-
ністра закордонних справ, -Равліто Роа, 
член кубинської делегації при Об'єднаних 
Націях, особисто вручив Тейберові $3.500, 
якими Тейбер заплатив за тс газетне полі-

го суспільства не можНа втримувати в рам-
цях режиму б о . .терору, ад^іністрадійного 
тиску і постраху у вигляді'тюрем, кон'ц-
таборів 4 розстрі5іів,'`;тахож' і -сама керівна 
верства н країні' „будуваного' комунізму" 
не може, існувати без зверхнього примусу, 
суворої контіюлі і загрози ще суворіших 
кар за' недогляди, недоліки й інші ‚-‚недовн-
койання" а партійній і- Державній роботі. 

Особливо Показовою з цього погляду с 
надрукована в „Правді" з 10-го червня ц. 
р. стаття п. н. „Сувора контроля зверху до-
кизу". Поќ лякаючись на Леніна і Хрущова, 
в цій статті стверджусться безоглядну пот-
ребу „всебічно закріплювати партійну і 
державну дисципліну", „переводити сувору 
контролю зверху донизу", перевіряти КОЖ-

`ного дня виконання доручень і завдань, 
найдоќладніше організувати відповідали-
ність і звітність за здійснювану в тій чи в 
іншій ділянці роботу і т. д. Водночас із цим, 

тнчну змову, в якій мачав 
пальці — кубинський посол. 
Для пересічного читача — 
все одно, чи йде про читача 
..Свободи" чи „Ню Иорк 
Таймеў" — це нічим непрн-' 
мітна вістка з буденної латн-
но - американської хроніки: 
аджеж. вчора пробували ко-
чуністи щастя у Венесуелі, 
позавчора у Гватемалі та в 
Нікараґві. Зате для людини, 
трохи, краще ознайомленої а 
чідносинамн в Латинській А-
мсрнці, ця -вістка видасться 
дивною: Щойно тепер кому-
ністи хочуть захопити - владу 
в Болівії? Невже Болівія не с 
здавна в комуністичних ру-
ках? Невже теперішній віце-
президент Болівії Хуан Лс-
чін не с відомим троцькістом, 
тобто, попросту кажучи, ко-
муністом ? 

Бо таке твердить болівій-
ська опозиція, зокрема дві 
найповажніші опозиційні гру-
пи (а, згідно зі старою тради-
цісю. Буенос Айрес є для 
екзнльної БоЬівії таким са-
мнм традиційним центром, 
як. наприклад. Мюнхен для 
політичних емігрантів з-поза 
залізної завіси), тобто кон-
сепвятіісти, які впродовж де-
сятків років втримувалися 
при владі — виборчими ошу-
канствями та терором, і „Со-
ціялістнчиа Фалянґа", нова 
Опозиційна паптія з католи-
иько - соціяльною тенден-
цісю. 

У цьому сенсі висловився 
того самого дня. як часописи 
принесли вістку про виќри-
той компльот — колишній 
консервативний президент 
Болівії. Енріке Герцог: для 
нього цс лише конфлікт між 
двома чи трь'ома комуністич-
ними фракціями, які змага-
ються за владу в лоні Націо-
налістнчного Революційного 
Рухў.' тобто прбурядової jnap-
тїї.' очоленої теперіщяі'м'пре-
яидентом Віктором ttac Ес-
теясоро. ( ' 

Герцог твердити; що уряд 
змагається не проти комуніа-
му як такого,, а проти о4ної 
з комуністичних фпакцій^,^-
чоленоі Федеріком Ескрбагюм 
та Іреиеом Піментелем` (обох 
арештовано ' під закидом ор-
ганізування змови), що ви-
ступила проти іншої комуні-
стичної фракції, яку очолює 
не хто інший, як Хуан Лсчій. 
генеральний'' секіктар цент-
ральної Конфедерації Болі-
війських Робѓгннків і віце-
президент Болівії. На думку 
Герцога, між ними немає ні-
якої ідеологічної різниці: ви-
стачить, мо'вляв, порівняти 
заяви Піментеля й Лсчіна. на 
гірничому конгресі у Гвану-
ні. про клясову бопотьбу. поо 
американський імперіялізм. 
ппо Кубу і т. д. Ділить їх 
лігше різниця у тактиці, по-
"'бно. як ділила Сталіна від 
Т`юцького чи Хрущова від 
Мялснкова й Молотова. 

Ю. Степовий 

ДЕЩО ПРО ХЕРСОНСЬКИХ ЧАБАНІВ 
З давніх-давен Херсошцн- соблнвнм пишатися совсгсь-

мо бегсгтися суперництва ін-
шнх революційних паіггіп, 
програми яких — своєрідна 
‚дитя`!.! недуга і№волюції" — 

ріщуч. нездійсненні на тепс-
рішнь-му історичному ета-
тіі". Не важко додуматнсл, 
що ті'іо „іншою реполюцій-
НОЮ партією" с казьонна 
компартія. 

Невже це можливе? Адже 
відомо, що уряд Паса Естен-
соро з трудом втрнмусться 
над краєм банкрутства лише 
завдяки щедрій допомозі дя-
дька Ссма: Що у 1953 році 
дав Державному' Департа-
ментові дипломатичну під-
тримку в повалеігаі гватема-
ського комуністнчного. уряду 
Арбенна — дармащо в оборо-
НІ останнього виступили то-
ді інші, рішуче аятнкомуніс-
тнчні латиноамериканські у-
ряди. Що Лсчін відвідав не-
давно .мріційно Чіян Кай-ше-
ка — саме в тому часі, коли 
бразилійський президент Жа-
иіо Квадрос — якого можна 
називати комунофілом, але 
не комуністом -#- пробиває, з 
запалом, гідним кращої спра-
ви. вступ для червоного ки-
тайсько"го уряду до ОН. Як 
це погодити? Немов у драмі 
Піранделлі. стоїмо.перед дво-
ма суперечними версіями дін-
сности. і не знаємо, котра з 
них правдива? Як це поясни-

на славилася тваринництвом, 
бо її широкі степові простори 
давали найкращі можливості в 
випасати великі табуни худо-
би. Там, де міститься тепер 
‚.Цюрупннськнй" радгосп, ко-
лнсь випасалися великі ота-
рн селянських овець під на-
гллдом чабана Дениса Каку-
ші. Старожили кааалж, що 
Денис Какуша перебрав цю 
працю від свого батька Фнлн-
мона, а батько — від діда Сн-
дора. І так воно йшло собі 
по спадковій лінії, і Какуші 
мали цілковитий монополь 
на цю зовсім тоді це шанова-
ну працю. Бо що таке було 
чаоан ? — Останній ЧОЛОВІК 
на селі 

Ніхто тоді їх не фотогра 
фував, ніхто й ніколи не пн-
сав про ннх у газетах, одначе 
какуші славилися тим, ЩО 

в А ТЕМЯ ДНЯ 

кін пропаганді.' 
Ось така картина `сьогодні 
Україні з овечою вовною. 

Цікаво, як виглядає ля спра-
аа в Америці? Розгортаймо 
журнал .‚Річник тварннннцт-
ва" за 1960 рік. і на сторін-
ці 17-554 читаємо про овець, 
яких розводять в ЗДА. Нара-
ховусмо всього 11 порід. Тут 
же пода'ђться щорічну пере-
січну кількість настриженої 
ВОВНИ 3 кожної вівці. Для 
прикладу: Лінкольн дає від 
36 до 40 фунтів на рік. Аме-
рикен Меріно — від 24 до 30 
фунтів. 

Отож, бачимо яка колоса-
льна різниця з настригом 
вовни на Хегюонщині. але ні-
хто не фотографує якогось 
Смігта Чи Джана і не показує 
їх на першій сторінці ..Сан 
Таііму", також ніяких зобо-

настрнгалн від вівці по пів-11 

ти? 

язань ніхто не бере перед 
пуда вовн річно, віїрощува-1 федеральним УДОЗД_бо.ж_У; 
лн без утрат ввесь молодняк 
громадської отари, хоч і не 
були „окрилені" постановами 
січневих чи лютневих плену-
мів компартії, а про якісь зо-
бов'язання перед державою 
чи соціалістичне змагання і 
уявлення не мали. Отож у 
селян завжди було подостат-
ку вовни для свого власного 
вжитку і на ародаяс.` 

Але все міняється. Роягор-
тасмо „Радянську Україну" з 
5-го травня ц. р. і бачимо в 
ній майже на чверть сторінки 
портрет молодого, усміхнено-
го, з чудовою зачіскою хлоп-
пя .̀ Під портретом підпис: I-
ван Васильович Ільїн — "Ча-

Дуже просто — відповідає 
Герцог. Щоб пройти наміче-
ний етап ..шляху до. соціяліз-
му". )ноб оминути банкрут- бан радгоспу „Цюрупинсь-
ство, Пас Бстенсоро потребує} кий". Херсонської области. В 

точно - пропаґанливне оголошення, решту- для виправдання цієї „суворої контролі'', 
ючнх $1.225 зібравши між прихильниками 
Кастра. 

Таких організацій, як „Комітет для чес` 
ної гри супроти Куби", у західньому світі 
багато. Всі вони виступають під фірмами 
-комітетів, що ніби пропагують світовий мир, 

наводиться довжелезний ряд прикладів 
„нечесного" та „ганебного" ставлення ко-, 
муністів до виконуваної нили роботи, ошу-
кування партії і держави, окозамилювання, 
фальшування звідомлень і т. п. Ціла стат-
тя є яскравим підтвердженням зазнаної Co-

братерство між народами, визволення ко- увстами дошкульної поразки не тільки у 
лоніяльннх народів з-під ярма імперіалістів. 
Всі ці фірми -тѓ це зовнішні вивіски, за 
якими окриваються або сутокомуністичні 
ячейки, або гуртки отаких сальонових ко-
муністів. що формально з партією не по-
в'язані, але фактично йдуть по лінії її іи-
тересів. І в більшості випадків, коли б пс-
pence ти докладне слідство, виявилось би, 
що за кожною з таких „ідеалістичних" ор-
ганізацій насправді стоѓть комуністичний 
апарат, — так, як за „ідеалістичним" пуб-

творенні „нової комуністичної людини , але 
й у будуванні „комуністнчного ладу". 

З допомогою терору, примусу й контролі 
комуністичні тоталітарне-!! можуть добити-
ся таких чи інших успіхів в різних ділян-
ќїх державного чи господарського життя. 
Але ніколи ці успіхи й перемоги не будуть 
тривкими І ніколи й ніхто не побудував ще 
на таких нетривких фундаментах нового 
суспільного ладу, що ніш вихваляється і 
страшить світ Хрущов. 

долярів. багато долярів. Щоб 
дістати їх, він „продав" у 
1963 і'оні одновірця - марк-
сяста Арбенца, аЎтепер, з на-
годи поїздки Стівенсона, 'го-
тов продати Кастра. зриваю-
чн з ним — за 40 срібняків 
— дипломатичні відносини. 
' Дивним дивом, подібну о-

пінію ВИСЛОВИВ один з ко-
муністнчних дипломатів, ак1-
редитованих у Болівії: вик-
ритин компльот є звичайним 
фарсом, що його інсценізу-
вав уряд напередодні відві-
днн Стівенсона. Хоч як ма-
ло' заслуговув't .на довір'я 
джерело, інтерпретація ймо-
вірна, бо ін цілий плян Ќєн-
неді прннятий кінець-кінцем 
під .своєрідним шантажем ла-
тнно - американських урядів: 
‚.Р`уќн вгору, дядьку Семе! 
Або^ гаманець: або комунісг 
тична революція в усій Ла-
тииській Америці!" 

'і. 
Ѓаз признано ґльобальну 

цшрру допомоги, то йде про 
якнайбільшу участь'` у ній 
Пде про те, щоб доказати. 
що саме моя країна найбіль-
ше ‚дозріла до революції" 
— рахуючи на те, що за си-
ротою — Кеинеді з калитою. 
Викриття компльотў з внпаз-
ним натяком в напрямі Куби 
подвійно корисне: рівночас-
но доказує необхідність до-

ряд не дуже й зацікавлений 
у підвищенні продукт№ностн, 
фермерського господарства: 
тієї продукції стільки, що 
державні сховища аж трі-
щать від них, а держава' за-
дарма роздає недорозвине-
ним азійським і деяким „пе-
рерозвииеннм" соціялістич-
ннм європейським країнам 
свої надвишки. 

Та хіба тільки Смит з М;;-
шнґеиу сушить собі голову 
з перепродукцією, — Васи-
.ієнќо з Висканснну, колиш-
ній сталінський невільннк. 
теж яйцями годує своїх псів, 
а гусям рахунку не знаг. Од-
наче, дамо спокій і Смптові і 
Василенкові. а повернемося 
знову до своїх земляків на 

Т. Васи.іьовськнй 

ЕЗскобар бажають „псреско-
читн історичний етап" і нс-
гайно перейти - до соціальної 
революції, рівняючись на Ќу-
бў. Навпаки, віцс - президент 
Лсчін і Торрес настоюють на 
тону, щоб пройти цілий" „тс-
псрішній історичний етап" — 
згідно з офіційною „націона-
льною доктриною" урядової 
Націоналістичного Револю-
ційного Руху. Таку саму лі-
н'ю визначив президент Пас 
Естенсоро. на 6 партійній 
хонвенції: .Ми ще не роби-
мо — мовляв — соціяльної 
революції, бо поки перейде-
мо до союзу пролетаріяту з 
ееляист`вом і міщанством, му-
-і!мо пройти етап націоналќ-
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гроші дядько GeM дістане і 
драматичний показ, що Каст-
ро таки справді „експортує 
революцію", і цінну мораль-
ну підтримку, яку так важко 
дістати тепер в Латинській А-
мсрнці: зірвання диплома-
тичннх взаємин з гаванським 
наркоматом. Замість допома-
гати Квадросові. який навіть 
не скаже „спасибі" — чи не 
краще допомогти, і то інтен-
сивно, Пасові Бстенсоро? Чи 
не варто примкнути очі — у 
сучасній важкій дипломатич-
ній ситуації — на деякі не-
присмяі ` подробиці, що їх 
пригадав колишній болівій-
ський президент Енріке Гер-
Цоґ? 

минулому році одержав ПО 
217 ягнят на сто вівцематок і 
настриг по 6.7 кілограма вов-
ни від кожної вівці. На 1961 
рік тов. Ільїн узяв підвищені 
зобов'язання. Фото Я. Давид 
зона". 

Ще нижче читаємо деякі 
дані про молодого чабана, з 
яких довідуємося. - що ' „Іван 
Васильович Ільїн закінчив 
цюрупияську середн'ю школу 
і на власне бажання зали-
шнвся на гірчЄсяіЙ праці ча-
бана в радгоспі, щоб рав'бм 
З іншими передовиками буду-
вати нове кбмун(стнчнс сус-
пільство". 

З.фота цьогр^чабана,.леѓ'чр. 
можна, до ѓа дат іќ-я. що .цс, вже 
НЄ ЯКИЙСЬ г..-.: Не:Пі. ...:..:-..іп.-
Денис Какуша','..'що." залість 
записувати окото громадсь-
КИХ овейь.У СПЄЦІЛЛЬНІЙ.їКНИ`4 

зі, робив на своїй ґерлизі 
карби Ножем .з) аціска,: А ідо` 
сить інтеліґентний хлопчина. 
До тбгб 'ж' фотокореспондент 
Я. Давидаон {ІЄ.ЛООКулиТіся 
покласти на його щоки фар-
би, підретушувати очі. а на 
рівні, як шнурок, зуби кап-
нуго ляком. І тому вийшов 
не чабан з радгоспу, а артист 
з Голлівуду. 

Така майстерність фоторе-
портера „Радянської Украї-
нн" нас не здивувала, бо ми 
пригадуємо, що ще в дитин-
стві малий Янкель Давндзон 
відзначався и с з в ячайною 
спритністю. Коли, бувало^ йо-
го батько, старий Ленба по-
розставляс на херсонському 
базарі бочки з оселедцями, то 
малий, опецькуватий Янке-
льок так Ьс ўдекорує, а` осе-
лсдці так порозкладає на по-
каз, що вони самі просилися 
до рота. 

Але менше з тим, як виг-
лядає „знатний" радгоспний 
чабан, головне те. що він на-
стриг у i960 році по 6.1 кіло-
грама вовни з однієї вівці, в 
переводі на наші дорсволю-
ційні міри 15.7 фунта, а ве-
знатннй Какуша Денис на-
-г:.н:-а:і ПО ПІВПуда, ТОбТО, ПО 

20 фунтів. То чим же тут о-

CVIUBO ЗА БАТЬКАМII 

Надходять вака̀ВЛІ. Для 
школярів це чи не найрадіс-
ніша подія в році. Не бо за' 
кінчуються на довший час їх 

обов'язки, уневажнюються всі 
шкільні приписи. Час, що 
впродовж року був порозді-
люваннй рямкаМН шкільних і 
позашкільних лекцій, стас 
нараз суцільним морем сво-
боди. що з нього можна чер-
патц досхочу розривќи й -ра-
дощі. . 

Але те, що для дітей є тіль-
чи джерелом безж^рђої ра^! 
дости.`ставить батьків перед 
новими проблемами.' ‚.Два з 
половиною місяці — а стіль-
ки тривають вакації — це в 
житті дитини предовгий час. 
Його можна для виховної 
справи або належно внкорн-
стати. або й прогайнувати. 

Безперечно, одним із наіі-
кращих способів використан-
ня дозвілля є побут па оселі 
чи в таборі. Там дитина не 
лише користується всімн бла-
гамн життя серед природи, а-
ле й живе в своєму, українсь-
кому середовищі. І вчиться 
того, чого не зможуть дати їй 
батьки, ні школа: самостій-
ностн та життя в спільноті. 

Та навіть поза табором чн 
оселею залишається ще ба-
гато вільних днів, коли днтк-
на може побити, що їй подо-
бається. Можна навіть перед-
бачати. що в ці дні буде во-
на -гірко нудитись, внчерпав-
шн всі знані забави. А час 
дорогий, і ніколи не повер-
неться: що сприйме дитина 
замолоду, те й останеться їй 
на ціле життя, а що прогь-
вить, вже пропало! 

Херсонщині. -
Як довідуємося із приват- „ 1 "'Ўт стане в природо укра 

них листів, ще в 1933 році 
помер з голоду колишній ча-
бан громадської отари Денне 
Какуша. а наймолодший з 
генерації Какуш, тепер Ка-
кушкіи Іван працює в Хер-
сонському обкомі КП (б)У 
рефвронтом тваріінництва. Н е 
живе вже й дід знатного ча-

ібана Івана Васильовича Іль-
їна `йѓ Захарќ.). бо шє ; 1.930 
році забило його дерево в ся-
бірській тайзі, куди він сув 
пиаезениД на заслання з Де-
пстігшнннх хуторів. Нема ил 
світі й старрго .'ієн 'ш Давид-
зона, бо. коли зліквідували 
большевнкн приватну торгів-
яю, то старий, попрацював-
ти якийсь час у херсонській 
заготконторі пуху і пер і. від-
правився на лоно Авраамовс. 

`Але` найспрнтнішим вия-
внвся Я ш а Давндзон: вів і 
СЬОГОДНІ , ЩЄДрО ўде корону.: 
сторінки „Радянської Ўкраї-
ни" портретами знатних хру-
щовських невільників, зокре-
ма чудесно вийшов у нього 
портрет цюрупинського ча 
бана Івана Васильовича Іль-
їна, який, замість продовжу 
вати навчання у високій шко-
лі, стриже в радгоспі вівці. 

#, . — 
ПОМИЛКА 

Свіжим вітром буйнокрнлим, 
Першим променем ясним — 
Я таким тебе створила 
З сяйва сонця і весни. 
Нам стелили цвіт каштани, 
І тоді не знала я. 
Що любов твоя, коханий, — 
Тільки вигадка моя. 

Синьоокі квіти рясту, 
Над водою явори 
Я пригадувала часто 
ТІ далекі вечори. 
Зашуміла листям осінь. 
Запалала по гаях, 
Та живе в душі 1 досі 
Давня вигадка моя. 

Марно стала б я шукати 
Од села і до села 
Стала б долі нарікати, 
Що не з ним мене звела.. . 

Щоб твої забути очі, 
Я пройшла по всіх краях. 
Давня вигадка дівоча. 
Перша помилка моя. 

ЄВА ВУДНИЦЬКА 

СЕЛО ЛУБНА 
ТА ЙОГО ТРАГЕДІЯ 

Автор нарису Ф. Т. Васи-
льовський. уродж. 26-го ли-
стопала 1899 р. в с. Лубна, 
пов. Березів. Західна Гали-
чнна. Ло Шпќаго приїхав З 
листопада 1913 p.. де закін-
чив середню освіту. Днями 
працював, а вечерями студію-
вав вступ до науки права З 
молодих літ активний в 
українсько - американських 
організаціях, понад дві десят-
ки років очолює найбільший 
в ЗДА і Канаді Відділ УНС. 
ч. 291 ім. св. Стсфана. який 
мав понад 2.000 членів. Є по-
стійняй делегат на УНС-Кон-
венцію, де працює в різних 
Комісіях, як також делегатом 

на УККА - Конгрес, с місто-
голова Ліѓн американців ук-
раїнського походження і т. п. 
Щирий українець - патріот, 
один з „будівничих України" 
у рідному селі Лубна. спон-
зор і опікун лубнян новішої 
еміграції. Дружина Анна — 
також народна діячка, родом 
з Поремищнни. з витою осві-
тою. б. радна ЃУ УНС. актив-
на в українських і американ-
ськнх політичних організаці-
ях. їхня донька Ярослава В. 
Г'арди, вихованка школи о. 
Миколая в ШикаГо. закінчи-
ла студії п Норт - Вестерн у-
ніверснтеті. з ̀ титулом „Бече-
рол оф Саснс" в 1955-му році. 

г ^ ` с - ^ ж ^ # в , Н а д а л ь ш І „ўд,! в о с е н и Х955 
у р. одержала повну стипендію. 
J Крім цього студентська орга-

нізація „Трі Дельта", з наго-
ли 50-ліття свого існування, 
відзначила її окремою науко-
вою стипендією в сумі $1.000. 
для продовжування історнч-
ннх студій у відомому в світі 
Ксмбрідж Університеті в Анг-
лії. По закінченні студій нав-
чала історії в Ню Траср Гай-
скул у Віннетка, Ілл.. а далі 
в В. Сеньор Гайскул у місті 
Мсдісон. На своєму пості ро-
бить немалз' прислугу укра-
їнській справі. Син п-ва Ва-
сильовських. Володимир, за-
кінчив вищі студії дипломом 
Бсчелор оф Apr і Мастер оф 
Арт. 

Трагедія рідного села спо-
нукала п. ВасильсВського 
написати цей нарис, щоб за-
докумснтувато його для бу-
дучих дослідників нашого 
минулого, наших пограннч-
них, відвічних західніх фор-
тець Руси -`України. В. Л. 

V І залишились рештки сіл. роз-
3 браку відповідних дже- ікннені островом серед поль-

рсл важко устійнити перші j сьќого моря. Одиноке в біль 
історичні початќи села. Ле-1 шості село, яке межувало з 
жить воно на північно - за- Лубною, з південної сторони, 
хідніх окраїнах української було с. Глудно. Сусіднє Уля-
етнографічної території, ў'ница`, колись українське в 
східній частині березівського 1892 р. перейшло на латннсь-
повіту. на довжині 9 км. Ре 
льсф краєвиду мас горбува-
тий характер. З півночі мов 
валом охоплює т. зв. МаЃ}'ра, 
її хребтом переходить т. зв. 
„ ц і с а р ський гостинець" — 
який веде з Перемишля, че-
рез Дуклянськнй перехід на 
Пряшівщниу. В часі першої 
і другої світових воєн пере-
кочувався' тут фронт. Назви 
частин села: Лозоќ. Лаз. За-
города. Млака. Дсрев'янівка. 
Верховина. Явірник. Потік. 
Шиманів. Назви піль: Пору-
ба. Лубснка. Долина. Кам'я-
нець. Кривуля. Діл, Завали. 
Візьки, Туз . Наздречки. Ро-
соха. Стапелів. Дольна, Кі-
чар, Середнє. З суцільної ко-
лнсь української території 

кий обряд заходами тод. ла-
- насько ѓо сотруднвка парохії 
Липова кс. Носка. Родові 
прізвиша українців в с. Луб-
на: найбільше було — Тро-
ян. Коцелко. Бурдаш, Шев-
чик, Вревка, Лазор; інші — 
Грицхо, Васіиько, Пудлик, 
Бучик, Пудло. Воловинќ. 
Щепко. Книш. Коздріна, Ан-
друс, Г'рандўе. Шипеляк.Кос, 
Красннь. Кунь. Борис, Калеи-
дар. ІПринь, Сидор. Халупник, 
Налисник, Туцький. Саліш, 
Дудка, Сухобрія, Вавчак. Ку-
штала, Струс, Галайко. Лас-
ковийй Прняк, Гураль, Ко-
зак: боярські — Пашковсь-
кий, Ґднчинський, Васильов-
ськнй, Левковнч. 

долішня частина села бу-

ла заселена в 95% у країн ця-
ми. а всередині, та горїшній 
частині, українці були помі-
шані з поляками, однак уќ -
раїнці творили більшість. Ста-
г иетика виказує, що в Луб-
вій в 1878 р. було 1.015 укра-
їнців. в 1912 — 1.698; в 1931 
— 1.882; в 1953 — 1.978. біля 
1.300 латинняків і 70 жидів. 
В Лубній від непам'ятиих ча-
сів була українська грекока-
толицька церква. Грамотою з 
дня 23. 1. 1593 р. дідичка Ва-
повська забрала ключі від 
церкви і перемінила її на ла-
танський костел, а прнход-
ське поле передала латавсь-
кому священикові з Яросла-
ва. Частину прнходського по-
ля для грек.-кат. церкви Гос-
поднього Стрітення в Лубній 
за 300 золотих закупіѓв у 
1702 р. священик о. їв. Бур-
дашевськвй від жмудського 
старости Григорія з Козель-
ська Огінського. Другу час-
тнну за 2.000 золотих заќў-
пив в 1718 р. його син Антін, 

від Теофілі з Чарторнйськях 
СтінськоІ. В ту суму вже вчи-
слено 700 тннфів контрибуції 
заплачецрї тим священиком 
за Лубну шведам, які спали-
лн ціле село з церквою. Луб-
начанн збудували нову, дере-
в'яну церкву св. Параскевіі. 
яка перестояла до 1800 р. За 
пароха о. Корнтннського мі-
сцевий дідич С. Тржецькнй у 
1800 р. вибудував з лубнача-
нами нову муровану церкву 
св. Онуфрія, в 1895 р. її від-
новлено, в 1918 році поляки 
церкву знищнля. 

Прнхідський дім, мурова-
вий. вибудувало в 1907 ро-
ці. Патроном був Евѓен Но-
вак в Ольхівцях. Парохамн 
гр.-кат. парохії в Лубній бу-
лн також о. Снмечка, о. Ол. 
Желіховськвй, а від 1. 10. 
1907 р. до березня 1945 р. о. 
Орест Копистлиський, ур. 12. 
9. 1873 p.. рукопол. 23.3.1897 
р. Помер в березні 1945 р u 
шпиталі в Сяноці, в часі пе-
реселеннл лубяяв. 

їнська дитяча книжка: Та са-
ма. що на її читання, поза ви-
могами чужо! школи, остасть-
ся так мало часу в році. Тс-
пер же є час, аж забягато ча-
су. І ̀ навіть, якщо диѓнна са-
Ма ще добре не читає, то і в 
старших є трохи більше ча-
еу, щоЃ) прнспятггтп'його дгг-
тині, щоб навчити ЇЇ читати 
самостійно. 

Тут не на місці сантиментн. 
мовляв, „бідна дитина і так 
ввесь рік учіѓться''. Вчилася 

а тепер хан із цього корн-
стас! Бо ж навіть V горах чн 
над морем трапляються дощс-
ві. нудні дні, а навіть і в по-
году дитина мусить мати тро-
хн відпочинку від бігання чи 
плавання.. А `в час того відпо-
чннку найкраща ірозващ,і—-.. 
це книжка. Бо треба, щоб з 
цього часу дитина назавжди 
сприйняла ту правду', що 
книжка — найбільша насо-
лода та розвага, для культур-
ної людини. 

Книжок .для дітей є у вас 
доволі. Тільки — як же бата-
то лежить їх на полицях ќви-
гарень, замість у домашніх 
бібліотеках! 

А скільки рукописів .10-
жить у шухлядах авторів чи 
ілюстраторів, бо нема за що 
їх видати! А скільки цікавих 
задумів засихає в каламарях 
та на палітрах, б о . . . навіщо 
писати, коли нема виглядів 
На виданняV І це тоді, коли 
в нашій суспільності поднн-
ляють того, хто зуміє витра-
титн більше на розривќи чн 
вигоди! 

А так легко за{рут)ггн цьо-
му суспільному лихові! Тре-
б а лише, щоб у вакантному 
клуночку кожної'`украінської 
дитини знайшлося по одній 
новокупленін кн.'жці, і вже 
забезпечена поява' н'Вої, іцс 
кращої, ще цікавішої' 

І які ж то кращії та'повніші 
радістю будуть вакації для 
дитини, як стануть.вони дже-
релом не тільки сили тіла, а 
й духа! Бо вакації не на те, 
щоб під час їх літи.втрачали 
українське обличчя, забува-
ючи рідну мову й письмо! 
Коли дитина, вернувшись до 
школи - забуває читати по-
українському, то пя сумне 
свідоцтво для батьків. А так 
часто жалорться наші зчнтй-
лі на це явище. 

Отже, слово за Вами, Бать-
ки! Не відмовляйте своїй ди-
тині повного й старанного у-
країнського виховання. А 
справжнє українське внхо-
вання на чужині можливе ті-
лькн за допомогою }країн-
ської книжки. 

М. X. 



ч. us. СВОБОДА, СУБОТА, 17-го ЧЕРВНЯ 1961 

НАШИМИ ЩЕДРИМИ ПОЖЕРТВАМИ ЗБУДУЙМО У ВАШИНГТОНІ ПАМ'ЯТ 
ШЕВЧЕНКА, УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ І АМЕРИКАНСЬКОЇ 

УКРАЇНЦІ В САН ДІЄГО, НАЛІФ. 
Сан Дісґо — півмільйоно- ѓоду для популяризації укра-

вий тихоокеанський порт пів-
денної Каліфорнії, розтнцюва-
ний 150 миль від Лай А н д ж е -
ЛЄСУ І 1 5 МИЛЬ ВІД мі`КСикая-
сьної границі. Міѓх., відоме 
своїм ЧИСТИМ клімамм, воно 
постійно - приваблюєt „еміґ-
рантів" із американського схо-
ду. ‚Українці в црісдоу місті 
покищо не становлять поміг-
ного відсотку. Греки, серби, 
чи поляки, мають сильні гро-
мади, українців с лишень 100 
осіб. ... -. 

Серед перших родин, що 
прибули до Сан Дісґо, — с 
родина відомого композитора 
Р. Кнтастого. Може й цим по-
яснюсться перевага-" дітрой-
чан у місцевій громаді- Але 
малочнсельна українська гро-
мада може похвалвхгійь чнма-
лнми успіхами- ? -' ' 

Українці в „Об' 
Націях" ,. 

20 років у Сан ДІЃҐО існу-
ють льокальні „Об'єднані Иа-
ціГ' під назвою .‚Дім Тихоо-
кеанських зв'язків" Сюди на' 
лежать організовані грома-

' ди різних національностей. 
Розташований у-'славному 
Болбоа Парку цей ..‚Дім" 
складається і з окремихбуДИ" 
ночків, з яких кожний с впо` 
рЯДКОВаНЯЙ МІДНО З нлціон.ч-
льних траднціямн омреких Н а -
родів. Вбачаючи особливу на-

їнського імени та культури, 
місцеві українці почали роби-
ти заходи щодо прийняття їх 
До цісї інституції. 

Декілька місяців тому ук-
раїнську групу урочисто при-
йнято до складу „Дому Тихо-
океанських зв'язків" і серед 
прапорів різних націй повівас 
український жовтоблакнтний 
прапор. 

Кожної третьої неділі укра-
їнська група у оздобленому 
українськими мистецькими ви-
робами будиночку із написом 
‚̀ДОкрейн" зустрічає чисель-
них відвідувачів туристів, зна-
йомлячи їх із Україною. В 
неділю 11 червня ц. р. укра-
їнці виступали із двогодин-
ною прог{)аиою на багатолюд-
ній відкритій Площі Бальбоа 
Парку. 

Виступи українки в пресі 
Під час останніх відвідин 

Хрущова місцева українка Ан-
на Коваль подала.широке ін-
тервю місцевому часописові 
..Трібюн", яке при посеред-
ництві пресової агенції „коп-
лі сервіс" було передруковане 
понад сотнею часописів у за-
хідиіх стеЙтах ЗДА. 

У згаданому інтерв'ю вона 
розповіла про особистий дос-
від підсовстіљкого жжиття та 

а підступну тактику 

ПАРАФІЯ ('І і. А Н, АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
УЛИП — в м. ФИЛАДЕЛФН, Па. 

1070 — t;;t-1 .і Креню, ріг 11-ої вул. 
запрошує -всіќ Правослашінх Українців 

на велике Торжество 

АРХИЄРЕЙСЬИЕ ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ 
і - що відбудеться 

в НЕДІЛЮ, 18-го ЧЕРВНЯ 1961 року Божого. 
Чин счАяченад з$аму довершить 

ВнсомоЦмі№і№Це%Міа Архисіик коп ГРПГОРІИ 
а сослужеині духівництва УАПЦ. і.. 

В СУБОТУ. 17-го ЧЕРВНЯ — -.. . І 
СОБОРНА ВСЮНОЩНА — в під. 7:00 вечора. 

І1ВДЦКЛ Ш 
Ї ' ? І Ж - '̂ -в"ЬдУв: 

АРХНСРСИСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
— в ѓод. 10:30 райку. 

По скінченні Бокооаужбм п А СШЛЬНА СВЯТКОВА ТРА-
.^Кр вгвп№ђЗА ц^цџрщФтіФ' .зали. . , . 

Л Т ЃОСТЯМпЯАДІІ . , 
ЙАСТОЯТЕЛЬ І 

ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНА РАДА 

$ Й $ Щ Й № освяч,!ння 

gjlilfoJSp-p червня 1961 р. 
в год. 4:00 по нп.іу.иіі 

в УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ АМЕРИКИ 
З Іст.'7В-та вул. — НЮ ИОРК 

під протекторатом О.У.А. ` „САМОПОМІЧ" 

КОНЦЕРТ УЧНІВ та СТУДЕНТІВ 
ФОГТНІІЛІНШОЇ КЛЯСИ 

проф. д-ра МИКОЛИ 
П О Л Е В С Ь Н О Г О 

Участь беруть: 
М. Вархол. Л. Вірл'І. Л. Вовк. X. Вопк. М. Галій. X. Геліќ, 
Н. Зсленська, Б. Комровськнп. О. Макаровим, О. Масюк. І. 
Насидіок. П. Нью.-Р . Нмо. Л. Олсичаіг. У. Стсцура, О. 

Туркало. А. Ханзас. У. Шоу. П. Шоу. Н. Юрченко, 

і КЛАСИ ВІОЛОНЧЕЛІ 
проф. Людмили 

ТИМОШ ЕН КО - ПОЛЕВСЬКОЇ 
Г. Сарач-Буніиа: — Акомп:: О. Єарач-Буніна. 

Телефон Студії: TRafalgar 3-9487 

НАШІ"4 ЗАПОРУКИ 
І ЧЕСНОТА ( П о к и у м ) 
1 ВИНАГОРОДА (Платимо 4';,%) 
3. ТАЙНА (інтимні справи не виходять пом мури і 
4. СПОКІЙ ТА ПЕВНІСТЬ (На сторожі майна стоїть 

не приватна, але державна влада ЗДА) 
ІШ-ЗАСАДИ, ЯКІ МИ,НЕ ТІЛЬКИ ГОЛОСИМО, АЛЕ І ПРА-
КТНКУСМО КОЖНОГО ДНЯ. ВОНИ БЛА{ГОСЛОВЛЯТЬ НА-
ШУ-ІНСТИТУЦІЮ МІЛЬЙОНАМИ ТА Є ЗАПОРУКОЮ НА 
МАЙБУТНЄ І 

TRIDENT SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
і Р а в W U T BIST STREET - CHICAGO Џ. ILUNOl" 

TELEPHONE PROSPECT. 8 - 8 8 0 0 

Кремлю в Україні і підбитих 
Москвою державах. 

ЦерКОВИЄ життя 
Про високу мораль ўкраїн-

ської еміграції свідчить жва-
вістя церковного життя. Не 
зважаючи на малочисельність 
у Сан Дісґо с українські пра-
вославна та католицька. гро' 
мади. На чолі православної 
стоїть інж. М. Пелехатюк. Ка-
толнцьку громаду очолюс п. 
Іван Бульбер. Богослужбв від-
буваються періодично. 

Квінтет 
Перебування композитора 

Гр. Китастого у Сан Дісго 
сприяло діяльності не лише 
церковного та дитячого хорів, 
але й заснуванню мистецької 
одиниці — жіночого хору 
„квінтет" під керівництвом ди-
рнгента. 

Виступ ..квінтету" на Шев-
ченківськнх урочнстостях у 
містах Фенікс та Лос Андже-
лес здобули широке прнзнан-
нл „Квінтет" нав'язав тісні 
стосунки із окремими музич-
ними групами міста, знайом-
лячи їх із скарбами українсь-
кої культури. Члени „ќвійте` 
ту": Надія Хам, Валентина 
Форська, Дарка Роте і Галина 
Кнтаста. 

З НАШИХ БУДНІВ 

В ПОХОДІ ПОКОЛІНЬ 

$і 

Поклін Шевченкові 
По кінець березня місцева 

громада вшанувала сторіччя 
смерти Шевченка. У залі Бол-
боа Парку з доповіддю про 
життя та творчість поета вис-
тупала пані Марія Прихода. 
У мистецькій частині взяв у-
члс-ь „квінтет" під керівннцт-
вом Гр. Китастого. Діти вис 
тупали із деклямаціями та 
співами творів Т. Шевченка. 

„Інформативна служба" 
Місто Сан Дісґо завдяки ла-

гідному і вічно теплому кліма-
товї та сприятливим економіч-
ним обставинам зростає шаид-
кимн темпами, займаючи у 
рості друге після Феніксу 
місце у ЗДА. Сьогодні цей 
ріст дещо^-`ехмеільнився у 
зв'язку'`із загальною вќоно-
мічною дипресісю в країні. Все 
ж пляновики міста передба-
чають, що за наступннрс̂ іб ро-' 
ків населення міста п'одвоїть-
СЯ' 

Цей швидкий ріст створќю 
сприятливий грунт для людей 
ініціативи й передбачливостн. 
Особливо вигідне Сак Дісґо 
для пенсіонарів, проблеми за-
робітків яких не турбують. 

З метою ширення іяформа-
цій про Сан Дісґо управа гро-
мади вирішила створити „ін-
формаційну службу", завдан-
ням якої буде об'єктивна ін-
формація та поради україн-
цям зацікавленим - переїздом 
до цього міста, Обстоюючи за-
саду. що найкраща інформа-
ція не може заступити особ-
ливого познайомлення чи від-
відин, управа радо інформува-
тиме і через пресу. Адреса сс-
кретаря управи: 
-̀ ї̀ѓх. Maria Prochoda, 3167 
Clairmont Dr., Apt. 3, San 
Diego, Calit 

О. Кўлейко 

Тут лише для рекорду, як 
то кажуть, приводиться заз-
ничити, що в нас уже зобов'я-
руе пікнікоеий сезон. На-
спраоді з тик днем, коли в 
„Свободі" появиться перший 
анонс про „великий весняний 
пікнік" — треба ќоставити 
хрестик на акадвми, концер-
ти солістів, а тим паче на лі' 
тературні вечори. З того часу 
публіка капає на імпрези, џх 
та кров із носа... Все життя, 
вся активність політичної й 
ЗаробІТКОвОІ і`міГрацій пгргпо-
ситься на зелену травичку та 
під відкрите небо — на оселі, 
фарми, пікнікові площі. На-
віть весілля та хрестини, в ос-
танньому часі. 

Одинока, може, установа, 
що далі успішно й ссроічно 
змагається в мурах міст', це 
Український Музичний Тнстѝ-
тут. В Інституті саме почина` 
еться пора жнив — відбувџ-
ються річні іспити різних 
кляс і курсів. Але в цьому 
випадку немає страху за пуб-
ліку: як ставиться, скажемо, 
до екзамену з десятеро діто-
чок, а нагрянуть їхні тати, мџ-
ми, бабусі та ще дехто з ф%-
мілїі, то авдиторію масте за-
повнену. 

Тут треба в пошані схилити 
голову перед батьками, зокре-
ма тими, що іх Господь по-
благословив на цій вільній 
землі численнішим потомст-
вом. Що діється в такій хаті 
тепер, під час т. зв. градўацій 
— те хіба можна порівняти з 
тим, що діялося в таборах під 
час репатріяції. Бідні тати й 
мами метушаться по місті, як 
запоморочсні, не знаючи ку-
дџ, на котру градўацію бігти 
перше- Бо одна дитина закін-
чує американський гайскул, 
друга нашу, парохіяльну 
щколу, а третя, ще й до того 
всього, школу українознавст-

То ще лиска від Бога, коли 
на господарстві крутиться ба-
буся чи дідусь: іх то можна 
бодай післати на згадані вже 
музичні іспити, хай старень-
кі ще потішаться та й налю-
буються артистичними здіб-
носіями тут народженого виў. 
кщ.а то й правнука. 

Так, бо с серед нас такі зац-
нІ, старші особи, що виводять 
в людџ вже трете українське 
покоління: Провадять за руч-
ќу до церкви, до школи чи до 
садочка ѓвсі:.' пршанучат, єні-
вають їм на сон українські ко-

в СОРОКОВИН дкнь 
з дня смерти ол, пам'яті 

№ж. Андрія П А Л І Я 
довголітнього Директора „Маслосоюзу" 

у Льќоні , 
буде підправлена 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБА БОЖА 
в ПОНЕДІЛОК, дня 19^0 ЧЕРВНЯ 1961 р. 

v..,., v . . в год. 7 :Ш рано 
церкві Непорочного Зачаття — ГКМТРЕМК-ДДТОИТ, 
-на яку ааарош)гсться б. Свівробтгинків. Приятелів 

та Знайомих Г(окШВого. 
ИАСШОСОЮЗНИКИ 

яв 

-чщ (ІЛЛ-ІЃ, розказують казочки, 
— мов ті клопітливі мушки 
бринять та й бринить коло ди-
тячого вушка, не дають ма-
лим американцям забувати 
мову їх далекої, другої Бать-
ківщини. 

В цьому місці хай мені бў` 
де відьмо зѓалаѓй по`давкьо-
му знайомству з табору ‚.Ор-
лик" у Верхтесгадені заслу-
жену громадську діячку й у-
часницю багатьох хорів та 
співанок, ..ГяіПцю" Чайковсљ-
ќу з ФиладедфА, знану й ша-
новану не лише у Филадел-
'.М!. але й у кашіќ Метрово-
лй. Хоч „Бабця" є вже пџа-
бабкою трьом славним ирав-
нучатам і не одну весну жит-
тя має за собою, проте ще ми-
нулого літа енергійною ру-
кою провадила дитячий садо-
доч при ЗУАДК-у, та й цього 
року, мабуть, готується до го-
го самого ‚джабу"! Велика 
моя провина, що я призабув 
віддати tJ5a6ui" шану з наго-
ди Свята Матері; та може Во-
на не погнівається иа.пізньо-
го Івана, що пустив п в газети 
на День Батька†.. 

Ік-ер 
f Гл и.иі кампанії почали бў-

дувати великий павільйон на, 
площі, де в 1964-му році мас 
відбутися Міжнародна Світова 
Виставка. Цей павільйон нас 
коштувати $в мільйонів, і в ньо-
му виставлені будуть вироби 
газово! продукції. 

В А К А Ц І Ї 

ПГІІПНЯТО П Е Р Ш Н X 
Д О Б Р О В О Л Ь Ц І В Д О 

КОРПУСУ МИРУ 
Вашингтон. — 15-го червня 

прийнято перших доброволь-
іпь до Корпусу Миру: 15-ох 
добровольців 'призначено до 
праці на- фермах і до розбу-
дови сіл в Колюмбії. а 12-ох 
до розбудови шляхів в Тан-
ґанаяці в Африці. Всі вони 
не с одружені, і с у віці від 
19-ох до 31-го року. Всі вони 
виїдуть до вншкільного табо-
ру в стеіггі Тексас. де 26-го 
червня почнеться їх вишкіл 
разом із інтими доброволь-
иямн. які будуть прийняті у 
найближчих днях. Інша гру-
па буде вншколюьатися в Рут-
ґерському університеті в Н ю 
Бронсвікў. Н. Лж. В Тексасі 
вишкіл відбувасться прн Тек-
саському коледжі. Добрпволь-
ці переходять докладні тести. 
які стверджуиуть. чи вони на-
даються до заплянованої пра-
ці в даній країні в Африці 
або в Південній Америці. 

Українська хроніка 
Џ Ректорат У к р її іиського 

Вільного Університету поаідом-
ляг.. що.в п'ятницю, 23-го чсрв-
ня 1961 p., в год. 8:00 ввч.. від-
будеться в залі Віртшафтсмі-
шсторіи)м в Мюнхені. Прінцре-
гентснштрассс 28. ЖАЛОБНА 
АКЛДКМІЯ для вшанування 
пам'яті Покійного Ректора УВУ 
проф. д-ра І. Мірчука. 

ф Д Л Я вшанування паи'ятя ол. 
п. ректора Українського Віяьае-
го Університету проф. д-ра Іва-
на Мірчука, відбудеться захо-
дом Делсгатурн УВУ в ЗДА. 
Товариства Прихильників УВУ 
і Наукового Товариства їм. 
Шевченка в З Д А — панахида в 
Церкві св. Юра в Ню Иорку, в 
суботу. 17-го червня 1961 p.. о 
ѓод. 11.30 перед полуднем. По 
панахиді, в год.' 12 в полуднє 
відбудеться в залі ч. 22 Украін-
ського Народного Дому в Ню 
Иорку Жалібне Засідання, 
яке відкриє, проф. д-р О. Анд-
рушків. Проф. д-р В. Стецюк 
виголосить доповідь на тему: 
„Проф. д-р І. Мірчук, як вчений 
і громадський діяч" і д-р Р- Г6-
ліят говоритиме на тему „Проф. 
д-р І. Мірчук і українське сту-
дентство". 

' ч і ч а а ч в — п д я и і и к і ч а и ч 

ЛІКАРСЬКА ОРДИНАЦІЯ 

д-ра Олекси Лятишевсьного 
.чіп Іѓѓ 10-ти вул. — в Ню Порќу, Н. П. 

^ БУДЕ ЗАКРИТА - ^ 
під час ВАКАЦІЙ 

від 1-го до 21-го ЛИПНЯ 1961 р. включно. 

П О Д Я К А 
Голові Центральної Управи „Зорова". 

Павлові ДОРОЖИНСЬКОМУ, всім ЧЛЕНАМ 
„ЗАРЕВА" і всім ЗНАЙОМИМ 

сердечно дякуємо за всі побажання і роадоровлсн-
ня, які наспіли з нагоди нашого шлюбу. 

Оксана і Володимир Б А Н У М 

Paid Ad Paid Ad 

Увага ! Члени Локалу 95 Уваго ! 
при ВАЛЕНШ ДОШВ в ИЮ ПОРЌУ ! 

17-го червня 1961 р. 
ЧЛЕНИ ЛОКАЛУ 95 

— відбудуть — 

ВИђОРИ 
нової головної Управи 

Цс с дуже вая?ні вибори для члс-
нів-украінців. Ми потребуємо своїх со-
лідних представнш.іи у юнії. Такс 
прсдставпнцтво зат`внить нашим лю-
дям кращі умовний праці І нові мож-
лнвості Іншим українцям працювати 
при паленні домів. Таким прсдставнн-
ком. с п. ІВАН ШРАМКО, теперішній 
рекордовип секретар при Локалі 95. 
Він солідно яаступпгться за. нашими 
справами і завжди помагає українцям 
дістати працю прн паленні домів. Члс-
ни Локалу 95! У Вашому Інтересі с 
вибрати цього солідного представни-
ка. активного п гі`омадсько-україись-
кі(І праці! 

Закликаємо усіх членів усі іде-
JOHN SHRAMKO мо голосувати в день 17-го червня! 

Усі голосуймо на бианесояого агента 

п. Івана Ш Р А М К О 
Значіть свій бальот ось так: —' 

BUSINESS AGENT JOHN SHRAMKO 

НОВОВІДКРИТА 
ВАКАЦШНА ОСЕЛЯ 

„ВЕРХОВИНА" 
(на верхах гір КЕТСКІЛ) 

приймає на літне помешкання 
родини з дітьми і поодинокі 
особи, які можуть харчуватися 
v власному заряді. Достава 
харчів забезпечена. Гаряча ft 
холодна вода, ванни і душі. — 
Боигала модерно уряджені. — 
Спітлиці для розваги молоді та 
старших. Телевізія, патефон І 
піаніно. — Озеро до купання І 
ловлі риби, близько. 

ЦІНИ НИЗЬКІ. 
Ближчі Інформації уділяють: 

S- KOSIAK 
EllcnvlUc N. Y. — Tel: 882 J 
або: 

J. HUMENNV 
Clifton, N. J. — PRescott 3-8391 

В околиці українських осель 
СОЮЗІВКИ та СУМ1ВКИ, 
над озером відкривається 

модерні, ізольовані 

ВАКАЦШНІ 
ПРИМІЩЕННЯ 

Приміщення складаються із 
спальні, кухні 1 лазнички (ван-

на 1 душ). — Адреса: 
В. N. SAWCZUK 

EUenvQIe, N. Y., Box 60 
Tel.: hlk-nville 841 Rl 

Дзвонити в Ню Иорку. після 
6:00 год. вечора: WE 3-6082 

POCONO CHARM 
підхоже місце на вакації або 
аікенд для родини. Знамениті 
харчі, басейн, спорт, коні, кім-
натн з приватними і пів-при-
ватними лалннчкями, 3 кімн. 
катедж — відпоч. заля. Ставка 
$42 00 - 45.00 тижнево, літи 
$27.00-30.00. Пишіть: Росоѓю 
Charm, R.D. No. І, SaytorsburR, 
Pa.; Phone: StroudsburR-НатіІ-
ton 1-5788. 

Оселя ім. 0. Ольжича в Лігайтоні 
приймає впнси 

ЛІТЌИ — ХЛОПЦІВ і Д І В Ч А Т 
у віці 7-15 років 

— на --
ДИТЯЧІ Відпочинкові 

ТАБОРИ 
УКРАЇНСЬКОГО ЗОЛОТОГО XPKCTA 

в часі 

від 25-го червня до 27-го серпня 1961 
а також на 

()КРКМИИ (ПРОГУДЬКОВИН) ТАБІР 
для хлопців — у віці 15-18 років. 

- 0 
Зголошення приймають: 

- -Eldorado" 511 W. Girard 
РО 3-6817. 

210 Е. 6th Street, New York З, 

у ФИЛЛДКЛФН: О. І'он гало 
Ave,. Ptiua. Ї2 — Tel.: 

в Н Ю ПОРЌУ: В. і inn, ,„,. 
Tel.: OR -'-M34S. 
Оплата за табір виносить S20.o"v тижнево. 

ХОЧЕТЕ спокійно відпачАти?.. 
Зарезервуйте вже сьогодні місце в горах КЕТСКИЛ 

в оселі Glen Spey Manor 
Вслнкин модерний купааьння ба'`еан.ІОкроиЬЙ басейн 

для дітсА. Довкруги сосіюпнй ліс. До пннаЛму мешкання-
для родини без харчу в новому будинку, в якому с всі мо-
дерні,устаткування, вклнічно з кухнею, хододільнсю і лаз-
ннчкоіо, як також кімнати для Гостей а''харчами. ПовнНЙ 
комфорт, кухня у фахових 'руках. Інформуватись: 

М. B0YCHUK — я Ню Джераі — DRexel 6-1333, 
а також від 25-го червня — Port Jervis, N. Y. — 3"7979. 

-ДуЖЄ ПРИСТУПНІ ЦІНИ і ні в с і х . 

ПАНСІОН 
B R O O K V A L E L O D G E 

в мачьовничнх "BLUE MOUNTAINS" в околиці 
Saugerties, на початку прекрасних rip CATSKILL. 

Ролположсний на власнім 61-акровім обширі шпилько-
пого лісу, вимріяний спокій для пранднпого відпочинку. - -
Купіль т річні, різні ролрнпки. С'мячпа, добра І :ідорова 
кухня. ВішаЙмасться кімнати з полннм утриманням. 

ЦІНИ Д У Ж Е УМІРКОВАНІ. 
Сезон розпочиішстусл ЛО-го червіш. З памоплснням прошу 

звертатись на адресу: 
LF.ONID WRONSKYJ, BROOKVALE LODGE 

R. F. D. 1, Box 255 Saugerties, N. Y. 
Tcl.: CHerry 6-2587 

j j 5 s a i 3 e e M t = B 3 K x a e c i P i a = ; x a v s a a i a j = r e i i : 
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BEL AIRF FARM 
Jeffersonvitle — RD 

Sullivan County, N. Y. 
Tcl.: JcffcrsonviUe — 326 R 1 

Час на Ваші ВАКАЦІЇ на селі, 
присмна атмосфера, відпічніть 
з присмиіспо на наших ЛЯ вк-
рах полян І лісу, стодола, всл. 
басейн, озеро риболовля, всі ѓо-
родові спорти, включ, з Shuffle 
Воппі. Badminton і т. д, , відпоч. 
заля. танки, гри, фільми. ГЧхлов. 
будинок, боигала, апартам. на 
приватне господарство, великі 
кімнати, прив. і пів-прнв. лаз-
нячкн, - вел. їдальня, доск. до-
машня кухня ,і власне печиво, 
ярнна з городу, свіжі яйця, сні-
дання, близ. склепів І церков, 
спец, низькі ціни для родин. — 
Виїдемо по Вас до поїзду, або 
автобусу. Пишіть по-англіАеь-

кн по брошуру. 

Mrs. С BASS 

Проведіть свої 
В А К А Ц І Ї вад МОРЕМ. 

серед зелені лісів. 
Кімнати в приступних цінах. 

Всі вигоди до варення. 
Писати на адресу: 

Н- GOOD 
38 Highland Avenue 

Highlands. N. j . 
або телефонуйте: ES 3-1782 

Найкращо мо`нето пронести Ваші 
ВАКАЦІЇ В ГОРАХ КЕТС`КІЛ — ГАНТКР. 

Маймо до лннпймлеішл просторі кімнати, з уживанням 
кухні на сезон, тиждень або "weekend". Хата положеив над 
річкою серед смерекових лісіѓ, в чудовій околиці гір Кстс-
кіл. По Інформації прошу телефонувати: 

Г. А. н і ` .гг .кпкці , — нќ. Порк — т с л . : К1 8-2957 
або Hunter — тел.: 4625 

.——т-w`mчгттттmm ^ W ^ W W W W B B B B B : 

ВАКАЦІЇ В ГОРАХ ADIRONDAK, 
над чудовим озером Lake George в „MONACO MOTEL". 
Для гостей великі, модерно улаштовані кімнати з тсле-
ВІзорами. і прнват. лазннчками. Кімнати з ќуми`ю і холо-
дільником. Прнпатна пляжа. Спортові гри. Ціни приступні 
По ІнфпрмпцП писати: 

MONACO MOTEL — DIAAIOND POINf, N.TT. 
влцсіінкн H. 1 T. УГКРИ. 

ВАКАЦІЇ в горах Кетскіл 
можна провести приємно 

в БІЛОМУ ДОМІ (White House) 
ACCORD, N. Y. — 4 милі від Союзівќќ. 

Великий фільтрований ВАСЕН. — Гірська РІЧКА. — 
Добірна КУХНЯ Ціни ПРИСТУПНІ. 

Замовлення зголошупатн в Ню Порќу на тслоф.: EV 3-1830 
або від 1-го липни на адресу: 

WHITE HOUSE — Accord, N. Y. 
Тел еф.: Kerhonkson 8018 М 

TURKEY FARM INN 
Intersection Routhes 206 A 24, Chester, N. J. — TRinity 95521 
Індик — Стсйки —- Риба Перекуски Коктейлі — Обіди 

та великі автобусові групи і ќлюби. 
(Закрито в п'ятниці). 

^^Г^ндТМ'^'""'ТТ"чГ?Г^"^'^'^^ 

Організації: УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ НЕДІЛЯ, 25-го ЧЕРВНЯ 1961 ТОРОНТО, площа С. N. EXHIBITION 

ХІІ-та ЗУСТРІЧ-ЗДВИГ УКРАЇНЦІВ НАНАДИ І АМЕРИКИ 
НАЦІОНАЛЬНА МАНІФЕСТАЦІЯ У СТОРІЧЧЯ СМЕРТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І ДВАДІШТНРІЧЧЯ АКТУ 80-го ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ. 

Вперше в Торонті — 
„КАВКАЗ" О. Лгодкевичя, 

ѓі уплело хорів і гнмірппічнпї прќостри! 
" -^— 
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Зі Спорту 
„ Т Р И З У Б - ФИЛАДЕЛФІЯ 

ЃРАС В` НЮАРКУ 

П'єса М. Підгірянки .‚В чужому пір'ї" 
у Филаделфії 

Потрапивши випадково на Оранський, декорація сцени і 
ір'ї. світло - Богдан Казанівсь-виставу п'сси „В чужому пір 

'що відбулася в залі ќлюбу кип-
Горожан у Филаделфії, я був Зайве доводити, що нам по 

д е н ь ї е ї й р і і п а л 7 н и 2 2 ' І ї а - ` 1 П р " С М Н О в Р а ж е н н й - "всклад- трібний постійний театр мо 

Відновлюється дискусію довкола Берліну, 
як „вільного міста 

Вашингтон. — Лідер демо 

,И 

Ікратично! більшости в Сенаті 
Майќ Менсфілд виголосив 
минулу середу в Сенаті про-

гаииямн за чемпіонат ЗДА та' ^ „ С Ю , Ж ^ , І Г #Я%%'К ? ^ З ? І ? Х ^ ^ І ^ ` ^ у , в якій м. і. заявився за їх Чашу тутботісти Т О И З У - І " ^ Д 0 п о с Т а в и u силами Ді- і театрал ьнітвори для молоді 
Лп-` з^тоіїѓться в Ніоапку V J S ? І."олоді старшого віку, старшого віку виховують не 

3 Обидві групи виконавців, мо- лише виконавців, але і ѓляда-1 
ба 
місцевим професійним порту 
гальським клюбом — Прпчу-
гіз`Ф. К. в грі за першенство 
Американської Футбольно! Лі-
гн- В змаганнях за мистецтво 
цісї Ліги „Тризуб" веде без-
конкуренційно і вже мабуть 
нічого ве стане йому на дорозі 
до здобуття чемпіонату Ліги. 

В неділю, 25-го червня від-
будуться у Филаделфії фі-
кальні змагання за чемпіонат 
і Чашу ЗДА між вашими фут -
болістамн „Тризуба" та дру-
жиною „Лос Анджелес Скате", 
про що точніше буде подано 
пізніше. (в. с ) 

и Г А Ц І 
HELP WANTED MALE в 

Кваліфікованого КУХАРЯ 
(Chef) і; 

Готелевого СЛУЖБОВЦЯ 
(Room clerk) 

затрудннть на літній селон ве-
лвка вакаціпна оселя. Добрі 
умовинн праці. Зголошуватись. 
Із поданням кваліфікацій та 

рекомендацій, під: 
"CHEF" або 'ROOM CLERK" 

P. О. Box 76 
Jersey Cfty 3. N. J. 

LATHE HAND ENGINE 
Цілковитий, досвід. 
Самостійна праця. 

SUPREME 
EV 8-3738 

Mr Bienslock 

II P A II Я 
MALE and FEMALE 

9 
9 

Пошукується 
ПОМ1ЧШІЦІ 

або ПОМІЧНИКА 
до кухні до 

Платня 
пенсіону в горах, 
після умови. 

Телеф. Ню Порк: 
GR 3-6696 

Р О З Ш У К И 

Маруся- Підгурська 'пошукуќ 
свого хрестногоі тата, 

- -ДМИТРА, м.` ї'м і і. і А . 
що перебував в Німеччині у 
Регеіісбурзі, а 1949 р. виїхав ди 
лMi-i.in.il Хто знав би про НІ... 

і .'і. прошу II їїѓ.і пі на адресу: 
Mary PIDGURSKY 

7Ю so. 18th Street 
Newark S. N. J. 

Лупўите а мяпригмсгьах 
що огџл'пицютьсн 

в „СчоЛпт' 

в REAL ESTATE # 

WOODHAVEN 
К-і.імн. ДІМ, мур., відокрсмле-
ЧиЙЯг 4- ґараЖІ.. — $1,7,750. 

2-рОд. ДІМ,' мур., крамниця, мо-
дерний. великий дохід. Ціни 
$25.000. 
AMERICAN HOME REALTY 

84-14 Jamaica Ave.. VVoodliavcn 
Hickory 1-5220 

НОВИЙ, мурований 
Д І М , 

в гарній околиці 
PORT CHARLOTTE — 

SARATOGA, 
близько моря. Сосновий ліс 
і пальми. Ціна — $7,500. 

Готівки — S750. 
ПАРЦЕЛІ на ПРОДАЖ. 
$10 готівки, $10 місячно. 

Телеф.: LT 1-3400 
OR 4-6348 веч. 

продає: Степан ОЛККСІВ. 

лодші і старші, творять сдн- чів. 
ний ансамбль, який зацікав- М е н і здасться, що вистава 
люс грою глядачів будь-якого п-сси з чужому пірТ' у Фила-
віку. Це залежить не від са- ДЄлфії дозволяє сподіватися 
мих акторів, але від гарної хо- с т в о р ення постійного театру 
реграфічної частини, с п і в у , М О Л О Д І ЯКИЙ об'єднає молоді 
акомпаніяменту, строїв та де- т в о р ч і 'театральні сили. 

offoSSSSSi'STi^ -СУ. " Р ^ ю ч и над „остано-
Г о л у б о в ська, фортепіян — вою вищезгаданої п сси-
Ірина Сумова, хор — Юрій Сергій Крашенінніков 

Виставка українського мистецтва 
в Університеті св. Бонавентури 

За час мойого 48-літнього 
побуту в Америці та понад 
100-літнього існування Універ-
снтету св. Бонавентури, що 
його ведуть оо- Францішканч, 
оце вперше заговорено тут 
публічно про Україну. Пані 
Віра А. Томќів, дружина Д-ра 
Богдана С. Томкова, професо-
ра в цьому університетіѓ влаш-
тувала виставку українського 
мистецтва в бібліотеці універ-
снтету. Виставка тривала від 
15 березня до 15 квітня 1961. 
Заступлені б$ціи: вишивка, 
різьба, писанку кераміка, ки-
лими та видання про україн-
ське мнстеі$гво в англійській 
Мові. Місцева преса помістила 
репортажі та знимку із вис-
тавкн. Виставка була призна-
чена в першу чергу для сту-
дентів та професорів універ-
ситету. Вона викликала, внас-jC 
лідок репортажів у пресі, за-:џ 
цікавлений, про що свідчать 
підписи відвідувачівамерикаи-
ської публіки із Оліну, Бред-
форду, Куби. Вестону, Саля-
манки. Гіндсдейлу, Рак Ситі, 
Велленсвіллу і інш. Відвіду-
вачі розпитували про видання 
з історії України, мистецтва 
та прохали інформацій про те-

перішню політичну ситуацію 
в Україні. Деякі робили кр-
пії взорів ВИШИВОК та планів 
побудови українських церков-
Публіка виявила бажання, 
щоб ту виставку повторити лі-
том в Оліні. 

Мені, колишньому учителе-
ві української мови на курсах 
для наших дітей та бувшому 
організаторові українського 
хору в Оліні, було приємно 
б а ч и т и заІнтересування із 
сторони американської публі-
кн моєю Батьківщиною. 

Михайло Луцншнн 

:он.чепщю перетворення ш-
лого обширу Берліна — за-
чіднього і східиього „у 
пільне місто", що -було 'б у 
вірчому міжнародному управ-
пінні. Міжнародне військо ма-
іо б тоді гарантувати досту-
:ш до міста з Заходу, а одна-
ово НАТО. як держави т. зв 

варшавського пакту мали 6 
гарантувати той став, пря чо-
му однаково Західня, як Схід-
(я Німеччина мали б' поста-
чати грошові засоби для бер-
іінського бюджету. Сенатор 

Менсфілд застерігся, що вів 
іе виступає, як речннк свосї 
іартії, а персонально, але 
гой його виступ викликав 
відразу різку - реакцію збоку 
№ох республіканських сена-
горів. ДЖекоба Джевѓтса із 
Ню Иорку і Гю Скотѓа з Пен-
и. пісні і, які натаврували ѓю-

`о. як шкідливого для амери-
сансько - німецьких взаємин 
.'іч у тому, що коли з подіб-
інм проектом сен." Менсфілд 
інступнв був в лютому 1959 
юці, то він стрінувся з гос-
грою ! критикою в Західній 
іімеччняі. -Правда; проект 
:ен. Менсфілда далеко відбі-
гас від проекту Хрущова, що 

гхххх 
и 

-

REAL ESTATE 

ДОМИ на ПРОДАЖ 
І-рол., біля Бронќе парку. 7 

кімнат. 50 X 110, гараж 
на б авт. за $15.500. 

J-роДр^м)ф.. біля (irainl Соп-
'. course. 2 апартаменти віль-

иі. за $15.0.'. і. 
Л-род.', недалеко Зоопарку, 

:іа S26.000. 
2-род.. мур., а гаражом на 

верхньому Вродвею, за -" 
$20;500. 

Іб-)м)д., з 2-ма крамницями 
на б-ifi вул.. біля Еве. "А". 
Рент $8.000. Ціна $40.000. 
Доми дають добриѓі дохід. 

Вигідні умови сплати. Готів-
ка за згодою. Є на продаж 
'шгато інших домів. 

DRU{B A REALTY CORP. 
. 3450 Broadway. N.Y.C 
(між 140-141 вулицями) 

AU 1-0194 WA 64777 

И І Н І И Я Я 

Барбара ВОРД: 

П'ЯТЬ ІДЕЙ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ СВІТ 
ЗМІСТ: ПЕРЕДМОВА 

НАЦІОНАЛІЗМ 
ШДУСТРІЯЛІЗМ 
КОЛОНІЯЛ13М 
КОМУНІЗМ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ 

хоче залишення Східнього 
Берліну під комуністичним 
іравлінням а перетяорення 
у „вільне місто" тільки зя-
-.ідиьоі частини того міста 
Чле Західня Німеччина рішу-
іе відкидає всяку концепцію 
юзмежоізуиання п р о б л.е ми 
'нфліну від проблеми цілої 
Кімеччини та закріплювпинл 
геперішнього поділу Німеч-
чинН. Тому і Хрущов і Захід-
чя Німеччина відкидають про-
:кт сен. Менсфілда Ќоме нта-
горя лякаються, що промова 
УІеисфІлда, з уваги ва його 
іідерське становище, може 
погіршити виборчі ш а н с в 
Аденауера, як союзника ЗДА. 

# У Парижі І п Лльжирі по-
. илнлась акція однвково му-
сульманськнх. як правнх фран-
цузькях терористів. У ппри.іь-
кому готелі, замешколому го-
ловно4- ольжирськими арабами, 
внбухла сильна бомба, яка по-
ранила 20 осіб. Знову ж в Аль-
жирі впродовж останніх кіль-

кох дніп лѓинуло 13 осіб І були 
ранених 54 внаслідку -бомбових 
атентатів. 

НАЙБІЛЬШИЙ ВИВІР 
І н ю ПОРЌУ 

GERMAN Hi-Fi 
GRUNDIO : BLAUPUNKT 
SAFiA - TELEFUNKEN 

Знижені 
AIR CONI 

ціни на 
MTIMNINO 

Обслуга німецьких фахівців. 
GERMAN Hi-Fi CENTER 

1574 3rd Avenue (88th St.) 
New York City — AT 9-6609 

Все побажаний ДАРУНОК ....;-. 

ХАРЧОВА ПАЧИА ДО СССР 
ДАРОМ ДОСТАВА. — ПОМІРКОВАНІ ЦІНИ. 

Жадайте наших цінників в ўќраЃйській мові. 
G R A M E R C Y — відкрито: 
118 East 28th Street Понеділок до п'ятниці 9-5:30 
NEW YORK CITY Закрито в суботи І неділі 
Tel.: MU 9-0598 під час літа. 

CosmosTravelBuerau 
проголошуѓ ` 

в 1961 подорожі до 
Краю, 

щоб пвндітн мігта та 
ВІДВІДАТИ с в о ї х 

КРЕВНИХ. 
Спеціяльні групові подорожі 
ЛІТАКОМ або КОРАБЛЕМ 

МІСЦЕ ОБМЕЖЕНЕ. 
Треба скоро резервувати. 
Також полагоджусмо 

спроваджений кревних 
із Краю. 

За подробицями й Інформаці-
ями пишіть або телефонуйте: 

COSMOS TRAVEL 

^ U J I T , U J BUREAU, Inc. 
45 West 45th Street 

NEW YORK 36, N. Y. -
Phone: Circle 5-7711 
Найстарша І найбільш 
відповідальна агенція 

подорожей. 

ВРАВТМІНТ І Т О І І 

48 Е. 7th St 
r d OR 3-3550 New York CJtf 

УКІ'АШСЬКА КЕРАМЯКА 
з „АРКИ" 

(гуцульська Л взорн вишивок) 
— прикраса Вяіиоі хятн 

ПОЩО ТРАТИТИ ЧАС 
НА ПИСАННЯ АДРЕС? 

t ^ 

різних 
мовах 

з 
емблемами 
внробляс 

ROMAN IWANYCKYJ 
2У05 Wilkinson Avenue 

Bronx 61, N. Y. 
Тел. вечорами — ТА 8-9740 
Печатка з т`реснлкоіо $'--00 

Є SERVICE DIRECTORY 

Платне огилошсннл. Виіад и 
ЂМЛЄПШЯ риж noflODOJKHOPO. 

Обкладинка М. ЛЕВИЦЬКОГО. — Сторін 145. 
Ціна: $2.50 

Замовлення і належність слати:, . j ,, t 

Svoboda Bookstore ` 
Л9 O K A N n STREET JEf iaKY ОЃЃТ І . К . Х 

%, VACATION - RESORTS — 

11А ПРОДАЖ 
у MAPLEWOOD, N. J. 

однородннний 
ДІМ 

7 кімнат, ґараж, площа 
50 х Ї00. $18.000. 

01 Mortgage. 
Телефон: 

SO 3-4274 (вечером). 

ULSTER HEIGHTS, N. Y. 
75 акрів ЗЕМЛІ 

на фарми, бонгала, апартамен. 
-и. приватне о з е ^ . касино, — 
іродасться Із втратою. Телефо-

нувати по год. 7:00 вечора: 
PResident 3-6077 

Доми — Інвестицп - Морґеджі 
Ф OZONE PARK, Woodhavcn — недалеко української дерк-

ви, 2-род. ДІМ, 5 і 5 кімнат, з городом 1 гаражем, 1 бл. 
до сабвею. Ціна $18.500. 

9 Там же: ноні 2-род., мур. ДОМИ, всі з гарним городом 
і гаражем. Ціна від $29.003 вгору. 

ф BRIARWOOD — чудова околиця. З 0л. сабвей 2-род. 
огібияк, 11 кімнат. 5 для власника і S175.00 ренту. Ці-
на $25,500. 

9 BROOKLYN — 9-род„ мур. дім. баќсові кімнати, мар-
мурові сходи, річний рент S6.160. Ціна $27.000. 

Џ ASTORIA — 12-po.t.. мур. дім. баќсові кімнати, рент 
$7,500. Ціна $12.000. 

9 FLUSHING — 3-род.. мур. дім. 5 кімнат для власника 
плюс $250.СО рент. Ціна $35.500. 

КУПЎИТЕ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ФАХОВІ. ВЮРА! 

UNITED REAL ESTATE CO. 

В. КУЗЬМИНСЬКИРІ 
170-13 Hillside Avenue — JAMAICA, N. Y. 

Tel.: OL 8-6330 

T0RPESFIELD 2m Ь ^ " І Ѓ 1 4 8 ^ 
HA1NES FALLS, New York T , A C " ^ w , e 

GALA 4th ,oi JULY WEEKEND 
ICL. MEALS WEEKLY 
ILL D A Y S ! s q o per person 5 AQ ^ 

per person from OL trom 'ѓО 
ЇЗДА НА КОНЯХ НА МІСЦІ. 

Всі спорти. Тенісові корти на всі' погоди. Васепн. Квроіи-П-
ська І американська кухня. Кімнати а терасами. комши:а_ 
прнв. лазнячки, роявагд% типі.іі, ллоиіа ло .чабечн длл^да^. . 

ПИШІТЬ або телеф. — For res. саИ (collect) 
HAINES FALLS ^ 474 or Inform- N. V. Office: LO 8-07^0 v 

ПЛАВАПТЕ ДЛЯ СВОЄЇ ПРИЄМНОСТІ 
І З ПОЛЕГШОЮ ЗДОРОВ'Я 

в гарнім їй тичинковім центрі БРУКЛІІНУ І КВШС`У. 
Bt;e для ЃПІКНІКІВ. Запрошується ПРИВАТНІ „ПАРІ". 

Вннанмагл`ься на с с о н шафи і локерс і до ."амикання. 

Cypress Hills Swimming Pool 
Jamaica Ave. A Crescend Street 

CYPRESS HILLS, RIDOEWOOD — BROOKLYN 
Cvnrefw Hills "L" Station lamaica — Broad St. Line 

Г. v ( і u 11 відкритий ЩОДЕННО — віл год. 1П:00 ранку. 
Щадіть гроші - придбайте сезонові білети. 

АР 7-0788 

З БІЛЬ ШЕРП ДИВІДЕНДИ! і 

річно 
КРЕДИТОВАНЕ, 

АБО ПЛАТНЕ 

2 РАЗИ В РІК. 

Починаючи 1-го липня 
9 Ощадності, забезпечені до $10,000. - ' 

ч-щ frr^ouu. одержані до 15-го ЧЕРВНЯ 19в1 р:, будуть W V 
процентувати нові дивіденди від 1-го ЧЙРВНЯ: 

^ - ? 1 Р а д о приймаємо нові коита, від ^ 1.00 вгору. у { 

and LOAN ASSOCIATION 
138 МАЌКЕТ ST. (бл. MAIN) PATERSON. N. J. 

Вѓдкрнтб ЩОДЕННО — від 9-ої рано до S-ої пополудні 
Також у П'ЯТНИЦІ — від 6-ої до 8-ої вечора І Ш9Щ 

ЃІ 
. { ` . ДЛЯ. ВАШОЇ ВИГОДИ: 

ОЩАДНОСТЕВІКОНТА — РІЗДВЯНІ ЮЩАДНОСТІ — ВЛКЛЦІИНІ -^'ЃІПО-
ТЕЧНІ ПОЗИЧКИ — ПОЗИЧКИ НА ПОЛІПШЕННЯ ДОМУ — ПОДОРОЖНІ 
ЧЕКИ - - ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ — ПРИЙМАННЯ РАХУНКІВ ЗА ГАЗ, ЕЛКК-

ТРИКУ І ТЕЛЕФОН — ВОГНЕТРИВАЛІ СКРИНЬКИ. 

T.V. РЕПЕРАТУРИ 
С т е п а н Ї Ї А Т Е И Ч У К 

600 W. 192nd Street 
New York 40, N. Y. 

LO 8-6273 

JOSEPH STANISZ 
BUILDER-CUSTOAl HOMES. 

Shingling — Siding — Alterations. 
Violations Removed — Storm 
Windows — Excellent Cabinet 

-чМвкег. 
Чиndreds of Satisfied Customers. 
LOW Rates — FREE Estimates. . 

66 11 79th Street 
Middle Village. L. I. 

DA 6-0629 ' 

шліть 
ГРОШІ до КРАЮ 

Гроші — це найбільш 
побажаний дарунок. 

Наша попа ставка $1.11 аа 
новий рубель, що означаа 

В НОВИХ РУБЛІВ 
з а $іо.оо. 

Ексггресова достана до 2-ох 
тижнів. Повна гарантія ОфІ-
цінні посвідки відборця. — 

Кошти пересилки: 
Кожна сума до $30.00 — $3.00 

понад $30.00 — 10%. 
ШЛІТЬ ТАК ЧАСТО. 'ЯК 

ТІЛЬКИ МОЖЕТЕ. 
GRAMERCY — Dept. S 
New York Citv: 118 Г.. 28th St. 

Room 906, Tel.: MU 9-0598 
Newm-k. New Jersey: 

744 Broad. SU Room 925 
Фірма,MEU: дозвіл Департа-

менту Банків 1 забезпечень 
та бондована на $20.000.Щ' 

І О І І К р н д т і і ` Г9ДнііДуСі!С 
Ііоі№тілок ДЬ п'ятниці'9-5:90. 

-Під. час літи злі.пяі'и.— 
в суботи І игдІ.-гі. 

Є PT'NEKAL HOME' 

АКРИ вік око є 7 Л 0 :{Л 

СУХО V ' І ' АКР 
Акуратно поміж New Sunrise Highway Extension і New York 

to Rivcrhead Expressway. 
Недалеко нова фабрика д.ін uіўкаючих праці. Висока 

потенціональна варті'ть грунтів на Лонѓ Апленді вказус 
нідразу купцеві, що варта інвестувати туди таку ўнизьку 
ціну. Земля, яку ми продали п'ять років тому за $99 за акр, 
коштўе тепер по $3.000 за акр. Не пропустіть цісї золотої 
нагоди. ІНВЕСТУЙТЕ НКГАПНО! 

$49 ЗЃО ГИ — по S10 МІСЯЧНО 
Зразковий „бонґало" мри lcricho Turnpike, Rt. 25. — Я miles 
past Smhhtown. Also NEW OFFICE on Jericho Turnpike Rt. 25. 
— 1 mfle east of Smithtown Bypass A 3v6 lericho Tpk., Selden. 

K. H. LEEDS — LAKE RONKONKOMA, L. I. 

Відвідайте Рідних І Приятелів! 
Подорожуйте вигідно і комфортом популярним 

КОРАБЛЕМ 

M.S.BATORY 
GDYNIA AMERICA LINE, з канадійських портів до 
Савтгемптон, Копенгаґи і Гднв' над Балтикоќ 
(Польща), а звідтам поїздом або автом до всіх 

частин Східньоі Европи. 
BATORY — це модерний, бездоганно чистий корабель з 

, просторими, чудово ўдекорованими публічними залами І 
комфортовимн великими кабінами. На кораблі сердечна гос-
тинність, традиційні досконалі харчі, чемна обслуга, все 

готова на ўслуги і поміч для пасажирів. 

6 ще місця на виїзд з Монтреалу : 
10-го серпня. 

„ОЩАДНОСТЕВИИ СЕЗОН" — відпливи-
8-го ВЕРЕСНЯ. 6-го ЖОВТНЯ, 7-ГО ЛИСТОПАДА 

Зарезервуйте ТЕПЕР на Різдвяну 
подорож з КВІБЕКУ — 

5-го ГРУДНЯ. 

275 фунтів вільного багажу. 
За резервацісіо й інформаціямн зайдіть до свого місцевого 

агента подорожей або 

GDYNIA AMERICA LINE 
220 Bay Street TORONTO 1, Ontario 

'--

4 i 

ЃТАЧКИ - ДАРУННИ ДО НРАЮ 
PACKAGE EXPRESS ft TRAVEL AGENCY, Inc. 

(Licensed by U S S R ) 
ДОСТАВА пачок ГАРАНТОВАНА, а також підпис відборця. 
Для вигоди клієнтів при канцеляріях нашої фірми великий та 
різнородний вибір ТОВАРІВ Н4ПКРАЩОІЯКОСТИ. Фірма від-
крнта щоденно від 9-ої ѓод. ранку до 6-ої веч.; в суботи і неділі 

від 9-ої ранку до 4-ої по йол. 
НАШІ ВІДДІЛИ: 

BROOKLYN. N. У. — 1530 Bedford Avenue (cor. Lincoln Place) . . . . IN. 76465 
4 IN. 7-7272 

NfcWARK, N. J. — 312 Market Street Ml. 2`2452 
A Ml. 2-1681 A BO. 9-6992 

NFW YORK 3, N. Y. - ^ 78 Second Avenue OReson 4-1540 
PHILADELPHIA. Pa. — 631 West Girard Avenue PO 9-4507 
ROCHESTER 5, N. Y. — 558 Hudson Avenue BAker 5 4 2 1 0 
LOS ANUELES 4, Calif. — 107 So. Vermont Avenue ОЃпќіѓк 5-6550 
CH1CAQO 22. IIL — 1241 No. Ashland Avenue HUmbolt 6-2818 
BALTIMORE 31. Md. — 1900 Fleet Street Dickens 2-4240 
OCTROI", 12. Mich. '— 11601 Jos. Campau Avenue . . . . TOwnsend 80298 
HARTFORD 6. Conn. — 643-47 Albany Avenue CHapel 7-5164 
SPR1NGFIF.LD. Mass. — 220 Worthmgton Street REpublic 2-7163 
SOUTH RIVER, N. J. — 46 WWtehead Avenue CUfford 7-6320 
SYRACUSE, N. Y. — 1409 W. Genesee Street HArrison 2-5386 
CLEVELAND 13. Ohio — 1028 Kenilworth Avenue PRospect -1-0696 
JERSEY CITY, N. J. — 303 Grove Street, Corner Wayne Street 

(near Hudson Tubes) HEnderson 5-6368 
ALLENTOWN. Pa. — 126 Tllghman Street . . . . : '.. HEmlock 5-1654 

John BaSaschak 
повідомляє, про відкриття, 

НОВОГО ВІДДШУ 
STUYVESANT ' 

PARK CHAPELS 
191 Еве. "Л", піг Іст 12 вул. 

НЮ ПОРК. 
Три великі модерні каплиці, з 
охолодженою системою. Вели-
чаві похорони за низьку ціну. 
ОБСЛУГА ВДБНЬ І ВНОЧІ. 

САпа! 8-4848 

і іф09У0ФФФ4ІФ9Щ І 

і На День Батька — на літо! 
І DUNLEY HAT SHOP 

Ї1ВАН НОВАЛЬЧИИ 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

j ЗАЙМАЄТЬСЯ ПОХОРО-
HAM1I В CTEIITL 

New Jersey r 
Щт приступні для вѓіх. 
Обслуги чінчіа Л найкраи(а. 

і У ліпкі тќу СМУТКУ В родимі. 
КЛИЧТЄ, ЯК В ДЄЯЬ, тлі. І 
в ночі: 

John 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET 

(cor. Warren Street) 
JERSEY CITY 2, N. J . 

To!.: HEtiderson 4-5131 ####і#############^^########A 

'чаздаь^1 

14 SAINT MARK'S PLACE NEW YORK CITY 
(ICT 8-MB вуЛч між Z-S Квеню) 

МАЄ НА СКЛАДІ великий вибір ЛІТНІХ КАПЕЛІО-
ХІВ від $1.05 та бЬіьше. Масмо також великий вибір 
імпортованих КАІІКЛЮХІВ і (ОЛОМ'ЯНІІХ. найкра-
щої якости, в різних кольорах і найновіших фасонів власного ВИРОВУ та відомої марки 
КАПКЛЮХИ — К N О X. Кожітй капелюх гарантований. — Куплений у нас капелюх 
чнстнмо фабричною методою. Пригадуємо, що у нашому відділі ЧОЛОВІЧОЇ ГАЛЯН-
ТЕРН першої якости різнородні СОРОЧКИ, 100% cotton, знаної марки "JANSON". Всі 
сорочки гарантовані в пранні. У великому виборі також: ДОЩОВИКИ, ПАРАСОЛІ, 1м-
портовані СВЕТЕРИ, КРАВАТКИ, СКАРПЕТКИ. ПАСКИ. ШАЛИКИ й інші літні речі. 
Просимо зайти та переконатись про влсоку якість матеріялу та низьку фабричну ціну. 

9 Отвореяо ЩОДЕННО до 8-ої веч. в СУБОТИ до 10.00 9 
— ГОВОРИМО ПО-УКРАЇНСЬКИ -

Слухайте- вашої радіопередачі кожної СУБОТИ 
Романа МАРИНОВИЧА. 

на украІяеькШ програмі 

;^V^V^^^V^V^VS'Vs{AS'43 '43AS?^ 

Ly twyn SE, Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА 
Ot4f Services Are Available 

Anywhere in New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

IRV1NGTON, N. J. 
NEWARK, N. J. 

ESsex 5-5555 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займасться похоронами 

n BRONX, BROOKLYN, NFM 
YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована температура 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel.: ORchard 4-2568 

-


