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Ж ВИПУСТИЛИ 
ЃУ МАРІНЕР П 

В НАПРЯМІ ДО ВЕНЕРИ 

„МАРПГЕР ІЃ ЛЕТИТЬ ДО ВЕБЕРИ 

Кейп Кавааерал, Флорида. 
— О 3-ін годині вранці в по-
неділок 27-го вересня Ќрано-
ва Космічна і Аеронавтачиа 
Адміністрація повідомила, щ о 
вдалося з у ш і х о м випустити 
„Марінера П", який в грудні 
мав б у я в ле†ї попри Вене-
ру т а з а допомогою різних 
приладів досліджувати впер-
ше в світі ц ю плянету. О год. 
7 : 3 0 вранці за допомогчй. ра-
дДя повідомляла, що напрям 
ракети б трошки інший, як 
планувалося. Лет вгору від-
Суваеться трьома ступнями. В 
Першому ступні ракета Ат-
лас викинула ракету Аджі-
ну В і кабіну . ракету Марі-
мера П на висоту 100 миль. 
Там Аджіна В за допомогою 
нового запалення змінила на-
прям і почала летіти довкола 
Землі і з швидкістю коло 18.000 
миль н а годину. В назване-
ний час під час лету довкола 
Землі має постати нове запа-
ленвя ракети, щ о мас спрнчн-
нити те, щ о Марінер П поле-
тить в напрямі до Венерн із 
швидкістю 25.820 миль на го-
днну. З а 8 днів Марінер буде 
віддалений від Землі один мі-
льйон миль, 1 тоді має нідбу-
твся щ е одна акція вгорі, яка 
мав запевнити кабіні напрям, 
щ о б вона летіла У віддалі 
10.000 миль від Венерн. 

Науковці й техніки підго-
товилн б ў ля „Марінера П" до 
випущення в ранніх годинах 

в неділю 26-го серпня. 447 
фунтова ракета б у л а ггіднесе-
на н а висоту 10-поверхового 
підсилювача ракет Атлас — 
А д ж і н а В, які стояли на шля-
х у ч. 12. Але в неділю ве 
відбулося випущення, бо б у л а 
мала технічна хиба, яку мо-
ж н а було направити впродовж 
кількох годин, і тому внпу-
щення відкладено д о ранніх 
годин на понеділок 27-го сер-
пня. Випущений Марінер П 
мас летіти міжплянетарними 
просторами — 182 мільйони 
миль. Якщо все буде справно 
і згідно з пляяом функіону-
вати. то коло 14-го грудня ц. 
р. Марінер П мав би бути в 
леті попри Венеру, віддале-
ний від неї „тільки" на 10.000 
миль. Ракета . кабіна мас різ-
нородні інструменти, які ма-
ють досліджувати температу-
ру, магнетичні хвилі, радія-
цію і ті хмари, що покривають 
вічно Венеру І через які нічо-
го бачити із Землі не можна 
через телескопи. 22 липня з 
тої само! летунської бази про-
бували випустити „Марінера 
І", але внаслідок злого нап-
рямку, в якому почала летіти 
ракета - підсилювач, треба бу-
ло її знищити. Я к щ о в` цих 
днях не вдалося б б у л о вяпус-
тити ракети Марінера II. то 
на н а й б л и ж ч у нагоду треба б 
чекати 19 місящів, коли Веве-
ра знов руде найближче до 
Землі в 1964-му році. 

Палатна Комісія гостро критикує 
Департамент оборони за невдалу 

мобілізацію 
Вашингтон. — Палатна Під-

комісія Збройних Сил в поро-
зумінні з матірною комісією 
гостро критикує Департамент 
Оборони за те, щ о Пентагон 
невдало переводив частинну 
Мобілізацію в літі 1961-го ро-
ку у зв'язку з берлінською 
кризою. Ч л е н е Комісії нага-
дують секретареві оборони 
Робертові МекНамарі, що 
Конгрес м о ж е відобрати від 
нього ті широкі повновласті. 
які він йому дав, якщо замість 
слів не бачитиме діл в Пента-
ґоні в справі справної орган і -
зації резерви. Покликування 
резервістів в ,1961-му році 
відбувалося так, що спричи-
няло упадок д у х а серед воя-
кіа. Д о активної служби по-
клякувано невишколених ре-
зервістів, або застарих, що 
спричинило замішання та у-

васаднене невдоволення серед 
членів збройних сил. Ті ф а -
хівці в Пентагоні мусять зна-
тн, що вони не с непомильни-
ми, говориться у звіті, який 
видав голова Підкомісії Збро-
йних Сил конгресмен Едвард 
Геберт. Цей звіт схвалив і го-
лова повної Сенатської Комі-
сії Збройних Сил сенатор 
Карл Вінсон, який заявив, що 
не можна прийняти оправду-
вання Армії, що вона, мов-
ляв, „не б у л а приготована на 
переведення частинної мобілі-
зації". Про непорядкн під час 
минулорічної мобілізації свід-
чнть факт наведений у звіті, 
що одна сотня резерви діста-
ла була двох бюрових маши-
иістів, як „механіків до гелі-
коптера". Комісія внступас 
проти пляну Департаменту 
Оборони зменшувати резерви 
Армії і Крайової Гвардії. 

Баптистський священик критикує Президента 
і його дружину за публічні виступи 

в купелевих строях 
Денвер, Колорадо. — Ви-

конннй секретар Колорадсь-
кої Баптистської конвенції свя 
зденик д-р Вілліс Д ж . Рей за-
явнв, що публічна поява пре-
зидента КенНеді і його дру-
ж и и и в купелевих костюмах 
не с відповідна. Д-р Рей пові-
домив, що він писав в цій 
справі листа, по сенатора з 
Ореґону Вейнв Морса з залн-
том, чи не далося б щось в цій 
справі зробити. Д - р Рей пи-
сав в тому листі: „Із фот, що 
появляються в нашій щоден-

ній пресі, виходить, що наш 
Президент і перша леді від-
кинулн всяку пристойність і 
гідність". Той сам священик 
критикував пані Кеннеді за 
те, що, бувши самою на чу-
жині, здалека від чоловіка, 
приходить до мешкання аж 
над раном. На думку о. Рея 
такий купелевнй стрій, який 
носить пані Кеннеді, не с від-
повідний для неї. „На нашу 
думку, писав о. Рей, вона по-
вннна шанувати становище, 
на яке громадянство вибрало 
її чоловіка". 
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Вранці 27-го серпня ц. о. З Д А випустили космічний корабель 
^Марінер II", який летить в напрямку до Венерн, щоб 

досліджувати ц ю плянету. 

Кубинські втікачі обстріляли з гармат 
передмістя Гавани 

Гавана. — Кубинський дн-` зблизилися до Куби і обстрі-. 
ктатор Фідель Кастро оскар- л я л и 3 гармат кіно їм. Чаплі' 
жўе З Д А в тому, щ о вони до- н ? п р н в у л ' м Ф ^ а Р с а м е тс4 

- і ді, як там відбувалися збори 
зволили кубинським втікачам, К { Ш у н і с т и ч я и х совстськях З 
обстріляти з гармат передміс- ! ч е С ьких технічних дорадників; 
тя Гавани та знищити готель, І Представник студентів заявив, 
в якому перебували советські J Що тони хотіли з а а л я р м у в а ш 

З Д А та інші країни, щ о ва` 
Кубі с совєтські війська. В 
неділю 26-го серпня довший 

та чеські технічні робітники. 
Представник Державного Д е -
партамевту заперечує це, бо 
це кубинські втікачі, що с на 
Флориді, перевели напад на 
Гавану без відома амернкан-
ської влади, яка остерегла їх, 
що в майбутньому уряд З Д А 
буде змушений покарати у-
часннків подібного рейду згід-
но з законом про невтраль-
яіегь ЗДД^лЗйіСувж додають, 
що коло 60 гарматніх пострі-
лів віддано на Гавану, чим 
пошкоджено готель, але не 
знищено його, як твердить 
Кастро, який говорить про 
„чужих иасмників". Самі ку-
бннські втікачі, Студентський 
Революційний Директоріят, 
повідомляє з Маямі, що його 
члени н а двох кораблях о год. 
11:30 вночі 24-го серпня ц. р. 

Расќ конферував в Оттаві з прем'єром 
Чі(Ьенбейкером 

Державний секретар Д ін Расќ ( х і і в а ) розмовляє під чи-
своїх відвідин в столиці Канади Оттаві з канадійськнм пре-

м'сром Джином Діфенбейкером. 

Оттава. — 24`го серпня дер_ кордонних 
жавний секретар Д ін Расќ 
конферував з канадійськнм 
прем'єром Д ж а н о м Д і ф е н -
бейкером. Конференція відбу-
лася в палаці прем'єра, який 
виліковує ногу. Діфенбейкер 
відмовився говорити з журна-
лістамн про те. що б у л о пред. 
Мегом конференції. Раси пе-
ред розмовою з Діфенбейке-
ром, і після неї розмовляв із 

справ Говардом 
М. Гріном. Темою конферен-
ції були такі справи: справа 
статуту НАТО, праця в ОН. 
роззброснева конференція в 
Женеві та справа Ляосу і бер . 
лінська проблема. Це перша 
вЬнта Расќа д о Канади. Расќ 
плянус в Канаді в околиці 
Оттави перебути свої вакації, 
під час яких хоче грати в 
гольфа і відпочивати, байди-
куючи в гарній околиці. 

час була перервана телефо-
иічна комунікація між К у б о ю 
і З Д А , і ніхто не знає, яка бу-
ла цьому причина. У вечірніх 
годинах діяв вже телефовіч 
ний кабель міх островом 
континентом. 

є ‚ОДНдоькжа, 
уряд здоров'я повідомляє, що 

отейтх 

в першій половині цього року 
стейті народилося 12.308 дітей, 
на 7.882 менше, як в тому са-
мому часі 1961-го року, а по-
мерло 92.789 осіб, на 1.931 біль,-
ше в порівнянні з попереднім 
роком. Число народжених в 
найменше в 12-ох роках, а чн-
сло померлих с найбільше в 
останніх трьох роках. Число по-
мерлих від пістряка становило 
186.5 -на 100,000 осіб. Від Поліо 
не було смертного випадку. 

і часопис „Новий Ш л я х " за 25 
серпня ц. p., заходи канадій-
ської української спільноти 

ій^Подо введеная-у- середні n u c c 
ли Канади української мови, 
як обов'язкового предмету, 
завершилися повним успіхом 

ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ ЗАКІНЧИЛИ 
ТАБОРУВАННЯ, ПОЧИНАЮТЬ ЗУСТРІЧІ 

І. З'ЇЗДИ 

В А М Е Р И Ц І 

Минулої суботи, 25-го сер-
пня. організації української 
молоді Пласт, Спілка Україн-
ської Молоді Америки, Мо-
лодь Української Національ-
ности і Об'єднання Демокра-
тичної Української Молоді за-
кінчнлн вбільшості свос ва-
каціине таборування, прнго-
товляючнсь інтенсивно до 
своїх зустрічей і з'Ьдів, що 
відбуватимуться цього тижня, 
зокрема з його кінцем. Круг-
л о дві сотні пластових нова-
ків і юнаків закінчили своє 
одномісячне таборування на 
пластовому таборі „Вовча 
Тропа" в Іст Четгем, де впро-
довж минулого тижня виро-
сли десятки більших і мен-
шнх шатер, що мають примі-
ститн, разом з існуючими бу-
дянкамн, тисячі пластової мо-
лоді та гостей з Америки і 
Канади, щ о заповіли свою 
участь у Ювілейній Пласто-
вій Зустрічі, яка починається 
вже у вівторок 28-го серпня і 
триватиме До неділі, 2-го ве-
ресяя включно, для відзна-
чення 50-річчя цісї заслуже-
ної організації. Цей пласто-
виЙ табір виглядає наче пос-
тій величезної армії в поході. 
Д о свого з і з д у в своїх табо-
рах в Еленвіл і Клівленді 
приготовляється сумівськя 
молодь. З'їзд та відповідні ім-
прези матиме Молодь Украін-
ської Національностн, коли-
шні Молоді Українські Націо-
налісти, на своїй оселі ім. 
Ольжнча в Лігайтоні, в Пен-
силвенії. а Ліга Української 
Молоді Північної Америки 
відбуде свою конвенцію в Ма-
ямі на Флориді. Всі ці імпре-
зи відбудуться з кінцем тиж-
ня. Свій здвиг матиме спорто-
Ва молодь, зокрема тенісисти і 
плаваќй, на Союзівці, де в 

найближчий четвер, 30-го 
серпня, врочисто будуть за-
ківчені курси украіяознавс-

тва. Так то цей тиждень, зок-
рема його кінець, буде справ-
жнім тижнем української мо-
лоді Америки. Масова участь 
старшого громадянства у цих 
зустрічах і з'їздах скріпить 
його віру у велике майбутнє 
українських спільнот в Аме-
риці і Канаді та в краще май-
бутнс українського народу. 

У двадцяти гайскулах Ианітоби в Канаді 
уведено навчання української мови 

Вінніпег. — Як повідомляє; гайскулах 15 міст: Давфин, 

на терені найбільшої украін-
ської провінції в Канаді в Ма-
нітобі 3 новим шкільним ро-
хом у 20-ох середніх школах 
тієї провінції таке навчання 
буде введене на експеримен-
талькій базі від 9-ої кляся і 
буде поширюване та продов-
жуване з кожним роком, поки 
не буде введене в повну шкі-
льну програму згаданих шкіл. 
Зокрема введена буде укра-
Інська мова в таких гайску-

Траскона, Вайтмавт, Восежур, 
Фішер Бренч, Поллар Филд, 
Етелберт, Джілберт Плейао , 
Греяд В ю , ' О в ќ б у р н , Ангус-
вЛля,-`ЇІЧй(ђгра^ "ЄічЩ 'Лейќ. 
Байта, Роблин. 

Крім цього буде введене 
навчання української мови в 
двох приватних школах, а са-
ме в Академії Пресв. Серця 
Ісусового у Вінніпегу і в Ко-
легії св. Володимира у Роб-
лнні. Водночас на Манітобсь-
кому університеті закінчився 
літній курс української мови. 
що мав 53 учасників, у тому 
більш 40 учителів, отже для 
навчання української мови 
буде достаточна кількість 
учителів. Цей курс вів проф. 
Павло Юзик і на закінченні 

лах: Сіспер Гай-Скул, Е н д р ю і й с г о промовляв від міністер-
Минарскі Гай-Скул, Айзин ства освіти Манітоби інспек-
Нютон Сќул у Вінніпегу і в тор Іванчук. 

СТУДЕНТИ КУРСІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
НА СОЮЗІВЦІ ВИСЛУХАЛИ ДОПОВІДІ ПРО 

УНСОЮЗ І ВЛАШТУВАЛИ КОНЦЕРТ 
НА ПОШАНУ М. ШАШКЕВИЧА 

Союзівка, Кергонксон, Н.И. 
— Кінець минулого тижня на 
дій оселі Українського Народ-

і ного Союзу проходив під зна-
ком активи ости 

„Бо море нам по коліна, в 
МІссіссІні по кістки . . ." сігі-
вастьгл в одній із пластових 
пісень. Це, маб)ть, видно н на 
обличчях цих Двох із сотні 
пластових новаків, одного з 
Д ж е р з і Ситі і другого з Ши-
каѓо, що в цьому році вперше 
відбули одномісячне табору-
валкя в пластовому таборі 
Іст Четгеві, закінчивши його 
минулої суботи та ОЧІКЇТОЧВ 
6LTB таборових воріт на тран-

спорт додому. 

у ж е дев'ятих з черги Курсів 
Українознавства, влаштовува-
них`УНСоюзом для українсь-
кої молоді родженої І BHXO-
ваної у З Д А . В суботу. 25 
серпня перед полуднем у біб-
ліотечній залі Союзівки сту-
денти і студентки цих курсів 
вислухали цикл доповідей про 
Український Народний Союз 
виголошених членами голов-
його Уряду УНС і редакції 
„Свободи" та „Українського 
Тижневика". В рамцях цього 
циклу доповідей, що його від-
крнв в імені учительського 
Збору проф. Василь Стецкж, і 
що ним проводив гол. предсід-
ник УНС Посип Лисогір, про 
Історію, організаційну схему 
обезпеченеві і каціонально-
громадські з а в д а і т я та про 
фінансовий стан УНСоюзу ін-
формували гол. предсідник 
УНС И. Лисогір, гол. секретар 
УНС д-р Яр. Падох і гол. ка-

і під безпосереднім проводом 
їх учительки п-нн Галі Сав-
чак відбувся вечір-концерт. 
присвячений 150-річчю з дня 
народнн Пробудника Галиць-

щорічних. j К О Ї України о. Маркіяна Ша-
шкевнча. Налбагату, різнород-
ну і добре приготовану про 
граму цього концерту скла-
лися виступи хору курсантів 
під диршентурою Га^ті Сав-
чак. слово курсанта Романа 
Ќузи ќа про Життя і творчість 
Маркілнп ПІашкевича. збірна 
теклямація ,.Молитва Маркі-
яна", сольоспів Лілеї Волян-
ської ‚.Веснівка" М. Шашко 
вича в муз. опрацюванні Ма-
тюка. виступ квартету у скла-
ті Лілея Волинська. Христя 
Тгасюк, Віктор Боровськнїі і 
Роман Кузик^і фортепіянове 
сольо Дали Дорош „Нюктюрн 
Шопена." 

Виступи молодих курсантів 
численно зібрана публіка на-
городжутвала рясними оплес-
ками. Особливо ж захоплено 
апльодувалк глядачі моло-
дим танцюристам, що вишко-
лені відомим українським 
учителем танців. Володими-

снр УНС Роман Слободян, ром Бакадом прн допомозі п 
Про працю і завдання .‚Свобо-
ди", що входить у ж е в 70-ий 
рік свого існування і про її іи-
ші видання говорив ред. Б. 
Кравців і про працю і завдан-
ня англомовного .‚Українсько-
го Тижневика" інформували 

ии Д ж о з е ф і н и Шарабурн 
гарно виконали кілька ўкраїн 
ськкх танкТв гуртових н інди-
відуальних. Ці, вже дев'яті з 
черги, курси українознавства 
на Союзівці, з участю пів со-
тні молоді, переважно сѓуден 

редактори Вол. Душник і Зе- , тів коледжів і університетів з 
нон Снилиќ. Увечері цього ж і великого обширу З Д А і Ка-
дня заходами учительського f надќ, закінчаться в найближ-
абору Курсів Українознавства і чий четвер, 30-го серпня. 

В АЛЬЖИРІ ДАЛІ ХАОС; 
ВИБОРИ ВІДКЛИКАНО, 
ВІЙСЬКОВИКИ ПРОТИ 
ПОЛІТИЧНОГО БЮРА 

КЕРІВНІЃЌЙ ДВОХ ВІЙСЬКОВИХ ОКРУГ ОБВИНУ-
ВАЧУЮТЬ ВЕНА БЕЛЛЮ І ЙОГО ПОЛІТИЧНЕ 
БЮРО В ЗРАДІ РЕВОЛЮЦІЇ 1 РЕВОЛЮЦІЙНИХ 

ПРИНЦИПІВ 
вачуючн Вена Беллю в недо-
трнманяі умов, на основі 
яких було створено ПолггнЧ-
не Бюро, і в намаганні впли-
вати заздалегідь ва вяслід 

Альжнр. — Альжнрські вій-
ськовики. що к о м а н д у ють 
третьою і четвертою військо-
вими округами Альжнру, і а 
яких четверта охоплює сто-
лнцю країни і її околицю, ви-
ступили в неділю 26 серпня 
ц. р. з вимогою, щоб Націо-
нальна Революційна Р а д а 
встановила новий політичний 
і державний пррвід на місце 
теперішнього П о л і т н чного 
Бюра, створеного Бевом Бел-
лею і його прихильниками. У 
проголошеній заяві військо-
вики обвинувачують Б є н а 
Беллю і членів Політичного 
Бюра у зраді революції і ре-
волюційних принципів і зак-
лнкають „нарід, військо, уча-
сників визвольної боротьби і 
їхніх помічників", щоб вони 
приєдналися до їхньої внмо-
ги в справі негайного склн-
кання Національної Револю-
ційиої Ради, найвищого наці-
онального керівництва кра-
Інн, яке, згідно is цією зая-
вою, с тепер одинокою „за-
конною установою". Висту-
пнли альжнрські військовики 
із такою вимогою і закликом 
після того, як день перед тим, 
у суботу 25 серпня генераль-
ннй секретар Політичного 
Бюра Мохаммед Кідер і фак-
тичиий керівник цього бюра 
Вен Белля виступили із зал-
вою, що з огляду в а опози-
цію командування деЯІСНх 
'військових округ' 1 їх ветря-
ваиня в працю Політичного 
Бюра. це Бюро не мас мож-
ливости в и к о н у в а т и свої 
функції та прерогативи і тому 
вирішило відкласти на необ-
межений час призначені на 
тень 2 вересня ц. р. вибори. 
Водночас із цим із складу 
-дього бюра виступив демон-
страційно опонент Вена' Бел-

виборів. Виступав проти Бе-
на Беллі навіть і його дове-
давній прихильник, молиш-
ній прем'єр Фергат Аббас , 
який підтримував гаряче Be-
на Беллю під час липневого 
конфлікту. Домагання війсь-
ковиків, щоб Національна 
Революційна Рада встановя-
ла новий політичний провід, 
трактують в політичних ко-
лах, як заяву недовір'я до 
Політичного Бюра і як вимо-
гу його негайного розв'язая-
ня. Командування четвертої 
військової округи мав під 
свосю коятролею столицю й 
у с ю центральну частину Аль-
жиру, командування третьої 
військової округи мав під 
свосю владою область гірсь-
коі Кабілії. У відповідь яа 
проголошену військовиками 
цих округ заяву, провідні вій-
ськоавкв західній округ, зо-
крема в Ораві, щ о с політнч-
ною базою В е а а Беллі, прого-
лоснли свою заяву, якою під-
тримують Бела Беллю і зак-
ликають усіх в і й с ь к о в и к і в 
А л ь ж я р у приєднатися до 
них. Бен Белля, який перебу-
вав досі в Альжирі, виїхав у 
неділю ввечері, знов до Ораіг 
ну, мабуть, щоб мобілізувати 
та`м своїх прихильників до 
дальшої боротьби за в л а д у ' в 
АльжнрЬ У своїй заяві, спря-
мованій проти Політичного 
Бюра, військовики четвертої 
і третьої округ критикували 
теж діяльність встановленої 
французами А л ь ж н р ської 
Тимчасової Перехідної Екзе-
кутиви, обвинувачуючи Л у 
сприянні „неоколоніялістам" 
і ‚‚зрадникам" і в розтрачу'-

лі Мохаммед Будіяф. обвину-1 ванні державних грошей. 

Совєти затримали два військові конвої 
ЗДА на шляху до Берліну 

Берлін. Згідно з повідом-1 Східнього Берліну д о соввтсь-
іенням. опублікованим в не 
і і л ю дня 2ti серпня ц.р., Совс-
тн затримали два америкая-
:ькі військові конвої, що їха-
ш автострадою, яка сполучує 
Західню Німеччину із Захід-
нім Берліном. Перший внпа-
док такого затримання відбув-
ія в четвер, коли совєтські 
військові стежі затримали на 
автостраді американ с ь к и й 
конвой і дозволили йому їха-
ги щойно через півгодини, і 
другий випадок у п'ятницю, 
коли американський конвой 

кого пам'ятника поляглнм, 
що лежить в Західньому Бер-
ліні, висловив був предстаВ-
НИК СОВЄТСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО 
командування в четвер мнву-
лого тижня після того, як а-
мериканці затримали в Берлі-
ні совстські панцерні авта і 
провели їх до пам'ятниќй — 
для охорони перед демонстра-
ціямн зах ідніх берлінців . — 
під ескортою американських 
військових стеж. Досі Совств 
перевозили свою варту д о цьо-
го пам'ятника автобусами, але 
після минулотижневнх демон-

був затриманий протягом 6 і j страцій вони перевозять; П 
пів години. Погрозу, що Сове-
гн будуть затримувати амерн-
чанські конвої у відповідь на 
(втримування совстських пан-
церннх возів прн переїзді із 

панцерними автами і відмов-
ляються від переїзду автобу-
самн, не зважаючи на те, що 
демонстрації західніх берлін-
ців уже припинялися. 

У С В І Т І 
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У КИЄВІ 
Недавно, коментуючи звіт Трудівниками села" і що На-

Џро внконання Україною плл- віть На таких підприємствах, 
вў; розвитку „народного ѓос- як Харківський тракторний 
по`дарства" і повідомлення завод, машини випускають з 
про засідання Ради Міністрів дефектами, внаслідок чого во-

= 

УССР, На Якому розглядалося 
справу виконання цього пля-
ву, ми обережно висловили 
погляд, що і саме виконання 
пляну, і звіт із засідання Ра-
дн міністрів УССР дають під-
ставу припускати, що з роз-
вятком економіќЌ ЎКраїќн не 
б так добре, як би то могло 
виглядати із звідомлення. 

Минуло кілька днів від того 
часу, а вже прийшло потвер-
дження цього вашого првпу-
щення із „авторитетного дже-
рела". яким с пленум Центра-
льного 'Комітету компартії У-
країнн, що відбувся 2 - 1 1 
серпня ц. р. 

На цьому пленумі, крім вн-
бору першого секретаря Кн-
ївського обкому партії, Ше 
леста, секретарем ЦК КПУ на 
місце недавно померлого А. 
Гайового, обговорено два го 
ловні питання: 1) про хід вн-
конання державного пляну 
1962 року і дальше поліп 
шеннл керівництва промислом 
вістю та будівництвом, і 2) 
про завдання партійних орга-
нізацій України щодо посн-
лення ідеологічної роботи. 

У своєму звіті голова Ра-
ди Міністрів УССР, Щербиць-
кнй, прийшов до висновку, що 
промисловість України, хоч п 
цілому й виконала піврічний 
плян, працює незадовільно. 

„В Донецькому і Лўѓайсь^ 
кому раднаргоспах — заявив 
Шербицькнй — значна части-
на шахт не виконує планів 
вуглевидобутку; багато ма-
шянобудівнях заводів працює 
неритмічно, що призводить до 
зменшення кількости. погір-
шенил якости і подорожчан-
ня продукції; окремі підпри-
смства Харківського, Дніпро-
петровського. Одеського та 
Київського раднаргоспів ще 
не забезпечують повного ви-, 
конання плянів і додаткових 
завдань у виробництві сільсь-
когосподарсьКої техніки тв. 
запасних частин І випускають 
часом- машиЌн сумнівної ,н 
низької якости; легка і хар-. 
чова промисловість, поряд із 
забезпеченням в и к оианкл 
плянів, щодо кількісних nCw 

вн Швидко виходять з ладу. Ж 
заступник голови Ради Мі-
ністрів УССР і голова Держ-
плячу України Розенко, під 
сковуючи попередні виступи, 
ствердив, що темпи зростан-
ия продуктивностн праці в 
республіці ще відстають від 
завдань семирічного пляну. 

Після дебатів пленум при 
йняв постанову, в якій зазна-
чсно. що кількість підпрн 
емств, які Ке виковують пля-
нів. все ще залишається знач-
ною; що в металюргійній про-
мисловості за 6 місяців цього 
року ие справилась із завдай 
нямн велика кількість домен-
ннх, мартенівських печей та 
прокатних станів; що гірни-
чорудні підпрнсмства Дніпро-
пстровсьќого раднаргоспу не 
додали в липні 120.000 тонн 
залізної руди; що в Донець-
кому і Луганському раднар-
госпах чимало трестів і шахт 
не виконує плянів; що у До-
нецькій і Луганській облас-
тях пляня будівництва і ре-
конструкції шахт та збагачу-
вальннх фабрик не внкону-
сться; що у хемічній промне-
ловості не ввконусться плянів 
виробництва ряду важливих 
продуктів; що в Дніпропетров-
ському. Київському, Львівсь-
кому, Харківському та в дея-
ких інших раднаргоспах спо-
вільнюоться продукція иайва 
жлнвіших сільськогосподарсь-
ких машин та запасних час 
'тин, а ряд підприємств, які 
виробляють сільськогосподар-
ські машини, випускають про-
дукцію низької якости. 

Вже самий перелік цих недо-
тя ѓнень, без докладнішої їх а 
налізи, показує, як уважно і 
обережно треба ставитись 
до совстських повідомлень про 
виконання та перевиконання 
'піврічних і річних плянів 
.‚загального (або валового) 
обсягу продукції". 

Але вернімось до піврічно-
го пляну України. 

З повідомлення Статнстич 
ного Управління УССР вихо-
дять, що Україна виконала 
цей плян на 103.59; 

Як же сталося, що при не-

У лає Сам%ќ . 

НАША ДОБА І УКРАЇНСТВО 
(Промова на зустр'ічі СУЖЕРО на фармі ‚ДСнїв, Канада, 

5-го серпня ц. р) 
Наше покоління, або вірні- лйся спромоншості людини 

щ е _ д ^ наших покоління, І ^ и ^ а т н , розуміти і поясню-
вати явища, що відбувають-

. Доліках, про які сказано вго-казннків, мусять основну ўвійѓѓ 
ѓу звернути на докорінне по`' 
ліпшення якости та асортн-
менту товарів; не введено в 
дію частину потужностей для 
видобутку вугілля, вяроб-
ництва металу, хемічного ус-
таткування. збірних залізобе-
тонвих конструкцій і магіст-
ральннх газопроводів; півріч-
ннй плян будівництва підпрв-
смств легкої і харчової промн-
словостн виконано тільки на 
71-75%, а по масломолочній 
промисловості —- на 69г.' 
(„Радянська Україна" з 10-го 
серпня ц. p.). 

Після звіту Щербнцького 
відбулися дебати, в яких пер-
гаий секретар Дніпропетров-
ського обкому партії Толуба-
св заявив, що 50 підприємств 
раднаргоспу цієї области не 
виконало семирічного пляну і 
не додали продукції на міль-
йоня рублів. Голова Полтав-
ського раднаргоспу ЯИовлев 
признався, що не всі підпри-
смства Його раднаргоспу ви-
конують державні плянн і до 
держують номенклятури ви-
робів. Перший заступник Укр-
радиаргоспу В. Гарбузов кон-
статував, що ряд заводів Хар-
ківського, Одеського, Херсон-
сьќого та інших раднаргоспів 
„ще в великому боргу перед 

рі, перевиконано плян? 
На Це дає відповідь UXtp-

бнцький, який у своїй допові-
ді стверджус. що В першому 
півргччі в Україні видобуто 
Понад плян 060.000 тонн ву-
гілля, 666.000 тонн залізної 
ГіуДи. вќроблено понад плян 
150.000 тонн чавуну, 45.000 
тонн прокату, 152.000 тонн 
коксу і 143.000 тонн цементу. 

Отже, вартістю тих продук 
тів. видобутих або вироблених 
понад плян, покрито недоліки 
в продукції інших, в першу 
чергу легкої і харчової, галу 
зеЙ промисловостей, недоста-
ча виробів яких так гостро 
відчувається в Україні. 

В тому аспекті виконуван-
ия 1 перевиконування плянів 
Україною є одним із покажчн 
Ків прискореного грабўЌку У-
країни Москвою. 

(абв) 

ЩШ 

БАТЬКИ: Лв'пжінь замо.-іоху 
Ваших Дітѓи 3, Найстаршою, 
найбільшою Й ігайбагатшок) уќ-
раінем(ою ишііоиальною jгта-
йовою поза межами Батьківіцк-
нif, jiicoio с УКраІяськнЙ Народ-
нян Союз, щов забелпечнти їй 
крашу Ву.^.і.І,ть. а нашій гро-
малі у вільнім світі нового гаі-

' доіюго члена! 

""^—'— ие -

першої і другої половини иьо-
го, 20-го століття, мало мож-
лнвість бути свідками вийнлт-
кових В історії світу, епоха-
льннх і революційних змін та 
'видозмін у всіх ділянках ку-
льтурн і цивілізації нашої 
пляяетн. Боротьба за Европу, 
яка розпочала в 1914-му році 
цей історичний сезон, заќін-
чнлася 1045-го року бороть-
бою за світ. Протягом того ча 
су постали й почали набувати 
сенсу такі явища, як переділ 
світу яа два воюючі табори з 
їх непримиренними амбіціями 
і аспіраціямн, як виступ на 
політичну арену широких і 
най ширших народних Мас 3 їх 
залежаною Динамікою і, на 
решті, відкриття та внКорис-
тання нової потснціяльної і 
кінетичної енергії, якою ста-
ла енергія містерійного ще 
недавно атома, що його іме-
нем охрещено Цю епоху. 

Атомова доба, атомова епо-
ха — це сьогодні популярні, 
шкільні терміни, якіѓмќ ми 
окреслюємо наш час, коли то 
плянета скоротилася до від-
далі півторагодинного лету, 
коли небо затратило свою Міс-
тику і коли позапляяетиі 
простори стали новими Афрн-
ками й Амернкамн, за які по-
чалнся змагання людини на 
землі. 

Людина почуває себе певно 
не лише на твердій землі, не 
лише в межах своєї державно 
юридичної території — вона 
вже домінує не тільки уявно, 
але й реально, над землею і 
понад землею. Протягом одні 
еї доби вона може побачити 
не один схід і захід сонця, як 
це було досі, — вона може 
протягом того самого часу ба 
чити їх дванадцять разів. Від-
повідно до цього поширився 
також погляд людини на ЇЇ 
минуле, сучасне й майбутнє 
Ще не так давно, яких триста 
років тому, віцеканцлер і вче-
ний муж Кембриджського у-
ніверснтету, Джан Лайтфут, 
міг собі спокійно твердити, що 
..небо і земля, осередок і його 
оточення, створені разом, і 
одну митц, одночасно з хма 
рами, повними дощу, і що 
ввесь цей твір, разом із ство-
ренням людини, був докова-
ннй Тройцею дня 23-го жовт-
ня, 4004 роки перед Хрнстом о 
годині 9-ій ранку". Сьогодні 
це звучить, як невинний жарт, 
але в ті часи це було таким 
же „науковим" досягненням, 
як і твердження теперішніх 
гео- і астрофізиків, які обчис 
люють вік нашої Альма-Ма-
тер Землі на чотири більйони 
років. 

Розкрито цілий ряд тасмки 
чнх криївок природи, які ще 
не так давно могли зватися О 
лімпами богів, або осідком та-
смничнх духів. Нині богиня 
Люна, як колись Американсь-
кий континент, лише вичікує 
на свого Коліомба, щоб обер-
нутися у терен колоніального 
поселення, нині бог Перўи 
спокійно тягас наші трамваї, 
освітлює та огріває ваші меш 
кання. Ннні не лише голос 
Божий може промовляти з не 
ба й на небо, але може це ро-
бити і президент Кеннеді. і 
астронавт Гленн і кожний ін 
ший смертний мешканець 
Землі. Отже, змінилося до не-
пізнаиня сство нашого світу, 
а відповідно до цього зміни-

Риндиќ 

СЛОВО НА БЕНКЕТІ ЛІКАРІВ 
(2) 

А потім побачили, що непе- гуню таки зняли. Та немило-
рслнвки. і таки відвезли шев- ( сердннй доктор наказав зня-
ця. до доктора. Та по дорозі і ти іще кожуха. Хворий йро-
опам'яталися і завернули до J сив під милі боги не рушати 

його і дати йому вмерти так. 
як с, але не помогло. А по-
тім стягнули з нього свіѓту. 
Тут уже хворіїѓ! не видержав 
і крикнув: 

Гицлі! Що вн зо мною 
робите ?! 

Так бідного боліло. А ліг 
докторові і цього було мало. 
Наказав іще зняти сорочку. 
Та цього вже не можна було 
зробити. Не тому, що хворий 
кричав, а тому, що щось, там 
не пускало. І коли прнднвн-
лися ближче, що його.не пус-
кас, то під самою лопаткою 
побачили якийсь дерев'яний 
цурупалок. Порушили той 
цурупалок, хотіли віднят'и, а 
він наче прикипів! 

— Та це татове шило! — 
крикнув малий Шевченко, що 
приглядався до лікувания. 

— Забирайся, першўќу! Як 

хвершала. А хпершал був тим 
добрий, що всі хвороби ліку-
вав рициною, і то своєю. Не 
треба було До аптеки ходити 
й викидати там купу грошей 
Побачивши шевця, хвершал 
відразу налив кухоль рпцннн 
і напоїв його. А після того 
хворого відвезли назад додо-
му; 

За кілька годин ліки пока-
залн свою силу: рицина да-
ла_ себе знати. Цілий вечір і 
цілу ніч гонила шевцем то з 
ха‡я, то до хати. І де райку 
швець збігався на нитку. І аж 
ТОДІ 'привезли доктора. Ло 
доктора вже не було що во-
зитН. 
„Доктор витягнув із ремін-
ної торби слухавку 1 сказав 
зняти з хворого гуню. Хоч 
прІ цьому швець репетував і 
кричав не своїми гол осами, 

могло дурне шнло сюди по-
пастн? — сказали йому, від-
штовхуючи назад. 

Але малий казав правду. 
То справді було шило. Заліз-
ло під лопатку, в живе м'ясо! 
І залізло по саму ручку. Док-
тор мусів був добре намоцу-
ватнся. поки витягіѓўв білу. 
Але відразу, спасибі йому, 
стало легше. Швець мов на 
світ народився. Не треба бу-
ло навіть слухавки. Але со-
вісннй доктор таки пильно 
обслухав хворого. Казав йо-
му дихати і не дихати, потім 
знову дихати, потім іще раз 
не дихати, потім сказав по-
кластися горілиць і вислухав, 
потім навзнак і знову внслу-
хав. і аж тоді приписав узвар 
із чорних ягід для спинення 
бігунки. 

А тепер, прошу, подумайте 
собі і дайте об'єктивиў відпо-
відь на питання: що було б. 
якби не доктор і не пневмоло-
гія, що наказує лікарям у 
першу голову вислухати ле-
гені, коли кольки колять? Чи 
не пропав би б'ідний швець ні-
защо, ніпбщо ВІД дурного шн-
ла? Чи не пиевмологія вря-
тувала його? 

І и Kbfltl цього слова зга-

дасмо що раз про вже згаду-
ваний попереду універсаль-
ниЙ лік — панацею. 

При цій нагоді не можу 
стриматися, щоб не внслови-
ти свого здивовання на адре-
су клясичних греків. Дивні 
люди були з них! Такі великі 
філософи, а такі політеїсти 
Не знали, що кількість і я-
кість відворотно пропор-

днв Його свіжою джерельною 
водою, намотав на шпнчку 
клоччя, намочив його в гар-
ламані, підпалив і швидко 
всунув у перекинутий догори 
дном горщик. І приклав гор-
щик жінці до живота. Схо-
пнло відразу. І схопило так, 
що бідна жінка закричала і 
вхопилася обома руками за 
горщик. Хотіла його відорва-
ти геть. Та де там! Приссався, 
як смок. 

— Ґвалт! — крикнула жін-
ка. Забери ту нечисту силу 
геть, бо втягає в себе всю 
утробу! 

Чоловік до горшка, а він 
наче уродився на животі: ні 
туди, ні сюди. Приріс. 

Розбий ного! —- кричить 
и{інка. 

— Та хто то вигадав здоро-
ного горшка бити?! НІкода 
посудини. 

— Вий, бо кінчаюся. 
Чоловік ухопив у рукК ма-

когін і бабахнув по горшку. 
У животі щось голосно кевк-
нуло. Горщик розлетівся на 
череп'я. А на 'тому мЧсці, де 
він клятий був приссався, за-
лишився енній, мов буз, кру-

(Закінчення на 4-ій crop.) 

ся довкруги нас і в нас 
Колись лю'дина вірила в 

Вожу склу тому, бо Бог міг 
блискати і гриміти, обертати 
воду у вино.,Теперішня люди-
на вірить в. Вожу силу ТоМу, 
що, як американський астрс-
вавт Діќан Гленн, вона знає, 
що є Бог. Не лише вірить, але 
й звав. „Чому в знаю, що с 
Бог?" —JtHTac себе Джан 
Гленн в одній своїй статті і 
дає на це таку відповідь: 
„Щоб це розуміти, треба ро-
зумітн, що це таке світловий 
рік. Отже, світло проходить 
186.000 мнль на секунду. Те-
пер помножте цю цифру на 
число секунд року. Це дасть 
приблизно шість трильйонів 
мнль. Коли ми кажемо, що 
наша ґвляктнка, тобто Мо-
лочняй шлях, мас прнб-
лнзно 100.000 світлових років 
у промірі, що наше сонце 
знаходиться за 30.000 світло-
внх років від центру галякти-
кя, що обертається воно за 
своєю власною системою кож-
иих двісті мільйонів років о-
дня раз. то, уявляючи собі все 
це, або Краще — знаючи це 
все. ми тільки тоді зможемо 
переконано твердити, що та-
ка гармонія, такий космос, у 
таких розмірах і з такою точ-
ністю, не міг бути наслідком 
якогось випадку, а він с 
справді пущений в рух і керо-
ваний Великою, Розумною 
Силою, яку ми називаємо 
Б о г " . . . 

Отже, ЗМІНЯЛИСЯ ПОНЯТТЯ 
віри. І не лише віри. Зміни 
зайшли в усіх ІНШИХ ДІЛЯН-
ках життя. В політиці, яка с 
мірилом СВІДОМОСТИ людських 
суспільств, перейдено від на-
ціо до іятер-націо. від конти-
нентального до гльобального 
аід# земного до надземного 
Появилися такі поняття, як 
Об'єднана Европа, Спільний 
Ринок, НАТО, Об'єднані На 
ції. На політичну арену вихо-
дять племена, які ще недавно 
були в засягу понять кам'яно 
го віку, біла королева всіх 
брвтів, Слвсавета П, танцює 
танго з чорним президентом 
Ганн. Плянета з,її,трьома Й: 
льйоиами населення увійшла 
в добу великого перерішення, 
нового середньовіччя. З цього 
Мас постати в майбутньому її 
організована політична фор-
ма. І буде це. правдоподібно, 
якась всеплянетНа федерація 
рас, мов, націй, якийсь ком-
проміс між історією мннуло-
ѓо і сучасного з потребами 
майбутнього. 

Ще не так давно Вінстон 
Черчилл суґерував об'сднан-
ня англомовного світу, але 
ось зовсім недавно президент 
Кеннеді заявляв, що світ по-
трсбус зближення понадмов-
ного на принципах надсуве-
ренности. Питання міжнарод-
ности життя стас самозрозу-
мілим і вирішальним. Тепер 
нема мови про потребу зблн-
ження і об'одиання, тепер ве-
деться лише су'перечка між, 
так званими, Сходом і Захо-
дом про методи й засади та-
кого об'єднання. Йде лише 
про те, чи ПЄ зближення ма-
ло б відбутися за принцнпа-
ми й засадами поневолення і 
денаціоналізації, як це ми ба-
чимо у просторі Москва - Пей-
пінґ, чи за принципами віль-
них національних одиниць, як 
це бачимо у просторі Вашин-
ґтон . Лондон - Париж - Рим. 

На цьому велетенському 
всесвітньому тлі, на цій гі-
гантськгй шахівниці, де відбу-
васться гра і розгра скомплі-
кованих інтересів світу, на цій 
панорамі меґатоиових вибухів 
і стратосферних кружлянь. 
живе і діє своєрідна людська 
спільнота із своєю своєрідною 
Історичною долею, розкидана 
по всіх континентах земної 
кулі, а тим самим по-своєму 
інтернаціональна, — спільно-
та української Мови. Громадя-
нн СССР. ЗДА. Коммонвелту, 
Південної Америки, емігранти 
Західньої Европн — все це 
разом з їх численнії ми група 
ми. організаціями, середови-
щами у своїй сумі творить од-
ну Велику родину українства. 

Історія цієї спільноти ос-
таняіх десятиліть переванта-
жена драматичними і трпгіч-
иимн елементами. У белупнн-
ній, jre набќиття, а на смерть, 
бо'ротьбі за свої елементарні 
права на суверенність і дер-
жавиість ця спільнота склала 
великі жертви Кровн і майна, 
перейшла суворе моральне 
випробування.. Починаючи е-
похою Шевченка, вона пере-
ходить від зудару до зудару 
ІЗ своїми поневолювачамќ. 

виснаження, вигнань, внсн-
лок, народовбивста... 

Вислідом цих зударів, a i d 
боротьби, на малі Европн, як 
прнбудівок до СССР, з'нвнла-
ся УССР, у буднику Об'сдна-
них Націй в Ню Иорку внсту-
пають безмовні - маріонетки з 
назвою делегації УООР, а в 
широкому світі розташувала-
ся добре організована і діяль-
на частина того народу у вв-
ляді свобідннх національних 
груп і спільнот -без державно-
го оформлення. І деякі з тих 
груп, як. наприклад, наша 
тут, у Канаді, добилися знач-
нйх успіхів у розвитку своїх 
господарських, культурних і 
навіть політичних інтересів, 
добилися розгорнення торгів-
лі і промислу, заступництва у 
законодатних, провінціяль-
них і домініяльних установах. 
У ЗДА наша національна опі-
льнота здобула значні ПОЗЌ' 
ції в організації таких уста' 
нов. як УНСоюз. УВАН. НТШ 
і чисельних інших, розкидав 
них по всій території країни 
від океану до океаиу. 

З погляду цивілізаційннх 
досягнень цього континенту 
наші національні осяти не та-
ќі вже великі, але, коли по-
рівняти їх з досягненнями на-
шнх попередніх десятиліть, 
вони дуже імпонуючі. І могь 
лн б вони бути значно більші) 
коли б наша спільнота у світі 
могла диспонувати більшим 
числом розвинених Інтелокту-
ально. ініціятіШНих одиниць. 
Ми часто оправдуємо це своІМ 
бездержавним минулим, пев-
ними прикметами нашої вда-
чі, одначе всі Ці вимовќќ с 
лише вимовќи, і вони не вн-
правдуються там, де є воля і 
свідомість включатися у Дію-
чий лад життя. Розуміється, 
що факт бездержавностг не 
сприяс вияву здібностей лю-
динн, розумісться. що ваша 
ситуація взагалі не належала 
до рожевих. Вона складна, 
скомплікована, часто неспрп-
ятлива, однак, беручи явища 
реально і бачачи їх з точки 
зору загального цивілізацій-
ного процесу' засаднкчо кож-
на ситуація, в усіх часах 1 на 
всіх просторах не була лег-
кою. залежала від степені роз-
внтку творчих зусиль люди-
ни. її ініціятиви, її інтелекту-
альннх спроможностей. 

Ні ЗДА, ані Канада з йс 
розвиненою системою життя, 
з їх матсріялвнжм добробутом 
і.Лх Орекрасною соціяльною 
будовою, не Впали готовими з 
неба. Ця гігантська койструк-
ція духової і матеріяльної ку-
льтури. це зосередження ве-
летенськнх будуючих і фов-
муючнх зусиль вимагали від 
людини багато волі, свідомої 
Ініціятиви і .свідомої праці. І 
було це все збудоване протя-
гом порівняно недовгого ча-
су. Від людини вимагалося й 
вимагається тепер актявяос-
тн, чинностн, тЂорчости, ввна-
хідливости. Б%'ѓи в центрі 
цього творчого процесу. Б1-
льшс: інспірувятн цей процес, 
провокувати його зростання, 
не бути лише споживачем ку-
льтурннх вартостей і досяг-
нень. але завжди їх самому 
творити. Пе 'с та роля, яку 
людина повинна `мати на ува-
зі. коли вона'мас амбіцію бу-
тн передовою, ведучою, твор-
чою і формуючою. 

Само собою' розумісться, 
що першопричиною кожної 
творчої роботи ‚людини є її 
інтелект. Що таке інтелект? 
Ніщо інше, як розум, здат-
ність мислити. Ця чудодійна 
прикмета людини, яложена 
природою до її мозкової ко-
робкн, може бути занедбч-
ною. а тому неактивною, і 
навпаки: розвиненою, твор-
чою. Інтелектуальна чинність 
з особливою Гостротою висту-
пас в наш час, коли людина 
увійшла в сферу діяння зако-
нів фізики, хемії, коли масмо 
діло на кожному кроці з 
якимсь механізмом, електро-
ном. електронним м о з к о м , 
електронною енергією; коли 
шестеро людей керують ве-
лнкнм о к е а и с ь к н м кораб-
лем. коли одна людина може 
підносити тоннн тягарў в 
стратосферу, натискаючи ґу-
дзнка. коли натисненням гу-
дзпка огріваємо і освітлюємо 
мешкання . . . Бути домаш-
ньою господинею нашого ча-
сў — це значить уміти натис-
катн певну кількість певних 
ґудзиків . . 

Але саме тут, у цих ґудзи-
ках, криється основна тасм-
ниця сучасного життя, у цьо-
му якраз міститься основний 
конфлікт людини і сучаснос-
тн. Бо людина, мусить уміти 
не лише натискати ґудзики, 
але Й вміти їх розрізняти, ро-
зумітн їх функцію, знати за-
конн діяння механізмів. І 
справа тут не лігше у чисто 
технічних, фізичних законах. 
Н е о б х і д н о пам'ятати, що 
ввесь цей з и є х а н ізованнй 

зазнас ряд заборон, знущань, (Закінчення к# сторінці $-ѓй7 



Ч. 1Я 

НАЩА ДОБА І УНЩШЮ 
($Нсінченнл зі сторінки ЇЧІ) 

простір виповнений такпж ду-
ховою ся лою великої насна-
гя, Люгаяа, о‡} н о ж е збуду-
вати гіганта арИтектури, Ем-
гіавр Стейт Білдінґ в Ню Рїор-
ку, будўе подібні ж гіганти в 
інших ділянках культури. Фі-
лософія, музика, ' література, 
мистецтво, господарство, по-
літнка — вся Ця`гама куль-
турн вимагає адекватної си-
ли творчого духа. Інтелект 
людини qe не с дар в одній 
ділянці Якоїсь творчосте, це 
основний капітал кожного 
роду творчостЌі всіх ділянок 
і всього суспільства. Це внз-
начас також пенні території 
культур. Говоримо про куль-
тури Америки, Йвропн, Захо-
ду, Сходу. Висота і глибина 
тих культур міряється внсо-
тою і глибиною наснаги інте-
лекту людини, яка дану 
культуру зумовила.. 

Усе це взяте разом вираз-
но підказўе, що -наша укра-
інська людина в цьому змсха-
нізованому світі однієї з най-
передовіших к у л ь т у р , мас 
завдання не ляше достосува-
ти ся до певних умов, але та-
кож увійти в саму природу 
цього п р о ц е с у , бути ЙОГО 
творчою складовою частя-
Ною. Не маємо суверенної, ек-
яскутивної форми для своїх 
рішень, не масмо юридично 
визначеного місця на пляне-
ті. але масмо нашу суверсн-
ну волю духа, інтелігенцію, 
свідомість. А маючи цей дар і 
будучи свідомим його функ-
ціональяости,, ми м о ж е м о 
впливати і вплинути на хід 
та розвиток наіпого буття 
скрізь там, де ми знаходимо-

СВОБОДЌ,,ляотойзк,.-‚ѓѓте СВРПНЯ іввг, 
шшаашяпвшаштшяашавшшяшшвшшшвшѓі І 

ся. ІТолІтика ѓ'держім це не 
завжди і не конечно вислів 
якоїсь мілітарної dual, це пе-
редуеім збірн`е фсмлля всіх 
тЯ о р 'ч н'х і Інтелектуальних 
складників нації. І чим біль-
шІ ті т а о ф Ч і аўсжллк, тим 
більші наслідки їх ДІЯННЯ. 
Розвинена людина може дати 
собі раду в кожних ўжонах, 
при конжій погоді, на кожво-
му місці, натомість нерозан-
нена може змарнувати і нан-
спрнятлйвіші умови. 

Доля Історії народу ґиаро-^ 
дів мірясться не щастям чи 
нагодою, а активністю і твор-
чістю громадян. І Наше зав-
дания особливо тут, у ДІя-
спорі, в розсіянні, бути мак-
симально'активними в проце-
сі інтелектуального культуро-
твореняя. "Вутя оргаяізоіванн-
мн фармально 1 фактично, 
але бути також еповнениіЦИ 
високої творчо! наісяаѓі!. їй-
телект! Висока іпкола, аелн-
ка бібліотека, велика лябора-
торія, ЖИТТЬОВИЙ ДО%ВІД піз-
нання cBffy.. . Е^овоміка, 
фінанси, наука, література, 
мистецтво. У наикрап$кх"з'раз-
ках і в найкращому вияві. Не 
наслідування, не яазадниц-
тво, а першоджерельність і 
органічна наснага до посту-
п у . . . 

В Основному наша суспіль-
ність трнмасться саме цих за-
сад. Наші діти масово студію-
ють.У внсокнх школах, ііасо-
во працюють у бібліотеках, 
масово шукають знання, оСВІ-
тк, розвитку... Вони свідомі 
того, Що на цьому континенті 
відкр'ито не ляше „нову зем-
лю", але й нові ц р н н ц я п я 

Союз Українок Америки, 28-ий Відділ 
'у НЮАРКУ, Н. Д ж . 

під патронаток ОКРУЖНОЇ РАДЯ 
в л а ш т о в у є — 

піќнт - ДЕНЬ сдюзямни 
в неділю, 16-го вересня 1962 р. 

в год. 12:00 вполудне, ^ ^ _ ^ 
на площі при ЦЕРКВІ СВ. ШАНА ХГЕвТіГГЕЛЯ І 

у ВИТІПАНІ:. Н. Дме 
ОРКЕСТРА 1 НЕСПОДІВАНКИ 

Дохід іфнлплчгшіії на СТНПРІІДІЙИМЙ фонд 
їм. Олени Ѓординської. 

- БОГ і БАТЬНГвІЦИНА -

„БОРІТЕСЯ ОБОРЕТЕ"! 
Т. Г- Шевченко 

В 20-ліття ПОСТАНЙЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРІИП 

її л а Ш т о в у с — 

Спілка Української Молоді Америки 
а Ш т о в ' 

Ц-нй 
ВСЕАМЕРИНАНСЬЯИИ ЗДВИГ 

СУМА-
1-го, 2-го і 3-го ВЕРЕСНЯ 1962 року 

на Оселі 

„Київ" в Дітройтѓ, Миш. 
РАМОВА ПРОГРАМА З Д В И Г У : 

СУБОТА, 1-го ВЕРЕСНЯ (на Оселі „Rftim") і 
Год. 1-1 iSO по іюл.: Відкриття Здвнгу Я познайомлений 

учасників з правилами таборування ft порядком ви-
конуваикя програми., 

Год. 2-5:30 по пол.: Елімінаційні спортові змагання. 
Год. Я-10 вечором: Юнацький воѓниќ дружби. 
Год. 8-Ю їм мором у концертовій лалі Спао"зеу THjjh School, 

Martin ѓс MeGrow, Detroit 10,. Michigan 

ЌОІЇЦЕрТ 
СУМІВСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ АНСАМБЛІВ 

під гаслом; 
„УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ГЕРОЯМ ЎПА". 

Святочне слово — д-р.Богдан СтеОельськпй, керівник 
юнацтва Ц.У. СУМ :і Торонта. 
В програмі концерту беруть участь: Осередок СУМА 
їй Круг Шнкаґо далекий південь (жіночні! хор 
,,Чайка" під керівництвом Мирослави Галли і. Осс-
рсдок їм М. Павлушкова Шнкаґо (мішаннЃі хор і 
оркестре під і,ер проф їв. ІІовалячска.), Осередок 
їм. Київ Дітройт-Захід (рецнтаторський гурток 
під кер. С Висилини`. Осередок їм. ЃІ. Орлика — 
і Капеля Баидурнсток під кер П. Потагіенка) та Інші 
миѓтецькі ансамблі. 

9 
НЕДІЛЯ, 2-го ВЕРЕСНЯ (на Оселі „Київ"): 
Год. 10:80 рано: Польова Служба Божа. 

'1:00 по пол.: Маніфествцінна частина з прнвітання-
ии представника Гол. Управи О'МА, украінськнх та 
американських гостей. 
3:80-8:30 по по.і.: Попнс сумівськнх гуртків мпстоць-
КОІ ДІЯЛЬНОГТН 
3:Я0-І:80 по пол.: Фінальні спортові л̀ мигання. 
7:.Ч0-9:.Ч0 веч.: Велика сумівськп Ватра. 

ЄкбМбмІКН, СОпДяЛІНОТ'О уст-
t"fc kt ШШ - telltefeaMUMM^h IMC МІ ш 

. І рою, поливчіого ладу, — 
принципи, `які розвиненій 
люДяяі обіцяють необмежені 
ножливості розвитку. Великі 
Місѓт, б ляскуча комунікація, 
розвинене господарство — 
все це разом творить Інспіру-
юЧу атмосферу для вияву 
власної ініціятнвя. 

Але'й це піке Не дас Повного 
обравў цього Кднтікнеяту. Це 
не ляше господарство, байки, 
хмародерн, машинн. Це — 
краЉа також великої, на-
снажлнвої культури дужа ба-
гатьох складників різнонаціо-
н'альннх за походженням, це 
— мозаїка різних етнічннх 
груп, які в посднанкі творять 
чудову амальгаму нової раси 
і нової нації. Це — гарйокій-
не співдіяння бапѓгьох різно` 
манттвях репрезентантів куль-
тур старого евѓту, які на "Но-
вій Землі, у нових умовах 
творять синтезу давніх куль-
турннх те'чій І осередків, зро-
джуючн духову сялу всекон-
ТйнентВлЬЯОГо, ба, всеплянет-
ного і всесвітнього значення 
і дії. І одночасно вони лйша-
ються Ьотужннмя глчннкамн 
і захисниками інте'ресів своїх 
прабатьківіцин. Так, без снль-
ної ірляндської групи в Аме-
р`нці ледве Чи можна б уяви-
ти звільнення її прабатьків-
щннп від національного по-
неволення. Це можна сказати 
й про жидів, поляків, чехів. 
Активність і співдія цнх ет-
нічних груп не лише подийу-
гідні, але також гідні. Наслі-
дування. 

Наша українська спільнота 
у цій мозаїці інших спільноЃ 
займає виразне місце. Розу-
місться, ми масмо Ще багато 
до побажання в розвитку на-
шої громади в ділспорі, але в 
основному тенденція її роз-
витку мас правильний на-
прям. Гін до організованого 
життя, до його розбудови, 
безперервна допомога старо-
му краєві, живий контакт з 
місцевими умовами й потре-
бамн — все це разом дас гар-
най початок. Але тільки по-
Чаток. Це далеко не завер-
шевня наших досягнень, а 
лише скромний їх старт. 

Хочемо і мусимо догнати, і 
Не лише догнати, але й ПЄре-
гнатя — дармащо це речення 
мас дуже збаналізоване зву-
чания — Америку в самій 
Америці. Амбіцією наших 
молодих людей с знайти тут 
не підрядне місце серед ін-
ших своїх співгромадян, а 
першорядне, ведуче, непро-
минальне. Піонери Америки, 
як Форд, Рокефеллер, Ай-
зенгавер і інші їм подібні в 
усіх ділянках культури цього 
континенту, р блискучими 
прикладами. Америка не бу-
ла в початках готовою, її доб-
робут, сила, розмах це не 
фантазія в казці, а фантазія 
в реальності, і здобуто все це 
силою і наснагою відважних, 
творчих, ініціятивних рук і 
голів. Перед Нашою молоддю 
ті самі завдання, що і в часи 
піонерські, хоч у далеко кра-
щих і сприятливіших умовах. 
І треба розуміти, що Америка 
— далеко не закінчена систе-
ма буття, а її майбутність це 
велетенська відкрита арена 
плянетарного засягу. для Но-
внх відкрить, боротьби, ІНІЦІ-
ятиви. 

І ми віримо, що наступні 
наші покоління дадуть собі з 
цим раду. І не лише тут, в 

ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ S КАНАДІ 
Ліберальна партія, яка була 

прн державній кермі від 1 Ш 
1р., у воєнні роки та пІсЛя-
воснні аж до 1967 року, зай-
мас після виборів 1ђ57 і 1962 
друге місце щодо кількости 
представників у Палаті Гро-
мад. 

В істерячяій перспективі 
партію лібералів у Канаді 
можна порівнювати в антлШ-
ськимн лібералами за ЛлоЙД 
Джоржа. Ліберали в Англії 
втратили значення, Парѓія 
Праці зайняла друге місце в 
Палаті Громад. Кавадійсќкі 
ліберали не ляше зуміла пе-
ретряватв виникнення Соці-
ялістячиоі Партії СОФ (city-
годні: Нова Демократична 
Партія), але також 1 зміцня-
ли свою 'партію і добилися 
важливих успіхів Шд час бс-
таяньоі війни та в післявосн-
ні роки. їм п о щ а стяло'ся' 
тому, що вони ставали Мейпі 
‚‚ліберальними", а зате більш 
‚‚консервативникн". ПІД ке-
рівннцтвои Мекснзі Кінга та 

Америці, але й †аЌ, я Efipotti. 
Бо і Европа чекає на Амерн-1 
ќу не лише з її Доляром, so-
на чекає її з ЇЇ суспільним 
ладом, Я соціальною систе-
мою і способом життя взага^ 
лі. Вашітгтон а йбго нови`м 
і праведним законом — це 
мрія не лише нашого Шев-
чевка, це мрія всіх ШевчЄн' 
ків цілого сиѓту і всіх часів. 
Особливо у часи, як наш'і, Kb-
НЙ Ев'ропа, а з нею і ввесь 
світ Поділені макабричнймй 
„мурами гаяьбн", коли ве^ 
деться гігантська боротьба 
за „релігію колгоспів", коли 
віддасться мільйони жертв за 
химери і примхи ідеологій, 
коли атмосфера й стратосфе-
ра розколота на „Схід" і „За-
хід" з непримиренними тен-
денціямн і асиіраціямн, — 
приклад великої, об'сднаної, 
солідарної Америки з ТІ ЗДА 
і Канадою с Прикладом разю-
чНм, великий, імпонуючим і 
н е п р о м я н а л ь н й м . І люди 
всього світу, які ще не затра-
тиля ПЬчуттй реального 1 
нормального, бачать і роЗумі-
ють цей приклад, як гідний 
наслідування скрізь там, де 
життя кволе, незорганізова-
не, хаотичйе . . . Маша укрА-
ІнсЬка громада В цьому світі 
широко Цей приклад виќори-
етовуо для своє! боротьбя, у 
своїх інтересах. 

І мусимо сказати, що нема 
прн чин бути нам песиміста' 
ми. З кожним роком зростав 
наша активність господарсь-
ка, зростає ініціятпва. Псяхо-
логія д р і б н о г о доробкеви-
чівства уступав місце для 
широкої творчої роботи. Ва-
гато ТуЃ сприяє підвищення 
рівня освіти і зрозуміння вн-
мог і Потреб духового Іяте-
лекту. Світ тратить свою прн-
марність, розкриваються очі і 
серця, починає діяти свідома 
воля свідомих людей. І мрія 
вільної, незалежно! УкраІЯЯ, 
яка була для наших батьків і 
дідів неясною, романтичною 
мрісю, с тепер проблемою, рі-
шения якої так само в е-
в і д к л я ч н е 1 н е ў х н л ь -
не як І л е т я в к о с м і ч -
н І п р о с т о ри. Наша ато-
мова доба — доба повної сво-
бодн для всіх Людей я'к землі, 
а в тому числі Також і для 
нас. Для України! 

Год. 

Год. 

Год 
Год. . 
Від год. 9:30 : ЗАПАВА з ТАНЦЯМИ 

ПОНЕДІЛОК, 3-го ВЕРЕСНЯ: 
Внутрішня, таборова програма. Підсумки проведених 
зайнять. Звикання табору. Закриття Ядвигу ІнфОр-
маціі шодл учагти п Здвипу юнацтна І госттй, пода-
дудь місцсні Осередки СУМА. 

а 
ДО ГРОМАДНОТ `̀ 'ЧАСТИ В ЗДВІЇГ?' І л о г о окрк, 
МІЃХ ЧАІТГННАХ. ПРОСИМО ГТИ№ТЌЛТВ t ВАТЬКіб 

СУШВСЬКОІ МО.'ІОДІ І ВСЕ "̀КРАГНС"ЬКЕ 
п ю м А д я н а г в о 1 . . .. . , , 

KO!VbVH.XA ЗДВИГУ 

V4 ' 2 ! L I # t Ѓ І ' Г м ' ' ' ^ 1 " ' ' ІИНІІІИНІ it 
Уяраїиський Музичний Інститут 

ІЙКОЛА в Д Г Ґ Р О Й Ї ! 
нідкрнпас КЛЯСУ 

СОЛЬОСПІВУ 
є 

Нпвчання веде і аголошеііия приймає 

п. Вероніка Максимович 
Телефон: LI 5-3451 

М І М М І М Н М М Х М М Н М Я М І І О И К 

Луї Сен Лораяа Каяада пе-
ретворвлася з неважливої до-
міяй в незалежну впливову 
державу. За урядуваняв W-
перішнього лідера лібералів 
Лестера Пірсона, на посту 
міністра закордонних справ 
Канада відігравала дуже ва-
жлняу роЛю в ООН. в різних 
комісіях, встановлю в а Н й X 
Об'єднаними Надіями, а зок-
рема в „поліція`ннх" заходах 
для збереження правопоряд-
ку під керівництвом ООН у 
смузі Ґаза, Палестині, тощо. 

Канадіяська економіка роз-
внвалася швидкими темпами 
протягом двадцятйлітнь о г о 
періоду урядування лібералів, 
а зокрема в Післявоєнні ро-
ки під керівнкцтвом Сен Ло-
рана, якому допомагав С. Д. 
Гав. Однак рік перед вибо-
рами 1967 року виник скаИ-
дал у ав'явку з розподілом 
акцій трансканадіпського ѓа-
зопроводу. Крім того гордо-
вите закриття парламентської 
дебати в цьому питанні вик-
Мќало зйаЧйе обуреќна про-
ТЛ Ліберального уряду у всій 
країні. Щоправда ліберал а 
ВЛ)оѓраля ви%ори 1957 тіль-
ќи`-незначною більшістю яа 
користь консерватнстів, але 
другі вибори, розписані уря-
дом прем'ср-мшістра Діфен-
беіікера рік пізніше, залев-
нили Консерватистам небува-
лу більшість і майже цілко-
внто усунули лібералів а по-
літичноі арени. 

Лестор Пірсон, наступник 
Сен Лорана н'а посту лідера 
партії, мусів розпочинати від 
основ і відбудовувати Лібе-
.рлльну Партію на новий зра-
зок. Він почав знову підкрес-
.лювати ліберальний аспект 
партії та пересовувати її по-

.літику дещо наліво від цен-
тру. В новій партійній плят` 
формі підкреслено такі соці-
яльні обіцянки, як медична 
опіка, збільшені пенсії для 
старих, тощо. Т`аким чином 
обіцянки лібералів І консер-
ватистів звучали майже одна-
ково. Жадна партія не пояс-
нила належно, звідки взяти 
фо"ндн на всі ці суспільні бла-
га; але коли напередодні вн-
борів стало відомо, що кана-
ДІйськиЙ доляр знаходиться 
ў скрутній ситуації, тоді лі-
бералк почали менше наго-
Лошувати свої обіцянки. Хто 
Зви? чи саме той факт не 
врлинув На виборців так, Що 
лібералн не здббули більшос-
тІг, хоч консерватястн втра-
т ілй контакт з західЯтми 
фермерськими вибор ц и м и ; 
'44 кОйсерватксти здобули ма-
ндатн в стейовнх провінціях. 
Майже рівний розподіл голо-
СІв нА виборах, які не запев-
нилн ні одній партії рішаль-
йоі більшости, потрібної для 
керування країною, мабуть 
найкраще показўе, що тепер 
у Канаді немас ні одної ппр-
Тї, яка б пропонувала реа-
лістичну й чітку програму, 
прийнятну для пересічного 
громадянина. 

Ліберальна партія свідомн 
тќи" ситуації. Лібералн ввя-
жаЮть тепер, що під час во-
вої виборчої кампанії вони 
мусять -бути -реалістячнішй-
мй Щодо обіцянок про суспі-
льие забезпечення. їм треба 
буде зформулюватя ч і т к е 
становище в питанні ядерної 
зброї та внготойЯти прогря-
`му поборюВЯЯня безробгття. 
Поряд з цЯМ їхня програма 
мусітиме різнитися від KOH-
серватнвної більшою мірою, 
ніж досі. їм доведеться теж 
здобути фермерські ГОЛОСИ, 
від яких сьогодні залежить 
вирішення: бути в Оттаві 

(п'ри владі чи в опозиції'' 
Тепер, навіть маючи 100 

місць, Ліберальна партія не 

З діяльносте УМІ в Балтімбрі, М$рйЛенд 
музи'ч$ў культуру иакреслн-
ла проф. Л. Шав'ак, а учні 
кляси срортепіяяу Іп^оттїалИ 
в пам'ять Покійного профе-
со`ра: Марія Радь — жалібний 
марш Шпінґлерй, Ліліяна 

ДДя" ‚балтіИорського Відді-
лу УМІ останній шкільний 
рік 1961 -1962 заміѓняй пе-
редусім тим, що Відділові 
вдалося поширити рами своєї 
педагогічної діяльности, стзо-
рнвши побіч кляси фортепі-
яну — клясу скрипки. На 

Шав'як — власну композицію 
п. Я. „Сумняп` сщв". Й .згад-

просьбу керівництва Відділу ці про проф. Фоменка, щ'о 
проф. Ярослав Лавка, кврів-
ннк Трвгтоисвкого Відділу 
УМІ, згодився вести клясу 
скрипки в УЖІ-Валтімор. Ця 
умівська товагч`сьх4сть і жер-
твенна посвята прв^ГгіЯр. Ла-
бки щотижня приїздити з 
Трентону до Балтімору на 
лекції скрипки для КІЛЬКОХ 
учнів оплатилася морально 
настільки, що балтіиорські 
учні професора зробили в 
цьому першому році скрип-
кн великий поступ на втіхЎ 
батьків, що незвичайно вдо-
волеиі навчальною методою 
проф. Лабкн. БалтіморцІ йаг-
ляДно Перекойалися, що кля-
са скрипкИ в Балтіморсько-
му УМІ може гарно розвква-
тяся. Треба тільки — деіцо 
зусиль збоку зацікавлених 
батьків, щоб забезпечити кля-
сі скрипки потрібив ЧИСЛО 
учйів. Ќрік леяДій скрйпкя 
проф. Лабка давав теж лек-
ціі гри На акордеоні. Наука 
гри йа гітарі та Мандоліні 
— це теж навчальний пред-
мет проф. Лабкн. 

Провід клясй гри на фор-
тепіяяі був в руках керіпнн-
ка Валтіморського Вщділт 
УМх, проф. ЛтдП Шав'як. В 
ияяулому шкількому році ця 
Кляса вела nh тільки норма-
льне лекційне навчання, але 
й обаантажяла себе теж уча-
стю в різних` `балтіморських 
націояально-куль‡урИих імп-
резах. на Яких сама профе-
сорка і зааваисовані учні кля-
ся виступали як аконпанія-
тори або срортепіявові со-
лісти. 

Цікавою культурќоќ) імпре-
зою с'амого Відділу був 8-иЙ 
річний концерт-попкс учніВ 
обидвох його клЯс, що від-
бувся 3-го чернЯЯ 1962. , В 
ньому взяли участь учяі УМІ 
Валтімор: Сяня . ЛасіЙчук. 
Ігор Лемішка, Маруся Муд-
ра, Ігор г`адь (скрипка). Юр-
ко Вацлавів (скряпка).ІрЦя 
Корж, Ольга Качаяюк, Мері 
Варќ. Зеня Чорна, (скрипка). 
Ольга Стасюк. Роман Стель-
мах, Марта Титчис, Марія 
Радќ. Ўдяка Стельмах, Вог-
дан Булавка, Ліліяна Шав'як. 
Ступінь навчання учнів — від 
підготовчого року до треТьо-
го середнього. 

Концерт-попис був прясйя-
чениЙ пам'яті композитора і 
професора УМІ, Миколи Фо-
менка, що ііомер 8-го жовт-
ня 1961 року Сильветку 
проф. Фоменка з Його твор-
чим вкладом в українську 

була пбМііЦѐ на В програмках 
попису, гб'ворилскіь Про вели-
ку яўра'ѓў для українськоЃ 
культури, Що сталась з його 
сметМо, і про те, що плтдна 
спадщина Покійного вичікус 
СВОЄЇ ДОЛІ, ЯЌВ. узалежнена 
від громадських пожертв. 

Програма концерту скла-
далася з двох частин. В пер-
тМЙ частині у̀чѓні грали тво-
ри укрвтеькях компбзнторів, 
а ЛіліяИІІ Шав'як, ученЯця 
3-го середиього, виступала 
теж з власними мшіятюра-
мѝ . Друга частина програ-
мн були присвячена творам' 
композиторів рівних країн. 

В обидвох частинах проѓ-
рами учні намагались пока-
затн себе В найкращій му-
зичній форм), грали самопев-
но і прецкзно, в повним ро-
зуміняЯМ і вЦчуттяМ творів. 
Це найкраще уиагляднИлоСь 
в українській частині прог-
рамн. Для Дуже численно 
зібраних на попнсі слухачів 
було це І в цьому році дока-
зом того, що зразки украіи-
СЬКОІ музичної культури уч-
иі можуть Вивести тільки з 
української музичної школи. 
Коли ж ўчиї роблять спроби 
ступати на шлях власно! му-
зичної тїюрчостн, що базова-
на на українських мотивах, 
то це свідчить, що українсь-
ка музичив Пѓќола дас для 
них щось ще більше. 

Таке Почуття В`ниеслн слу-
хачі з остаяньвго концерту-
попису Валтіморського Від-
ділу УМІ, що з новим иав 

^ 

рш свого ісяувяяия, 
досі основЉ початми 
ної освіти багатьом 
української 
лоді 

Для балтіморсікві ЏЎмл-
чів останній попнс учнів УМІ, 
під час якого вдячні учда 
обдарували своїх учителів 
ќв ѓтами і 
теж милою 
вагою, що 
для їхньої душі t t 

30-го червня 1982 Валті-
морська школа УМІ закінчи-
ла свій шкільний рїк пЩроЊ-
депням річних іспитів під 
проводом проф. І. Недільсь-
кого, заступника голови Цен-
тралі Украіясьісого JMfySlrtlro-
го Інститѓуту. Дуже Добрі ІИЧ-
ні оцінки з навчальних пред-
метів перевели всій у ч н і в 
школи на вищи`й йавчаль-
ний ступінь. 

Валтіморська пѓќола Ў М І 
під с̀ воїм кваліфікоі а``йнм, 
здібним і Повниќ посвяти 
проводом дас своїм учйям ба-
гато теоретичного 1 Практнч-
ного музичного зийяЬк, з на-
мі ром сповнити в кожнім ро-
ці хоч частинку своєї місії, 
якою с вирощення україНсь-
кого музичного нарібку. ТрИ-
вале зацікакяення балтШор-
ського громадвнства ц і с ю 
школою і його постійна Яря-
хяльність до неї у ИраКтКДі 
— тільки допоМолїут% Аийті` 
морській школі УМІ дбсяг-
ти свою ціль. 

В. М-ЬіяйЙ 

в ІптгрИааГдияльиЯ Аяядеміа 
Астр#иавтіПОі пояІДомляс з Па-
рнжу, що міжпародяу астропав-
тичиу нагороду ЇМ. Т^угґеигаама 
одержить відкривййк т. ай. по-
ясів радІЯДІІ ИавкоЛО' Зімлі Дтр 
Джеймс Ван Алл єн. Нагорода 
буде вручена яа 18-иу Ковтре-
сі Міжнародної. Аерокавгячарі 
Федерації, що відбудеться у ве^ 
ресні в, р. в місті Варна В Болг 
гаріі. Д-р Аллен с керівником 
департаменту фізики і .а^тро-

, „ . номії у Стентоаому універсятеті 
чальннм рокові почниас 9-ий в АЙОВІ, ЗДА. 

може діяти успішно. ЯК ОПО-
зицій. бо мусить покладатись 
на підтримку двох менших 
партій Водяочпс. як відпові-
дальна партія, ліберали Ие 
мають вибору, як тільки під-
трнмуватн уряд п його захо-
дах зміцнити канадійс ь к у 
економіку Можна передбя-
чатя. що ліберали, прн дбйй-
ливому плянуванні. могли б 
здобути перемогу на наступ-
них виборах, але це не буЯе 
ні легка, ні цілковита пе-
ремога. 

К. С. 

ЎПЃАВА ОУА „ С А М О П О М І Ч % 
Відділ в КЛШЛЕПДІ, Огайо 

повідомляс 
все Гровшдяаство та Членство, ^ , 

що дня 21-гс серпня 1962 року, несподівано boStvjl 
в Парйа, ОгвЛб, 

сусИІльняй діяч, Член Управи ОУА „ОалЛгпоЯЙ%^ 
Відділ в Клівленді 

бя. к. інж. Теодор 
Ц б ї - Й А 

народжений 7-го березня 1900 року 
в Сколім. 

Похоронні обряди відбулися в п'ятницю, 24-гв ДОВЯМИ 
1962 року, в ѓод. 9:00 ралку, з похоронного двіідвиии п. ML 
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НАУКОТ№ TOBAFHCTBO їм. ШЕВЧЕНКА, 

ОСЕРЕДОК ПРАЦІ в Ш Н К А Ґ О 

Ділимося сумною вісткою 
з членами НТШ і Україя'ськіт ГрЬіІшШдЛат, 

що 28-го серп'ня 1962 року, Помер ненадійно 
ч'лен Н Т Ш 1 секретар нашого 

Осередку 

бл. п. Тарас БЎЌАТА 
миііс-геѓ фзрмацїї, Д(щеят ЎТЃі, 

проживши 50 років. 
Похорон — в понеділок, т7-го сері№я ІВвТ року, в год. 

ранку, я пах . заведення Музика В Швкжго. 

ВІЧНА ПОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

ИИИИИІ = 

Об'єднання Збаражан Амеркки і №надќ 
запрошус 

"люджендів Збаражчннн та осіб, що на терені 
Збараж чини діяли 

на 

ЧЕТВЕРТИЙ З'ЇЗД 
ЗБАРАЖАН 

який підбудеться 

в днях 1, 2 і 3-го вересня 1962 р. 

12 гарних штук 
до забави 

и Ѓ Л Е Я СПЕИ, 
на Оселі 

УРОЄЮЗУ „ВЕРХОВИНА'' -
Ню Иорк. 

Програма л'Ізду обіПмас ділову частнігу зі звітамя, ая-
cKvdr.Ki та рішоннлмн у с-прапі пнддішп матсріялів про Зва-
ражчнму та роапагово-мнстгцьку чягптяу 

Зголошсння на з"ілд слати на адресу скарбника 
нотная DUOAKi 
13 Wettervett PL — Irrtngton, N. і 

а кімнати на ті дні ЗАМОВЛЯТИ ПІД адресом 
tT.w;A. RESOKT CENTER "VERKHOVYNA" 
Gkn Spey, N. Y. 

штшшшшшшь 

Український 
штукар 

Ціна $0.30 

ТДін-а $ 0 5 0 

Народний 
декляматор 

ВвенлЬ Пачоиський 

Ромак 
Вђіт№ 

Трагедія в 5-ох діях 
Ціна $1.00 

Михайло 
Коцюбинський 

Фата 
морґана 

Шяа $0 50 
9 V O B O D A 

81-AS Grand Street 
Jemey City S, N J. 

У 

Братство кол. Вояків 1-ої Української Дивізії 
Української Національної Армії в ЗДА і Канаді 

повідомляють, що 

в днях 1, 2 і 3-го вересня (День Праці) 1962 р. 

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ ДИВІЗІЙНИКІВ 
АМЕРИКИ і КАНАДИ 

на Уіфв1йсі,кїя Оселі 

„Діброва", біля Дітройтў 
В ПРОГРАМЃ ЗУСТРГЧІ: 

СУБОТА, дня 1-го ВЕРЕСНЯ: ^ 
1 10:00 ѓод. рано — Реєстрація учасників 
2 12:00 roj . ПІШ.Л. - Відкрнття Зустрічі 
3 3:00 ѓод- Цо пол. Ѓут'рќи на ніПськопі томи 
і 8:00 год. вгч. В^ч`сла ВОЯЦЬКА ВАТРА 
5 9:80 год. в п . — ЗА ВАВА з ТАНЦЯМИ. 

НЕДІЛЯ, дня 2-го ВЕРЕСНЯ: 
1 11:00 год. џrpr-х пол. — СЛУЖБА БОЖА 
2 12:00 год. апо.г. Вллнкнн ВОЯЦЬКИЙ ПІКНІК із добірними хир-

чямн m теплими і холодними нппнткамн 
Для дітей ГІ'Н та ЗАВАВИ 
ЗМАГАННЯ КОПАНОГО М'ЯЧА дквіаіяиикіп Америки і Канади 

3 7:30 ѓод. ІМ"І. МНГТКЦЬКА ПРОГРАМА із участю Ірини І Юрія 
ЛАВРТВСЬКИХ. Ліз і Ш А Ш А Р О В Ч ` Ь К О І та МИрослввн ВРЕЗДЕНЬ 

А 9:00 ѓод. вѓч. ЗАБАВА з ТАНЦ^ІМН. 
m 

ПОНЕДІЛОК, дня 8-го ВЕРЕСНЯ: 
1 Щ:П0 год. рано — ГЧтірка про виутрІптНЂО-організаціПНІ справи 
2 12:00 ѓод. впол. -і- Закриття уЗоѓрічі 

в 
ДоТ.зд ив ДІПров?-: 1з Дітронту їхати по Г S lfi до Jj.S 88 ^Brirhton VVch V опісля 

скрутити на U.S, 23 наліао і проїхати одну милю, за даома мостами скрутнта 
направо на M.iltby RJ.. І їхати nphMo одну милю. 

а? 



П Р А Ц Я 
MALE A FEMALE 

i m n n m m В П Р А В Н А УКРАЇНСЬКА 
МАШИНІСТЌА 

що добре вміс писати на укра-
їяській 1 м с деякий досвід у 
писаќні на англійській маши-
нах, потрібна на постійну пра-
цю. Побажане знаний украінсь-
кої стенографії. Зголошення із 
поданням віку, освіти та квалі-

фікадій. слати ва адресу: 
Р. О. Box 76 

JERSEY CITY, N. J. 

ОПЕРЕПТОРКИ 
Досвід прн машинах 

"WHIPSTITCH Л FLAT" 
Добра платня, постійна праця 

Приємні умовний. 
U-NEED — EM. SPECIALTY 

CO. 
1249 Е. 14th Street 

Brooklyn, N. Y. 
CL 2-3191 

П Р А Ц Я a 
HELP WANTED MALE Є 

Marina 
Engineers 

PERMANENT POSITION 
Oceanographic Research 

Vessel Diesel Electric 
U. S. LICENSE REQUIRED 

1000 — 1500 H. P. 
Chief — First — Second 

and Third Assistants 
Phone PORT CAPTAIN 
COLLECT PALISADES, 

New York 
(914) ELmwood 9-2900 

Marine 

ОПБРЕЙТОРКИ 
(50) — (50) 

СЕКОДИНА ПРАЦЯ. 
WAIST MAKERS 
ZIPPER SETTERS 

Постійна праця. Приємні умо-
пинн праці. 

J. L A . CORP. 
UL 2-8109 

115 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. 
МАШНШСТКА 

в Ridgewood і Maspeth. що ба-
ясав навчитися рахунковости 1 
манганового числення. Початко-
ва платня $58.00 тижнево, плюс 
Сонус. Забезпечення і госпіта-

лізація. 
FULLER BRUSH CO. 

12 Rewe Street 
(n. Metropolitan Ave. A Grand St.) 

Brooklyn, N. Y. 
За Інформація ми кликати: 

STagg 2-0245 

Electrican 
U. S. CITIZEN 

PERMANENT POSITION 
Oceanographic Research 

Vessel 
Phone PORT CAPTAIN 
COLLECT PALISADES, 

New York 
(914) ELmwood 9-2900 

TOOLMAKER 
ПЕРШОКДЯСНИН. 

Постійна праця. Побажані з 
досвідом при small power press 
work, bending 61 forming round A 
flat wires 6t experimental tooling. 

Mr. 0IOSA 
UL 5-7163 

ОПЕРЕПТОРКИ 
досвідчені прн 

SIN0ER МАШИНАХ 
ва КОВДРИ 1 ДЕКОРАТИВНІ 

ПОДУШКИ. 
Висока платня, юнійиі користі. 
Постійна праця. Голоситись: 

282 Mercer SL (1st Floor) 
JERSEY CITY, N. J. 

HEnderson 4-0300 

Џ . П Р А Ц Я Џ 
a HELP WANTED FEMALE о 

ОПЕРЕПТОРН ( К И ) 
Досвідчені. 

Секційна праця. "SLACKS". 
Добра платня, постійна праця. 

Приємні умовний. ROSENKRANTZ BROS. 
432 — 12th St. Brooklyn, N. Y. 

HY 9-6181 

STATIONARY ENGINEER 
LICENSED 

ДЕННА ПРАЦЯ 
Добрі умовкни, досконала наго-
да. Добра платня. Постійна 

праця. 
SHELDON POSTER LAUNDRIES 

45 Koscrasko Street 
Brooklyn. N. Y. 

Закрійник 
(CUTTER) 

досвідчений при 
КОВДРАХ І КАПАХ. 

Постійна праця. Юнія. 
Телефонувати в Jersey City, N. J. 

HEnderson 4-0300 

Цар-Соловей 
Брошура — $0.86 

тверда оправа — $ 0 76 
Залювляйте у: 

S V О В О DА 
81-83 Orana Street 
Jeney Oty, N.1. 

НА ПРОДАЖ 
2 ДОМИ МУСЯТЬ БУТИ ПРОДАНІ. 

1-ий ДІМ, 2 по 4 кімнати, нові водопроводи 1 огрі-
аач. Умебльовані кімнати. Рент $150 місячно 
Ціна — $ 8,000 

АПАРТАМЕНТ І СКЛЕП. Добра нагода, немас 
склепу в цій околиці Населення українське та 
німецьке. Ноиі водопроводи 1 огрівач. Ціпа . . $ 7,500 

Також парцелі (акриі менші і великі. Дуже низькі ці-
пн. Всі ці реальності близько Української Оселі, церков і мо-
дерноі школи, озер, і ріки. 79 миль від Ню Порќу. Прніж-
джайте, пишіть або телефонуйте: 

Baron's Restaurant fit Motel 
POND EDDY, N. Y. 

на дорозі ч. 97, близько Port Jervis. 
Tel : Port Jervis 598-7851 

%5= 

В. КУЗЬМИНСЬКИЙ 
— К А Ж Е — 

використайте частину своїх ФЕРГИ на оглядання кількох 
добрих домів. Гроші в банку багато не приносять; нато-
мість через щорічний ріст цін їхня вартість паде. Хто в 
1950-му році купив хату, П вартість від тоді подвоїлася. 

Ш 
— ДОБРІ ІНВЕСТИЦІЇ В РЕАЛЬНОСТЯХ — 

ЦК НАЙКРАЩЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДУЧЧИНИ. 
В 

Купуйте через свої українські бюра, до контрактів беріть 
своїх українських адвокатів, а я вірю, що таке купно 

буде добре. 
На RICHMOND HILL ще лишилося 4 ДОМИ, які покривають 
ВСІ свої видатки. — Маќмо також багато інших рентабіль-
ннх ДОМІВ, в добрих дільницях. - - Телефонуйте щодня, 

від год. 11:00 до 8:00 веч., вкл. зі суботою 1 неділею: 

Те!.: OL 8-6330 

UNITED REAL ESTATE CO. 
170-13 Hillside Avenue — JAMAICA 32, N. Y. 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ НА ОСЕЛІ 
їм. ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА 

Зустріч „Зарева- — Виступ Головя УЯР Інж. О. Боядукв 
ка — Попас молоді 

На оселі ім. Ольжнча в Лі- „Ніч вже йде". Хлопці спіль-
гай вже увійшло в традицію по рецитували вірш О. Оль-
влаштовуватн рік-річнр Укра-
їиські Дні. Цьогорічний Ўк-
раїнський День був передба-
ченнй як зустріч українців з 
дооколишніх міст. Не зважа-
ючи на ще, він притягнув ува-
гу багатьох ваших громадян 
і в ньому взяло участь коло 
500 осіб. 

Святкування Українського 
Дня започаткувало „Зарево" 
зустріччю в суботу 11 серпня, 
в якій взяло участь понад 60 
осіб, членів „Зарева" з Фіпя 
дельфії, Ню Иорку і Валтімо-
ру і старшої молоді з таборів 
УЗХ. 

Зустріч відкрила Оксана 
Бакум, відмічуючи, що якраз 
в тому ft полягає праця ‚‚За-
рева", в якій поєднується 
святочні імпрези з днскусін-
ннмн ѓўгірками і розвагою. 

Український День був при-
свячений, як щорічно, пам'яті 
патрона оселі — Олегові Оль-
жнчеві. 

Знаменну доповідь „Батько 
і син" про великого поета і 
революціонера і його велико-
го батька — поета О. Олеся, 
виголосив маестро Йосип Гір-
няк. Це була доповідь, яку 
не часто можна почути на на-
шнх святкуваннях. Чуттям і 
любов'ю та глибиною двумкя 
відзначались слова цього иа-
шого незрівняного мнстця. В 
оцінці И. Герняка — О. Олесь 
— це соловей, а О. Ольжич 
— це сокіл, обидва вони за-
лишвлн незатертяй слід в ук-
раїнській літературі і в укра-
їнській визвольній боротьбі. 
Рясно нагороджували слуха-
чі Йосипа Гірняка не лише 
за його доповідь, але й відда 
ючя йому цим шану та вияв 
любовн. 

Анна Процик (Ню Иорк) 
говорила на тему „Олена Те 
ліга і ми", відзначуючи двад 
цятяліття героїчної смерти 
найвизначнішої поетеси на 
шої доби та активної учаснн-
ці українського націоналісти-
чного руху. Доповідачка в 
блискучій і доступній формі 
для всіх слухачів накреслила 
образ О. Теліги та навела ті 
паралелі і подібності, які бу-
лн в житті і діяльності поете 
си та сучасної еміграційної 
молоді. 

Марко Царинннк (Філяде-
льфія) говорив ва тему „Уќ 
раїнський націоналізм і суча-
сна еміграційна молодь". Ио 
го доповідь була дискусійна 
і викликала згодом жваву ди' 
скусію. Підхід доповідача до 
порушеного питання, в якому 
окремий наголос було пос 
тавле на співвідносний укра 
їнців зі своїми сусідами, був 
поставлений в позитивну пло 
шину, себто не неґація і бо 
ротьба зі сусідами, а шукай 
ня шляхів до співпраць Уќ 
раїнський націоналізм допо 
відач оцінив, як потрібне яви-
ще в українському житті, не 
боючись відмѓѓити при цьому, 
що с випадки, що націоналізм 
в інших народів, а подекуди 
і в декого з нас, перетворю-
вався в шовінізм, до чого ми 
в жадних умовинах не смісмо 
допускати. 

В дискусії брали участь 
Аня Процнк, Оксана Бакум, 
О. Врублівський, В. Бакум. 
В. Процик. Б. Римаренко, О. 
Зінкевнч та інші. 

Великою атракцією на осе-
лі ім. О. Ольжнча є завжди 
табори молоді, улаштовувані 
Українським Золотим Хрес-
том та організовані з рамеяи 
УЗХ п. Оксаною Генгало. 
Цьогорічними таборами, по-
через які перейшло понад сто 
дівчат і хлопців у віці від 6 
до 16 років, керують Філярет 
Лукіянович (Філадельфія), 
як комендант хлоп'ячого та-
бору і Надія Зінкевнч (Балті-
мор), як командантка дівочо-
го табору, прн допомозі Ната-
лії Лукіянович і Стефанії 
Кучаби. 

Молодечі табори, які трн-
вають повних 9 тижнів, вже 
нераз в цьому літньому сезо-
ні виступали з пописами та 
брали участь в різних імпре-
зах, і влаштували спортову 
Олімпіяду під керівництвом 
Романа Завнцького (Честер). 

Влаштована напередодні 
Українського Дня ватра, ггри-
тятнула до себе всіх на оселі 
українців і була присвячена 
пам'яті Олега Ольжнча. Гу-
тірку про О. Ольжнча провів 
В. Бакум, який захопив сво-
ім ораторським хистом і вмін-
ням дійти до глибини душі 
не лише молоді, а й батьків. 
Прн ватрі таборова молодь 
елівала українських пісень 
..Ой у лузі червона калина". 
„Чорними хмарами", „Ватра", 

жнча „Незнаному воякові", а 
дівчата вірш О. Теліги „Бс 
назва". 

Недавно прибув до ЗДА. 
повертаючись а поїздки по 
Аргентині, Бразилії і Уруг-
ваю голова Української На-
ціональної Ради і член ПУП 
інж. О. Бойдункк, зупини н-
шнсь на відпочинок на оселі 
О. Ольжнча. І якраз в програ-
мі Українського Дня мав він 
виступити зі словом до прн-
суѓніх. ^ 

Український День відкрив 
і`олова Оселі Омелян Сухо 
верськнй, який вкладає бата 
то зусиль і праці в розбудову 
цього українського закувќў, 
в якому ми можемо провести 
свій вільний час в українській 
атмосфері, а наші діти џо-
жуть полюбити українську 
мову, пісню, танок і минуле. 

Програмою Дня проводив 
член Управи ОДВУ І. Полі-
щук, який своїми коментарям 
ми до окремих точок робив 
програму; цікавою. ( 

Виступаючи на цих святќ у-
ваниях інж. О. Бойдуник, як 
не лише активний учасник 
але й співтворець української 
визвольної І.ОЛЇТНКН, захопив 
увагу сотень присутніх своїм 
непохитним оптимізмом Іі ві-
рою в перемогу українс'ької 
правди. Він підкреслив тГос-
вовні напрямні, якими поник-
на йти українська праця `на 
чужині, щоб якнайбільша ко-
ристн прннестя українській 
визвольній справі, поставив 
натиск на значенні та вартос-
ті улаштовуваяия подібних 
українських днів, які мають 
бути своєрідним підсуігком 
нашої актнвностн, аналізою 
існуючого стану та накрес 
ленням конкретних завдань 
на майбутнє. 

Виступ інж О. Бойдуника 
та щире сприйняття Jfcpro 
промови присутніми, було до-
казом схвалення повороту 
ОУН до УНРадн та потреби 
якнайтіснішої співпраці ўсіх 
середовищ ' серед складних 
обставин і посиленого насту 
пу ворога на український^ Ќа-
мостійвицькнй рух. 

В програмі виступнв укра 
їнськнй хор з округи Ліѓан 
Велі під орудою Володимира 
Двораківського та під керів-
ництвом голови Управи `хору 
Ст. Марковича і заст. голови 
Вол. Пил'юка. Берічи під ува-
гу, що хор в більшості скла-

дасться з місцевих уроджсн-
ців, доўгої і вже навіть тре-
тьоі генерації українських 
емігрантів, то йому належить-
ся найбільша похвала і приз-
нання не лише за високоми-
стецьке виконання ряду пі-
сень, але й за відчуття потре-
бн існування цього хору, 
який постав ще в 1948 р. і 
який може похвалитись сио-
їмн 175-ма виступами, в біль-
шості серед чужинецької пу-
бліки. 

Хор виконав українські пі-
сні „Птичий хор", „Сонце за-
ходвть", „Грай, кобзарю", 
„Бандура" та „Засяло сонце 
золоте", після чого Аня Ѓа 
сюк з чуттям декламувала 
„Городок" О. Ольжнча. 

В другій частині Українсь 
кого Дня був попис молоді 
таборів УЗХ, який попереди 
ла виставка праць молоді, 
зроблених в часі побуту в та-
борі. Тут можна було побачн-
тн вишивки, українську кера-
міку, виконану хлопцями і 
дівчатами, писанки та навіть 
колекцію зловлених метелн-
КІВ. ( 

Молодь виконала пісні „За-
повіт" та „Від синього Дону", 
дівчата спільно рецитували 
„Без назви" О. Теліги і ви-
коналн танець „Катерина". 
Хлопці рецитували „Незна-
ному воякові" О. Ольжнча і 
внконалн танець „Аркан", а 
згодом виконували до музикџ 
„Соколи, соколи" вільноручні 
вправи і будували вежі. 

Український День закінче 
но спільною рецитацією дів-
чат і хлопців уривків з вір-
шу В. Сосюри „Любіть Укра 
їяу" та співом національного 
гнмну. 

Уоїііх попису молоді треба 
завдячувати не лише ќоман 
дантам дівочого і хлоп'ячого 
таборів і їхнім помічникам 
але також у великій мірі 
бунчужним Вірі Чайковській 
і Юркові Луцеву, всім сес-
трнчкам і братчикам та всім 
учасникам таборів, які пока-
зали багато бажання навчи-
тись. по^пюбити свос україн-
ське. чим найкраще віддя-
чаться своїм батькам за те, 
що вони їх післали на цей та 
бір. 

Український День на оселі 
ім. Ольжнча закінчивсь успі-
шно, в чому також заслуга 
адміністратора оселі полк. 
Івана Білоуса з Дітройту 
який наділяє всіх приїжджих 
своєю українською привітні 
стю. 

Хочемо вірити, тцо наступ 
ний Український День відбу-
деться не лише в такій прн 
ємній атмосфері, але також з 
більшою програмою та при 
ще більшій кількості учаснн-
ків. О. 3. 
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ТЕХНІЧНИЙ ЗВГГ П Р О ЛЕТ КАРПЕПТЕРА 

Конференція для справ атомового 
роззброєння буде перервана дня 8-го 

вересня ц. р. 
Женева. — -Представники атомових випробувань, але у 

17 держав - учасників конфе-
ренції для справ атомового 
роззброєння в Женеві вн'рі-
шнлн на своєму засіданні дня 
22 серпня ц. р. перервати на-
ради конференції на час від 
8 вересня до 12 листопада, 
щоб дати цим можливість 
Об'єднаним Націям знайти 
якийсь вихід із теперішньої 
безвихідної ситуації. Протя-
гом останніх п'ятьох місяців 
кончЬеренція намагалася без-
успішно добитися якогось по-
розуміння щодо припинення 

внсліді ціла справа зайшла в 
ще більш сліпу вулицю як 
досі. Безуспішними залиши 
лися також і спроби невтра-
льннх держав добитися згоди 
на встановлення нової атомо 
вої мораторії, як першого ета-
пу атомового роззброєння. В 
політичних колах говорять 
що деякі держави мають 
якісь нові ідеї і плянн щодо 
можливости здійснення забо-
рони атомової зброї і виступ-
лять з ними під час Генера-
льноі. Асамблеї ОН. 

Канадійсьний українець — винахідник 
47-річннй українець з Вал-! тубќи з зубною пастою, пля-

куверу, Б. К.. Стах Лсцько, шечки з перфумамн, плясти-
що працює як кухар в одній нові коробки для пливкого 
з місцевих великих гостин-
ннць і як аматор любить ве-
чорамн працювати над усякя-
мн своїми винаходами, здобув 
на світовій виставці в Сістлі, 
ЗДА, небуденний успіх, який 
мас всі вигляди принести йо-
му добрі гроші. Він дістав до-
звіл від керівництва цієї вис-
тавкя продуку-вати та прода-
ватн на ній плястиковий ба-
льон у виді славетної будови 
виставки „Спейс-Шдл", що с 
водночас символом виставки 
і, як пишуть часописи, мас 
масовий збут. Але мало тоѓр, 
— у формі тієї ж „Спейс-
Нідл" виробив Стах Ленько 
та збуває на виставці масово 

мила, клею, салатної пасти, 
пап - ќорну та горішків, вре-
шті такого ж вигляду вази 
для квітів та ріжки для моро-
знва. Очевидно, відвідувачі, 
що хочуть мати пам'ятку з 
виставки, радо купують зга-
данї вироби, що їх придумав 
українець Стах Ленько. який 
Приїхав до Канади в 1948 ро-
Щ. 

У Гюстоні, Тексас, перед сотками фахівців адаваіга техніч-
иий звіт про лет Карпентера довкола Землі. На світлині при 
кабіні стоять фахівець від космічних летів д-р Джаа О'Кіфі 

(зліва) і астронавт Карпеитер. 

Бюджет Об'єднаних Націй збільшиться 
в 1963 році до суми Й$ 86,649,500 

ЦоюукусмЬ близьку родину 
ІВАНА, ВЕСНИ, 

яюгй упокоіясв в Возі в Врндж-
порті, Кони.;" цього року, на 65 
році життя. -Покійний походив з 
Галичини (докладна адреса не-
знана). Осбби, які с близькою 
родиною пЬгайиого, прошу го-

лоснтися на адресу: 
laroslaw FEDORONKO 

S85 Keoyon Street 
Stratford, Coon. 

Є ' 
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Об'сднані Нації, Ню Иорк. 
— Діючий генеральний сек-
ретар ОН У Тант сповістив, 
що бюджет Об'єднаних На-
цій на 1963 рік передбачає 
видатки на суму 86.649.500 
долярів, значить, на 4.500.000 
долярів більше, як в поточно-
му році. У зв'язку з прнго-
туваниям нового бюджету У 
Тант заявив, що фінансовий 
стан Об'єднаних Націй дуже 
важкий і виклика'є чимало 
турботи, бо деякі держави, в 
першій мірі Совстськнй Союз, 
відмовляються платити свої 
вкладки на утримання війсь-
кових з'єднань ОН і їхньої ад-
міністрації в Конго і на Серед-
ньому Сході. КонґОлійська 
операція коштує Об'сднані 
Нації десять мільйонів міся-
чно. а Середній Схід 1,625.000 
долярів місячно. Щоб покри-

ти дефіцити і минулого року 
і цього треба позичати із спе-
ціяльних фондів. Міжнарод-
ний суд в Газі вирішив у лнп-
ні п, p., що всі держави — 
члени ОН зобов'язані плати 
ти їхню частину на утримай 
ня адміністрації і військових 
з'єднань ОН, але ж СбВстн 
від`мовляються і далі платн-
ти свою частину і тому цю 
справу буде мусітя розгляну-
ти окремо ще Генеральна 
Асамблея ОН, сесія якої по-
чинасться 18 вересня ц. р. 
Велика частина бюджету ОН 
іде на платні для персоналу 
ОН, кількість якого в осідку 
ОН у Ню Иорку виносить 3. 
226 осіб. Згідно із заявою ; У 
Танта цей персонал перетя-
женнй працею І його треба 
збільшити принаймні на 5 від 
сотків. 

СЛОВО НА БЕНКЕТІ ЛІКАРІВ 
(Закінчення зі сторінки 2-ої) 

жок, завбільшки в добрнй со 
няшник. 

Бідна жінка зомліла. Треба 
було відливати. Були великі 
муки, проте помогло, і жінка 
ще пару днів таки прожила. 

Після баньок прийшла яо-
ва панацея — вітаміни! 

Цю панацею продукують 
рослини і фабрики. Серед ро-
слин на першому місці стоять 
кропива, лопухи, різне будяч-
чя і взагалі все те, що дуже 
буйно росте і тим саме вка-
зус на свою велику вітальну 
силу. Біда тільки в тому, що 
згадані рослини треба їсти 
сировими, бо варені чн сма-
жені вітаміни пса варті: ніку-
дн не годяться! Тому в одно-
му з наших календарів, у від-
ділі „Лікарські поради", поя-
внвся був припис: їсти снро-
ву бараболю. I один відчай-
душа взяв собі цю пораду до 
серця і перевів свій стіл на 
таку бараболю. Але ця годів-
ля не довго тривала. Скоро 
той герой дістав тяжкі болі в 
шлунку, а лікарі сконстату-
вали там якісь лиховісні чн-
рякя. 

Із цього виходило б, що сн-
рової бараболі таки не можна 
їсти, а треба їсти кропиву і 
лопухи. Але як людина може 
їсти те, чого навіть свиня не 
їсть? Тим то за продукцію ві-
тамін узялися фабрики. І це 
був би щасливий вихід із 
тяжкого положення, якби не 
нова халепа: патентове пра-
во! Через це окаянне право 
одна фабрика не сміє внроб-
ляти того, що вже виробляє 
друга. Кожна мусить внроб-
лятн щось своє, а в даному 
разі — свою власну панацею. 
І тому одна продукує вітамі-
ну А. друга — В, третя — С 
і так далі аж до кінця азбуки. 
А що с багато охочих заробн-
ти на пустім вітрі, що в полі 
віє, то скоро виявилося, що 
азбука закуца, і тому видума-
ли вітаміну А-1, В-1, С-1 і так 

далі, а потім А-2, В-2, С-2 і т. 
д., а ще потім А-3 . . . Ясно, 
що справа розростається до 
безконечности, і вже сам дідь-
ко не розбере, котра вітаміна 
— панацея, а котра --— шар-
латанка. Тому я їх не вжи-
ваю і не купую. А ті, що мені 
дає мій добрнй лікар, відношу 
до своєї куми Соломії`-' 

— Тут, дорога Солошко, 
масте свіженькі вітамінќ, — 
кажу їй. 

— Ох ви, моє золотко! — 
скрикує щаслива - СоЛощка, 
вихапуючи мені з рук вітам!' 
нн. — Чим же я вам-зреван-
жуюся, дорогенький? ' - " -

І зараз же ‚‚соцстрахом і 
благоговінням" с п о ж-'и в а с 
першу порцію та.негайно сі-
дас їсти, бо добреі`^.анас,- що 
вітаміни треба зажнватН пе-
ред їжею. Від ТогоЃ стада шнр-
ша, як довша. У кожній' ві-
таміні вона вміє знайти якусь 
панацею. Шаслива натура! 

в BUSINESS OPPORTUNITY в 
Д Е Л І К А Т Е С Е ^ 

і ГРОСЕРНЯ 
плюс 6 кімнат. Добре положен-
ня п Вруклині. Засн. тому 29 ро-
ків. Ідеальне для подружжя. 
Ціна на скорий продаж. Треба 
глянути, щоб оцінити. За $4,500. 

Поміркований рент. 
Спішіть. — Тел. власника: 

PR 4-2951 
ДОХОДОВА АПТЕКА 

в гарній дільниці East ЯагІЄт. 
Продасться тільки з уваги на 
другий бнзнес. Умови, довгий 
ліз, добрий винайм.. Досконале 
купно. Треба оглянуте, щоб оці-
нити. Ціна на скорий продаж. 

Кликати власника: 
EN 9-1919 — цілий тиждень. 

ГРОСЕРЙЯ 
Досконале положення, навпроти 
будинок з 200 'родин. Чудова 
нагода. Пов. влаштування,, Іде-
альне для подружжя або роди-
ни. Продаѓться із втратою ли-
ше за $7^500. з уваги на недугу. 

Не пропустіть нагоди. . 
LEE — BERT OROeERY 
109 — 16 Herrklc Blvd. 

RE--W055". %-

УВАГА! УВАГА! 

шглярі, 
як 1 ті, що обанайомлені та за-
штересовани зайнятися постій-
вям малюванням мешкань та 
домів знадвору, зголосяться 
чимскорішв в цілі створення 
МАЛЯРСЬКОЇ СПІЛКИ 

; tBB Дуже 

ввд ЬрЛІќШ Avenne 
(рф Й-оІ вўљ) 
NEWARK, N, L 
Tel.: 373-1180 

Ф Д О ВИНАПМУ % 

4 К'ІМНАТИ, 
Душ,'V.rjpH4a вода. 

Голоситись: 
DRESS SHOP 

371 Springfield Avenue 
Newark, N. j . 

Baai. Estate 

— PORT^WASHINOTON — 
l-род. доми 

11 вел. кімнаТ, мур. -f- крамни-
ця, 3 патіб, бл. схлеа'л, комуні-
кацій, шкіл'і церкви. Добрнй 
прихід, $310 місячно. Продасть-
ся Із втратою. Огляиьте, щоб 
оцінити. Жадас $29,500. Зараз 
до зайняття. Спішіть! Телефой 

аласннка: 
РО 74328 

$ 4 , 9 9 5 
Модерний - умебл. КАТЕДЖ, 

2 спальні, гарно влаштований, 
на літо або на' пенсію. Близько 
автобус. `Добрі умови сплати. 

ТИШІ доми. 
КОРР Of KERHONKSON, N. Y. 

Tel.: Kerhonkson 7500 
Rynyureje підп'риємствах, 

що оголошуються 
ш Љ$ободі? 

m a FUNERAL DIRECTORS в 
— — — — і m її і — о — — 

Theodore W0UNN1N, Inc. 
Директор 

Похоронного Заведення 
Ш East 7th Street 

NEW YORK, N. Y. (9) 
ТеЃ: ffl 5-1437 

СЮЛІ̂ ІНІ. ОБСЛУГА. 

ІВАН ‚КОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займається 
ЙОХОРОНАМИ В СТЕПТІ 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні ДЛЯ ВСІХ. 

Обслуга Чесна й найкраща. 
У випадку смутку ч в родині, 

кличте, як в день, так 1 
в ночі: 

. -: John 
KOWALCHYK 

129 GRAND STREET 
{cor. Warren Street) 

JERSEY .CITY 2, N. L 
Те.: HEnderson 4-5131 Ш 

Петро ЯРЕМА 
$ПЕР. ПОГРЕВНИК 

Займастьсл' Похоронами в 
BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK і ОКОЛИЦЯХ. 
Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДЛРОМ. 

PeterJarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW-YORK, N. Y. 
ТІЛ ORchard 4-2568 


