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ПРЕЗИДЕНТ ЗАКЛИКАЄ 
ГРОМАДЯНСТВО ДО 
СПІВПРАЦІ в РОЗВ'ЯЗЦІ 
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

Н ю Гривен, Коннектикат. 
— Президент Кеинаді, про-
мовляючн на закінченні нткі-
льного року а Єильському У-
ніверснтеті 11-гб червня цьо-
го року, заклякав д о згода 
і співпраці з урядом світ бнз-
несменів і громадянство, бо 
інакше економіка країни буде 
з'ясовувана в болоті взаімної 
уїдлнвостя. Президент npono– 
нуаав, щ о б уряд , бнзнесменн і 
громадянство припинили вес-
тн ворожі д іалоги з а допомо-
г о ю заяложених ф р а з , щ о в 
залишками 30-ох років цього 
віку, і щ о б працювали згідно 
в тій цілі, щ о б розв'язати дій-
сні проблеми в а ш о г о часу. У-
важливий, д о протиурядових 
настроїв серед кол бизнесме-
нів, які виникли п ід час ко-
роткого конфлікту і з стале-
в о ю індустрією внаслідок збі-
льшення цін н і сталь, прези-
дент Кеннеді заявив, щ о він 
н е б у д е вороже ставитися до 
світу промисловців тому тіль-
кн, щ о б у л о короткотривале 
непорозуміння з однією про-
мнсловістю. А л е Президент 
додав, щ о будучність н е буде 
належати току, хто „не звер-
тав уваги н а дійсність в нер-
вовому пошукуванні вічних 
запевнень". Президент мав на 
думці те, щ о промисловці до-
магаються запевнення уряду 
я р о свою прихильність д о 
Продуцентів. Президент зга-
дав п р о недавню з н и ж к у н а 
б іржі в Н ю Иорку 1 сказав, 
щ о б не скидати вини з а неї 
н а брак довір'я населення д о 
уряду , Т Н У t e a r - діяла, ц іла 
с к л а д н а машина, спекулянтів. 
Н а думку Президента треба 
мати довір'я д о нашої екеномі-
кн, б о це с основою розвитку 
господарства країни, і не тре-
б а говорити Про брак довір'я 
д о провідників однієї партії. 
Президент домагався, щоб 
громадянство дивилося на е-
кономіку з теперішнього ста-
новища, бо недоцільно с оці-
яюватн категоріями минулих 
десятиліть. Президент твер-
див, щ о надійшов час відки-
жути ті три „міти", ЯКІ CTBO-
рюють ілюз ію і заслонюють 
економічну й політичну дій-
сність. Д о ц и х мітів Кеннеді 
зараховує в першу чергу 
твердження Деяких політиків 
про те. що „федеральний у-
р я д с завеликий і злий, і ста 
сться щ о р а з більшим і гір-

останніх 15-ох роках федера-
льяа бюрократія зростала в 
меншому темпі, як зростала 
загальна економіка країни. 
Президент признав, щ о від ча-
сів президента Гувера феде-
ральні витрати постійно spoc– 
тали, і, можливо, вовн і на-
далі будуть збільшуватися 
Президент закликав грома-
дянство, щ о б відкинуло і дру-
гнн міт п р о те, щ о нібито 
дефіцет федерального бюдже-
т у спрнчнняс інфляцію ВОЛЮ-
тн. Він пригадував, щ о в по-
воєнних роках були бюджето-
ві иадвишкн. але тоді зро-
стала інфляція, а тепер, прг 
дефіцнтових б ю д ж е т а х поста-
л а стабільність цін на това-
ри. Д о третього міту Презн-
дент зарахував твердження 
щ о брак довір'я д о уряду г 
причиною повільнішого росту 
економіки 1 знижки цін на 
акції. Економіка країни зале-
ЖИТЬ НЄ ТІЛЬКИ ВІД ЄКОНОМІЧ-
иоі і фіскальної політики у-
ряду, але також і від того, що 
роблять власники підпри-
смстз, як ставляться до еко-
иомічного розвитку робітники 
і ціле громадянство. Презн-
дент дістав почесний доктора? 
прав від Єйльського Універ-
снтету і при тому дотепно за-
явнв, щ о тепер повинна бути 
згода між ним, випускником 
Гарвардського Університету. 
1 його противниками з Єнль-
ського Університету. Д о ВИ-
внпусхннхів Єйльського Уні-
версятету належить, м і ж ін-
пгами, і директор Сталево) 

вою окремого комітету, щ о на-
знвасться Р а д о ю Внзнесменів. 
Після прибуття до Вашинґго-
ну Президент відбув в Білому 
Домі нараду з Блавом і з 
членами Р а д и Внзнесменів. ва 
якій обговорювано справу 
збалансованого платннчого 
бюджету з закордоном та про-
блему відпливу золота і-Доял-
рів до інших країн. Не ттода-
-іо подробиць про ці наради. Р 
Білого Д о м у заявили, що це 
були „наради організаціяно-
го характеру", бо ця Рада 
недавно переорганізувалася. 
Секретар скарбу Д а г л е с Д і л -
лон відпровадив Блава заднім 
виходом до лімузини і заявив 
журналістам, щ о не буде 
„жадної заяви". Це б у л а вже 
тоуга зустріч Президента з 
Блавом після неприємного є 

П Р Е З И Д Е Н Т К Е Н Н Е Д І В Н Ю И О Р К У 

Ідучи д е Н ю ГеЙвенучу зв'язку з наданням йому почесного 
докторату о р а в а ' н а Сйльському Уяівероятеті, президент 
Кеннеді зупинився а Н ю Иорку І відвідав внздоровмнй ц е н т і 
Нюйорксьхого Університету, де приходить до здоров'я й о Ц 

батько. Н а ф о т о : Президент між реконвалеецентамви 

Республіканці проти податкових 

Вашингтон. -
уряду перевести п о д а ткову 
реформу в 1963-му році ви-
клнкала опозицію серед pec– 
публіканців проти цьогоріч-
них урядових п р о п о з и ц і й 
зменшити податки підпрнсм. 
ntm від т и х фондів, які вони 
витратять на інвестиції у ф а б -
рвкв. Д в а сенатори - респуб-
ліканці, члени Сенатської Фі-
нансовоі Комісії Трустон Б. 
Мортон із Кеитаки і Франк 
Карлсон і з Кеизасу заявили, 
що цьогорічний урядовий ПО-
датковнй законопроект треба 
відкинути, бо належить зачв-

коли у р я д пропонує перевес-
тн широку реформу ПОДІТКО-
вої системи. Ці сенатори зая-
вили також, Що не треба до 

пропозицій уряду 
Обіцянка податків вмішувати політику 

та говорити тепер, щ о в 1963 
році буде велике зменшення 
податків, що винесе аж І В 
більйонів. Провідник реслуб-
лікаиців в Сенаті сенатор З 
Іллннон Еверетт МекКінлІ 
Дірксен сказав .часопненнм 
репортерам, щ о сам уряд зао-
хочус Конгрес до того, щ о б 
цього року не вирішувати по-
датковнх справ, коли в яай-
ближчому році мас бути за-
гальна реформа податково! 
системи. У р я д пропонує цього 
року вирішити В Конгресі та-
кі податкові справа: зменвден-
ня податків бязнесмеиом від 

Аденауер боронить союз Німеччини й 
Франції, як базу едности Европи 

Вони. — Захщньо - німець-
кнй канцлер Конрад . Адена-
і ер боронив союз Німеччини 
з Францією, запевнякуіи, щ о 
він лежить у найбільшому ія-
тересі Америки. Він пригадав, 
Що коли бритінськнй прем'єр 
Мекміллен, вернувшись З ВІД-
віднн у Вашингтоні проголо-
СЙВ, щ о ті дві англомовні дер-
жавя боронитимуть свободу 
Бвропи і вільного світу, то 
н іхто не кричав проти „оси 
Лондон - Вашингтон". Адена-
уер пригадав, що в 19І4 році 
Ш а р л ь д е Голь поїхав до Мо-
сквк й підписав французько-
російський союз проти НІМЄЧ-
чння. А л е згодом — говорив 
Аденауер — д е Голь переко 

шнетські настрої у німців і то-
му де Голь відмовився від 
союзу з СССР проти Німеч-
чини. Французько - німецькі 
війни, ведені від часів Hano– 
леона, не принесли ні одній з 
тих країн ніякого добра. Союз 
Західиьої Німеччини і Фран-
ції є необхідний З”ДЛЯ І ПОЛІ-
твчної і економічної сили та 
едностн Европи. Коли б Со-
всти з допомогою Франції за-
йняли Західню Німеччину та 
дістали в свої руки могутній 
німецький економічний по-
тенціяЛ, то вони стали б без-
посередньою загрозою для 
Америки. Ц е Америка повип-
ва розуміти — твердив він в 
пресовому інтервю -у і тому 
ніоднн американець не пови 

иався. що Німеччина стала 1 иен розуміти н1мецько-фран-
іншою, що мови не м о ж е бу-1 цузького союзу, як ніби звер-
ги про антифранцузькі реваи-; неного проти Америки. 

Італійські виборці демонструють проти 
СПІЛКИ прем'єра з лівими 

Рим. — В Італії переводи, керівної Христилнсько-демо-
критичної партії, як також не ЛНСЬ f МИНУЛІ веДІЛЮ і ПОВЄДІ-

лок вибори до .міських рад у 
157 містах, здебільша в цент-
ральній і південній частинах 
краю. Між тими містами були 
Рнм, Неапіль, Піза, Варі, Фо^ 
д ж і я , ото ж такі, які віддзер-
калюють загальні настрої в 
Народі. Д о голосування піш-
ло понад три мільйони італій-
пів. З а неповними підрахуика-
ми - майже подвоїлись голо-
сн, щ о впалн на центро-праву 
Ліберальну партію. Так само 
аискалн праві соціялісти і, ма-
буть, монархісти. В усіх мі-
стах виявився упадок впливів 

значний упадок впливів коиу-
ністів і лівих соціялістів. НаЙ-
перші загальні коментарі та-
кі, щ о ці перші вибори в Італії 
від 1960 року зад є монстру в а-
ля нехіть італійських анбор-
ців супроти союзу прем'єра 
Аміиторе Фаифаиі з лівими 
соціалістами Ненні, які до 
цього часу завжди йшли пліч-
о-пліч з комуністами. Нео-фа-
шиств, які сподівалися велн-
кого приросту своїх голосів, 
завелись в надіях — бодай за 
дотеперішнім обрахунком го-
лосів. 

У ЛЯ0С1 СТВОРЕНО 
КОАЛІЦІЙНИЙ УРЯД 

Антін Батюк знову очолює головний уряд 

U Р Е З У Л Ь Т А Т І К О Н В Е Н Ц К , Щ О В І Д Б У Л А С Я B l t P O – 
інвестицій; с т я г а о т я - и о д а т ^ Д Й а Ж М И Н У Л О Г О Т И Ж Н Я . П Е Р Е О Б Р А Н І Т А К О Ж 

Т. МИЛИВ І Е. ПОПІЛЬ, ЯКИМ КОНВЕНЦІЯ 
ДОДАЛА ЗАСТУПНИКІВ 

ків від дивіденд і від відсотків 
від ощаностей та збільшення 
податків від прибутків за кор-
доном. 

Католицький архиепископ Атланти зарядив 
Об'єднання ШКІЛ ;; 

шим". В ін сказав н а те. щ о в пізоду з цінами на сталь. 

Суддя Найвищого Суду Блок сумнівається 
в законності засудів за наклепи й обмову 

Вашингтон. - Суддя Най 

Атланта, Д ж о р д ж і я . — Ка-
толшдький архиепископ Ат-
лоятн П о л Д ж . Геллінен^за-
рядив, щ о б від вересня ц. р. 
всі початкові і середні школи 
(гай с к у л и ) ) в його дієцезії 
приймали иа навчання білих 
і негритянських учнів. Архи-
спнекоп Геллінен сказав на 
пресовій конференції, що не 
знає, скільки з 18-ох початко-
внх і 5-ох парафіяльних шкіл 
будуть об'єднані у вересні, бо 
щ е не знати, до якого числа 
цих шкіл запишуться негри-
тяиські учні, які досі навча-
лнея в окремих школах. Д о 
тих шкіл в цьому шкільному 

році ходили 8,000 Учнів, в.^го-
му коло 735 негрів. Дос і в ж е 
зголосилися деякі HerjJHTHH– 
ські діти, які б а ж а л и б навча-
тися разом із білими дітьми. 
Це вже другий архиопцбкоп 
На Півдні, який заряджус 
спільні школи д л я Католиць-
них дітей. Першим був архи-
спископ Ню Орлінсу Д ж о з е ф 
Френсіс Роммел, який навіть 
відлучив був від Католицької 
Церкви трьох вірних з а те, 
що вели агітацію проти його 
зарядження. Сподіваються, 
що в Атланті не буде такого 
спротнву проти зарядження 
архиспнекопа. 

вищого Суду iSoro Л. Блек в 
інтервю з професором Едвар-
дом Кеном, яке має бути на-
друховане в ж у р н а л і „Прав-
ничнй Огляд" при Нюйорксь-
кому Університеті, заявив, що, 
на його думку, всі засуди за 
„наклепи й обмову" є неза-
конні, бо перша поправка до 
Конституції гарантує волю 
преси і слова, і дозволяє на-
віть иа друкування слів, щ о 
знеславлюють декого або об-
мовляють. Ця заява судді 
Найвищого Суду викликає 
здивування правників, бо в 
цій країні часто відбуваються 

засуди за знеславлювання і 
покривджені дістають високі 
відшкодування на основі при-
хнльних вироків. Суддя Блек 
вірить разом з Д ж е ф ф е р с о -
ном, щ о урядові залишається 
право діяти тоді, коли треба 
регулювати вчинки людей, а 
не їхні слова, бо так цю enpa– 
ву вирішує перша поправка 
д о конституції, яка вимагає, 
щ о б Конгрес „не ухвалював 
жадних законів, які обмежу-
вали б волю слова або преси". 
Влек працює майже 25 років 
в Найвищому Суді З Д А і він 
завжди займав таке станови-
ще в справі першої поправки 
д о Конституції. 

В Акроні, Огайо, 295-ий Відділ УНСоюзу 
відмітив своє 50-річчя 

В АМЕРИЦІ 
ф Президент Кеннеді наяме-

цуиао свого дорадника в нау. 
кових справах Джерома В. Bic– 
вера на директора нової аген-
ції — Уряду в справах науки і 
технології Директором Kpafto– 
воі Наукової Фундації залнша-
сться і надалі Ален Т. Вотер-
мен, який зможе бути на уря-
довій службі і після закінчен-
ня 70-го року життя, коли фе-
деральні урядовці мали б nepe– 
ходнти иа емеритуру. 

ф Президент КеянедІ відзна-
чнв двох хлопців — 12-річного 
Джералда Лі Дейвіса з Оите-
ріо, Ореґен, і 1б-річного Гордо-
на Вернарда Кілмера з Рід Си-
ті, Мишиген, та 17-річну дівчн. 
ну Мері Енн Кінгрі з Сеґіно. 
Мншнген, Медалями за В1два-
гу Панна Кінгрі дістала Меда-
лю за працю в Юнацькому 
Відділі Червоного Хреста, Дже-
ралд Лі Де ів іс врятував від по-

жежі двох своїх менших бра. 
тів, а Гордон Вернард Кілмер 
врятував свого приятеля, який 
топився в озері. 

Ф Сенатська Комісія Вкдат-
ків підтрммала летуиство і прн-
значила дол. 491 мільйон на 
будову далекосяжних 6омбови-
ків РС-70, хоч презндеят Кен-
неді пропонує Видати на цю 
ціль тільки дол. 171 мільйон. Ці 
літаки летять Із швидкістю 
2,000 миль на годину иа дуже 
великій висоті. 

ф Кубинський диктатор ФІ-
дель Кастро признався до того, 
що треба буде чекати прннай-
мні 15 років, поки уряд зможе 
вибудувати потрібні мешкання 
для населення, яке живе в не-
відповідних приміщеннях. Ка-
стро сказав, що немас держав-
них фондів на те, щоб вже те-
пер вибудуват^в потрібну кідь-
кість домів для населення. 

Акрон, Огайо. - В неділю 
10-го червня в церковній залі 
новозбудованої величавої ка-
толнцької церкви Сошествія 
св. Д у х а 295-ий Відділ УНСо-
юзу, який мас назву Братства 
Сошествія св. Д у х а , відмітив 
свій 50-річнІй ювілей. П'ятде-
сять років тому, 11-го березня 
1912 року, це Братство внесло 
подання до Головної Канце-
лярії У Н С о ю з у про прийнят-
тя його до тієї організації, як 
окремий Відділ. З 16 членів 
того Братства в тому часі за-
лишилося при житті трьох, в 
тому головний організатор і 
перший секретар Відділу, Ро-
ман Гайовий. Недуга не доз-
аолнла бути йому приявним 
на ювілею, але вдячні члени 
не забули про нього та згада-
ли добрим словом його заслу-
ли для Відділу та восї місце-
вої громади. Свято відкрив 
голова Відділу Теодор Кость, 
який відчитав імена помер-
шнх членів та, привітавши 
приявннх, передав провід ре-
кордовому секретареві Відді-
лу і відомому лемківському 
діячеві Всолодимнрові 7ІЄСНЯ-
кові. Місцевий парох та член 
УНСоюзу о. Тарас Дурбак пе-
ревів молитву, після якої від-
бувся святочний обід. Після 
обіду довголітній секретар 
Відділу Василь Пулк подав 

1 історію Відділу, після чого ві-

тав приявннх та ювілята — 
Відділ від парохії парох о. 
Дурбак, який пікмітив велике 
значення УНСоюзу д л я sop– 
ганізовання свідомої українг 
ської громади в Америці та 
місцевого Відділу — Ювілята 
для місцевої громади. Дальше 
промовляли головний радний 
УНСоюзу з Клівленду Дмнт-
ро Шмагала, бувша місто-
предсідниця УНСоюзу та сек-
ретарка другого м і с ц є в о го 
Відділу УНСоюзу ч. 180 Ґено-
вефа Зепко- Жеребняк, пред-
сідник того Відділу С. Судів-
ка, голова місцевого Відділу 
„Провидіння" М, Іваницьинн 
та головний секретар УНСо-
ю з у Ярослав Падох ,якнй вн-
голосив головну промову при 
значення УНСоюзу для укра-
їкської національної справи в 
Америці та поза нею. 

Після промов В. Лесняк 
представив почесних та за-
мітннх гостей, а після кіице-
вої молитви, яку перевів о. 
Дурбак, відбулася мистецька 
програма, яку в більшостн 
виповнили танцювальна гру-
па Юного СУМУ з Пармн під 
проводом п. Дмитровича та 
сумівська група з Акрону під 
проводом п. Райцн. Це рідке 
свято, яке перейшло в ПІДНЄ-
сеному святочному настрою, 
зібрало більшість активної і 
національно свідомої унраїв-
ської шсцевої громади.. 

Скреитои, Па. — Антін Ва-
тюк був переобраний иа го-
ловвОго предсідиика УкраІи-
ського Робітничого Союзу в 
результаті конвенції цісї nic– 
ля Українського Народного 
Союзу, друто! г черги най-
більшої українсько - амери-
канськоі братерської оргаиі-
зації, що відбулася тут ynpo– 
довж минулого тижня та за-
кінчвлася в суботу, 9-го чер-
ввя, вполудне. Конвенція пе-
ревибрала і Теодора Мя-
ника (вже вдесяте) на голов-
ного секретаря та Едварда 
Попіля на фінансового секре-
таря - скарбника, додавши їм 
заступників: Івана Олексина 
— заступника гол. секретаря 
та Теодора Тація — заступ-
иика фінансового секретаря-
скарбннка. Обидвом їм нада-
но право рішального голосу 
в Головному Уряді. Це два 
нові пости в уряді УРСоюзу, 
створені цією 15-ою з черги 
конвенцією. На заступників 
головного предсідиика були 
обрані Михайло Вілах і Ярос-
Лав Пронько. Д о Контрольної 
Комісії увійшли: Катерина 
Доманчукова - Баранова, Ва-
силь Довгань, д-'р Володимир 
ГрицАй, Михайло Скрабут і 
Йосип Сливинський, в до Го-
ловної Ради: Текля Калина, 
Ольга Вонтів, проф. Степан 
Віхар, проф. Микола Crena– 
ненко, Дмитро Василащук, 
Теодор Вяслоцькин, Тома Ко-
бзей, Микола Кизима, Михан-
ло Мандзій і Іван Атаманець. 
Д о Уряду, крім двох нових 
постів заступників секретаря 

і скарбника в Екзекутиві, 
увійшло вісім, отже разом де-
сять нових осіб (І. ОлексИи. 
Т. Тацій, п-ні Баранова, М. 
Скрабут, п-йі Войтів, Ст. Ві-
хар, М. Степаиенко, Т. Коб-
зей, М. Мандзій і їв. Атама-
вець) . Конвенція також з 
одобренням і признанням 
прийняла звіти редакторів 
„Народної Волі" д-ра Матвія 
Стахова і Василя Вергала та 
Ярослава Пронька. Конвен-
цио привітав телеграмою пре-
зндент Кеннеді. Між рішення-
ми с ухвала асигнувати дол. 
8,500 на видання англійською 
мовою книжки д-ра М. Craxo– 
ва: „Історія воєнної агресії 
совстської Росії проти Украї-
ни в pp. 1918-1921" та україн-
ською мовою праці ред. В. 
Вергана про всебічну твор-
чість Івана Франка. Конвен-
цію започатковано і закінче-
но співом американського і 
українського національних 
гимнів. УРСоюз, згідно з кон-
венцінннми звітами, мав з 
КІНЦеМ 1961-ГО року ЧЛЄНІВ-
поліс дорослих і дітей разом 
24.491 на загальну суму за-
безпечення дол. 17,104.575. 
Манно УРСоюзу в тому часі 
виносило дол. 7.721,464.60. 
Український Народний Союз 
у тому самому часі мав 81.441 
(до конвенції в травні ц. р. 
кількість членів переступила 
82.000) на загальну суму за-
безпеченя дол. 57,563,463.00. 
а загальне манно УНСоюзу в 
тому часі виносило 25.460. 
819.06 (до конвенції в травні 
майно УНСоюзу переступило 
26 мільйонір долярів) . 

Віснціян. — В понеділок 11 
червня у місцевості Х а н ґ Хай 
в ЛАОСІ прийшло до згоди 
між трьома князями, лідера-
ми трьох тамошніх розсваре-
них таборів': офіційного про-
західиього, нейтрального і 
комуністичного. Князь Суван-
на Фума, кол. прем'єр і деснґ-
нованнй королем иа нового 
прем'єра повідомив про під-
писаннй договір ( між ним, 
прозахіднім прем'єром Буком 
Умом та лідером комуиістнч-
його р у х у П а т е т Ляо, князем 
Суфановаиґом. Всі три князі 
виявили очевидне ВДОВОЛЄН-
ня. Вони погодились на лис-
ту нового коаліційного уряду, 
що мас проголосити об'сдна-
Hiiii, незалежний 1 невтраль-
ннй Ляос під міжнародною 
гарантію. С у в а н н а Фума 
крім прем'єрства матиме ще 
портфель військових справ. 
Його близький співробітник 
Фенґ Фонґсаван буде мініст-
ром внутрішніх справ. Інший 
нейтраліст, який проте иа 
Женевській конференції в 
справі Ляосу виступив із иа-
пастлнвими протнамерикан-
ськими заявами, Кіиіи Фоль-
сена стане міністром закор-
донних справ. Двома віце-
прем'срамн будуть прозахід-
ній міністер військових справ 
з уряду Вуна Ума, генерал 
Фумі Носовая, який стане мі-
ністром фінансів, та лідер ко-
муністів, князь Суфановонґ, 
який буде т е ж міністром ГОС-
подарства. Міністром інфор-
мації стане головний пред-
ставник комуністів иа згада-
ній Женевській конференції. 
Загалом листа коаліційного 
уряду, підписана всіма трьо-
ма князями, охоплює 19 мі-
ністрів, з яких 7 о „невтраліс-
тами'.'„Суванни ф у м а проко-
муніетичної закраски, 4 невт-
ралісти, що підтримували Бу-
на Ума, ото ж мають проза-
хідню закраску, 4 комуністи 
і 4 прозахідні діячі. Сам пре-
м'ср Вуй Ум відмовився від 
участи в новому уряді, рішив-
ши відійти від активного по-

літнчного життя. Переговори 
велися від року, але розбпва-
лнсь об негативне становтце 
уряду Вуна Ума супроти вн-
моги Суваиии Фума, щоб мі-
ністерства внутрішніх І війсь-
коввх справ були ж рухах 
„нейтралістів". Ген. Фумі Но-
сован твердив, щ о Суванна 
Фума фактично завжди спи-
рався иа комуністах І тому 
він, маючи в своїх руках вій-
сько і поліцію, може ВМОЖЛН-
вити комуністам повиє захоп-
лення влади. Тому до остан-
ньої хвилини західні обсерва-
торн в Лаосі ставились д у ж е 
скептично до можливостей 
компромісу. Підписаний дого-
вір передбачає між іншим — 
відкликаний з Л а о с у всіх чу-
жнх військ, в тому числі коло 
300 американських військо-
виків, що вишколювали ляо-
ську армію 1 були військови-
ми дорадниками уряду. Н о -
вий уряд стане фактом, ко-
ли нову листу міністрів зат-
вердить король Суваиґ Ват-
гана. Суванна Фума має иред-
явнтп йому її в найближчий 
понеділок. З'сдннені Д е р ж а -
ви, які яе хотіли збройно 1н-
тервеиюватя в Ляосі в ко-
ристь прозахідиього уряду та 
проти щораз сильніших кому-
ністичних партизанів, насто-
ювали иа конечності компро-
місу і навіть припинили щомі-
сячиу субвенцію, щ о її дава-
ла прозахідньому урядові на 
утримування армії, щ о б та-
кнм чином 'виконувати и а 
нього пресію. Під час яедав-
ньої візити прем'єра Вуна У-
ма і міністра військових справ 
Фумі Носоваиа иа Філіппінах, 
філіппінський президент Ма-
цапагаль таврував те стано-
внще американського уряду. 
Комуністичні партизани бу-
цім-то з вдоволенням прнйяя-
ли вістку про підписану умо-
ву та кінець громадянської 
війни в Ллосі, активно підтри-
мувавої збоку комуністичного 
Північного В'єтнаму та нас-
правді Совстами та комуніс-
твчннм Китаєм. 

Французькі терористи руйнують нафтове 
майно Франції в Сагарі 

Альжир. — Французькі ек-
стремісти - терористи підпа-
лилн багаті копальні нафти в 
Гассі Мессауд, найбагатшому 
нафтовому полі в Сагарі під 
французьким правлінням. 
Стовп полуменя сягав до 80 
.-тіл і вндно було ту п о ж е ж у 
у проміні кількадесяти миль. 
На місці саботажу знайдено 
летючки Тайної Військової 
Організації. В останньому ти-
жні ця Організація змінила 
тактику: припинивши вбивс-
гва окремих арабів вона зосе-
реднла свою злочинну робо-
ту на нищенні культурних та 
господарських цінностей в 

спільної адміністрації й екс-
плуатації тих нафтових копа-
лень після отримання Альжн-
ром самостійностн. Унезалеж-
нення Франції від імпорту з 
Середнього Сходу мало б ве-
лнчезне значення для фраи-
цузької Середньо - морської 
фльоти та цілої французь-
кої економіки. Одночасно з 
хвилею таких саботажів, 
французькі екстремісти зало-
відають, що залежно від вис-
ліду їхніх иібн-то neperoBO– 
рів із мусульманською вер-
хівкою вони, терористи, ПОВІ-
домлнть внедовзі, чи фраицу-
зьке населення Альжиру мас 

Альжнрі. пропагуючи гасло і масово залишити Альжир, чи 
„спаленої землі". В даному 
випадку, підпаливши копаль-
ні нафти на Сагарі. вона вда-
рила ПО життьових інтересах 
Франції, яка інвестувала і да-
лі інвестує в експлуатацію на-
фтя на Сагарі велетенські су-
ми та погодилась з ильжнрсь-

може СПОКІЙНО ТОМ ЗОЛИШВ-
тись, маючи запевнену буду-
чність. ОАС (за її фронцузь-
кимн ініціялами), хоче діста-
ти від мусульманської верхів-
ки гарантію, що майбутній 
уряд не буде мстнтнея на 
французах та на членах тепе-

кнмн мусульманами щодо рішніх боївок. 

У С В І Т І 

В УНПомочі наступило формальне передання 

Пнтсбург. 
Ц. Василем Шабатурою доте-
перішня і очолювана адв. 
Іваном Демером нова, обрана 
на недавній конвенції, Екзе-

влади новій екзекутиві 
- Очолювана ві в тон спосіб, що обраному 

конвенцією на головного 
скарбника п. Левові Футалі 
передано обов'язки рекордо-
вого секретаря, а обраній на 
рекорДОВОГО секретаря пані 

кутивн Української Наїюдної Анні Крупі передано обов'яз-
Помочі відбули — згідно з по 
відомленням „Українського 
Народного Слова", офіціяль-
ного органу тісї організації -
2-го червня спільне засідан-
ня, на якому наступила фор-
мальна передача всіх справ 
і майна організації новій Ек-
зекутнві. На цих же спільних 
Нарадах схвалено також ue– 
ревесгв зміну розподілу фун-
"кцій в новообрЛгів Вкзекутн-

кн фінансового секрї-тари-кя 
сира. Організаційними aipa– 
вамн УНПомочі відатиме ор-
ганізаційннй референт Воло-
днмнр Мазур, який рівночас-
но очолюс загальну працю в 
канцелярії, як її директор. 
Також схвалено, щоб редак-
тор „Українського Народного 
Слова" проф. Іван Вовчук вн-
конувал обов'язки адміиістра-
тора ю г е тажмевнка. 

грузинська публіка оплескувала 
її. Вона признала, що ,,вндно, 
грузини д і й с н о ненавидять 
росіян". 

0 В столиці Швдекної Кореї 
Сеулі поліція 1 військо не до. 
пустили велику демонстрацію 
студентів під будинок амерн-
канської амбасади. Корейські 
студенти протестували проти 
того, що два американські лід-
старшинн важко побила одного 
корейця, що його ніби приловв-
лн на крадежі американського 
військового майна. Виявилось, 
що те зізнання було фальшиве. 
Тих двох підстарший амерякан-
ське командування поставило 
під військовий с у д 

ф У Варшаві та в Інших м1с-
тах господині панічно купували 
в минулому тижні харчі, голов-
но муку, каші, цукор 1 консер-
ви Гарячковий настрій в тор. 
говицях настав на вістку про 
підвищені ціни на м'ясо, та 
масло в С о в с т с ь к о м у Сою. 
зі та у зв'язку з виїздом до 
Москви Владислажа Гомулхя. 
Всі знали, що він поїхав ДІста-
ти відповідні иові наказі в гос-
подирсьиі д и я а щ ВІД Хрущо-
ва. 



С. Риндик 

ТАК, ЯК БУЛО 

Олег Лисяк 



Спільна Шевченківська Конференція 
ШИ і Ш ) в Дпройті 

В минулому роЩ диярше, 
старанням Групи УВАН І 
Осередку Праці НТШ в Діт-
ройті відбулася Шевченківсь-
ха Конференція, на якій були 
виголошені чотири доповіді. 
В цьому ж. році, в суботу 24 
березня 1962,. з рамени цих 
двох установ — відбулася 
конференція в Бібліотечній 
Залі Укр. .Вищої Школи о 
год. 7чй вечора. 

Відкрив її проф. Михайло 
М. Овчинвик, голова Групи 
УВАН на Дітронт. Він вказав 
на конечність і вагу спільних 
конференцій, акі у вільному 
СВІТІ МОЖуТЬ СВОбІДНО ГОЛОСИ-
ти чисту і. несфальшовану 
правду про 'Тараса Шевченка. 
Бо ж на Батьківщині часто є 
пофальшовані або промовчуй 
ваві ті думки і вислови Шев-
ченка, які не подобаються 
власть імущим чи розходять-
ся з комуніотичнок) лінією 
партії. 

На програмі вечора були 
три доповіді, інж. Ярослав Зу-
баль доповідав' на тему ,.Poc– 
лини в творах Шевченка''. — 
Незвичайно" легка і плнвна 
мова Шевченкоавх Поем ва-
бнрас ще більшої мальоанн-
чости через включення І HH-
корнставня рослинного світу. 

Поет покорнстувався в біль-
ше як 70-ти своїх творах vra– 
кимн рослинами, як дерева, 
цвіти, трави, вілла, а навіть 
ярини, збіжжя і бурянн. Одні 
згадані при описах місця, ін-
ші як порівняння, виказання 
краси природи, символічна 
переміна, персоніфікація і ін. 
— Дерева і кущі — калина, 
тополя, верба, дуб, лоза, явір, 
ясень, осика, берест, платан, 
терен — ялина, кедр та ово-
чеві — вишня, черешня, гру-
ша, яблуня, смоква — згадані 
в поемах коло 160 разів. 

Квіти — барвінок, лілея, ро-
жевяй і королевий цвіт, рута, 
мак, роман, васильок,— зга-
дані 70 разів. - А навіть тра-
вн і різні бурянн ,як — осока, 
будяк, ряст, очерет, соя-тра-
ва, тирса, щириця, спориш, 
кропива, лопух, перекотнпо-
ле, богила, хміль, зіновать та 
кукіль — вжиті 50 разів. — 
Рослини згадані в загально-
му значенні - трава, билина, 
стебло,' бурян, зілля, цвіт, 
ягідка — також часто вжива-
ються. 

Збіжжя — жито, пшениця, 
пшоно, гречка, кукурудза — 
вжиті при загальних описах; 
ярини — квасоля, горох, пет-
рушка, пастер'йак, картопля 
— уживані переважно в жар-
тівливнх ваб. Піснях або як 
іронія чи докір. 

З дерев найчастіше згадано 
калину (35 p.), з цвітів — 
барвінок (16 p.), з трав — 
осока (7 р.) 

Доповідач датував більш 
маркантні місця в поемах, де 
згадусться рослини. 

Найкраще проявляється лі-
рика поета при видкорнсто-
ванні рослини в поемі, ,Лілея 

І юнг королевий 
Схилив свою головоньку 
Червоно - рожеву 
На білее пониклеє 
Личенько лілеї 

лин 
зів. 

в 70-ох поемах 320 ра-

X лілея. 
Росою 

А весною процвіла я цвітом 
при долині, 

Цвітом білям, як сніг білим 
А навіть така прозаїчна 

рослина як лопух мав своє 
місце у п р е г а р н і й поемі 
„Марія" : 
Лопух край берега найшла... 

Лопух зірвала і накрила 
Неначе бриликом свою, 
Свою головоньку смутную, 
Свою головоньку святую. 
Для поріввання наведено 

зразки поем інших укр. пое-
тів і декілька чужих, у яких 
згадуються рослини. 

Поет, Олекса Веретенченко 
доповідав на тему „Шевченко 
І море". Доповідач з відповід-
кимн поясненнями відчитав 
яо мистецьки усі довші місця 
в поем Шевченка, де згаду-
сться море. Слухачі з яасоло-
дою вислухали цей uperap– 
нхй монтаж з багатьох поем,, 
поданий в чуттям і експре-
сісю. 

Проф. Роман ВжееьмиД го-
ворив на тему: „Творчість Т. 
Шевченка в московській мо-
ві". 

Доповідь викликала у слу-
хачів помітне зацікавлення. 
Прелегент виказав, чому поет 
саме нмоав у московській мові 
і що його до цього спонукало. 
Як певні докази проф. Бжесь-
кай наводив листи поета, так 
мало відомі громадянству. В 
цих листах поет виясняв всі 
фактори, які спонукали його 
деколи писати по мосршвськя. 

На уваги і запити відпові-
далн доповідачі. В дискусії 
брали участь: д-р М. Клнмн-
шин, проф. А. Шаліло, д-р М. 
Цап. д-р в . П е р е й м и , С. 
Огелямах, інж. М.Мвколаснко 
і ін. - Модератором дискусії 
був проф. М. Овчншшк. 

Конференцію закрий д-р 
Богдан Ловчина, голова Oce– 
редку Праці НІШ. Ш. 3-

ф Китайські комуністи пере. 
воднлн в Пеалінгу таяяі 9-дон-
ні заради над катастрофальною 
тамошньою харчовою снтуаці-
сю. У кінцевому комушкаті иі-
чого не говоряться про ослав-
лені комуно - квтаяські „кому-
ня". Здогадуються, що комуно-

Затяльно чгяпяип vciv яло. І китайська верхівка рішила бо-лагально ігадано jci;. рос-1-чу TBU4JUX^0 „рдщшнтн то' 
експеримент, що довів до ката-
строфн сільське господарство. 

Свято-Троїи,ька Катедра У.А.П.Церкви 
359 Брум пул. - НЮ ПОРІС, Н. Я. 
Дня 17-го череня 1962 року, 

в день Святої Тройці, 

ХРАМОВЕ СВЯТО 
СВЯТО-ТРОЩЬКОЇ ПАРАФП У А Л Д Е Р Ю Ш 

в НЮ НОРКУ. „ 
УРОЧИСТЕ ВОГОСЛУШЕННЯ 

В нашій КАТЕДРІ відправить 
Пого Високопреосвященство, Ввсокосреосвя щгтгіт—в 

Архиєпископ МСТИСЛАВ, 
голопа Консисторії Української Православної Церкви 

В СЩА, 
в сослужеині Соборного Духівництво. 

На Службі Вожін буде присутній 
Пого Ввсокоиревгвяіцеиство, ВисокоиреосвашсшміипЛ 

АРХИЄПИСКОП ІГОР. 
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ: 

СУБОТА, дня 16-го ЧЕРВНЯ - год. 7:вЄ вечь: 
урочиста ВСКНІІШІА Архисрейсьиим чинам. 

НЕДІЛЯ, дня 17-го ЧЕРВНЯ - год. W'M ршмії 
:іустріч ВЛАДИКИ та урочиста ВОЖЕОТВКННА 
ЛІТУРГІЯ. Й ВЕЧІРНЯ 3 читанням ..КолІнопрнклои-
иих Молитов" Свівас КатсдральннЙ Хор під uepin– 
иацГиом п. В. ПТАШІІНСЬКОГО. 

Після Служби Вожої 

СВЯТОЧНИЙ ОБІД, 
що його влаштопуо Сестрицтво їм. Св. Ольги, прн Свято-

Троїцькій Катсдрі. 
Настоятель Сплто-Троїцм:оі К а т е т и : 

Прот. ЮРІЯ СТКОРСЬКЯЯ 
ПАРАФІЯЛЬНА РАДА 

Свято-Троїцької Катедри 

Із діяльмости Пласт-Прияту в Йю Йорку 
,80-гр січня Шаст - Прнят в вість нашиїс батьків на тому 

Ню Йорку 11-мн Загальними;1 

Зборами започаткував другу 
декаду свойого існування. 

Збори вибрали Управу в 
складі: голова — В. Соболта, 
заст. голови — Т. Шевчук, 
писар — І. З у б р я ц ь х і й , 
скарбник - О. Мотиль, за-
ступннкн - L Гідай і І. Дмнт-
рик, імпрез, реф. - М. Яроиі, 
X. Вараиецька, А. Цісик і В. 
-Ковалів — ааступннкн. Чле-
ни Управи — П. Дармограі і 
М. СаанцькиЯ. — Контрольна 
Комісія: голова - В. Салак, 
R Сіупцвв іМ. KepoA– жлвни. 

Пластова Станиця в Ню 
Иорку має 000 членів, але на 
превеликий жаль і сором прн 
сутніх було 22 батьки. 

Під час свойого розвитку 
на Україні Пласт рідко звор-
тався ва допомогою до бать-
ків пластової молоді. Йласт 
з д е к л а р у в а в с е б е як 
самовиховна організацій -
значить Пласт організував 
молодь і вона сама себе вела. 
Така ситуація була можлива 
Колись на рідних землях, до 
умовний організації були зов-
сім відмінні. На еміграції 
Пласт, відірваний від рідної 
землі, знайшовся в ситуації, 
де моральна та матеріальна 
піддержка QaTbKJB пластової 
молоді отадя9н пекучою ко-
нечністю. 

Спільна тремтіння за нашу 
молодь, наражену на нових 
місцях поселення на стільки 
різних небезпек та необхід. 
ність матеріельної допомоги, 
спонукали пластовий Провід 
ще в 1951 році покликати до 
життя Кружки Пласт Прняте-
лів при Поодиноких своїх ста" 
вицах чи групах. В спільно-
му порозумінні зложено окре-
мий правильник Пласт-Прн-
яту та затверджено його на 
3-му Красвому Пласт. З'їзді в 
1-865 році. 

Пластова станиця в Ню 
Иорку з огляду на її чисель-
ність, та брак власного дому, 
знаходиться в поганих умоші-
нах. Самі мінімальні місячні 
вкладки молоді не в силі ио-
кряти навіть цієї невідповіД' 
ноі домівки, світла, палива, 
адміністр. видватків і т. д. 

Нова Управа поклала собі 
аа перше завдання охопити 
якнайбільше батьків, поін-
формувати їх про їхні обо-
в'азкн та зібрати вкладки. В 
цій справі вже в лютому 1962 
року розіслано 300 листів, иа 
які досьогодні чекає скарб-
ннк Кружка п. О. Мотиль. 

В лютому 1962 р. Пласт 
Прнят і Новацтво Станиці 
влаштували в залі Нар. Дому 
Традиційну Діточу Костюмїв-
ку п. з. „На княжому дворі". 
Прибуло понад 600 осіб — ді-
твори та їхніх батьків — імп-
реза пройшла з успіхом, а 
банкове конто закупу Плас-
тового Дому збільшилось. 

У березні, за ініціативою 
Красвої Пластової Старшини, 
відбулась спільна ксонферен-
ція із представниками всіх 
Пласт Ириятів Станиць Cxo– 
ду. Цікава, живо ведена дис-
кусію потвердила конечність 
нашого існування та поши-
рення нашої діяльностн не 
тільки ва матеріальному, але 
теж на виховному полі. Коли 
взяти за примір працю амер. 
Скавтікту, бачимо, яку вели-
ку ролю відограс там спів-
праця батьків. Фактично пе-
редумовою участи в Скавтін-
ґу с згода батьків виконувати 
згори назначену їм функцію. 
З жалем ствердили нредстав-
инкв К. П. С. - у. що актив. 

відтвнку,в щв дуже МАИВ і 
спорадична. 

Другою імпрезою ДСружка 
будо снідання дця Пластуйів 
і Прасгувек після спільного 
їх св. гірачастія. У просторій 
залі щкоди св. Юра ми гости-
ли 250 осіб, Молодь та їхніх 
виховннків, без жадної оцла-
тн. Нехай жалііоть батьки, 
що не пришили подндатясь 
на щасливі личка своїх дітей 
та послухати їхньої ентузіяс-
тичної оцінки цієї нової в нас 
імпрези. 

13 травня влаштував наш 
Кружок спільно з Пластом 
традиційне ,,Свячене", одо 
цього року набрало виїмково 
святочного характеру із-оа 
ласкавого прибуття ВнсоЦо-
преосвядцеиного Ки'р Воснфа 
Шмондюка, Владики Стєр4-
фордської ІБпархІЇ, в товарн-
стаі пароха церкви св. Юра о. 
д-ра Катріл, р. Ігу^іеда даср1-
біди та інших священиків, ^ а 
імпрезі посвячено прапор 80 
Куреня У. П. Юначок ім. Cjo– 
фіх Ґадечко - a .niacTojee 
юнацтво ти новацтво у csqi" 
програмі тепло відзначили 
„День Матері" та вивели яа-
ші гагілки і НАРОДНІ танці. 
Свято розпочав голова Круж-
к а інж, Богдан Соболта, а зй-
адавни „товстмайстра" вмі̂ то 
виконав пластун - седьАрр 
д-р Ярослав Падох. Грошові 
пожертви малої горстки грек 
мадян, жертвенна праця Бать-
ків з Управи Кружка, дооди-
иоких Пластував і Пластунок 
та безцінні рухи ваших дорст-
гих пань Маторей плдст. Мо-
лоді допомогли нам успішно 
провести це свято. На цьому 
місці ми їм усім складаємо 
щиру подяку. 

На осінь у вас в, плані Р0з-
вагова' імпреза: „Осінні Ве-
чорниці" для всіх батьків fa 
Кружка, молоді, та запрощв-
них гостей. 

Тепер стоїмо перед иайваие^ 
нішнм і дуже відповідальним 
завданням. 

Пласт. Станиця в Ню И о р 
ку велика, — росте а кожним 
роком і приміщення стає що-
раз більшою проблемою. Злм 
куп власного дому являється 
одинокою її розв'язкою, і це 
ми мусимо зробити! В цій 
справі діс окремий Комітеї 
представвиків Пласт Прияту 1 
Пласту від проводом інж. Ро-
мана Баранеькогр, але 6jea 
жертиеииоі к помочі всіх .батьт 
ків, а теж і всіх приятелів Ух-
раїнського Пласту, ледви чи 
вдасться нам його виконати. 

На кінець хочемо Ще npura–, 
дати, що саме ц ь о г о р о к у 
Ювілейною Зустріччю всього 
Пластунства у вільному світі 
Укр. П л а с т святкуватиме 
50-ліття свойого існування. У 
цім нелегкім завданні треба 
Пластові помогти і тому сле-
ціяльио просимо всіх батьків 
українських пластунів і плас-
тунок у Ню Иорку посилити 
свою а к т и в н і с т ь у Пласт 
Прняті. 

Марта Ярош, імпрез, реф. 

АрЦмшДО 0ОГУП Jf Ц п г ^ 

ф Ирнивність америхалоь^ 
ашх вІВсьм в Сіамі та водночас 
при слання тудв маленьких віа-
ськових формація з Австралії, 
Нової Зеландії 1 Британії над-
звнчайію піднесло престиж 
ПіВДеННО - СХІДШіОГО АЗІЙСЬКО; 
го пакту (СЕАТО) в очах всіх 
азійських народів. Цей Сльок 
вільних країн, заснований по-
мерлвм державним секретарем 
Джаном Фостсром Доллесом. 
був в очах всіх азіаців „поле-
роввм тигром". Тепер — пи-
шуть американські кореспон-
девти з південно! Азії — „цей 
тигр дістав зуби". 

РІЧНА ВИСТАВКА 
СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ 

Любомиро К У З Ь М И 
буде відкрита 

и СУБОТУ, 16-го і НЕДІЛЮ, 17-го ЧЕРВНЯ 
від 6:00 до 8:00 вечора 

і кожного наступного щя 
до П'ЯТНИЦІ, 22-го ЧЕРВНЯ Ш 2 року, 

від год. 7:00 до В:ОО веч. 
в залі ч. S2 УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ. 

U'l 2-гж Бвеміо — в НІО Иорку. 

lip квітні 1962 року иа ка-
укоавх конференціях УВАН 
у ЗДА прочитали доповіді М. 
Єфремов — „Загадка евеись-
кого (тунгуаького) дива" і І 
Соневицькнн — „Життова 
трагедія Артема Веделя". З 
иагоди відкриття Вишшчен-
ковоі виставки Д. Горнятке-
вич і Г. Косткж виступили а 
доповідями про В. ВНИНИЧЄК-
ка, як маляра і письменника. 

2. Протягом квітня у вели-
кій заді буднику Академії від-
булась виставка, присвячена 
мистецькій і літературній 
творчості В. Вннаичеика. Бу-
ли виставлені його картини 
(41) і портрети Виниичеика 
та його дружини роботи М. 
Глущеика, А. Сологуба і С. 
Мако. Були представлені різ-
ні видання творів Вннннчен-
ка ти його оригінальні листи. 

3. У залі другого поверху 
Музей - Архів УВАН у ЗДА 
виставив 22 фотографії могил 
українців на Волоському Кла-
довищі у Варшаві, серед них 
могили ПОСЛА УНР Єаиена 
Дукасевича, директора Ух-
раіиського Наукового Іисти-
туту у Варшаві, О. Г. Лотоць-
кого, проф. В. Віднова, raae– 
рала Всеволода Зміснка, npo– 
тоцресвігера. о. Павла Па-
щевсвкого ТА інших. Ці фото-
графіі передав Музеєві І. І. 
Коровицький. їх зробив 1968 
року археолог О. Цннкадов-
ськни. 
- 4. У квітні вступило до Му-
аею - Архіву 169 книжок, з 
ник цінніші від В. Н. Завітне-
вача, О. Л. Рішая та Ю. В. 
Шевельова. Періодичних ви-
дань надійшло 468 одиниць, 
ілюстративних матеріялів — 
24 і рукописних та мистець-
кнх речей — 49, серед них на-
укоенй архів та скульптурні 
роботи сл. п. Ю. О. Русова 
(дар Наталі! РусовоІ). 

б. Захаталогізоваво 328 
книжкових поступлень та за-
інвентаризовано 37 малярсь-
кнх та скульптурних одиниць, 
серед них 4 альбоми - етюд-

вики В. Ввнвичеика в 62 етю-
дами в них (портрети й пей-
зажі). 

в. У березні і квітні до 
фонду будинку Академії щ^-
дійшли суми від укріДнсьх0-
американських фінаисовЦс 
організацій: дол. 199 він 
Парма Сейаінґ Компані, Шр-
ма, Огайо; по дол. 60 дід Kpt– 
днтового Союзу в Джерзі Си-
ті і від. Української Кредито-
воі Спілки в Рочестері, Н. И. 

7. У квітні Фундація УВАН 
у ЗДА продовжувала збирати 
кошти на покриття боргу за 
будинок Академії. Протягом 
квітня надійшли пожертви ^а 
будинок від таких осіб та ор-
гавізацій: дол. 100. - G. 14-
евська, Ионкерс; по дол. рО 
— Ф. Вульбенко і М. Яешта в 
Ню Иорку (загальна пожерт-
ва кожного з них по дол. 
250), Управа Українських, 
Злучених Організацій у Knja– 
ленді, Дітройтськнй відділ 
Товариства Украшських Ін-
женерів в Америці, 114-ий 
відділ Українського Народно^ 
го Союзу в Шнкаґо. По дол. 
26 — В. Діберт, Бруклнн (з 
раніше пожертво ванний — 
дол. 60), д-р Нелх Гайворон-
сака, Ню Иорк і д-р В. р-
Шебунчак, Блюміигфілд, Н-
Дж.; дол. 20 - д-р В. Онуф-
ріевко, Джерзі Ситі; дол. ̂ 9 
— д-р М. Деачаковськнй, 
Клівленд. По дол. 10 - К. Ба-
чинськнй (Клівленд), В. Бі-
линський (Ню Гейвев, Кой.), 
В. Панасюк (Ваниесбург, 
Огайо), М. Иодруцький (Лрс 
Анджедес, Каліф.), о. А. Ста-
сюк (Боффало) і В. Шевчен-
ко (Форт Вейи, Інд.). По дол. 
6 — Л. Внннар. Клівленд (з 
раніше пожертвованнми — 
дол. 36), Дж. Кухарчук (С2о-
ммерсет, Ню Иорк), О. Мам-
чин (Філядельфія), К. Maca– 
літін ,Вейн, Пенснльвенія), І. 
Мурий (Рочестер), О. Реціай 
(Лос Анджелес) та І. Tepe– 
ник (Лос Анджелес). 

Управа у ЗДА висловлює 
щиру подяку всім жертводав-
цям. 

Й д а л м м щшЦОПТ Р А л и м и л и - г п г і г и ш 

в Ншщжу, Н. Дж, 
13 іранця н^бУвси в Нюав- крго 4 РозввнувА, мкі, opt Я 

ку виступ хору УМІ і струн- хвилюванні були позначені 
ноі оркестри 9 Філядельфії. і музикальністю. Ю. їсаїв віді-
Внконаио весвянки - гаївки в 1 грав „Веснянку" Дремлм)гж, 
обробці украшських комаоан-1 вказуючи на піаністичні зДіб-

3 наукових конференцій УВАН у ЗДА 
(Доповідь д-ра О. Домбровеь- хоровим, П. Савчук та інші. 

УКРАЇНСЬКИЙ 
МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

в Нюарку, Н. Дж. 

ота, 16-го червня 1962 р 
в год. 7:00 ввечері 

Зали ARTS H1GH SCHOOL 
(ріг High Street A William Street) 

РІЧНИЙ КОНЦЕРТ 
СЕРЕДНІХ і ВИЩИХ 

РОКІВ. 
Виступають учні кляс: 

Т. БОГДАНСЬКОІ В. KAJ?AHOBH4, Г . К Л И М , 
Р. ТЕМНИЦЬКОЇ і В. ЩСИКА. 

І вcт^'тr вільний. 

КРУЖОК ПРИЯТЕЛІВ ПЛАСТУ -
КОМІТЕТ ПРИДБАННЯ ПЛАСТОВОГО ДОМУ 

в НЮАРКУ, Н. Дж. 
запрошують Громадянство м. Нюарку й Околиці 

па 
ВЕСНЯНИЙ ФЕСТИН 

що відбудеться 

в неділю, 17-го червня 1962 р. 
НА площі B1RCHWOOD GROvE. 

ари North Jefferson Rd. - WHfP?ANY, N. J. 
ПОЧАТОК - в год. 1:00 no йол. 

В ПРОГРАМІ: 
ВИСТУПИ ПЛАСТУ - СПОРТОВІ ЗМАГАННЯ, 

ФЕСТОНОВІ ЗАБАВИ. 
Д о танців приграватиме орі:естра - ТЕМПО. 

БУФЕТ - у ааряді ВШ. Пань. 
а 

ТОІЗД: дорога ч. 10 до Whippany. ВіЛ ^фаінської като-
лнцької церква, CKPJTHTH напраьо 0 иати шв милі по 
North Jetferson Rd. 

О 
У випадку непогоди - ФЕСТИН відбудеться на цій ліе 

площ, у критому павільйоні. 

SOS 

кого „До проблеми походу 
Дарія ИА скатів") 

24 березня відбулось засі-
даиня Секції Античної Істо-
рП УВАН у ЗДА, на якому 
голова секції, д-р О. Домб-
ровськвй, прочитав доповідь 
про проблему походу Дарія 
на скатів. Доповідь зібрала 
численну авднторію, що скла-
далась з фахівців, істориків 
та археологів, і з людей, які 
цікавляться минулим Украї-
нн. На засіданні головупоя 
д-р Л. Чвкалевко. 

Доповідач прочитав один 
розділ з своєї праці, що внс-
вітлюс історію походу персь-
кого царя Дарія на скитів у 
кінці 6-го стол. до Р. Хр. У 
першій частині доповіді д-р 
Домбровський проаналізував 
оповілаиня грецького істори-
ка Гсродота (5 стол. до Р. 
Хр.) про цей похід. За ним 
кторпном. Дерій si споїм ба-
піточнсленннм військом ПС-
рейшов Босфор, захопив cxi– 
дню Тракію, перейшов Ду-
нан, увійшов на територію 
Скигії (скити мешкали на те-
рені, що тепер займас Украї-
на) і по ній дійшов аж до 
Волги. Далі доповідач дав де-
тальну обґрунтовану критику 
цього Геродотового оповідан-
вя. Геродот опер Істрію noxo– 
ду на недостовірних джере-
лах і тому до його тверджень 
треба підходити дуже обере-
жно. Неможливо було Даріо 
ві з великим .військом за ко-
роткий час походу піюйти та-
ку волику територію, яка пе-
jjeTHHacTbcH низкою рік, се-
ред них таких великих як 
Дністер, Буг, Дніпро. Дон та 
Інші, переправа через які за-
бнрас багато часу. Великі 
трудрощі також складає ор-
ганізація годування такої ве-
лвкої армії, — людей та тва-
рнн, - для чого в степу, ча-
сто посушливому, нема спри-
ятлввнх умов. 

Після доповіді доповідачеві 
було поставлено низку залн-
тань і відбулось обговорення 
доповіді, у якому взяла 
участь М. Вацнк, пані Л. Гри-
цак. С. Зеркаль, Т. Іванівсь-

Було піднесено питання, чо-
му Дарій напав иа скитів із 
Заходу, а не пішов коротким 
шляхом із Сходу. Доповідач 
поясняв це тни, що Дарій 
мав за мету не захопити Сіш-
тію, а своїм походом захисти-
ти свою західню границю від 
набігів скитів, закріпити за 
собою Тракію. На запитання, 
з якими саме скитськими 
племенами воював Дарій, д-р 
Домбровський відповів, що із 
,,скитами - землеробами" Да-
рісві не було чого воювати, 
бо це мирне населення займа-
лось землеробством та торгів-
лею, а він воював із скитамн-
кочовннками, які робили по-
стійні набіги на сусідні зем-
лі і тому були небезпечні для 
Дарія, бувши постійною за-
грозою для Тракії, що була 
підлеглою Дарісві. Проф. Ю. 
ІІсрхорович зазнлчіів, mo с 
певні вказівка на місцезнахо-
дженни міста Гелон, яке за 
Геродотом захопив Дарій. На 
Волині с ннзка географічних 
назов, які походять під слова 
Гелон і можна припускати, 
що місто Гелон знаходилось 
на тереиі теперішнього Кнс-
на. На думку доповідача, для 
цього припущення нема дос-
татніх підстав. Пані Грвцак 
підкреслила труднощі манд-
рупання українськими crcna– 
мн. Д-ji Л. Чикаленко заува-
жив. т о літературні джерела, 
часто недостовірні, треба про-
вірятн археологічними роз-
копками. С. Зеркаль підніс 
питання про важливість до-
ПОВІДСЙ з циклу давнього МИ-
нулого України. Т. І. 

торів для фрртеяілиу, хару 1 

оркестри. 
Диригент Юрій Ораяськмя 

з ентузіязмом вроеадие хор̂  
що складаоться щ 42 моло-
денькпх, дзвінких голосів і 
струнною оркестрою, в якій 
брало участь 23 уяві і кіль-
ка уяатвлі - соліств. Ця пвр-
ша отруйна оркестра УМІ у 
.Філадельфії виявила себе 
надсоодівано корисно. Чнсто-
та тону, свобода і повнозвуч-
ність дають підставу до аай-
кращнх сподівань. 

Скільки запалу, діра в му-
зачн.е майбутнє і вкладу без-
корисної праці р проф. Юрія 
Ораосмоого, щоб зорганізува-
тн такий ансамбль. І та прав-
днва ліобов до краса украін-
ської народної пісні і enpaa– 
жне відчуття П шляхетностн. 

Публіка вітала рясними 
оплесками Хорові твори Ре-
вудького, Лсська, Орансько-
го, Леонтовича, фоменка, Сте-
ценка, Людкевнча і Лисенка. 

М. Стадкицька викова па 
фортепіаноаі твори Соневнць-

Й 

рості, які варто 0 розвикутж. 
Гала jCarwra гідно оіддервеа-
ла свою визначність у фовте-
іцяиовіі грі „Концертіо'' 
Фоменка, за що ft була ваго-
роджена заслуженими, тепля-
ми оплесками. Співачки (jre– 
фа Мицак і Нади Терещевко 
приєднались до всіх милжмн 
голосами, що вковують иа 
гарні можливості ррзврю. 
Фортепіяновий акомпаніямеят 
був в руках Галі Саачяк, що, 
з темпераментом і зрозу^ін-' 
вам пристосувала себе до Ин-
конуваннх творів. 

Ця імпреза, що духа, того 
самого дня повторена в Ню 
Иорку, зробила дуже добре 
враження на нашу спіжлогу. 
Тому й українська гтхіікаДсіЛ 
кість повинна уважати своїм 
обов'язком піддержати куль-
турні змагання професора му-
зикн і диригента ІО. QpaHCb– 
кого, приятеля МОЛОДІ, якій 
вів уміє передатм любов і 
традицію увраіноьадї wappfl– 
вої аісві. 
Дарів ГруїРШвьвагКаравоавч 

Доповідь про українські КНИНІНМ 
і Конгресовій Бібліотеці 

25-го травня відбулася у 
Вашингтонському Осередку 
НТШ доповідь Тетяни Фесен-
ко про „ С т а н української 
книжки в Конгресовій Бібліо-
теці". П-ні Фесеико, наукова 
співробітниця Цієї бібліотеки 
в відділі каталогування, роз-
повіла про свою працю при 
каталогувавні у к р а ї н с ь к и х 
кшіжкоЬпх видань, про різні 
дуже цінні старі книжки ук-
раїнські або про українські 
писання, які досі не були ска-
валоговані завдяки різнем 
о б с т а в и н а м і представи-
ла труднощі каталогування 
української книжки внаслі-
док деяких перестарілнх пра-
вил. акі кажуть вести дані 
книги під Росією; або під ре-
чевнмп гаслами без відклику 
(крос реферевс) до України. 
В Конгресовій Бібліотеці мо-
жна знайти скарби українсь-
ких видань, але багато з них 
ще не скаталоговані і не сто 

дача українська г р о м а д а 
могла б дуже допомогти 
евраві каталогування україв-
ськнх книжок, якби зверта-
лася з запитами про дані вн-
даиня до влади бібліотека за-
мість приватно до працівни-
ків, або вказувала, які недос-
тачі для дослідника BHHHKU– 
ють із теперішнього стану ка-
талогізацтї. 

Ця цікава доповідь ва таку 
важливу тему, викликала 
живу дискусію. В ній Теж 
підкреслювано з а я є дбання 
української громада, науков-
ців та видавців. Псрепнска з 
бібліотекою мусить актуалі-
вати в очах бібліотечної вла-
ди потребу української кнаж-
ки. З другої сторони, свстема-
тичне надсилання украІясь-
ких видань до бібліотека -ЄН' 
мими видавцями, збільшить і 
доповнить стан української 
книжки в Цій бібліотеці, яка 
мас можливість статя вай-

ять до диспозиції читача чи 1 більшою скарбницею уираіві 
дослідника. На думку допові- ки за межами рідних аемель. 

50-річний ювілей Братства св. Володимира, 
Відділ 323 УНСоюзу в Кеизас Ситі 

Братство св. Володимира, 
323 Відділ УНСоюзу в Кензас 
Ситі, Кензас, відзначило свій 
50-річний Ювілей в неділю, 
3-го червня. 

О год. 12-ій вполудне від-
бувся обід. Заля була випов-
нена членами і гістьми. За-
раз по обіді предсідник Від,іі-
лу п. Вілліям ФеДея, МОЛ. -ВІД-
крив Спито і передав даль-
ШИЙ провід п. Гюгдансіпі Му-
лнці, котрий також с нредсід-
ником місцевого Відділу УКК. 
Б. Музика справно проводив 
Святом. Попросив членів і 
гостей встати з місць, щоб 
однохвнлинною м о вчанкою 
згадати померлих членів Від-
ділу. Потім представив най-
старших членів і основників 
328-го Відділу і довголітніх 
урядників того Відділу та по-
прнчтпав їм почесні синьо-
жовті відзнаки. Пан Музика І 

погратулював Ювілятвм, в то : 

нашому довголітньому кася-ji 
іюві Відділу п. Сидорові 1 Ан- j 
ні Звадюк, які евятиуваля 
50-ліття свого подружжя. j 

Промовляв тепериявіп ка-І 
касир, делегат минулої Koa-j 
венції, п. М. Білнк. котрий j 
дав привіт від Конвенції і віД-: 

нопопибраного Уряду УНСо-1 
юзу. 

Най Б. Музика подякував 
гостям і запросив до слова п. 
І. Якнмяка, члена Відділу 
355-го УНСоюзу зі Ст. Джо-
зеф, Мізурі. П. Якимяк прн-
пітав наш Відділ від своєї 
Громади і побажав нам yerri– 
хів в нашій праці. Пан Музи-
ка подякував громаді 3 ' І0Т' 
Джозеф за їх ч и с л е н н у 
участь в нашім Святі. 

Дмитро Яремхо, 
секр. 323 Відд. УНС. 

О Прс.шдічіт Кі ппі'ді зал вал 
журналістам, що він не погр. 
джуг.ться а заявою голови Де-
мократичного Крайового Комі-
тсту Джаи М. Віллі, який ска-
Зііп, що нюйоркськяй rj-oepua– 
тор - республіканець Нслсон А. 
Рокефсллер с „расово упере. 
джениЯ" у підношенні до нсгри-
тянського населений, Кешіеді 
окязан. що ,НР оячнть жадних 
доказів на те, що Рокефеллор 
Із упереданеншш підноситься 
до якоінебудь jwicoBoi групи". 
Президент закликав республі-
какців, щоб вони подібно від-
кликаля нестграведлнві оскар-

ка, А. Нововірський, Ю. Пер-1 жеинл на йото адресу. 

Л-иА ВІДДІЛ СОЮЗУ УКРАШОК АМКРИКІ1 
їм. олкнй ткліпі - у ФІ:ІЯДКЛЬФІЇ 

в л а ш т о в у є 
в О'БОТУ, Ів-і-о ЧЕРВНЯ 19в2 року 

в міМ Українського КлюСу па НайотавиІ, 
ну. і. Poa t 'H 1 І і . і н р і ї т : і 

Велику ГРАДУАЦІЙНУ ВЕЧІРНУ 
В ПРОГРАМІ 

бл. п. Марія КАПІТАНОВ 

Замість КВІТІВ на могилу 
бл. п. ПИЛИПА Я С Н О В С Ь К О Т О 

з Шарпгвіль, Огайо, 
ск-тадямуть 5 ' " - ^ на Фонд Українських Іпвл.тідів 

мір. МИРОН 1 К.1И.МКНТННА ЖМУРКЕВИЧІ 
з Ворреи, Огайо. 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
в щоденнику „СВОБОДА" 

L інч через одну шпальту 
за культурні імпрези (академії, но-
смертні згадки, розшуки, подяки^ . . 52.W 

1 інч через одну шпальту 
за бязнесові оголошення (забави, 
бенкети, банки, продаж доьгін і т. п.) SSJQB̂  

L інч через одну шпальту 
за політичні оголошення (виборчі 
кампанії) S4.O0 



МАТИ КОРОЛЕВОЇ СЛИСАВЕТИ. П В К А Н А Д І 

Врвтійсвка королева - м а т и Єлжсавета відбував перегляд 
Канадіясьиоі почесної ґвардіі в МонтреалЬ Супроводятв 5 

капітан Т. Е . П р а й с 

Василь Авраменко в Пассейну, Н. Дж. 
У неділю 27-гоі травня ц 

p., нечисленно з ібрала nac– 
сенська і кліфтонська грома-
да мали чудову нагоду в Ук-
раїнській Централі при Гойя 
Аве. майже 2 години васоло-
джуватнея культурним доріб-
ком із обсягу українського 
народного танку, що його до-
конав на протязі 37-ми років 
відомий наш маестро народ-
них танків, Василь Аврамен-
ко. Дивишся 1 не иаднвнш-
ся і не надивуєшся, звідкіля 
в цього підтоптаного козака, 
в козацькій киреї, набнрасть-
ся стільки енергії? Стільки 
Посвяти? І подумати, Василь 
Авраменко безробітний, витя-
гао руку д о українського гро-
мадяяства, щ о б йому допомо-
гло сповнити на старі роки 
велику ідею. Він хоче створи-
ти мистецьку групу з понад 
100 людей, поїхати з нею до 
Вашингтону і, як з гумором 
каже , коли не пустять д о Бі-
лого Д о м у , то б у д е з своїми 
танцюристами.на бруку тан-
цювати ft домагатися від уря-
ду висилки його в обсягу 
культурного обміну до УССР. 
А л е маестро' потребує нашої 
підтримки й ми йому повинні 
таку дати, численно з'явнв-
шись н а його фільмову ре-
продукцію, яка дає вам повну 
насолоду й гордість за укра-
їнську людину, що зуміла до-
битнсь таких успіхів. Якщо 
дооколнчні місцевості возь-
муть численну участь у н о г о 
виступах - фільмах, то ця яа-
боліла ft д о гіркости прикра 
проблема для нашого маестра 
буде розв'язана, 

Н(а протязі З?-мн років, Ва-
евль Авраменко вишколив у 
Канаді й Америці 100 тисяч 
танцюристів. Сьогодні, і з су-
мом стверджуG маестро, він 
безробітний. 

Перед вашими очима nepe– 
суваються незабутні картини: 
гагілки, виведені біля Білого 
Дому, зааранжовані до ,,Be– 
черниць" Ніщннського; обра-
зкн із України: Кнсво - Пе-

черська Лавра, св. Софія, .ев . 
Юр у Львові, капеля банду . 
ристів ім. Т. Шевченка, Ста-
нвелавів, а ось і історичні ао-
статі, як Євген Чнкалекко 
та інші! А ось знову чудові 
картини з походів нашого ко-
зацтва н а війну. Д івчата вн-
носять козакам воду й проща-
ючись виряджають в дорогу. 
А потім перед вами 'просува-
ються школи танцюристів із 
Канади, Америки, а потім щ е 
із Аргентини, Бразилії . Все 
це просто неповторні сцени, 
які викликують подив і вка-
зують н а веперевершевіогь 
української культури. Рямці 
цієї нотатки н е дозволяють 
спинитись обширнішо н а усьо-
му матеріал і Треба прийти і 
подивитись. П е р е д вами nepe– 
суваються щ е картини із „На-
талки Полтавки", „Запорожг 
ця за Д у н а а м " і цікава кар-
ти на поїздки В. Авраменко-із 
свосю школою до ВашинґТо-
ну. Історія цікава ft повчаль-
иа. Д іти його танцювальної 
школи написали до презндеи 
та Рузвельта листа, щ о б їм 
дозволив виступити в Білому 
Домі, а якщо не дозволить, 
то їхні батьки н е будуть на 
нього голосувати. Скінчилось 
запрошенням ї х до Білого Д о -
му. В -городі Б ілого Д о м у 4.00 
тисяч народу. Н а ш безсмерт-
нпй диригент Кошиць дирв-
гус хором. Все це потужені, 
незабутні сцени. і. 

Мав ж е Авраменко цікаву 
історію. В ія ж е у своїй коза-
цькій киреї і Його полщнет 
узяв за священика. Коли Ав-
раменко звернувся у Вашкнг-
тоні, як іти До Віврго До^іу, 
полщист взяв'його'за , , ф а д е -
ра". Ви, „фадер", пнтас Авраг 
меика, а той не знаючи акт. 
мови, відловів „ес". Т о якже 
„фадер" може мати стільки 
дітей? — пнтас п о л ш я е и ' 

Мрією маестра Аврамеикв 
ще зорганізувати групу украу 
їнських танцюристів із 1000 
людей. Бажаємо йому із щи-
рого серця допняти того. 

(ник) 

Мистецький виступ 
кобзаря Павла Ноно-
пленка - Запорожця 

в Ню Йорку 
Концерт відбувся 11-го 

травня в Українського Інстн-
туті Америки. П р є д с т а вив 
кобзаря, директор Інституту 
Юліян Ревай, підкреслюючи 
його заслуги в минулому як 
вояка і мнетця і його 50-літ-
н ю музичну діяльність на на-
родній ниві. По закінченні 
програми він подякував мнст-
цеві і побажав йому дальшої 
успішної праці, а зокрема, 
щоб зорганізував курси гри 
на кобзі для нашої молоді. 
П і д час перерви кобзар про-
демовструввав нову довбану 
кобзу, зроблену прнхильни-
ком музики Миколою Бояр-
ськям. Присутні були д у ж е 
зацікавлені артистичним вв-
довбаяням інструменту за 
зразком козацької історичної 
кобзи. Ц е й дарунок м о ж н а 
назвати „княжни". На жаль 
не багато в нас таких жерт-
вевних меценатів, але, дяка 
Богові, що вони є. Ц е гарний 
приклад любови до нашої 
с л а в н о ї історичної минув-
шннн. 

В своїй доповіді кобзар по-
дав відомості про кобзу, та 
причини її зникнення та замі-
ненвя бандурою. 

Програма концерту склада-
лася з історичних дум та пі-
сень, ліричного, та жартівлн-
вого народного жанру, як 
також військових - повстан-
чих пісень і маршів. Програ-
ма мала 24 твори. Своєю вір-
туозною грою на кобзі коб-
зар викликав захоплення в 
с л у х а ч і в . Він обдаровував 
присутніх своїми автографа-
мн, здобуваючи багато приз-
нанвя та побажань. Зроблено 
багато спільних фотографій, 
що ь доказом щирого відно-
шення слухачів до нашого за-
служеного, та, наскільки нам 
відомо, одинокого кобзаря у 
вільному світі. 

Після цього концерту коб-
зар від'їхав до Канади. 

Бажаємо йому доброго здо-
ров'я і дальших успіхів у 
праці на мистецькому полі. 

о. L Ткачук 

) ? - В Х 9 

Канадійська партія СОЦІАЛЬНОГО Кредиту 
старається про впливи на Сході 

Оттава. — Кореспондент 
„Ню Иорк Таймса" Реймонд 
Деніл стверджує, що канадін-
ська партія Соціяльного Kpe– 
диту, яка досі мас впливи ті-
льки в двох західніх провін-
ціях Алберті і Бритійській 
КолюмбіІ, веде живу виборчу 
кампанію перед виборами, що 
мають відбутися 18-го червня. 
Найбільше активна ця партія 
в Квебеку, де обидві великі 
партії Консервативна і Лібе-
ральна поважно ставляться до 

цієї акції. Ця партія не веліла 
б у л а здобути перемоги в по-
передніх виборах в 1968-му ро-
ці. Вона є сильна в Алберті і є 
прн владі в Бритійській Ко-
люмбії. В цій партії внутрі яе-
мас едности, хоч назверх вона 
виступає об'єднаною. Партій-
ні провідннкн хотіли б, щоб 
не приєдналися до їх партії 
крайнє праві елементи, які їх 
могли б кохтромітувати як на^ 
задннцьку організацію. 

У Південному В'єтнамі комуністи захопили 
два вантажні потяги 

Сайґон. — Комуністичні 
партизани перевели в минулу 
середу серед білого дня за 
90 миль на схід від столиці 
Сайтону наскок з засідки на 
два вантажні й панцерні по-
тяги, повні харчів, зброї і вся-
кого добра. Хоч ті потяги бу-
ли ескортоваяі панцерними 
потягами, проте комуністи, 
зірвавши міст безпосередньо 
перед панцерним потягом, 
відмежували його від ванта-
жного, а вояків обстріляли з 
засідки та внеможлхвнли їм 

оборону вантажного потягу. 
Коли ж заалярмоване в'стнам-
ське командування вислало 
другий панцерний потяг на 
відсіч, то партизани зірвали 
були рейки і два перші saro– 
ни потягу вискочили з рейок, 
а з вояками розпочався бій. 
Американські гелікоптери 
ЩОДНЯ ПІДВОЗЯТЬ ПІВДЄНВО-
в'єтнамських вояків на сутнч-
кч з комуністами, але той нас-
кок на потяги вказує, що сн-
ла комуністичних партизанів 
не слабшав. 

Урядова комісія вивчає наслідки курення 
Вашингтон. - Головний 

лікар З Д А Лютер Л. Террі 
повідомив, що він, згідно з 
зарядженням црез. Кеннеді 
найменує окрему комісію, яка 
має вивчати чплив курення 
на серцеві недуги і на недугу 
пістряка. Президент поручнв 
найменувати цю комісію 
головному лікареві, щоб 
зменшити економічне ЗНВЧЄН-
ня цього факту. На пресовій 
конференції Президент ска-
зав був, що ве хоче без док- і му .році. 

ладних іиформацій говорити 
про цю делікатну справу, щоб 
не шкодити тютюновим фір , 
мам, бо була б загальна знижи 
ка акцій. Д-р Террі заявив, 
що Уряд Здоров'я що ним о^ 
чолюваний уряд вже від дов-
шого часу цікавиться enpa– 
вою шкідливости курення, 1 
що треба б цю проблему ви-
ясннти. Президент заявив, тцо 
комісія буде цією справою 
довший час займатися, і звіт 
П праці буде готовий ш 1963-

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

С Е Р Е Д А , 
1 3 - г о Ч Е Р В Н Я 1 9 6 2 : 

Д Ж Е Р З І С И П , Н. Дяь - М1-
сячні Збори Т-ва „Клюб Jlo– 
ступовий", ВІД. 70, В гол, ТЛО 
веч.. в УНДомі, прн 96 Beet 
St. - П. Костик, еекр. 

П'ЯТНИЦЯ, 
15-го ЧЕРВНЯ 1962: 

ДЖЕРЗІ е в т , Н. Дж. - Збо-
ри Т-ва „Українська Січ", 
Відд, 170, в год. в:ОО вечером, 
в УНДомі, лри 96 Лліт вул. 
- L Грабар, секр. 

Короткі вістки 
В Світова Федерація робіт, 

спідок, керована комун1с-
тами, відбула з'їзд у Вудапеш-
ті, про який пишуть італійські 
комуністи в Римі. Вона проти-
ставилнсь на тому збіговищі в 
Будапешті вимогам інших ко-
муністннних робітничих вожа-
ків, щоб повести рішучу бороть, 
бу проти західньо - европеясь-
кого економічного бльоку Спіль-
мого Господарського Ринку та з 
свого боку твердили, що та еко-
номічна організація це „ре-
альна дійсність" та що краще 
старатися за найкращі умовним 
праці для робітників в рямцях 
того економічного бльоку. ІТО-
лія сама належить туди, що ду-
же не в смах Москві. 

61 Нікіта Хрущов заявив під 
час одного дипломатичного 
прийняття в Москві в мннуло-
му тижні, що він сам не хотів 
їхати до Парижу в 1960 році 
на конференцію ,,на вершинах", 
але зробив це під тиском інших 
членів крімлівськоі верхівки. 
Хрущов ніби передбачував нев. 
дачу тісі конференції. Hacnpaa– 
ді, зірвав Іі Хрущов, домагаю-
чнсь від Д. Д. Айзенгавера, 
щоб той ..перепросив" Совстсь-
квй Союз за вислання над СС-
СР розвідчий літак, що його 
збили 1 травня 1960 року. 

В Арґентинськжй уряд спо-
дівасться дістати дол. 130 міль-
йонів із програми Союз для 
Поступу на будову дешевих по-
мешкань для бідного населення 
і на побудову конечних автос-
трад. Цю справу старатиметься 
вирішити аргентинський мініс-
тер економіки під час свого по. 
буту у ЗДА при кінці цього мі-
елцл. 

Ф У зв'язку з дискусією про 
шкідливість курення тютюну 
для здоров'я курців преса п1д-
креслюс, що тільки 3 члени 
Президентового кабінету ку-
рять; державний секретар Раск, 
секретар рільництва — Фрімен 
і головний поштмайстер Дей. 
Не курять: ніце - президент 
Джансон. МекНамара, Діллон. 
Годжес, ГолдберГ, Роберт Кен-
неді 1 Рібікофф. 

ПЕРТ АМВОИ, Я . Дж. - М1-
сячні Збори Т-ва „Запорозька 
Січ", ВІДД. Ібб, в год. 7:00 ве-
чером, в приміщенні УНДому. 
при 760 Стеят Стр. Заклика-
стьсл всіх членів прибути на 
Збори, на яких делеґати зві-
туватимуть про відбуту Кон-
венцію. Відділ Ібб організує 
свою річну прогульну автобу-
сом на Союаіаиу в дні 22-го 
липня 1963 р. Вже прийма-
сться замовлення місць на 
прогулянку. Збірка вкладок 
почнеться в дні Зборів, вже 
від год. 6:00 ВВЧ. - Управа. 

СУБОТА, 
16-го ЧЕРВНЯ 1962: 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. - Побір 
вкладок ВІДД, 897, від год. 
3:00 до 4:30 по пол. Просимо 
членів явитись на Зборах, бу-
де звіт делегатів Із 2б-оі Кои-
венції УНОолзу. - О. ТІІТОГ-
рин, секр. 

МІЛВОКІ, Виси. - Місячні 
Збори Т-ва їм. І. Франка, Від. 
103, точно в год. т:ОО веч.. в 
церковній залі, при Савт 11 
вул. 1 Вест Вадпингтоя. Про-
ситься про присутність З ОГ-
ляду на авіти Із 25-ої Кон-
венції УНСоїбчу. Довгуючих 
членів проситься про внр!в-
няння своїх залеглих вкла-
док. — Управа, 

НЮ ИОРК, В . Я . - Місячпі 
Збори Т-ва „Верховина", Від. 
184, В год. 3:00 по пол., в до-
мівці пря 423 Іст 9-та вул. Д е 
останні Збори перед вахадія-
ми 1 на них буде звіт делеГа-
та Із 25-оі Коявекціі УНОозу . 
Під час вакацій Зборів ве бу-
де. - В. Ластовецькиа,' секр. 

ДГГРОПТ, Мииь - Місячні Збо-
рн Б-на св. о. Мяколая, ВІДД. 
175, в год. 7:00 веч., в залі 
УНДому. Пригадується чле-
нам, що в літній чає Місячні 
Збори відбуватимуться в су-
боту, аж до відклику. Про-
ситься членів обов'язково пря-
бути — вислухати піврічного 
звіту та звіту делегатів про 
відбуття 2б-оІ Конвенції УН-
Союзу. — С. П. Крупка, секр. 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. - Місячні 
Збори Т-ва їм. І. Франка, Від. 
83, в год. 5:00 по пол., в Укр. 
Горож. Клюбі, при 847 Норт 
Фреяклін вул. Проситься чле-
піи прибути на Збори 1 внслу-
хати звітів делегатів Із 25-ої 
Конвенції УНСоюзу. — Ст. 
Гаврнш, секр. 

Посмертні згадки 
Андрій ГОРППННН - члвр 

Відд. 14В УНСоюзу в Ляка-
вашії, По,, помер 27-го тров-
ия 1062 р. Покійний ВВВВДВВ-
ся в с Осталік, нов. Tepno– 
піль. До З Д А прибув 1907 р. 
Одружений був з ПОКІЙНОЮ 
вже Магдаляною Смерка. По-
лишнв у смутку дітей: Вол-
тера (Марію) Коссовські, Пе-
тра (Аяиу) Тот, Дисала (Ге-
лену) Куляковські, Зальтоиа 
EMLIUO) Кіш, Стефавію Kop– 
бо 1 Джорджа (Юлію) Фойє, 
братів, сестер, 12 внуків та 1 
правнука. Похорон відбувся 
81-го травня 1962 p., з церкви 
Св. Духа на1 цвинтар The Ногу 
Ohoet Cemetery в Лакаванні, 
Н. И. — Вічна Йому Пам'ять! 

Управа 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ. Пв. - Побір 
вкладок Т-ва ,Дністер", Від. 
430, в Українському Клюбі — 
прн 33-ій 1 Враян, в год. від 
7:30 до 0:30 веч. І в неділю, 
17-го червня ц. p.. в УкраІн-
ському Клюбі. прн 847 Н. 
Френклін вул., в год, від 11:30 
до 1:80 ПО пол. Всіх членів, 
що. мають валвглостя, прося-
мо ' обов'язково їх вирівняти. 
- Управа. 

АСТОРІЯ, Л. АЖ. - Піврічні 
Збори В-ва св. о. Миколая, 
Відд. 8, в год, в:ОО веч., в цер-
коеній залі. Просимо всіх чле-
нів прибути і вислухати ЗВІТІВ 

1 делегатів Із 25-ої Конвенції 
УНСоюзу. - Управа. 

ЧЕСТЕР, Па. - Піврічні Збори 
Т-ва ім. Т. Шевченка, Відд. 
156. в год. 7:30 веч. На Зборах 
делегати звітуватимуть із 25 
Конвенції УНСоюзу. — В. 
Новак, секр. 

ГЕМТРВМК, М и т - Збори 
Т-ва „Згода", Відд. 20, в год. 
4:30 по пол., в залі Укр. Дем. 
Клюбу, пря 2876 Grailing St. 
Просяться всіх членів прябу-
ти на Збори, буде звіт деле-
ґатів із Конвенції УНСоюзу. 
- И. Косій, секр. 

ПАТЕРООН, Н. Дж. - Місячні 
Збори Т-ва їм. Т. Шевченка, 
Відд. 64, в год. 7:30 веч., у В1-
нярського. Просимо всіх на 

' Збори, з огляду на звіт деле-
ґатів про 25-ту Конвенцію 
УНСоюзу. L Бурний, секр. 

СТАПЛЕТОН, С Ая,, HL И -
Місячні Збори Б-ва св. Арх. 
Мнхаїла, Відд. 211, точно в 
год. 7:30 веч., в залі, де звн-
чайно. Просяться членів при-
бутн на ці Збори, в багато 
важливих справ, між іншими. 
звіт делегата Із 25-ої Конвен-
ціі УНСоюзу. - Т. Соколов-
ськяи, секр. 

Михайло ДОВГИЙ — довгоаит-
ній член Т-ва „Любов", Відд. 
370 УНСоюзу в Ню Гейвені, 
Кони., помер, після короткої 
недуги, в лікарні св. Рафаїла, 
на 85-му році життя, в дні 
8-го квітня 1062 року. Покій-
іінй народ, 1877 р. в Дуплнсь-
ках. пов. Заліщнки, Зах. Ук-
раїна. До ЗДА прибув 1806 р. 
та зразу аоселжвся у Ню ГеЛ-
се:іі, де на протязі 20 років 
працював у фірмі Юнайтед 
СмертЬіґ Д Адюміяюм Ко. До 
УНСоюзу вступив 181S року. 
На протязі всього свого жит-
тя брав живу участь у гро-
иадському житті української 
кольонії я Ню Гейвепі, а зо-
крема був раніше секретарем 
370 Відд. УНСоюзу. Був та-
кож одним з фундаторів укра-
ІвськоІ грекс-кат. Церкви св. 
Михаїла тв членом інших ук-
рашськмх організацій. Дяку-
ючн цьому та його особистим 
1 громадським чеснотам. По-
кійний втішався загальною 
пошаною 1 щирою симпаткио 
серед українським поселенців. 
Вій полишив 3 синів: Петра, 
Івана і Володимира, 2 Доиь-
кя: Аяиу та Агафію 111 nify– 
ків. Похорон відбувся 8-го 
квітня ц. р,, з пох. зааедеиня 
до греко-кат. церкви св. Арх. 
Михаїла, а звідти на цвинтар 
св. Лалрелтія, при численній 
участи Родини, Членів УНСо-
юзу. Приятелів, кол. Cnlapo– 
бітннків та Знайомих. В1ч-
на Йому Пам'ять! 

В. Пна, еекр. 

Стефан ГОНИМАР - довгол1т-
ній член Т-ва Запорозька 
Січ". Відд. 155 УНСоюзу в 
Перт Амбом, Н. Дж., помер 
20-го квітня 1962 р. Покійний 
народився 1889 р. в селі Ро-
чатин, пов. Ліско, Зах. Уира-
їка. був організатором укра-
інської католицької парохії в 
Перт Амбою. Покійний ВОЛИ-
ппга у смутку дружину Аяиу, 
синів: Володимира 1 Василя І 
доньку Марію. Тіло Пок1яно-
го похоронено на місцевому 
цвинтарі в Перт Амбою, Ню 
Джерз і — В. Н. П.! 

Управа 
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