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ЗАПОВІДАЮТЬ ПРИЗНА-
ЧЕННЯГЕН.ТЕЙЛОРАНА 

ВІЙСЬКОВОГО ДОРАД-
НИКА БМОГО ДОМУ 

Вашингтон. 
Дому надходять вістки, що 
Президент Кеннеді плинўі: 
відновити пост особистого 
шефа штабу в Білому Ломі, 
який був би головним дорад-
ннком Президента, що с го-
ловннм комендантом всіх 
збройних сил ЗДА. Таке ста-
новнще існувало за презнден-
ТІВ`Ф. Д. Рузвелта, і Гаррі С. 
Трумана, але президент Ан-
зенгавер його скасував, бо 
сам був генералом. На цей 
пост Кеннеді мас наі'шенува-
тн емеретнваного генерала 
Максвелла Д. Тенлора, який 
мас 59 років, і який був в ро-
ках 1955 - 1959 шефом штабу 
армії, а тепер с зайнятий в 
Центрі ім Лінкольна в 
справах мистецтва в Ню Иор-
ку. Недавно президент Ќєн-
НЄДІ покликав ЙОГО на пере-
ВЄДЄНИЯ контролі Централ ь-
ВОІ Розвід чої Аґі-нці ї у з в'я з-
ку з невдалим висадом на Ку-
6І, ЯКОЮ керувала ця Аґен-
ція. Під час урядування Ай-
зенгавера 'ген. Тейлор увесь 
час вимагав, щоб ЗДА не 
зменшували числа ваяків В 
армії, яка повинна бути здіб-
ною відбива†й ворожі так 
звані малі війни. Головний 
дорадник Анзенгавера Шер-
мав Адамс заявив, що ген. 
Тейлор спричиняв часто кло-
потн Президентові, і це було 
прнчиною того, що вія вчас-
но відійшов на емери'іуру. 
Президент Кеннеді логоджу-
сться з тим становищем ген. 
Тенлора', щоб скріішти назем-
ні збройні сили ЗДА, щоб 
ця країна мш`ла -а успіхом 
брати участь у малих війнах, 

ї Білого і які ворог готов спричинити І 
різних запальних місцях у 
світі. В цій справі його під-
трнмус теперішній голово 
Об'єднаних Шефів Штабу ге 
нерал Лемніцер. Дехто побою 
стьсл, що найменування ген. 
Тейлора на особистого шефа 
штабу Президента відновить 
давніший спір за те, чн осо-
бнстий дорадник Презнден-
та, як це було за президенту-
рн Ф. Д. Рузвелта, військовим 
дорадником якого був адмі-
рал Віллілм Л. ЛігаД, мас ді-
литися обороною ЗДА із де-
па(ггаментамн оборони і дер-
жавним департаментом. Про-
ти такого стану мав тоді за-
стережевяя Конгрес. Але- сяо-
діваються, що тепер справа 
внглядас дещо інакше, бо 
давніше був один шеф штабу 
для всіх збройних сил, а те-, 
пер, крім голови Об'сднаннх 
Шефів Штабу, с ще окремі 
шефи штабу для всіх ро-
дів зброї: армії, летунства і 
фльоти. У зв'язку з невдалим 
висадом яв Кубі сенатор-де-
мократ is Теннесі Алберт Гор 
гостро критикував шефів 
штабу, але Президент після 
того разом із ними (ротоѓра-
фувався, чим виявив їм свос 
довір'я. Однак вістка про те, 
що Кеннеді плянус займеву-
ватн собі окремого військово-
го дорадника свідчить, що 
Президент хоче мати при со-
бі окрѓмого військового до-
радника, яким мав би бути. 

ДІЯ скріпила б стаЯовяще Ві-
лого Дому у яідяошвммі до 
департаменту оборони. 

Комітет Трактори за волю відкинув 
домагання Настра 

,-. Дітройт. - - Комітет Трак-
торп за волю 19-го червня від-
КЯЯув домагання кубинської о 
диктатора Кастра. який дома-
гасться за 1200 полоненнх 
500 великих бульдозерів, ЯКІ 
вартують $28 млн. або 1000 
менших тракторів, які ма-
ля б вартість також $28 міль-
йонів. Комітет через своїх де-
легатів повідомив Кастра, що 
він радо перешле Кубі 500 
тракторів, потрібних для та-
мошнього фермерства. Але 
Кастро заявив, що він вима 

число менших тракторів, яке 
коштувало б принаймні $28 
мільйонівў Комітет вислав де-
лешу Кастрові, в якій подано 
п'ятницю 23 червня ЯК ре-
Ченець, до якого кубвнськнй 
диктатор мас дати відповідь. 
Спочатку ' Кастро домагався 
тракторів для рільничих 
праць.- Комітет погоджусть-
ся вислати такі трактори. Те-
пер кубинський диктатор хо-
че великих бульдозерів, яких 
можна вживати і до війсьно-
вих будов і тому Комітет 
Тракторів за волю відкидає 

гас 500 бульдозерів, або таке збільшені вимоги Кастра. 

Іграшковий підводний човен „Поляріс" 
ВИЯВИВ комуністам оборонну таємницю 
Вашингтон. — Віце-адмі-

ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ОПРАВА ПОДАТКІВ ВАЖЛИВІША 
ВІД ВЛАСНОЇ СПИНИ. — Хоч президент Кеннеді ві̀ є ще 
мас біль сіѓннії, що його набрався під час закопування де-
реаа в Канаді, та ще кілька дній мусить користуватися мнли-
ЦЯМІІ, тим псменше він прийняв в Білому Домі голову Комі-
сії Грошей і Кредитів, Фре.мра Вап.іда. та вислухав йогчі 
звіту і реігомендацій в справі податків. Комісія рекомендуй`, 
іцобн Котреє дав Президентові відповідно обмежені ноьно-

власті .іменшуватн іюдаткн під час економічної знмжкя. 

ЕВЕНЮ ШЕВЧЕНКА У ФРЕНКЛИНІ, Н. ДЖ. 
Фреякліи, Н. Дж. (Мнкос) 

— У вівторок, 13 червня ц. p., 
Міська Рада Френклян Тав-
ншипу в стейті Ню Джерзі 
одноголосно схвалила поста-
нову про перейменування до-
ТЄПЄрІШНЬОЇ Сен трал ь ЄВЄИЮ 
на Шевченко Евеню. Старан-
ня в цій справі поробив ред. 
Микола Степаненко, що с 
секретарем Ќлюбу Демокра-
тичиої Партії. Його підтрима-
ли Голова Ќлюбу Томас Рай-
лі і член Управи Елмер Глей. 
Френклнн Тавншип -— C Но-
внм містом, що начисляє бі-
ля 20 тисяч мешканців. Роз-
ггашоване воно між Ню Вронс-

генерал Тейлор. Ця номіна^ГвІком 1 Сват Вавнд Бруком та 
Меквілем. На його території 
знаходиться .І Консисторія-У-
краінської Православної Пер-
ќви, де будується величава 
церква-пам'ятннк загнбшим 
за волю А державність Укра-
Іни, а також масѓок Катедри 
са. Володимира в Ню Иорку, 
що його популярно називають 
„Українським Селом" (місце 
багатолюдних пікніків для 
організацій кюйоркської мет-
рополії). Евеня Шевченка 
знаходиться в центрі міста 
близько поштового уряду Й 
бизнесових установ І простя-
гасться від Гамілтон Стріт до 
Моїс Стріт. 

Крім подання в справі най-

менування'вулиці іменем Ше-
вченка, ред. м. Степаненко 
долучив до Міської Ради ьн 
різки з англійського додатку 
до „Свободи" з фактами най-
менування вулиць і парків 
іменем Шевченка в інших 
містах та брошуру видану 
Державною Друкарнею у Ва-
шингтоні і знану як Документ 
ч. 445 — „Europe's Freedom 
Fighter, Тагая Shevchenko — 
1814-1961, A Documentary Bio-
graphy of Ukraine's Poet Lau-
reate and National Hero." 

Цікаво додати, що серед 
нових назв с ще одна ўкраїн -
сьќого походження — Lebed 
"Place, — на пошану йол і циста 
Лебедя, що трагічно саѓніўв 
минулого року від руки вбШь 
ника - мадяра. Полі цист ЛЄ-
бедь був двоюрідним братом 
відомого політичного діяча М. 
Лебедя. Нотуємо цей відрад-
ний факт{ як приклад, що 
при добрій волі „н один у ПО' 
лі бувас воїном". Під час 
другого читання ухвали на 
‚сесії Міської Ради промовля-
ли Томас Рейлі і ред. М. Сте-
паненко. Обидва дякували за 
пошанування пам'яті Велико-
кого Кобзаря. Було б побажа-
ннм, щоб українські установи 
і громадяни того теренў о-
собнсто вислали свої листи 
подяки до Міської Ради. 

Українець доповідав на З'їзді Канадійської 
АСОЦІАЦІЇ Політичних Наук 

Монтреал. — 8-го червня 
1901 року, на щорічному з'їз-

рал Ѓаймак Дж. Ріковер зіз-
наа а підкомісії спільної ато-
мовоі енергії, що внпродуку-
ваяа іграшка підводного ато-
мового човна „Поляріс", яку 
продають по $2.08, зрадила 
COOP таку ^важливу оборои-
н у а м е р и к а н с ь к у ` ТаСМВИЦЮ, 
за яку комуністи радо були б 
за и лати ли МІЛЬЙОНЌ доля рів. 
Ці зізнання склав адмірал 
Ріковер рік тому, але їх. п.ід-
комісія дозволила опубліку-
ватя ВЖ. тепер. Ріковер .ТВЄр-
днть, ЩО фабрикант цієї XVі 

рашки дістав був від амерн-
канськоі фльотн докладні вн-
міри човна „Поляріс", на ос-

нові яких, як твердять адмі-
рал Ріковер, фахівець легко 
зможе зробити дійсний ПЛЯИ 
цього.човна 1 збудувати їю-
го для потреб СССР. „Якщо б 
я був громадянином СССР. 
казав адмірал, то я був бн 
дуже вдячним за таку щед-
рість ЗДА. у вивалюванні 
воєнних таємниць" та за той 
плян .,Поляріс". що коштўе 
тільки $2.08. Адмірал Ріко-
вер заявив, що треба щось 
зробити, щоб оборонні тасм-
ниці ЗДА були дійсними та-
смннцямя, бо без того не мо-
жна мати корнети з тієї та-
ємної зброї, яку продукує ця 
країна. 

В АМЕРИЦІ 

ді Канадійської АСОЦІАЦІЇ ПО-
літичних Наук у місті Монт-
пеалі виголосив свою допо-
відь українець Роман Олій-
ник, Щ, А., який недавно 
став викладечем у відділі сло-
ђ'янознаветва у Монтреаль-
ському університеті. Канадій-
ська Асоціяція Полгтичинх 
Наук об'єднує переважно 
професорів, канадійських уні-
верситетів `та спеціалістів у 
трьох ділянках — економіці, 
державному праві та соціоло-
гії. Те. що ця асоціяція за-
просила українського публі-
циста прочитати доповідь на 
суто - українську тему, є по-
казником зростання важли-
вости української проблеми і 
зацікавлення подіями і зміна-
ми в Украіяі. 

Темою доповіді украінсько-
го доповідача було: „Три ро-

дою ногою в міжнародніх по-
літичяих і економічно - тор-
говельних взаємовідносинах. 
Однак, не зважаючи на таку 
політику Москви супроти Ук-
раїни, українці стають дедалі 
більше свідомі своєї економіч-
ної і культурної сили і не ви-
ключено, що вони лробува-
тимуть шукати можливостей 
висловити цю силу також по-
літичною концепцієќ) - цеб-
то дедалі більшим унезалеж-
ненням від Москви. 

Доповідь викликала шкро-
ку дискусію серед учасників 
з'їзду. Монтреальська щоден-
на газета „Монтреал Стар", 
— у своєму звіті з доповіді —' 
підкреслила зокрема такі ви-
сновки доповідача: „Ўкраї-
ну представляють світові як 
суверенну СОЦІАЛІСТИЧНУ на-
цію — зразок комуністичної 
держави в системі совстсико-
го бльоку, та як досконалий 
приклад комуністичної роз-

МАРІЯ БІЛИЌ, КОЛ. ДОВГОЛІТНЯ 
ЗАСТУПНИЦЯ ГОЛ. ПРЕДС. УНСОЮЗУ, 

ПОМЕРЛА В ШИКАГО 
Шпќаго, Ілл. — Вночі з не-

ділі на понеділок, 19 червня 
ц. р-. тут померла на 68-му ро-
ці життя колишня довголітня 
заступниця головного предсід-
сідннка Українського Народ-
ного Союзу сл. п. Марія Вілнк 
— інформує телефоном за-
ступннк ГОЛ. ПІ№ДС. УНС інж. 
Степан Куропась. Сл. п. Марія 
Білиќ народилась 21-го берез-
ия 1893-го року в селі Струле-
вичі ‚повіт Перемишль, в З`а-
хідніи Україні і до Америки 
приїхала 18-літньою дівчиною 
в 1911 році та негайно всту 
пила до УНСоюзу. початково 
до Сестрицтва Успення Пресв-

Марія Біляк 

ЧЕХИ НЕ ХОЧУТЬ 
ВЩКЛИКАТИ СВОГО 

ДИПЛОМАТА-ШПИҐУНА 
З НЮ ЙОРЌУ 

.Об'єднані Нації. —; Комуно-
чп`ькип уряд заявив, що він 
не відкличе свого „диплома-
та" МЦюслава Нацваляча.'ак-
редитбваного в Об'сдниннх 
Націях та оскарженого аме-
рйканськнми влапгямя в шии-
гунськін ^ діяльності. Амери-
канськиіі уряд зажадав від-
кликання і сш'ршу чеські ко-
муністіі обіцял.1 зробити це 
„якмога наііскорше". Однак в 
минулим понеділок вони зая-
1ПІ.ш. що задумують пере-

Марія Вілнк була в Головно-
Вогородиці. 163-Ій Відділ УНС му Уряді УНС на пості заступ-
вШнкаго.зякого опісля, в ниці гол. предсідника аж до ^ Л ^ с п р м Т н ї ' і І ж н а і - д -
1917-му році, перейшла до 259 1920-го року, переобрана на ;

}` З а і-азетними комен-
Відділу там же. в якому зали- цей пост також ' ^ P " 4 " 0 1 0 1 3 „рями. чехи, мабут,. мають 
шилась до кінця свого життя, j конвенцією УНС в Воффало в" ' . з а с т е р е ж е н н Я і з р о б 
Н " „ 3 а Г У П Н И Ц , ^ о Д " 0 ? Н

л
0 Г 0 ' 1 в ? м У 4 1 ^ Х . ' 0 Ю Ѓ 0 Н І ! ? Ц Ї ? яеие ВЛ947 році, коли устіѓ, предсідника УНСоюзу була в 1917-му році, в Гарисбургу. 

обрана Марія Вілнк уперше.Чергова, 15-ти конвенція, що 
на 12-ІЙ конвенції, що відбу- відбулася в нс'о-му році у 
лася в 1912-му році у Вилкс Фнладелфії. обрала на заступ-
Бері в Пенснлвенії, себто чоти- і ннцю гол. предсідника вже 
ри роки після того, як 10-та Марію Ольшаиецьку. Покійна 
конвенція УНС, що відбулася вже Марія Біляк до кінця ово-
1908-го року у Фнладелфії, `го життя залишилась добрим 
ввела в статут УНС обов'язко- членом УНСоюзу, вірною його 
вий вибір засту'пниці головно- великим ідеалам. Похорон від-
го предсідника, обравшн на будеться в четвер, 22-го черв-
цей пост Марію Ольшаиецьку. на, в Шнкаго. 

Японський прем'єр прибув на наради 
до ЗДА 

Лос Анджелес—Японський понський уряд стоїть під 
прем'єр Гаяти Ікеда прибув сильним тиском своїх госпо-
з своєю дружиною в минулий ; дарськнх та інтелектуальних 
понеділок 19 червня ц. р. до'кіл. які домагаються тісніших 
ЗДА, зупинившись коротко в взаємин між Японією І Кито-
Лос Анджелесі, де ного при-
вітали посадник того міста і 
захоплені члени місцевої я-
понської колонії. Пані Ікеда 
рішила використати нагоду 
яяа` прогуляаки до Дісві 

см, що завжди був природ-
ним найбільшим ринком збу-
ту для японських продуктів. 
Ліві студентські і робітничі 
організації, які заповідали 

' бурхливі демонстрації в Токіо 
ленду, голівудської „країни; у зв'язку з підле ѓом Гвята I-
чудес". Гаято Ікеда мав у вів-. кеди до ЗДА, відкликали цей 
торок прибути до Вашннґто-' плян, попереджені урядом, 
ну і тут негайно розпочати j що він безоглядно здавить та 
ділові наради з президентом 
Кеннеді та ного найвищими 
дорадниками в справах Дале-
кого Сходу. За газетними ін-
формаціямн, Головною темою 
розмов буде дальше відношен-
ня до комуністичного Китаю, 
дійсна ситуація на кнтайсь-
кому континенті і комуно- кя-
тайські експансивні затії. Я-

ќі авантури. Всеодно кілька 
тисяч поліції обсадили лето-
внще й околицю. На офіцій-
йому обіді в Білому Домі у 
честь японського прем'єра 
мас бути прнявним також 
кол. президент Д. Д. Айзен-
гавер з уваги' на невнрішену 
ще остаточно справу його цьо-
горічної візити в Японії. 

нювано осідок Об'єднаних На 
цій на територіі ЗДА, що вся-
ќІ ‚липлонатичні конфлікти" 
будуть передані на розѓлад 
3-членного арбітрального су-
ду, в якому один ч^ен буде 
прнзначениЛ генеральним се-
кретарем Об'єднаних Націй, 
другий американським дер-
жавним секретарем, а третьо-
го виберуть спільно ті два 
перші. Генеральний секретар 
ОН Даг Гаммершнлд вже рол-
глядас детально всю цю іс-
торію Мірослява Нацваляча. 
Він оприлюднив був заяву, 
що два американські агенти 

приступили до нього до стола 
в одному нюіюрќському рес-
ѓорані в товаристві одного 
чеського втікача та пробува-
ли .'.нериуи.иі! його на амерн-
каиську службу, від чого він 
ніби відмовився. Американсь-
кі власті негайно рішуче за-
неречили цьомў та оскаржи-
ли Нацваляча у веденні шпи-
гунської діяльности, закинув-
ши йому між іншим перекуй-
лювання одного амерИкансь-
кого громадянина. Нацваляч 
мав виїхати в минулий поне-
ДІЛОК З ОДНІЄЮ ЧеСЬКОЮ д е . іѓ -
гацісю до Канади, але внас-
лідку цієї афери вже не іюі-
хав. Чеські комуністи залові-
дають, що еони будуть дома-
іагисм, щоб третього члена в 
аі`аданому вище арбітражно-
му суді призначи'в Міжнарод-
ний Трибунал Справедливос-
ти. Тим часом вони -викорис-
товують цю нагоду для про-
паіанди проти З'єдиненнх 
Дір. - в та для оідтримуван-
ня совстського пропагандив-
ного проекту перенесення 
осідку ОН з З'єдиненнх Дер-
жав до Європи, бо - - мовляв 

американці не дозволяють 
закордонним „дипломатам" 
на виконування їхніх завдань 
в Об'сднаннх Націях. 

Почались приготування до нової міжнародно: 
конференції роззброєння 

Вашингтон. — В понеділок дорадник Президента д л я 

На Мадярщині засуджено 12 католиків 
на високі кари за державну зраду 

Будапешт. — В понеділок. підсудними була двкож княж-
19 ц. м. комуно-мадярський на Зіхі-Домоккос, популярно 

# zl-ro червня, в ѓод. 10:30 
перед полуднем почалося астро-
помічне Л}Т04 Ро` тоді ооияшяі 
промені прямовисно падали на 
Зворотних Козорога. Найдов-
ший день ђўя від 19-го червня, 
а 22-го червня починає день 
меншати. 

џ 19-го чеіввии відзначили 
7в-річчя Статуї Свободи, яка є 
на острові під Ню Порќом, І яку 
19-го червня 1885 року привез-
ли були з Франції та примісти-
ля на осгров} Верлу. Цю ста-
тую провіѓѓўвав французький 
скульптор Огест Вартолді. За-
ступник генерального фрап-
цузького консула Жорж Фіші 
промовляв і сказав, що Франція 
подарувала ЦЮ Статую Свобо 
ди ЗДА на пам'ятку амернкан 
ської визвольної війни. Ця ста-
туя с символом приязни між 
Франціг.ю 1 ЗДА. 

ф вОДКЮ порторіканців взяли 
участь в національному порто-
ріканському святі Сан Хуана, 
яке відбулося на острові Pen-
доллс, що с на Східній ріці, і в 
якому брали участь 3 епископн 
та посадниця міста Сан Хуан 
на острові Порто Ріко, посадник 
міста Ню Норк Роберт Вагнер 
та інші достойниќх. 

ф в католицькій церкві в 
Dpviwinni Авер Леді оф Віќто-
рі, при Труп Евеню. парохіяна-
ми якої в більшості с нвгрятян-
ського походження, оваційно ві-
твля першого негритянського 
кардинала з Африки Руґамбву, 
який був присутній па Архнс-
рейській Службі ВожіЙ. Були 
там присутні два бруклннські 
єпископи, 2,000 вірннх та 20 
протестантських негритянських 
свящеииКІВ. В Африці є 20 
мільйонів католиків яегрнтян-
ського иасеяеяяя. 

кн мирного співіснування в в'язки для н а ц іональнях 
житті одної радянської рес- прагнень афро - азійських 
публіки - - Деякі аспекти народи}''. Доповідач остері 
зовнішніх зв'язнів Украшсь-
кої ССР 1958 - I960". Допові-
дач накреслив — виключно 
на основі підсовстськоі укра-
їиськоі преси і журналів — 
сучасну картяну зростання 
значення України в системі 
совєтсь. бльоку, навіть всўі 
переч намірам і пляиам Мос-
квн. Пі плянн спрямовані на 
використовуваяия України як 
свосрідного зразка „суверен-
ної держави" для афро-
азійських країн, щоб їх за-
манутн в обійми московсько-
го большевизму: з другого 
боку, зовнішні зв'язки Украї-
ни Москва обмежує так, щоб 

суд засудив 12 католицьких 
духовннків і світських на 
в'язничні кари від двох до 
дванадцять років за ..змову 
проти державного устрою". 3-
посеред засуджених 5 є свя-
щенникамн, а три монахи. 
Найвищу кару 12-ох років 
в'язниці дістав о, Тіван Табо-
ді, як ніби лідер „змовників". 
Зате о. Бдена Ленарда, який 
єдиний з-поміж підсудних 
відмовився ‚.покаятись" і 
ввесь час твердо запевняв, що 
він невинний, засуджено на 
71'-, років в'язниці, дармащо 
прокуратор вимагав найвищої 
кари для нього і для монаха 
Едена Барлі. Між світськими 

відома на Мадярщині. як Ма 
рістта Больза. Мадярські ко-. 
муністн закинули всім їм, що 
вони стояли в контакті з по-
літичними емігрантами на чу-
жині, діставали з-за кордону 
Інструкції і гроші, рахували 
на війну та підготовляли у вн-
падку війни державний пере-
ворот у користь монархії. А-
рештовано всіх їх ще в люто-
му цього року. Вже під час 
розправи чн негайно після неї 
арештовано багатьох з-посе-
ред свідків, які виступали на 
тому процесі. Тому газети за-
повідають, що мадярські ко-
муністн приготовляють новий 
процес за „державну зраду". 

19 червня ц. р. почались тут 
наради, що мають приготовн-
ти нову міжнародну конфе-
ренцію роззброєння, яка має 
початись 31-го липня 196М р. 
Так домовились на останній 
сесії Об'сднаннх Націй пред-
ставникн ЗДА й СССР. Ад-
лей Стівенсон і Андрей Гро-
мико, не устійнившн. зреш-
тою, складу тієї конср^ренціТ 
ані ніяких інших її подро-
бнць. Совстську делегацію на 
нарадах у Вашингтоні очо-
люс Валеріян Зорін. спеція-
ліст від зривання конферен-
цій роззбросинл: він зробив 
це у Лондоні в 1957 році та 
27 червня минулого року у 
Женеві, виступивши з кон-
ференції без попередження і 
без розгляду детально пред-
ставленого західньогчі пляну 
роззбросння. Головою амерн-
канської делегації с тепер 
Джан МекКлои. спеціяльннй 

справи розбросння, а його за-
ступннком є Едмунт А. Гал-
Ліон, заступник голови відпо-
відвого відділу в Пентагоні. 
За- пмстмммя- Інформвціямя, 
американська делегація не 
погодиться иа сполучен н я 
справи атомових дослідів із 
проблемою загального роз-
збросння, а щонайменше - по-
гтаипть ' за передумову для 
такої з луки — засадннчу від-
мову Совстіа від домагання 
щодо, права „вета" проти 
кожної інспекції Міжнародної 
контрольної комісії. Якщо Зо-
рін настоював би на сполу-
ченні обох цих проблем' — 
атомових дослідів і загально-
го роззбросння — та не за-
хоче виректись згаданої вн-
моги щодо „вета", тоді — ні-
роі`Ідно — ЗДА залропону-
ють взагалі відкласти скли-
кання конференції роззбро-
сння. 

Закордонні делегати .‚Зарева" відвідали 
„Свободу'^ 

Проф. д-р Богдан Боцюрків 
з Едмонтону, Канада, п Бог-

гав, що, як полѓѓичну струн 
туру Совстського Союзу мо-
жливо використати для оро-
совуваяня вперед політичних 
і дипломатичних плянів Мос-
кви, так і економічні та куль-
турні спроможності таких не-
російських совсгських рес-
публік, як Україна, креялів-
ські володарі можуть внкори-
стовуватн як ударну зброю в 
своїй наступальній дії. Що 
мас на меті підкорення не-
комуністичного світу мирним 
шляхом. Логічний висновок 
доповідача: Не легковая{ити 
України і дати їй підтримку в 
її боротьбі за свою емансипа-

Україна не могла стати твер- цію з-під контролі Росії 

дав Коваль з Буенос Айрес, 
Аргентина, та п. Любомир Ба-
чинськнй з Брюссель, Бельгія, 
які були делегатами на з'їзд 
української академічної асоці-
яцП „Зарево" минулої суботи 
і неділі, 17-го і 18-го червня, 
в Ню Иорку, в товаристві го-
ловв „Зарева" п. Павла Доро-
жняського відвідали минуло-
го понеділка, 19-го червня, 
приміщення головної каице-. 

д-р Боцюрків користас з Пуб-
лічної Бібліотеки для своїх 
наукових дослідів. Гість з Ар-
гентини. п. Богдан Коваль, є 
секретарем Української Цент-
ральної Репрезентації в Буе-
нос Айрес та головою „Заре-
ва" в Аргентині, с секретарем 
Т-ва „Відродження" та діячем 
Союзу Українських Студен-
тів Аргентини. Від Централь-
ної Репрезентації він мас ще 
доручення і повновласті лоро-
зумітись з ЎЌКомітетом в Ню 

Франи,узьио-арабсьні переговори про Альжир 
застрягли у сліпому куті 

Туніс. — Маііже ціла аль- ській пресі появився комен-
жирсько - арабська делегація, тар. наче б франи^'зькяй у-
яка брала участь у безуспіш- №Я рішив перервати коифе-

,и ,_ ,. ренщю. опинившись під над-
ній тритижневій конференції .мнчлйно СИЛЬ1ІІМ т и с к о м 
з французами в Евіян-ле-Бен в л а с н И х націоналістів, голов-
на французько-швайцарсько- но військовиків; де Голь, ќа` 
му попіаниччі, вернулася до жеться в тому коментарі, хо-
Тунісу з своїм головою, віце- че дістати „передишку", щоб 
прем'єром екзнльного аль-'закріпити свос становище в 
жнрського уряду ін'лькацем армії. З Другого боку тунісь-
Крімом. Альжирсько-арабські .ќі. марокканські, мзнритан-
націоналістн, збентежені не- ські й інші африканські ко-
сподіваинм рішенням фран- 'ла нібн-то налоляі`ають на 
цузів перервати ту конферен- альжнрськ н х націоналістів. 
цію на 10-20 днів „задля щоб вони підступили з свого 
призадуми" та стараються те- J принципового становища в 
пер приписати всю вину нев-'справі Сагари. яка стала без-
дачі конференції і її перер- 'посередньою причиною зір-
вання французам. В араб- J ванни конференції. 
- J — І — і — — і — — — — — . _ — . ^ Я Й в т ^ ^ ^ 

У С ВІ ТІ 

ляріі Українського Народного Иорку в справі плянованого, 
Союзу і В-ва „Свобода", по- але в останніх часах знову 
знайомились з Ьс системою 
праці та з редакторами і уря` 
довцямя обмінялись думками 
й інформаціямн. Д-р Богдан 
Боцюрків є професором полі-
тнчних наук в Альбертійсько-
му уніаерситеті, брав недавно 
участь та мав доповідь на кон-
гресі славістів в Монтреалі і 
тепер в заступником голови 
канадійської АсоціяцІІ Славіс-
тів. Побуваючя в Ню Норку, 

призабутого Світового Конгре 
су Українців. Любомир Ба-
чинськяй з Бельгії працював 
асистентом при Лювенському 
університеті в ділянці хеміі. 
тепер є в дорозі до Едмонтону. 
де продовжуватиме це свос 
зайняття при Альбертійсько-
му університеті. Є представ' 
ником ЦЕСУС та членом цен 
трального проводу „Зарева" в 
Европі. 

% 11а авкціоні в Лондоні аме-
риканський мільйонер Чарльл 
Райтсмен з Ню Порќу і Маямі 
Віч иа Флориді, купив в мину-
лому тижні образ Тої. величн-
ною 25 X 20 палів, — портрет 
князя Веллінгтона з Нанолеон-
ських часів, за $392.000. Це од-
иа з найвищих цін, отриманих 
при продажі образів. 

В У Франкфурті в Західній 
Німеччині німецький суд засу-
див на три роки в'язниці Кур-
та Юна. службоника в амерн-
канській публічній бібліотеці, 
за шпигунську роботу в користь 
Москви. Курт Кін признався, 
що дістав $2.500 за передання 
большевицькому висланннкові 
20.000 мікрофільмів з підручнії-
ків, уживаних в американських 
збройних силах, що їх не труд-
но дістати. 
. Щ У Вольцано (Воцен), сто-
лиці південного Тиролю з біль-
шіетю німецького населення ПІД ми 

італійським володінням, виле-
тіли в минулому тижні вікна в 
100 домах внаслідку вибуху 
сильної бомби під електрівнею. 
Південно-тнрольські німці, що 
зберігають тісні зв'язки з иім-
цями з північного австрійсько-
го Тиролю, домагаються від 
італійців автономії, якої Італія 
не хоче їм лати, змагаючи до 
асиміляції краю. 

В Французька етевардесса 
Анне-Марі Барбіс заскаржнла 
свою леѓўпську компанію на 
$і мни) відшкодування, що йо-
ічз етевардесса домагається, як 
відшкодування за позбавлення 
П праці у зв'язку з Л заміжжям. 
Вона програла процес, бо на 
суді представник даної летун-
ської компанії пред'явив жур-
нал робітничої спілки, в якому 
саме теперішній чоловік тісї 
стевардеесн за своїм підписом 
вимагав, щоб летунські стевар-
деси були вільними, незаміжні-
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Хмари над світом 
На відміну від ясного її погідного літа, 

що запанувало в природі, політична снтуа-
ція заповідає захмярсння. що у відповідних 
обставинах легко може обернутися в бурю 
з блискавками та громами. Правда, недав-
ня поїздка президента Кеннеді до Европн 
та його зустрічі в Парижі і Лондоні, а зок-
рема зустріч із совстськнм диктатором Хру-
щовим у Відні, мали на меті, якщо вже не 
розвіяти ці хмари політичного напруження, 
то бодай не допустити до їх дальшого згу-
щенкл. Проте, розвиток подій після тих зу-
стрічей не потверджує навіть тих здержлн-
во ОПТИМІСТИЧНИХ передбачень, що йс можна 
бул'о вичитати з офіціальних комунікатів. 

Два головні осередки загрозливого по-
літячвого напруження зарисовуються з ко-
жним днем внразніше в двох кінцях світу: 
в Берліні, віддаленому приблизно на 4.000 
миль віл Вашингтону, і в Південному В'ст-
намі. на Далекому Сході, віддаленому від 
Вашингтону на 9.000 миль. Уже багато ра-
зів „порівнювані" й ..розсварювані" міжна-
родвимн полѓѓичними знавцями диктатори 
Совстського Союзу і континентального Ки-
таю. Хрущов і Мао Тсе-тунґ, знову, як вже 
не раз бувало, з'єднали свої сили і лляно` 
ваною акцією загрожують вільному світові 
з двох кінців. 

Ситуація з Берліном відома. Хрущов хо-
че. остаточно формою договору „увіковіч-
няти" поділ Німеччини, і вже навіть перес-
лав урядові Східньрї Німеччини проект та` 
кого договору, що передавав би тому совст-
ському сателітові контролю над прнзнанн-
ми в давніших зобов'язаннях Совстського 
Союзу шляхами вільного доступу західніх 
альянтів до Берліну. Цим шантажем Хру-
щов плянус змусити альянтів до формаль-
цого й фактичного визнання Східньої Ні-
мсччини і тим самим поділу Німеччини та 
всього з цим зв'язаного, включно з польсь-
кнмн кордонамн на Одрі - Ніссі. А скинув-
ши з себе формальну відповідальність за 
доступ Заходу до Берліну. Хрущов створить 
собі м'ожливість нових воєнних провокацій 
без рівночасної формальної відповідальиос-
ти за них. Захід виявив недвозначну рішу-
чість проти ставитись цьому совстському 
шантажеві, але щойно майбутність покаже. 
чи йому в цьому пощастить. 

На загрозливу ситуацію в Південному 
В'єтнамі вказують азійські дипломати та 
знавці комуно - китайської практики. Всю 
теперішню Історію з Лаосом вони вважають 
тільки за увертюру до тієї розгри, що її за-
плянувалн Хрущов з Мао саме в Південно-
му В'єтнамі. З грізної ситуації цілком здає 
собі справу уряд у Вашингтоні, який ‚вже 
прирік збільшену господарську і військову 
допомогу І Салѓ`онові. Рівночасно червоний 
Китай заповів „повну" допомогу опановано-
цу вже комуністами Північному В'єтнамові. 
У відповідь на це уряд Південного В'стна-
му звернувся до Вашингтону з просьбою 
перебрати бойовий вишкіл південно - в'ст-
иамської армії і приділити тій армії уніфор-
мсваннх дорадників. Тим часом комуно-

`кнтанську військову „місію" З Північному 
В'єтнамі вже збільшено до 6.000 осіб. Отож, 
історія Кореї може повторитись кожної хви-
лини у Південному В'єтнамі. 

Немає спокійної політичної погоди і в 
інших частинах світу. Франція мас клопіт 
із заломаннлм альжврських переговорів, і 
потішається думкою, що це — тільки пер-
ше із ряду заломань, що ще в`ідбудуться. 
Майже рівночасно надходять повідомлення, 
що Москва, яку внперли були з Конга ми-
нулого літа, намагається туди дістатись 
.‚задніми дверима" при.допомозі своїх яв-
них і замаскованих агентів. Це саме робЕЦь 
вона й в країнах Південної Америки, вико-
ристовуючи Кубу, як виладову базу. 

В усіх цих і в ряді подібних випадків 
струна може бути фатально перетягнена, і 
з такою можливістю рахуються ті. які від-
повідають за оборону вільного світу. Тож , 
президент Кеннеді запропонував Конґресо-
ві ряд надзвичайних законопроектів і ви-
датків для скріплення оборони країни і до-
ломогн в оборонних зусиллях американсь-
ких союзників. І хоч 'всі ці заходи не розга-
няють хмар, все ж дають вони надію на 
відповідну охорону в разі бурі і зливи. 

Двадцять років тому 
Двадцять років тому, 22-го червня 1941 

року, найбільші у всесвітній історії збройні 
сили.— 165 змоторознваннх і панцерних ні-
мецькнх. дивізій — рушили трьома шляха-
мн — через Польщу, балтійські країни і Ру-
мунію — на Совстський Союз, з стратсгіч-
нимн цілями — опанувати Київ, Москву та 
Ленінград і, зламавши хребет совстськнх 
збройних сил. захопити російсько-большс-
вицьку імперію. Таким чином, 20 років то-
му один із диктаторів, Адольір Гітлер, зра-
див свого союзника Иоснфа Сталіна, з я-
ким він, у договорі Ріббентропа - Молотова 
з 24-го серпня 1939 року підготовив третю 
світову війну. В дні, коли німецькі війська 
покотились лявіною на схід, Гітлер виголо-
снв через радіо довгу промову,'в якій вичи-
слив большевикам усі їх дійсні та уявні 
гріхи супроти німецького союзника і закн-
нув їм'воєнні приготування проти НІмеччи-
нн. виправдуючи .цим свій власний виступ. 
Насправді, війна проти СССР була залляло-
вана в Берліні на 15-го травня 1941 року, і 
спізнилась тільки внаслідок весняного по-
ходу на Балкани, на якому настояв Беніто 
Муссоліні. Військові історики й стратега 
твердять, що втрата цих п'ятьох тижнів всс-
няно - літнього часу для воєнних операцій 
на сході, заатакування Москви й Лсніигра-
ду не з стратегічних, а з прсстижсвих при-
чнн, і жорстока колоніально . варварська 
політика суПрота цивільного населення 
окупованих теренів — були трьома найго-
ловнішими причинами прогрн Німеччини. 

Ця війна велася головним чином на уќ-
раїнській території, і в Україні німці зязна-
лн найбільших перемог і найбільших пора-
зок. Від Сяну через всю Східню Галичину 
по Дніпро німецькі армії йшли дійсно 
„блискавичною" системою війни. На Пра-
вобережжі й у битві над Дніпром здавлись 
німцямв полон мільйонові совстське армії. 
Ніхто з західніх аналітиків того походу не 
піддає під' сумнів, що були дві головні 
причини' блискуЧих перемог німців у тій 
першій стадії війни з СССР: чинник неспо-
діванки і — надії українців на визволення 
їх з-під російсько - большевицького ярма. 
Обидва ці чинники перестали діяти, коли 
війна затяѓлась, а український нарід утра-
тив свої надії, побачивши, що на місце од-
ного окупанта прийшов безоглядно - жор-
стокиЙ другий окупант. 

Об'єктивні Історики вважають, що цс 
саме псрсрішило дальший перебіг і оста-
тпчиіій вислід війни. Поневолені Москвою 
народи, що в своїх прагненнях до волі 
„хапались бритви", бо вірили, що „гірше 
бути не може", швидко переконались, що 
гітлерівський „визвольник" нічим не різ-
ннться від комуно - московського „стар-
шого брата". В результаті почалась та з 
кожним днем розгорталась боротьба цих 
народів проти нового окупанта, що ннщи-
ла німецькі шляхи постачання та німець-
ке запілля. Коли після Перл Гарбору в 
грудні 1941-го року широким струмом по-
пливла до большевиків американсько-ан-
глійська допомога, почався німецький - від-
ступ. Програ в Північній Африці, створен-
ня другого фронту в Італії та Франції і 
знищення альянтським летунством німець-
кого воєнного промислу та транспорту 
причинились до остаточного розгрому Ні-
меччини. 

Досвід короткочасного володіння Гітле-
ра в ЌНІ'МЦІ, зокрема і спеціально на Ук-
раїиі, показав, що у випадку перемоги нім-
ців цілі народи мали б бути фізично знище-
кі. як „меншсвартісні", щоб дати місце сди-
ному „повновартісному" німецькому наро-
дові. Після жидівської прийшла б` черга на 
„остаточну розвозку проблеми" інших на-
родів. Большевицька політика, поруч Із 
періодами масового фізичного виннщуваи-
ня, пішла на створення „єдиного совст-
ського народу". 

Двадцять років тому до шпилю дійшов 
німецький зага'рбницький імперіалізм. Сьо-
годні завдяки допомозі альянтів та внаслі-
док їхніх помилок, на шпнлі своєї потуж-
носѓи стоїть російсько - большсвицький ім-
періялізм. Історична Немезида додбає про 
тс. щоб і йому прийшов той самий кінець. 

ПАРЛАМЕНТАРНА РЕВОЛЮЦІЯ 
Парламент в розумінні за- неве і безкровне відсунення 

хіднього демократичного сві-
ту — це законодатна уставів-
ва. яку творять вибрані за-
гальннм голосуванням пред-
ставннка народу. Інакше о-
цінюють парлямснт больше-
вики. Хрущов на зборах сѓу-
девтів Вищої Партійної Шко-
ли, Академії Суспільних На-
уќ і Інституту Марксизму-
Ленінізму 6-го січня ц. р. в 
Москві дослівно сказав: ,ДІе-
рехід до соціялізму в країнах 
з розвиненою парляментар-
ною традицією може відбу-
ватися `також з внкорнстан-
ням парляменту... Для нас 
об'єднання революційних сил 
працюючих мас і розгортан-
ня масової революційної ак-
ції є головною умовою здо-
буття переваги в парляменті. 
Здобути більшість у парля-
менті.. значить знищити 

буржуазії від влади і майже 
прапно - конституційна скс-
пансія працюючої класи бу-
ла закінчена в лютому 1948-
го року". 

Як виглядала ситуація в 
Чехо - Словаччині після ос-
танньої війни — відомо. Че-
хі! здавна ставилися до Ро-
сії з снмпатіпю. Мюнхен і ні-
мецька окупація ще більше 
посилили цю симпатію. У ві-

I. Світ 

ЗЛОВЖИВАННЯ АВТОРИТЕТОМ 
ДЕРЖАВИ . 

Налрнкінці минулого ро-
ку у видавництві Комітету в 
справах антнамернканської 
діяльности при Палаті Пред-
ставннків Конгресу виіішов 
друком другий том п.' З 
‚‚Факти про комунізм — Со-
встськин Союз від 71еніна до 
Хру'щова". Головний редак-
гор цісї кннжки - - знаний 

льннх виборах, що відбулися'пу'бліцист, якого часом нази-
В травні 1946-го року, кому-
ністи здобули там 38% голо-
сів. У внсліді був створений 
коаліційний уряд, в якому 
комуністи зайняли два най-
важливіші пости: Ґотвальд 
став прем'єром, а Носеќ — 
Міністром внутрішніх справ. 
Обидва ці міністри відразу 
повели політику обсаджуван-
ня всіх важливих постів ко-

бюрократичну машину бур-^ м у н і с т а М и . Зокрема Носеќ 

ЛІ'Д^-М 

жуазп 
Отже,, сам „прем'єр" Совст-

ського Союзу — як його чем-
но титулує західня демокра-, 
тія — ствердив, що парля-
мент для большевиків це ли-
ше місце для боротьби за 
опанування світу. Як вигля-
дас ця боротьба, мн вже мали 
нагоду спостерігати на прик-
ладах деяких держав. Зовсім 
недавно таку комуністичну 
гру бачили ми на недалекій 
від нас Кубі. 

У .'і-під' ̀ й:, у виданні Неза-
лсжного І н ф о р м а ційного 
Центру ((Івдепендент Інфорг 
мейшенСентср), недавно вий-
шла в перекладі з чеської 
мови брошура під назвою: 
.Значення парляменту в пе-
реході до соціялізму і роля 
народних мас.". Передмову до 
цієї брошури написав колиш-
ній міністер безпеки в уряді 
Черчілла і пізніший заступ-
них прем'єра в уряді Ел`лі, 
Герберт Моррісон. СОЦІЯЛІСч 
тичний посол в парляменті 
Автором її є Ян Козак, член 
Чеських Народних Зборів. 

Книжка Козака є підручни 
ком для студентів Універси 
тету Комзгністичної Партії в 
Празі. Ще в 1957 році під 
час річної конференції Між-
парляментарної Юнії в Лон-
доні, в якій брали участь та-
кож представники „парля-
ментаризму" з-поза залізної 
заслони, англійські посли до-
відалнсь про цей підручник. 
Але всі намагання дістати 
його не принесли успіху. Не 
допомогла, інтервенція у про-
відийка чеської делегації Бс-
рака, не могла набути цісї 
книжки й комуністична кни-
гарня'у Лондоні. Щойно не 
давно підручник Козака ді 
стали в Лондоні і негайно ви-
дали його в англійському пе-
рекладі 

Підручник Козака не роз-
крнвас нічого нового. Це є 
переказ давньої тактики бо-
льшевиків. апробованої ще 
„непомильним" Леніним: у 
відповідній ситуації внкорис-
тати парламентарну систему 
паної країни., щоб повалити 
ту систему і встановити боль-
шевицьку диктатуру. Але -
книжка Козака важлива сво-
сю автентичністю, бо її автор 
говорить про фактичні події, 
що тринадцять років тому 
стались були у чехо - сло-
і.-іцьќому парламенті- Козак 
пише: „Ця боротьби, відбува-
лася в 1946 - 1948 роках. В 
той час працююча кляса. ве-
дсна комуністами, використа-
ла парлямент для поглиб-
лсиня революції і для ступ-
нового, мирного й безкровно-
го переходу від національної. 
демократичної' реполюції до 
ооціялістичної. Під наліском 
знизу і внаслідок зросту цьо-
го натиску буржуазія сту-
пінь за ступенем бу`ла поз-
бавлена своєї сили. Це ступ-
1 1 . . . і ні 'і .І д в а 

обсадив комуністами всю по-
ліцію. здобувши в такий спо-
сіб опертя для майб^ньоі 
диктатури. Отже, кризу, яка 
наступила в лютому 19-І 8-го 
року, чеські комуністи зуст-
ріли підготовлені. ' 

Однак, в той час комуністи 
в Чехо - Словаччині почали 
втрачати прихильників через 
вороже ставлення комуніс-
тичної партії до пляну Мар-
шала. Резиґнація демокра-
тичних міністрів була не ли-
шг демонстрацією, але й вик-
ликом. Та чеські комуністи 
мали за собою сильну під-
тримку Москви з її окупацій-
ною армією. Президентові Ве-
нешові ие залишалось нічого 
іншого, як прийнятн резнґ-
націю демократичн{их мініст-
рів. яких комуністи замінили 
своїми людьми. Лише труп 
Масарика. який згинув в не-
вияснених обставинах, вка-
вус. що цей „ступневий, мнр-
ниі'і і безкровннй" перехід 
вляди в парляменті до кому-
ніетів не був такий уже спо-
кінний і мирний. Козак у сво-
їй книжці пише: „В такий 
спосіб перетворено парля-
мснт з органу буржуазії в 
інструмент перемоги соцівліс-
тичної революції". 

Книжка Козака не є історі-
сю. це, як уже сказано, під-
ручннк для комуністичних у-
чителів. які виховують дивер-
сійнииів для всіх держав сві-
ту. Козаи так і пише: „Цей 
приклад, внкорнстаний у по-
дібннх ситуаціях комуністич-
нйми партіямќ в інших краї-
нах, уможливить перехід тих 
країн від капіталізму до ко-
мунізму". 

Книжка Козака — є також 
прегарним підручником для 
західніх полѓѓичних діячів, 
які повинні усвідомити, що 
парламентарна революція — 
це ціль холодної війни, що її 
веде Хрущов. 

Т. 

ПЛІ. ЛЮБОВ МОЯ.. . 

Йде любов моя дорогами. 
А якими — не збагну. 
Йде ріллею, перелогами, 
Не зважа на сивину. 

Йде любов, у серце стукає,; 
Наче дощнк навесні. 
Є І зустріч, і розлука с, 
М'̀и сімнадцятий мені. . . 

Споришами, подорожником 
Нам давно б іти рядком. 
Засвітися ж, серце, вогмнком, 
Непогасним мааком! 

Йде любов моя дорогами. 
В серце стукає мені. 
Йде ріллею, перелогами, 
А дороги ті трудні... 

ОЛЬГА СТРІЛЕЎЦЬ 

вають авторитетом у совстсь-
кнх справах -— д-р Давид 
Даллін. Він с викладачем в 
американських університетах 
і написав біля десятка кнн-
жок. 

На 380 сторінках цісї кнн-
жкн 22 рази згадується Ук-
раїну і багато разів визвольні 
рухи інших народів СССР. 
Про справ}' незалежності! У-
країни в книзі згадується сім 
разів. 

Отже, заглянемо у це нове 
видання уважніше: Книжка 
переповнена різними факта-
ми з історії партії комуністів 
і в цім відношенні дас досить 
багато матеріалу до пізнан-
ня комун і стичної системи. А-
ле ніде немає згадки про те, 
що ця партія ступнево пере-
творилась у патріотичну мос-
ковську організацію бюро-
кратів. яким немає діла до 
положення населення та йо-
го потреб, не тільки в мате-
ріяльнш. але й в культурній 
ділянках. 

Національне питання у 
книжці Далліяа, що було ве-
лнкою турботою для больше-
внкіп у 1917 та пізніших ро-
ках, не досліджене як слід і 
не трактоване поважно. Є ба-
гато недоговореного та по 
мил нового. 

Автори книжки пишуть, 
що 15-го листопада 1917 р. 
Совст Народних Комісарів 
вирішив скінчити „з недос-
тонною політикою фальшу і 
недовір'я, зачіпок та прово 
націй", бо, „з огляду на все 
ростучий н є залежницькяй 
рух України та Фінляндії, по-
стала необхідність задоволь 
нити бажання національное 
тем". Тому проголошено „Де-
клярацію прав народів РосіЃ', 
точка друга якої говорить 
про право народів на самооз 
яачеияя і навіть на попнс 
відокремлення та творення 
незалежних держав". 

У розділі шостім обговорю 
сться справа виділення окре-
мих національних районів 
Росії та їх пізніша реанексія. 
В цьому розділі й кілька цн 
тат з писань Леніна та інших 
„вождів пролетаріату". Далі 
наведено кілька засадничих 
тез большевнцької партії і по-
вільна їх зміна, що спричини-
ла зміну загальної політики 
большевиків. Ці матеріали 
могли б бути детальніше тра 
ктовані з користю для неза-
лсжницького руху. 

Сторінки Пі - 113 присвя-
чені Україні. Наведено там, 
зокрема, цитату з докумен-
тальної праці Чемберлена: 
„Україна — поневолена на-
ція", яка вийшла коштом У-
країнського Народного Сою-
зў в 1944 р. у видавництві 
МскМіллена. 

Ця цитата говорить про 
створення большевнками квіс-
лінґського уряду для Украї-
ни на чолі з Раковським, ру-
мунським комуністом. Автор 
пише з ‚цього приводу: В 
процесі внутрішньої боротьби 
українські незалежницькі си-
ли, які не мали допомоги з 
за кордону, були переборені 
червоною армією, і в кінці 
1920 р. Україна була анекто-
пана СоВСТСЬКОЮ РОСІЄЮ. Вна-
слідок цісї анексії, що стала 

за зразок майбутніх подібних 
операцій, проголошено 20-го 
грудня 1920 р. ,.дог`овір про 
союз", підписаний Леніним з 
рамені власної партії, і руму-
ном Хрнстіяном Раковським в 
імені України. Дальшим та-
ким актом був ‚.договір" з Хі-
вою та Бухарою, потім з Мон-
голіею. Азербайджаном та 
Грузією, і цей довгий список 
продовжується до сьогодні, 
збільшуючи число та маси 
поневолених Москвою иа;ю-
дів. 

Досить багато місця при-
ділено. голодові 1921 - 1923 
pp. та- Його причинам. 

Окреме місце В КНИЖЦІ при -
свячене боротьбі за леніись-
ку спадщину між Троцьким і 
І Сталіним. Порушується та-
кож національні проблеми, 
що виникали перед партією 
комуніст і в. і насвітлюсться 
ставлення до тих проблем ок-
ремих комуністичних вожа-
ків. 

На.стор. 146 автор говорить 
про сильний иезалежницькнй 
рух серед українських та гру-

НЕВМИРУЩИЙ 
„ЗАПОВІТ" 
(З минулого) 

Під враженням ювілейного 
року ношого Великого Генія 
Тараса Шевченка пригаду-
сться мені Шевченківський 
Концерт вже в 'еміграційних 
обставинах. 

Після останньої війни, ко-
лн між українцями на чуЖИ-
ні заяснів промінь свобідні-
шого життя, ожила також і 
укі)а'інська просвітянська 
праця,в усіх галузях куль-

турної творчостн. 
Віддзеркалюється- мені те-

пер в пам'яті незабутній кон-
церт, присвячений роковн-
нам Шевченка, перший за 
межами рідного краю в пері-
оді повоєнного ЛИХОЛІТТЯ. 

Березневі дні 1946-го року 
були днями нестримного ен-
тузіязму. Всі українські гро-
мадн на скитальщині робили 
заходи, щоб культурно вша-
нувати пам'ять Великого 
Пророка. Також у містечку 
Бравиав над Іном, в Горішній 
Австрії, де мені довелося жн-
ти, не спала сном блажен-
них українська громада. 

Український Допомоговий 
зннських комуністів. Тут чи- Комітет, що був репрезента 
мало вказівок такого самого 
характеру, які зустрічаємо 
в праці І. Решетаря та Ю. Бо-
риса, що про них вже доводи-
лося нам писати. 

Великий голод 1933 року о-
пнсаний досить докладно, а-
ле українська трагедія пін?д-
ставлена тільки як частина 
тієї трагедії, хоч говориться. 
що голод яайсвльніше вда-
рив хліборобські райони Ук-
раіни, Зазначається, що „у-
ряд мав у своєму розпоря-
дженні і був готовий вжити 
останню найгострішу свою 
зброю для боротьби з клясо-
4інм ворогом — оргавізова-
ний голод" (crop. 165). 

У розділі про табори при-
мусової праці не згадано ані 
книги Прнходька, ані .‚Білої 
книги про чорні діла Сталі-
на", ані інших українських 
ДЖереЛЬНИХ матеріалів. 

Великий розділ присвячено 
совстсько - німецькій слівпра-
ці. рокам війни та комітетові 
ген. Влаоова, але немає жад-
ної згадки про Вінницю і про 
розгром Греко - Католицької 
Церкви у Галичині. Нато-
мість досить багато сказано 
про московську Православну 
Церкву та її відносини з КО-
муністнчною владою. 

Пишучи про літературу, 
науку та мистецтво під Совс-
тами, автор окремо спиияєть-
ся над Пастернаком та його 
романом „Доктор Живаґо", а-
ле ні словом не згадує про 
розгром української науки та 
літератури. 

Загальне враження таке, 
що Даллін згадує про Ўкраї 
ну та інші поневолені Моск-
вою народи тільки тоді, коли 
ѓх неможливо оминути. Вра-
жас, що в покажчику літера-
тури немає ні одного видай-
ня УККЛ. не згаданий ані ра-
зў „Український Кварталь-
ник", 'Немає книжок Менніи-
ѓа, Решетаря, Луцького, Прн-
ходька та ін., хоч є ‚Діовос 
Русское Слово" та всі видру-
ковані, (а одна навіть ще не 
видруковаяа) книжки Дал-
ліна. 

Отже, нашим завданням є 
звернути увагу Конгресу на 
те, що його фінанси^ вжи-
васться на односторонні пуб-
лікації, які говорять тільки 
половину правди, замовчую-
чи важливу ділянку комуні-
стичної діяльности. Треба та-
кож усунути від таких ви-
дань осіб, які вживають їх 
для власної реклямн. 

І і.піп Т. Васильовський 

СЕЛО ЛУБНА 
ТА ЙОГО ТРАГЕДІЯ 

(3) 
Поважну ролю в націона-

льяому відродженні с. Лубни 
мало нав'язаиня тісного кон-
такту з українцями села Во-
лодж (за Сяном — березівсь-
кого повѓту). яке під огля-
дом національної свідомости 
стояло досить високо, завдя-
кн ідейному парохові і Т-ву 
..Просвіта", що засноване бу-
ло давніше. З цього села до 
читальні в Лубні приїжджав 
п. Дівиќ з цікавими рсфера-
тами - доповідями. Старші і 
молодь уважно його слухали 
і ставали національно - сві-
домимн українцями. Молодь 
Лубяої випозичала у Воло-
джі чудові вишивки та на-

рол ні строї. Розѓові рною мо-
вою українців Лубна була 
рідна мова (посннський го-
вір). Знали вони також до-
снть добре українську літера-
турну мову і з місцевими по-
лякамн говорили по-україн-
ськи: поляки говорили з луб-
нянами по-польськи. однак 
бували такі, що вживали й 
української мови. Нсграмот-
них у селі був дуже малий 
відсоток. 

Паралельно з розвосм ку-
льтурно - національного жит-
тя серед укрііїнців - лубян 
почало розвиватись господар-
ське життя. В 1936 р. засно-
вано кооперативу „Згода", я-1 

ќа містилася в новозбудованій 
домівці „Просвіти". Були де-
які труднощі з дозволом на 
відкриття кооперативи збоку 
польської влади, справа тяг-
нулася довший час. Більша 
частина лубнян виявила со-
лідарність та зрозуміння і. 
вступаючи в члени коопсра-
тиви. вплачувала досить ви-
гокий, як на той час, уділ — 
10 злотих. Хоч в кооперативі 
була зразкова чистота, вага 
стемпльована державними 
властями, обслуга солідна, 
польська поліцій часто пере-
волила контролю і наклала-
ла кари за нібито брак чи-
стоти. за неточність ваги і'т. д. 
Солідарність лубнян персви-
щила конкуренцію жидівсь-
ких крамниць і приватників. 

До розвою Т-ва „Просвіта" 
і кооперативи причинились: 
я. в міру своїх можливостей 
матеріяльною і духовою під-
держкою`, Микола Лазор, Ю-
рій Кос, Семен Бревка, Мак-
сим Андрус, Онуфрій Лазор, 

В. Лазор та інші. 
В міру росту національно-

культурного життя, поляки 
односільчани дивилися на цс 
заздрісно і з типовим для них 
шовінізмом, але брак зорѓані 
зованости послаблював їх си-
лу. `Крім „Пожежної Сторо-
жі". до якої українці також 
належали, не мали вони т е 
тоді ніякої іншої організації. 
їхня молодь блукала незор-
ганізована. Не раз поляки 
просили про дозвіл на вступ 
до домівки на забаву. 

Зворотним моментом ужит-
ті місцевих поляків був при-
хід в 1937 р. молодого поль-
ського ксьондза Мяйковсько-
го. шовініста, який ненавидів 
все. що українське. Коли у-
країнці,-зустрічаючись з ним. 
казали „Слава Ісусу Христу", 
то він не відповідав на 
привіт. Зорганізував польсь-
ќу молодь і ворожо настроїв 
проти українців, з ненавистю 
відносився до праці „Просві-
ти". Зорганізував будову ,До-

му Людовего". Одного вечо-
ра, коли вертався фірою з 
Динова. якийсь хлопець . з 
гурту молоді, що стояла на 
дорозі засвітив лямпкою до 
фірн. Ксьондз стрілив з ре-
вольвера і тралив поляка, я-
кий був між українцями. Во 
роже наставлсння поляків до 
українців посилилось, а з тим 
українська солідарність і сві-
ломість кріпшала. На однім з 
фестинів, який влаштували 
українці на площі українсь-
кого господаря, на щоглі гор-
до повівав синьо - жовтий 
прапор. Дівчата в народних 
ѓѓроях, гості з Павлокоми. 
Врлоджа, Поруб, всі бави-

ись примірко. Увечері з 
польського села Футоми. що 
межувало з Дубною, верта-
шсь пожежники. Пожежник 

Іійотр Сєнко (мати у країн-
ќа) зіскочив з воза і побіг 
в сторону прапора, щоб його 
зірвати, однак українці до 
цього ке допустили. 

В 1938 р. великою релігій-

но - національною маніфест-
цією відзначили українці 
950-річчя Хрещення України. 
Мешканці села Лубна і Глуд-
на зорганізували великий ре-
лігійний похід над „срібво-
лентий Сяй", щоб там стріну-
тиск з процесією з Лавлокомн 
і спільно відсвяткувати цей 
ювілей. На це був урядовий 
дозвіл, але польське шумо-
пиним з Динова, під'юджене 
ПОЛЬСЬКИМИ шовіністами, за-
ступило дорогу, якою мав 
йти похід, так, що треба бў-
ло переходити невідповідни-
мн стежками поміж жидівсь-
кимн хатами. Поліція якраз 
тоді була „перешкоджена" і 
не могла навести порядку, а-
ле в часі відправ і проповідей 
„над Сяном" не забракло по-
ліційних агентів. 

На спеціяльну похвалу за-
слутовували дівчата за їхню 
національну свідомість. На 
фестивалі, влаштованім на 
парохіяльнін площі, першою 
точкою програми була пісня ція сповнила. 

з вправами „Боже великнй". 
Наступного дня поліція заа-
рештувала до ЗО дівчат, які 
брали участь в тій точці. На 
поліціиній станиці в Динові у 
них допитувались, хто їх ті-
ЄЇ пісні вчив, звідки вони її 
знають. Дівчата однодушно 
відповідали, що вони самі з 
молитовника навчились, що 
це є молитва, а молитись, 
мовляв, вільно. Поліцай аж 
пінився зі злости, ..я вам дам 
кайдани" — верещав. В то-
му часі, коли поліція перево-
днла переслухавші біля бў-
динку згуртувались ўкраїн-
ські хлопці з Лубна, -Глупий, 
Павлокоми. яких покликано 
на мобілізацію. Вони поча-
ЛИ співати „Не пора, не по-
ра" і частина їх увійшла до 
поліційного будинку з дома-
ганням негайно звільнити 
дівчат. Це домагання полі-

цісю та гордістю української 
Бравнавщянн. доклав усіх 
старань.щоб якнайкраще яід-
значити Шевченківські ро-
ковннн. Інтелектуальними о-
собистостями, що впливали 
на церковне та культурно-ос-
вітне життя громади, були: 
всч. о. декан Иоснф Бадан, 
мгр. Р. Гуглевич, радник Ко-
раиовськнй, інж. С. Волошин, 
0 . Панкевич, О. Кушніренко, 
1. Захарія, Т. Тимош. С. Крук. 

День 5-го квітня 1946-го 
року, в суботу, був днем не 
тільки теплим і соняшним, а-
ле її особливо радісним. Вес-
няний аромат наповнював по-
вітря. Зелені, пишні корони 
дерев замаювали будинки. 
Земля убралась в лідсніжки, 
а на обрію видніла панорама 
декоративного узгір'я — Ма-
рії Шмоль. 

В такий погідно усміхне-
иий день, в полудневу П- гру. 
гурт організованих громддян 
українського Альтгайму. від-
гм`ужуючись від баракового 
буденного життя, їхав до ГО' 
стинного ВравнИВ. Потяг мчав 
по залізничім шлаху Міль-
гайм, МТйїнґ, Гвґінав, Брав-
нав. По дорозі на зупинках 
долучались до нашого гурту 
пасажири українці. їхали.всі 
з одним почуттям національ-
ного обов'язку, з почуттям 
солідарносте, з бажанням ло-
клоннтнсь невмирущому ду-
хові Великого Поета. Пере-
разливий сигнал паровоза 
дав знати, що зближаємось 
до останньої зупинки. За 
плесом могутнього Іну на-
креслюються контури МІСТЄЧ-
каСімбах. 

Простору залю фізкультур-
ного ќлюбу при Лінцер вулн-
ці заповнює публіка. Окрім 
українців, видна також бага-
то чужинців — литовців, бі-
лорусів. австрійців. В залі 
відчувається залах соснини 
від вінків, що прикрашують 
сцену. В центрі Іўваѓн розгор-
нутнй льозунг з імпозантним 
написом: „Не забудьте пом'я-
вути не злим, тихим словом". 

Година перш'а по полудні. 
Оксамитна завіса повільно 
ПІДНОСИТЬСЯ підќриваючи ма-
ЛЬОВЯИЧу картину мішаного 
хору В українських барвнс-
тих строях на тлі мистецько-
го оформлення з масстатич-
ним погруддям Шевченка. 
Вже сама поява славних хо-
ристів з табору 'Лексенфельд 
із Зальцбургу викликає над-
звичайне враження. Днрн-
Гент Петро Окопний майстер-
ним жестом рук випускає до 
лету чарівну когорту голо-
сів. „Як умру",—- пролунало 
акустично, з милою гармоні-
сю, з динамічною красою. До 
глнбннн душі вкорінюється 
чарівний мотив „Заповіту". 

-Залишаючи лороги концер-
тової залі, ми виносили в ду-
ші глибоке враження, були 
сповнені надіями на краще 
завтра поневоленої Батьків-
щннн. 

П'ятнадцять минулих років 
уже накрили тінню забуття 
дні нашого побуту в Брав-
навщнні. В тій незабутній 
приінській околиці мало ос-
талося українських громадян. 
бо різними шляхами розбре-
лися вони по всіх контннен-
тах вільного світу. Життя в 
українському світі проходить 
у виміряному ритмі, але всі 
його культурні й духові ат-
рибутн передаються наступ-
ному поколінню, остаються 
живими, безсмертними. 

Дмитро НадраЃќ 

В С Т У П А Й Т Е В Ч Л Е Н И 
УКР. НАРОДНОГО СОЮЗА 



НАШИМИ ЩЕДРИМИ ПОЖЕРТВАМИ ЗБУДУЙМО У ВАШИНГТОНІ ПАМ'ЯТНИК, ДОСТОЙНИЙ ВЕЛИКОГО 
ШЕВЧЕНКА, УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЙ І АМЕРИКАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ! 

i f ждім Г а л у з ш с м ш 

НА ВИХОВНІ ТЕМИ 
Яких засобів виховання 

повинні ми у ж и т а , щ о б наші 
літи мали т а к у ' б у й н у , гар-
ну, повну ідеалів` жнттсздат-
ність та світлу надію ва май-
бутнс, як ми маля в нашій 
батьківщині, Україні? 

Оце питання б у л о кідевою 
ф р а з о ю реферату п-і д-р Бе-
режннцької з Филаделфії , 
виголошеного 7-го травня ц. 
р. з рамени Окружної Ради 
Союзу Українок, Комісії О-
пікн над Молоддю при „Са-
мопомочі" та СФУЖО в до-
иівці 64 Відділу Союзу Укра-
їнок у Н ю Иорку. 

З реферату присутні мали 
змогу пізнати важні факти з 
ділянки основного виховання 
дитини, почавши від дня її 
народження а ж до самостій-
ної зрілости, і спеціяльно в 
тому часі застосовані методи 
позашкільного виховання із 
приміненвям звання і нових 
здобутків психології і медицн-
нн, зв'язаних з емоціональни-
ми переживаннями дитини. 

Прелегентка- зуміла від-
крити декотрим, присутнім 
матерям зрозуміння дотепері-
шніх похибок у методах ви-
ховання своїх дітей."посталих 
з` браку знання психологічно-
емоціональних забурень ди-
тини в певних періодах її до-
зрівання. 

Т я ж к о т е ж нераз з розум і-
ти нам, чому наше молоде, 
підростаюче покоління немас 
того самого т р адиційного 
сприймання чн зацікавлен-
ня дотеперішнім нашим мн-
нулям, літературою." мистецт-
вом і способами ведення роз- ,сям не плачуть 
ривок тощо. Д у м а ю тому, щ о 
багато родичів, особливо на-
ша інтелігенція, сама в ж е пе-
рестае вірити у вислід зма-
гань за наше краще майбут-
н е 

Високий духовий та інте-
лектуальннй рівень наших ді-
тсй залежить виключно від 
нас самих та від метод, які 
ми застосовуємо в дотичних 
випадках. Д о вершин не до-

ходнться без зусиль. Змага-
тися до` кращого можуть діти 
лише в своїм ріднім виховнім 
гурті в організаціях молоді, 
а ми, родичі, мусимо помог-
ти їх внховникам морально 
та матеріально. Ц я праця с 
гальмована нашими особиста-
ми егоїстичними інтересами. 
Ми находимо досить часу на 
свої особисті розривќи, ўпо-
добання, довгогодинні полі-
тнчиі та всякого .роду інші 
дебати, а наші діти прихо-
дять на свої сходин ннепрнго-
товані. спиняючи тим вихов-
ну працю та деморалізуючи 
інших дітей, членів діточнх 
організацій. Яку кривду слри-
чинюсмо ми цим нашим ви-
ховникам. які останні свої 
сили дають так безкорнс-
но. щоб втримати наших ді-
тей на тих вершинах, на я-
ких ми були в своїй молодо-
сті. 

Крім тісної співпраці, мо-
ральної і матеріальної з ви-
ховними організаціями, му 
симо подбати всі, щоб ми теж 
мали відповідну виховну сн-
стему, саме таку, щоб була 
придатна д о обставин, серед 
яких ми живемо. Само знан-
ня нашої минувшини не до-
сить захоплює нашу дитину. 
Вона хоче знати, щ о ми те-
пер маємо великого, щ о за-
х оплювало б розум і почуття, 
і ми повинні це вказати на-
шим дітям, хоч би коштом 
зменшення вигід нашого осо-
бнстого життя. Н а ш а народ-
на приповідка к а ж е : „Як го-
лову стинають, то за волос-

в цьому 
випадку цілковито слушна. 

Як щ о ми посилаємо'дітей 
до виховних гуртків, щоб, 
мовляв, вони „не бавилися 
на вулиці", то ми щ е замало 
хочемо; само перебування в 
гурті дітей, має вартість тіль-
ки для дошкільного віку. А-
ле не вистачає д л я дітей вже 
старшого віку. Д л я н них по-
трібні свідомі кадри вишколе-
ннх виховників, які здібні 

Об'єднання Українських Жінок 
в Німеччині при прачі 

Об'єднання- -Українських Блохін, Вітаючи зібраних, т а 
Жінок в Німеччині відбуло в 
Мюнхені 29(30 квітня та 1-го 
травня 1961 року свій Шос-
ти І: Делегатський З'їзд, в яко-
му взяли участь 26 делеґа-
ток від 14 Відділів О У Ж та 
одного Представництва О У Ж 
і численні гості. 

З'їзд відкрила голова Го-
ловної Управи О У Ж — доц. 
Олександра Суляма - Бойко 

ВИСТАВКА 
МАЛЯРСТВА — РИСУНКУ — ГРАФІКИ 

СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ 
Любомиро КУЗЬМИ 

буде відкрита 
в П'ЯТНИЦЮ І СУБОТУ. 23-го І 24-го ЧЕРВНЯ 1861 року. 

від ї̀ ї ід. 6:00-9:00 вечора; 
І в НКЛ1ЛЮ. 25-го ЧЕРВНЯ 1961 p.. від год. 12:00-6:00 веч. 

в залі ч. 32- УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
140 2-га Ь пі'т.. — в Ню Норку. 

ВСТУП вільний. 

Центральна Управа 
Державного Відродження України 

- ' — проголошує — 

неділю, день 25-го червня 1961 року 
на Оселі 

їм. ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА в ЛІГАПТОНІ, Па. 

УКРАЇНСЬКИМ ДНЕМ 
якого ціллю с зложити 

и.іпі т ільний Ц..І..ІІИ і , пі. мі Т. ШЕВЧЕНКОВІ в 100-річчя 
Пого ѓмерти. та перф`лятя наш сердечний вірногннівгький 

привіт Дорогій та Непокороќ і А Батьківщині Україні. 

1. В СУБОТУ, 24-го ЧЕРВНЯ, в год. 7:00 вечора: 
Т-во „УКРАЇНСЬКА СЦЕНА" я Ню Норку виставить 
п'єсу на три дії Марійки Підгірянки: 
„В ЧУЖОМУ Ш Р Г 
Виконавці: Дітн-аматорн: Стофанія ПІх, Оксана Мотиль, 
Оля Якубовгька, Ліда Прокоп, Хригтя Семеннік, Орися 
Дмитриќ. Мнрогя Ковалів, Оля Ѓѓменюќ^ Люба Дмит-
рик, Іваина Вальчншии, Леся Якубовська, Оленќа ІІІтог-
рин, Оксана Гіней, Мнртіі Людкевич; Режисер: Михай-
ло Маґляр; Співи: Михайло Колодій: Хореографія: Та-
ня Лютиќ; Акомпаніямеит: Зірка Крупська; Адміністра-
тор: Данило' Серна. 

В год. 9:00 вечора: ЗАБАВА. 
2. В Ні-:ЛІ.'ПО. 25-го ЧЕРВНЯ, в ѓод. 12:00 впол.: 

ПОЛЕВА СВЯТА СЛУЖБА БОЖА 
на Оселі, в камірекні Українського Народу. 

3. В год. 3:00 по полудні: 
ПОКЛІН Т. ШЕВЧЕНКОВІ — в 100 річницю 
Його смертн. 
Програму виповнять: 
Відкриття: Роман Крупка; Вступне слово: д-р Богдан 
Левицький (в українській мові), адвокат Русѓел II. Чап-
.пінський їв англійській мові); Особисті привіти зло-
жать: Майор міста Лігайтону Мг. Меіяеіу, Mr. J. Воппег, 
representative of Carbon County; Mr. Trimtrchi, secretary of 
the Coramonwelth; Рецитація творів Шевченка: визнач-
ний мистень української сцени, Поснф Гірняк; Смичко-
ва оркестра при церкві св. Тройці в Нюарку — відіграє 
поему „Україна", слова Шевченка, муз. Давидовського. 
Виконавці: діти муз. школи: І. Стройняк, В. Янюк, С. 
Назвибіда, О. Назвибіда, В. Третяк, А. Шкварко, О. 
Шкварко, М. Миськів, Л. Мнськів, С. Татаренко, Л. Яко-
венко; Дир. ТО. Вожаківськнй; Привіт від Братніх Ор-
ганізацій: Павлина Різник. 

Все зацікавлене та патріотичне Українське Громадянство 
просимо ласкаво взяти участь та прилучитися до наших 
овлткувань. Чистий дохід признач`ений на побудову пам'ят-

нпка Тарасові Шевченкові у Вашингтоні, Д. К. 
ЦЕНТРАЛЬНА УПРАВА ОДВУ 

Ф 
Доілд з Ню Норку: Голлянд Тунель, дорога ч 1. 0 до 22 

Вест I через Кетон до Терн Пайќ Ню Джерзі, з'їзд на 200. 
минути місто Лігайтон скрутити наліво на дорогу ч. 2 
(Summit ПиЃк`о`-No. 2 І нею до Оселі). 

Доїзд з Фнладелфіі: Терн Пайќ в напрямі Скрентону, з'їзд 
на 209, (далі гляди доїзд з Ню Иорку). 

розбудити в дитячій душі за-
хоплення. пошану й любов 
до української нації і гор-
дќггь зі свого українського 
походження. Аматорство до-
бре лише для певного віку 
дитини. Ніколи не забуван-
мо, що тільки спеціяльно д о 
такого завдання клясифіко-
вані і віддані цій праці люди 
зможуть перебрати н а себе 
виховання наших дітей. 

Америка ЯЄ гальму,; p. І.І 
витку національних культур 
своїх громадян. Отже розвит-
ну й плеканню 'власної на ні -
ональної культури перешкод 
українцям в Америці не ста-
виться. Маємо повну змогу 
на північній частині Захід-
нього Континенту підносити 
нашу українську культуру і 
втримувати її н а світовім рів-
ні. Н а жаль, з а щоденною 
працею не всі українці по-
важно ставляться до цього 
відповідального обов'язку. 

Таке настановлення утруд-
нюс ф а х о в у роботу культур-
них працівників, про щ о свід-
чать деякі сумні факти з 
практики наших українських 
організацій, коли вони, звер-
таючись до мистецьких кол, 
вимагають вивчити нашу мо-
лодь д о якогось попнсового 
виступу високого рівня в ду-
же короткий час, а у відпо-
відннх ч у ж и х організаціях 
молодь вивчасться роками. 
Це несприятливо відбивасть-
ся на витворені у нашої мо-
лоді пошани д о нашої куль-
тури в будь-якій ділянці, щ о 
в свою чергу ослаблює в неї 
запал І охоту до плекання 
національної свідомости__і_до 
творення високих націоналќ 
них культурних вартостей В 
нашій батьківщині Вороѓн нас 
гнобили, але ми в найтяж-
чих умовинах, не боячись їх, 
творили, щ о б не допустити д о 
національного занепаду та 
втримати себе на висоті гід 
носѓи нашого національнѓо 
я. Тут, у вільній Америці, не 
присутність відвідувачів та 
брак учасників занадто ки-
дасться у вічі.В Н ю Иорку 
існує Т-во плекання співу, 
танку та музики всіх народів 
світу, головою якого с вже 
20 років українець, п. В. Ва-
кад. учень піонера нашого 
танку В. Авраменка. Це то-
вариство підтримує амери-
канський уряд. Останнього 
року відбувся, організований 
ЦИМ товариством, загальний 
міжнародний попис вс іх на-
ціЙ. які там належать. Укра-
їнська група здобула там 
перше місце між слов'янами, 
але і українських виховників 
і українських відвідувачів на 
тім пописі майже не було 
Не вміємо ми належно оціни-
ти тих .одиниць , які щ е пра-
цюють на полі нашої культу-
ри. Часом навпаки. їх осмі-
шують, кидають камінці під 
їх ноги. 

прохаючи вшанувати ВИМ'ЯТЬ 
померлої минулого року дов-
голітньої членќи ОУЖ, учас-
ниці Визвольних Змагань Ма 
рії Качмарської з Нового 
Ульму. 

З'їздом керувала Президія 
в складі: п-і Олександра Сте-
панюк з Дюссельдорфу, проф. 
Наталія Полонська - Моргун 
з Дорнштадту і п-і Анна Д а -
шко з Людвіґсбурґу; секре-
тарювалн: п-і Ірина Ярияо-
вич і п-і Марія Гарабач з 
Мюнхену. 

Делегатками були заступ-
лені Відділи в : Авґсбурґу , 
Бравншвайгу. Ганновер-Вух-
гольці. Дуісбургу, Дюссель-' 
дорфі, Кельні, Людвіґсбурґу . 
Людвігсфельді, Мюнхені. Мо-
заху. Мюнхен ам Бідерштайн, 
Нюрнбергу, Пассау, Штут-
ґарті і Представництво О У Ж 
в Дорнштадті. 

Н е прислали делегаток 
(Відділи О У Ж : Білефельд, 
Дюссельдорф - Ратх, Ерель. 
Інгольштадт, Новий Ульм. 
Оснабрюк, Франкфурт - Майя 
і Регенсбурґ. 

На відкритті виголосили 
привіти З'їздові: от. Канцлер 
І. Леськович від імені Екзар-
ха українців - католиків в 
Німеччині Кир Платона Кор-
ниляка, о. митр, протоєрей 
Палладій Дубицькнй — від 
Митрополита У А П Ц Нікано-
ра. д-р Квасннцький — від 
УВУ. мгр. А. Мельник — від 
Ц П У Е Н і СУЖ, полк. М. Сте-
чишин — від УНРади і СУВІ, 
інж. Пеленський — від Плас-
ту, ред. В. Лениќ — від СУМ, 
проф. Мартннець від У Х Р у х у . 

Листовно привітали З'їзд 
голова СФУЖО п-і О. Заліз-
няк, Цетраля СФУЖО, Союз 
Українок Америки, ОУКана-
ди. Золотий х р е с т Америки, 
УЖСоюз Австрії. О У Ж Ве-
ликобрнтанії, О У Ж Бельгії 
основний і почесний член 
О У Ж п-і Ірина Павликрвсь-
ка, УТГЇЇ і багато інших ус-
танов та організацій в Німеч-
чині. Перший день З'їзду за-
кінчеио товариським вечором. 

Другий день З'їзду був 
присвячений зв ітам ! голови 
ПУ О У Ж в Німеччині п-і доц. 
О. Сулими - Бойко і голови 
Контрольної Комісії п-і Оль-
ги-Савицької , дискусіям над 
звітами, ўд іленню абсолюто-
рії т а доповідям. 

Про .‚Актуальність жіно-
чих організацій" говорила 
мгр. Дарія Ребет, на тему 
„Виховання українських ді-
тей в німецькому оточенні" — 
реферувала п-і Дар ія Коза-
кевич з Нюрнбергу. Після до-
повідей відбулися дискусії. 
Перед діловими нарадами де-
легатќи З'їзду взяли участь в 
Богослуженнях в україясь-
ких церквах Мюнхену. Моза-
х у і Людвіґсфельду. 

Третій девь з ' їзду присвя-
чеио виступам делегаток з 
теренів і виборам. 

Д о Головної Управи ОУЖ 
в Німеччині вибрано на Шос-
тому Делегатському З'їзді О-
У Ж доц, Олександру Сули-
му-БоЙко-Блохін н а голову і 
в а її заступників мгр. Дарію 
Ребет і L Яримович. Як чле-
ни увійшли д о Ѓ У п-і Блян-
к а ' Бачинська, Марія Гара-
бач, Ірина Лениќ, Олена Юр-
ченко — всі з Мюн хен у і Ан-
на Д а ш к о з Людвіґсбурга. 
Ольга Лощенќо з Нюрнбергу 

Свято Лесі Українки в Клівленді, Огайо 
Н е беруся писати рецензії 

з вистави театральної групи 
36 Відділу СУ А'. їм. Л . Старя-
цькоі-Черняхівської з ДІтро'й-
т у під мистецьким проводом 
JK. Бранки-Кривуцької і не 
відказую на слабу активність 
нашої громади, бо це не по-
може. Зі щирого серця дякую 
цілому мистецькому товари-
ству з Дітройту за той ду-
щевякй пир, що дало нам 
своєю грою на виставі під 
час ‚.Свята Лесі Українки" 
29 квітня ц.р. в Клівленді. 

Ву.іу виразником публіки, 
коли виявлю -захоплення 
грою тих піонерів пошнрювая-
ня живого слова наших без-
смертних і вічних творців сло-
ва. 

Програма „Свята" мала дві 
частини. В першій ми чули 
добре опрацьований реферат 
пані Люби Маринюк про жнт-
тя і творчість Лесі Українки, 
— сольоспівн паиь Д . Д е м -
р е в і М. Брездень при супро-
воді все жертвенвої ИІЯНІСТКН 
Ірини Заячківської-Гаврилюк. 
Милими голосами звучали 
пісні Лисенка, Степового, Хо-
менка. Балтаровича. Мальоп-
нича інсценізація головних 
постатей з творів Лісова Піс-
НЯ, Бояриня, Ніл а. і ІфІҐЄНІЯ 
захінчилн цю часть. 

„Одержима" в 4-ох карти-
нах заворожила всіх. Пере-
довсім переконливою грою 
виконавців. Міріям—п. Кри-
вуцька виявила тільки любо-
вн, і захоплення, що коли на 
сцені з'явився Месія, заля за-
держала віддих. Д о драма-
тичвоі гри по мистецьки діб-
рана обстановка. Ми всі від-
чувалн, що дія відбувається 

чи в Гетсиманському, чн на 
майдані міста, де метушилися 
визнавці Месії. Все н а тій вис-
типі грало і тісно співпрацю-
вало, ^- жило і творило, — 
мистецький провід, талант і 
уміння. 

Н е сила мені виявити усі 
прекрасні моменти з цього ве-
чора. Почуваємося до обов'яз-
ку як захоплені грою слуха-
чі і членќи Т-ва СУ А, щиро 
подякувати всім учасникам 
тої вистави за їх думку позна-
йомитя громаду з перлнна-
ми творчости поетќи, і з а їх 
громадське почуття, бо своє 
уміння і труд виконали без -
коштовно, призначивши до-
хід на будову пам'ятника Лесі 
Українки в Городі Культури 
в Клівленді. Честь їм за це. 
Зорганізовано виступили чле-
ни СУЛ всіх Відділів з Ок-
ружиою Р а д о ю у проводі. Бу-
лн всюди, й приймали гостей, 
були в а виставі, а наші моло-
деяькі`, чвірка дівчаток ќвіта-
ми дякували артистам. 

З приємністю, щиро дякус-
мо Вп. пані К. Мураль і дру-
гим паням з 30-го Відділу 
СУА, щ о свій гостинний дім 
і труд віддала на відпочинок 
дітройських гостей. Багато 
членок наших ВІДДІЛІВ вло-
жилн свою працю в той ве-
чіп і будову пам'ятника, ѓо-
ловио Будівельний Комітет, 
якого д у ш е ю є пані М. Став-
нича. Маємо певн^ надію, щ о 
доведуть діло д о ' святочного 
відкриття пам'ятника Лесі 
Українки, восени цього року. 

.Іванна Скоп ликова. 
Пресова рефер. Окружної 

Ради СУА. 

Пам'яті д-ра Романа Мішкевича 
Жалібна оповістка („Сво-

бода ч. 42 61) прняесла нам 
сумну вістку про смерть д-р 
Романа Мішкевича, одного з 
нечисленних українців - ман-
дрівник(в по широкому світі. 
Коли такі мандрівники, як Я-
рослав Окуневськнй, Степан 
Левннськнй, Н. Яблонська 
лишили нам цікаві описи різ-

них країн, то Покійний, пере-
буваючи не раз в Стриї у 
своїх батьків, радо ділився 
своїми .враженнями з подоро-
жей з численною публікою, 
послуговуючись світлинами, 
приготовування яких входи-
ло в його професію. Прига-
д у ю собі деякі доповіді, як 
про Північній крижаний оке-
ан, зокрема про Шпіцберґ 
(остров коло Північного Бі-

гуна) , про Північну А ф р и к у 
(Марокко), 

Чи Покійний оставив cnjt-
сані спомини, не знаю. А л е 
треба сподіватися, щ о про 
Покійного та його мазгдріякя 
дадуть нам ширші відомості 
його сестра і брат, щ о иере-
бувають у З Д А . 

Т. З а л е е ь к и і 

% В Англії, в містечку Вінд-
зор під Лондоном, під час ве-
лнкоі традиційної паради, - по-
лученоі з походом у відповід-
ннх уніформах членів иайвншо-
го Ордену Підв'язки, було так 
холодію і падав такий сильний 
дощ. що королеву ВІДМОВИЛИ 
від участи в пішій процесі}. 
Значно (корочено церемонію і 
королева їхала в закритій по-
нозці що дуже не подобалось 
багатотисячній юрбі, яка мок-
ла і мерзла, щоб побачити Єли-
савету. 

Григорій Чинета помер 
Григорій Чикета — родж. 

6-го грудня 1888 р. в селі 
Бопатківцях над Стрипою. у 
Галичині. Остання війна і 
Його, спокійного і господар-
нопі подоляка, вирвала з 
Його рідної землі й він, по 
довгих роках скнтання, опи-
ниђся на цій захисній землі. 
Недуга серця не давала йому 
спокою. А хотів жиги, бо не 
перестав надіятися, що вер-
неться на рідну Землю. Але. 
занедужав ще й ва нирки. В 

січні, ну Шикаго, зробили 
йому операцію. Стало краще. 
Та — несподівано дістав сціп 
ќрови й 24-го січня ц. р. вмер 
на серце. Похоронні обряди 
відслужили 27-го січня отці 
Васнліянн й поховали його 
на цвинтарі св. о. Миколая 
у Шикаго. Залишив у смут-
ку дружину Марію, брата 
Федора й приятелів, які йо-
го ніколи не забудуть за йо-
го добре, товариське серце. 

"О-а, 

† 
Д і л и м о с я с у м н о ю в і с т к о ю , 

щ о в н е д і л ю , 1Я-го ч е р в н я 1961 р о к у 
в і д і й ш о в в ід н а с у В і ч н і с т ь Н а ш Н а й д о р о ж ч и й 

М У Ж і Б А Т Ь К О 

бљ п. Филип КУЗЬМА 
п р о ж и в ш и 7 7 РОКІВ. 

Покійний жив при 251 Метрополітен Евеню у Брук-
ляні. Н. П. 

ПАРАСТАС — у ВІВТОРОК. 20-го ЧЕРВНЯ 1961 р-
в год. 7:80 веч., в пох. :іааеденні Senko Funeral Нооіе, tit 
Bedford Ave., cor. N. 5th St.. Brooklyn, N Y. 

ПОХОРОНІ! — в СЕРЕДУ 21-ro ЧЕРВНЯ 1W1 року, 
в ѓод. 9:00 ранку. :і пох. :шведення до церкви ѓв. Духа, при 
N. 5th Street в Бруклині, а опісля на St. Charle'я Cemetery 
у Фарміні'дейл, л . Айленд. 

Горем прибиті: 
Дружина КАТЕРИНА і діти 

Нездібні до праці мусять голоситися 
перед 30-им червня 

. _ -

ЦЕГОЛКА ..ТРИЗУБУ 
Для придбання фондів, потрібних для оплачений 

ДОБРОГО ТРЕНЕРА, 
УПРАВА „ТРИЗУБУИ у ФИЛАДЕЛФІЇ 

випустила для масової розпродажі цсголки 
в ціні 

І 1-го долара І 
По завершенні продажу Џўде внльосуваннх 10 цсго-

лок, а їх власники одержать цінні нагороди. 
1-шу нагороду уфундувала вже фірма „Ельдорадо" 

у Филаделфії. у формі золотого, автоматичного годиннн-
ка марки Льонжін. Інші нагороди будуть проголошені піз-
ніше. 

Ролпродажжю цсголок на тсрені Филаделфії займа-
сться п. Я. РОСОЛ. а поза Филаделфісю n. С ЯРЕМА. 
Просимо усіх прихильників „Тризубу" допомогти нам у 
творенні планованого фонду купном хоч би одної цегол-
кн та допомогти в розпродажу їх між Вашими знайомими 
та приятелями. 

Замовляти цеголкн можна в Українському Спортово-
му Осередку „ТРИЗУБ'`, Филаделфія, 4930 Н. Врод аул. 

УПРАВА „ Т Р И З У В У 

Джерзі Ситі, Н. Д ж . — Ке-
рівник Окружного Відділу Со-
ціяльн о г о Забезпечення в 
Джерзі Ситі Вілліям Д ж . Ар-
нолд повідомляв, що всі не-
здібні ДО ІІРЛЦІ повннні вно-
снти просьби про виплату до-
помогн ще перед 30-им чер-
вня ц. р. Щ о б дістати ці до-
помогн, треба, щоб робітник 
був затрудненнй 5 років і 
платив внески до соціяльно-
ѓо забезпечення перед тин 
часом, ‚коли став нездібний 
до праці. Після 30-го червня 

та Олександра Стеланюк з 
Диксельдорф - Веретен. 

Д о Контрольної Комісії ви-
брано: п-і Ольгу Савицьку, 
Гонореѓў Лнлнк і СтепанІю 
Кордубу. 

З'їзд закінчено молитвою і 
віл співанням національного 
гімну. 

Головна Управа О У Ж 
в Німеччині 

ц. р. ці умови будуть ще го-
стріші. бо нездібний до пра-
ці мусить мати повитдІ умови 
на 18 місяців перед тим. по-
кн зможе вносити просьбу 
про допомогу. Пан Арнолд 
закликає всіх зацікавлених 
цією справою, і всіх нсздіб-
них до праці відвідати уряд 
СОЦІАЛЬНОГО забезпечення до 
30-го червня 1961 р. при 81 
Сіп Евню, Д ж е р з і Ситі. Ню 
Д ж е р з і . 

Џ Комуно-кятаЯськнй пргм'ср 
Чу Ен-ляй. приймаючи північ-
но-в'сТяамського прем'єра Фан 
Йан Донѓа, виголосив напаст-
ливу промову проти Америки 
за ту активну допомогу, яку 
дас вона Південному В"г.тнамо-
ві у боротьбі проти комуністки-
них диверсантів I партизанів. 
До столиці Південного В'сггна-
му Саягону прибули 72 амери-
канські експерти у веденні пар-
тизанськоі війни задля нншко-
лювання спсціяльинх південно-
в'стнамськнх відділів у бороть-
61 протн комуністів. 

В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТІ! 

бл. п. Юліяна 
СОНЕВИЦЬКОГО 

буде -відслужеіш 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБА ВОША 
в С Е Р Е Д У , 2 1 - г о Ч Е Р В Н Я 1 9 6 1 р . 

в ѓ о д . 7 : 4 5 р а н к у 
в церкві иа Найставні у ФИЛАДЕЛФІЇ І в ю т и І п. и. п. 

СТЕФАНІЯ — дружина 
Іб-го червня 1961 

Заміѓть квітів ќа свіжу могилу 
бл. п. інж. ОЛЕКСИ Т Е Р Е Б У С А 

65.00 доля рів 
на українських сиріт в Еврппі, через ЗУАДК зложили 

Пого друзі: 
Інж. ІІав.ю ЌІЛЛЃЮЌ, мгр. Петро ГРИГОРОВИЧ, Веия-
мии КОРСУНЬ. Маргприта КАРЛОВГЬКА-НАРУШЕВИЧ. 
Смльвестер ПРОЦЬКІВ. д-р Іван ССРАНТ, мгр. СівфВМи 

ЖУКОВСЬКА. 

-% 
Замість квітів на свіжу могилу Нашого 

Неаабутиього ДРУГА 

бл. п. о. Ради. Іллі Гаврилишица 
napoxa І катсхнта в м. Стрию 

складасмо — $16.00 иа українських ііччі.іідіп. 

Клнтиентнна і Ю р і й Г А Р А С И М О В І т а 
Н а д і я В И С О Ч А Н С Ь К А - Б А Л У Щ А К 

з Р і д н е ю . 

IV. 

НАКЛАДОМ УСр „ТРИЗУБ" у ФИЛАДЕЛФІЇ 
появилися такі 

СПОРТОВІ ВИДАННЯ, 
що їх можна замовити в 

„ТРИЗУБЃ' — 4930 N. Broad S t , Philadelphia. Pa : 
1. СПОРТОВИИ БЮЛЕТЕНЬ, ст. 24. Ціна 25 ц. 
2. SPORT BULLETIN ст. 8. Ціна 10 ц. 
3. SOCCER NEWS ст. 8. Пдяа 10 ц. 

При замовленні понад 10 чисел вгору - - 25% знижки. 

^7^!^t^^ чт 

сГЬ 
О 

в С О Р О К О В И Й Д Е Н Ь С М Е Р Т И 

С Л . ПАМ. ІНЖ. 

АНДРІЯПАЛІЯ 
б. ДИРЕКТОРА КРАЄЯВОГО МОЛОЧАРСЬКОГО СОЮЗУ „МАСЛОСОЮЗИ 

у ЛЬВОВІ 
буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА і ПАНАХИДА 
в неділю, 25-го червня 1961 р. — в год. 8:30 рано 

в У К Р А Ї Н С Ь К І Й К А Т О Л И Ц Ь К І Й Ц Е Р К В І 
с в . a n . П Е Т Р А і П А В Л А — в К Л І В Л Е Н Д І , О г а й о . 

С е й ч а с п і с л я П а н а х и д и в і д б у д у т ь с я 

ЖАЛОБНІ С Х О Д И Н И 
в ПЛАСТОВІЙ ДОМІВЦІ 

при вул. 1202 Кенільсворт — з ДОПОВІДДЮ про Небіжчика. 
До участи в Панахиді і Сходинах запрошує усіх Комбатантів, Інженерів, Ко-

операторів, Приятелів та Знайомих 
ВЩДІЛ БРАТСТВА МАСЛОСОЮЗНИКІВ у КЛІВЛЕНДІ 

Василь КАМШСЬКШІ шяс Михайло ХРОІІОВЯТ 

V 
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СВОБОДА, СЕРЕША, 21-Го ЧЕРВНЯ 1961 
з в = = 

П Р А П Я 
HELP WANTED-РЕМALE 

Нотўќується 
Б У Х А Р К И і П О М І Ч Н И Ц І 

д о к у х н і 
ДО ПЕНСЮНАТУ В ГОРАХ. 

Платня після умова. 
Телефонувати Ню Порк: 

OR 3-6696 

: 
П Р А Ц Я 

HELP WANTED MALE 

Кваліфікованого КУХАРЯ 
(Chef) і 

Готелевого СЛУЖБОВЦЯ 
(Room clerk) 

затрудкнть на літмїй свЗОЯ ве-
ляка вакаційиа оселя. Добрі 
уїюшшя праці. Зголошуватись, 
Із поданням кваліфікацій та 

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

P . O . Box 76 
Jersey C.-ty 3. N. J. . 

Д-Р РОМАН КІЧОРОВСЬНИЙ 
(Посмертна згадка) 

LATHE HAND ENGINE 
Цілковитий досвід. 
Самостійна праця. 

SUPREME 
EV 8-3738 

Mr. Blenstock 

Пошукується 
2 ОСОБИ до ПРАЩ 

до оевсіонату в горах Кетгкіл. 
Платня після умови. 

Писати або зѓол, особисто: 
KOSANOWSK1 

683 So. 11th Street 
Newark S, N. J. 

Купуйте в підприємствах 
що оголошуються 

а „Свободі" 

REAL ESTATE 

ULSTER HEIGHTS, N. Y. 
76 акрів ЗЕМЛІ 

aa фарми, бокѓала, апартамен-
тн, приватне озеро, каснно, — 
продасться Із втратою. Телефо-

вувати по ѓод. 7:00 вечора: 
PReakknt 3-6077 

Нам, людям, здасться, щ о 
так добре знаємо заков життя 
і 'смерги, знаємо, що ту земна 
мандрівка мусить невмолимо 
скінчитись; ми.живемо з дум-
кою про смерть. `А проте кож-
ннй раз ми заскочені і в без-
радній розпуці, коли комусь 
і з наших близьких Бог каже 
виступити із наших рядів жи-
внх мандрівників. 

Ц е ми відчували, коли не-
надійно відійшов від нас Ро-
мая Кічоровський, замолодий 
на те, щоб відійти від нас. 
А л е мусів послухати волі 
Всевишнього і нам, що з важ-
ким серцем супроважали 
Його недавно на нове життя, 
н е осталось нічого іншого, як 
з покорою прийняти Боже pi-
шення. 

Устами пароха української 
'католицької громади у Ва-
шинґтоні, Д . К. о. Теодора Д а -
нусяра, устами д-ра Володн-
мира Копача з Ню Порќу й 
д-ра О. Сас-Яворського зі 
стейту Люізіяна прощали бл. 
п. Романа Кічоровського його 
співжнтелі американської сто-
лиці, його' друзі ветеринарні 
лікарі, що з ними він був 
згуртований в Об'єднання 
Американсько - У к р аїнськ их 
Ветеринарних Лікарів в Аме-
рнці, щ о з ними він співпра-
цював, та дружив. 

Багато з нас, що дізнались 
цро смерть, пам'ятаючи його 
щ е з давніших часів на бать-
ківщнні, інші стрічали його у 
важких повоєнних роках у 
Німеччині, ще інші пізнали 
його вже тут, у цій країні но-
вого нашого поселення. І всі 
ми були його приятелями, бо 
пізнали його милу товарись-
ку вдачу, подивляли його ам-
біцію та професійні здібності, 
любили його участь в пісні, а 
особливо цінили його постій-

Доми — Інвестиції — Морґеджі 
Џ OZONE PARK, Woodhaven — недалеко-украТвсько! церк-

вн, 2-род. ДІМ, б і б кімнат, з городом і гаражем, 1 бл. 
до сабвею. Ціна $18,600. 

0) Там же: нові 2-род., мур. ДОМИ, всі в гарним городом 
і гаражем. Ціна від $29,009 вгору. 

9 BRIARW00D — чудова околиця, 3 бл. сабвей — 2-род. 
осібняк, 11 кімнат, 5 для власника 1 $175.00 ренту. Ці-
на $25,600. 

9 BROOKLYN — 9-род., мур. дім, баќсові кімнати, мар-
мурові сходи, річний рент $6,160. Ціна $27,000. 

О ASTORIA — г.'-і)пд., мур. дім, баќсові кімнати, рент 
$7.500. Ціна $42,000. 

0) FLUSHIN0 — 3-род., мур. дім, 5 кімнат для власника 
плюс $250.00 рент. Ціна $35.500. 

КУПЎИТЕ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ФАХОВІ ШОР А ! 

UNITED REAL ESTATE CO. 

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

Tel.: OL 8-6330 

^Л^кЛ^Л^^Л.^^МЛ.Л^^АХА^ЛХЛ.Л.ЉЛ.Љ.Л.^^^Л.^^Л.ЉЛЛ.Л.ЉЛ^.Л.Л 

ПАМ'ЯТЬ ШЕВЧЕНКА 
У СТОРІЧЧЯ ЙОГО СМЕРТИ 

ВІДЗНАЧИМО НАЙКРАЩЕ П І З Н А Н Н Я М 
ЙОГО ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТИ 

та 
душ святкувань ft імпрез, для лектури І бібліотек І для 
подарунків завжди потрібні видання творів Шевченка 

і писань про нього, що їх иоясна вабушлщ 

в Книгарні „СВОБОДИ" : 
Т. ШЕВЧЕНКО: КОБЗАР — з поясненнями і примітками 

д-ра Василя Сімовнча, 2-ге справлене й поширене ви-
давня під ред. д-ра Ярослава Рудинцького 

Т . Ш Е В Ч Е Н К О : КОБЗАР — 1840-1940 
КОБЗАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: вид. Простіти, Вінніпег 
П. ЗАИЦЕВ: ЖИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА — опр. . . 

Брошура 
ШЛЯХ ВЕЛЕТНЯ — ілюстраваяа біографічна розповідь 

про Тараса Шевченка — переказала Наталя Лівицька-
Холодна 

М. ШЛЕМКЕВИЧ: ВЕРХИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТИ — 
Промови ДОПОВІДІ 

В. ДОМАНИЦЬКИИ: ТАРАС ШЕВЧЕНКО (Синтетнчно-
націологічні студії його життя й творчостя) 

ТРИ ПОЕМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (Сон — Великий 
Льох — Неофіти), з передмовами й поясненнями Воѓда-
яа Легшого 

ПРО ШЕВЧЕНКОВІ ТВОРИ (Перебендя, Смерть чума-
"""ват вферна) v . . : : . . ..'.V 1. .ТЛ?."Л ..гг.гг'.т. г 
Н А Ш ШЕВЧЕНКО — Збірник-Альманах, вид. УНСоюзу 
Д-р Л. МИШУГА: ШЕВЧЕНКО І ЖІНКА (жінка в жит-

ті і творах поета) 0JJ0 
Роман ЗАВАДОВИЧ: КОБЗАРЕВА ГОСТИНА — Сценіч-

на картина з життя Т. Шевченка, у 3-ох відслонах, вид. 
Українського Народного Союзу 0.50 

Т. ШЕВЧЕНКО: ГАЙДАМАКИ — з портретом автора й 
ілюстраціями 

Юрій ВОНЌО: ШЕВЧЕНКО І МОСКВА 
ШЕВЧЕНКО (Українська Вільна Академія Наук у США) 

Річняк І 
Т. ШЕВЧЕНКО: ДУМКИ 
ДОСТОЙНО ССТЬ — Збірка в Шевченкові Роковини. Про-
' мова Богдана Лепкого на Шевченківському святі у Вер-

ліні в 1920 році 0.25 
Богдан КРАВЦІВ: НЕБЕЗПЕЧНІШ „КОБЗАР" (Совст-

ське фальшування поетичної творчости Шевченка . . . 
АНГЛОМОВНІ ВИДАННЯ: 

TARAS SHEVCHENKO — The Poet of Ukraine. — Selected 
Poems — Translated with an Introduction by Clarence 
A MANNING. Edited bv Ukrainian Nat. Ass'n 

TARAS SHEVCHENKO — Bard of Ukraine by D. Doroshenko, 
preface by Clarence A. Manning. Edited by United Ukrainian 
Organizations of the United States 

SHEVCHENKO-S THOUGHTS and LYRICS — Commemo-
ratine the Centennial of His Death 

SHEVCHENKO AND WOMEN — Women in the Life and Work 
of Taras Shevchenko by Dr. Luke Myshuha. Translated 

EUROWE^mFREEDb'M F10HTER - Taras SHEVCHENKO. 
A documentary Biography of Ukraine Poet Laureate and 
National Hero 

Належність за книжки просимо слати тільки чеками, або 
і поштовими переказами 

S V O B O D A 
81-83 Grand Street — Jersey City, N. J. 

$7.50 
2.95 

. 2.00 
6JS0 
6.00 

3.50 

2.00 

2.00 

1.00 

0.1МГ 
2.00 

1.00 
1.00 

0.60 
0.26 

0.26 

2.60 

0.60 

1.5(1 

0.50 

0.25 

ву жертвенність для других, 
що потребували помочі. 

Ось таким ішов бл. п. Ро-
ман крізь бурхливе життя, ко-
ли з рідного Дрогобича по-
іх...;-. на ветеринарні студії в 
Італію, як пізніше покінчвв-
ши студії у Львові, був стар-
шим асистентом на Ветери-
нарному Інституті тамже, ко-
ли був вільно-практикуючим 
ветеринарним лікарем в краю, 
в Німеччині, чи від року 1949 
в цій країні. 

Був творчо амбітний і не 
боявся труду, щоб сповнити 
ним свос життя; любив свою 
професію і в ній, крім родин-
ного кола, шукав свого жит-
тсвого сповнення. Коли багато 
з нас вживало скитальчого 
безділля в таборах Німеччини 
чи Австрії, він пішов на пра-
цю. як вет-лікар, щоб бути 
корисним, запевнити кращі 
побутові умовний своїм най-
ближчим. Тод іж поглиблював 
свос знання, здобувши титул 
доктора ветеринарної медицн-
нн. 

А коли поселився В ЦІЙ 
країні, т е ж не шукав легкого 
хліба. Після кількох літ пра-
ці для міського Уряду Здс-
ров'я у Вашингтоні, Д . К., піс-

ЗДА перестерігають СССР проти 
саботування атомової конференції 

в Женеві 
З'сдянеяі Дер Москва. — 

жави передали в минулу су` 
боту 17-го червня ц. р . нову 
ноту совстському урядові в 
справі Женевської кояферен-
цДІ щодо припинення атомо-
вих'дослідів. Ц я конференція 
триває безуспішно в ж е від ЗО 
жовтня 1958 року й відбула 
понад 330 засідань, а в остан-
ньому часі з а й ш л а в сліпни 
кут внаслідку вимоги Хрушо-
ва, щоб Міжнародну к о н г 
рольну інспекцію, яка етежіг 
і̀ а б за під(")ІІ.ІИМГ. вибухами 

і перевірювала їх, очоліогнз 
не ОДИН не.`. tікільннн фахівѓці.. 
і тричленна колегіа 9 правом 
кожного з П членів; д о „вета" 
проти будь-якої к о н т р о л і . 
Американську нота ще раз рі' 
ш у `й- відкидав той проект'і за-
стері гається проти тверд же н 
ня Хрущова в його промові з^ференція. 

минулого четверга, ваче б н е 
було в світі нейтральних м у 
жів із почуттям справедлнвос-
ти і безсторонності!. З Д А під-
креслюв, щ о е о н и не можуть 
до безконечностн терпіти стан, 
в якому від листопада 1958 р. 
вони, З Д А , не відбувають нія-
ких атомових дослідів, б е з 
певностн і гарантії, чи в тому 
самому часі н е переводять 
крадькома дальших атомових 
дослідів Совсти. Тим самим 
З Д А натякають на м о ж л и -
вість повороту д о атомових 
експериментів. Водночас аме-
рнканська нота відкидає Хру-
щовську сугестію, щоб справу 
атомових дослідів включити в 
загальний договір про „гене 
ральне і тотальне" м і ж в а р о д 
не роззброєння, н а д яким під 
кінець липня ц. р- мас розпо-
чатясь нова міжнародна кон 

Найвищий Суд ЗДА закінчив сесію 
Вашингтон. — Найвищий 

С у д З Д А в дні 19-го червня 
закінчив цьогорічну сесію, ви-
рішивши кілька в а ж л и в и х 
справ. Між ними с і рішення 
Найвищого Оўду 'про те, що, 
згідно з конституцією неза-
конннм в послуговуватися ти-
ми доказами, які були здобуті 
незаконними засобами. За це 
рішення голосували 5 суддів, 
а 4 були проти. Уважають, що 
це с важливе рішення Най-
внщого Суду, бо воно матиме 
вплив на судівництво в чис-
ленних стеитах, де м о ж н а бу-
л о послуговуватися при дока-
зуваяні злочинів незаконними 
способами, наприклад підслу-
хом телефонічних р о з м о в . 
Найвищий Суд вирішив та-

мають права видавати свої 
ф о н д и на політичні цілі, коли 
один член спілки, змушений 
д о неї належати, запротестує 
проти, цього. І це рішення 
Найвищого Суду є важливе, 
воно м о ж е мати вплив ви вн-
борчу кампанію, коли окремі 
члени спілки зможуть проти-
витися видавати спілкові фон-
д н н а виборчу кампанію в ко-
ристь якогось кандидата. Нан-
вищий Суд вирішив також. 
що стейти не мають права ви-
магати прн з а т р у д и юеаниі 
я к о с і с ь о с о б и , щ о б вона 
в і р и л а в Б о г а - Ц е рішен-
н я Найвищого С у д у касує ок-
ремий пункт конституції в 
стейті Мериленд, який дома-
гався релігійних тестів від 

кож, щ о робітничі спілки не стейтових урядовців. 

вати урядові, 
Н ю Иорк. — Окрема комі-

сія, зорганізована в 1959 ро-
ці, займається проблемою ме-

ля доповнення фахових з'нань {ханізаціі праці, внаслідок чо-
та зложення американського го тисячі робітників втрача-

Справу механізації праці мусять розв'язу-
нйсцеві і приватні агенції 

професійного іспиту, він від 
крнв приватну клініку для 
малих звірят, один із перших 
з малого числа 14-ох на усіх 
120 українських ветеринарних 
лікарів в З Д А й Канаді. 

В а ж к о ю працею, сумлінні-
стю, здібностями та любов'ю 
д о хворих звірят він притягав 
д о себе щораз більше клієнтів, 
розбудовуючи практику, не 
покидаючн амбітних плянів 
дальшого розвитку. 

Д л я нас, його друзів-коле-
ґів був взором доброго, твор-
чого, здібного, поступового та 
успішного лікаря та колеги, 
щ о добрим ім'ям своїм прино-
сив хвалу своїй професії та 
українському загалові. Але 
може завелике зобов'язання 
взяв на себе бл . п. Роман і не, 
під силу хворому серцю. Воно 
ft не видержало та відмовн-
лось служити, поклавши кі-
нець молодому ще життю. 

Мине час, `всемогутній уті-
шитель, і заглушить біль фі-
зичної втрати; тоді ще силь-
ніше, бо не в матерії, а в дум-

ють працю, я к у з а н и х вико-
нують машини. Ц я комісія 
опублікувала тепер свій звіт, 
в якому стверджується, що 
економічний ріст країни і лік-
віданій великого числа без-
робітних, — це основа адоро-
вої економіки З Д А . Оправу 
звільнювання робітників виа-
слідок автоматизації праці 

ці—останеться між вами об-
раз бл. п. Романа Кічоровсь-
кого, взірцевого друга, мужа, 
батька, милої людини, адібно-
го ветеринарного `лікаря ft ці-
неного громадянина, ' 

Ми прощали його н а аі-
кн. Але т е ж ва віки, як. довго 
нам буде дано, зберсясеир до-
рогнй спомин про ЩНроги 
Друга . ' .-.^#f 

Д - р Е а г е я С І я ь . 
'--

В А К А Ц І Ї 

VACATION - RESORTS 9 

В околиці українських` осель 
СОЮЗГВКИ та СУШВКИ. 
над озером відкривається 

модерні, ізольовані 

ВАКАЦШШ 
ПРИМІЩЕННЯ 

Приміщення складаються із 
спальні, кухні 1 лозин ч̀ ќи (ван-

на і душ). — Адреса: 
В. N. SAWCZUK 

EuenvUle, N. У., Box 60 
Tel.: Ellenville 841 Rl 

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

НОВОВІДКРИТА,. 
ВАКАЦІИНА ОСЕЛЯ 

„ВЕРХОВИНА" 
(на верхах гір КЕТСКІЛ) 

приймає на літне поі 
родини з дітьми І поодинокі 
особи, які можуть харчуватися 
у власному заряді. Достава 
харчів забезпечена. ГарЛВГИ 
холодна вода, ванни І дупп. -ѓ-
Вонгала модерно уряджені. — 
Світлиці для розваги молоді та 
старших Т'елевізія, пати(юя - і 
піяніно. — Озеро до куп.тая І 
ловлі риби, близько. 

ЦІНИ НИЗЬКІ. 
Ближчі інформації уділяють: 

S. KOSIAK 
Eflenvule, N. Y. — Tel: 682 J 
або: 

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

f— — 
N W W 

ДО ВИНАИМУ НА ЛІТО 

2-кімнатні АПАРТАМЕНТИ 
$25.00 тижнево. 

ВСІ УДОПДНЕННЯ. — КУПІЛЬ. 

A lex BAGAILUK — Hurlcyville, N. Y. 

' ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m " ^ ^ " ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ' t ^ - ^ - - - - - - a x 

В ГАНТЕРІ, Ню Йорќ 
— масмо — 

КІМНАТИ ДО ВИНАИМУ НА ЛТТНПТ СЕЗОН 
з уживанням КУХНІ' І ЇДАЛЬНІ. 

Три хвилини ходу до автобусоврі зупинки й всіх кранѓѓ 
ниць. Гірська ріка біля хати. Телефонувати від понеділка 
до п'ятниці: Ню Иорк — -OR 7-7593. 

Відвідувати кожної суботи та неділі 
STEFAN ОІВА — Scholarie Avenue — Heater, N. Y. 

S f 
ВАКАЦП В ГОРАХ ADIRONDAK, 

над., чудовим озером Lake George в „MONACO MOTEL". 
Для гостей великі, модерно улаштовані кімната з теле-
візорами. і прнват. лазничкамя. Кімнати з кухнею і холе' 
дільником. Приватна пляжа. Спортові гри. Ціна приступні. 
По інформації писати: 

MONACO MOTEL — DIAMOND POINT, N. Y. 
власники H. 1 T. УГЕРИ. 

повинні вивчати федеральні. 
приватні і місцеві агенції, які 
повинні мати наоці те, які 
робітники будуть потрібні у 
майбутній економіці З Д А . У-
рядові агенції ПОВИННІ бути 
краще підготовані д о того, 
щоб допомагати робітникам 
перевишколюватися д о ін-
ших фах ів праці, І повинні 
займатися тим, щ о б безробіт-
ним давати нову працю. Тре-
ба об'єднувати привѓітні і ф е -
деральні забезпеченеві аген-
ціі, які дають пенсії емерн-
там. 

Шеф конґолійської армії перевів масові 
арештування під закидом змови 

Леопольдвіль. —Коменданті замір зірвати дипломатичні 

рАЇтмвмгТтоТв 
48 Е. 7th St. 

TeL: OR 3-3550 New York Cttv 
„КОБЗАРЕВІ" 

найновіша платівка „АРКИ", 
видана в 100-річчя смерти Та-
раса Шевченка. — Ціна S4-90. 

#АГАММр№ FOB BENTt 
BROOKLYN 

1 5 6 8 Sterl ing P lace 
З кімната. 3-ій поверх. Свіжо 

відновлене. — 166-66. 
Супер†нтен дент: 
SLocnm 6-4462 

HOUSES Ѓоѓ SALE 

конґолійської армії генерал 
Ж о з е ф Мобуту арештував ко-
л о 40 своїх вояків і коло 20 
цивільних осіб, закинувши їм 
участь у змові, яка мала на 
цілі струїти його і ще декого 
з членів конґолійського уряду 
п ід час прийняття в найближ-
чу середу в одному закордон-
ному представництві. Мобуту 
закинув, щ о одна закордонна 
військова формація з військ 
ОН в Конго взялась за виш-
колювания цивільних осіб в 
провінціях Ківу і Оріснталь. 
опанованих комуністами. За 
газетними коментарями, на-
тяки Мобуту стосувались Ін-
дійськоі формації; на най-
б л н ж ч у середу було запові-
д ж е н е велике прийняття в ін-
дійській амбасаді в Леопольд-

взасмини з Індією, але члени 
місії ОН відмовили його від 
того. Ш е ф місії ОН в Конго 
д-р Стюр Ліќвер, прнявний 
під час того, як ген. Мобуту 
склав свою заяву, заявив, щ о 
він переведе слідство щодо 
зроблених закидів самовіль-
ного вишколювання конголій-
ців ніби з метою переведення 
держаного перевороту. 

У в а г а ! У в а г а ! 
ДГГРОИТ І.ГЕМТРЕМК! 

НА Ш'І)ДЛЖ 
BRICK VENEER — 2 family in-
come — 5 rooms down — 4 rooms 
up — Hamtramck 2209 Yemans, 
corner I.iimpkin Refrigerator — 
stove — carpets — drapes — 2 
car garage. 'Appointment only — 
call: TR 1-0757 or TR 1-8290 

Догідні умови купівлі. 

вілі. Конґолійськнн уряд мав коголь. 

9 'Валкѓѓова І Забеапечеаева 
Комісія стверджус, що а трьох 
місяцях ц. р. капітал в амерн-
канських корпораціях збіль 
шився на $1.800.000,000 і вино-
снв $134.330,000.000. 

9 Професор Іллинойського у 
ніверситету д-р Мічелл Спелл-
берг твердить, що ті чоловіки, 
які не мають волосся ва гру-
цях, легко занедужують на не-
дугу печінки, коли п'ють аль-

A successful 
'plan for 

forgetful savers 
f M O M t h a n 8 m i l l i o n A m e r i c a n s h a v e b e c о т о h a b i t u a l 

I M t v o r e v i a t h e P a y r o l l S a v i n g s P l a n f o r U . S . S a v i n g s B o n d s 

T h e real teat of a aucceas-
fui saver із bis talent for 
"sticking with i t " 

Miil ions of Americana are 
making a real success of 
saving by buying U.S. Sav-
inga Bonda on the Payroll 
Savings Plan. 

Biffn n p a n d ухт`тт g o t 
t h e habi t ! All you do is 
s i g n y o u r п а ш о o n c e . 

Here's how it works: 

Your payroll department 
sets aside whatever amount 
you wish from each pay-
check, buys your Bonds 
and delivers them to you. 
You don't see the money, 
can't spend it, and soon 
don't even miss i t 

W h y B o n d a пѓо a 
w a y t o sava . U . S . 

good 
S a v -

ings Bonds are guaranteed 
by the U.S. Government 
to grow in value. You can 
get your money with inter-
est anytime you want iU 
And if you lose a Bond, 
it's replaced free. 
Every U.S. Savings Bond 
is a share in a stronger 
America. Why not join 
the Payroll Savings Plan 
today? 

Momev with jrour name 
on H. U.SL SevingB Booda 
can IS turned into caab 
asytfaaa Yet yon cma't 

your mooay. Your 
Beads are refieUred in 
your т о м and art ro-
sssoai B M if lost or stolaa, 

Ton save more than money with "` 

U.S. SAVINGS BONDS 
Bny them where you work or bank 

TAte advoTtitcrr.cnt u donated SWS 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. INC. 

A- "SVOBODA" UKRAINIAN DAILY 

РвЯ RENT 

да втілимў 
Б О Н Ґ А Д О і К І М Н А Т И 

з ужиттям кухні. 
MANCUSO VILLA 
Catsktll Mountains 

Hunteaf N. Y. 
Tel.: hunter 4802 

BUY U.S. SAVINGS tlONUS 

t 
Посмертні згадни 

Карало XOMEH — один із пер-
ших членів Т-аа „Запорозька 
січ", нідд. М7 УНСоюву а 
Рочастері, 'Я. И., помер, по 
довгі і і faaoda ИЄДІ.ІІ, В ДНІ 
7-го червня 1961 p., Покійндй 
народ, в ' селі Копанки, пов. 
Калуш, Зах. Украиш. До УН-
Союзу вступна 1918 р. Пода-
шкв у (`хутку 3 синів: Васи-
ля, Миколу 1 Пси`и(ра, 2 донь-
км: Анну і Стелу, 8 внуків та 
2 правнуків. Похорон відбув-
СЯ S ѓўСоту, 10-го червня 
1001 р.,а. а'поќ, заведення до 
ЦЄрКВЯ ѓв. Посафнти, а о ніс -
ля на цвинтар Голі Сепуль-
хрн, при участи роднии, Чяе-
нів Відділу та Знайомих. — 
Вічна Иочу Нам'ята!' 

В. Попович, секр. 

Яків СКРІЩЬКИТЇ, — довго-
яггяій чяеа ВІдд. Звб УНСом-
яу в От. Дяюзсф, МІЗ., помер 
В дні (1-го травин їсќи p., aa-
раз після операції. ПОІЛНІШЙ 
народ. 1ННІ p., u с. Ні: сі чќи, 
пов. Борщів, Зах. Україна. 
НокІАішА полишив у смутку 
дружину АнастасЬЬ; 1 `донь-
ќу, аятя і Џ правнуків, Похо-
рон відбупся 3-го червня 1961 
року, з по.х. зааеденіія до'^к-
ршнськоТ'`греко-і;ат. церіиіи, а 
опісля Па цвинтар Mt. Olivet. 
Покійного відпровадили в по-
слідию .Дорогу Його Родина, 
Чаєня УНСоюзу, Приятелі 'а 
Знайомі — В, И. П.! 

.Секретар Відділу 

LytwynaLytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обояуга Щ Н p А і Ч Е С Н А 

Oar Services Are Avatabte 
Aaywbere in New Jersey 

801 SPRINOnELD AVENUE 
N E W A R K , N . J. 

1RVINGTON, N. J. 
ESeez 5-5555 

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

Завмаат%ся похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, Ni-.w 

YORK t околицях. 
Контрольована температура 
Модерна .каплиця до ужитку 

Дірок. ^ 
Peter Jarema 
129 KAST 7th STREET 

NEW YORK N.Y. 
TeL: DRdtsfd 4-2800 

І І І И І І І Г І І Г Н І І І Ш Ш І І І И Ш Н П Ш Г И І Т Я 

Барбара ВОРД: 

П'ЯТЬ ІДЕЙ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ СВІТ 
ЗМІСТ: ПЕРЕДМОВА 

НАЦІОНАЛІЗМ 
ПІДУСТРІЯЛІЗМ 
колоніалізм 
КОМУНІЗМ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ 

Ф 
Обкладинка М. ЛЕВИЦЬКОГО. — 

Ціна: $2.50 
Ф 

Замовлеиия І належність слатя: 

Svoboda Bookstore 
OS OJUND ВТЖКЕТ 

ТТЖТХ 

Тарзан поспішав в а допо-

I прогремів вик- 'ногу йому, але натрапив в а 

спротив „ні". Омег бурчав. — 

— Ц е в боротьба ватажків. 
А тоді зважив довбню в ру-

ках і пішов в напрямі до воро-
га, який вже був встав і був 
готоввй обороняти протвтаа-
кояво адобуЩ і р о в ! . Г п І 


