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Вашинг`тон. — Цього твжня 
Конгрес вирішує кілька паж-
лнвнх законів, між ними о 
першу чергу з а к о н опроскт 
про д о п о м о г у закордоне-
зі та про повновласті Прези-
дентові зменшувати мито на 
Імпортовані із закордонних 
держав товаріѓ. В урядових 
колах побоюються того, що 
Палата Репрезентантів схоче 
значно зменшити ті суми, які 
Конгрес вже ухвалив на до-
помогу закордонові. Закони 
про вида†ќм з державної 
с к а р б н в ц і відбуваються в 
двох „ратах". Спершу КОНҐ-
рес уякілюе висоту суми, яку 
можна видати ва дану ціль. 
Після того окрема Палатна 
Комісія Видатків щераз зай-
меться тим, СКІЛЬКИ в дійсно-
сті уряд зможе видати на них 
бажану ціль. Дуже часто 
трапляється, Що Комісія Вн-
датків зменшує ухвалену вже 
Конгресом суму. І уряд боїть-
ся, що так може буде з сумою 
$4,752,000.000, яку Конгрес 
схвалив як таку, що може бу-
ти вндаткована на закордон-
ну допомогу. Тепер Конгрес 
має визначити, скільки в дій-
сності уряд мас видати з мак-
сниальної ухваленої суми. Па-
латна Комісія Видатків об'ед-
вала кілька проектів, що від-
носяться до витрати ва допо-
могу закордонові Крім зга-
даноі вже вище суми $4,752,-
000,000 додано витрати на 
Коќтреє Мяру, допомогу ку-
княським втікачам, вкладку 
до Міжамериканського Роз-
виткрвврго .Банку, до Мїжна-
родного Монетар'ного Фонду 
та ще на інші цілі. І так внй-
шло, що ЗДА мала б видати 
на закордонну допомогу в 
наншнршому розумінні рекор-

дово високу суму $8.426,529,-
000. Комісія, що нею керує 
конгресмен демократ із Лўізі-
яни Оѓто В. Пессмен, який 
неприхвильно ставиться до 
витрат на закордонну допо-
могу, тепер легше зможе 
зменшувати ухвалену вже 
Конгресом суму (4,752.000.. 
000 на безпосередню закор-
донну допомогу — військову 
і економічну. Бояться, що Ко-
місія зменшить закордонну 
допомогу найменше на один 
більйон доларів, і що пізніше 
важко є в повній Палаті 
скасувати рішення Підкомісії, 
чн Комісії. Сподіваються, що 
Сенат зможе збільшити вит-
ратн на закордонну допомогу, 
і пізніше під час узгідИюван-
ня обндвох проектів Палати і 
Сенату можна буде виторгу-
вати більше зближену суму 
до тієї, якої домагається уряд. 
Але цього року і в Сенаті па-
нують такі настрої, які 
утруднюватимуть заходи про-
урядових сенаторів. Зате в 
урядонвих колах із вдоволеа-
нам прийняли вістку про те, 
що Сенат без перешкод схва-
лить урядовий законопроект 
про торгівлю з закордонними 
країнами. Палата вже схва-
лила цей проект, який знач-
но збільшить імпорт із Евро-
пн і Японії, бо Президент 
зможе до 50 відсотків' змен-
шитн мито від прявожуванвх 
товарів. Сенат починав деба-
ти над цим проектом 17-го 
вересня. Численні проекти ма-
ють вирішити спільні Конгре-
сові конференції: фармерсь-

I кий законопроект, проект про 
'допомогу коледжам ї про йо-
даткові полегші тим, які самі 
в себе працюють і витрача-
ють гроші на емеритальний 
фонд. 

Два совєтські дипломати займалися 
шпигунством і мусіли виїхати з ЗДА 

Вашингтон. — Департамент 
справедливостм повідомив 15-
го вересня, що два совєтські 
працівники в Об'єднаних На-
ціях займалися ..незаконною 
розвідною працею" і секрета-
ріят ОН звільнив їх із праці 
після того, як Державний Де-
партамент повідомив його про 
це. Вони обидва вже виїхали 
із ЗДА. Ці совітські диплома-
ти, — це 31-річний Юрій А. 
Мішуков — перекладач в 
Конференцінній Службі ЗДА 
і 38-річяий Юрій В. Зайцев 
— працівник в політичних 
справах при ОН. Один із них 
три роки тому порозумівся з 
нюйоркськвм` адвокатом Ри-
чардом А. Флінком і пропону. 
вав йому шатнѓўисьќў працю 

в користь СССР. Флінк в поро-
зумінні з Федеральним Бюром 
Інвестиґацій погодився на цю 
п р о п о з и ц і ю . Ц. р. Мішу-
ков передав Флінкові $3,000 за 
шпигунську працю в користь 
СССР. і Флінк негайно пере-
дав ці гроші агентові ФВІ 
Флінк мав давати інформації 
про впливових членів своєї 
партії, — він є республікан-
цем. — та про працю в уря 
довнх агенціях. Про цю сяра-
ву аж тепер повідомили, хоч 
Мішуков виїхав із ЗДА ще 
перед 26-го липня, а Зайцев 
7-го серпня. Флінк зустрічав 
ся часто з совстськимн шли 
ѓўнами, давав їм деякі іяфор-
мації і діставав від- них за це 
гроші, які передавав ФВІ. 

Уряд здоров'я ЗДА 
вакциною д 

Вашингтон. — Уряд Здоров'я 
ЗДА 15-го вересня рекомен-
дував тимчасово припинити 
щеплення вакциною третього 
типу д-ра Сейбіна. яку зажи-
валося доусно. Це рішення 
запало після 10-годиниого 
засідання о к р е м и х зборів 
дорадників в справах поліо, 
яке скликав був Публічний 
Уряд Здоров'я. Головний лі-
кар ЗДА Д-р Лютер Террі 
скликав це засідання тому, 
що в Канаді Уряд Здоров'я 
припинив доуене щеплення 
вакциною д-ра Сейбіна, тому, 

Президент підписав закон про публічні 
роботи 

Вашингтон. — Президент ні роботи для підтримки еко-
14-го вересня підписав закон номікн. Досі в попередніх ро-
про те, що уряд зможе в и- І к а х ^ " схвалені канони на 

, ' , Ѓ У ? . JT виплати допомоги безробіт-
дати $900 мільйонів на публі-Ін и м п р о зменшення податків 

або був дозвіл Конгресу` на 
чні роботи в тих районах, де 
с більший відсоток безробіт-
ннх. Президент просив Конґ-
рес, щоб якнайскорше ухва-

внкористання більших сум із 
фонду на будову автострад в 
1958 році. Цю програму мав} 

лив закон про асигнування'здійснювати' і координувати 
цих фондів, щоб в найкорот- секретар торгівлі Лютер Г 
шому часі можна було поча- Гаджес. Публічні роботи зі 
ти публічні рободи. В уряде-‚цих фондів можна буде вести) 
внх колах звертають увагу на в тих районах, де число без-
те. що вперше від так звано-і робітних є в відсотків або і 
ѓо „нового розподілу" Кояг- більше всіх робітних сил кра-
рес признав фонди на публіч- Інн. j ^ 

-

Члени Коммонвелту погоджуються на 
j участь Британії в Европейському Ринку 

Лондон. — Учасники кой-, ноі спілки, то пізніше, коли 
ференціі Бритїйського Кой-J почали діяти ділові комісії. 
монвелту в Лондоні здебільша' " о н и Д і л о в о обміркували знс-
_ і ќв і втрати, що їх матимуть 
принципово погоджуються - а і І с л я ^0-1зиіяш Президент 
участь Британії в західньо- Пакістану Мохаммед Аюб 
европейському Спільному Го-1 Хан піддав думку, що всі чле-
сподарському Ринку, пряйма- ви Коммонвелту включились 
ючн ту участь як річ немнну-! до Спільного Господарського 

Иарінер II летить до Венери 
в правильному напрямку 

Пасадена. Каліфорнія. — 
Лабораторія при Каліфор-

иійськім Технологічнім Інстн-
туті ствердила 14-го вересня. 
що випущена 27-го серпня 
ракета „Марінер П" вже 19-
нй день летять в напрямі Be-
нери і що він вже перевищив 
совстську ракету, яка в 1961-
му році веліла тільки впро-
довж 18-ох днів подавати си-
ґналн на Землю, а †гісля то-
го не є відомо, що з нею ста-
лося. О ѓод. 8 вечора 14-го ве-
ресня Марінер П був віддале-
ннй від Землі на 3.067,471 ми-
лю і летів із швидкістю 6,463 
милі на годину та передавав 
сигнали на Землю згідно з 
призначенням. Марінео мас 

прилади до вимірювання кос-
мічного пилу, соняшної пляз-` 
ми і міжллянетарних піль. 
Він мас летіти 109 днів і І $ 
грудня має минати Венеру у 
віддалі 9.000 мнль. Він мав 
давати сигнали про темпера-
туру на Венері. магнетичні 
поля, мряки і атмосферичні 
умови на тій плянеті, що буде 
тоді віддалена від Землі на З‡ 
мільйонів миль. Та Марінер 
мас зробити 180.200.000 мил%і 
щоб долетіти до Венерн, 6oj 
ракета летить із З е м л і до 
Венери, Земля обертається 
довкола Сонця, а Венера та-
кож кружляє довкола Сонця 
і то з більшою швидкістю, як 
Земля. 

Інж. Осип Бойдуник, голова УНРади, 
доповідав в Ню Йорќу і Філядельфії 

„Мобілізація сил" була те-
мою двох доповідей, що їх вя-
голоснв інж. Осію Бойдуник, 
голова Української Націо-
нальноі Ради та видатний ук-

Иорку відбулася в авднторіі 
школи св. Юра і зібранням 
проводила президія з дир. Ро-
мавом Крупкою на чолі, а до-
повідь в Філадельфії відбула-
ся в залі Горожаяського Клю-
бу при вулиці Фрейќлін й її 
президію очолював п. Чуп-
рун. На доповіді в Ню Иорку 
було приявннх 200 осіб, а на 
доповіді в Філядельфії — 250. 
Доповідач з'ясував загально 
положення в Ўкраїні, ствер-
джуючи, що немає там жадної 
„відлиги" та що комуно-мос-
ковський окупант може дещо 

вў президента Ќеннеді з ми-
Вулого четверга, що амери-
канська збройня інтервенція 
проти Куби Кастра була б 

^теперішньому часі „непотріб-
на і невиправдана", атакує 
Президента за застереження, 
що це стотусться „теперіш-
нього часу та вбачас у цьо-
му звороті заповідь, що така 
інтервенція таки відбудеться 
пізніше. Тому совстська про-
паґанда не вгаває атакувати 
Америку за П ‚‚імперіалізм". 
— Зате водночас Совєтн пос-
вупнлись дещо на терені Бер-
лінської кризи, не по суті, а 

^ в Щ у ^ Х Й " - ^ Ніг Й ђ й ^ ^ 
видатний український науковець і діяч 

проф. Микола бфремов 
Ню Иорк. — Ще в середу, щиин, проф. Єфремов був ре-

повідач прийшов до висновку, 
що збройний зудар між за-
хіднім світом волі і рабовлас-
ницькою комуио-московською 
імперією є неминучий, і в ньо-
му в користь українського ви-
зволения поважну ролю може 
відіграти українська еміѓра-
ція, якщо змобілізус всі свої 
сили і на таку можливість бу-
де відповідно приготована. 
Доповідач подав цілий ряд 
конкретних пропозицій та 
можливостей такої мобілізації 
на базі Державного Центру. 
Після доповідей була ожйв-
лена дискусія. 

Преосв. Йосиф Шмондюк поблагословив 
наріжний камінь парафіяльної школи 

в Бруклині 

припинив щеплення 
-ра Сейбіна 
що були 4 смертні випадки 
після нащепления цісю вак-
цнною. Уряд Здоров'я ЗДА 
рекомендує тимчасово припн-
нитн щеплення вакциною з 
живими вірусами д-ра Сейбі-
на типу третього. Першого і 
другого типів цієї вакцини 
можна вживати і надалі. Д-р 
Террі заявив, що лікарі діс-
тануть докладні звіти про рі-
шення дорадчого комітету за 
кілька днів. 16 осіб занедужа-
ли були на поліо після наще-
плення вакциною д-ра Сейбі-
на. 

В А М Е Р И Ц І 

Вруклнн, Н. Я. — 16-го ве-
ресня Преосвященний Кнр По-
сиф Шмондюк, Єпископ Стем 
орорду, поблагословив наріж-
ний камінь парафіяльної що-
денної школи при церкві св. 
Духа в Врукллні при п'ятій 
Північній вулиці. Благосло-
венвя школи було об'єднане 
з канонічною візитацією па-
рафіі св. Духа. Владика від-
правив Службу Божу в церк-
ві, що була вщерть виповне-
на шкільними дітьми і вір-
нимн о год. 8-ІЙ вранці і був 
присутній на Службі Божій, 
що її відправив місцевий па-
рох о. декан Володимир Анд-
рушків. ПІД Час Служби Бо-
жоі Кир ' Иоснф виголосив 
проповідь ігрО значення релі-
гійних шкіл, Підкреслюючи 
те. що це Церква вперше по-
чала була дбати про загаль-
ну освіту за допомогою шкіл. 
Владику вітали представнн-
ки релігійних і світських ор-
ганізацій та відділ пластунок 
в одностроях Після Служби 
Божо! відбулось благословен-
ня наріжцього каменя, яке 
довершив Кнр Иосиф при у-
ч а с т і численних священи-
ків. Присутні були: о. Сотер 
Голнк ЧСВВ — протоігумен 
у ЗДА; о, Олександер Сте-
ранка, о. Ігумен Орест Засій-
біда ЧСВВ, о. Иосафат Куз-
мак ЧСВВ, о. Мелетій Соло-
вій ЧСВВ, о. монсіньйор Емі-
ліян Манастирський із Стем-
форду. о. Юрій Менцінський 
і о. Иосиф Рейнаровнч та два 
сусідські р И М о к а то л ицькі 
священики. Присутні були 
відділи пластунок і члени 
СУМА в одностроях та чис-
ленні гості і вірні парохії. 

Бенкет відбувся у великій за-
лі шкільного будинку, в якій 
зібралося коло 400 гостей. 
Бенкетом проводив як тост-
майстер головний предсідняк 
Українського Наоодиого Co-
юзу п. Йосип Лисогір. Ряд 
привітів почав представник 
..Провидіння" д-р Володимир 
Пушкар. Після промовляп 
від УНСоюзу п. Иоснп Лисо-
гір. Сеньйор українських гро-
мадсьхнх діячів Юліян Пав-
чак пригадував ту ролю цер-
кви, яку вона відоѓрала в 
житті бруклинської громади 
Василь Цюпа вітав новий 
здобуток українців у Брук-
лині від УНДому, д-р Ми-
рон Зарицький говорив від 
збіркового комітету. В мис-
тецькій програмі виступали 
танцюристи зі школи п. Ро-
мана Петріни і танковий гур-
тоќ СУМА — вишколений п 
Галатнном. Хор церкви св. Ду-
ха під дир. Иоснфа Рейнаро-
внча виконав композицію Ле-
онтовича „Ой зійшла зоря" 
зі сольом Лева Рейнаровичя 
який диригував цим хором 
під час співів ..Почаівська 
Божа Мати" (ком- Котка) з 
сольом пані Стефанншии. та 
..Живи Україно" Гайворонсь-
кого. Тостмайстер міг повідо-
мити присутніх про те. що 
товариства і окремі особи 
склали більшу суму на нову 
школу, в тому і $500-пожерт-
ви. Наприкінці промовив Кнр 
Иосиф. який висловив вдово-
лення з того, що такі щедрі 
пожертви складено, але він 
і дивується, чому будова цієї 
школи так довго відкладала-
ся Па думку Владики ўкраїн-

чу та стараючись тільки ви-
могтн, щоб в остаточній фазі 
переговорів між Британією і 
6-иа членами того економіч-
ного бльоку здобути якмога 
найбільші поступки для мож-
ливостей дальшого ескпорту 
до Еврогаі з азійських і афри-
канських країн Коммонвелту, 
як теж Канади, Австралії й 
Нової Зеландії. Після того, як 
у перших своїх виступах пре-
м'сри членських ‚держав Ком-
монвелту були здебільша не-
гативно чи дуже критично на-
ставлені до прнстулле н н я 
Британії до тієї західньо-евро-
пенської економічно-політич-

Ринку, але ця ідея не знайш-
ла послуху ані в Британії, ані 
тим паче в Західній Европі. 
Проте Аюб Хан поїхав до 
французького президента де 
Голя і мав а ним в минулу 
суботу довгу розмову. З усіх 
членів Коммонвелту найбільш 
опозиційно до Спільного Гос-
подарського Ринку ставиться 
афрнкансько-нуринська Гана, 
— зате деякі інші афрнкавсь-
кі держави, кол. колонії Фран-
ції, сприяють включ є н н ю 
Британії в європейську еконо-
міну, вбачаючи в цьому ко-
ристь для експорту своїх сн-
ровин. 

Москва не вдоволена виступом Кеннеді 
в справі Куби, -
Москва. — Совстська пре-

са, прийнявши до відома зал-

поступилась в 
в такій дрібниці, 
траспортування 
вояків, які стоять 
при совстськоиу 

ЛІНІ 
як спосіб 
совстськвх 
на стійці 
воєнному 

пам'ятнику в Західньому 
Берліні. Совстське команду-
вання в Східній Німеччині 
підпорядкувалось західяьо-
альянтській вимозі, щоб не 
транспортувати вояків пан-
цернимн возами, а автобусом, 
як було раніше. В минулу 
п'ятницю Совєтн знову вис-
лалв своїх вояків таким авто-
бусом. Посадник Західнього 
Берліну видав заклик до ме-
шканців, щоб вони не напас-
тували тих автобусів і не де-
монстрували проти совстсь^ 
кнх вояків. ' 

вночі помер тут від удару сер-
ця, упавши на вулиці, відомий 
український учений геолог і 
мінералог проф. Микола Єф-
ремов, науковий співредактор 
Радіо ‚‚Свобода". Народжений 
1904 p., був доцентом і про-
фесором в Інституті прнклад-
ної хемії в Ростові і на емі-
грації був прооресором Укра 

пресований разом з сотками 
інших українських науковців 
і засланий а один з конЦеят-
раційнях таборів иа півночі 
СССР. Перебуваючи і працю-
ючи у ЗДА Покійний став 
членом багатьох америкаись-
ких наукових товариств: На-
ціоиальноі Академії Наук, А-
мернканського Географічного 
Товариства, Геологічного То-

їнського Технічного Інституту! вариства Америки, Мінерало-
та дійсним членом Наукового І гічного Товариства ЗДА та 
Товариства ім. Шевченка й Ню'йоркськоТ Академії Наук. 
активним членом Товариства Залишив дружняў Галину і 
Українських Інженерів Аме- j дві доньки Марію й Ірену. По-
рики. У своїй науковій спад- j хоронено Покійного в неділю 
щвні залишив понад 70 моно- дня 16 вересня На Українсько-
графій з ділянки геології й му Православному цвинтарі в 
геохемії. В 1937 році, за сжов- Бавнд Бруку`, f t Дж. 

10-річчя „Союзівки" відзначей ювілейним 
вечором з участю Канадійського ансамблю 
„Чайка" і гумористів М. Понеділка та І. 

Керницького й іншими імпрезами 
НА МІСС СОЮЗІВЌЎ ОБРАНО П-НУ ЛЯРИСУ РО-
ГОВСЬКУ З №ВІНГТОНУ, І НА її ДРУЖОК-ПРИН-
ЦЕС: З№ЌЎ' СШГУРОВИЧ З НЮ ГЕЙВЕНУ І НА-

ТАЛКУ СТЕТКОВИЧ З КАНАДИ 
Союзівка, Кергонксон, Н. відкрив ред. Џ, Кравців і що 

И. — Закінчення літнього се- ним проводив Іван Керннць-
зону на „Союзівці", зв'язане'кий - Ікер^вцяв участь відо-
ч відзначенням десятиріччя мпн танцювальний ансамбль 

Чайіса" із ^Памільтоиу D Ќа-

17-ТА АСАМБЛЕЯ ОН 
ВІДКРИВАЄТЬСЯ 3 89 
ТОЧКАМИ ДЕННОГО 

ПОРЯДКУ 
Об'єднані Нації. — У вівто-

рок 18 вересня ц.р. відкрива-
сться 17-ти сесія Генеральної 
Асамблеї Об'сднаннх Націй, 
при чому на денному порядку 
стоять 89 справ, а ще добрий 
десяток дальших прийде на-
певне в ході сесії. Між точка-
мн денного порядку с деякі 
„хронічні", як проблема ра-
сизму в Південно-афрнкаись-
кій Федерації, справа арабсь-
ких втікачів з кол. Палести-
кн, кілька колонія л ь н н х 
справ, справа міжнародного 
роззброєння чн справа з'сдн-
нення Кореї. Велику увагу і 
багато часу заберуть напевне 
знову справи Конга та ката-
строфальняй стан фінансів 
Об'єднаних Націй внаслідку 
відмови Совєтського Союзу і 
його сателітів, але також 
Франції і цілого ряду азійсь-
ко-африканських держав плп-
тнти на так звані надзвичайні 
дії Об'сднаннх Націй, кон-
кретно на міжнародну полі-
цію в пўеѓнні Газа для збері-
гання миру між Об'єднаною 
Арабською Республікою і Із-
оаїлем та на місію ОН в Кон-
ҐО з тамошнім міжнародним 
військом. Гадають, що на цій 
Генеральній Асамблеї буде 
зголошеинй внесок, який під-
трнмас рішення Міжнародно-
го Трнбуналу в Гаазі, що всі 
членські країни ОН обов'яза-
ні платити на всі видатки ОН, 
ухвалені більшістю членів. 
Совстський Союз зголосив на 
денний порядок внесок ва від 
кликання 

Мош'і Слім. туніський міііістер 
закорлонних справ, прс.підент 
16-ої Генера.іьної Асамблеї 
Об'сднаинх Націй, який від-
крнс 17-ту сесію у вівторок 

18-го вересня. 

це с^о- демонстрацій ний вне-
сок без ніяких шансів на ре-
альний успіх, поки Північна 
Корея є насправді комуно-ки-
танським сателітом Дуже мо-
жливо, що СССР чи хтось з 
Його сателітів зголосить зно-
ву внесок на прийняття до 
Об'єднаних Націй комуністнч-
ного Китаю. Об'єднані Нації, 
які в моменті відкриття цієї 
нової сесії нараховують 104 
члени, в найближчих днях 
прнймуть 4-х дальших, а до j буть, Мохаммед Зафруля Хам 
кінця жовтня ц.р. напевне ма-' з Пакістану. 

цієї відпочинково - виховної 
v-елі УНСОЮЗУ управа якої' наді піт керівництвом п Яро-
,ід років с в руках OR. Дали-і слава К л у А який при фор-
:т Слободяна і Володимира, тепінипвому '. супооводі п-ні 
'Сваса відзначено низкою ім-l Ірини ЬанеЦІ вивів низку ук-
трез що відбулися при гарній папських йародних танків і 
кяиній погоді і при участі ба-j балетних сЦен. здобуваючи 
гатьох соток гостей і відвід%, ними загальне признання й 
^ачів. Мистецькою атракцією безупинні оплески^ численно 
цього кінця тижня був юві-
іейннй мистецько . розваго-

знй вечір, присвячений деся-
гиріччю .Союзівки". зпвср-
шений традиційним уже ви-
5ооом ..Mice Союзівки" на 
1963 рік. У вечорі, що його 

на релігійні і національні ці-
лі, як тільки цього захоче 
Тостмайстер п й Лисогір і 
парох о. декан В А.ндрушків 
дякували всім, що прнчнни-
лнся до цього свята. Дякува-
ли архітекторові Аполінаро-
ві Осадці за проект будинку. 
Преосвященному за поблаго-
словення, виконавцям прог-
рами та всім присутнім за у-

ський нарід може жертвувати j часть. 

браної публікя. (}кремі ми 
стецькі внотупн ансамблю бу-
ли переплітані фейлетонами і 
гуморес`ками Миколи Поне-
ділка — п. н. „Зустріч під 
пам'ятникам Шевченка в Ка-
наді" і .Телевізія" та Івана 
Керницького ..На ювілей Со-
юзівки" і ‚.Чорноморець". В 
антракті під час цього конце-
рту гол. предсідник УНСою-
зу Посип Лисогір окремо від 
значив довголітніх 1 заслуже 
них діячів УНСОЮЗУ. б. голов-
ного радного п. Володимира 
Дідикя з Дітройту. б. голоп 
ного контролера Петра Куч-
му із Ню Порќу та гол. рад-
ного Миколу Да"чскибу з Бо-
стому 

Провідник змови на де Голя відібрав 
собі життя у в'язниці 

Париж. — Головний учас-
ннк терористичного замаху 
проти французького презн-
дента Шарля де Голя з 22-го 
-`еопнл ц. p.. 48-річний Анрі 
Ніо, колишній ма`йор фран-
цузької армії, який служив 
був в Альжирі, арештований 
в свому цомі в південній 
Франції і перевезений до в'яз-
ннці в Парижі, відібрав собі 
життя у в'язничній келії в 
минулу суботу, повісившись 
ча шнурі, що його скрутив із 
іласної сорочки. Поліція аре-
штувала була Ніо і 9-х інших 
учасників тієї змови напри-

кінці минулого тижня. Шіс-
тьох інших арештовано вже 
раніше, а 5 учасників змови, 
що їх прізвища поліція знає, 
знаходиться ще на волі. Та-
ким чином французька полі-
ція розкрила всю ту змову, 
затіяну правотерористнчною 
Тайною Військовоюќ) Органі-
зацісю. Водночас на терені 
Бельгії тамошня поліція аре-
штувала шістьох французь-
ких екстремістів. Французько-
бельгійські власті твердять. 
що саме в Бельгії приміщу-
валась головна кватнра фран. 
цузьких правих екстремістів. 
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Слова без діл 
Заява п^зидента Дж. Ф. Ксниеді з ми-

нулого четверга в справі Куби була — за 
характеристикою Артура Крона — „спокій-
на, ділова `і` взагалі` поднвугідна". Презн-
дснтв З'єдиненнх Держав не говорять тоном 
і стилем Ніќѓѓй Хрущова та комунікатів 
ТАССу. Тому й амерйкаяськнЙ_^резидеігг 
не може лаятись і погрожувати, — він може 
тільци. елущцкуддхи факхн, можлігвості та 
заповідати дію у випадку передбачуваного 
розвитку подій. 

Все це зроблено в згаданій заяві Кеннеді. 
Стверджено поважний характер кубинської 
проблеми, який вимагає постійної сторож-
косѓті американського Уряду. Конгресу й 
збройних сил. Президент заперечив, начебто 
зріст збройної сили кубинської комуністеч-
ної фортеці с вже загрозливий для Амери-
ки та її інтересів, і заявив, що військова ін-
торв$ндія проти Куби Фіделя Кастра в те-
періндньому часі не була б .‚ані потрібною, 
ані виправданою". Але водночас він засте-
ріг, 'що кода б дальша розбудова ко-
м у н і с т и ч н о ї б а з и на К у б і з а г р о -
жувала Америці чи сусіднім з Кубою 
латинським країнам, тоді Америка внступи-
ла б проти Куби Кастра всіма силами, 
якими розпоряджас. 

До цього пункту все гаразд. Проте, тут і 
починаються сумніви. Деякі з них уже вис-
ловлено в запитах журналістів на тій пре-
сові$ конференції Президента. Один з них 
запитав, коли саме дефензив ний характер 
совстської зброї на Кубі можна буде назва-
ти офеманвним — і Президент не дав на це 
ясної ptjBwfeJ Частинно дас її військовий 
референт JHio Иорк Таймеў". Гансон Болд-
він, в тому самому числі цісї газети, в яко-
му оприлюднено перебіг тісї пресової конфе-
ренції: ..Майже кожний рід зброї, як це 
стверджено в численних дебатах на міжна-
родвих конференціях у справах роззбросн-
ня. можна вжити і офензнвно і дефензивно". 
Цей же (високий військовий фахівець запев-
няс, наводячи докази, що .від квітня 1961-го 
року, коли зроблено спробу інвазії, вінсько-
ва сила й політична контроля прем'єра Ка-
стра значно скріпилась". Президент Кеннеді 
мав рацію, вказавши на погіршення еконо-
міки на Кубі та на послаблення розгону ка-
стрівської революції. Але знасмо з прикла-
дів численних авторитарних режимів, що 
нужда населення і ідеологічне банкрутство 
можуть залишатись без впливу на силу ре-
жиму, оперту на військово - поліційному 
апараті та на кадрах фанатиків. 

Коли мова про актуальну загрозу для 
інтересів ЗДА в обширі Карібського моря, то 
її покищо нема. Але вона з кожним днем зро-
стас. Ось так летовище в морській базі Гван-
танамо може втратити цілком епос практичне 
значення, морську бльокаду Куби практич-
но годі буде провести. Журнал ‚.ЮС енд 
Ворлд Ріппорт" з дати 17-го вересня 
подас конкретні відповіді на запит: ..Як Ро-
сія може використати свою нову балу на 
Кубі". Отож, мабуть, нема найменшого сум-
ніву. що потенціяльиа кубинська небезпека 
стас реальною, актуальною, дійсною. 

Тому, логічно, виринас запит: коли сло-
во. сказане Президентом у минулий четвер, 
стане ділом? У щоденнику ,ЛИ Ворлд Теле-
грам" з 12-го ц. м. появилася стаття Генрі 
Тейлора з цитатами із прегарної і рішучої 
промови президента Кеннеді з 20-го квітня 
1961-го року, коли Президент заявив був у 
справі Куби, що ‚.докази с ясні і година ліз-
ня", що „не можемо відкладати далі рсаль-
ної справи рятування полі п нашій гемісфс-
рі . . . " І на -пліши американський журна-
ліст перестерігає, щоб Америка не стала 
‚.паперов'им тигром". — щоб слова не залн-
шались тільки словами без діл. Слова пре-
зндента Кеннеді з минулого четверга теж 
були сильні. Але вони не спричинять від-
стулу Совстів з Куби. Тому треба, щоб за 
словами прийшло діло, яке єдино може по-
класте гать супроти ширеним комуністичної 
зарази на цьому континенті. 

t тещ м В і 

Антинародні укази 
Кожен'` совстськнй 'указ зредагований 

так, що його^ можна застосовувати в різних 
напрямках, не тільки проти справжніх по-
рушпиків кримінального кодексу СССР, але 
й проти тих, що їх режимові треба застра-
шувати й тероризувати. Дуже показові з 

тгього погляду проголощені протягом остан-
ніх двох років укази Президій Верховного 
Совсту СССР і 'Верховних Совстів окремих 
совстськнх республік про встановлення су-
ворих кар. включно із карою смерти. за такі 
провини, як спекуляція, розтрачування гро? 
мадсьіюго та державного майна, спротив ор-
ганам публічного порядку й безпеки і т. п. 
Кожна совстська установа, не тільки судо-
ва. але й адміністраційиа. мас можливість 
інтерпрету'вати проголошувані Президіями 
Верховних Совстів укази, що їх потім за-
тверджують ці ж таки Совсти як закони, — 
відповідно до „місцевих умов" і притягати 
до кримінальної відповідальносте не тільки 
справжніх злочинців, кількість яких у Со-
встському Союзі щораз зростас, але й лю-
дей, які із злочинами не мали нічого спіль-
ного. Нап pint лад, закон про боротьбу із 
спекуляцією дас совстськіЙ адміністрації 
змогу' трактувати, як спекулянтів, не тільки 
ворожі до совстської системи елементи, а й 
льояльннх громадян, які, не маючи відпо-
відннх джерел прибутку, продають ті чи 
інші речі із своєї приватної власносте, зок-
ремо одержувані від своїх рідних за кордо-
ном одяг та інші товари. Мільйони таких 
„злочинців" можуть бути репресовані, якщо 
режимові треба буде провести таку чи іншу 
чистку або пацифікацію настроїв. 

Незвичайно показовий з цього погляду, 
проголошений 29-го серпня ц. р. Президією 
Верховного Совсту УССР, ідентичний з ука-
зами Верховного Совсту УССР. драконівсь-
кнй указ „про безоплатне вилучення будин-
ків, дач та інших будівель, споруджених або 
придбаних громадянами на нетрудові до-
ходи". Вигребавши із совстської терміноло-
гії перших пореволюційних років прнзабу-
гий уже термін „нетрудові доходи", Совсти 
мають можливість підтягати під діяння цьо-
го указу не тільки тих осіб, що збудували 
чи придбали собі' доми „за рахунок неза-
конного використання засобів державних 
підприємств, установ, колгоспів та інших 
кооперативних та громадських організацій". 
З допомогою цього указу комуністичний 
режим має змогу підводити під поняття „не-
трудові доходи" все те, що совстські грома-
дянн придбали не актуальною працею свз-
їх рук, значить, як робітники чи службовці, 
але одержали з ‚^нетрудових джерел", зок-
рема із посилок з-за кордону. На кожен до-
нос заздрісних сусідів громадянин, який о-
держус посилки з-за кордону і дещо з `шх 
посилок продає, може бути обвинувачений 
як спекулянт. І саме тому цей закон с по 
своїй суті одним із найбільш драконівських 
совстськнх законів. 

У зв'язку з цим треба підкреслити га-
небну експлуататорську політику комуніс-
тнчного режиму у відношенні до власних 
громадян. Цей режим, з одного боку, сприяє 
посилковій акції Із закордону, заробляючи 
на митних і поштових оплатах сотки мільйо-
нів долярів, а з другого — своїми указами 
встановлює можливість безоплатного загар-
бування приватної власносте сзоїх громадін. 
придбаної за ці посилки. Таку ж злочинну 
політику стосують Совсти і в трактуванні 
власників одно )одннннх домів. В одних об-
ластях. наприклад, там, де будують нові фаб 
рнки, вони заохочують робітників будувати 
власним коштом приватні одноридннні доми, 
між іншим також а Україні, в інших облас-
тях забороняють їх будузети заганяючи 
людей в казармќі „багатородинн; житлові 
доми". І найбільша перфідія з тому, що все 
цс робиться во ім'я народу і для народу, 
доми". Так „піклуються" своїми невільника-
ми рнбовласницька „влада робітників і се-
лян". 

Мирослав Прокол 

НАИРЕДОДШ ВОСЬМОГО 
КОНГРЕСУ ЎНЌА 

( і ) 
Восьмий Конгрес Амерн 

канськнх Українців, що мас 
відбутися в половині жовтня 
ц. р. в Ню Иорку. може стати 
переломовою подією в житті 
української громади і залр-
чаткувати новий етап її існу-
вання в цій країні. 

Але треба сказати точніше: 
якщо черговий конґрес УККА 
мас бути успішний, він мусить 
стати новим етапом і відкрита 
нову сторінку в житті украін-
ської спільноти в Америці. Без 
основної аналізи внутрішніх 
процесів, що відбуваються в 
самій українській громаді в 
ЗДА. а також становища в У-
країні. без вндвнгнення мобі-
лізуючих гасел і визначення 
ширших шляхів та засобів на-
ших акцій, без рішення увес-
ти в структуру УККА на горі 
і в терсні нові сили, — чер-
говий конгрес був би нічим ін-
шим, як ще одною політач-
ною маніфестацією кількох 
сотень українців. Така мані-
фестація могла б стати для 
нас навіть дуже корисною, а-
ле її значення було б скоро-
минуще. Вона лишилася б без 
глибшого впливу не тільки на 
у'країнську визвольну політя-
ку. але й на організоване 
жнтя самих американських 
українців. 

А в той же час. при такій 
нагоді як конґрес УККА, нам 
потрібна не сама тільки мані-
фестація українських аспіра 
цій, але насамперед серйозні 
дебати про те, як нам далі бў 
ти, критична оцінка наших 
досягнень, вільна критика на-
ших недомагань і помилок, 
збірних і індивідуальних, сло-
вом, широкий публічний об-
мін ду'мок, в результаті якого 
приходять повноцінні рішен 
ня і настанови. При тому дн-
скусія наша повинна прохо-
дитн передусім у двох аспек-
тах, що визначають головні 
завдання нашої спільноти, а 
саме: 

а) як зберегти українську 
духову і культурну особовість 
в цій країні, забезпечити її 
органічний ріст через наступ 
ні Покоління та здобути для 
неї належне їй місце серед а 
мериканського народу; 

б) якнайбільш успішно спо 
пуляризуватн українську про 
б лему в цій країні, себто здо-
бути визнання для слравед-
лнвих аспірацій української 
нації до державної незалеж 
носѓи. 

У світлі самокритики 
Насамперед поставмо пн-

тання: як в обличчі цих зав 
тинь виглядає наша громада? 

Де ми стоїмо, які наші внутрі-
шні і зовнішні досягнення, 
наскільки міцний під нами 
ґрунт, наскільки підготовані 
ми до того, щоб перетривати 
десятиріччя' в цій країні? Як 
стоїть справа з нашою молод-
;:ю. наскільки вона змобілізо-
вана до активної участи в ук-
оаїнському житті? Наскільки 
спроможні ми здобувати пози-
ції в різних галузях амери-
канського життя? Скільки 
людей українського похо-
дження є на ключових постах 
в ЗДА? Який наш вплив на 
формування американської' 
політики і. вслід за цим. я-
кою може бути наша ефек-
тивна допомога справі дер-
жавного усамостійнення Ук-
раїни ? 

Ніщо, мабуть, не є так ду-

же на часі для нашої громади. 
як критична відповідь на ці 
питання. Цього не сміють за-
бувати делегати восьмого 
ковґресу `УККА. 

Досягнення, що їх не можна 
занеречнтн 

Те, що найбільше впадає у 
вічі для кожного строннього 
обсерватора життя американ-
ських українців в періоді по 
другій світовій війні, — це 
їхній безперечний ріст. Сьо-
годнішиьої української гро-
мади в Америці не можна рів-
нятн з першими нашими по-
селенцями в цій країні, які з 
різних причин були змушені 
залишатися на низьких щаб-
ллх суспільної драбини. В ре-
зультаті масової перекваліфі-
кації. на місце тодішніх не-
кваліфікованих фабричних 
робітників і чистильників ві-
кон, прийшов тепер технічний 
рисівник, інженер, лікар, бі-
бліотекар, книговод, урядо-
зець міських і стейтовнх уста 
нов, викладач у ВИСОКІЙ ШКО 
jtf, — професії, мабуть, най 
більш поширені серед нових 
українських іміґрантів. Дея-
ким одиницям удалось проби-
тися в американський науко-
вяй і мистецький світ, дехто 
зумів самостійно ВКЛЮЧИТИСЯ 
в американську економіку 
розбудувати власні варстати 
праці. Цікаво тут відзначити, 
що подібний процес росту 
професійної інтелігенції прой 
шов і на українських землях. 

Разом з цим прийшла дина-
міка організованого громад-
ського життя, серед якого тре-
ба спеціяльно відзначити ріст 
деяких забезпеченевих, госпо-
дарських та молодечих орга 
нізацій. Зокрема ці останні, 
що маніфестуються чнсель-
"ним членством і здвигами 
Пласту. СУМА. МУНу і ОД-
УМ'у. є запорукою тривкосте 
нашого організованого існу-
вавня в цій крашь За досяг-
нення треба уважати працю 
наших наукових установ, лі 
тературннх і мистецьких об'-
сднань. Є в нас порівняно ве-
лиќа преса. Величезне значен-
ня для майбутнього нашої спі-
льнотн мас організоване релі 
гійне життя, церкви та органі 
зованІ пон них школи, зоќре 
ма українознавства. Особливу 
вимову мас факт, що все на 
ще громадське життя в ЗДА 
вміщається в рямках Україн-
ського Конґресоюго Комітету, 
аќ центральної амернкаиськс-
української репрезентації. 

Впарі з нашими внутрішні-
мн успіхами, прийшли деякі 
зовнішні досягнення. Нині 
слово Україна" і „українець 
мають іншу питому вагу в А-
мерпці. як ще десять років 
тому. Безперечно, вирішально 
на це вплинув самий факт іс-
нування і росту української 
нації на рідних землях, її дов 
ѓа революційна, а також і ле-
ґальна боротьба за незалеж-
ність, й виступи назовні, хоч 
би у формі УССР. Не прнхо-
диться говорити про те, яке 
велике значення для поши-
рсннл українського іменіѓ і 
світі мають такі події, як ви 
ступи балету під керівннцт-
вом Павла Вірського чи три 
денний політ у космосі Павла 
Поповича. Вони дозволяють 
чужинцям здогадуватися, на 
які подвиги була б спромож-
на Україна, коли б вона була 
самостійною. 

Але чимало причинилися до 
піднесений ваги українського 
фактора в ЗДД також аме-
риканські украІИці. Наша чи-
сельність і організованість, 
наші публічні виступи, акції 
УККА у Вашинг'тоні, щоріч-
ні проголошування українсь-
ких днів в роковини 22 січня' 
1918 року, Тижні Поневоле-
них Народів, прихильні для 
вас виступи американських 
діячів, участь українців в рі-
зиих конференціях, присут-
ність людей українського ро-
ду в американських високих 
школах і в інших установах, 
— усе це актуалізує питай-
ня України взагалі. 

Недомагання і помилки, що 
їх невільно не бачити 

Але не можна тільки роже-
вимн барвами малювати кар-
тнну української дійсносте в 
Америці. Для цього потрібні 
і барви темні, деколи 'болючо 
Чорні. 

ЗМІНИ у суспільній структу-
рі українства, факт, що пере-
січний українець піднімається 
на дещо вищі щаблі амерн-
кавської суспільної драбини, 
не завжди значить, що він 
росте і у своїй власній гро-
маді. Часто буває так, що впа-
рі з його індивідуальним рос-
том, зокрема з його иатерія-
льним добробутом, іде його 
втеча від громадського життя. 
Люди, що, переїхавшії через 
океан, відрікалися власної ві-
ри, мови і нації, траплялись 
не тільки серед малограмот-
ннх колишніх українських 
поселенців в Америці. Івани 
без роду бувають і з універсн-
тетськнми дипломами. Вони 
деколи виправдуються тим, 
що, мовляв, вони і їхні діти 
„йдуть в американське жнт-
тя". Це недравда, їх у вартіс-
не американське товариство 
не приймають, бо кожний пов-
ноцінннй американець виво-
дить себе з якогось національ-
ного роду і ним гордиться, а 
безбатченки його не цікав-
лять. 

Є серйозні недоліки і в по-
ставі нашої громадської праці. 
Надто багато в нас фальшн-
вої актнвности. метушні, голо-
сної фрази, обрядовосте, прн-
в'язання до штампу, низько-
пробного змісту. Надмір ім-
през з нудними програмами, 
з предовгими промовами став 
стихійним нещастям нашого 
збірного життя, засобом для 
відстрашування молоді. Не-
продуктивність таких імпрез 
тим більша, що вони часто 
купуються великою працею 
ідейних одиниць, що могли б 
її спрямувати на кращі цілі. 

Наприклад, у поодиноких 
гр'омадах люди часто наріка-
ють на те, що впродовж року 
в нас святкусться окремими 
імпрезами декілька націона-
льннх свят. Хіба не назрів 
уже час, щоб — з доручення 
УККА — святкувати тільки 
роковини 22 січня, а інші по-
дії відзначати тільки у випад-
ку круглих дат? Чи не мож-
иа б заощаджену таким чи-
ном енергію використати, на-
прнклад. для збірки на фонд 
для виховування молоді, для 
збірної політичної самоосвіти, 
для допомогќ діячам україн-
ської культури або для пи-
сання листів до американсь-
ких газет чи плянової праці 
в льокальних американських 
організаціях, хоч би в кліте-
нах обох політичних партій? 
Теоретично в нас існують на-
віть українські відділи обох 
партій, але їхня активність 
обмежуться сезоновою мобілі-
зацісю виборчих голосів кож-
ннх два роки. Про які наші 
впливи на американську по-
літику, чи хоч би на амери-

Зв-РІЧЧЯ ГОЛОДУ 
В історії записано чимало вільному світо"і т.н жахливий 

злочин червоно - '`мяерія.ііс-
тичного московського кому-
нізму, і ще раз зробити вис-
новки. Тож в імені Головної 

жорстоких розправ з людьми. 
Вони відбувалися не тільки в 
битвах. Убивали полонених 
вояків противної сторони, у-
бивали революцаонерїв, шпн-
гунів, злочинців. Але. то бу-
ло нищення ворогів, які зна-
лн, на що йшли. Однак, в іс-
торії не зафіксовано, мабуть, 
такого вігдадку, щоб мільйони 
невинних людей - хліборобів 
разом із жінками і дітьми за-
гинулн від штучно створено-
го правлячою меншістю го-
лоду. Таку неймовірну роз-
праву, такий брутальннн ге-
носнд дозволив собі окупант-
ський большевнцькнй режим 
з Україні у 1032-33 pp. 

Немає потреби пригадувати 
т.еталі цісї трагічної події, бо 
Загато з нас самі її пережнва-
ли. а решта чула оповідання 
очевидців і мала можливість 
читати різні публікації, прнс-
вячені цій темі Але треба 
стерднтн, що ми почали вже 
забувати про цю національну 
катастрофу, від якої загину-
ло коло 20% населення Укра-
Тни, зменшився на кілька ро-
ків приріст населення і посла-
билася біологічна сила як тих, 
що' перетерпіли голод, так 
тих, що народилися від ос-
лаблених батьків. 

На цей рік припадає 30-ті 
річниця штучного голоду. І 
тому треба пригадати собі та 

Управи ДОБРУС'у звертасмо-
ся до Відділів УККА з про-
хакням відзначити цю сумну 
річницю з активною учвсїю 
філій ДОЙРУС'у. 

У жовтні ц. р. має відбути-
ся в Ню Иорку чергоѓвий Ќои-
грес УККА, який не ірЏе 
не' згадати про цю на-
шу національну тііагедію. 
Конґрес УККА с саме тим 
авторитетним форумом, на 
якому мусимо роз'яснити 
вільному світові, що ослаб-
лення штучним голодом на-
ціональиої субстанції най-
більшого з пЬневолеяих в 
ССІСР народів було першим 
заходом червоної Москви для 
осягнення її остаточної цілі 
— ліквідації о к у п о в а н и х 
большсвицькнм режимом на-
цін. Цей диявольський плян 
вона продовжувала послідов-
но виконувати в наступних 
роках: нищила українську ін-
теліґенцію і культурні кадри, 
вивозила з України молодь, 
переводила русифікацію і т. д. 
Але плян то'й сформульовано 
і оприлюднено аж через ЗО 
років —на 22-му з'їзді Кому-
ністичної партії Совтського 
Союзу, яка докладає всіх зу-
снль, щоб його виконати. 

А. Гудовський 

Байонн, Франція. — Баски, 
як і альбаиці, належать до 
„загадкових" народів Европн. 
Альбанців на Балканах вва-
жають за нащадків мітнчних 
пеласґѓв, найдавніших меш-
канців Греції. Баски теж жи-
вуть з давніх-давен в Еспанїї. 
їх мова не має ніде в світі 
своєї „рідні": вона стоїть са-
мотньо в своїй орнґінальнос-
ті, ц не можна зачислнтн ні 
до індоєвропейської гру-
пи мов, ні до мов слов'янсь-
ких, тюркських чн арабських. 
Пробував свого часу совстсь-
кнй мовознавець Марр, що 
мав батька шотляндця. а ма-
тір грузинку, виводити басків 
від абхазців на Кавказі („аб-
хаз" і „баск" звучать подіб-

I. Світ 

ПОДОРОЖ НА ЗАХІД 
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Перед вами лежить карта Зібралося на прийняття ба-
страв, у якій ви знайдете і ! ѓато гостей, здебільше ко-
великнх крабів. Ось його ла- лншніх шангайців різних на-
пн розкинулися на столі, на- 1 ціональностей. Цікаво було 
гадуючи мені Владивосток, з ними поговорити, дізнатися 
де ці морські створіння були і про долю тих багатьох, яких 
обов'язковим делікатесом на евакуація 1948-49 р. р. розки-
кожній товариській вечері, дала по ясіх-усюдах. 
звичайно, з усякими іншими Один наш ш а н г айськнй 
перекусками і з келихом доб- знайомий, що сидів рядом з 
рого вина- І нами при столі, розповів про 

Потім верталися ми додо- ; умови релігійного життя в 
му, у безконечній валці авт. , Сіяттлі і висловив при тому 
і тиха ніч вілла на нас прохо- j здивовання, що під час укра-
лодою з тих далеких водних І їнської православної Служби 
просторів, якими колись за- ' люди сидять на ланках. До-
пливали сюди Ванкувер і 
Кук. 

велося пояснити це тим, що 
церковні будинки купують 

У неділю, нашу першу не- , наші люди здебільша у про-
ділю в Сіяттлі. запрошено і теетантів, які п своїх храмах 
нас на обід до пані Б., лем- мають лавки. Не знасмо. чи 
лячки і ста{ЮЇ знайомої з і таке пояснення дадовольнн-
Піаигаю. яка живе з своєю І ло лемляка. 
мамою. Увечері того самого дня 

Вони мають п р є к р асне довелось побувати у хаті ро-
меищання в модерному бў- дичів, де також було кілька 
динку з великими вікнамќ на осіб з Далекого Сходу. Але 
далекі обрії. то вже була інша публіка. 

ню давно живе в Америці. 
Там ми дізналися про деякі 
факти минулого, зокрема про 
події у Владивостоці в січні 
1920 року. Отже, ця візита 
була маленьким доповненням 
до нашого „архіву". 

Ці дві зустрічі були цікаві 
хіба тільки тим, що дали 
можливість п о г о в орити з 
людьми, з якими ие доводи-
лося зустрічатися майже 14 
років. Треба сказати, що во-
ни за цей час не змінилися й 
залишилися такими самими, 
як були: нічому не наачилн-
ся й нічого не забули. 

На другий день поїхали ми 
поза місто, мостом через ост-
рів Вашингтона, що є чудом 
будівельної техніки. Цей міст 
складається з 25 великих бе-
тонових понтонів, які трима-
ються залізними ланцюгами 
з якорями, зануреними в му-
листому дні на глибині двох-
сот стіп. Це — найбільша у 
світі побудова такого роду. 

За мостом відразу почнна-
сться м. Белвю, з якого роз-
кривається вид на Сіяттл. 
канал і озеро з човнами та 
вітрильними яхтами. 

Тут мк відвідали наших} 
старих знайомих з Джуно, і 

АЛЯСКИ. ВІН — авіятор. його 
дружина господарює вдома. 
а двоє хлопців вчаться. Зуст-
річ була дуже приємна. 

Ми вийшли на подвір'я, за 
хатою, до кабиці, на якій 
господиня пече „барбекю ". 
Опісля до пізнього вечора сн-
ділн при столі. Вечір надхо-
див поволі, в кущах замерех-
тіли світлячки, на небі засві-
тились зірки. Останній раз. 
коли був я у цих людей на 
Алясці, сонце стояло над об-
рісм. а стрілка на годиннику 
показувала 12-ту годину но-
чі. 

џв 
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До національного парку 
Рейньср від С і я т т л у 105 
миль, отже приблизно три 
години .їзди автом. До того 

рішили трохи в і д п о чиѓн, і ліс засохлих дерев. Це, як 
оглянути околицю і зробити 
кілька фотографій, зокрема з 
мосту, перекинутого через 
гірську ріку, яка водоспадом 
несеться у провалля. Це — 
Наома фоле. Між скелями і 
лісом далеко у кінці долини 
підноситься висока гребля 
Елдер з електрівнею. яка мас 
330 'стіп висоти і 1482 стрпн 
довжини. Ця гребля зупиняє 
ріку Нізквеллі і творить дов-
ге озеро. Збудована у 1944 
p.. вона постачає енергію для 
Такомн й околиць. 

Шлях біжить вздовж озе-
ра Елдер, ще оповитого вра-
нішнім туманом. В кінці озе-
ра розташувалось містечко з 
цією к̂ назвою, а за ним Аш-
форд, за яким на півночі вид-

треба додати 20 миль дороги ніг. гора Белджика. 
самим парком до т. з. „Пара-
дайзу". що лежить на схилах 
горн на висоті 5 500 стіп. 

МИ виїхали з дому о 7-ій 
годині ранку і вже біля 8-ої 
години проїхали через місто 
Такому, в а ж ливиЙ торго-
вельний центр та морський 
порт. Далі дорога переходить 
поволі у гірську лісисту кра- і 
їну з чисельними річками 

Під височенними скелями 
відкривасться вТзд до націо-
нального п а р к у . На кон-
трольній стації ми платимо 
маленьке вступне, дістаємо 
кілька брошур та інструкції 
і розпочинаємо двадцятими-
леву покручену дорогу до 
‚.Парадайзу". 

В одному місці долина тро-
хн розширилася, і мк лоба 

канську публічну опінію, мо-
жна тоді говорити? 

Зокрема цю останню справу 
треба було б у нас ясно пос-
тавите. Як воно не прикро, 
але, не зважаючи на деякі 
згадані вже досягнення, на 
ділі ми обертаємося не в 
центрі, але на периферії аме-
рикаиського політичного і 
громадського життя. Наша 
стихія — це наше ґетто. Не-
мае в нас не тільки діячів 
культури з іменем Падерев-
ського або мислителів і уче-
них типу Масарнка, але мало 
в нас людей, про яких можна 
було б сказати, що вони здо-
були місце в американській 
науці чи культурі, нічого вже 
й говорити про політику. Досі 
невідомо про видатних людей 
українського роду в амери-
канській публіцистиці, в ра-
діо, телевізії. Як же тоді ми 
хочемо на довшу мету форму-
вата американську публічну 
опінію в користь України? І 
що важливіше: що в цьому 
напрямі у нас робиться, щоб 
існуючий стан направити, щоб 
відповідно сплямувати пашу 
молодь, що. зокрема, для цьо-
го робить УККА? 

А 'йде тут прз друге цент-
тральне завдання американ-

ефективну допомогу Україні 
Довкола цього питання у нас 
також чимало неясностеЙ, 
щоб не сказати уявлень. Пра-
ця УККА у Вашингтоні Мас', 
безперечно свою вимову. Але 
оскільки вона сконцентровд-
на передусім на американсь-
кому Конгресі, її ефектив-
ність і її вплив на становище 
Америки до України силою 
умов обмежені. Бо настанови 
американської закор д о н н о ї 
полѓѓики устійнюються в Дер-
жавному Департаменті і в Бі-
лому Домі, а підготовляються 
в наукових і дослідних цент-

В КРАЇНІ БАСКІВ 
но), але це була гіпотеза фан-
тастична. 

Баски розділені кордоном 
між Францією і Еспанією. В 
Еспанїї відомі баскійські міс-
та Більбао, Пампльона, Сан 
Себастіян. У Франції баски 
зберегли свою мову на у з ^ -
режжі океану від Байоннн до 
Бордо. Віддавна басків знав 
світ, як відважних моряків, і 
тепер баскійські рибалки — 
„'шмигляють' по 'морю", як у 
рідному ставку. 

В країні басків зустрінете 
людей в оригінальних круг-
лих шапочках, які носять 
спортовці в цілому світі. Це 
— баскійськнй винахід, відо-
мнй у цілому світі. Туристи, 
що відвідують країну басків, 
охоче купують їхні керамічні 
вироби — вази, тарілки та іи. 
і вишивки з різними візерун-
камн. Баски в Еспанії і Фран-
ції улаштовують різні народ-
ні забави із співами і танцями. 

Велика Французька Рево-
люція 1789-го року з її цент-
ралізмом і погордо'о ДО всього 
не-французького, провінціяль-
ного, заглушила розвиток бас-
кійського племени. Як прс-
вансальська і бретонська, мо-
ва басків трактується у Фран-
ції як „патуас" — місцева гс-
вірка для домашнього вжит-
ку. Мовою культури й цивілі-
зації вважається тільки фрая-
цузька. 

Культурний розвиток бас-
ків пустив глибше коріння в 
Еспанії, де і не-еспанці могли 
розвивати свою мову, культу-
ру і оргаиізуватнся економіч-
но й політично. Наприклад, 
катальонці, що мають свою 
столицю в Барсельоні, були і 
є найвизначнішими промнс-
ловцямн й купцями на цілу 
Еспшіію. Тепер в Еспанії всю-
ди. в пресі й адміністрації, 
панує селянська мова. Лише в 
Церкві (баски — віддані като-
лики) живе баскійська мова. 
В церквах по обох боках ес-
пансько - французького кор-
дону моляться, поряд з мо-
вою латинською.Т також рід-

I в країні ськи українців, отже про ною. басііійською 

нам пояснили, не був наслі-
док пожежі чи бурі, — масо-
ве висихання дерев спричи-
ннла дрібна комашка, яка 
нищить соковиті частини ко-
ри і призводить дерево до за-
гибелі. Багато акрів такого 
засохлого лісу є тепер у пар-
ку, і його адмікістрація без-
успішно шукає засобів, щоб 
визбутися цісї напасти. 

Малі відкриті площі на 
схилах гір вкриті квітами. 
Домінують тут лілеї, західні 
анемони, меріголд, гірська 
чашечка. Ќвѓѓи другого се-
зону — лупини, вероніки, ва-
леріяни — вкривають гірсь- ки в питаннях нашої внутрі- І і націй", як це робить Москва 

басків духовні осоЛи носять 
національні шапочки. 

У Франції баски, що прпй-
шли з Еспанії, творять міцно 
організовану групу. Вони с в 
постійному зв'язку з басками, 
що живуть в Еспанії. Перед 
в політичному русі еспансь-
ких басків веде духовенство. 

Яка будучність басків? Все 
залежить від дальшого полі-
тичного й господарського роз-
витку Европи. Коли б в Ес-
панії настав демократичний 
режим, то націоналвне"жнття 
басків увійшло б у нормальну 
колію. Але в разі перемоги 

рах, де наші впливи мінімаль- комунізму сспанські. комуніс-
н,- J ти повели б таку саму політи-

Усе це показує, що не тіль-1КУ „злиття й змішування мов 

На плоип для зупинок ми ви-1 чнли сумне явище: ЦІЛИЙ j 

ќі галявќин яскравими ко-
льорами. 

Біля самих дерев купками 
примостилися спіреї і поле-
манії. Приємно д о г ляяути 
яскраві квіти вздовж .гірсь-
кнх потічків і навіть на го-
лих скелях. Годі запам'ятати 
всі назви цього квітчастого 
царства. Можна сказати, що 
кожний день літа влаштовує 
в цій гірській країні іншу вн-
ставку квітів, демонструє ін-
шу мозаїку кольорів, залеж-
но від грунту і висоти. 

нгньої політики, але також у в совстській імперії. Звичай-
питаннях зовнішньої політе-'но. під тими самими кличами 
ки і того всього, що повинен 
УККА і наша громада взага-
лі робити для популяризації 
української справи в Америці. 
нам потрібні широкі й відвер-
ті дебати. В них мас вийте 
наверх те, що здорове і жнт-
тєздатне, що варте, щоб за 
нього змагатися, і відкинене 
мусить бути те, що себе не 
виправдало. На деякі з кон-
кретинх питань цього харак-
теру вкажемо в наступній 
статті. 

..національного самовнзначен-
ня аж до відокремлення", як 
це сталося в СССР. 

Слід згадати, що два виз-
начні українці —. Михайло 
Драгомаиів у 19-му віці і Оль-
ґерд Бочковський у 20-му — 
звернули увагу на національ-
ний рух басків у своїх науко-
вих працях. Тепер с катедра 
баскійської мови і культури в 
Саляманці, в Еспанії, і в уні-
верситеті в Бордо v Франції. 

" Viator 



ЕСПАНСЬКО-УКРАЇНСЬШ ПУБЛІКАЦІЇ 
рафія" сспанською мовою, по-Якщо міряти центри укра-

їиства за кордоном кількісно, 
то в Еспанії украявсь к и й 
центр мабуть найменшші. Tax 
с кілька десятків студентів-
українців у Мадриді, ;сілька 
членів Української Редакції 
Еспаяського Національно г о 
Радія. програмами керує д-р 
Дмитро Бучннськня, та кіль-
ка молодкх наших фахівців, 
переважно інженерів `гірниц-
тпа. які раніше закінчили 
еспалські вищі школи, uopac-J ліографічного 
туючнсь безприкладноќ) гос-
тиняістю еспанського уряду. 

Проти українських' радіо 
апднцін з Еспанії .червона 
Москва виставила десятки 
потужних заглушуваній, і не 
без причини: з жодної іншої 
державної радіостанції у сві 
ті українці не можуть сказа-
тн так багато правди про на-
ціональяе` і соціяльне поне-
полення України, як з Мад-
риду. Та коли комуністи про-
бують глушити українські Л 
інші авднції з Еспанії. .до 
книжкових видань у тій кра-
іні їх руки не досягають і 
тут вже навіть „всесильна" 
Москва безсила. 

Цісго заміткою хочемо зве-
рнутн увагу читачів на нові 
українські видання, що внй-
шли в Еспанії' еспансь`кою 
мовою і які з тісї країни ши-
)юким потоком пливуть у всі 
сспанськомовиі країни Латин-
ської Америки, та н їх не 
нашкодило б придбати, особ-
.ІИВО лікґвістам, літературо-
.шавцям. бібліографам, біб-
ліотекарям. 

Ці видання стосуються ук-
раїнської'книжки: написав їх 
д-р філософії, літературозна-
иець Дмитро Бучивсь к и й , 
нќий незадовго після чакін-
чения війни поселився в Еспа-
нії і провадить там дійсно ви-
л.чтну українську ‚працю, на-
іагодивши відповідні зв'язки 
і еспанськям політичним і 
науковим столичним ерѓгом. 

У 1956 році Міністерство 
Освіти Еспанії видало 222-сто-
рінќовий „Каталог українсь-
кщч) друкованого слова за 
кордоном", що охоплює наші 
видання у вільному світі за 
1945 - 55 роки. Він вийшов 
з нагоди першої, дуже успі-
шної, виставки української 
книги в Мадриді. 

Цього року в Еспанії на 
к нижковому' ринку з'явпла-
( я книга пера д-ра Д. Бучин-
(ького „Українська бібліог-

Надюдівана болюча втрата 

ОБ'ЄДНАННЯ ПРИХИЛЬНИКІВ 
ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ, 

Відділ в НЮ НОРКУ 
— в л а ш т о в у є — 

в суботу, 22-го вересня 1962 р. 
в шлі ч. 32 УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, 

при 142 — 2-га Евеню` — в № о Норку 

доповідь 
під заѓ.: 

„ЧОГО ЖДЕМО ВІД fc-ro КОНГРЕСУ УККА" 
Доповідь виголосить ' ̀ ' 

член Політичної Ради УККА 

д-р Роман Борковський. 
Після доповіді ДИСКУСІЯ. Початок: в год. 7:00 веч. 

До ласкавої участи усіх заінтересованих запрошує 
У П Р А В А ВІДДІЛУ ОЛ.В.ЕчУ. 

ttSSttrrrtrtr Г Г ' І " " m M M t M W t J M W і 

Літературно-Мистецький Ќлюб 
в НЮ НОРКУ 
повідомляє,4 що 

Осінній 
ЛІТЕРАТУРНО-МЙСТРДЬНИИ 

ЯРМАРОН 
заповщженин на 27-го ЖОВТНЯ ц. р. 

— ' ` в і д б у д е т ь с я ' — ' 

в суботу, 20-го жовтня 1962 року 
Щире прохання до інших Організацій на цей день 

не влаштовувати імпрез. 
ПОДРОБИЦІ ПІЗНІШЕ. 

Українське Лікарське Т-во Америки 
ВІДДІЛ МЕТРОПОЛП НЮ ИОРК 

— в л а ш т о в у є — 

ТОВАРИСЬКУ ЗУСТРІЧ 
на Союзівці 

КЕРГОНКСОН, Ню Иорк 

в днях 6-го і 7-го жовтня 1962 р. 
В 

Дня 6-го ЖОВТНЯ 1962: 
В ѓод. 2:00 по пал. відбудеться на Союзівці ЗТЗД УЌ-

РАЇНСЬКІІХ П С Н Х І Я Т Р Ш . на які Головна Управа 
v j r r n A ралом з ІНІЦІАТИВНИМ гуртком, запрошує Ук-
раінськн'х Лікарів цісі спеціяльности та всіх заінтере-
Г()ШіНИЧ " 

Того ж дня.' в ѓ о х .1:00 по пол - в1ДвУД^ьсня Н А Р А Д А 
Управ Відділів І Ѓмовної 5 прааи УЛТПА. з участю 
членів редакційна) колегії ..Лікарського Вісника 
давннчої комісії „Лікарського Альманаху . 

py; потім переходить до ча-
сіа гетьманщини; ще далі — 
др бою під Полтавою і чареш-
ті` (цятую): „Окупувавши 
Україну у 18 столітті; моска-
лі зруйнували наші бібліоте-
ки. понищили наші архіви.. 
Деякі видання були знищені 
до останнього примірника 
(crop. 11). Далі йдуть роз-
діли, в яких автор розпові 
дас про першодруки в Уісра 
їні, про релігійну літературу 
та видатних полемістів, про 
епоху відродження українсь 
кої культури і книжки зоќ 
рема (від „Еніди" Котлярев-
ського). Раз-по-раз зустрі 
часмр цікаві бібліографічні 
дані, як ось, для прикладу: 
у 1919 р. вийшло в Україні 
1.084 видання, а в 1941 — ті-
льки 214 (початок нової мос-
ковської окупації). А в т о р 
розповідає про долю україн-
ськоі книжки в УССР. бага-
то уваги приділяє вільному 
друкові українських книжок 
за кордоном до і після дру-
гої світової війни; роз'яснює 
ідеологічний бій між націо-
нальною українською чниж-
кою і совстськими видання-
ми тощо. Коротко: це над-
звичайно цінна науково-попу-
лярна праця про долю укра 
Іяської книги і нашої .чуль 
тутри взагалі, про змагання 
України за право бути собою. 

Третя брошура — це відби 
тоќ із згаданої вище „Укра 
їнської бібліографії". А л е 
окрема публікація огля д у 
..Минуле".. . читається як 
закінчена і цікава праця і П 
напевно читатимуть не лише 
ті. хто спеціяльно зацікавле-
иий бібліографією та справою 
видань. ‚‚Минуле і сучасне 
української книги" — чажли-
ва позиція в нашій боротьбі 
па невидимому фронті: фрон-
ті вільної української куль-
тури і науки. 

Леонід Полтава 

Незаваром у видавництві 
„Прометей" буде закінчена 1 
поступить у продаж книжка 

Степана 
ФЕДОРГОСЬКОГО 

НОТАТКИ 
ПОВСТАНЦЯ 

Ц е справжні нотатки справж-
пього повстанця-упівця. Ціна 
книжки 3 00 дол. Хто замовить 
і пррщле. гроші ДО 1-го жовтня 
ц. р. - отрикас іЬтжкл" зл 2 00 
ДОЛ. з пересилкою. Замовляти: 

"PROMETEY" 
133 East 4th Street 

NEW YORK 3. N. Y. 

Час від часу гладять батька 
по руках, по лицю холодио-
му. ТУЛЯТЬСЯ ДО НЬОГО І НДВ' 
чуть, плачуть тихим, непере-
стаизчим риданням серця у 
безмежному горю своєму. Іно-
ді приятелі відведуть їх, поса-
дять у крісла. Сядуть вони, 
піднімуть угору свої русяві 
голівки та й знову глянуть 
на труни і сльози яевпннно 
течуть і течудь. щирі, тихі з 
самої глибини страждання ft 
жалю... Нестор часом мов 
закамяніс в своєму горю, а 
може згадує батьківську на-
уку, думає про свої нові обо-
в'язкн підростаючого мужчи-
яи. обов'язки сина до` матері 
й брата до сестри... А Вароч-
ка ж, як те пташеня безпб-
мічне, страждає Й плаче за. 
тими милими, подробицдми а 
розмов, з голублення свого 
найдорожчогб тата, що на 
віќя вже замовк. І ніяк тому 
горю помогти не можна.,. 

Щиро шанували Небіжчи-
ка знайомі... Не тільки труну; 
а й бічні стіни похоронної за-
лі заставлено й вкрито вінця-
мн і квітами. Як же ж їх ба-
гато. як про шану й любов до 
Покійного говорять різні на-
пнси на їх шарфах. 

Заля повна приятелів, зна-
йомнх, співробітннків. Тужні, Г 
жалібні притишені звуки фіс-
гармонії стелять глнбо.ке тло 
сумному настрою покори пе-
ред Божою волею... Кінчився 
Парастас. Чинно підходять до 
трунн присутні один за дру-
гнм, дають Небіжчику по-
сліднс прощання. О с т а н н і 
підходять рідні: дружина, ді-
ти, сестра. Цілують, свого 
Найдорожчого, туляться як 
до ж и в о г о до Н ь о г о в 
останнє.. 

Павло Клим мовить про-
щальне слово. Говорив звору-
шливо, душевно від щирого, 
дружнього серця. Шляхетна 
форма і глибокий зміст слова 
були внсокодостойні. Начер-
кнув життєву дорогу Покій-
ного, його заслуги перед рід-
ною справою, його пересліду-
вання ворогами, його прик-
ладні для на(угідування риси 
патріота українця, працівни-
ка, науковця, педагога, фа-
хівця своєї ділянки великого 
б о й о в н и к а за українську 
правду і безмежно люблячого 
чоловіка й батька. 

27-го серпня гурток най-
ближчих друзів і співробітнн-
кіз та представників НТШ, 
Музею й УТП: д-р Р. Верес, 
мгр. фарм. Городнськии, М. 
Деннсюк, д-р Іл. Кокорудз, 
інж. Ант. Кущинський і д-р 
інж. П. Турула винесли тру-
ну з похоронної залі і відвез-
ли до катедральної церкви св. 
Миколая. звідки по Службі 
Божій відпровадили на цвин-
тар в супроводі жалібної вал-
ки авт з усіма присутніми. 

Чин похорону, і св. Літур-
гію та напередодні Парастас 
відправляв о. Яр. Свищуќ. 
Слідувала прощальна промо-
ва д-ра П. Турули, голови 
о с е р е д к у НТШ, директора 
УНМузеіо й члена проф^сор-
ського збору УТП, що про-
щав Покійного від цих уита-
нов та в імені фармацевтів, до 
яких також належав небі-
щик, та від усіх наукових і 
громаядських установ в Ар-
ґентині. активним ч л е н о м 
яких також вія Ще недавно 
був, від осиротілої родини та 
від рідного батька й брата в 
далекій Аргентині і від сест-
ри в Шикаґо. 

Ще кілька глибоких, сер-
дечних слів прощання мґ-ра 
М. Головатого, що був близь-
кнм другом Покійного, і тру` 
ну, усипану пелюстками кві-
тів, тихо спустили в землю. 

Невимовний жаль за. так 
нагло обірваним життям. Та 
на все Божа воля. Але най 
же Він, Всемогучнй. не зали-
шає своєю святою опікою но-
внх сиріт! 

Ант. Кущннськнй 

10-РІЧЧЯ „СОЮЗІВКИ".. . 
(Закінчення зі crop. 1-ої) 

'Відомий' український маляр, архѓтект й ілюстратор Алексан-
дер Клнмко намалював для новозбудованої церкви св. Івана 
Хрестителя в Гантері, Н. И. репродукований угорі образ із 
зображенням Св. ЕІвстахія — патрона мисливців і рибалок. 
Образ вивішений уже в названій українській католицькій 

церкві, що її посвячення відбулося дня 18 серпня ц. р. 

Повідомлення Комітету Пам'ятника 
Шевченкові на місто Ню Йорќ 

Як відомо. Головна Управа головно Відділів Украіясько-
Кранового Комітету Пан'ят-' ѓо Народного Союзу, Україн-
ника Шевченкові їйќ. поклн- f сьќого Робітничого Союзу. 
кала в останніх тижнях Жю-
рі для оцінки надісланих про-
сктів цього пам'ятника. Чле-
яи Жюрі переглянули вже 
всі ці проекти та вибрали най-
кращі, з моміж яких буде не-
бавом схвалений остаточний 
проект. Тим чином акція по-
будови пам'ятника Тарасові 
Шевченкові у Вашингтоні 
вступила в нову фазу та наб-
лизилася до закінчення. 

Тому являсться необхідним 
закінчнти якнайшвидше збір-
ку датків на цю всенародну 
ціль,-`Щоб недостача відповід-
ннх фондів не перешкодила 
її осягнути. 

На терені дія.чьности нашо-
го Комітету, тобто в дільнн-
цях Мангеттен і Бронќе ню-
йорської метрополії, зібрано 
досі ледве 2,і 3 встановленої 
квоти: Треба зібрати ще прн-
наймиі повних S 10.000. що 
повинно статися до кінця бі-
жучого року. 

Звертаємося з гарячим зак-
лнком до всіх тих. хто досі не 
зложив взагалі ніякої пбо від 
повідної до своєї фінансової 
спроможності! . ПОЯ;С`;УГВН ( а їх 

щ е д у ж е б а г а т о ! ) , вчинити 
це я к н а й ш в и д ш е . 

‚.Провидіння" та Української 
Народної Помочі, які ще не 
виконали взагалі або вповні 
свого національного обов'яз-
ќу в даній справі. 

Усіх збірщиків та організа-
ції, які одержали від нашого 
Комітету збі рќові листи або 
тільки книжечки з відривни-
мн листками (бльочками), 
прохаємо продовжувати з по-
силеяою наполегливістю збір-
ку та зібрані суми передава-
ти негайно Комітетові. 

Поновно п р о х а є м о всіх 
украТнсЕюгх людей т(обргі во-
лі, передусім Молодь, зголо-
шуватися на збірщиків. щоб 
допомогти нашому Комітето-
ві здійсннтн свос завдання, а 
всій громаді—виконати її все-
народнцй обов'язок. 

Крім збірщиків датки на 
пам'ятник приймають у Ман-
гсттені: підписаний Комітет в 
кімнаті ч. 23 в Українському 
Народному Домі в Ню Иорку. 
при Другій Евеню: в п^ятни-
ці від год. 7.00 до год. 9.00 ве-
чора та в суботи від год 4.00 
по пол. до год. 7.00 вечора, 
як також ‚‚Самопоміч" в своїх 
урядових годинах. У Бронксі 
п о ж е р т в и приймає і іби-

диннр Дідиќ, виголосивши 
прн цьому коротку промову, 
підкресливши вагу праці для 
УНСоюзу Після цієї програ-
ми відбулася мяоролюдна за-
бава не новозбудованій тая-
цювальній плятформі .Зесел-
кнТ, під час якої проведено 
вибір „Mice Союзівкн" 1953 
року. Церемоніймайстром 
цього вибору був відомий ум-

Пане ділок і до жюрі входили 
п-ні Квітка Стецюк і пп. інж. 
`М. Ганушевськнй, ред̀ . Б. 
Кравців, івж. Л. Лепкалюк, п. 
Мельинк з Гартфорду, інж. 
Ракочій з Клівленду та Воло-
дямир Шуст. З-поміж 12 зго-
лошеннх до вибору кандида-' їнському народному стилі. 

на відбиванковому турнірі 
В суботу і неділю, IS і 16 Герман -

вересня, відбулися на Союзів-
ці в програмі Союзового Фе-
стнну відбнванкові змагання 
жіночих дружин за чашу Со-
юзівки. Переможцем цих 
змагань шести дружня, сис-
темою кожний з кожним по 
два сеѓн, вийшла дружина 
„Довбўша" з Ню Гейаен, яка 
здобула найкраще відношен-
ня сетів: 8:2. Сильним супер-
инком на перше місце була 
філадельфійська шістка „Три-
зуба", яка зайняла друге мі-
сце зі сетами 7:3. Дальші міс-
ця зайняли: „Чорноморська 
Січ" А — Нюврк УСК 
Ню Иорк, СУМА — Гарт-
форд. „Чорноморська Січ" Б. 
Організатором цих змагань 
була „Чорноморська Січ", 
якої ланковий відбиваякн Ад-
ріяя Лапичах проводив ними. 
З рядів змагунок відбиванки, 
які ставали до. конкурсу кра-
си, була вибрана ,;Міе Сою-
зівки" Лярнса тЧич)веька. зма 
гунка молодшої дружини 
..Чорноморської Січі", та пер-
шою дружкою Зірка Снігуро-
вич, змагунка ‚Довбўша". 
Дуже відрадним яќвищем на 
турнірі в ідб 'иванки була 
%-часть двох юнацьких дру-
жин, СУМА Гартфорд і 
„Чорноморської Січі" Б. які 
вміло ставили чоло чотирьом 
іншим досвідченим дружинам. 
На закінчення турніру до 
змагунів промовляли Авна 

ІТХла'-` 

рас Дільницевий Комітет під 
Цей заклик спрямопусмо І головуванням проф. М. Чор` 

украінських І нодольського. 
Діловий Ііомітет Пам'ятника 
Шевченкові у Вашингтоні 

в а місто Ню Порк 

зокрема до усіх 
професіоналістів, купців, про-
мисловцій та бізнесменів, як 
і до Товариств та Організацій, 
що діють на нашому терені, (Маигеттен і Бронќе) 

проф. Миколи Євдонимовича 
ЄФРЕМОВА 

члена Академії, 
та (їаі`аткох наукових Товариств. 

Дружині Покійного ГАЛИНІ МИХАПЛОШІШ 
і всій Родині висловлюсмо СПОі. глнооке 

співчуття. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ ! 

УПРАВА УВАН у США 

Придбайте №Ц своїх дітей! Питайте по книгарнях! 
Н‡кра іди^ ПІДРУЧНИК 

Для початкових кляс рідноіцкиіьноі о і українського парафіяльного ' 
шкшьніщтва — це 

МИКОЛИ ЩЕРБАКА 

ВІРІЩ)ВАНА АБЕТКА 
у виданні УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ і ;,СВОБОДИ". 

Ілюстрації — ЕДВАРДА КОЗАКА. 
ЛЮКСУСОВИЙ, к р е й д о в и й , ШЛИП ПАПІР. 

Ціна — 1.50 дол. 

проф. МИКОЛА ЄфРЕМОВ 
дійсний член Н Т Ш . 

днп.1. Інженер, кандидат Наук Ленінгридеькоі о Гірничого 
Інституту, доктор іео.і.-мінер, наук, член Геологічного Ім-
стит)ту Лі.пдемії Наук , ироф. університету в Ростові над 
Доном, проф. У Н Р Р А унівеік`итсту в Мюнхені, проф. Ук-
Вайіського Тсхиічно-Госярдарського Інституту в Реґеяс-
Аурзі, МюнхгнІ й УльмІ. почмі). Укроімськпго Технічного Іи-
отитуту в Ню Порќу, проф. МадлГм`рІ Коледжу Всрионт, 
ввзначннй учений гео.-іог І гео-хемік, вікривець 12 нових 
мінеральних видів, автор числених на^ковил прадь з ДІ-
jnuKH геології, екои.-геології, мінералогтТ, не і рої рафії, гео-

хеміі 1 крнспілохеми. 

Ділимося сумною вісткою 
з Рідними, Приятелями і Громадою, 

що в субот}', 15-го вересня 1962 року відійшла, 
у Вічність, упокоївшись в Возі, наша Незабутня 

ДРУаСИНА, МАТИ, БАВЎСЯ 
і ПРАБАБУСЯ 

6я. п. Паросневія ГЛАДУН 
Прожила 71 рік. 

ПОХОРОН — відбудеться у ВІВТОРОК. 18-го ВЕРЕСНЯ 
1962 року, в год. 9:00 рано, з похоронного :пимздвавв 
Петра Яреми в Н ю Порќу, до церкви св. Володкмврв 
прн 82-ій вулиці й опісля на цвинтар. 

ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ! 
Горем прибвті: і` 

чоловік — МИКОЛД 
дочка — ОЛЬГА і АННА з роджнаяя 



ПЛАСТОВІ ДНІ СПОРТОВЦЯ 
Команди пластових Таборів 

„Новий Сокіл" в Н. Коллінс 
біля Бофало зорганізували 
ДНІ СПОРТОВЦЯ для від-
аначвини 50-ліття Пласту. 

В суботу 21 липня відбу-
лнсь ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ 
ЗМАГАННЯ на власній спор-
товій площі. Змаганнями про-
водив командаит А. Аитони-

заступннком провідни-
а був Б. Крамарчук. 
Судді: М. Фур, Д. Голу-

бсць, М. Грушкевнч, 3. Кав-
ќа. С. Маланчук, І. Сушко, А. 
Чорнодольський. Для новац-
тва суддювалн їхні внховни-
кн (сестрички і братчики). 
Головним писарем для всіх 
груп була працьовита Надя 
Тимчук. 

До змагань стануло 39 но-
вачок, 37 новаків, 28 юначок 
і нажаль тільки 15 молодших 
юнаків (до 16 p.). Всіх змагу-
нів і змагунок 119. 

Новачка (10. 11112 років): 
мет мячем: 

стрибок у далечінь: 

біг 40 метрів: 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСЯГН: 

Новачки (7, 8 і 9 років): 

мет м'ячем: 15 ярдів 

стрибок у далечінь: 

біг 40 метрів: 

1. О. Андрісвська 
2. М. Войтович 
3. Р. Стецьків, Т. Шміґель і Б. Стасюк 
1. О. Мнгайчук 7 стіп 9" 
2. О. Сайкевнч 
3. X. Гук 
1. О. Мнгайчук 
2. І. Хома 
3. М. Шишка 

т П Р А Ц Я є 
т ШДР WANTED MALE є 

SHEETMETAL MECHANIC 
Досвід у 

Electric — Arc Weldine. Breech-
ing A Damper installation. 

Досконала нагода. Платня aa-
лежна від досвід^-. 
FUELTRONIC CORP. 

Brooklyn, N. Y. Tel.: EV 3-9298 
W # # # i t # # # Ѓ Р ^ # # # Ѓ Ѓ Ѓ Х # # # # # # ^ Г ^ 

Машиністи 
Праця у фабриці моделів. 
Досвід при праці моделів, 

також 
SHEET METAL 

Механіки досвідчені, 
1-шоклясні машиністи з, 

досвідом. 
SPECIALTY ELECTRONICS 

131-01 — 39th Avenue 
Fiashing, L !. 

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

Exit 38, 
Northern State Pkway. 

МЕХАНІКИ 
до обслуги автоматичнил 

(на гроші) машин до сухого 
, чищення. Мешканці Меггіс)г або 

околицЬ Побажані з досвідом 
до машин до прання. Досвід в 
електриці і механіці. Платня 
відповідно до досвіду і знання. 

Потрібно авто. Телеф.: 
UL 8-0123 

ФАБРИКА АКТОВИХ ЧАСТИН 
One cyUeder borer and pin and 
valve fitter and one bearing fitter. 

MOTOR ASSEMBLER. 
Must know how to hand scrape 
and fit shafts, pistons, valves, 

seats, etc. 
VANCURA 

3221 Northern BlvcL, LLC. 
ST 4-7650 

ELEVATOR OPERATORS 
40 год. тижнево $60.00 

плюс бенефітн. 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 INSl'LATED. 
Багато праці для заінтересова-
ного чоловіка в постійній праці. 
Добра нагода для відповідного. 

SUPERIOR 
HOME DEVELOPMENT CO. 

512 W. Merrick Road 
Valley Stream, L I. 

Телеф.: 
VI 6-8220 або LO 1-8222 

Ф п p А ц я m 
m HELP WANTED FEMALE # 

ПОТРЕБА 
ЖІНКИ Д О П Р А Щ , 

в домі при 2-ох старших особах 
супружі. Праця пару годин ден 
но. Години і платня після умо-

вн. Голоситись: 
Mrs. R0ZMAN 

TR 73010 

ОІІЕРЕПТОРКИ 
Досвід пря декоратнвннх по-

душках "WELTING". Добра 
платня. Постійна праця. 

Приємні умовний. 
Телеф. цілий тиждень. 

PUROF1ED DOWN PRODUCTS 
CORP. 

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

ВПРАВНА УКРАгаСЬБА 
МАШИНІСТЌА 

що добре, вмів писати на укра-
Інській і має деякий досвід у 
писанні на англійській машн-
нах, потрібна на постійну пра 
цю. Побажане знання украінсь-
коі стенографи. Зголошеяня із 
поданням віку, освіти та хвалі 

фікацій, слати на адресу: 
Р. О. Box 76 

JERSEY CITY, N. L 

П Р А Ц Я 
MALE A FEMALE 

ПОТРІБНО 
КУХАРЯ 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
до праці 

на СОЮЗІВЩ. 
Може бути також подружжя. 

Голоситись: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSti 

ESTATE 
Kerhonkson, N. Y. 

Telephone: 5641 

Р І З Н Е 

Тільки з а $1 .00 
Два примірники люксусового 

альбомнќа 
„ДЕРЕВ'ЯНІ ЦЕРКВИ 

в УКРАЇНІ" (70 фотографій) 
або 

ОДИН з РІЧНИКІВ 
журналу „Ми і Світ" за 1955 
1956. 1957. 1958. 1959. I960 або 

1961 рік. Адреса: 
MY І SVIT 

1071 Bat hurst Street 
Toronto 4, Ont., Canada 

rtAAWVWUfWWWUVVyWV 

Щадіть у легкий спосіб, 

через пейрол сеішшґс 
ќўлўате свої бондн. 

1 
і 

І 

ПОЗИЧКА 
НА НОВІ 

АВТА 
1 

j i t Ж РІЧНО `кД від 
Мѓ і $іоо 

ПЛАТНА ДО 36 МІСЯЩВ 
(Забезпечення на авто може бути включене) 

позички Місячна 
Сума сплата 
$1,000.— $31.11 
$ 1,500. — $ 46.66 
$ 2,000. — $ 62.22 
$ 2.500. — $ 77.78 
$ 3.000. — $ 93.33 

Уживані авта фінансовані за низькими 
ратами. 

БАНКОВА ОБСЛУГА а цілій окрузі вже 
понад 100 років. 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
. JERSEY CITY 

BAYONNE WEEHAUKEN 
HOBOKEN NORTH BERGEN 
UNION CITY GUTTENBERG 

Ощадності забезпечені до St0,000.00 через 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION. 

1. M. Новнцька 
2. X. Канівська 
3. M. Гаврвлюк 
1. М. Гаврклюк 
2. М. Перейма 
3. Л. Тицька 
1. М. Гаврвлюк 
2. Л. Коритќо 
3. Л. Тицька 

Но 

мет мячем: 

стрибок у далечінь: 

біг 40 метрів: 

(7, 8 19 років): 
1. В. Остап'кж 
2. 3. Баб'як 
3. І. Перейма 
1. В. Остал'юк 
2. 3. Баб'як 
3. О. Крамарчук 
1. В. Остал'юк 
2. Я. Коритќо 
3. І. Перейма і С. Головатий 

ЗІ спорту 

26 ярдів 

9 стіп 5" 

к 
7,2 сек. 

Новаќя (10, 11 і 12 років): 

мет м ячем: 

стрибок у далечінь: 

біг 40 метрів: 

мет мячем: 

стусая кулею: 

біг 00 ярдів: 

стрибок у далечінь: 

стрибок у висоту: 

мет ратищем: 

мет диском: 

стусан кулею: 

біг 60 ярдів: 

стрибок у далечінь: 

стрибок у висоту: 

мет ратищем: 

стусая кулею: 

мет диском: 

мет ратищем: 

стрибок у висоту: 

1. В. Даннлевнч 
2. Я. Боберськна 
3. В. С малюк 
1. В. Даннлевнч 
2. Ю. Зелез 
3. Ю. Юрків 
1. В. Даннлевнч 
2. Ю.Юрків 
3. Ю. Зелез 

Юначки (до 15 років): 
1. Л. Микнтюк 
2. М. Гловацьха 
3. О. Джус 
1. Л. Адамоввч 
2. Л. Микявюк 
3. К. Шолудько 
1. М. Остал'юк 
2. 3. Зелез 
3. Л. Адамович 
1. Л. Адамович 
2. 3. Домбчевська 
3. 3. Зелез 
1. Л. Княгиницька 
2. 3. Домбчевська 
3. 3. Зелез 
1. Л. Адамович 
2. К Сименюк 
3. В. Жиґа 

Юначка (16-18 років): 

1. О. Пігуляк 
2. X. Сінкевич 
3. 3. Пащин 
1. X. Сінкеввч 
2. О. Пігуляк 
3. Г. Коба 
1. Л. Іваницька 
2. X. Сінкевич 
3. X. Баб'юк 
1. Л. Яворська 
2. Л. Іваницька 
3. 3. Пащин 
1. 3. Пащин 
2. Л. Іваницька 
3. X. Сінкевич 
1. 3. Пащин 
2. Л. Іваницька 
3. О. Сілецька 

Юнаќя (до 13 років): 

1. О. Крияяцькии 
2. Р. Косовськвя 
3. Я. Дурбах 
1. Я. Лозивськия 
2. Ю. Мнгайчук 
3. О. Кркницькия 
1. Я. Лозяяськяя 
2. І. Зубаль 
3. О. Крияяцькии 

стрибок у далечінь: 

О. Криницький 
Я. Лозннськня 
П. Хронов'ят 
Я. Лозннськин 
П. Хронов'ят 

стусан кулею: 

мет диском: 

мет ратищем: 

стрибок у висоту: 

стрибок у далечінь: 

скок жертќою: 

3. О. Криницький 

Юнаки (14-16 років): 
1. Б. Садовський 
2. А. Сушко 
3. А. Колтинюк 
1. Б. Садовський 
2. А. Сушко 
3. Б. Стереб 
1. Б. Садовський 
А. Сушко 
3. Б. Стереб 
1. Б. Сушко 
2. Б. Садовський 
3. А. Чорнодольський 

Б. Сушко 
Б. Садовський 
Б. Стереб 
Б. Сушко 
Б. СадовськВй 
Б. Стереб 

30 ярдів 

І 
1ІЄТІИ4" 

63 сек. 

64 стопи 

23 стопи 10" 

8,5 сек. 

13 стіп 1" 

3 стопив" 

58 стіп 1" 

65 стіп 9" 

24 стопи 

8,5 сек. 

12 стіпіІО" 

4 стопя 1" 

62 стопі X" 

ЗО стіп в" 

77 стіп в" І 

68 стіп 6" 

4 стопи 

13 стіп 9" 

38 стіп 2" 

115 стіп 5" 

112 стіп 8" 

4 стопи 5" 

14 стіп 10" 

10 стіп 

Прикро вражала в і д сут-
ність старших юнаків (17, 18) 
та новацьких братчиків (5 
добрих молодих змагунів у ві-
ці від 16 до 18), через що рі-
вень змагань не був посиле-
ний. 

Прн добрій волі, маючи на 
увазі велике значення спорту 
для молодих юнаків - братчн-
ків, можна було погодити о-
бов'язки молодого виховника 

участю4у легкоатлетичних 
змаганнях. 

Дуже прнсмяу несподіван-
ку зробили юначки з Рачес-
теру, які своєю участю в зма-
гаянях оживили змагання — 
внесли більше завзяття. 

З огляду на те, що змагун-
кя з Рачестеру не могли за-
лишитися в таборі до неділі, 
відбиванкові змагання юиа-
чок відбулися в суботу, дня 
21 липня 1962. Суддя: Б. 
Крамарчук. 

Рачестер: X. Баб'юк, X. 
Сінкевич. Г. Сінкевич, X. Ва-
щук, Л. Грицнляк, Г. Коба. 

Клівленд: 3. Пащин, Л. 
Ірашщька, К. Ш о л у дько, 

Л. Адамович, О. Пігуляк, М. 
Сидір. 

Виграли змаѓўнќи з Рачес-
теру у відношенні 2:0 (15Ю, 
15:4). 

В неділю дня 22 липня 1962 
відбулись відбиванкові зма-
гання юнаків. 

Булава юнаків: Б. Лялька, 
С. Матковський, Б. Крамар-
чук. 

Булава новаків: Ю. Денн-
сенко, І. Стасюк, Я. Грушке-
вич. 

Перемогла булава юнаків 
2:0 (16:14, 15:9). 

Відбулись ще другі змагав-
ня тих самих булав в побіль-
шеному складі: булава юна-
ків: Ю. Тарасюк, І. Супдю, 
М. Сайкевнч, В. Грушкевнч, 
Б. Левяцьхяй; булава вова-
ків: Ю. Денисенко, С. Груда-
кевич. І. Стасюк, L Турчив#-
вич, Ю. Головівськвй. 

Вислід 2:0 (15:7, 16:14) в 
карнсть булави юнаків. 

Судді: М. Грушкевнч, Д. 
Голубець. Пнсар: Л. Мазу-
рик. 

Ажгіж 

„ Т Р И З У Б " ФІЛЯДЕЛЬФІЯ 
— ‚ЗЕЛЛІНГТОН РОВЕРС" 

БЕРМУДА 1 6 : 1 ( 8 : 0 ) 

Склад дружини „Тризуба": 
Варварюк, Паскарела, Р а ч , 
Куденко, Кравець, Ферайра 
П, Горзелінг, Чайка, Чижо-
внч, Ферайра І, Яковииа, Но-
га, Манджіні, Слотер Дуве, 
Зоф. — Суддя: В. Гофштет-
тер. 

Ці міжнародні змагання з 
чемпіоном Бермуд, що відбу-
лись дня 9-го вересня ц. p., о 
год. 2.30 ва Стадіоні прн 29-ій 
і Кембрія вул., попередила 
зустріч юиьйорів „Тризуба" з 
юньйорамн „Стріли" із Трен-
тоау (6:2). 

При старті гості виявились 
рівворядиим партнером, до-
казом чого декілька проведе-
ввх комбінацій включно до 
одної навіть доволі иебезпеч-
ноі акції, яку зліквідував ва 
спілку в Рачем притомний 
Ферайра П. Щойно у 15-ій 
ЖЩШЩІЛ міняється обличчя 
грж, коли „Тризуб" збагнув 
слабе місце „Бермудів", що 
уявлялось у з л о в ж и ванні 
дриблінгами, прийняв тактв-
ку „від ноги до ноги", пере-
плітаяу перекиданням гри на 
крила, маючи на увазі Ногу і 
Чайку. І так Чижович перей-
вяв м'яч від Кравця, переїхав 
Фоґо, минув Деніслса, подав 
Яховнні, Яковииа заадресував 
до Ноги, а той об'їхав Тодда 
та, резиґнуючи із дуелю з 
Ричардсоном, в бігу лівого 
стороииого з віддалі 18 м. 
післав сильну піввнсоку бом-
бў в сітку „Бермудів" (15 
ќв.). Три хвилині пізніше, у 
18 хв. гри, знов Чнжович 
був прн м'ячі, подав Чайці, 
який довгою подачею пере-
кииув м'яч до" Ноги, Нога ра-
фіноваво дриблював з своїми 
перескоками, комбінував із 
Ферайрою і Чижовичем, який 
виставив Нозі, а Нога внкін-
чнв. З того моменту „Тризуб" 
повністю володів тереном. У 
наступних десятьох хвнли-
нах Ферейра І здобув ще два 
голі (20 і 28 хв.), а вже п'ять 
хвилин пізніше Нога підніс 
вислід 4:0. 

У 40 і 43 хв. гри тобто в на-
стуцнях десятьох хвилинах 
Яковииа своїми двома ґолями 
підвищив вислід на 7:0, а 
Чайка хвилину пізніше (44 
хв,, устійнив внслід першої 
півгри 8:0. 

У другій півгрі тренер Глі-
совнч виставнв наших резерв 
вових змагунів М а н д ж і н і , 
Слотера, Куденка і Дуве. 

З радістю стверджуємо, що 
Куденко вертається до дав-
ньої своєї ({юрми, імпонуючи 
завзятістю, твердістю і тех-
нічинн заавеясуваяням. 

У 50 хв. гри легковажність 
Ферейрв П скінчилося ґолем, 
стріленим Вілліямсом, най-
кращнм змагуном „Берму-
дів", „у віконце" ‚‚Тризуба" з 
віддалі 20—22 . 

У 65 хв. Слотер підвищує 
ва 9:1, а у 80 хв. Чижович 
сильним стрілом дав десятого 
і останнього ґоля для „Три-
зуба" — „Бермуди", щоправ-
да, програли дещо за високо, 
їм бракуєє одної основної речі 
— викінчення. 

У зв'язку з відкриттям но-
вого сезону нас радують два 
моменти: 1. Якнайширші пов-
новласті для тренера. 2. Збіль-
шеяня числа українських зма7 
гўнів Ногою, Чайкою, Чнжо-
ввчем і Куденком. 

Яр. К-нп 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

БІЛА Катерина, народж. 1893 
року в Путятянцах, пов. Ро-
гатнн, членќа 8в Відд. УНСо-
юзу в Рочестер!.. Н. И., по-
мерла Ів-го л л ш я 1962 року. 

ВУЧ Катерина, народж. 1S92 р. 
у ТнрааІ CLxMdA, пов. Сяніќ, 
члеяка 76 Відд. УНСоюзу а 
Ніоарку, Н. Дяс, померла 
18-го липня 1962 року. 

# Большевнкн „регабілітува-
ли" царського генерала Алек-
свя Врусілова, відомого з його 
осгаішьої невдачќо! російської 
офевзиви проти Австро - Угор-
щинн. Хоча Врусілов віддав 
себе ва послуги большевяцькій 
владі, проте Сталін казав вик-
реслвти його Ім'я з усіх совст-
ськнх книжок за нібя антисо-
встські зав ваги у приготовлю-
ванвх ним спомяиах. Брусілов 
помер у 1926 р. у віці 72 років 
Тепер директор соввтського Ар-
хівиого бюра Г. Бслов твер-
днть що протисовстські завва-
гв в' споминах Врусілова були 
дороблені .‚контрреволіоціоне-
рами" в Чехословаччииі. 

ВАЛ Василь М., кародж. 1911 
року в Етелберт, Май., у Ка-
каді, член 445 Відд. УНСою-
зу у Вшяіпегу, Май., Канада, 
помер 7-го липня 1962 р. 

ВАСНЛНШИН Михайло, иаро-
дженжй 1884 р. у Дзвянячі, 
пов, Лігько. член 2 Відд. УН-
Союзу В Мт. Кармел, Па., по-
мер 18-го липни 1962 року. 

ВІШ1ИВАНЮК Михайло, наро-
джеинй 1878 р. в Івшіівцях, 
пов. Коломия, член 45 Відд. 
УНСоюзу у Філадельфії, Па., 
помер 17-го липня 1962 р. 

ВІТИЌ Ілля, народж. 1882 ро-
ку у Воробликах, пов. Корос-
ио, член 280 Відд. УНСоюзу 
у Янґставлі, Огайо, помер 
17-го липня 1962 року. 

ГАІ'АНДЖУК Дмитро, народж. 
1900 р. а Плаўчі Вел., повіт 
Бережани, член 257 Відділу 
УНСоюзу в Лоо Аиджелесі, 
Кал., помер 19-го липня 1962 
`року. 

ЛЕВКО Теодор, народж. 189S р. 
в НовосівцІ, пов. Підгайці, 
член 885 ВІдд. УНСоюзу в 
Мііпіеаполісі, Мінн., помер 
18-го липня 1962 року. 

ЛЕСЬЌ IB Кгеня, народж 1896 
року в ЧерчІ, пов. БІбрка, 
членќа 172 ВідД. УНСоюзу в 
Віппапі, Н. Дис, померла в 
липні 1962 року. 

ЛИСОГ1Р Василь, народж. 1892 
року в Красяосільцях, пов, 
Збараж, член 484 Відд. УНСо-
юзу в Ютиці. Н. И., помер 
11-го липня 1962 року. 

МАГЕРОВСЬКА Марія, наро-
жена 1876 р. в Гадинківцях, 
пов. Гусятин. членќа 177 Від. 
УНСоюзу в Провіденс, Р. Ай., 
померла в липні 1962 року. 

МАИСНЕР Франко, народже-
ннй 1893 р. в Гологорах, пов. 
Золочів, член 199 Відд. УНСо-
юзу в Емгерст, Масс, помер 
20-го липня 1962 року. 

48 Е. 7th St 
Td.: OR З-ЗббО New York Coy 

НАЙНОВІШІ ПЛАТІВКИ: 
„ЗНОВ У ЛЬВОВІ- (ч. 838), 
„БІЛІ ТРОЯНДИ" (ч. 839) — 
легка музика й спів, довго-гра-

ючі. — Ціна: по дол. 4,95. 

Real E s t a t e 

$ 4,995 
Гарно положений, модерний, з 
2-ма спальнями, умебл. катедж 
на літо або на пенсію. Близько 

автобусу. Умови. Інші доми. 
КОРР of KERHONKSON, N. Y. 

Tel: Kerhonkson 7500 

MANHATTAN: 
Аларт. ДІМ на продаж, 

10-род. і 2 крамниці. 
В доброму стані, нове парове 

огрівання. Тол. власника: 
RAvenswood 8-2402 

МИКИТНН Михайло, народж. 
1892 р. в Рахині, пов. Долина, 
член 221 Відд. УНСоюзу в 
Шикаю, Ілл., помер 5-го лип-
ня 1962 року. 

ДЗЯДІВ Степанів, народжена 
1906 р. у Виснпілцііх, повіт 
Тернопіль, членќа 70 Відд. 
УНСоюзу в Джерзі Ситі, Ню 
Джерзі, померла 28-го липня 
1962 року. 

КЛУБ Марія, народж. 1894 р. 
в Санках, пов Турка, членќа 
175 Відд. УНСоюзу в Дітрой-
ті, Мит., померла в липні 
1962 року. 

КОНИК Теодор, народж. 1923 
року в Лисій, пов. Підгайці, 
член 106 Відд. УНСоюзу в 
ІПнкаґо, Ілл., помер в лопні 
1962 року. 

КУЦЯБА Йосип, народж. 1914 
року в Плейнс, Па., член 29 
Відд. УНСоюзу у Внлкс Бері, 
Па,, помер в липні 1962 року. 

ЌУ ШИНА Ангін, народж. 1888 
року в Лисовичах, пов. Долн-
на, член 83 Відд. УНСоюзу у 
Філадельфії, Па^ помер 10-го 
липня 1962 року. 

КУШЛЯК Парасхева, народж. 
1894 р. в Теплицях, пов. Яро-
елаа, членќа 239 Відд. УН-
Союзу у Філадельфії, Па., по-
мерла 27-го червня 1962 року. 

ОСТРОВ Євген Е., народжений 
1908 р. у Ню Порќу. Н. П.. 
член 204 Відд. УНСоюзу у 
Ню Порќу, Н. И., помер у 
липні 1962 року. 

РЕТУШ Таяас, народж. 1892 
року в Кобоках, пов. Кооіа, 
член 184 Від. УНСоюзу в Ню 
Порќу, Н. П., помер 21-го 
липня 1962 року. 

СМОЛ ЯК Яким, народж. 1893 
року в Настаоові, пов. Терно-
иіль, член 38 Відд. УНСоюзу 
в Обнрн, Н. П., помер 20-го 
липня 1962 року. 

ФЛАГА Микола, народж. 1892 
року в СтупницІ, пов. Самбір, 
член 171 Відд. УНСоюзу в 
Джерзі Ситі, Н. Дж., помер 
20-го липня 1962 року. 

ХИМЯК Антін, народж. 1894 р. 
в Україні, член 1 касир 81 
Відд. УНСоюзу в Киртіо Бей, 
Мд., помер 9-го днќя 1962 р. 

ХОМНН Мигдалина, народжена 
1896 р. в Копанках, пов. Ка-
луш. членќа 36 Відд. УНСО-
юзу у Рочестері, Н. И., по-
мерла в липні 1962 року. 

ШЕВЧУК Іван, народж. 1886 
року в Іванівні, пов. Сќалат, 
член 59 Відд. УНСоюзу в 
Бріджпорті, Кой., помер 14-го 
липня 1962 року. 

Ніксон називає свого противника Бравна 
зам'яким у відношенні до комуністів 

Сан Дісґо, Каліфорнія. — 
Колишній віце . президент 
Ричард М. Ніксон почав ви-
борчу кампанію за вибір гу-
бернятора тим, що підкреслю-
вав своє рішуче проти комун I-
стнчне становище та одноча-
сно твердив, що його демок-
ратичний противник губерна-
тор Едмунд Дж. Вравн, який 
старасться про перевибір, с 
зам'який при поборюванні 
комуністичної небезпеки. На 
думку Ніксона рекорд Брав-
на „не виказўе ані єдиного 
закону, який був би ухвале-
ний проти комуністів під час 
4-річного урядування Брав-
на на становища губернато-
ра". Ніксон промовляв в Лос 
Анджелесі, Сан Дісґо. Сакра-
менто і в Овкленді. Він твер-
див, що коли стане губепна-
тором, то зробить ‚‚КаліоЬор-
нію взором, як треба побо-
рювати чужу .для американ-
ців систему -ь комунізм. Ко-
респондент „Ню Иорк Тайм-
са" Гледвін Гілл пригадує, 
що Ніксон завжди під час 
виборів користується проти-
комуністнчними гаслами. Так 
він робив в 1946 році, коли 
старався про становище кон-

т до В Н Н А П М У т 

5 великих КІМНАТ — 
АПАРТАМЕНТ 

в Нюарку, Н. Дж. 
$50.00 місячно. 

Тел. від 10 ранку до 5 по пол. 
WA 63990 

гресмена, і в 1950 році, коли 
здобув був сенаторське ста-
новище. 

ф Західньо - німецький міні-
стер господарства, д-р ЛюдвіГ 
Ергард. відлетів до ЗДА на за-
сідаиня Міжнародиого Банку 
для відбудови й розвитку, по-
пулярно званого Світовим Ван-
ком. При цій нагоді вій буде 
на нараді з президентом Кен-
неді, головно в справах Сггіль-
ного Господарського Рннісу й 
американської митної політики. 
Ергард маг. найбільші шанси 
стати наступником 88-літьного 
Аденауера на становищі канц-
лера. 

asaesssaassaasasasaaatsassaa 
ШЛУНКОВІ БОЛІ 

спричинені надквасотою. 
Що на це робити? 

Надквасота спричинятиме та-
кі симптомо: згагу, газові болі, 
кровавлення. болі і загальні не-
домагання після Ідження. Чу-
додійну скору полегшу рапор-
т̂ 'н т̂ь хворі по зажитті ліку зва-
ного RUMIL (скажемо Вам вни-
зу. як його одержати). Брати 
дві (2) часві ложочки ліку ^ 
год по Ідженні, попиваючи тро-
хи водою. Полегша наступає за 
кілька хвилин після усунення 
галів 1 нейтралізації надміру 
квасів. Лік с дорогий, але ми 
пропонуємо Вам одержати (2) 
дві пляшки (вартість $7.00) ли-
ше за $3.50, які платите пошта-
реві прн доставі. Якщо терпите 
на шлункові болі, саме RUMIL 
с на те. щоб його спробувати. 
Шліть цей вирізок з Вашим 
ім'ям і адресою до: 

TYNOL CO.. Dept 62, 
Box 321, Croton-on-Hodson, N. Y. 
Звідтам вишлють Вам RUMIL 
відворотною поштою. 

HIGHLAND PARK Section 
8-род. д і м , 

мур., наріжний, в доброму по-
ложенні. Добрий прихід. В до-

сконалому стані. 
AMERICAN HOME REALTY 

М. Леаицькмй 
Tel.: Hickory 1-5220 

т BUSINESS OPPORTUNITY 

НА П Р О Д А Ж 

ҐРОСЕРНЯ 

ДЕШКАТЕСЕН" 
в українській дільниці 

міста НЮ НОРКУ. 
Торг $1,100 тижнево. Рент $ЗО. 

ПРОДАСТЬ ДЕШЕВО — 
відходить на пенсію. 

Кличте: 
В А М AGENCY 

OR 7-4550 або OR 3-1370 ФФ0ФФ0ФФФ4 

ҐРОСЕРНЯ 
Досконале- положення. Навлро-
то склепу — будинок 200 род. 
Чудові можливості розвитку. 
Всі влаштування. Ідеаль. для 
подружжя або ‚родини. Прода-
сться з уваги на недугу за — 
$7,500. Зайдіть, огляньте. Влас-

ник. 
1 0 9 — 1 6 Merrick Blvd., Jamaica 

RE 9-8055 
LEE-BERT GROCERY 

ВУЧЕРНЯ — ҐРОСЕРНЯ 
в украІнсько-польськіи 

секції. 
$1,300-1,400 тижневий оборот. 

Продаю дуже дешево. 
Elizabeth. N. 1. 

Телеф.: FL 1-4034 

a FUNERAL DIRECTORS # 

Theodore WOLINNIN, Inc. 
Директор 

Похоронного Заведений 
123 East 7th Street 

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

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займається 
ПОХОРОНАМИ в СТЕИТІ 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні для всіх. 

Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так і 
в ночі: 

John 
KOWALCHYK 

129 GRAND STREET 
(cor. Warren Street) 

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


