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КЕННЕДІ ОЧІКУЄ ВІД 
КОНГРЕСУ СХВАЛЕННЯ 
ВАЖЛИВІШИХ ЗАКОНІВ 

Вашингтон. — Президент на великій висоті не вдалася 
Кеннеді на пресовій конфе 
рейці! 13-го вересня заявив 
Що 87-ий Конгрес на -своїй 
другій сесії „немов той Лазар" 
пробудився до життя, і тому, 
на думку Президента, перед 
кінцем цісї сесії вдасться ух-
валити найважливіші закови, 
які два місяці тому виглядали 
вже як відкинена. Президент 
сподівається, що Конгрес ще 
цього року ухвалить закон 
про торгівлю із закордоном, 
податковий проект, проект про 
допомогу академічному шкі-
льяжцтву та фермерський за-
коя, а також ще і ряд інчнх 
проектів. Згадавши про те, що 
опозиційна республіканська 
партія виступає проти уря-
домах законопроектів, Прези-
дент висловив надію в те. що 
ця опозиція буде корисною 
для демократів, які виграють 
цьогорічні вибори. Президент 
сказав, що віх, згідно з дав-
нішою заявою, підтримувати-
ме тільки тих демократичних 
кандидатів до Конгресу, які 
підтримували б в Конгресі йо-
го програму, Є й такі демо-
KDRTH а Конгресі, які поборю-
ють уряДз і вони, не можуть 
рахувати на підтримку Пре-
зндента. Кеннеді висловив на-
дію, що в короткому часі при-
йде до порозуміння між за-
лізничннкамн і залізничою лі-
нісю Норт Вестерн, бо 9 стей-
т†в яе мають залізшгчої кому-
нікацЯ вже довший Час. 

Президент вияснив журна-
лісѓам, чому пробні атомові 
експльозй над Пацнфіком трн-
ватямуть до половини листо-
пада, хоч вони мали, згідно в 
первісним пляим, скінчиѓвся 

кінці липня. Це сталося, 
Президент, із двох при-

Одна пробна експльозія 

чиаслідок- -технічних хиб... І̂ ТОд 
му треба було в липні ппипн-
нитн дальші експльозії. Tenef 
треба докінчити ту. залляло 
заву на липень серію пробннг 
вибухів. Під час переведених 
проб в липні і раніше виник-
лн деякі нові проблеми для 
науковців, які треба перевірн-
тн. Якнайменше пробних ви-
бухів буде відбуватися на ве 
лнкій висоті, щоб ие збільшу-
вати пояса радіяції. Президент 
гостро нал'ятнував тих осіб 
які за допомогою насильства 
стараються недопуствти до то-
го. щоб кольорове населення 
в південних стейтах могло ко-
ристати із своїх виборчих 
прав. Президент сказав, що г 
тих виборчих районах, в яких 
відбулися насильства поотн 
виборчої реєстрації негрнтяя-
ського населення, поапюс від 
повідне число агентів Федера 
льного Бгора Інвестигацій. 
всі винні будуть покарані згід-
но з законом, бо конституція 
дас право кожному гтюмадя-
нинові користати ія виборчий' 
прав. Президент назвав ..жор-
стоким злочином" спалення 
двох церков в стейті ДЖОР-
джія, щоб застрашнти негои-
тяисьхе населення. Це ‚.діло 
підлих боягузів" — говорив 
Президент. Всі американські 
громадяни повинні рееструаа-
тися як виборці і повинні го-
лосуватн 6-го листопада, бо 
вони матимуть забезпечену о-
хорону. Якщо треба буде, то 
Конгрес ухвалить потрібні за-
кони в тій цілі, щоб без лере-
шкод всі американські грома-
дяха могли корнстати із сво-
го найважявішого громадянѓ 
сьќого поява— голосувати п 
конгресових та в усіх інших 
виборах. 

Преа 
Сенат одноголосно схвалив повновласті 

идентові покликати 150,000 резервістів 
КЕННЕДІ ПРОГОЛОШУЄ ЗАЯВУ В СПРАВІ КУБИ 

Сашингтон. — іЗ^Го ве :ес-
ня Сенат голосами всіх 75-ох 
присутніх голосів ухвалив за-
коноп"оскт про повновласті 
іля Президента покликати на 
пиладок потреби 160,000 ре-
зервістів. Голосування відбу-
лося після того, як провідни-
ки обидвох партій погодилися 
з тому, щоб відкласти дома-
гання республіканців про не-

апв L-.O не хст#в проголошу 
витті стан крайової неоЗхід 
постл та корнеѓѓти тоді 
своїх прав змобілізувати до 
отного м'льйона вояків. Ле-
тунство і фльота потребували 
б на випадок потреби дечќого 
числа фахівців, тому Поезн-
дент хоче мати повновласть о-
голоспти частинну мобіл'.за-
цію. За внесок про повновлас-

гайний гостріший виступ про- ті Президентові голосували 48 
ти Куби. Цей проект пересла-: демократів і 28 республіках-
лн негайно до Палати Репре- ців. 16 неприсутніх демокрд-
зентантів. Комісія Збройних тів і 8 республіканців повідо-
Снл якої вже почала працю мили, що і вони підтримують 
вад ним, а в понеділок 17-го урядовий законопроект, так, 
вересня мас його прийняти що всі 100 сенаторів однозгід 
повна Палата, Президент зая- ні в цій справі. 

Окрема комісія вивчатиме справу медичної 
опіки над старшими 

Ню Иорк.—Сенатор респу-
бліканець ід Ню Иорку Дже 
ќоб К. Джевітс, який стара-
сться про перевнбір в цього-
річвих виборах, заявив на 
пресовій конференції, що ок-
рема непартійна комісія, 
складена з 12-ох членів, іив-
чае справу медичної опіки 
над старшими особами. Ця 
комісія мала б зайнятися в 
першу чергу аяалізою тих 
закидів, які противники уря-
дового законопроекту підно-

сили в цій справі. Сенатор 
Джевітс був співавтором зѓаѓ 
даного проекту разом is се-
натором демократом Клінто-
ном П. Андерсоном із Ню 
Мехіко. Джевітс сиодівасться. 
що комісія підготовить такий 
законопроект медичної опіки 
над старшими особами, на я-
кий погодиться більшість 
конгресменів і сенаторів. Б 
липні ц. р. Сенат відкинуѓ 
проект Андсрсона - Джевітса 
більшістю 52 до 48 голосів. 

Журналіст Роджер називає уряд ЗДА 
„великим марнотравцем" 

Вашингтон; — Журналіст 
пресового концерну Скріпса-
Говарда Роджер Стюарт назн-
вас 87-ий Конгрес „великим 
марнотратцем". Він пригадує 
слова спікера Палати Репре-
зентантів Джозефа А. Мар-
тина про те, що „ К о н г р е с ! 
ЗДА щодня записўе трохи 
історії", але з того всього за-
писаного дуже мало перейде 
як тривкий матеріял до іійс-
них історичних аналів. Стю-
арт гадає, .цо майбутній істо-
рик ЗДА не зможе поминути 
мовчанкою тієї справи, що від 
1954-го року до біжучого фі-
нансового року витрати уря-
ду ЗДА на не-військові цілі 
збільшилися иа 126 відсотків 

і становлять $26 більйонів. F 
тому самому часі витрати н; 
оборону кра"ни. військову до 
помогу закордонним держа-
вам збільшилися тільки НР 
14.4 відсотка, це значить ня 
$7 більйонів. Навіть конгрес 
мен демократ із Ню Иорк` 
Вілліям Ф. Раси твердить, ще 
..ніхто не зможе назвати 87-ґ 
Конгрес успішним щодо ви 
конаної праці, і називає т' 
проекти, які відкинув цеЃ 
Конгрес: законопроект прг 
медичну опіку над старшині 
особами: проект про допомо 
ѓу шкільництву, про охорон; 
громадянських прав, про ство 
рення департаменту місьюи 
справ. 

Президент Кеннеді відвідає держави 
Середньої Америки 

Ель Сальвадор. — Секре-
таріят Інформації повідомив, 
що президент. Кеннеді в 
найближчому році має від-
відатн республіки Середньої 
Америки та конферувати з 
головами держав Гватемалі. 
Ель Сальвадору, Гондурасу. 
Нікарагвн, Косѓа Ріки та Па-
нами. Цю . вістку п о д а л и 
вперше а Ель Сальвадору, 
бо вважали її „за дуже важ-
ливў.". Президент К е н н е д і 
2-го вересня відповів на за-
прощення Ѓ н а темальського 
президента Мігуеля Ідігораса 
Фуентеса, який просив його 

в гостину до своєї країни, що 
він радо хотів бя мати наго-
ду пізнатися з г о л о в а м и 
країн Центральної Америки 
та Панами. Президент Ксн-
неді писав дальше, що він г 
так зайнятий в цьому році, 
що задуману поїздку мусить 
відкласти на 1963 рік. Презн-
дент просив голови згаданих 
країн подати дати, в яких за-
пляиоваяа зустріч маля б 
відбутися в 1963-му році. По-
кнщо Вашингтон не подав 
ще вістки про цю задуману 
гостину Президента ЗДА в 
Середній Америці. 

‚.ЗДА виступлять негайно, як тільки політика Куби етане 
загрозою для їхньої безпеки" — завад яе Президент. 

Совєти, мабуть, припинять висилку 
панцерних возів до Зах. Берліну 

Берлін. — В західній пресі ську спробу встановити свою 
появились вістки, буцім-то бо-
льшеввки погодяться на за-
хідню вимогу припинити ви-
сялання панцерних возів до 
Західнього Берліну з вояками 
-'ля почесних стійок перед со-
r-естьким воєнним пам'ятня-
кзм та повернуть до внснлан-
ял цівільних автобусів з оти-

Маємо доброго Президента, потребуємо 
кращого Конгресу, — твердить Рутед 

Дітройт, МцшнГен. — Цре-
зидент Спілки Автомобільних 
Роб)тннків і віце . голова 
Американської Фе д є р а ці ` 
Праці — Конгресу Індустрі-
йвях Прганізацін Волтер Ру-
тер. промовляючи на конвен-
ції- Брйтстял. Робітеикіп ПАП^;` 
оової Промнсловости,- сказав 
1.000" делегатів, що виборча 
урна с тісн`о пов'язана з гівкЃ 
скринькою, в якій зберігасть-
ся хліб. ‚.Я гадаю, казав Ру-
тер, що мазмо доброго Пре-
зидента. але потребуємо кра-
щого Конгресу 'В порівнянні 
з тим, який є". Він вячисляв 
ѓтрати робітників в цьому 
Конгресі: зідкяяенвя закону 
про медичну опіку над стар-
шнми в рямках соціального 

забезпечення; неухвалення 
закону про федеральну допо-
могу. публічним школам; від-
кивенвя урядового простѓѓу 
в, справі продовження допо-
моги тим робітникам, які не 
моисуть діставати П тому, що 
вжеЯия вмчоряаисд ришикЗя 
Пввеутні гаряче оллескувалн 
Рутера, коди він заявив, що 
: .американський нарід` і зо ѓѓа-
нізопане робітниятчо очолю-
ватимуть боротьбу за справе-
дливу йедпчну опіку для 
старших". Цього року не ух-
валено закону про Медичну 
опіку тому, бо проти нього 

і була коаліція „республікая-
І ців із південними демократа-
і ми. які мають республікансь-

кий акцент". 

Підсекретар скарбу Руза проти небезпечних 
валютових плянів 

Вашингтон. — В недавному ЗДА не погоджується на жад-
часі почали появлятися різні ний із цих трьох пляніп. Ня 
пляни про розв'язку валюто- заяпа саме на часі, бо в най-
вої проблеми у світі, ПРОТИ і ближчому тижні прибувають 
яких виступали предсташш- j до Вашингтону численні мі-
ки американського у р я д у.. ністри фінансів у зв'язку з 
Проти цих шкідливих пого-
яосок рішуче виступив підсе-
кретар скарбу Роберт В. Руза. 
написавши статтю для місяч-
чого бюлі`теню Банку Федс-
пяльної Редерви у Філядсль-
фії. Руза твердить, що була б 
велика небезпека, коли б ЗДА 
погодилися на хочби одну 
пропозицію з тих плянів — -
чдевальвуватн доляр, оголо-
сити гарантію золотом на під-
тримку доляра, або створити 
чову міжнародну валюту. За-
ява підсекретаря скарбу Рузи 
виразно стверджує, що уряд 

річними зборами Міжнарод-
ного Монетарного Фонду. Ру-
за написав, що обезцінення 
американського долара спри-
чинило б те. що"доляр не міг 
би бути підкладом-Гарвятісю 
для валют в чужих, країнах, 
і тоді був би ще більший від-
плив золота із ЗДА, як досі. 

Ш Директор ГвітоиоІ Нюйрк-
ської Внставкч в 1964-1965 ро-
ках Роберт Мозес повідомив, 
що три дальші держави заку-
ппли виставкові площі, щоб ви-
ставляти свої товари. Ці дер-
жави — це Японія, Венесуела 
і Йорданія. 

ПЕРЕВОЗЯТЬ САТУРНА 

В А М Е Р И Ц І 
Є) Торговельпп Клірингова 

Палата обрахувала, що в 1962 
HV році стентояях податків ЗІ-
бпано в ЗДА на суму дол. 20 
600.000 000, а 10 років тому цсЃ 
податок становив тільки дол 
9900000.000. У фінансовім ро-
ці, я""й заќ^н^?иися 30-го чср-
вчя 1962. стеЛтоігі полаткн роя-
ліл"мі і'я в'`е иасел'`иня ЗДА 
с-"човили по ЯОЛ. 112 86. а в 
19"`2 `^пі — ПО Дол. 68 

Л ПІвиІчмп - Амр"жкпигк'с" 
п-тун'`ька лЯопояня Команла Р 
Копопяпо Спт)'яГсі ствеотжчт 
Г"О твпѓП "ТНГЖЛ"""'"'"Ь ппцкопп 
З^млі aft^ Глмоя 20Я л"іттгькою 
рѓ'ќою ягюЯл^вЯХ сателіті ч ? 
чоло тільки 48. с активні пе 
ЗНИДІЃТЬ. ЩО ДІЮТК ГПЄ ї х н і І Р -
CTrtVMrHTH ft П а п і ' ` л і п п ц п ц т ч 
я пѓття — це уламки ракет 
або п""жтц 

Л 3 Мс^ския гтчс"плн 5 пі"?-
тенкх кошів із пляшками з вн-

ном для президента Кеннеді 
Ця посилка була заадресована 
-на секретаря рільництва Стю 
ііарта Л. Юдолла. який недав 
но вернувся з поїздки по СССР 
де пін цікавився совстськт 
рільництвом. 

Ф} В Ню Порќу в Музеї При 
мітннного Мистецтва відкрите 
листявку тих всіх мистецький 
предметів, які зібрав був сиг 
нкійоркського гу'бернатора — 
Майкел Рокефсллер ня НовІР 
Гвінеї, де він загинўи 19-го ли 
стопада минулого року. Вис-
тапка буде відкрита до 11-го 
листопада в будинку Музею 
при 16 Вест 5^-та ВУЛИЦЯ. На 
відкритті виставки був губер-
натор Рокефеллер та сестра по-
кійного пані Мері Стробрідж, 
яка з батьком їздила на Нову 
Гвінею шукаѓй за загннулим 
братом. 

Випродукована востаннє нова американська ракета великої 
потужності! Сатурн С-1 пливе на спеціяльно збудованому 
кораблі по ріці Міссісѓіпі з Гантсвілл в Алябамі до Кенії 

Канавералу на Флориді. Для перевозу залізницею 
ця ракета була завелика. 

‚.приявність" в Західньому Бе-
рлині. Зате Совсти з свого 
боку ніби плянують закриття 
взагалі переходного пункту 
через Фрідріхштрассе, у від-
плату за заборону збоку аль-
янтів, щоб сопстські панцерні 
вози їхали лерез той пункт, 
віддаленнй від совстського во-
синого пам'ятника на добрих 

ми вояками, якщо західні аль-1 дві милі. Тепер с сім пере-
янти загараятують безпеку.хідннх пунктів між Західнім 
совстськнм воякам проти мо-
жлнвих атак збоку аахідньо-
Серлінських демонстрая т і в. 
Однак офіційно західні чин-
нвки нічого не повідомили. 

і Східнім Берліном. Совсти 
буцім-то плянують стягнути 
їх до трьох перехідних яун-
ктів. Проте ситуація в Бер-
лині остільки „відпружена", 

чи, як і коли вони зажадали. що всі чекають листопада, бо 
від Сонетів припинення отих за останньою естетською офі-
Щоденннх мандрівок советсь- ційиою заявою Москва не бў 
ках панцерних возів по вули-)де актуалізувати Берлінської 
Діях ЗахІднього Берліну, що справи перед американськими 

согагѓ'-' листбпадоіпгмк виборами. 
` — ! 

Советсь)В! оюмадяни схвиііьовані 
можливістю війни за Кубу `` 

Москва. — СовстськиЙ уряд і Кубу. Серед самих комуністів 
широко розреклямував гсвою1—твердять західні обсервато-І 
заяву з 11 ц. м.. в якій поѓро- ^ри в Москві — існують сумні-
жує, що коли б З'сдинені Де-1 ви щодо , правильности теорії І 
-ржавн заатакувалн Кубу, тої Хрущова, що поруч, із ‚^пів`І 
це може стати початком ве- існуванням" з капіталістични1-
ликої атомової війни. Гїідсо- ми країнами треба водночас і 
встські громадяни вперше ді- підтримувати .‚визвольні ру-
зналнся про масову советсь- хн" в роді Ляосу і Куби та 
ќу військову допомогу Кубі що треба протидіяти .‚експор-
та про міжнародне нвпружеи-1 тові контрреволюції", себто 
ня з цього приводу. Внаслід- ПРОТИВИТИСЬ західнім спробам, 
ќу постійної комуністич н о ї ; здавлювати комуністичні пс-! 
пропаганди в користь Куби ревороти і режими. ‚.Правда"j 
Фіделя Кастро серед населен- п"одопжус атаки проти аме-. 
ня СССР існує-твердить за-,рнкянської ..політики пропо-} 
хіднп преса — назагал снмпя- націй", етосовалої кібн проти 
тія у відношенні до Куби, яка Куби Фіделя Кастро. „Амерн-
нібн визволилась з-під ярма кянські реакціонери — пише 
американських монополістів-`..Правдая" — втрачають голо-
капіталістів. Проте совстські ви через Кубу і готові пірну-
громадяни збентежені і зас- ти в безвідповідальну аван-
кочені можливістю війни за Tvoy". 

Проф. Олександер Грановський обраний на 
президента Центр. Управи ОДВУ 

ПРЕЗИДЕНТ В И Я В Л Я Є 
РІШУЧІСТЬ У СПРАВІ 

КУБИ 
В В А Ж А Є „НЕПОТРІБНОЮ І НЕВИПРАВДАНОКУ , 

ВІШСЬКОВУ АКЦІЮ ПРОТИ КУБИ В ТЕПКРІШ-
НЬОМУ ЧАСІ, А Л Е Н Е ВИКЛЮЧАЄ П В МАИБУТ-
НЬОМУ. — ЗАПОВІДАЄ АКЦІЮ НА Т Е Р Е Ш ОРГА-
НІЗАЦН АМЕРИКАНСЬКИХ Д Е Р Ж А В І НАТО — 

ШОРЕСТЕРП`АЄ ПРОТИ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНИХ 
ВИСТУПІВ щодо втни. 

безпеки її союзників". Водно-
час Президент звернув увагу, 
що південно - американські 
союзники ЗДА повинні кра-
ще зрозуміти загрозу, яка іс-
нус збоку режиму Фіделя Ќа` 
стра, як також приятелі Аме-
рикн з НАТО повинні зрозу-
мітн шкоду, яку вони роблять 
своїми торговельними взасми-
нами з Кубою Кастра. За не-
гайними коментарями амери-
каяської преси, ця заява Пре-
чндента стосувалась головно 
Бразилії і Мехіка. Президент 
виразно заповів, що ЗДА вн-
ступлять з відповідними вне-
сками иа Організації Амери-
чаиськях Держав. Водночас 
Президент заповів дальшу 
співпрацю з кубинською єні-
грацією, .які так само ба-
жають собі, як ми, щоб та 
країна вернулась до світу 
свободи". 

Справа Куби а з е д і ф зай-
чала львнну частину тісі пре-
-ювої конференції Президен-
тв. Крім його окремої вступ-
чої заяви, — сім окремих 
журналістичннх запитів сто-
тувались Куби. Презндеит не 
дав ясної відповіді на запит, 
чого треба, щоб теперішню 
ювєтську зброю на Кубі на-
івати „офензивною" й не 
.дефензивною". Він признав, 
що в розмові з кол. през. Ай-
'‚енгавером була мова й про 
Кубу, але заперечив, наче б 
пн просив.Айзенгавера, щоб 
тю оправу -виключитя- в пе-,-. 
"ждвиборчої кампанії. Презя-
іент признав, що не тільки . 
Уряд і Конгрес, але й широкі 
уасн народу, , с т у р б ря в $ нj 

І ГУл 

Вашингтон. — Президент 
Дж. Ф. Кеннеді заявив у ши-
рокій вступній деклярації на 
своїй пресовій конференції у 
четвер 13 ц. м., що „самос-
тінна військова інтервенція 
З'сдинених Держав (проти 
Куби Фіделя Кастра)' не є в 
теперішньому часі потрібна 
ані виправдана" та висловив 
жаль, що непередумані висту-
пи у користь такої інтервенції 
дають режимові Кастра вил-
равдання для його крику про 
загрозу збоку американської 
агресії. Президент виправду-
вав своє становище знову 
твердженням, що побільшена 
совстською зброєю і військо-
вякамя кубинська збройна ся-
ла не становить безпосеред-
ньої небезпеки ані для З'сдн-
неиих Держав, ані інших кра-
їй амернканського контниен-
ту та що у випадку, коли б 
ЗДА рішились на військову 
інтервенцію проти режиму 
Фіделя Кастра, то уділена 
Кубі совєтська військова до-
помога не гратиме ніякої ро-
лі в остаточному внсліді та-
кої американської інтервенції. 
Президент твердив, що режим 
Фіделя Кастра с у поважному 
клопоті, однаково господарсь-
кому, як політичному, і тому 
він намагається мобілізувати 
по своєму боці кубинський 
нарід криком про американсь-
ќу небезпеку . з д , діставань 
збільшену допомогу від Совй-
тів. Водночас Президент зая-
вив, шо „коли б зріст комуні-
стичної сили на Кубі почав 
загрожувати, або^ перешкр-
джати" будь-як нашій - безпеці1.! 
включно з нашою ‚базою, у 
Квантанамо, нашим доступом 
до Панамського каналу, на-
шій ракетній і міжпляиетяр-
ній активності в Кейп Кававе-
рал або життю американських 
громадян в цій країні, або ко-
ли б Куба пробувала експор-
тувати свої агресивні цілі си-
лою чи погрозами проти будь-
котрої країни в цій гемісфері 
або стала б офенсивною вій-
ськовою базою поважної вар-
тости для Совстського Союзу, 
тоді ця країна зробить все, 
що треба буде зробити задля 
охорони власної безпеки і 

T̂aHHTM' Гз^Ьетом1 ЗЙ 
гили Куби виасліку советсь-
ки^достЗв!'м` 
' 3 інших закордонно— полі-
тнчннх оправ, П р е з в д е я т . 
ствердив, що в Берлінській 
справі нема розбіжностей 
між американськими партія-
ми і тому вислід осінніх вн-
борів не матиме ніякого вплн-
ву на становище Америки в 
цій справі. — Щодо розвід-
чнх літаків У-2. то Президент 
заявив, що ЗДА не мають за-
міру уділити дозвіл Вільному 
Кнтаг.ві чи будь-якій іншій 
країні на закуп нових таких 
літаків. 

Об'єднані Нації збільшаться знову 

афрнкянсь к і Об'сікані 
на п ять держав 

Нації. Рада рунді, східньо 

Лігайтон, Па. — Під час 
'М-го Річного З'їзду Органі-
`жції Державнѓѓо Відроджен-
ня України, що відбувся в 
днях 1 - 3 вересня ц. р. на 
Оселі ім. Ольжнча в ЛІГ8ЙТО-
ні. Па. на президента Цснт-
іальної Управи цГЬї опганіза-
дії був обраний одноголосно; 
ппоф. Олександер Грановсь-: 
ський. Відбулося це обрання, 
для відзначення довгол'тньої' 
пктпвної і жептпениої праці 
піоф. Гранігвського і згідно Із 
tt восхваленою постановою 
ім:г.ено статут. На ньому ж 
Мловому з'їзді ОДВУ. що 
інм пропоіила прелидія в 

-^клапі: інж. С. Куропась. 
т.ир. М. Бігун лроф. Татун-
чак та Зеяои Мнхайлевський. 
ча ГП.П0ВУ Центральної Упра-
чн ОДВУ обрано її довголіт-
чього діючого містоп)лову Во-
іодимнра Різника і на місто-
голову інж. Ст. Куроляся. я-
чого воднораз із цим наділено 
правом екзекутнви на західні 
стейти ЗДА. На секретаря ЦУ 
переобрано д-оа Левицького і 
на організаційного референта 
Яр. Гайваса. Крім того до ЦУ 
ОДВУ увійшли: д-р Миха'й-
лів — референт зв'язків, інж. 
Суховерськин — фінансовий і 
референт, п. Куделя — рефе-
рент Визвольного Фонду, Ан- j 
дрій Шекерик — референті 

преси та інформації, М. Па-
насюк референт преси на 
Захід ЗДА проф. Стецнк — 
касир. 

Крім цих до ЦУ ОЛВУ об-
рані вільні члени, що ма-
ю т ь д і я т и в р я м ц я х 
наміченого З'їздом п л я н у 
ппаііі а саме: Пет†)о Г'снг'ало. 
Роман Папроцькнй. полк. 
П'лоус їлчріои П о л і Щ уќ. 
інж. Харамбупа, інж. Белен-
дюч. проф. інж. Чапопський 
Володимир ЗУЛЯК. ДИР. РО-
ман Крупка, Зен-`н Михалев-
ський. Конт). Комісію ЦУ 
ОДВУ обрано в складі: дир. 
М. Бігун, інж. Теофіль Бак-
Бойчук, дир. Андрсйко. Граб. 
Маньківськнй Капло й орга-
нізаціннпй Т р и бунал ЦУ 
ОДВУ в складі д-р Степан 
Гук, Іван Попович, проф. 
Кльований, дир. Іванів, Сте-
пан Кричуќ. З'їзд вітав осо-
бисто голова УНРадн та член 
ПУН інж. Осип Бойдуник, я-
кнй передав теж привіт від 
голови ПУН полковника Ан-
дрія Мельника. Привіт від 
УНСогозу склпв його містого-
лова Степан Куропась. 

Безпеки Об'єднаних Націй рі-
шила 12 ц. м. поручити Гене-
ральній Асамблеї прийняття 
двох нових держав: Ямайки 
(Джамейкн) і Трінідад-Та-
баґо. Одноголосна постанова 
Ради Безпеки запевнюс прнй-
няття цих двох нових країн 
з Карібського обширу до Об'с-

країни, щодо яких Рада Без-
пеки прийняла позитивні рі-
шення 26 липня ц. р. П'ятою 
державою, яка буде напевне 
прийнята, буде Альжнр, який 
проте ще не зголоснв свого 
формального подання, чеха-
ючн на вислід парляментар-
ннх виборів, призначених на 

днаинх Націй на найближчій 20 вересня ц. p., щоб мати ле-
17-ій сесії Генера^іьної Асам- ґальний уряд. Таким чином 
блеї. На тій самій сесії будуть вже внедовзі Об'єднані Нації 
прийняті також Руанда й Бў-1 нараховуватимуть 109 членів. 

У С В І Т І 

# Ломініяльиг Статистична 
Вмре в Оттаві. Канада повідо-
мляс. що число безробітних II 
серпні цього року виносило 
280.000. на ?8.000 М"нше. як в 
липні ц. р. і на 43.000 менше 
в порівнянні з серпнем 1961. 

Є У ІІІЯДвММОМу І', і .тамі ПС-
рсіюдиіі інспекцію америкаясь-
КВХ і пін денно - и 'і̀ . гмам.:ь:. нх 
військ новий голова шефів 
об'сднаннх штабів ЗДА, ѓон. 
Максвелл Тсйлор, насправжніА 
автор нової тактики у боротьбі 
проти тамошніх комуністичних 
партизанів. Він висловив лелн-І 
кс адоаолепия з позитивних ви- j 
слідів експерименту, псревсде-
ного там имсриканською війсь-
копою місіѓю: зорганізунаннлм 
та узброеяяям гірських племен 
проти комуністів. Уряд вреЗя-
дснта Нго Дінг Діпма ставивсп 
ДО ТИХ ПЛСМ"Н неохоче не до-
нірпючи їм та не притягаючи 
до співпраці 

# У ітор-Н в ЕспянІЇ заякорс-
ний корабель ..Нінп" і.НаЙ-
на"іГ що г- ВІРНОЮ копісю 30-
"`топового колишнього корабля 
Христофа Колюмба. . Ніна" 
мас повторити подортк Хрис-
тофа Колюмба з МР2 року 
вздовж Іберійського півострова 
впродовж 18-х днів, корнстую-
чись такими самими морськими 
приладами і харчами як за ча-
СІР Колюмба й маючи за зало-
ѓу сімох бородатих моряків. 

Џ ..Піитролміни ' п р е м ' є р 
Ляосу Суваина Фука і проза-
хідній аіце - прем'єр ген. Фумі 
Носовая разом переводять В-
денну інспекційну подорож по 
Південному Лаосі. У тія малій 
південно - азійській країні ні-
'ж настав спзкій, але комуністи 
знову обманули Захід, бо збе-
рсгли свою нснарушену зброй-
ну силу та не видалили з неї 
північно - в'єтнамських війсь-
копиків, присланих до Ляосу, 
ніби як місцевих .‚повстанців"! 

Є) Французький ' президент 
І Марлі, де Гиль пріќ`лан ігрят-
ки — механічний потяг І дві 
зпльки — для, трос; дітей под-
ружжя Рожзра Філліон. які 
разом л дітьми цпоізлнлн И 
серпня,. ц, р. своїм автом по 
шляху якраз в тому моменті, 
коли тепоптісти зробили засід-
KV на де Ґоля й остт)іляли йо-
го явто я скорострілу. Деякі 
КУЛІ попали в авто п-ва Філлі-
онів. але на щастя поранняя 
лише легко батька родини, 
що керував автом яке чудом 
но впало жертвою великої ка-
тастрофи. 
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Неминучий хід подій 
У Лондоні відбувається конференція 

15-ох прем'єрів країв - членів Бритійського 
Коммонвелту та дев'ятьох автономних посі-
лостен Британії, присвячена головно одній 
справі: переговорам Британії у справі її 
прнступлення до західньо - європейського, 
бльоку шістьох держав, що існує під офі-
цінною назвою Європейська Економічна 
СдіільнотвТ"ІнмТуІмІШб-^^ 
дарськнй Ринок. Ця організація має не ті-
льки суто господарський характер, узгідню-
ючн спільні мита, спільне соціяльне зако-
нодавство, спільну плянову продукцію й її 
збут, але й ставить своєю ціллю тісне полі-
тнчне об'єднання в шнрокнх рямцях Північ-
но - Атлаятійського пакту (НАТО). Брнта-
ні.ч, яка спершу очолювала була,окремий 
семичленннй державно-господарськнй бльок, 
так званлх ..Зовнішніх Сім", рішила, з ува-
ги на надзвичайні практичні успіхи СГР і 
загроз%' економічної війни між цимн двома 
організаціями, приступити до Спільного 
Господарського Ринку. Переговори в цій 
справі ще не закінчились. Вони мають від-
новитися 1-го жовтня ц. р. в Брюсселі, і 
обидві сторони сподіваються щасливого їх 
закінчення. 

Хоч у деяких країнах континентальної 
Европн, головно у Франції, існують сумні-
вн. чи з прнступленнлм Британії до СГР 
вдасться провести таке політичне об'сднан-
ня. як вони заплянували — з уваги на тра-
днційну обережність бритійської політики і 
на підпорядковування політичних міркувань 
її економічним інтересам — проте ще більші 
сумніви зголосили внутрішня опозиція в 
Британії та члени Коммоивелту. Британія 
мас давні господарські зобов'язання супро-
тя всіх членів Коммонвелту на основі 0т-
тавського договору з 1932-го року про віль-
ну торгівлю між ними. Вправді. участь Бри-
танії в Спільному ГЬсподарському Ринку 
зрівнює її з шістьма західньоевропейськими 
країнами на базі найбільшого упривілею-
ваяяя. але вдаряє по експорту членів Ком-
моявелту. які опиняються поза дужками тісі 
організації. Саме ця справа й стала лрнчи-
ною такого довгого н трудного ведення 
переговорів. 

Брвтійськпй прем'єр Перолд Мекміллсн 
переконував на Лондонській конференції 
представників країн Коммонвелту. що з прн`-
ступленням Британії до тісного об'єднання 
Західвьої Европн користі з того не тільки 
для неї. Британії, але й для всіх членів Ком-
монвелту будуть більші, аніж втрати. Він 
указував на зріст добробуту внаслідок об -
єднання такої могутньої економіки та зріст 
політичної сили й поваги Заходу Европн і 
цілого вільного світу. Члени Коммонвелту. 
територіально далекі від Европн. висловлю-
вали здебільша острах за долю Бритійської 
Спільноти, яка стала вільним об'єднанням 
країн, прияалежних колись до Бритійської 
імперії. Прем'єр Канади ствердив, наприќ-
лад, що наслідком прнступлення Британії 
до тісного об'єднання з Західньою Европою 
був би перехід Канади в „американську ор-
біту", а прем'єр Австралії ствердив, що ра-
хунох за ріст добробуту Британії оплачува-
тимуть заморські країни Коммонвелту. 
Однак, ніхто з них не заперечував, що че-
рез прнступлення Британії до Спільного Го-
сподарського Ринку виграє єдність Европн 
і що постане така нсза економічна й полі-
тнчна сила, яка мусить вийти на добро всьо-
му вільному світові. 

На{юдження такої нової сили мусить Про-
ходити в болях. Це річ природна і логічна. 
Але рацію мав старенький прем'єр Джамей-
ки. який заявив, що участь Британії в об'сд-
наній вільній Европі — це неминучий хід 
подій. Спасенний хід подій для вільного сві-
ту і погубний для комунізму. 

Кати вшановують катів 
Айхманн — криваві масові душогуби — 

були продуктом не тільки гітлерівського то-
талітарнзму. Своїх Айхманів, які безогляд-
ністю й жорстокістю перевищили кривавого 
ката жидівського народу, внпродуковус без-
упину також і комуністичний тоталітаризм: 
жорстокими злодіяннями, ріками ќрови, ге-
катомбамн жертв — розстріляних, позака-
товуваннх у совстських тюрмах і кояцтабо-
рах. записані в історії імена Дзержянсько-
го. Ягоди, Єжова. Берії. Ссрова і їхніх по-
велителів — оберкатів Сталіна і Хрущова 
Різниця між гітлерівським Айхманом і його 
со веѓсьќ йми прототипами тільки та, що у 
вільному світі Айхманів справедливо кара-
ють, а найбільш жорстоких зчюміж совєтсь-
кнх масових душогубів возводять в герої, 
прославляють, як „лицарів революції". 

Одним із вайжорстокіших совстських 
Айхманів, зачинателем і творцем комуніс-
тнчнсго тероризму, організатором совстської 
народовбнвчої системи був Фелікс Едмундо-
вич Дзєрживський. Виходець із польського 
роду, зрадник польської справи і ліквідатор 
польського революційного руху. Дзсржин-
ський став з самого початку по боці ленінсь-
кнх большевиків і в нагороду за свої заслу-
гн. безоглядніеть та „революційну твердіеть" 
був призначений 1917-го року — після прп-
ходу большевиків до влади — головою Все-
російської Чрезввчайної Комісії — ЧК, що 
іі назвали большевнкн „караючим мечем 
революції". На цьому пості „залізний Фе-
лікс" цілком себе оправдав. За п'ять років 
кривавої роботи. 1918 - 1922. Дзсржииський 
записав у свій революційний „рекорд" по 
лінії „боротьби з контрреволюцією, сабота-
жами та спекуляцією" — 1.861.568 розстрі-
лявнх. не враховуючи мільйони ув'язнених 
і депортованих на ЇІіяніч та на Сибір. Без-
оглядннм терором добився цей. совстськвй 
кат не тільки здушеная різних спроб резя-
стансу, передусім численних українських 
повстань, але й ‚.вс`тановлення порядку" в 
совєтській індустрії і залізннчому транспор-
ті. Що на Ik керівника вій був призначений 
1924-го року. Сотні тисяч знищених родин, 
мільйони жінок і дітей позбавлених чолові-
Ків і батьків, а разом з цим даху над голо-
вою і прожитку — були безпосереднім на-
слідком терористичних дій цього Леніново-
го соратника, що не визнавав ніяких зако-
н:в. ніякої юстиції, а звав тільки .‚револю-
ційну розправу з ворогами партії і совстсь-
кої держави". 

У 85-ліття з два народження Дзсржян-
ського криваву пам'ять його вшановано 
урочистими засіданнями у Москві і в інших 
містах СССР 11 вересня ц. р. доповідями 
про „мужність", „безстрашність" j „героїзм". 
З тієї ж нагоди появилися в „Правді". ,Дз-
всстіях" та усіх інших совстських газетах 
гльорифікаційні статті про „непохитного лн-
царя революції", „вірного енна комуністич-
ної партіЃ', життя якого було, мовляв, су-
цільною боротьбою за визволення трудя-
щях, за встановлення комунізму. Не згаду-
ючи про мільйони безневинних жертв ство-
рсноі Дзсржнлськнм чекістської системи, со-
встські журналісти намагаються представя-
тн Дзсржинського як незвичайно добру та 
справедливу людину, яка суворо розправ-
лялася з своїми підлеглими, коли хтось із 
них посмів ударити підсудного, як людину, 
яка безмежно любила дітей . . . 

Гльорифікіція кривавого Фелікса свід-
чпть про те. шо режим Хрущова як і колись 
режим Сталіна продовжує започатковану 
Леніним і Дзсржинськнм політику терору 
супроти поневолених комунізмом народних 
мас. і Що він готовий застосовувати випро-
бувані методи боротьби з ..контрреволюцією, 
саботажамн і спекуляцією" кожного часу. 
як тільки виникне для цього потреба. 

НА ГОСПОДАРСЬКИХ ОБРІЯХ 
Побоювання щодо ринкової пат у періодах після рецесій 

рецесії восени цього року по-
мітно зменшилося, хоч еко-
номічне положення ЗДА ще 
вповні не вияснилося, тобто 
ринкові процеси ще не закріо 
палися на такому рівні, щоб 
можна було сказати, шо во-
нн збалансувалися і що будь` 
яка небезпека господарської 
знижки цілковито проминула 

Одначе, порівнюючи сучае 
не загальне положення аме 
ринської економіки та її скла` 
довнх частин — виробництва 
і торгівлі — з тим. яким було 
воно два роки тому, восени 
1960-го року, коли розгорта-
лася рецесія після Дня Праці 
— можна доглянути в деяких 
паннх більший оптимізм щодо 
розвитку господарських про-
цеси) на найближчих кілька 
місяців 

І коли рецесію в 1962-му 
році дійсно відвернено, тоді 
вона імовірно мала б прийти, 
згідно з коньюнктуральною 
часовістю, восени 1963-го ро-
ку. тобто від сьогодні ва два 
надцять місяців — чи за три 
роки після останньої ринкової 
знижки. 

Про те. що ринкове поло-
женяя менше загрожеме реце` 
сією, свідчать такі показнп-
кн. як індекси загальної емо-
номічної дії. виробництво ста-
лі, індустріяльні замовлення, 
продаж фабрикатів, продух-
ція електричної енергії та ви-
добуток ` нафти, вантажний 
транспортовий волюмен, гур-
това торгівля та її ціни. 

Усі `ці ділянки економіки 
виявляють ріст і поліпшення 
в порівнянні з тим положен-
ням, в якому вони були рік і 
місяць тому. Незначно попра-
вилися й ціни на біржі, зоќре-
ма на акції - „стаќн". 

Спадок у продажовому во-
люмені автомобілів сезояово 
пов'язаний із прискореним 
випуском нових моделів на 
1963-ий рік. 

Неприємним є. одначе, факт 
сбниження продажу в роздріб-
ній торгівлі, бо ж' споживач 
займає ключове становище на 
ринку. Його відмова купувати 
може важко пошкодити ціло-
сті господарських процесів. 
Його готовість купувати 
запорука росту народного гхн 
сподаретва. 

Зіставляючи нинішній рі-
веиь ̀ приватного (цивільного) 
потяѓгу на добра та послуги із 

1953-54, 1957-58 І 1960-61 ро-
ків, треба признати, що тепер 
вік дещо нижчий і ріст його 
повільніший. Також сьогодні 
споживач куди менше корнс-
тас з кредиту, як у минулих 
порівняльних періодах. 

Але внаслідок збільшених, 
хоч і дефіцнтовнх федераль-
нвх та стейтових видатків, 
Приватні прибутки знову зрос 
лн пересічно на 2'" ; середній 
прибуток американської роди 

АТЕНТАТИ ПРОТИ ДЕ ГОЛИ 
Париж. —- Коли пишемо Ці тентат. І тоді „пан Сімон". як 

рядки, преса й радіо гудуть І вірний голіст, запропонував 

ви сягає 5.700 долярів річно. До Німеччини. 

про арештування п ятьох у-
часників атентату на де Голи 
22-го серпня ц. р. Це. беапе-
речНо, сенсаиція. бо протягом 
двох тижнів поліція абсолют-
но нічого про це не сказала, 
І виглядало, що вона не може 
собі дати ради. А шептана; 
прапаГанда противників де 
Голя знову пустила чутку 
що Цей атентат був симульо 
ванни, щоб — мовляв — `чдо-
бути генералові більше попу-
ляряости перед його поїздкою 

рівнем, ва яком)' стояв цей по- ̀  праці. 

Ркт прибутків зміцнює купі-
вельну силу споживача і різ-
ночасно спричиняє підвищен-
ня цін, але без інфляційної 
пресії — погоджуються еко-
номістн. 

Беручи до уваги всі ці фак-
торн` можна прийняти, що. 
відсунувши небезпеку ринќо-
вої рецесії, наступні місяці ма-
твмуть сприятливу коньюнх-
туру. але без познак якогось 
наізвичайного росту — прос-
перитету. 

Без с}-миіву. зменшення не-
безпекн рецесії треба завдячу 
вати заходам уряду, зокрема 
податковим полегшай для 
підприємців, що уможливили 
нові капіталовкладн та част-
кову модернізацію підпри-
омств, і урядовим плянам що-
до реформи податкової систе-
мн. Внаслідок цього амерн-
канська спільнота заспокої-
лась після краху, якого заз-
нала була біржа. 

Надзвичайно важливою, 
передусім для обох американ-
ських континентів, подією а 
приготування в Ню Иорку но 
вого міжнародного кавового 
договору. Його ціллю є збіль-
шення купівельної спромож 
востн країн — продуцентіз 
кавя. Це. так би молити, під-
тримка реалізації ідеї Союзу 
для Поступу. 

Внаслідок цього договору 
ціни на каву .в ЗДА можуть 
зрости, а її продукція в кра-
їнах Південної Америки око-
рочуватнметься. Договір мас 
також виключити будь-яку 
дискримінаційну практику на 
кавовому ринку. Зокрема, кра-
їнн Европейської Господарсь-
Кої Спільноти мали б припи-
инти практику вирізнювання 
цавсвого імпорту з Ао^рнки 
Йощтом Америка. Кажуть, що 
цей договір мав би бути взір-
цем нової форми тісної між-
народної господарської спів-

Саме, мабуть; тому надано 
такого розголосу цьому ареш-
тові. і сам мінќѓѓер внутрпнніх 
справ скликав, пресову кон-
ференцію.'на якій заявив, що 

"" 

Де Голь приготовляє зміну французького 
УРЯДУ 

Париж. — Французь к н й і ^тав міністром для справ ре-
президент Шарль де ґоль по- і латріянтів, а референт цих 
кликав до уряду в характері j справ Роберт Булен став^ди-
міністра інформації останньо- j ректором бюджету в міністер-
го французького високого ко-,отві фінансів. 50-річний Крн-
місаря в Альжнрі Кристіяна! стіяи Фуше виявив великі зді-
Фуше. Загально вважач)ть, бності. гарт духа і передбач-
що де Голь мас на увазі прн-,Ливість на становнщах пляну-
значення Фуше новим ярем'є-івальника політичної унії для 
ром. у випадку, якщо фран- j шістьох держав Спільного Го-
цузькин парлямент виступить! сподарського Ринку і, пізні-
з гострою опозицією проти j ше.останнього високого комі-
пляну переведення всенарод-; ,;аря в Альжнрі, де мав про-
ного плебісциту у Франції віти себе фанатичних фраяцу-
справі ЗМІІШ конституції, яка зьких екстремістів та альжир-
вможливнла б вибори прези-, сько - арабський хаос. Щодо 
деита Франції в загальному створення окремого міністер-
голосуванні. В такому випад- ісіпв для репатріянтів, то слід 
ќу — пишуть коментатори — згадати, Що з Альжиру '.тек-
де Голь не буде розв'язувати Ли до континентальної ^`ран-
парляиенту, а призначить но- ції 600.000 `французів, створи-
вого прем'єра на місце Жор- Ешн цим для фі)аяцуз:.ких 
жа По.чпіду. Дотеперішн і й кластей надзвичайно важку 
державний секретар для-прав .господарську та політичну 
інформації Алєн Пейреф т і проблему. 

прізвища решти — шести — 
учасників атентату відомі. Ві-
домо також міністрові, що а-
тентат був наказаний з-за 
кордону. Ким саме — міністер 
не сказав, але, незабаром це 
виясниться, бо арештовані до 
волі легко признаються до ба 
гатьох справ. Невеликий ідей-
ний багаж мають праві про-
тнвиики де Голя. і тому вони 
поспішають злагіднити свою 
кару повним признанням. 

Розголос цьому арештові 
надано ще Й тому, що якраз 
напередодні пресової лонфе-
реяцїї. про яку згадано вище. 
закінчився у старовинному мі-
стечку Труа процес п'ятьох у-
часннків атентату на ген. де 
Голя. що його виконано у ве-
ресяі минулого року. Підсуд-
ні. а вірніше сказати кола які 
цей атентат зорганізували, на-
магалнся всю справу звести до 
сміхў, тримаючись давно"ўі? 
тійненоГ лінії, мовляв — атен-
тат минулого року також був 
симульований і виконаний з 
відома охорони президента 
Республіки. 

Під час слідства підсудні ні-
чого подібного не говорили. 
Скидали все на того органі-
затора що його не зловлено і 
заочно засуджено на досмерт-
яу в'язницю. Заступник-же йс^ 
го Манурі, мотивував свою у 
часть і наказ натясвугн на 
ґудзик, щоб викликати вибух 
заложеної на дорозі бомбн ^ 
..ідейними мот^гвами,': ^ляка-
ти де Голя в його а^ьжнрсь 
к̂ й політиці. Та й то —, мов' 
ляв —' не. було b нього наміру 
"ірити 'президента, бо бомба 
і не мала вибухігути . . `І 

На процесі Манурі подав 
справді забавну історію. Він 
твеодив. що його до атентату 
притягнув якийсь пан Сімон, 
заявляючи, що це атентат си-
мульований. виконується в по-
розуміняі З ОХОРОНОЮ іе Ґо-
ля, і учасникам його запевне 
на некаратьність. Ця його 
-гаява була синхронізована із 
заявою, яку листовно склав 
„пан Сімон". 

Голова трибуналу відчитав 
листа від „пана Сімона". в я 
кому той розповідає, що він 
— промисловець, стаошина 
резерви і навіть кавалер По-
чесного Легіону. Велркий ґо-
ліст, він. мовляв, співпрацю 
вав з контррозвідкою і був у 
контакті з начальником охо-
понн де Голя. В^нн дорі"чилн 
йому шукати знайомств у пра 
вих колах, що стояли за 
..французький Альжир". Отак 
пін познайомився з Манурі 
Одного пазу начальники охо-
рони де Голя почали йому жа 
літися. що генерал не дбає 
ПРО свою безпеку, не пого-
джусться на підснлення охо-
рояи. а це ж небезпечно. Щрб 
налякати генерала й змусити 
його, погодитися зміцнити о 
хорону, треба симулювати а 

Манурі виконати симульова-
ний атентат. 

Ясно, що за цю неймовірну 
історію вхопилася оборона, 
жадаючи доповнення слідст-
ва, а крім того поставила вн-
могу — покликати, як свід-
ків, старшин охорони ген. де 
Голя. Одначе замішання дов-
го не тривало. Прокуратор за-
пропонував покликати на 
свідків згаданих старшин, але 
рішуче не погодився на про-
тягання процесу будь-яким 
доповнюванням слідства, що й 
так тривало повний рік. Суд 
цю пропозицію прокуратора 
прийняв, і процес пішов далі. 

Ясно, що старшини охорони 
заявили, що історія N3115011 з 
„паном Сімоном" — вигадка, 
від якої, як кажуть францу 
зн, мсжна заснути навстояч 
ки. Один Із старшин слушно 

Студенти-у кращі 
і ЮСНСЕЙ 

Кожного року, в,серпні пря 
однім з середньо"`- західніх ў-
ніверснтетів відбувається все-
американський конгрес сту-
дентів, що є члеНамн ЮСН-
СЕИ — United States National 
Student Association. 

У цих конгресах беруть у-
чаехь визнанні учені, внхоа-
никн і державні піювідннкн. 
В своїх доповідях вони дають 
напрямні студентам- у спраг 
вах науково - академічних, 
всесвітніх та "ЋаЦіояаЛьвихІ 
змагань і вислухують думки 
студентів. В оставѓфому Конѓу 
ресі в, університеті Огайо 
Стейт "взяли участь: віце-
президент СУСТА Богдан Фу-
тей, голова комісії - середньо-
шкільних студентських справ 
СУСТА Любомнр Зобнів. го-
лова комісії академічних справ 
СУСТА Люба Купчнк та го-
лова ФОНДУ Кнтедри Украіно-

за.чвив: чи можна собі уявити пнавства Таня МдтІЙців. 
охоронника, відповідального j Щоб українські студенти 
за безпеку голови держави, я-j м о г л и м а т н рішальннй голос 
квй погодився б на таку симу-
ляцію? Адже автомашина 
президента Іде із швидкістю 
120 кілометрів. Будь-який ви-
бух може ЇЇ перекинути, а до 
того ж пккрер легко може 

у цих конгресах,' здобувати 
для своїх організацій та для 
української суспільносте в 
ЗДА користі і причинятися 
до визволення України, щоб 
ця праця українського сту-

втратити при цьому контролю І д е н т с т в а була систематичною 
над машиною. На таке OHIHKOJJ успішною, делегація СУСТА 
нормально думаюча людина j уважає за доцільне і конеч-
не піде. (не: 

1) Щоб Союз Українських 

І. Світ 

ПОДОРОЖ НА ЗАХІД 
(4) 

Не раз під час подорожі І сяч стіп. Потяг п о м и н у в 
виймаєш книжку або жур- j греблю Кабінет Ѓорди і — ми 
нал. але де там читати! Пе-'вже в західньо - північному 
ред очима розгортаються що- : стейті Вашингтон, 
раз нові краєвиди, ніби два ї Уночі коротка зупинка у 
кінофільми, а ви дивитеся - на ! Спокейні. королівському мі-
ннх, сидячи між двома еќра- { сті. що є ніби брамою до ве-
намн. Ось ліс підступиѓ, до; личезного басейну р. Колюм-
залізниці й потічок біясить і бії. 
попри рейкн. А на бережку j Після м. Паско ми пере-
на задніх лапах сидить бо- і йшли на іншу залізницю і 
Сер, підпираючись своїм чу- і до самого ранку Іхалн долн-
дернацькнм хвостом. В зубах і ною Якіма. що славиться сво-
у нього досить великий па-іїми садами, де доспівають 
тик.1 `Він спокійно дивиться яблука „Делішес". На 50 
на потяг і чимчикує далі до мільйонів долярів продаєть-
С0ОСЇ греблі. Не перший раз ся щорюку в Америці і закор-
доводилбся нам бачити цього ( доном цих яблук. Долина Я-
лісового інженера за працею, )кіма мас 417.000 акрів і за-

Під- вечір ми дісталнея -доіводнюсться з р о ш ўвальною 
Парадайзу, останньої зупин-
ки в Монтані. Переводимо 
ѓгрілки годинників назад на 

системою ріки Колумбії. 
Вранці ми переїхали „най-

вищу точку" тунель дов-
одву годину: це вже буде ти- жиною дві мплі. на висоті З 
хоокеанський час. Горн об-1 тис. стіп, і почали " зізднтн 
стутшлн нас навкругн. ми на вниз по схилах Скелястих 
ШІССТІ двох з половиною ти- гір вздовж -Зеленої річкн. По-

тяг. гуркочучи на мостах, 
біжить то одним, то другим 
берегом. Чиста, прозора вода 
гірської річки, густий ліс. вн-
сокі мальовничі скелі, хутір-
ці — годі відірватися від вік-
на вагону. 

Східній Авбурн — остання 
зупинка перед Сіяттлем. Був 
чудовий ранок, під скелями 
лежали довгі тіні, пінилась 
вода в річці, набігаючи на 
пороги, щоб далі знов спо-
кійно плисти;' віддзеркалюва-
ти небо і яонозелені з бда-
китннм відблиском сосни. 

Потяг рушив, мн залишн-
ли долину і незабаром опн-
нилися на широкіЃї рівнині. 
А о 8-ій, годині ранку уже бу-
ли на стаціі. знайомій нам з 
минулих поїздок. Група на-
ших родичів чекала на го-
стей зі сходу. Три з половн-
ною тисячі миль залишилося 
позаду. 

т 

Зі стації Юніон. бо в Сіятт-
лі є дві стації, одна біля од-

гної. ми пойсалн до північної 
дільниці. В дорозі переїхали 
міст, перекинутий через ка-

jmi.-i Вашингтона. Перед очи-

ма розкрилась широка пано-іло це місто? Очевидно, на 
рама на це місто — „Короле-
ву Пшнічного Заходу". 

У Сіяттлі, як ніде, вчува-
сться мені зв'язок з 33 рока-
ми. проведеними на Даіеко-
му Сході. Тут неначе звучать 
далекі голоси` незнаних наро-

цей запит можна дістати від-
ловіді ТІЛЬКИ з ќннжок. 

Отже, у листопаді 1851 р. 
шхуна „Екзакт" з Портлен-
ду, Мейн, зайшла до протоќн 
Пуджет-Завнд, об'якорилась 
: 25 членів її залоги і паса-

дів, що доносяться з інших жирів поплили човнами до 
континентів. 

На заході місто доходить 
до великого озера Вашннгто. 

і на. за яким підносяться Кас-
кадні гори; на півночі видні.. }dcriB. 

їерега. Серед них було 12 дД 
теЙ. Вони прнбнлися сюди, 
аукаючи кращої долі Так 
ючалося життя яоввх коло-

гора Бейкер, а на півдні по 
над хмарами — могутній вер-
шок гори Рейньср. 

Місто досить велике — по-
над 600 тисяч населення 
стільки ж мешкає в околи-
цях. Чудовий порт, в якому 
можуть розташуватися до 90 
океанських кораблів. Риба 
ліс та інші продукти землі -
предмет торгівлі та життя 
цього мктя; Фабрикаѓ лѓгакііг 
Боїнг, де працює ЗО 000 ро-
бітннків. головний підприє-
мець Сіяттлу. 

Оглядаючись навкруги й 
слухаючи пояснень вашого 

Нова оселя дістала назву 
Љо Йорќ 3 додатком „алкї" 
- індіянське слово, що його 

можна перекласти як „подіб-
ке". „вібвто". Сьогодні це є 
ахідня частина міста, що 

`іає пляж АлкІ та ріг Алкі. 
Перша зима для пересе-

іенців була дуже тяжка, але 
ќось вдалося її пережити. 
ќѓвесні до берега, приплив 

"риѓ ‚‚Леонїза". капітан яко-
о шукав дерева для новобу-
:ов у Сан-Фраясіско, яке пе-
еживало тоді золоту лнхо-
:анку. А тут понад берегами 
аумів ліс — високі спруси з 

зеленими шпильками, гем-
лок. червоний кедр, пушиста 
біла сосна, яка свої голочки 
позв'язувала по п'ять разом... 

За 16 днів праці цілі гори 
деревини зложено було на 
березі. І так почався туѓ лі-
совиЙ промисел. 

У лютому 1852 р. поселен-
ці перебралися на інше міс-
це, на берег сучасного Еліот-
бея. центральної частини Сі-
яттлу. Тоді до них прийшли 
двоє незнаних людей — івді-
янський ватажок на ім'я Сі-
яттел і доктор Дейвід Мей-
нард. Цей останній і був фак-
тично тим, хто зорганізував 
місцеву громаду. Його всі по-
важалн та любили, і не було 
тоді ворожнечі між поселен-
цямн та індіянамн, як то во-
днлося в інших місцях. 

Доктор Мейнард заснував 
шпиталь, відкрив крамницю, 
торгував і лікував. Нове мі-
стечко він запропонував на-
звати ім'ям свого друга, ін-
діянського ватажка. Той не 
погоджувався на це, бо бояв-
ся. що після смертн його ду-

Експерти потвердили, що 
бомба не внбухла ляше тому. 
що лежала кілька днів у піс-
ку і вибухова речовина за-
мокла. Інакше вибух був би 
такий, що напевно роггоро-
щвв би машину. 

Справа ясна. Ясна вона бу-
ла й првсяжним, і вони тіль-

Студентськнх Товариств Аме-
рикн — СУСТА — кожного 
року делегував своїх пред-
стапшіків на конгрес КОСТТ̂  
СЕИ і також на ігоконґресо-
пнй міжнародний табір; 

--j 2) Щоб українські студенти 
коледжу св. Вяснлія в Стем-
форді, Менор Коледжу для 

ќя взяли до уваги що атентат j JKJHOK у ф і л я д е л ь ф і ї та У к р а і 
не вдався. Тому Mauvp. ДДс-Й С Ь К 0 П ) Т е х н і ч я о г о інстнтуту 
тав 20 років в язннщ його тре І Н ю П о р к у жтутит в ч л ^ я 
спільники — по 15. а о д и н ) Ю С Н С Е П j в н с л а л н н а к о н ґ . 
спільник — 10 роюв. і р с с с в о ї х л е л е г г { т і в : 

Так розвіялась легенда про 
симульоваиість атентату. Аре-
штування п'ятьох учасників 
другого атентату незабаром 
розвіє й другу легенду. Лтен-

3) Щоб українські студенти 
всіх інших коледжів і універ-
снтетів стали активними чле-
чамя в своїх ..class"''-—. ерга-
нізаціях. вступнілн ;в 'Члени 

тати — це не жарти, і оикру-І^ту-'еятського правління -̂ ` 
тктися від відповідальности student government і стрнм'і^ія 

до вибору на відповіаа-іьві і не; легко. Згідно з новими за-
рядженнями щодо судіаннцт-
ва, атентатлики стануть перед 
судом десь за місяць. І напев-
но дістануть суворі.кари. Не 

провідницькі пости. ` 3-поягіяс 
них вибирають делегатів "йа 
тіічні ночгпесн ЮСНСЕИі`^^ї 

4) Щоб централя СУСТА 
лише;Тому. що йде про ламах і завжди була вѓ іконтаягі в 
иа голову держави, а й тому, пентралею ЮСНСЕП уФіяві 
що надто зросла тепер :'.ло-' делмріі і піоб рік-ргчнб відбўі 
чинність, і Гангстерський на-1 вала свої сходини - і вирішу^ 
пад, політичне вбивство чн' вала питання, Які - будуть 
просто вбивство, включно з а-1 предметом нарад на конгресі 
тентатом на голову держави 
— стали звичайною річчю. А-
ле ж ми живемо в мнрний час 

ЮСНСЕП; w 

5) Щоб клітини СУСТА Луї-
ли в контакті і :співпрацюва^ 

і маємо право на почуття л н 3 райсновнмн відділами-
безпекн. і членами ЮСНСЕИ. Для цього 

Прокуратор в Труа підкрес-` 
лЮвав. що говбрить лін не 
про замах на голову держави. 
а про замах на суспільний по-
рядок. Атентатники на де Го-
ля минулого місяця обстріля-

треба. Щоб гЬловй ' клітин 
(клюбів. товаряртй)' СУСТА 
звернулися по {ріфгомації про 
найближчі дсГАІвф клітини 
ЮСНСЕП на а М у : 

United Stated National Stu-
лн машину, в якій їхала i"i'dent Association^ ^457 Cheet-
дружина генерала. Обстріля- n u t Street. Р`пПабеІрЬіа 4, P a 

6) Щоб і)едактїдїіг „Горнзон-ли й другу машину, в лкій ї-
хали охоронники. Адже це тів", ..Студеіггеьного Слова' 
нечуване в політичній прак-іта ін. діставали 'двформації і 
тиці — вбивати дружину по- запрошення на`^гжневі з'їзди 
літнчного протившіка. Теперіпедаі.тооів студевтськнх часо-
же стало жалюгідною модою ;писів, що підбуваються кож-
стрілятн пря першій нагоді, н^ ного (юку переду - конг`ресом 
зважаючн на те. хто впаде j ЮСНСЕП. Щоб цГ, редактори 
жертвою куль. І коли гинуть j'привозили із собо)о на з'їзде 
жінки, діти, немічні старці, то; свої видання, влаштовували з 
цЃ нікого не зворушує, і адво- них виставки і роздавали їх 
кати говорять про політичні редакторам інших 'видань та 
пристрасті, як про пристрасті делегатам Конгресу; 
шляхетні. забуваючи. що; 7) Кожного року ЮСНСЕИ 
шляхетність тепер відійшла; спонзорус Foreign Student 
на далекий плян. j Leadership Program FSLP 

Та чи не винні в тому рішу-: п о в"і стипендії закордонним 
че всі? Адже ми дуже часто Студентам на річний побут в 
говоримо про поступ, чаючи,3-ДА. Українські студенти з 
на увазі збільшення кількос-
ти фриджидерів та .`елеві-
зійних апаратів. Всі ми тама-
ло на моральний бік нашого 
життя звертаємо уваги. 

О. Д-вич 

торові вдалося його намовн-
ти. і місто дістало свою тепе-
рішню назву. 

Уже в 1861 р. був заснова-
ний в Сіяттлі коледж, в якім 
проф. Джансои викладав усі 
науки. Він плавав у човні по 
затоках і закликав молодь 
учитися, при чому обіцяв, що 
в коледжі можна навіть тро-
хи заробити, рубаючи дрова. 

Положення міста над мор-
ськнми затоками накладає 
на нього своєрідний кольо-
рит. Ось тут біля берега на 
скелях примостився ресто-
ран, і його широкі вікна днв-
ляться на тисячі вогнів, що 
виблискують на темних схи-
лах гір. Між тими вогнями 

Европн. Аргентини і Австра-
лії могли б також з цих сти-
пендііі корнстатн. 

8) Щоб рік-ііічно Управа 
СУСТА порозумівалася із 
східньоевропейськпмн центра-
лямн в ЗДА і скликала на-
раіи повноправних представ-
ннків. щоб під час конгресу 
ЮСНСЕП відбувати наради і 
устійнюватн пля'н координації 
у виступах на конгресі, а та-
кож намічувати плян тактн-
ки в міжнаоодннх справах: 

9- Треба згадати, що укра-
шські студенти-мастці можуть 
здобувати грошові нагороди, 
якщо братимуть участь в кон-

, КУРСІ National Studpnt Art Ех-
hibit. 

Ці думки с впслідом нашої 
УЧПСТН в 15-му конгресі ЮСН-

чнчероне. я думав: як же во- ќ лакнтно-зеленпмн, колючи- ша не зможе знайти собі спо- (по широких шляхпх наче 
но сталося, що саме тут на-
родилося і так швидко вирос-

чн голками, пахучий „дгалас; кою. яюцо населення міста снпляться безконечними по-
jiip" — смерека, з жовтаво- буде погано жнтн. Але док-' токами світлячкя-авта. 

СЕП. 
Делегація СУСТА 

БАТЬКИ; Зв'яжіть замолоду 
Ваших дітей з найстаршою, 
найбільшою й нанбагатигою 
уќратѓнќою нам і о пальною 
установою поза межами Бать-
ківщини, якою с Український 
Народний Союз, щоб забезпе-
чнгм їй кращу будучність, л 
нашій громаді у вільному сМ-
ті нового свідомого члснаі 

- . . 
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` - ` (З нагоди його 75-лНтя) 
З ім'ям Бориса Г о м з и н а 

зв'язана довга і, трагічна епо-
пея, яку пережив українсь-
кий народ в роках національ-
ної революції, яку пережила 
українська еміграція від са-
мпх її початків, поразки у пн-
звольних змаганнях, і до сьо-
годнішнього дня. Як старий 
самотній дуб, що витримав не 
одну жорстоку хуртовину, 
живе тепер полковник Борис 
Гомзвн у Німеччині, в мало-
му селищі, з жменькою укра-
їнців. Довгими роками підто-
чують тіло полковника хво-
робн. а найдошкульяіша з 
них туберкульозе, що не раз 
приковувала його до шпи-
тального ліжка. Але вояць-
кого духа його ніяка недуга 
ще не зломила., - . 

Вояк, поет, 'філософ, публі-
цист і провідний політичний 
діяч. Борне -Гомзин і сьогодні 
не кидає пера. Живе цікавля-
чнсь усім, що дГсТЬСЯ в сиіті. 
Ше нелавно писав він у ири-
ватному листі:''`1' 

„22-ий з'їзд совстської ком-
партії постановив спорудити 
в Москві пам'ятник забитим 
безвинно Сталіним його Ліів-
робітникам . комуністам. А 
хто й де поставить пам'ятник 
жертвам комунізму, що їх 
число пспопитцугі д е с я т к и 
мільйонів? Ці жертви кому-
ністичного терорў вмерли за 
Свободу. Отже, найбільше 
личить такий пам'ятник спо-
рх'дити в Америці, що П 'сто` 
рія — це боротьба за свободу, 
ѓпо т о каже кожному при-
Пч'льпеві ТУДИ статуя в ню-
йппкському порті. А нам. ук-
гаїнцям, слід узяти в свої ру-
кп ініціятиву щоло спору-
дження такого пам'ятника. 
Не мав би бути Хрест на вео-
ruKV якоїсь гори, що її ВІДВІ-
лують багато туристів. Ду-
мяю шо мазяпи. чехи, слова-
кн, румуни, болгапи. латиші, 
естонці литовці, 'біло пўси, на-
іх)іи Кавказу ц Сепепньої 
Азії піддержать цю ініціяти-
nv . . . " 

Борис Гомзин 

Полќовняќ Б. Гомзвн, яко-
му не так давно минуло 75 
років, боліс душею за україн-
ську справу так сало, як по-
над 40 років тому , коли з 
останніми відділами Ўкраїн-
ської Армії переходив через 
Збруч, щоб далі воювати з 
московськими большевиками 
гострим пером і разячим сло-
вом. 

Народжений 20 серпня 1887 
ррку на Поділлі, на батьків-
сьќому хуторі коло Саврані, 
Б. Гомзин пройшов путь тісї 
нечисленної української інте-
лігенції, яка пізніше стала 
залізним хребтом наших пиз-
вольних змагань у роках 
1917—1921. Гімназія в Єлиса-
веті на Херсонщині. Одеський 
університет, з якого він пе-
рейшов до військової кавале-
рійської ш к о л и , старшин-
ська служба в гусарському 
полку . . . В 1917 році він уже 
командир 1-го Українського 
кінного полку, а в 1918 році. 
у вихорі революційних подій. 
як рядовий вояк Слобожан-
ського Куреня, боронить Кн-
їв від иуравйовських банд. У 
1919 році ппаиюс Борис Гом-
зин у штабі Правобережного 
фоонту. далі при воєнному 
міністрі, ще далі він — поміч-

4Ь Hi Л 3frfib4#Jr^4^rtJU3^Ub - . . . . . . . „ . ' H m w n ^ w n w M r o w m H H M t ' ' і 
і УКРАЇНСЬКИЙ МУЗ, ШСТИТУТ В Ш О НОРКУ -

до Музичного Садка 
— відбуваються 

ксЙвиої СЕРЕДИ І СУБОТИ, вія 1-2 по пол. 
I і в залі %; W УНДому,? 

14Г Чѓгл Еаеню — в Ню Пориў.. 
і - ті'ШІІЛЮЧИ- ЌМ`и, ПЌі'Ќсна ШМ рожу. 

, .: Телефон; ' , . . ' . , 
AL 4 Й 2 4 аби AL 4-6943 

, 4 . - . - - - , - . — - — . , - , - . . - , . - , . . .,, ., .,, - - :-
Літ.-Миеїецький Ќлюб у Філядельфії 

Дня 29-го ВЕРЕСНЯ 1962 р. (СУБОТА) 
. " .' в ѓод. 8Ю0 печора 

в аалі УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ на НАИСТАВНІ, 
%, при пул. РОВЃІІ 1 Кляріі-л 

- в і д б у д е т ь с я — 

ІНАВГУРАЦІЙНИЙ ВЕЧІР 
НОВОГО ДІЛОВОГО РОКУ. 

Крім проф. Сергія Литванеііна, голови Л.-М.Ќлюбу в 
Ню Порќу, який говоритиме на тему ‚‚Завдання Літератур-
но-Мнстец(.ких Клюбів". виступлять: поет Володимир Біля-
ів (власні поезії), прос{і. Про Меґасмж І скрипкове сольо) і 
співачка Галина Савчак. — При фортепіяні: проф. Наталія 
Котопнч і Ждана Кравців. 

Після програми, для всіх прнявннх „ТОВАРИСЬКИЙ 
ЧАИ". Вступ за добровільними датками. Гостей щиро ві-
тасмо. 

Увага! НЮ ЙОРЌ і ОКОЛИЦЯ! Увага! 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗВОЬНОГО ФРОНТУ 

в НЮ НОРКУ 
— в л а ш т о в у ю т ь — 

в суботу, 27-го жовтня 1862 р 
в ѓод. 7:80 вечора 

СВЯТКОВИЙ 
у 20-ліття ЎПА 

в готелі 
NEW YORKER — GRAND BALL ROOM 

upn 34th St. 1 8th Ave. — в Ню Порќу. 
# 

МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА і ПРОМОВИ 
українських, американських й інших національних 

достойників. 
т 

В ѓод. 10:00 вечора, в тій же залі 
РЕПРЕЗЕНТАЦШНИИ БАЛЬ 

з першорядною ОРКЕСТРОЮ та аранжером. 
СВЯТКОВИЙ КОМІТЕТ 

Дев'ятий Річний Концерт 
учнів Українського Музично 
го Інституту в Клівленді Ога-
йо відбувся з кінцем навча-
льного року 22 червня. Мн-
ло вражала поведінка здис-
цнпліноваяоі ріжної піком мо-
лоді, яка прибула до Украін-
ського Дому, щоб зустрітися 
з батьками й громадянством, 
та пописатися музичним зва-
нвям, набутим від таких пе-
дагогів, пань Марії Грушке-
внч, Ірини Винницької, ДарГї 
Миќнѓи — фортепіян, та па-
на Мирова Шняна—скрипка. 

Учні сиділи на передових 
місцях залі, по черзі висту-
паля на сцену у взірцевому 
порядку, відтворюючи на фо-
ртепіяні або скрипках музич 
ні твори таких світових ком-
позиторів як: Томпсона, Ша 
ума, Аарона, Шуберта, Бао-
ра, Бурґміллера, Діябел л і, 
Баха, Бетговена, Гріта, Шо-
пена, Шукана, Малася, й ін 
швх, та українських компози-
торів Барвінського, Безкоро-
ванного, Фоменка, Косенка, 
Лисенка, Майбородн та Са-
внцького. 

Зі списќа композиторів вид-
но, що програма була вели-
ка, а виковувало її 50 учнів 

Концерт складався з двох 
частин. В першій частині внс-
тупалн учні початкуючі й се-
редно ааавансовані як: Мар-
та Бородайко, Фібі Лін—япон 
ќа, Олюня Андрісвська, Ми 
рослава Теслюќ, Хрвстина 

ник командира 9-го стрілсць-
кого полку. У 1920 році Бо-
рис Гомзин стас штабовим 
старшиною при головному 
комісарові України, помічни-
ком начальника Р о з в і д чої 
Управи, а в 1921 році — виде-
директором Політичного де-
партаменту Міністерства Вну-
трішвіх справ, одночасно ви-
конуючи обов'язки иачальии. 
ќа Відділу' Зв'язку з повстан-
цями на Україні. Того ж року 
Борис Гомзин відійшов від 
військової ДІЯЛЬНОСТІ! і цілко-
вито віддався праці пнсьмен-
ника і журналіста. 

У Чехо - Словаччині Борне 
Гомзин закінчив Український 
Педагогічний Інститут з ти-
тулом доктора. В тих роках 
був він „вісннківцем", реда-
гував журнал „Студент" і 
чесько - Український часопис 
„Ukraina". 

У 1938 році Б. Гомзин пе-
реїхав до Берліну, де аж до 
1945 року виконував функці" 
начальника Союзу Гетьман-
ців-Державників і редагувая 
журнал „Нація в Поході" 
У 1945 році, після трагічної 
смертп гетьмана Павла Ско-
ропадського, п е р е б р а в він 
пост регента до часу, коли 
провід Гетьманського Руху 
перейняла вдова покійного 
гетьмана. 

Поетичний доробок Бопаса 
Ѓоманна невеликий - абіпка 
віршів „Тройзілля" (1928) 
поема „Лови", видана як під-
пільне видання Організації 
Українських Н а ц і оналістів. 
філософічна п^ема ..Екле-
з'яст". драма ..Кров кличе". 
Окремою з б і р к о ю вийшла 
книжка йог̀ о оповідань .‚Про-
кляті часи". Свої поезії дру-
кував він v „Літературно-
Науковому Віснику" v Львові, 
в ..Самостійній Дулщі" п ̀ Іер-
нівцях, у ..Студентському Віс-
чнку" і ..Новій Укоаїн!" в 
Ппчзі. у ..Веселпі" — в та По D і 
:втопнованих у Польщі. Цими 
своїми поезіями, патріотични-
чи і гуманістичними, я^кли-
кав Б. Гомзин любити Укра-
ЇЧу. вірити у її відродження і 
прийдешню славу. Вони ак-
туяльні й чині, бо НЇЄ й чосі 
4VTH в них далекий відгомін 
бою і ще жиимй п них голос! Винницька. Марта Даниле 
в о я к а - Љ і л о с о Л а . щ о і 8 " 4 ' . ? ^ ^ Муракамі — япон 
чя смсугельному побойовиіці 
че склав збпої. 
. Як публіцист виагупяс чол-

UOBHIfк Гоміин під псевіоні-
jjaMir МяР^да.Бурянйни, .Lljp-
вого Скоцороди (Newftvin-
"?гяп). Його ..Єретичні їўм` 
кн" і „З щоцртгника", що чру-
куютьс^ в ‚.HI.TT4xv Перемо-
ги" і „Віснику" ООЧСУ — це 
блискучі памфлети - есеї. В 
яких автор шукас синтези на-
ціонального світогляду 1 гіо-
п%'шуп болючі проблеми суѓ 
спільно - громадського і полі-
тичного життя. В пих есеях. 
насіпіених теппккм сапказ-
чом чи перейнятих тонкою 
іпоніпю. Борис Гомзин з од-
чпкочою УВАГОЮ а н а л і з ў е 
^Ібні еміґрпційні спрапн. пн-
тання світоглядопо . шілосо-
(Ьічні і сппапн міжнародного 
політичного характеру. А іде 
с вони. Гомзннові есеї.' висо-
ким зразком української луб-
ліцистичної мови.. 

В І 957 ропі аийшла в Ган-
ЧОР^ПІ. в Німеччині, книжка 
Б. Гомзина , Большевизм — 
органічне московське явище 
(З щоденника люпини, що її 
'`точіння не.розуміє, не хоче 
ябо й не може розуміти`)", в 
якій ВІН'підпав глибокій :фп-
тиці структуру московського 
комуно - большевизмў І РО̂ .-
КРИВ КОРІННЯ, з якого яооди-
лася ментальність московсь-
кнх больш'`пиків. 

Але ніколи не цурався пол-
ковник Б. Гомзин і звнчай-
ної, щоденної „малої праці". 
Знають і пам'ятають його з 
таборів нові й старі еміґран-
ти. як читав він лекції, реда-
гував у БІлефельді таборовий 
часопис „Нчша Пошта", був 
порадником і учителем мо-
лоді. 

Недавно г.нсав він у гіпко-
іронічному тоні з Німеччини: 

„Я тепер нічого вже не пи-
шу. поставив точку або. як 

Річний концерт учнів УМІ в Клівленді ‚Загальні збори чоло-
відбувалося під умілою кер- вічого хору „Сурма" 
мою педагогів. Майже всі ви-! ЛІишмш^ш U СІ 
коновці музичних творів на в vnynlnnMoaAt Па Fl# 
фортепіяні виказали: внчут-} Загальні Збори чоловічого 
тя такту, легкість і певність'хору „Сурма" в Сиракюзах, 
ударів, знання динаміки й,Н. И. відбулися 17-го черв-
рітмики, та опановану техні- ня 1962 р. , на них перевиб-
ќу укладу пальців. 

.Деякі учні більш чуттєвої 
вдачі грали з чуттям, що при-
смно вражало слухача. У ви-
щс заавансованих учнів слід 
відмітити, що через довщНй 
протяг часу гри на фортепі-
ині й скрипках, під постійною 
иермою того самого педаго-
га, проявили не лише здіб-

рано на голову и. Романа 
Шарана. 

Від 2-го лютого 1956 р. ДО-
сьогодиі гомонить українська 
пісня хору „Сурма". Оргаиі-
заційна праця п. Юліяна Во-
итовнча. який найбільше при-
чинився в початќая хору, не 
пропала, бо хористи постави-
лн собі за ціль плекати ук-

вість і музичне знання, але раінсьќу пісню та вести гро-
I любов до музики. .мадську діяльність. Під про 

Як мило слухати гру, від-;водом своїх диригентів, інж 
Дану з .чуттям, подивляти лег- И. Гапія, п-ві О. Кокодинсь-
-иість бігу пальців по кляві-'кої з Ютики та тепер Зено-
Лах, чи струнах, яких ілн-Іна Мягкого, хор „Су'рма" за 
ве краса тонів і повна гармо-
віл. І якраз добра техніка 
виконання музичного твору, 
створюо у слухача красу мс-
лодії, вартість твору, та по-
жяття про музичну здібність 
ииконавця. що можна було 
бачити в заавансованих уч-
Иів: скрипка — Галина Стрі-
і̂еаь, фортепіян — Марта Са-

вчук, Олюнька Внншщька. 
уксана Грушкевич, Джіні Му-
ракамі а особливо Jrop Тур-
члнсаич. 
й Якщо вони продовжувати-
муть музичні студії на буду-
t̂e з таким завзяттям як до-

`тепер, то можуть дати зало-
РУКУ, Що стануть в ряди но 

Гук, Ольга Калушќа, Таня! 0 ^ УФаїнеької музичної ќу-
Єзерська, Галина Яцишии, ^ЬтУР" 
Андрій І Соня Павлпшив, Да 
рія Далнлишин, Роман Гдо-
говський, Стефан Сагайдак, 
Ігор Квіт, Аниа, Рома й Юрій 
Фаріон. Дзвіня й Чічќа Ор-
ловські, Марія й Галина Ма-
люци, Христина й Ліда Ку-
слка, Богдан Піхурко, Рости-
слав Мельник, Люба Росул, 
Юрій Ломницьхий, Дарія Ру-
спи. Ярослав Сивий, Б. Фе` 
бенич, Ліда Бодввр, Юрася 
Стефаник. Ярослав Пан а с, 
Петруся Собчак й Юрій Ма-
когін. 

В другій частині попнсуваї 
лися заавансовані Олюнька 

ќа, Мирослава Баслядинська, 
Орест Василюќ, Оксана Гру-
шкевич, Марія Сидір, Марта 
Савчак. та Ігор Турчиневяч 
— фортепіян а Катгмг Шоч 
лудмѓсг; 'та' Галнйа'^Стріле'ць 
- екрипка. 

Початкуючі й середяо за 
авансовані учні проявили ба 
гаго музичних здібносте`й. Це 
було наявне, що вивчення ви. 
конуваннх, музичних творів 

ќагав колись військовий стар-
шина і-го Уральського коза-
чого полку. Коли відходив на 
сталу .,льґоту": „Службу Ио-
го Величества на крючок!" 
А ось забаидьорнлося мені 
написати прикладене при цьо-
му. Може по смерті моїй це 
надрукують. Це буде ніби 
голос з того світу . . . " 

Гірка іронія, що кристься 
в цих словах — зрозуміла. 
Довгий, небезпечний і дуже 
болючпй шлях — і завжди 
попереду! — зверстав пол-
ковник Борис Гомзин у сво-
г.му житті. Чимало ураз, до-
шкульиих колючок і глнбо-
ких рай залишилося в його 
гарячому серці. Тож поба-
жаймо йому з нагоди його 
75-ліття ще довпіх років жнт-
тя і плідної праці, побажаймо 
йому, щоб горів — не вгасав 
його дух. щоб не занепадали 
його фізичні снлн. 

В. Лавнлеико 

. Скрипковий відділ виказав 
ў дітей мале заінтересував-
н:і. Можливо, що скрн^ка. 
як найтяжчий музичний ін-
йтрумент до вивчення техпі-
ки підтворюваивя чистого то-
ну в кожних позиціях і то-
націях, в чому то краса й мнс-
тецтво у грі на скрипці, не 
вўміла приєднати собі охо-
чи.ч до науки. 

час свого існування запнсав-
ся гарними успіхами у куль 
турному житті нашої грома 
дн. беручи участь в різних 
імпрезах, академіях та кок 
цертах. І сусідні громади в 
Ютиці, Обурн, Крговз, Гер-
кімер. Боффало і інші, часто 
втішаються мистецькими висЧ 
тупами нашого хору. Хооис 
ти виконують цей почесний 
обов'язок сумлінно і жертвен-
но, як пристало на свідомих 
громадян 

Сьогодні хор „Сурма" мас 
35 співаків. Спеціальну по 
дяку належиться зложити па 
ні Хрнстнні Чорній з Ютики 
за фортепіяновнй супровід та 
пп. Я. Сокирникові, L Весо-
ловському, М. Косянові, і М 
Ватпнпшинові. які мешкають 
т Оборн (віддаль ЗО миль), 
але з любовн до рідної піс 
ні вони підсилили хор і зав 
сіди являються на пробах 
і пнступах. 

ВІРИМО, ЩО під вмілим го-
ловством п. Романа Шапа-
шч. ппи співпраці і зусиллях 
ХОРИСТІВ, мистецький керів-
ник п. Зенон Мягквй пііпе 

ще вище хороге мпстец 
Коли добро дитини лежить _ 0 ‚Сурми", бо його зяан 

на серці кожному з батьків. 
а ще в теперішніх часах, де 
ззовні чигають на неї від'см-
иі аяхоев‡ впливи, даймо дн` 
тияі змогу зайнятися чимсь 
благородним. 
., Посилайте своїх дітей на 
науку музики, бд вона ушл"я-

3 НАШИХ БУДНІВ 

СОЮЗІВЦІ В АЛЬБОЯ ^ ^ ^ 
він міг би, як американсь` 

хетнюс людину, приходіть на и с г о вбивці 
Jx конц,ертові виступи,.,сл'Д" 
куйте загх поѓтупаяги в'нау-
ц#Р1та''-відкртѓвайШ в- пик' Уу-
знчні таланти. `'``"`` "r"T- г 

Перед УМІ в КлінлеПДІ 
1963-го року 10-ліття йо-
го існування. За дев'ять літ 
своєї праці, педагоги — музв-
ки'` зуміли вдержати- У МІ 
на3 відпойідній висоті музнч-
ЙоЃ школи' з ` поважним чис-
лом учків. Кожного року с 
щораз кращі успіхи в науці. 
та'краща поведінка учнів на 
концертових виступах. Це по-
знтивний внслід виховно-%гу-
зичної праці педагогів. 

Тому, свосю співпрацею до-
поможім гідно відсвяткувати 
в слідуючому році ДЕСЯТИ-
ЛгТТЯ УМІ в Клівленді. 

Маріян Д у б 

ня t любов до українсько^ 
пісні ВІДКРИЮТЬ йому HOBJ 
перспективи. 

На загальних Зборах ухча-
лено на добродійні цілі:Ми-
нуло два роки з дня схерти 
ел.. п- Степана Баидери і сто-
мо пеоед близьким процесо? 

Џ Біля Осиавріі; в Західній 
Німеччині застрайкували робіт-
ники у великій фабриці паперу. 
Коло 400 страйкарів забльоку-
вали цлях до фаЛрнки нянтаж-
ними автами та намагались пс-
перевертати авта стройкодомів. 
На цьому тлі прийшло до за-
тяжннх бійок Між прихильника-
ми то противниками страйку 
J Џ 11-го вересня рькетя „Ма-
рінер II". яка летить в напрямі 
до Венерн, попри яку мас леті-
ти іГ)-го грудня, була віддалена 
від Землі на 2.500.000 миль. Ця 
147 - фунтова ракета передас 
правильно ясні радіові сигнали 
на Землю. 

Німецький уряд признає відшкодування і випла-
чус його українцям, які перебували в Німеччині в 

таборах та почувають себе пошкодованнми. 
Реченець прохань кінчається: 

в ГРУДНІ цього року. 

„САМОПОМІЧ" 
136 Essex Street — JERSEY CITY, N. J. 

уділятиме фахових порад: 
в ПОНЕДІЛОК І СЕРЕДА—-від год. 6-9 веч. 

П'ЯТНИЦЯ — від ѓод. 6:8 веч. 

iVb+AS+r++^+AS^rr+AAA++^+AS4b 
УКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ГРОМАДА в НЮ ЙОРЌУ 

— в л а ш т о в у є — 

в днях 29-го і 30-го ВЕРЕСНЯ 1962 року 

ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТА 
В ПРОГРАМІ СВЯТА: 

Субота, 29-го вересня: 
ВЕЛИКА ОСІННЯ ЗАБАВА 

Субота, 29-го вересня: 
ДОПОВІДІ і ДИСКУСІЇ. 
Ті`ма- ‚Українське ггудгнтс-пю після 2-ої СвІ-
тпіті ВІЛни" — мір.' К. СЛОТУЌ, порупішк 
ЎПА., ХОМА, д-р В. ГО.ІУБННЧІІИ. 
Початок: год. 12:00. — Український Інститут. 
791h St. A 5th Ave.. New York. 

Неділя, 30-ro вересня 
БОГОСЛУЖКННЯ в українських 

Оркестра „АМОР". Стрій вечірній. 
ВСТУП: SXOO- Початок: год. 9:00 веч. 
У ЙДІМ — N2 2nd Ave.. Now York. 

церквах. 
КОНЦЕРТ 
jONJOR HIGH SCHOOL — Ave 
початок ѓод. 8:30 йрчора. 

В A 6th St. 

ПРОСИМО 'УКРАШСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО І СТУДЕНТСТВО ПРО ЧИСЛЕННУ УЧАСТЬ. 

— на кошти ппо-
рссу 1^ дол.; Діяльність А^Ц 
зпггюжус російсько^вольгас"і^-
і4п !̂!ШеоІ̂ л1аміі̂ , і. .fa 
ретьея за розподіл Сопстсьіго.' 
ро Союяу на слмостіптл' лс^к 
жавн. і на цю ціль 10 лол. 
За нами роки ловгогб ПРТ^ 
б^,вaння на `чужині, а моѓя. 
яи і братів —і дивізійвикіп' пе 
упоряді{оваяі або стоягь пе-
рец загрозою ліквідації., нл 
.Охорону Воєнних мо.гял" 
25 дол. 

Своїми невеликими жеотва-
ми. закликає хбр інші точа-
оистпа і організації склячя-
ти датки на добродГйиі цілі. 
бо ..хто помагає — Бог його 
благословить, а люди шану-
ють". Чоловічому х о р о в і 
„Сурма" бажасмо ще краще 
плекати укоаїнську пісню. 

Сиракюзовець 

У порівнянні з Батьком-
Союзом ги з Мамою -„Сво-
бодомў', Ю'Літня Союзівка 
це просто ‚$ейбіѓ', а проте 
й вона мас вже свої за-
слуги та досягнення, має 
свою історію, літ ера-
`'ЎЎУ, зокрема поезію, 
і на ювілейгик. без-
умовно, заслуговує. Може 
трохи дивним буде здава-
тися, що в цей ювілейний 
день я не розписуюсь про 
такі її здобутки, як вели-
гавий басейн си прекрас-
ний павільйон на танці 'й 
культурну розвагу, zu всі-
ми люблену ‚Веселќѓі", -і-
маюги тут на думці ‚fiapy". 
не журнальгик для дітей... 
Я хоеу присвятити цього 
фейлетона теж дуже попу-
лярній серед нашої дітвори 
фігурі, а саме собаці „Чсм-
ному", без якого, здасться. 
Союзівка не була б Сою-
зівка, а якийсь інший шма-
ток України на американ-
ській землі. 

Так, без „Чемного" годі 
уявити собі Союзівќў. Зок-
рема в найменшого поко-
ління перше питання, піс-
ля прибуття на цю оселю, 
с: ‚Мамо, а де Чемний†'' 
А „Чемний" стоїть гсмно 
на своєму пості, під Гос-
тинницею, ніби який „сов-
шел директор", в пишному 
хутрі, поважно помахуюѓў 
хвостом, завжди готовий 
послужити свосю достой-
ною, ѓобпѓою особою ги то 
до фотографії, ги під гас 
екскурсії на водоспади, ги. 
птюсто, провести когось до 
‚#исва". 

Правда, останніми гаса-
ми він не такий уже мотор-
ний, як був колись ... До 
знімки стає отягаютѓь та 
позіхаюги, за `зайгика.ми 
по лісі нерадо ганяється 
довгими проходами не за-
хоплюється, зате любить 
повше поспати в хпподклі. 
Не ;іиво: „Чемний' теж 
уже майже`ювілят. Істо-
цик Союзівки. п. Степан 
Дембіиький. обпахнвал. urn 
на ‚людський^ патнок 
: чвмцом-и" вже стик Ній`'` 
6.Т ІЮКНі SHOZUTh mrownii 

кий громадянин, одержў' 
вати стареѓў пенсію, яку 
собі гесно $аслузііџв у 
Батька - Союзу. 

До регі, весною `бт м -
кий момент, коли Управа 
Союзівки вже таки хотіла 
пустити його „на пенсію"... 
Одного дня зібралися пани 
менеджери ‚тобто- ‚JCeae 9 
Данилом", і стали радити 
— що робити† Собака чцо+ 
рік, то старіється, лінивіѓ, 
глухне, словом -— стає не-
$дібний до своєї служби. 
Що ж ... Треба його засту-
пити молодим. Привезли 
молодого песика, та в 
останній хвилині не відва-
жились заміняти старого 
ветерана за молодого 
хлиста! 

Данило Слободян, 
дина голуѓбиного се{ 
сказав, майже в сльозах:' 

— Як же я можу позбу-
тись Чемного, коли я його 
викормив, вихухав, на ру-
ках виносив від ось-такого 
малого цуценятка†.. 

— То правда, —- помахав 
головою Володимир Кеас. 
— Я теж не маю права йо-
го усувати, бо він тут цеє' 
шс урядує від мене. А 
.Лис Микита" зарахував 
його свого гас`у до Управи 
Союзівки... 

З їх опінією погодився 
також пан Берізка, і на то-
му стало. Молодого нас лі д-
ника відіслали назад до 
Елізабєту, а „Чемний" за-t 
лиіииеся далі на посаді 
„совшел директора" Сокь 
зівки. Так і діждався він 
щасливо її 10-ріггя, і, %к 
заслужений працівник, на-
певно візьме угасть в юві-
лсйчих святкуваннях та у 
ві'борах ‚Міс Союзівкиѓ. 
Хто зна. як добре піде, то 
може діждеться і свого 
алагмиго ювілею†., А 
може діждатися, й тцкдго 
щасливого і ра#Іено$о мо-
Менти, коли разом з паном 
Дембіиьким буде відкри-
вати Дім Старців на СОЮ" 
зівці^.. 

І к # р 
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'УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА: " Ц Е Р К В А " ^ 
СЙ. АРХ. МИХАЇЛА 

іфк ЦолюмбіІ Квсміо і По-і .і пул. в Геммоцд, Іпдіяка 
буде статкувати 

в НЕДІЛЮ, 16-го ВЕРЕСНЯ 1962 року 

25-літиій ЮВІЛЕЙ 
ЗАСІЮВАННЯ ПАРОХП 

з наступною програмою: 
Ѓод. 9:00 ропо ПроцесІЯниа похід І привітання Внсоко-

преосвящсниого Владики ІВАНА. Митрополита УШХ 
в США: 

Ѓод. ЗЛО по пол. МОЛКБЕНЬ і ПАНАХИДА ПО помер-
ших парохіпиах; 

Год. 9:30 рано СВ. ЛІТУРГІЯ Апхнопейським Чиномѓ 
Год. 5:90 по пол. ЮВІЛЕИНИП БЕНКЕТ з мистецькою 

програмою, п опісля ЗАБАВА :І ТАНЦЯМИ. 
Проситься ШаноВие Громалпнпгпо про чисельну участь, 

о. ПАВЛО ДЛРМОЦЬ, парох 
та ідеРКОВНИИ ЗАРЯД 

ЗБІЛЬШЕНІ ДИВІДЕНДИ! j 

річно 
КРЕДИТОВАНЕ, 
АБО ПЛАТНЕ 
2 РАЗИ В РІК. 

Починаючи 1-го липня 1960 p. ^ j 
^ Ощадності, забезпечені до $ 10,000. 
# Гроші, одержані до 15-го ВЕРЕСНЯ 1962 року, будуть 

процентувати нові дивіденди від 1-го ВЕРЕСНЯ, 
в Радо приймаємо нові конта, від $ 1.00 вгору. 

IRVING SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

126 MARKET ST. JA. MAIN) PATERSON, N. h 
Відкрито ЩОДЕННО — від 9-ої рано до S-ої по полудні. 

Також у П'ЯТНИЦІ — від в-ої до 8-ої вечора 
ДЛЯ ВАШОЇ ВИГОДИ: 

ОЩАДНОСТЕВІ КОНТА — РІЗДВЯНІ ОЩАДНОСТІ — ВАКАЦІИН1 — ЃТЛО-
ТЕЧНІ ПОЗИЧКИ — ПОЗИЧКИ НА ПОЛІПШЕННЯ ДОМУ — ПОДОРОЖНІ 
ЧЕКИ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ — ПРИЙМАННЯ РАХУНКІВ ЗА ГАЗ, ИЛШС 

ТРИЌЎ І ТЕЛЕФОН — ВОГНЕТРИВАЛІ СКРИНЬКИ. 



Ч. 177. 

а П Р А Ц Я а 
Џ HELP WANTED MALE а І 

Машиністи 
Праця у фабриці моделів. 
Досвід при праці моделів, 

також 
SHEET METAL 

Механіки досвідчені. 
1-шоклясні машиністи з 

досвідом. 
SPECIALTY ELECTRONICS 

131-41 — 39th Avenue 
Flushing, L. L 

# П Р А Ц Я m 
a HELP WANTED FEMALE a 

ФАБРИЧНА ПОМІЧ 
Olaziers, saw men, punch press 
experienced preferred, but not 
necessary. Good hours, steady. 
KAREY PRODUCTS CORP. 
180 Terminal Dr.. Plainview, 
. . Exit 38, 

Korthern State Pkway. 

ГОСПОДІЇІ1Ю 
прийме родина професіоналіс-
гів. Догідні умови праці, добра 

платня, окрема кімната. 
Зѓолотоїпя слати на адресу: 

Р. О. Box 41 
Маѓсу, New York 

ДО ПИСАННЯ 
НА МАШИНІ 

на кільки годин. 
зі знанням -

‚хзсіЛської. української, поль-
ської мов. 

ORAMERCY SHIPPING CO. 
118 Е. J28th Street, Room 906 ! 

NEW YORK. N. Y. 
! f 

Зі спорту r 

МЕХАНІКИ 
до обслуга автоматичних 

(на гроші) машин до сухого 
чищення. Мешканці Меггіск або 
окияичіі Побажані з досвідом 
д о машин до прання. Досвід в 
електриці 1 механіці. Платня 
відповідно ДО досвіду 1 знання. 

Потрібно авто. Тслсф.: 
UL 8-0123 

ELECTRONICS 
СоП winders, assemblers, wirers, 

testers. 
Постійна праця. 

ІІобажшіі з досвідом. Інформ. 
щоденно 10-4 по пол. 

COLUMBIA TECHNICAL CORP. 
24-30 Bklyn-Queens Expressway 

West 
Woodside 77, N. Y. 

ФУТБОЛЬНІ З М А Г А Н Н Я 
УКРАЇНСЬКИХ ДРУЖИН 
в НАСТУПНУ икдсію 

..Т р н а у б", Фі.ін дельфін — 

. ‚ Ч о р н о м о р с ь к а С І ч". 
Нюарк, мистецькі змагяніг 
Американської Ф у т б о іьно 
Ліги відбудуться в неділю, I f 

І вересня 10tJ2. о ѓод. 2.30 п 
і полудні, на грищі Анронбавнд 
І Філд при ІЗ і л с о н Е в н ю 

в Н ю а р ќ у. 
Це пе;.ші змагання ‚‚Чор-

чоморськоі Сі-іі" в професій-
иій Лізі та перша мистецька 
тустріч цих передових укра-
`асьхнх дружин на Сході 
З Д А . 

MAINTENANCE MEN 
Знання столярства 1 накривання 
дахів до городових алартамсн-
тів Dougiaston околиці. 5 днів. 
40 ЃОД. ТИЖНИЮ. Почат. платня 
$73.80 4- всі бенефіти. Також 

потрібно добрих фахових 
МАЛЯРІВ 
ВА 9-7822 

а тижні: 9:00 до 5:00 по пол. 

ОПЕРЕПТОРКИ 
Досвід при декоративних по-

душках "WELTING". Добра 
платня. Постійна праця. . 

Прасшіі умовний, 
Тслсф. цілий тиждень. 

PUROFIED DOWN PRODUCTS 
CORP. 

1027 Metropolitan Ave- Bk'lyn. 
EV 7-7677 

Marine 
Engineers 

PERMANENT POSITION 
Oceanographic Research 

Vessel Dtesel Electric 
U.S . LICENSE REQUIRED 

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

and Third Assistants 
Phone PORT CAPTAIN 
COLLECT PALISADES, 

New York 
(914) ELmwood 0-2flon 

t — — — — — — f — — 
ВПРАВНА УКРАШСЬКА 

МАШИНІСТЌА 
цо добре вміс писати на укра-
інськін 1 мас деякий досвід у 
писанні на англійській машн-
ііах, потрібна на постійну пра-
цю. Побажане знання украінсь-
:оІ стенографії. Зголошення із 

поданням віку, освіти та ќвал і-
фікацін, слати на адресу: 

Р. О. Box 76 
JERSEY CITY, N. І. 

В — — — — О — — — — t 

===== w^s ЗБОРИ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

СУБОТА. 
15-іх) ВЕРЕСНЯ 1962: 

ВУНСАКЕТ. Г. Ай. МІСЯЧНІ 
Збори Т-ва ..Запорозька Сй". 
Відд. 201. в год. 7:00 вечора, 
в пь`рохіяльиій залі. ПІД Ч. 74 
Геррес Евеню. Проситься 
всіх членів прибути. — Є. Те-
пер. фін .секр. 

П Ѓ Л И Н 
MALE A FEMALE 

Потрійно 
СУНЕРШТЕНДЕНТА 

До гарної авшпсаяеваі дільниці 
у 4аяяшінгу. 

35-род. дім, оливне огрівання 
Мусить мати досвід — загальні 

П І поправки. 
Телефонувати: Mr. Nick Diack. 

8-3696 - вдень 
9-7477 — вечорп 

Ф А Б Р И К А 
А В Т О В И Х Ч А С Т И Н 

One cylinder borer and pm and 
valve fitter and one bearing litter. 

MOTOR ASSEMBLER. 
Must ‚know bow to hand scrape 
andr n f shafts, pistons, valves, 

seats, etc. 
VANCURA 

3221 Northern Blvd., L.I.C. 
ST 4-7650 

ПОТРІБНО 

КУХАРЯ 
ПРИБИРАЛЬНИЦІ 

до праці 
на СОЮЗІВЩ. 

Може бути також подружжя. 
Голоситись: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSiN 
ESTATE 

Kerhonksoo, N. Y. 
Telephone: 564І 

ELEVATOR OPERATORS 
40 г о д тижяево — $60.00 

плюс бенефітя. Personnel Dept. 
THE WILUAMSBURG 

SAVINGS BANK 
1 Hanson Place, Brooklyn. N. Y. 

Від 9:00 до 3.00 P M_ 

SIDING MECHANICS 
WANTED 

Треба мати власні знаряддя. 
ASBESTOS and INSULATED. 

Багато праці для ааінтересова-
ного чоловіка в пості ftuirt праці 
Добра нагода для відповідного 

SUPERIOR 
HOME DEVELOPMENT CO. 

512 W. Mcrrick Road 
Valley Stream, L. I. 

Телеф.: 
VI 6-8220 або LO I -8222 

Бен 

Festival 
Restaurant 

MADISON SQUARE 
HOTEL 

40 East 26th St., N.Y.C. 
Tel : MU 3-2928 

Власник литовець V. Steponis 
Топулярне місце зустрічей 

І для українців Дві залі для 
і весілля ft інших нагод. 

ЕВРОІІЕПСЬКІ 
СТРАВИ і НАЃЃЙТЌИ. 

ПОДОРОЖУЙТЕ через 
COSMOS 

найбільш досвідчено 
ЃЛОРО ПОДОРОЖЕЙ 
і ТУР на ЎКРАШУ, 

с о в є т с ь к и и СОЮЗ 
і СХІДЬЮ ЕВРОДУ. 

ТЕПЕР а НОВА 
ПОДОРОЖ до монголи 

через COSMOS 
Відвідайте споіх кревних у 
всіх частинах Сов. Союзу. 

COSMOS 
допоможе спровадити 

Вам своїх кревних з Сов.. 
СОЮЗУ І СХІД. Европн. 

За всіма ^формаціями 
пишіть а So телефонуйте: 
COSMOS TRAVEL BUREAU 

45 W. 45th Street 
NEW YORK 36, N. Y. 

Phone: Cl 5-7711 

НА СВЯТА 
-кора, гарантована посилка 

ПАКУ НЌІ В-ДАРУНКІВ 
до всіх частин Сов. Союзу . 

через 
COSMOS PARCELS 

45 W. 45th Street 
NEW YORK 36, N. Y. 

Phone Cl 5-7905 

^ c :^ Н Е З В И Ч А Й Н І 
М О Д Н І Ф У Т Р А 

O ta замовлення - псромоде S 
люяания - иаправи. 

ППЛАЩІ. ЖАКЕТИ. СТОЛІ с 
II Н ІЛКПАПНІ пиконаннч. , Ц 
П A. EDELSTEIN A SON Є 
і!752 Broadway (8th St.. 4th FL) П 
і New York City GR 7-2922 Ц 
ўВідвідайте кашу фабричну 
о 'аа-тгав-" Засновано 1937^ 

УКРАШСЬКА ФІРМА 

RPM Auto Body ., 
451 Fairmnunt Avenue бл. Sprint{fidil Ave і Bergen St. 

_ NEWARK,' N.. J. ! — BI 8-2739 

черса: Вігсп.тайте ПАКУНКИ-ДАРУІ 
PACKAGE EXPRESS ft TRAVEL 

AGENCY, INC. 
46 VVHITEHEAD AVE. — SO. RIVER, N. J. 

Tel.: CLifford 7-6320' 
Наша добре відома компанія внснл;и ПАКУНКИ на 

УКРАЇНУ. БІЛОРУСЬ й інших республік СССР. з оплаче-
ним тут митом. 

Ці ПАКУНКИ пчпілпсться прямо з пошти в So. River. 
Всі пакунки ЗАБЕЗПЕЧЕНІ, а достава ГАРАНТОВАНА 
Висилаючий одержить посвідку з пошти, як також повідом-
лсння скорсЛ достпви. 

В цьому відділі мас великий НИБІР різних матсріп.тв 
й іішііж товарні, досконалої я кости, по умірітгч?нх цінах. 

Пакунки приймаѓться п СЛ'ІМ)ТУ і НЕДІЛЮ п год. 
0:00 ранку — 4:00 по пол. Для наших гостей ЧЕМНА та 
ВВІЧЛИВА обслуга. 

Висилайте Ваші ПОСИЛКИ-ДАРУНКИ 
через найстарше 

УКРАЇНСЬКЕ ВИСИЛКОВЕ БЮРО 
в НЮ ПОРЌУ, 

тепер під назвою: 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd AVENUE — між 8-9 вулицями 

NEW YORK З, N. Y. 
x - - .. . . Те).: GR 5-7430 . .. 
Посилки опаковусмо 1 висиласно прямо з вашого бюра 

Н`'і Від ліцеИцДсю: 
PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AOENCY. 

-ДОС?АВУ ПОСИЛОК ГАРАНТУЄМО осовисго 
І ПОВНІСТЮ. 

Пь-` НА СКЛАДІ магмо кольосіяьнии вибір МАТЕРїЯЛІВ. 
СВЕТЕРІВ, ХУСТОК. ШКІРИ та`'всього Іншого, потрібного 
для висилки, по КОНКУРЕНП.ІИНИХ ЦІНАХ. 

Рівнож прнАмагмо ПОШТОВІ ЗАМОВЛЕННЯ з-поза 
НЮ ИОРКУ та Інших стсйтів. 

Користаючи нашим довголітнім досвідом, ми доложи-
мо всіх старань, щоб Ваші посилки були для Вас найде-
шевшимн, а для Ваших Рідних найбільш корисними. 

Бюро відчинене: 
ЩОДЕННО — від 8:30 рало до 7:00 вечером, 

а НЕДІЛІ — від 9:00 рано до 8:00 по пол. 
САіѓ'і РОМАН ГАНКЕВИЧ — власник. 

REAL ESTATE 

НА ПРОДАЖ 
КРАМНИНИ ДЕЛІКАТЕСЌИ 

Продасться 
КАВУ. ЧАИ. КАНАПКИ, 

ПЕЧЕНІ КУРИ і РЕБЕРЦЯ. 
Заінтересованих щюснться 

дзвонити 
AL 4-5652 

WILLIAMSTOWN, N. J. 
НА ПРОДАЖ 

КУРЯЧА ФАРМА 
на 12,000 курей, в ціл. аптома-
тична -}- влаштування, шних-
лір, 11 акрів + 7-кіміі. дім. га-
раж, веранда, меблі. Air Condi-
tion, холодІльня, пральня, олнк-
не огрівання на гарячу полу, 
елсктр. кухня 1 т. д. 52".54)0 

Телефон ўвати: 
NA 9-8431 

HIGHLAND PARK Section 
в-род. дім. 

мур., наріжний, в доброму по-
ложенні. Добрий прихіл В ДО-

сконалому гтані 
AMERICAN HOME REALTY 

ЛІ. . Іеинцм IIII 
. Tel.: Hickory 1-5220 

ASTORIA, L. I. 
З-поверх., мур. ДІМ. 

2 апартаменти по 4 ' 3 кімнати 
-)- студіво апарт.. ґараж в пар-

тері. Зараз до вдйняття 
Ціна — S34.9O0 

A. J. ORETSCHEI. 
35-09 Brodway, Astoria, 

AS 8-2000 

HELEN'S 
B R I D A L 

S H O P 
П2 Rranford 

Place 
NEWARK .1. 

New lersev 
(n lligli St. a Snrincfield Ave.) 
о ІПЛІОБНІ СУКНІ 
m (ЎЌНІ ДЛЯ ДРУЖОК 
т ГРЛДУЛИ.ИПН СУКНІ 
л ВЕЧІРНІ 
Воі сукні виколўіѓться на за-

мовлення па місці. 
Ге ієна МАТУШЕВСЬКА 

ТѓІ MArkL-t 3 1880 

Німецька ВИНАГОРОДА (компенсата) 
Примусові робітники, як також ті, що були арсштоиа-

ігі, уп'я.'шсиі нацистами, або держані в таборах праці чи 
КОНЦЄіГграцІЙНИХ таборах під час ВІЙНИ, і у висліді цих пс-
рсслідуиань :.алн!і!іілись каліками аоо хворими Ч:чіоть 
тепер право вимагати підшкодувалня від иімецько-о уря-
яу і мають прапо на пенсію, яка покриватиме минуле 

Офіційна дата на зголопіення відінкодувань 
КПГШТЬСЯ В ГРУДНІ 1062 РОЌЛ. 

Іпформацілмн. приготуванням п а р ѓ 
і гігідно і німецькими власгямк го-

За беаплятиими 
і вкповнсшшм сирні: 
лоснтнсь до: 

German Compensation Вигєсо 
at Fregata, Inc. 

509 FIFTH AVENUE — NEW YORK 17, N. Y. 
Room 604 — Tel.: MU 7-0474 (5) 

ПАЧКИ - ДАРУНКИ ДО КРАЮ 
PACKAGE EXPRESS ft TRAVEL AGENCY, Inc. 

(Licensed by U S S R) 
ДОСТАВА пачок ГАРАНТОВАНА, а також підпис відборця. 
Для вигоди клієнтів при канцеляріях нашої фірми великий та 
різнородний вибір ТОВАРІВ НАЙКРАЩОЇ ЯКОСТИ. Фірма від-
крнта щоденно від 0-ої ѓод. ранку до 6-ої веч.; в суботи і неділі 

від 9-ої ранку до 4-ої по пол. 
НАІІП ВІДДІЛИ: 

BROOK І YN. N. Y. — 1530 Bedford Ave. (cor. Lincoln Place) IN 76465 A IN 7-7272 
NEWARK, N. J. - 312 Market Street Ml 2-2452 A Ml 2 1681 A BO 9-69H2 

TRIDENT 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

MM Wal lltf Sirrci, CHICAOO t. %инов TtH 

АКРИ ВИСОКО 
СУ'ХО $749 

Акуратно поміж New Sunrise Highway Extension і New York 
to Riverhead Expressway. 

Недалеко нова фабрика для шукаючих праці. Висока 
ПОтенцІяльна вартість грунтів на Лонѓ Аяленді вкалуг. 
Відразу купцепі. т о варта інвестувати туди таку низьку 
ціну. Земля, яку ми продали 5 рііків тому, за $оу за акр, 
коштўе тепер по $3,000 за акр. Не пропустіть ціг.і золотої 
нагоди. ГНВЕСТУПТК НЕГЛЛНП' 

$49 ЗГОРИ — по $10 МІСЯЧНО 
Зраііковнп „бонг`пло" при Jericho Turnpike, Rt- 2в- — Я miles 
past Smithtown. Also NEW OFFICE on Jericho Turnpike Rt. И . 
— 1 mile east Of Smithtown Bypass A 376 Jericho Tpk., Selden. 

K. H. LEEDS 
300 Hawkins Avenue — LAKE RONKONKOMA, L. L 

L I. 

Увага! Увага! 
НОВОВІДКРИТА 

Б Е Н З И Н О В А С Т А Ц І Я 
T E X A C O 

Робимо автоматичні трансмісії, генеральний ремонт усіх 
родів авт, гарантуймо :ід свою роб'оту. Наша каправа охоп-
люс все, включно з елсктрнчііістю. Ремонтусмо вантажні 

„троки" і „дізель" машини. 

J. 8t G. Service Station, Inc. 
265 BEDFORD AVE. — BROOKLYN, N. Y. 

(ріг N. 1-ої вул.) 
Tel.: EV 7-8304 

OCMH МІІХДЛІ.ЧЛК І Григорій КОНДЗЬОЛА 
власники. 

I MANUFACTURER 
j OF FINE FURS 
І 259 West 30th Street 
5 NEW YORK I. New York S 
і 3rd floor — Bet. 7 A 8th Ave. і 
4 I Block from Pcnn. Station f 

Phone: CHickerinR 4-0613 tf 

?WOMANS BEST FRIEND{ 
- FURS — 

і We carry all types — COATS{ 
JACKETS STOLES, etc.J 

4We also make to ORDER — і 
REPAIR — REMODEL. t 

STORAGE. J 

і ѓд tTMtMf stoat 
48 E. 7th SL 

TeLT OR 3-3550 New York City 

ШКІЛЬНІ книжки 
у ПОВНОМУ ВИБОРІ. 

Жадайте каталог 
АРКА. 

ш Р О З Ш У К И а 
Розшукую 

н. СІЌ`ЛЌ СТКФЛНІЮ 
(дівоче прізвище І, 

чародж. 1906 p.. правдоподібно 
' Стяииславові. доньку Фран-
Иіпки і Ігнатія. Љ'же прошу. 

что знав би про неї, або вона 
сама, зголоситися на адресу: 

Mr. IL KRYLOWECKI. 
8 Northsidc Avenue 
Sooth River, N. J. 

Р І З Н Е 

ФАРБИ 
Найкращої якостн фарби, зна-
ноі марки PitteburRh A Baker та 
всі додатки до малювання, ді-
станете зі знижкою, тільки в 

ОДИНОКІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ КРАМНШЏ 

-685 Springfield Avenue 
(ріг 18-ої ВУЛИЦІ) 

NEWARK, N. J. 
T e l : 373-1180 

ПОЩО ТРАТИТИ ЧАС 
НА ПИСАННЯ АДРЕС? 

П Е Ч А Т К А 
адресова S лінії 

з пересилкою $2.00 

(взір печатки для товариств) 

Такі і подібні ПЕЧАТКИ 
виробляє . -

Roman IWANYCKYJ 
2883 Wilkinson Avenue 

BRONX 61. N. Y. 
і Телсо^он вдень: ТА 3-8407 
І везерон: UW 3-2035 

УКРАШСЬКА 

КРАМНИЦЯ 
жіночої, мужегькпі І дитячої 

ґаллнтеріі. 
Обрусн. постелеве білля, всипи, 
Зілі полотна, нитки DMC. свете-
он. хустки, вовняні І катонові 
матерії Ціни низькі — ввічли-

ва обслуга. 
WILLIAMS DRY GOODS STORE 

683 Springfield Avenue 
(ріг 18-ої ВУЛИЦІ) 

NEWARK. N. J. 
Tel.: 373-1180 

Будете поінформовані,,що ді-і 
сться в краю, слухаючи Ев^ 
ропу на короткі хвилі. Ѓа-' 
рантусмо відбір. HuACLibontil 

вибір в НЮ ИОРКУ 
НІМЕЦЬКИХ HI-FI 
РАДІОАПАРАТІВ 

НІ П A MAONETOFON 
Прода:к І обслуги в руках 

німецьких спепіялістів 

GERMAN HI-FI 
MANHATTAN 

1574 3rd Ave (88 SL) 
AT 9-6677 

СПЕІДІЯЛЬНО ТІЛЬКИ 
3 jtl-Il. 

TELEFUNKEN 
TAPE RECORDER 

-ІО-вО'ѓ знижки від ціни 
в каталозі. 

ХАРЧОВІ 
ПАЧКИ до УССР 

20 фунт, вудженого 
беакону $34.50 
Всі кошти заплачені. 

ІНШІ ХАРЧОВІ ПАЧКИ 

Package Express 
1530 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. 

iJr-Hr :. IN 7-7272 . 

ДО В И Н А П М У 

5 великих КІМНАТ — 
АПАРТАМЕНТ 

ш Нюарку, Н. Дж. 
$50.00 місячно. 

Тсл. від 10 oaimv по 5 по пол. 
WA 6-3990 

Купуйте в підприємствах. 

що оголошуються 

в „Свободі" 

а FUNERAL DIRECTORS m 

Theodore WOLINNIN, Inc 
Директор 

Похоронного Заведений 
123 Enst 7th Street 

NEW YORK. N. Y. (9) 
Tel : OR 5-1437 

ГЧ-)ЛІДНА ОБСЛУГА. 

Lytwyn Іь Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECIOR 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА 
Oar Services Are Available 

Anywhere in New Jersey 
801 Springfield Avenue 

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

ESsex 5-5555 

I HU ЩВ ЧЛЏ^РЧЩГЩЯРШГ 
Шліть ГРОШІ до КРАЮ 
Т І Л Ь К И GRAMERCY 
дас. Вам 
ф ПОВНУ ГАРАНТІЮ 

Ми масмо лаЯсенс Депар-
тамснту Банків 1 Забез-
псчснь та бондовані на 
$20.000.00 

9 НАИСКОРШУ ДОСТАВЎ 
около 10-14 днів 

9 ПОВНУ ВИПЛАТУ 
ИСадних відтягнень 

9 ПОСВІДКИ ВІДБОРЦЯ 
Тільки ми видасмо ггідпн-
сані посвідки відбору на 
всі пересилки. 

Ставка: 9 РУБЛІВ за $10 
Оплата: до $36.00 — $ЗЛО 

понад $33.00 — 10% 
Спеціалісти під 1947 р. 
GRAMERCY — DepL F 

744 Broad St., Suite 925 
Newark, New Jersey 

PARCEL DEPARTMENT 
118 E. 28th S t . Suite 906 

New York 16, N. Y. 
N. Y. Telephone: MU 9-0598 

Відкрито: 
0-Л:.ЧО від її о її. до п'ятниці. 

В суботи від 10:00 до 1:00. 
В неділю закрито. 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Ланмаќться 
ПОХОРОНАМИ в СТЕПТІ 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні для ВСІХ. 

Обслуга чесна й ши'ї краща. 
У випадку СМутку в родині, 

кличте, як в день, так 1 
в ночі: 

John 
K5WALCHYK 

129 GRAND STREET 
lent Warren Street) 

JERSEY CITY 2, N. J. 
Те.: HEndcrson 4-5131 

^-
Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

оаАмасться Похоронами в 
BRONX. BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ. 
Контрольована температура 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 
Те.: ORchard 4-2568 


