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В ПЮ ИОРКУ НА ГОЛОВНОГО ПРОКУРАТОРА 
НАЙМЕНОВАНО НЕГРА ЕДВАРДА Р. ДОДЛІ 

Роберт м . щщшршвяш Едвард М. КаотгідІ 

Њ о Иорк. — В дв і 18-го, 
вересня відбулися правнбори 
в стейті Ьіасачусетс, д е демо-
кратн ft республіканці мали 
найменувати своїх кандидатів 
на ставовяще сенатора, яке до 
1960-го р о к у виймав теиеріш-
ній ігрезидеят Кеннеді. В Сн-
разоозах відбувалася стеатова 
конвенція, а в В о ф ф а л о така 
сама конвенція відбувалася 
РестублікаясьяоІ партії. В 
Бостоні великою більшістю 
переміг наймолодший брат 
П'резидента 30-річний Едвард 
VL Кеннеді і здобув номінацію 
н а - к а н д и д а т а н а сенатора. О 
ѓщ 1 0 : 2 5 увечері Кеннеді 
і І ^ в і к е . Ш Д б Д . г о л о с ^ я йо-
го противник 30-рїчнцй Е д -
вард Me ќКормеќ тільки 81, 
578. І годі МекЌормек, який 
є небожем спікера Палати Ре-
презентантів Д ж а н а МекКор-
мека, признався д о поразки і 
заявив, щ о у наборах підтри-
муватиме Едваряа Кеннеді . 
„Я б а ж а ю , щ о б всі ті, які 
співпрацювали зі мною і го-
лосувалн н а мене, працювали 
тепер разом із $Зявардом Кен-
неді, і щ о б н а нього голосува-
лн". — казав переможений 
МекКор-мек, який уважас . що 
перемога Едварда Кеннеді 
сталася тому, щ о виборці 
люблять і с льоялькі до йо-
го брата — Президента. Ед-
вард Кеннеді перед промовою 
про прийняття кандидатури 
вступив д о виборчого бюра 
МехКормека н а виміну при ѓя -
тів. У промові заявив кандн-
дат на сенатора, Що Демокра-
тична партія часто виявляс у 
правиборах розходження, але 
під час самих вќборів об'сдна 

Едвард Кеннеді мусять ще 
перемогти свого республікаќ-
сьќого противника, яким с 
35-річннй син колишнього 
амбасадора д о Об'сднаних На-
цій Д ж о р д ж Кебот Ладж, 
який виграв правяборн, лере-
мігши 68-річного конгресмена 
Лоренса Куртіса. Н а номіна-
ційній демократичній ќоваен-
ції в Сиракюзах 17-го вересня 
найменовано н а кандидата на 
губернатора Роберта М. Мор-
гентава, а в дні 18-го вересня 
сталася там надзвичайна о о -
дія, бо демократи вперше в 
історії стеЙту найменували на 
кандидата на головного стей-
тового прокуратора негра- — 
теперішнього., а у і с з и д є н т а 
Маягеттену Едварда Р. Додлі . 
Досі тільки менші партії, як 
Комуністична або Амернкаи-
ська Партія Праці безуспіш-
но виставляли негрів як сво-
Іх кандидатів на вищі стано-
вища. Демократи наймеиува-
лн на становище сенатора В. 
Доновена. який змагатяметь-
ся за це становище з теперіш-
нім сенатором республіканцем 
Джекобом К. Джевѓгсом, яко-
го республіканці найменува-
лн як кандидата на це стано-
вище. Секатор Кеннет В. Кі-
тінґ. зголошуючи кандидату-
ру сенатора Джевітса. заявив, 
що він с „одним із великих 
законодавців нашої доби". На 
думку сен. Кітінґа сен. Д ж о -
вітс гідним с займати те вясо-
ке становище в добі, де „ве-
деться боротьба н а життя і 
смерть", оправа в тому, щоб 
втримати волю в світі. В дні 
19-го вересня мають затвер-
днти кандидатуру губернато-
ра Нелсона А. Рокефеллера, 

но виграв. В політичних ко-`який не мас противника, та 
л а х стверджують, щ о не було: інших кандидатів, м іж ними 
найменшого сумніву в тому, І Луїса Лефковіца на головно-
що правиборя виграє Кеннеді. ' прокуратора 

Випущеній Тайрос VI інформуватиме 
астронавта Шірру про погод^ 

Кейп Канаверал, Флорида. 
— З Д А прнспнвнли внпущен-
ня сателіта погоди Тайроса 
VI, який зг ідно а пляном мав 
почати своє кружляння дов-
кола Землі а ж в листопаді, і 
Тайрос V I вже 18-го вересня 
з успіхом почав надавати 
зиќмќи про хмари, з яких на-
уковці передбачають погоду. 
281-фунтовий Тайрос V I ра-
зом із Тайросом V будуть зві-
туватн про погоду, головним 
чином про тропікальні гура-

ґани, бо новий американсь-
кий астронавт командор Вол-
тер ІІІірра спадатиме не на 
Атлантику, тільки на Паця-
фіку. Шірра мас летіти 28-го 
вересня і мас відбути шість 
кружлянь довкола Землі 
Тайрос кружляс довкола 
Землі на висоті 402-ох миль. 
Тайрос VI мас делікатні те 
левізійні камери, які фотогра 
фують сотки миль хмар на 
раз, а радіовий апарат пере-
дас ці фота на Землю. 

В А М Е Р И Ц І 
в Секретарка пані Ф Д. Руз- і долл і тисячі осіб 

велт повідомила, що пані р у з - І стоїть на широкій 
вслт не могла взяти участи в 
стеАтонІЙ номіиаційній дсмо-
кратичній конвенції тому, що 

наказав їй залишитися 

т .`'ряд здоров'я н Ню Порќу 
остерігас проти n u n жипання 

Лікар наказав II залишитися грибів Із пспідомих джерел. В 
вдома після недавньої недуги БруклкнІ затруїлися 7 осіб, бо 
віруса. Пані ф. Д. Рузвслт ВЖСІЛ'ІЛИ гриби, що їм подарувала 
видужала, але ще не 

на якій 
стейтіп. 

Пам'ятник 
плятформі. 

печатки всіх чотирьох 

може бў 
ти надто активного після неду-
ги. 

Џ Фор Корнере, Арізоня. Ко-
лорадо. Ню МеКсіко І ІОтаг 16 
вересня відкрито тут Вестерн 
пам'ятник в місцевості, де сти-
каються чотнрн етеитн. і куди 
переходить щойно закінчена 
автострада шлях 1. На цій па-
раді був, присутній секретар 
внутрішніх с я й ' Стюарт Ю-

особа. назбиравши їх в лісі 
місцетості Монро. Н. П. Гриби 
можна купувати в крамницях, 
які дістають їх від фахівців. 

9 Сенатор республіканець 1л 
Ню Иорку Кеннет В. Кіттінг 
заявив, що президент Кеннеді 
повинен в найближчому році 
зменшити на 3 відсотки феде-
ральні витрати, якщо хоче за-
пропонупатн зменшити федс-
ральві податќе. 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
РАДИ ДИРЕКТОРІВ УКРАЇНСЬКОГО 

КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ АМЕРИКИ 
І .УКРАЇНСЬКИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
Д О У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Н А Ц І О Н А Л Ь Н О ! С П І Л Ь Н О Т И 

В З ' Є Д И Н Е Н И Х Д Е Р Ж А В А Х А М Е Р И К И 

Г Р О М А Д Я Н И ! 

Ми, пошіовласні представники . делегати українських 
центральних організацій, що об'єднані ft діють у системі 
Українського Конгресового Комітету Америки, обміркувавша 
н а спільній нараді сьогодні, 8-го вересня 1062 p., загальну 
політичну ситуацію в світі, ситуацію рідного народу на У`ќра` 
їнськнх Землях, завдання, обов'язки ft ролю Українсько: 
національної спільноти в Америці, працю, акції, плани $ 
програму Українського Конгресового Комітету Америки, 
знокрема ж усі моменти, зв'язані з Восьмим Конгресом Аме-
риканськнх Українців, що збереться ft радитиме Я Н ю Норку 
в жовтні цього року, свідомі особливої ваги цього 
для великої справи визволення Українського Народу — 

П Р О Г О Л О Ш У Є М О : 
Восьмая. Конгрес Амеракаяемшх Українців збирається 

у виїмковій яв#і. 

В порі, кал%'червона Москва зухвало вдирається вже у 
ворота цього континенту. 

В порі, коли червона Москва всім своїм шовіністичним 
апаратом окупації проводить плановий, нищівний наступ н а 
все ваше традиційне, національне на Українській Землі , 
коли цей наступ попгарюс — іншими методами — ft на 
українство у вільному світі, особливо тут, в Америці, нама-
гаючнсь крутими стежками, схиднимн, підступними засобами, 
фальшованими видовищами, підставленими або стерорнзо-
ваиимн „репрезентактами" Рідного Краю ламати д у х а віль-
иих українців, захнтувати їх стійкість, дезорієнтувати Іќ. 
впливати на них, щоб змінили наставленая до ситуації в Рід-
йому Краю, розбивати цим внутрішню силу та нівечити 

(Закінчення на сторінці 3-ій) 
, і а е а . і', 'і1 ' ч, "і1' І і 

СУДОВИЙ ПРОЦЕС ПРОТИ СТАШИНСЬ-
КОГО ЗА ВБИВСТВО Д-РА Л. РЕБЕТА І 
СТЕПАНА БАНДЕРИ ВІДБУДЕТЬСЯ 8-13 

ЖОВТНЯ В КАРЛЬСРУГЕ 

Орган Американської Ради Безпеки 
опублікував статтю проф, Добрянського 
Вашингтон. — "y^aehington 

Report", ^ орган Америкаік-
ської Я р і Безпекн, при-
свячений крайовому і міжна-
родному розвиткові, щ о затор-
кус національну безпеку", о-
публікував у своєму виданні 
з 10-го вересня довшу ^статтю, 
проф. Лева Добрянського, го-
ловв Українського Коиґресо-
вого Комітету Америки, про 
мало використовувані вільним 
світом в теперішній холодній 
війні слабості рабовласниць-
кої комуно-москояської імпе-
рії. Дбайливо проаналізував-
ши цілий ряд.політичних, го-
сподарськнх, соціяльних та 
інших слабих Місць в теперіш-
ній структурі совстської коло-

ніяльної імперії і віддавши 
окрему увагу справжній , Л -
хілевїй п'яті" тієї імперії, я-
кою в д л я неї визвольні р у х и 
українського та інших пове-
волеких народів, проф. Л . Д о -
бряиськнй в з а к л ю ч е я н і 

Із Закордонного Представ-1 

йпцтва Української Головної 
`Визвольної Ради повідомля-

ть, що судовий процес проти 
ѓдана Сташинського, боль-

евнцького агента, який з на-
у Москви доконав скрнто-

іства видатного діяча ук-
раїнського націоналістично-
вязвольного руху д-ра Лева 
Ребета та провідника цього 
руху Степана Баядери, відбу-
деться в днях від 8-го до 13-го 
жовтня 1962 року перед Най-
вищнм Судом Німецької Феде-
ратнвної Республіки (Bundes-
gerlcht Hoff) в Карльсруге. 
`Д-р Лев Ребет згинув а рук 
того большевнцького схрнто-
вбнвннка в дні 12-го жовтня 
1937-го року, а Степан Бан-
дера В дві 15-го жовтня 1959-
го року. Обидвох убито o t -
руйяою пістолею, вистрілюю-

ЗАФРУЛЛЯ ХАН 
З ПАКІСТАНУ ОБРАНИЙ 

НА ПРЕЗИДЕНТА 
ГЕН. АСАМБЛЕЇ ОН 

С С С Р З Г О Л О С И В В Н Е С О К Н А П Р И И Н Я Т Т в К О М З 
Ш С Т И Ч Н О Г О К И Т А Ю . - - Ч И С Л О Ч Л Е Н І В o i l 

З Р О С Л О Д О 1 0 8 

чи їм в обличчя розчин ціяя 
калі. Ж у р н а л „Ланф" з 6-го! виявляючи подробиці i s зло-
вересня ц.р. в врефероваяіб чинної діяльности комуно-мо-
опісля в ‚.Свободі" статті по- j сковських горлорізів у вільно-

стверджув: .Л Ч.ДДІИИИ иіаами ^ в я о с н с ^ г і - п о д р о б и ц і про яв, му с в і Л 
треба- сьогодні спостерігати, 
як ми пропускаємо нагоди 
для перемоги в холодній вНЬ 
ні. Проте я перекований, щ о 
познайомлений громадянства 
з важливішими фактами між-
народного життя та слабостя-
мя комуио-московської імперії 
заставить нас до політики 
еманципації та д о стратегії, 
що дасть нам рішальну пере-
могу в холодній війні". 

Труман про агресивні імперіалістичні 
пляни Росії 

Філадельфія, Па. — Ко-
лишній президент Гаррі С. 
Труман, промовляючи в 175-
роковвни ухвалення амери-
камської конституції, сказав, 
що самі комуністичні ідеї не 
с небезпекою для З Д А , але 
загроза йде від „агресивних 
і імперіалістичних плянів Ро-
сії і комуністичного Китаю 
панувати над світом". Отой 
комуністичний і м п еріялізи 
загрожус волі ft життю аме-
рнканців, казав колишній 
президент, але „ми ніколи не 
пожертвуємо вашою волею" 
на те тільки, щ о б врятувати 
свос життя. „Я не думаю, 
щоб життя було вартісним, 
коли б ми втратили волю", 

заявив Труман. Місто Фі 

дав колишньому президенто-
ві посадник міста Д же йме Г. 
Д ж . Тент. В цій параді брав 
участь і сенатор республіка-
неця Г. Скоѓт. Американська 
конституція, говорили про- -
мовці, — це живий організм, 
який підтримує життя наро-
д у З Д А , і який був взором 
для конституцій інших наро-
дів. Президент Кеннеді прн-
слав окреме звернення, в я-
кому назвав к о н е титуцію 
З Д А „найбільше революцій-
иим документом, який коли-
небудь видано". Конституція 
‚.підтримувала життя амери-
канського народу так само в 
1864 році, як і в 1787-му, в 
1945, як це робить і тепер в 
1962-му році". — казав аси 

лядельфія відзначило Трума- Істент секретаря внутрішніх 
на Медалею Волі, яку пере - ' справ Д ж а н А. Карвер. 

Ніксон домагається „сильнішої акції' 
у відношенні до Куби 

Лос Анджелес. — Колишній 
віце-президент З Д А Ричард 
М. Ніксон заявив на пресовій 
конференції, що уряд прези-
дента Кеннеді повинен повес-
ти супроти Куби Фіделя гост-
рішу акцію, і він, Ніксон, під-
тримав би таке становище у-
ряду З Д А . Колишній віце-
президент сказав, що він го-
ворить тільки як звичайний 
громадянин, а не як член 
Республікансьної партії або її 
тнтулярний провідник. На 
думку НІксона треба б засто-
сувати до Куби бльокаду ко-
раблями, і щоб добитися від 
союзників З Д А , щоб не приво-
знлн совстську зброю до Куби. 
На думку НІксона „завжди с 
деяка небезпека війни внаслі-
док Інтервенції", але додав, 
що „війна є певна", коли З Д А 
нічого не робитимуть в цій 
справі. Коли б інші країни з 
Організації Америкаясь к н х 
Д е р ж а в не приєдналися ь 

справі інтервенції до З Д А . то-
ді ця країна повинна сама ви-
ступити проти Куби. — казав 
Ніксон. Ніксон висловив на-
дію. що „наші союзники в Ла-
тинській Америці присдна-
ються до нас". Колишній віце-
президент не виявив, що тре-
ба б робити, щоб політично і 
торговельно ізолювати Кубу. 
Ніксон заявив, що підтримає 
президента Кеннеді навіть то-
ді, коли б він ужив найгострі-
ших засобів проти Куби. 

# Д БргАнррд Ѓсќимѓ япрек-
тор Уряду космічних летів по-
відомий, т о при кінці ціѓ.! дека-
дн треба буде вибрати дальших 
астронавтів. Досі с 7 астронан-
тів із проекту Меркурій І 9 
астронавтів із проектів Джемі-
иі І Аполлон. Астронавти із 
Меркурія літали або будуть лі-
татк довкола Землі, астронавти 
Джемі ні мають зустрічатися в 
космічних просторах в кабінах, 
а астронавти з проекту Алол-
лон будуть летіти до Місяця. 

як Сташинськнй попав в сітку 
большевицьких скритовбнвни-
ків та з якою дбайливістю він 
був вишколений і приготова-
вий до виконання злочинів 
проти діячів українського ви-
звольного руху , а доконавши 
скритовбнвства, був нагоро-
дженнй найвшцим сосстським 
відзначенням, одержавши їх з 
рук Шслепіна, ш е ф а Коміте-
ту Д е р ж а в н о ! Везпеки при 
Раді Міністрів Советського 
Союзу. Одружившись з німке-
нею проти волі своїх зверхни-
ків, Сташннський'попав у не-
ласку й коли' йому аамому по-
чала загрожувати ліквідація, 
вія втік д о Західньої Німеччн-
ни та добровільно виявив по-
повнені ким з наказу Москви 
злочини. Подробиці акту об-
внаувпченяя в цій хвилині ще 
не відомі, але процес внкли-
кус міжнародне зацікавлення, 

Об'єднані Нації. — У вівто-
рок 18 вересня ц. р. відкрн-
лась в Н ю Иорку 17-тч сесія 
Генеральної Асамблеї Об'сд-
ваннх Націй. Президент 16-ої 
Асамблеї Монґі Слім перевів 
негайно вибори свого наступ-
ника, яким став 69-літній па-
кістанський дипломат, Му. 
хаммад Зафрулля Хан, ді-
ставши 72 голоси, проти 27-х 
голосів, що впали на цейлон-
ського кандидата. Новий пре-
зидент Генеральної Асамблеї, 
адвокат і суддя за професією. 

Н ю Иорк. — Виконавчий 
Орган Української Національ-
аої Ради звернувся окремим 
листом - меморіалом до геве-
рального секретаря Організа-
ціі Об'сднаних Націй, зверта-
ючи увагу цісї світової орга-
аДзації на початку сесії її 
Генеральної Асамблеї на пра-
ктикн народовбивчого совст-
ського колоніялізму в Україні 
та інших поневолених Моок-
вою країнах. Навівши ряд ф а 

юнвчого советського колонія-
i'3Mj' в Східній Бвропі, УН 
? а і а прохає і рекомендує, щоб 
Об'єднані Нації на теперішній 
?воїн сесії піддали цим проб-
пемам відповідну увагу та ви 
несли відповідні рішення. Мс-
моріял. копії якого були пере-
дані також представництвам 
усіх вільних країн, підпнса-
лн голова Виконавчого Орга-
ну УНРади Микола Лівиць-
кнй та його заступник і керів-
ннк ресорту зако р д о н н и х 

ктів і доказів цього народо- оправ Дмитро Аидрісвський. 

Мекміллен перестерігає Коммонвелт щодо 
дальшої вільної торгівлі 

Лондон. - Гіритійський пре-
м'ср Гаролд Мекміллен виго-
лоснв на закінчення 6-дневої 
конференції Коммон в є л т у 
промову, в якій залвив, що 
коли б Британія не приступн-
ла д о Спільного Господарсь-
кого Ринку, то вссодно віль-
на торгівля всередині Коммон-

танія мусіла б дбати за свій 
інтерес, вводючи охоронні ми-
та. Мекміллен звернув увагу, 
що деякі члени Коммонвелтў 
ввели охоронні мита проти 
ввозу брнтійських продуктів, 
самі вимагаючи вільного екс-
порту до Британії. Більшість 
прем'єрів Коммонвелтў в зак-

велту не зможе продовжува- ) лючиих своїх виступах пот 
гясь. Мекміллен нелвозначно перднлн свос первісне крнти-
тагрозив. шо Британія була б чне становище у відношенні 
примушена зревідувати поста- до участи Британії у Спільно-
нову щодо безмитного ввозу му Господарському Ринкові, 
продуктів з країн Коммонвел- плотв Мекміллен твердив, що 
ту, мотивуючи двома арґумен- знайдено ..загальне порозумін-
гамн: погіршення можливос- И я п різних пунктах". У жов-
тсй продукції й експорту Бри- тлі мають прогтовжуватнсь пе-
танії, яке неминуче поийшло реговори м ж Британісю і Спі-
б, коли б Британія опинилася льним Гсспода'`ськнм Ринком 
тоза Спільним Господарським щодо її приступлвКнп до того 
Ринком, примусило б її шуха- шестичленного зяхідньо-елро-
тя за найдешевшими джере- пейського екомомічного бльо-
лами сирівців, а далі. Брн- ќу. 

Передбачають, щ о Ця сесія 
триватиме найменше 5 міся-
ців, бо вона мас 93 справи на 
денному порядку, а нові спра-
вн будуть зголошувані в ході 
нарад. І так, Советський Co-

СССР відкидає західню ноту щодо 
одностайности Берліну 

Москва. - - Советський Co- ѓо міста та скидал вішу ; На 
юз відкинув ноту трьох захід- Захід, який ніби перший 8Ір-
ннх великодержав з 23 сер- вав те спільне управління Вер-
пня ц. p.. в якій З Д А . Брита- ліном. створивши о к р е м и й 
нія і Франція таврували ска- тричлсний військовий ГарИІ-
суваиня советського команду- зон у Західньому Берліні. 
ваиня у Східньому Берліні таіСовстська заява повторяє ЯІ-
передання тамошньої станиці 

Франції Совєти вбачають загрозу у союзі 
з Зах. Німеччиною 

Москва. Нова совстська хідніх німців До відібрання 
офіційна памва. оприлюднена втрачених Ніиеччнилю після 
Через ТЛСС. оскаржила фран- х`танньої нійни територій. Мо-
цузького президента де Ґоля сква свідомо промовчала, що 
І західньо - німецького канц- гаме де Голь був першим і до 
лсра Конрада Адонауера, що цього часу одиноким захід-
вони намагакітьсп своою ..тай-Jiibo - альянтськни державним 
ною угодою" недопустити до мужем, який 4 квітня 1959 ро-
полагодженнл проблемЃ Ні- J ќу виразно поручав Західній 
меччннн і Берліну. Совсти Німеччині помиритись з схід-
закияули тим двом держав-Інім кордоном на Одрі - Ніссі. 
ним мужам, що вони „змовля- Большевики обурюються на 
лнсь" під час останньої візити, заклик де Ґоля, Щоб в усіх 
де Ґоля в Західній Німеччині І поярмленнх Совстамн ісраїнах 
проти Советського Союзу та було переведене право само-
що де ґ о л ь підбадьорював уівпзиачеяня і j-готожнюють ту 
е а о и п}-блічних виступах за-Іьимогу з , реваншизмом"^ 

східньо-німецькому генерало-
ві. Захід стоїть на становищі, 
що Совсти не мають права 
односторонньо касувати після-
поснні договори про чотнри-
лержавне правління в однос-
тлйному Берліні, поділеному 
ча 4 зони та що СССР нада-
лі с відповідальний за все. 
що діється не тільки у Схід-
пій Німеччині, але й у Схід-
ньому Берліні. М о с к в а 
у заяві, проголошеній аґен-
цісю ТАСС. заперечуѓ акту-
ільну важність чотирнальян-

домі небелиці п р о „суверен-
ну" Східньо^ймецьку держа-
ву. на території якої лежить 
Берлін, та про кояечятеть ска-
суванил ..Військової бааи Н А -
то". в яку ніби західні альяя-
ти перетворили Західній Вер-

і лін. Совстська заява повто-
і рюс попередні вимоги Москви 
щодо „розв'язки" Берлінської 
проблеми по лінії комуністні-

I ної рецепти. Совсти, скасу-
р-авши власне командування в 

' Східньому Берліні, зірвали 
і тим самим автоматично ав'я-
' зоќ з трьома західяімн коман-

тського правління в Берліні, датурами 
лк теж одностайну цілість то- ліву. 

з Західнього Бер-

У С В І Т І 
џ У ГаЯГоиі. столиці ПІпдсн- , а Іл Ляогу піл їхала вже 

іого ВЧтнаму. п о п н ачввся j іі"рша група а м с риквиськнх 
сильний вплив приявнях тпм пйськовиків у числі Зв осів. За 
американських вояків. Англій- j Женевським договором. про ИЄ-
r-ька мова витиснула французі.- і птральність Ляосу. всі чуЖи-
ку. яка була там колись панів-1 noubKi війська мають залісшігги 
юю, бо В'єтнам був частино'^ Ляос до в жовтня ц. б. АмсрЯ-

іфанцузького Індо-Китаю. У 
Південному В"гтнамІ с тепер 
кругло 10.000 американських 
вояків, які формально с. там. як 
військові дорадники для ии-
чіколу півд"`ніт - в'стнамеьких 
збройних сн̂ т п(юти комуністів 

m Могковгмсе радіо проголо-
`нло нону „пересторогу" на ад-
рлсу Японії за уділювання вій-
ськових бал Америці, при чому 
совстське радіо запевняє, що 
сама Японія ..приготовляє 1м-
періялістичну війну". Совсти 

к.чпськнх пійськовяків с гам ко-
ло 600 осіб. Але псі познаки 
вказують на те, що американ-
ці під'їдуть, коли тим часом ко-
мч-пістичні північно - п'іггнам-
ські ІЮПКИ. лодяпівні В ЛЯОСЬКІ 

їуні(іюрми. залишаться, псрсхи-
трнвши знову Америку. 

# Япхідньо - ІІІМГЦЬКЯЙ ќям` 
І ии`р Конрад Аденауср перевів 
1 довшу нараду з генеральним 
(секретарем НА ТО Дірком Сгік-
кером І генералом Лорнсом 
Норстедом. який відходить з 

дають за приклад Японії Іран, і становища головного комвн-
який саме проголосип. що не данта лбройніО( сил НАТО. Ця 
даиатиме на своїќ території ні- нарада відбулась а місці відпо-
кок., військових баз проти Co- чинку Дв-лігяього канцлера, в 
встського Союзу. . L'lbOitCHl у шаКІЧНІй ІтаіШ... 

Виконавчий Орган УНРади звертає ОН 
увагу на советський колоніалізм 
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и т а в ш к н м я т п і " - " 
„Тройка" в OH 

Скасування посту генерального секрета-
ря Об'єднаних Надій і заступлення його три-
члеяною колегією з правом „вета" для ко-
жнсго з тих трьох генеральних секретарів 
вимагав уперше Нікіта Хрущов під час сво-
го виступу на Іб-`ій сесії Генеральної Асам-
блеї восени I960 року. Тодішній генераль-
нин секретар Дат Гаммершнлд, як і всі за-
хідні держави з величезною більшістю нев-
тральних країв, висловилися , проти такої 
концепції, зрозумівши, що в практиці три 
генеральні секретарі з правом опротестову-
ваиня кожного рішення в будь-якій справі, 
що його вони мали б приймати, було б рів-
нозяачне з повним спаралізуванням устано-
вн Об'сднанвх Націй. Вони втратили б свою 
незалежність, опинившись під безперервним 
шантажеввм натиском Москви. Совстські 
представники в ОН усвідомили, що голосу-
вания над потребою зміни чартеру ОН в 
цьому пункті цілковито їх скомпромітува-
ло б, і тому цісї справи не форсували ані на 
15-ій, ані на 16-ій сесіях Асамблеї. Не було 
про це згадки в. совстській пресі й під час 
мннуломісячної подорожі діючого генераль-
ного секретаря ОН У Танта до Москви. То-
му люди про ту пропозицію створити „трой-
ќу", забули, вважаючи, що самі большснн-
ки поклали її до архіву. 

Отож несподіванкою була заява централь-
них бодьшевицькнх газет, що введення 
„тройки" у. Генеральний Секретаріат Об'сд-
наних Націй мас стати головним завданням 
17-ої сесії Генеральної Асамблеї, яка саме 
відкрилась в минулий вівторок. Не може бу-
та. Щоб кремлівські володарі не знали, що 
такий проект не матиме ц тепер ніяких шан-
сів на успіх. Тому, висуваючи ного, вони 
мають на увазі виключно нову демонстра-
цію і нове ускладнення в нарадах на біжу-
чій сесії Асамблеї. Потверджує це заява, що 
Совєти будуть знову наполягати на прийнят-
ті комуністичного Китаю до Об'єднаних На-
цій. на ‚‚генеральному й тотальному" між-
народвоиу роззброєнні без контролі і на 
„негайній" ліквідації решток КОЛОНІАЛІЗМУ 
в Африці. Всі ці справи нереальні, нездій-
сненні. Навіть прихильники приявности ко-
муністнчного Китаю в Об'єднаних Націях с 
рішучими противниками внкннення з ОН 
Вільного Китаю, чого принципово домага-
ються большевикн. Щодо роззброєння, то 
ясно навіть кожному запеклому пацифісто-
ві, що скасування всіх збройних сил у світі, 
військових бюджетів і шкіл, знищення всіх 
існуючих арсеналів зброї, і то впродовж чо-
тирьох років і без міжнародно - контрольно-
го апарату, — що ввесь' цей совстський про-
скт це комуністична пропагандивна утопія, 
якої не можна поважно брати. А щодо „не-
гайноі" ліквідації решток колоніялізму в 
Африці з „викиненням" усієї теперішньої 
адміністрації колоніяльннх країн, то самі 
азійсько - африканські держави, маючи пе-
ред ђободо яскравий` приклад Конга. є проти 
такого доктрияального й трагічного для да-
них колоніальних країн підходу, воліючи 
еволюційну деколонізацію у згоді з колоні-
яльцими держаними і при дальшій підтрнм-
ці з щ бону. 

Все це доказує, що Совєти на цій. 17-ій 
сесії Генеральної Асамблеї залишаться вір-
ннмн своєму підходові до тієї установи і до 
всіх міжнародних справ: коли не можна 
чогось на 100 с', підпорядкувати собі і по-
ставитн на свою комуністичну службу — то 
треба це знищити. Совєти зуміли своєю сот-
нею „вето" в Раді Безпеки унеможливити 
конструктивну розв'язку багатьох важливих 
справ і тими своїми „вето" породили опозн-
ццо у відношенні до Об'єднаних Націй, як 
установи, нездібної виконувати свої чарте-
рові завдання. Можливо, що в даному вн-
падху треба виправдати , зрештою, немо-
ральае гасло „чим гірше, тим ліпше": анар-
хічяа й деструктивна поведінка СССР на 
17-ій сесії Генеральної Асамблеї буде ще од-
квм доказом абсурдности ідеї ‚‚співіснулан-
ня" з большевнцькою імперією. 

Тотальне шпигунство 
В }`мовах диктатури комуністичної партії і 

знищення всіх національних та особистих 
свобід шпигунство розвинулося до небува-
лих. просто потворних розмірів. Воно, як і 
вся совстська система, стало тотальним. 
Особливо ж у взаєминах із зовнішнім сві-
том немає й однієї ділянки, яка б йе була 
зв'язана із шпигунськими цілями. Кремлів-
ські самодержці включили у шпигунську 
службу не тільки всі свої дипломатичні та 
торговельні представництва в різних держа-
вах світу, але й всі комуністичні партії та 
їхні експозитури всюди, де тільки вони іс-
нують. Першою їх ціллю с збирання всіх мо-
жлнвих інформація про некомункггичний 
світ. — про всю т. зв. капіталістичну систе-
му. що її Москва готується знищити. „Нема 
совстськнх громадян, які виїжджали б із 
Совєтського Союзу в приватних справах, — 
заявив недавно, вибравши свободу, високий 
службовець совстської амбасади в Токіо. — 
Немає ніяких совстськнх туристів. Де б 
тільки не перебували совстські громадяни 
— в амбасадах, консулятах, в господарських 
місіях і делегаціях — завжди й усюди вони 
виконують ролю таємних агентів". 

ЯКИХ РОЗМІРІВ ДОСЯГЛО СОВСТСЬКЄ ШПИГуН-
ство у вільному світі, можуть свідчити такі 
цифри: Конгресова Комісія закордонних 
справ встановила у своєму спеціальному зві-
домленні. що в,27 країнах світу „працюва-
ло" в 1960 р. 300.000 комуністичних шпигу-
нів. У самих тільки ЗДА в тому році вияв-
лено й доведено вину яким трьом соткам 
шпигунів. Протягом останніх восьми років 
у Західній Німеччині ув'язнено під закидом 
шпигунства в користь СССР чи східньоні-
мецького режиму 18.300 осіб. Згідно з най-
новішими повідомленнями, на терені Захід-
ньої Німеччини діє 16.000 шпигунів, голов-
ним чином в індустрії й інших господарсь-
ких ділянках. Використовують комуністи 
для шпигунства і свої пасажирські літаки, 
і кораблі, і навіть рибальські судна, дока-
зом чого може бути наявність совстськнх 
рибальських кораблів з радароввмн апара-
тами всюди там. де відбуваються якісь во-
єнні маневри, ракетні або атомові спроби 
західніх держав^ Шпигунські завдання ви-
конують також і совстські сателіти. 

Обплутуючи ввесь світ густою сіткою 
шпигунських ячейок та агентів, червона 
Москва водночас використовує кожну на-
году, щоб обвинувачувати в шпигунстві за-
хідні держави, особливо ЗДА. Подивиться 
якийсь американський турист не в той бік 
чи сфотографує цікавий краєвид, його не-
гайно арештують і засуджують на десятки 
років тюрми. Заблудить внаслідок непого-
дн американський літак над загарбану Со-
встами територію, як це було, наприклад, 
з У-2 над Сахаліном, уже Москва і її аген-
тура в усьому світі кричать про „недозволе-
ні й нахабні дії американських шпигунів та 
піратів". З другого боку, ця ж сама Москва, 
яка не щадить ні людей, ні коштів, щоб ши-
рити свою шпигунську сітку, щоб підсилю-
вати шпигунську діяльність, намагається 
вибілювати кожного зловленого на гарячо-
му совєтського шпигуна, представляючи йо-
го як „невинну жертву американської ія-
квізнції". як це було недавно із померлим 
у Лондоні Собленом, який, вчинивши са-
могубство. оминув присудженої йому спра-
ведливої кари, або ж. допомагаючи своїм 
шпигунам завчасу виїхати до СССР, як це 
було з членами совстської делегації в ОН. 
супроти яких зібрано безсумнівні докази 
щодо їх шпигунської роботи. 

В обличчі незаперечних фактів безупнн-
ної совстської шпигунської ДІЯЛЬНОСТІ! в ці-
лому світі, всі ці намагання Москви обвнну-
вачуватн в актах шпигунства західні дер-
жали і вибілювати та рятувати своїх влас-
шіх шпигунів не тільки даремні, але й ціл-
ком сміховинні. Наявности тотального со-
встського шпигунства ці намагання не за-
перечують. а тільки її підтверджують. 

ДОСЛІДЖУВАННЯ МІСЯЦЯ ; 
Президент Кеянеді мпнуло-

го тижня відвідав усі ті ле-
тунсьќі бази', де америкаі(сь-
кі науковці і технологи при-
готовляються до здійснення, 
можливо, найбільшого осягў 

одяг. Великі різлнці в темпе-
ратурі Місяця свідчать про те. 
Що на ньому дійсно с дуже 
рідке повітря, І про те, що 
Його поверхня вкрита шаром 

20-го віху — лету на Місяць, якогось ізоляційного матерія 
При цій нагоді він заявив, що 
американці мусять за всяку 
ціну першими дістатися на грубшкн. 
Місяць, щоб не попав він у 
руки тієї світової потуги, яка, 
хоче поневолити увесь ще 
вільний світ. 

Внаслідок цісї заяви Прези-

вже бути тільки предметом, 
що його оспівують поети, але 
й став конкретною ціллю, в 
осягненні якої змагаються дві 
найбільші потуги світу, ЗДА 
і СССР. Тому цікаво' прига-
дати те все, що досі знаємо 
про „місяченька", і ствердити 

ратури і мати відповідний 

зіў, тонкого пороху чи т. зв 
туфу, на кілька цапів зав` 

На Місяці можна бачити 
численні к р а т е р е р і з н о ї 
величини. Деякі з них маќтѓь 
діяметр понад 150 миль, а 
малі кратери в промірі не 

деята справа полеѓў на МІ- лають навіть півмилі і їх ва-
сяць зактивізувалася. Отже! 
цей сателіт Землі перестав 

жко розглянути через телес-
коп. Науковці твердять, що ці 
кратери виникли внаслідок 
падіння метеорів на поверхню 
Місяця, не захищену атмос-
ферою. З два численних кра-
терів підносяться вершки гір, 
що з них деякі досягають 
8.000 стіп висоти. Але ті го-
ри здебільше малі, далеко 

і МИ „ГОЛОС ЗНИЗУ" 
У другій половині серпня Насамперед треба звати, що 

цього фоку сталася в СССР стаття Заглади мас понад 400 
подія, яка затьмарила на рядків друку. Надія Грнгорів-
якнйсь час Хрущова, коемо- j p , якій тепер 69 доків, під 

те, чого ще не знає людський нижчі від стін кратеріа Кра-
розум і що старається він пі" І тер Флявіюс має 146 миль в 
знати, витрачаючи на це, як 
сказав колишній президент Д. 
Д. Айзеягавер, фантастичні 
суми, — десяткн більйонів. 

Місяць — як уже сказано, 
це сателіт нашої плянетн ЗеМ-
лі, яка в свою чергу с сателі-
том - супутником Сонця. На^ 
ша соняшна система має ЗІ 
місяця - супутника, які круж-
ляють довкола шістьох із 
усіх дев'ятьох плянет. Він від-
даленнй в середньому на 238, 
857 миль від Землі. Його по-
перечник становить 2,163 мн-
лі, трохи більше, як четверте 
на поперечника Землі, а його 
маса приблизно у вісімдесят 
пазів менша за масу Землі. 
Питома вага Місяця в 3.34 
раза більша від питомої ваги 
води. 

Тому, що Місяць значно 
менший за Землю, сила при-
тягання Місяця у шість разів 
менша, як сила притягання 
Землі. Людина, яка на Землі 
важить 150 фунтів, на Міся 
ці важила б тільки 25 фўн 
тів. 

Місяць обертається довкола 
Землі впродовж 29 днів і 12 
годин. За той самий час він 
обертається один раз довкола 
своєї осі. Отже, на Місяці день 
і ніч тривають більше як два 
тижні. 

Люди на Землі бачать тіль-
ки одну половину Місяця, 
який завжди звернений до 
нас тою самою частиною. До-
кладніше. люди бачать тіль 
ки 41 відсоток поверхні Мі 
сяця, 41 'уѓ Його поверхні 
знаходиться на протнлежно-
му від нас боці, а 18 % мож 
на бачити тільки частинно 
бо Місяць постійно колива-
сться. 

Як і Земля, Місяць не ви 
промінює свого світла. — він 
лише відбиває те світло, яке 
палас на нього від Сонця. Під 
час кружляння Місяця до в 
кола Землі ми бачимо освітле-
ні різні частини його повсрх-
ні. це — так звані чотири фа-
зн Місяця: нів. перша квати-
ра. повня і остання кватира 

Науковці твердять, що ко-
лись довкола Місяця була ат-
мосфера, яка розвіялася вна-
слідок його слабої прнтягаль 
ної сиди. Проте, ще й донині 
трохи повітря затрималося 
довкола тієї плянетн. 

Цікава температура на Мі-
сяці. На освітленій сонцем 
його частині температура до-
ходить до 200 ступенів Фарен-
гайта, а на неосвітленій сла-
дас до 240 ступнів нижче зе-
па. Тому дослідники Місяця 
мусять рахуватися з цим фа-

діяметрі. Наоаховано на Мі 
сяці коло 30,000 кратерів, а 
скільки є їх на його протнле-
жному боці, невідомо. 

Директор плянетарію у Фі-
лядельфії. І. М. Левітѓ, гадає, 
що Місяць був би ідеальним 
місцем для астрономічної об-
серваторії. Недостача повітря 
сприяла б тому, що 20-цале-
внй телескоп діяв би на ньо-
му з такою точністю, як 200-
цалевий Гейл - телескоп на 
горі Паломар в Каліфорнії. 
Тоді можна було б розв'язати 
цілий ряд цікавих проблем 
космології, зокрема структуру 
і склад всесвіту, фотографу-
ючи зіркові мояковиння — 
ґпляктики. На Місяці не бу-
нпс вітрів, дощу, снігу, граду, 
і тому немає там так званої 
ерозії, яка змінює поверхню 
Землі. Повеохия Місяця є та-
кою. якою була вона 4-5 біль-
їіонів років тому 

Місяць був би також іде-
альним місцем для досліджен 
ня космічних просторів. Коли 
ракета летять із Землі з швид-
кістю однієї милі на секунду 
то з Місяця вона летіла б із 
швидкістю 80 мнль.і Після 
здобуття Місяця людиною 
пін може стати базою для до-
слідження інших плянет со-
няшної системи. 

Ми ще багато дечого не 
знасмо про Місяць. Навіть не 
знаємо, як вій „народився 
Деякі науковці вважають, що 
колись був вій частиною 
Землі, від якої відірвався, ін-
ші гадають, що виник разом 
із Землею. Не знають учені 
напевно, що є на поверхні Мі 
сяця. Більшість погоджують-
ся в тому, що вкритий він ша 
ром пороху, але яка грубнна 
того шару? Дехто твердить, 
що від одного цаля до одного 
ярда, а інші — півмилі 

Невідомо, яка с атмосо})ера 
на Місяці і з чого вона скла-
дасться. Дехто з учених при 
пускає, що Місяць всередині 
гарячий, що на ньому є ще 
діючі вульканн. Чи можливі 
там „місяцетруси"? 

Все це чекає на відповідь. 
Перед висланням людини на 
Місяць, вишлють туди з до-
помогою ракет кабіни з інс-
трументами, які мають розв'я 
зати деякі проблеми. Зокрема 
треба знати, з чого склада-
сться поверхня тієї плянетн 
— чи зможе причалити на ній 
космічний корабель з людь-
ми. 

Коли полетить людина на 
Місяць ? Президент Кеннеді 
обіцяв, що це мас статися ще 
в цьому десятилітті, 

ќтом величезної зміни темпе-' 1970-им роком. 
1 - 1 1 , 1 ' 

навѓів і все інше: крлгоспнн 
ця Надія Григорівна Заглада 
написала статтю ‚Дорожіть 
честю хлібороба!" 

Стаття ця була вперше на-
друкована у київській газеті 
..Правда Ўкраїни", через кіль-
ка днів 'Й передрукували мос-
ковська „Правда" і „Радянсь-
ха Ўкраща". ТАІСС передав її 
для вміщення а усіх респуб-
ліканськнх газетах, а з тих 
газет її передрукували облас-
ні і міжранонові. Ресрублікан-
ські комітети радіомовлення 
передавали її через радіо. 

Бюро Київського обкому 
партії обговорило цю статтю 
на своому засіданні і рекомен-
д увал о райкомам партії і пер-
винним партійним організа-
ціям обговорити її на колгосп-
них та радгоспних зборах. За 
Київським обкомом партії та-
ке саме рішення винесли ін-
ші обкоми. Врешті цю статтю 
обговорили і ухвалили відпо-
відні рекомендації бюро Цент-
пального Комітету КПСС для 
РСФСР та центральні коміте-
ти- компартій союзових рес-
публік і ВЛКСМ. 

Згідно з рекомендаціями 
партійних верхів розгорнула 
ся широка дискусія над стат 
тею Заглади. Сторінки совст 
ської преси аж кишать корес 
поиденціями і „листами тру 
дящих", які схвалюють зѓа 
дану статтю. 

Хто ж це така Заглада і що 
вона написала? 

Надія Григорівна Заглада, 
якій тепер 69 років, є лаяко-
вою колгоспу „Перше Трав 
ня" Черняхівського району на 
Житомирщині. За вирощуван-
нл високих урожаїв кукуру-
дзи їй надано звання „героя 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ праці". Вона є 
також головою обласної ко-
місії для перевірки виконання 
зобов'язань. 

У своїй статті Заглада пн 
ше, що рядові колгоспники 
та механізатори не виявляють 
ніякої ІНІЦІАТИВИ у вик он у 
ванні сільськогосподарських 
робіт, чекають тільки на ко-
маиду, а без команди самі ні 
чого не роблять; що колгосп-
ннки на своїх індивідуальних 
ділянках працюють запопад 
ливо, а на колгоспних полях 
стараються тільки позбутися 
роботи; що коли колгоспнії-
кам про це говорять, то вони 
виправдуються малими заро-
бітками. Далі Заглада пише, 
що в колгоспних ланках не-
мас відповідальних за роботу 
і тому треба за кожним кол-
гослником. членом ланки, за-
кріллювати певну частину по-
ля чи певну кількість рядків 
рослин, за обробіток яких він 
мас особисто відповідати. Лн 
ше в такий, мовляв, спосіб 
можна покінчити із знеосіб-
кою. 

Заглада уважає, що коли 
партія і держава „так щедро 
нам допомагають, особливо 
починаючи від березневого 
пленуму КПСС, і чудовою те 
хнікою, і матеріалами, і доб 
рнвами, і карбованцем, і но-
внми сортами насіння . . . аж 
до того, що народ наш. робіт-
ничий клас, свідомо пішов на 
піднесення цін на м'ясо і тва-
ринне масло", то хлібороби 
віддячуючись за це. повинні 
працювати запопадливо і са 
мовіддано. 

Що означає поява цієї стат 
перед' ті і для чого зроблено такий 

рух довкола неї? 
" В 

Г. Світ 

ПОДОРОЖ НА ЗАХІД 
(7) 

У понеділок ввечері при- ! школі мов в Монтерей. Калі-
їхав проф. І. Решетар. щоб ` форнія. (Пізніше я довідався, 
завезти нас автом до свого що В. Гришко вже переїхав 
дому в північній частині мі- і до Сіяттлу і підготовляється 
ста, де вулиці широкі, де ба- ' до іспитів на докторат з ді-
гато дерев і квітів. і лянки слов'янознавства). 

Прийняли нас господарі, І Після вечері господарі по-
як своїх старих знайомих, казала нам свій дім. дуже 
привітливо та гостинно. Ми : просторий і модерно устатко-
присмно провели час за роз- ваний. На жаль, нам не дове-
мовамн — про університет, лося побачити маму господи-
церкву, громадське життя ні. сестру бл. п. проф. М. Ве-
нові книжки . . . З приємні- тухова. бо вона була хвора 
стю дізналися, що нашому і Вже було досить пізно, ко-
землякові поідастилс дістати ля ми верталися до свого 
в університеті засоби для мешкання. У м о в и лнся з 
створення окремого ўкраїн- проф Решетарем, що в четвер 
ськрго підвідділу Щ)Н схід- і він покаже нам місто, яке він 
ньоевропейському відділі ўні- пізнав за ці роки луже-добре 
веоентетськоТ бібліотеки. V 

Господар п о і я формував t Ранком вибралися ми на 
нас також, що управа бібліо- J відвідини голови православ-
теки запросила на працю уќ- ної громади, п. Миколи Дем-
раїнського молодого вченого j ќа. 
та публіциста Василя Грнш- і Пан Микола Демко нале-
ка, `ЩО він мас почати свою жить до українців, народже-
працю, коли закінчиться йо- них у Кянаді. Альберта. Хоч 
го контракт у В і б с ьковій до Сіяттлу імігрував він до-

снть давно, він все ще підтрн-
мус тісні зв'язки з каяадій-
ськимн свояками і цікавить-
ся тамошнім у к р а їнськнм 
життям. Його заступнпком. 
як голови православної па-
рафії. є проф. І. Решетар. В. 
Голвдннй — скарбник пара-
фії. М. Шевченко — секре-
тар. а Посип Дикун — цер-
ковний староста. 

На жаль, парафія не мас 
постійного священика, і від-
правляти Богослужби при-
їлдить о. І. Гончарів з Порт-
ленду, Орегон. Парафія не 
мас також постійного цер-

об'єднав усіх місцевих укра-
їнців, православних і греко-
католиків. Було прис^ніх 
понад сто осіб. 

З приїздом до Сіяттлу но-
вих іміґрантів пожвавилося 
релігійне життя греко-като-
ликів, які також вирішили 
збудувати свою церкву. Тим 
часом для регулярних Бого-
служень запрошено о. Чехов-
ського з Вікторії, Брптійськоі 
Колумбії. 

У Сіяттлі є також дві мос-
ковські православні церкви. 
які ведіть пляновану акцію 
проти української парафії. В 

ковкого приміщення і кори-
стусться місцевою грецькою 
церквою св. Успіння. Із збір-
кою грошей на придбання 
власної церкви легко не йде. 
бо українська громада в Сі-
яттлі нечисленна. 

Наша розмова торкалась 
не тільки церковних справ, 
але я громадських. Пан Дем-
ко закоханий в Сіяттлі і ра-
днть кожному переїздити до 
цього чудового міста собі і 
українській громаді на ко-
рнсть. 

Минулого року — казав 
він. вдалося провести І дннок і переробляють 
Шевченківський вечір, який ! на свою молельню. 

обох тих церквах правлять 
..малороси'' з новоприбулих 
Перша с під адміністрацією 
московського п а т ріярха, а 
друга належить до т. зв. За-
рубіжної церкви; до неї хо-
дять здебільша ті. що приїха-
ли пізнідіе або перебралися 
зі Сходу ЗДА. 

Назагал у Сіяттлі релігій-
не життя значно пожвавн-
лось. Новин величний храм J тартаки. 
будують греки, також поча-
ли будувати церкву москалі, 
буді'сться нова синагога. Ук-
раїнські баптисти купили бў-1 широкої, але бистрої гірської 

його ріки. Переїздили через чи-
I сельні мости, перекинуті через 

її допливи. На північ вндні-
ли гірські пасма, серед яких 

Ще перед початком подо- підносилася вище як на дві 
рожі на Захід плямували ми милі гора Бейкер, а трохи 
побувати на знаменитій гід- вправо від неї гора Шуксан 
роелектрівяі Грейт Кулі Дам — улюблене місце аматорів 
з греблею на 4.173 стопи, що лещетарського спорту. Там є 
продукує 1.974.000 к`іловатів (фунікулер — повітряна за-

лізннчка з кріслами для па-
сажнрів, і льодовець, який 
залюбки відвідують туристи. 

У цій частині стейт Вашнн-
гтон ділиться системою Кас-
кадових гір на дві частини, 
західню і східню, вкриту ве-
лішимн лісами. Це неначе дві 
країни з відмінним підсон-
ням, виглядом і природою. 
Горц тут вульканічного по-
ходжеиня і мають чотири 
згаслих вульканн — Бейкер. 
Рейньср, Гелена та Адамс — 
всі вкриті вічними снігами. 
Численні гірські річки та по-
токн несуть свої води до р. 
Колумбії. 

Отже, ми вибираємось що-
раз вище, і гори неначе на-
ближаються до нас. У бага-
тьох місцях дорога проходить 
під самими скелями. Все час-
тіше зустрічаємо загорожі 
проти обвалів і купи свіжо-
наваленого каміння. Високі 

енергії. Але після приїзду до 
Сіяттлу виявилося, що поїзд-
ка туди забере дуже багато 
часу. Тож вирішили ми скла-
стн візиту до так званої „Сн-
стемн світла Сіяттлу" на р. 
Скегіт, яка тече у Скелястих 
горах. 

Ми залишили місто дуже 
рано й поїхали дорогою ч. 90 
На північ через Еверет до 
Бурлінгтону. Разом треба бу-
ло проїхати 130 миль. 

`Назустріч нам їхало не ду-
же багато авт, бо в цій чпстн-
ні стейту рух взагалі невелн-
кнн. Широкий шлях стелив-
ся через містечка, ліси та до-
лянн з річками, на берегах 
яких ми бачили фабрики і 

У Бурлінгтоні ми заверну-
ли на шлях, що тягнеться 
правим берегом Скегіту, не-

час революції була вже доро 
лою жінкою і ледве чн в об-
ставкнах царського режиму 
одержала яку освіту поза по-
чатксцюю сільською. школою. 
Отже, сама вона тієї статті, 
напевно, не писала. 

Правда. її син, учитель, міг 
списати П думки. Тільки ці 
думки вже надто цілеопрямо-
вані, вони надто пропаґандив-
ні, надто відверто звернені на 
означену ціль, щоб можна бу-
ло думати, що то самої Загла-
ди думки 

Надію Григорівну викорис-
тано як фірму, статтю укла 
лн партійні фахівці, її напе-
ред апробували в Києві і Мо-
скві, поки опублікували, а 
опублікували для того, щоб 
розгорнути ‚‚аяяау" акцію, по-
трібну партії. 

‚ДоментарГ різних сільсь-
когосподарськнх робітників 
які на відкритих зборах у кол 
госпах і радгоспах повторю-
ють те. що партійні органи їм 
напишуть, це все комедія. Ко-
ли б той робітник мав свобо-
ду слова, вія ту статтю зов-
сім інакше коментував би 
Коментував би так, як вона 
на це заслуговує 

Із статтею Заглади робить-
ся тепер те саме, що робило-
ся колись із „досягненнями" 
безславної пам'яті Стаханова, 
якого вжито як батога, щоб 
підганяти робітників. Стаття 
Заглади, хоч і в іншій формі, 
мас виконати таку ролю у 
відношенні до хліборобів, кол-
госпного селянства. Ціль її 
виразна: перекинути відпопі-
дальність за злий стан сільсь-
кого господарства на „безсо-
вісних" колгоспників і ро-
бітників радгоспів, підбатожи-
ти селянство. 

Цього, очевидно, не може 
сказати партія селянам одвер-
то, і тому вона змусила зро-
бнтн це стареньку людину 
„знизу". 

Але, зробивши так, партія 
відразу себе скомпромітувала. 
коли вставила у Загладину 
статтю ствердження, що ніби 
то народ так вдячний партії за 
піклування, що він „свідомо 
пішов на піднесення цін на 
м'ясо і масло". Заглада добре 
знає, що народ свідомо на це 
не пішов, і, якби вона сама 
статтю писала, то такого на-
певно не вмістила б 

Стаття Заглади мас й іншу 
ціль. У ній Надія Григорівна 
стверджує, що в цьому році 
„погода була капризна і важ-
к а . . . що рік нині у сільсько-
му господарстві складний". 

Ми знаємо, що внаслідок 
цього врожай зернових куль-
тур 1962 року в Україні не 
був задовільний, і успіх цьо-
горічних жнив залежить пов-
ністю від кукурудзи. 

Але для вирощування ку-
курудзи нинішній рік також 
не був сприятливий, бо було 
багато дощів, кукурудза за-
ростала бур'яном, а не було 
можливості! проводити вчас-
но культивації. До того ж ку-
курудзи в цьому році посіяно 
більше, як в будь-якому попе-
редньому році, її площу треба 
було ще більше поширити 
внаслідок вимерзнення ози-
мих. Площа під кукурудзою 
в цьому році становить понад 
10 мільйонів гектарів. 

Збирання кукурудзи ус-
кладнюсться тим. що немає 
потрібної кількости машин та 
робітних рук. багато механі-
заторіц виїхало з України на 
цілинні землі. 

В цих обставинах настає 
реальна загроза, що кукуру-
дза не буде зібрана перед зи-
мою, тим більше, що збирал-
ня кукурудзи збігається із 
збиранням цукрових буряків, 
соняшника, винограду, горо-
дини. а також з сіянням ози-
мих, оранкою на зяб і заготів-
лею кормів. 

Стаття Заглади і широка 
дискусія над нею, що мас ста 
ти формою натиску на кол 
госпників, є виразним виявом 
занепокоєння партійних чин-
ннків за анелід цьогорічних 
жнив. 

(абв) 

ять рядами, немов на сторо-
жі. 

О 9 год. ми опинилися на 
мості через річку Скайкрім, 
щоб зробити кілька фотогра-
фій. Шум річки та легкий 
вітрець у галуззі дерев спов-
нювали околицю своєрідною 
мелодією, яку можна чути 
тільки в таких місцевостях, 
далеко від людського житла. 
Прозора вода пінилася на по-
рогах й звикала за поворо-

спрусн, сосна та гсмлок сто-J том у лісі. 

Відлітають сірим 
шнурком. . . 

Осіння пора — час відлету 
мільйонів птахів у кращі для 
них щодо клімату країни. У 
цей час, за словами вашої 
сантнментальнбї пісні, з усіх 
кінців північно - американсь-
кого континенту с і р и м и 
шнурками летять у вирій ти-
сячі різного роду небесного 
птаства. Донедавна людина 
звала зовсім `мало про цю 
щорічну далеку мандрівку 
птахів у „теплі краї", дов'ги-
ми століттями старалася вона-
відгадати таємниці, мотиви й 
способи - техніку відвічного 
лету й прилету па свої старі 
місця пташиного роду. 

Щойно тепер, з винаходом 
радару, вдалося відкрити дс-
які таємниці також в ділян-
ці пташиного царства. Озбро-
сннм в радарові інструменти 
орнітологам, після кількаліт-
ніх важких і сксмпліковаяях 
заходів, у'решті вдалося про-
слідитн дорогу найбільш ні-
дсмого 'й типового осіннього 
мандрівника в теплі райони 
американського півдня, дикої 
качки. З допомогою майже 
непомильного. в п о мі р а х 
швидкосте лету радару вста-
новлено. що цей популярний 
птах летить у вирій з швид-
кістю 66 миль на годину. Як 
виявляють дальші обсервації, 
дика качка побиває щодо 
швидкосте лету всі інші родя 
крилатих мандрівників. 

Для обсервації лету птахів 
сконструйовано ' спеціальні 
легкопереяосні типи радару, 
що своєю структурою нагаду-
ють радарові прилади, ужи-
вані поліцією для контролі 
пуху на шликах. Два легкі 
й практичні для вжитку ряда-
рові апарати слідкують без-
персрвно за летом ѓутрѓу пта-
хів одного роду, прн чому роз-
ставлені ці апарати приблиз-
но так. як ті. що на шляхах 
ловлять необачних водіїв авт, 
тобто з найбільшою доклвд-
ністю нотують час перелету 
птахів поміж 'одним і другим 
радаровнм „оком" 

На трасі пташиного лету 
таких спеціальних радарових 
апаратів є чимало, здебільша 
вони розташовані по відлюд-
них місцях, по болотнистих 
околицях, над ‚річками і озе-
рами. де найбільше виводить-
ся птахів, де вони шикуються, 
щоб летіти у вирій. 

Проте, для орнітологів і 
далі залишається нерозгада-
ним ряд таємниць пташино-
го царства, які годі збагнути 
новітньою технікою. Налри-
клад, як мандрівні птахи зна-
ють. коли їм розпочинати 
свою далеку дорогу? Чому 
вони повертаються навесні в 
ті самі околиці, часто на ті 
самі місця? За дотеперішніми, 
чисто теоретнчннми здогада-
мн орнітологів, птахи нідбу-
вають свою традиційну доро-
гу туди й назад під впливом 
якогось психологічного сти-
мулу, якому дано від століть 
назву природнього інстинкту. 
Поза цим стверд ж є я н я м, 
авторитети від орнітології не 
посунулися ані на крок упе-
ред від стану наукових дослі-
дів і обсервацій наших бать-
ків і дідів. І далі панує здс-
гад. що птахи орієнтуються у 
своїй мандрівці на сонце і зо-
рі; що вони нібито мають 
якцйсь невідомий для люди-
ни механізм,' який відчуває 
час і місце траси. Встановле-
но. що перелетяі птахи най-
краще летять" `уздовж гірсь-
іагх маспвів, річкових долин 
або красж^`морського берега. 

Багато легше науковцям 
слідкувати за щорічними 
мандрівками риб, зокрема 
тих. що живуть у морях. Не-
давно з допомогою ульграсо-
няшних сигналів удалося дос-
лідннкам таємниць водного 
царства з найбільшою точні-
стю устійнити сезонову мая-
дрівку деяких великих морсь-
ких створінь, як акули - па-
жерн. В ри:шковний. але ду-
же практичний спосіб прикрі-
плкмоть до хребта пажера 
малий трансмітер, який внси-
лас сигнали до дослідної ста-
ниці. Дальше, вдосконалення 
такої штудеряої методи слід-
кування за морськими твари-
намн допоможе в майбутньо-
му застосувати ЇЇ також до 
щорічних мандрівок птахів. 

Науковими дослідами над 
життям птаства на цьому кон-
тнненті займається довгими 
роками департамент орнітоло-
гії при Американському Му-
зеї Природозиавства в Ню 
Норку. Д-р Уреслі Е. Лень-
йон, помічник куратора цьо-
го Музею, поділився недавно 
з представниками амернкан-
с.ької преси поданими вище 
фактами й спостереженнями. 
Саме тепер, коли розпочива-
сться сезон відлету птахів. 

ІЉ., 



ч. І$О. ЧЕТВЕР, ^0-го 1962 

.' 
ЗДВИГ ‚СУМА В ДІТРОЙТІ, Mm. 

В днях від 1 до 3-го вересня 
відбувся на суміаській оселі 
„Київ", недалеко Дітройту 
11-нй Здвиг СУДїА, осередків 
північно - західніх стектів 
під кличем ‚Зорітеся — по-
борете", та був присвячений 
20-літньому існуванню ЎПА. 
Здвиг цей мав чисто таборо-
пий характер, і всі учасншш 
харчувалися в таборових кух-
нях. жн;ш лід шатрами, та в 
модерно викінченому буднн-
ку, призначеному, виключно 
для таборів ЮСУМУ осеред-
ків „Київ" та ,JL Орлик" з 
ІІДтрриту. Вся црограма від-
бувалнся під чистим небом, 
крім великого концерту, який 
відбувся в залі школи Чедсей 
в Дітройті в суботу вечір. 

Зареєстрованих членів СУ. 
МА було 950, в більдоості 
юнацтво, а гостей 3,500. 

Була це одна з найбільших 
імпрез в Дітройті. Командян-
том Здвигў був голова оее-
редка „П. Орлик". А. Никон-
чук, а на обозного вибрано 
Л. Ќлося, від осередку ‚‚Київ" 
з Дітройту. 

Команда Здвигў багато зу-
силь та часу вклала в те, щоб 
Здвиг цей випав величаво, та 
щоб він зарепрезентував пе-
ред українською громадою 
Дітройту ріст і силу молоді 
зорганізованої в рядах СУ-
МА. В неділю перед Здвигом 
всі англомовні часописи пові-
домляли своїх читачів про 
Здвиг, його ціль, та з якої на-
годи він відбувасться, а в 
п ятницю вечір перед з"їздом 
про цю саму подію оголосили 

лю, 24-го серпня старанням 
Команди Зданѓу, реф. преси 
та інформації, мгр. М. К. 
звернувся через канадійську 
радіовнснльнто з Лімінгтону 
до українського громадян-
ства західньої Канади ха Д ѓт-
ройту, п о д а в ш и докладну 
програму З'їзду та`зделякав-
ши взяти масову участь в 
ньому. „ С в о є ю чисельній 
участю в Здвизі заікігіфвсту-
сте свій подав і признання 
там, що так багато часу і 
ТРУДУ вкладають для внхо-
вання нашої молоді тут в 
Америці Во від виховання 
нашої молоді залежатиме ва-
ше майбутнє становище тут 
на еміграшТ' — говорнлося в 
тому зверненні. 

В суботу о год. 2.30 по обіді 
команданх Здвигў А. Никон-
чук відкрив Здвиг, прцвітав-
шн присутніх членів та гос-
тей. Після відкриття та відчн-
тання денного наказу, розпо-
чалнся елімінінаційні змаган-
ня в копанону м'ячі від-
бнванці та легкій атлетиці. 
Решта членів приготовлялася 
до концерту. З огляду на да-
леку віддаль до Дітройту, 
юнацтво, ЩО не брало участи 
в концерті, залишилось в та-
борі. Для того юнацтва џід-
бў вся о год. 8-ій „юнацький 
вогник дружби". 

Одного з найімпозаитніцшх 
імпрез Здвнгу був великий 
концерт сумівськнх мистець-
кнх ансамблів, який тривав 
понад 3 години. О год. 8.30 
під биття барабанів клів-

щеві рпдірпі стадії. В неді- лендської о р к е с т р и , пред-

ПОВІДОМЛЕННЯ 
VII 

СВІТОВИЙ КОНГРЕС 
СПІЛКИ УНРАЇНСЬНОЇ 

МОЛОДІ 
(друга частина) 

— в і д б у д е т ь с я — 

в днях 22-23-го ВЕРЕСНЯ 1962 р. 
на Оселі 

СУМА в ЕЛЛЕНВІЛЛІ, Н. И. 
П Р О Г Р А М А : 

СУБОТА, 22-14) ВЕРЕСНЯ 19в2: 
Відкриття, вибір Президії, звідомлення з першої части-
нн Конгресу, доповнення і затвердження ДІЛОВИХ комі-
сій. звіти Центральних Органів СУМ ти дискусія над 
звітами. 

НЕДІЛЯ, 23-го ВЕРЕСНЯ 1962: 
СЛУЖБИ БОЖІ, зложеная вінця перед пам'ятником 
Борцям-Геронм. привіти, доповідь голови ЦУ СУМ 
д-га Омеляна КОВАЛЯ (Брюссель), праці і звіти ко-
місій. вибір Центральних Органів СУМ, закриття. 

В 
З нагодц VII Світового Конгресу СУМ, 

в СУБОТУ, 22-го ВЕРЕСНЯ ,ц. р. — в год. 8:30 вечором, 
на Оселі СУМА в Кллеииіллі 

відбудеться 

ТОВАРИСЬКА ЗАБАВА З ТАНЦЯМИ 
Перед забавою: 

МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА у виконанні уГртків Ю. СУМА. 
# 

До участи напрошується всю сумівську молодь. Спеціяль-
ння автобус 3 Нго Иорку на Оселю СУМА від'їде 

в год. 8:00 рано. 
ЦЕНТРАЛЬНА УПРАВА 

—"" '"' " " ` отѓ—IQf 

Нові видання „СЛАВУТИ" 
1. Яр Славутич, „МАЄСТАТ", шоста збір-

ка поезій (1962) $ Ш 
2. AN INTRODUCTION ТО UKRAlnHAN by 

Yar Slavuiych (1062) І.Ов 
3. UKRAINIAN FOR CHILDREN by Yar Slavu-

tych ( 1962) 1.50 
Замовляти: 

SLAVUTA PUBLISHERS 
10920 — 60th Avenue 
Edmonton, Alberta 
Canada 

Успіх mmm 
Торонтонсьха щоденна irpe-

дбайливо підібраачі програма, ca прпжосда результати іспи 
о н п - - - _ ' ^- ._': 1 ' м і п і `ѓа A m a a M t l v т4іігІ ТТ І ѓ`а Длагчі 

ставниќй всіх осередків внес 
ля прапори на сцену. Сліду 
вала р і з н о м а н і т н а , дуже 

участь в якій взяли: декля-
матарські гуртки від осеред-
ків „Київ" з Дітройту та „І. 
Боѓўн" з Шикаго і жіночий 
хор „Чайка" ари осередку 
„Ќруш" в Шнкаго під дирн-
ґантурою паві Мирослави 
Гадай. Капеля Бандуристок 
при осередку ,ДІ. Орлик" в 
Дітройті під мистецьким` ке-
руванням Петра Потапенка; 
духова оркестра „Трембіта" 
при осередку „Богдан Хмель-
ннцькнн" з Клівленду під ке-
рівннцтвом Омеляна Крука і 
хор і оркестра осередку „М. 
Павлу шќов" з Шцкаго під 
керівництвом проф- І в а н а 
Повалячека; кілька сольових 
виступів від поодиноких осе-
редків, привіт Здвигові СУМА 
в ЕлленвдІллі, Н. И.. та свят` 
нове слово д-ра Богдана Сте-
бельського, референта юнац-
тва Ц К С У М — виповнили 
програму великого та яеза-
бутвього концерту. 

Другий день Здвигў розпо-
чато збіркою та піднесенням 
прапорів. Під час піднесення 
прапорів, гнмнн гра оркестра 
з Клівленду. Після підне-
сення прапорів, к о м а ндант 
Здаигу, А. Ннкончук та пред-
ставник ЃЎСУМА Евген Га-
новськнй, роздали врочисто 
юначкам та юнакам відзна-
чения за іспити. 

Полеву Службу Божу грек.-
кат. обряду відправив всеч. о. 
сов і гниќ Андрій Тришневсь-
кнн. До Служби Божої обі 
о р к е с т р и грали церковні 
пісні. 

О год. 2.30 по обіді зробле-
но збірку всіх осередків перед 
трибуною, на якій засіли аиз-
начві особи та представники 
майже всіх існуючих україн-
ських організацій на теремі 
Дітройту, та американські 
гості. Між почесними гостями 
на трибуні видно було всеч. 
о. А. Трешневського, всеч. 
отців Васнлілн з Дітройту, 
генерала ЎНА Михайла Кра-
таГякий приїхав з делегацією 
з Діброви, де в той сам час 
відбувався з'їзд 1-ої укр. дн-
візії ЎНА, голову Інституту 
Укр. Культури в Америці, ві-
доиого п н с ь м е н н нќа інж. 
Юрія Тиса, проф. д-ра Миро-
ва Лольшщького, керівника 
ЮСУМ — ЦКСУМ д-ра Бог-
дана Стебельського, представ-
виків від обох конгресових 
комітетів з Дітройту, відділів 
Народного Союзу, ООЧСУ. 
з Торонта та Віндзору, Голав-
иої Пластової Ради, Укр. На-
родного Дому, Гетьманської 
Організації, спорѓового т-ва 
„Чериик", членів ЎПА та ба-
гатьох інпгах. Привіт від ЗУ-
ОУН відчитав мгр. М. Кали-
нич. Він представив делегатів 
вище згаданих товариств. Змі-
стовну п р о м о в у виголосив 
представник ЃЎСУМА Евген 
Ганояськнй. З короткою лро-
мовою виступив і представ-
ник губернатора стейту Ми-
шиґен, член федерального 
суду, Пол Адамс, який відчи-
тав привіт від губернагора. 
Майже від всіх укр. цент-
ральвих установ наспіли пя-
семні привіти. Писемні приві-
ти надіслали 37 сенаторів. 24 
конгресменів та 20 чуберна-
торів. 

Після промов та привітів 
950 уніформованих членів 
СУМА, в більшості юнацтво, 
під звуками маршових пісень 
обох оркестр продефілювали 
перед трибуною з представ-
никами. Д ефі ляда тривала 45 
мінут. 

О год. 3.30 по обіді розпоча-
лнсь фінальні спортові зма-
гання та програма попнсу са-
модіяльннх гуртків поодино-
ких осередків. За найкращий 
вияв у пісні одержало наго-
роду в е л и к о г о співанннка 
„Ліра" юнацтво з Ионґставиу 
за виконану в'язанку пісень; 
у танцях нагороду одержаз 
гурток з Парми за виконану 
гуцульську к о л о м и й к у - -

тів із середніх шкіл (гайску-
лів і коледжів) м. Торонта 
та імена найкращих абсоль-
вентів. Між ними с також 
панна Олена Ќўчерепа, яка 
закінчила з небувалим успі 
хом середню школу Гамбер 
сайд коліджіст, здобуваючи 
перше місце. Вона мас тільки 
17 років, бо два роки авансу 
вала. За свої успіхи в науці 
вона отримала найвищу стя-
пендпо своєї школи і сгапен-
дії провінції Онтаріо. Це дало 
їй право всгучгати на Торон-
тоясьхий університет до Ст. 
Майкл моледж, де буде сту-
діюватн торгівлю і фінанси. 

Крім згаданих стипендій 
отримала ще дол. 1000 наго-
іюдн від свого діда і баби Ле-
она і Ольѓзі Конань, відомо-
го продавця реальностей у 
Торояті. 

Панна Олена с донькою до-
ктора Івана Ќўчерепќ, коли-
шнього посла до средерально-
го парляменту Канади, який 
брав участь і аастулан Кана-
ду на міжнародних контерен-
ціях НАТО в Парижі і ОН у 
Ню Иорку та який є актив-
ним членом української етгіль-
ноти в Канаді, будучи многі 
роки головою Централі Ук-
раїнців Католиків. 

І ми від себе щяро грату-
люсмо паяні ОленЦі і бажас-
мо їй дальших успіхів, щоб 
вона і в майбутньому була 
світлим прикладом для укра-
їнськоТ молоді. К- М. 

книжку „Укр. Нар. Танці"; 
у слові наѓброду — книжку 
..Великий Кобзар" одержав 
гурток юначок осередку „Бо-
гун" з ШнкаГо за літератур-
ний монтаж „Поклін Героям 
ЎПА". 

З огляду на велике число 
зголошеиих до участи в спор-
ті, тільки деякі з них змогли 
закінчитись, і так тимчасовим 
переможцем у копаному м'ячі 
с дружина при Осередку „П. 
Орлик" з Дітройту — Схід 
2:0 проти Парми та 1:0 про-
ти „Київ" — Дітройт — за-
хід; у відбнванці з шістьох 
зголошеяих дружин перше 
місце зайняла дружина „П-
Орлнк"; в бігу на 60 метрів 
з п'ятьох зголошених груп 
перше місце зайняли юнаки 
„П. Орлик"; в бігу на 100 
метрів з двох груп, перше 
місце зайняла група юнаків 
з осередку „Крути" з Шнка-
ґо; в бігу на 60 метрів з шіс-
тьох зголошених жіночих 
груп перше місце зайняли 
юначки осередку ім. Павлу-
школа з Шикаґо. Решта спор-
товнх змагань має відбутися, 
правдоподібно в днях 22—23 
вересня на оселі „Київ" коло 
Дітройту. 

О год. 8-ій вечером розпо-
чалася велика сумівбька ват-
ра, в першій частині якої бу-
ло підкреслення ідейної сто-
рінки Здвигў та героїчну бо-
ротьбу ЎПА на рідних зем-
лях за останніх 20 літ, а 
друга частина були цілком 
побутового характеру. Прог-
раму концерту, попису само-
діяльних гуртків та ватри 
укладав та керував ними ми-
стецькнй реф. Здвигў ред. 
Петро Рогатинський. Після 
ватри була забава з танцями 
до пізної ночі. 

В понеділок відбувалася 
внутрішня таборова програ-
ма. підсумки проведених зай-
нять, закриття Здвигў та від'-
їзд осередків додому. 

( ЗВЕРНЕННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ УККА 
(Закінчення ai crop. 1-ох) 

організовану працю українців у вільному світі, зокрема їўх, 
в Америці. 

Коли злочинна Москва фізично нищить активних і про-1 
ЧІдних наших людей руками своїх агентів. 

Коли імперіялістнчна Москва невпинно шантажує віль-
яяй світ щораз новими, нею ж спрепарованимн „проблема' 
џЯ'` і в постійній напрузі й виснажуючому неспокої трнмас 
Його, а особливо його провідну силу — Америку. 

Восьмий Конгрес Американських Українців збирається, щоб: 

— заманіфестувати рішучу, повну готовість Української 
Національної Спільноти в Америці стати на захист цієї 
Країни Волі; 

- — голосно, перед усім вільним світом, що своїми делеґа-
тамн радитиме одночасно в Об'єднаних Націях у Ню Иорку, 
ще раз розкрити й ще раз затаврувати й засудити московсь-
кий колоніялізм в Україні; 

— пригадати світові й відзначити 45-ті роковини Відвор-
ле'ння українським народом свосї національної держав-
йостн в Україні та першої агресії червоної Москви на Укра-
їнські Землі; ' 

— Пригадати світові й відзначити 45-ті роковини тнорен-
ня національних збройних сил відновленої Української Дер-
жавц та їх виступу проти тісї агресії Москви; 

— пригадати світові, що цей. тоді виявлений, спротив 
українського народу імперіялістичпій червоній Москві, не 
вгавав ніколи за всі роки відтоді, виявляв себе в збройній 
регулярній боротьбі наступних років, у повстаннях згодом, 
Вришті, в різних формах, продовжувався й триває досі; 

— пригадати світові страхітливий, диявольський засіб, 
яким Москва вирішила зламати цей спротив українського 
народу, зорганізувавши й провівши силою в Україні загаль-
ннн. штучний голод, важкими, голодовими муками вбиваючи 
понад шість мільйонів українських Людей, в більшості пра-
цюючого люду сіл, ліквідуючи джерело сил народу, гальму-
ючи його природне зростання та винищуючи одночасно й 
еліту духа народу — пригадати все те світові й відзначити 
30-ті СІ'ННІ роковини цісї Великої Трагедії українського нарр-
ду. й засудити Москву за цей її жахливий злочин масового 
народовбнвства в Україні; 

— пригадати світові чергову організовану боротьбу 
українського народу проти загарбницької Москви й відзна-
чпти 20-ті роковини створення Української Повстанської 
Армії та її дій проти окупантів; 

— запевнити український нарід, що його рідні, брати й 
сестри в Америці, прибулі сюди чи тут уже народжені, про-
довжуватимуть допомагати йому в його боротьбі за ввзво-
леняя там, на Рідній Землі, поширюючи тут ПРАВДУ про 
Україну, її минуле й теперішнє, П прагнення та з'єднуючи 
тут приятелів для її справи; 

— продемонструвати внутрішню єдність Української 
Національної Спільноти в З'сдннених Державах Америки, 
об'єднаної й діючої в системі Українського Конгресового Ко-
мітету Америки, та ще більше скріпити єдність її й силу; 

— повагою нарад, згідливістю, поставою до завдань 
Спільноти та виявленням і ствердженням недолі Рідного На-
роду на окупованій Москвою Рідній Землі вплинути на тих 
Земляків в Америці, що, здезоріснтовані ворожою агентурою, 
повірили в ‚‚правду" окупанта, в чужу „правду" про тепе-
рішню Україну й опинилися в чужих змістом організаціях, 
на чужій роботі — щоб прозріли, схаменулися та вернулися 
в лави Української Національної Спільноти: 

. — засудити Москву за зруйнування Божих Храмів у 
містах і селах України, за нищення Віри й Церкви, переслі-
дування, в'язнення й винищування Гї пастирів — зокрема за 
безприкладне мучення митрополита Поснфа; 

-г- висловити подив Рідному Народові за його невгяу-
тість перед московським окупантом і скріпити ще більше у 
ньому ВІРУ, що ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ, ВОЛІ Й НЕЗАЛЕЖ-
НОСТИ ГРЯДЕ! 

Зваживши всі ті моменти, що підкреслюють мету, прн-
значення й завдання та виїмкову вагу цьогорічного нашого 
Конгресу — кличемо вас, громадяни, вас, наші складові 
клітини — відділи, взяти обов'язково участь у цьогорічному, 
Восьмому Конгресі Американських Українців! 

ВІН — БУДЕ ВІЛЬНОЮ, МОГУТНЬОЮ МАНТФЕСТА 
ЦІЄЮ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ У ЦІЙ ВЕЛИКІЙ КРАЇНІ 
ВОЛІ! 

Вітаємо Вас, Земляки! 
Рада Директорів Українського Конгресового Комітету 

А мериќн. 
Українські Центральні Організації. 

Ню Иорк, 8 вересня 1962 р. Б. 
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створить б мільйонір варстатів праці 
Вашингтон. — Голова А- тиждень праці, і пізМще-, врг 

І мернканськоі Федерації Пра- ли введено бХ)-годащіЦІі тиж ці — Конгресу Індустрійннх 
Організацій Джррдж Міні, 
промовляючи до 2,000 деле-
гатів на конвенції Спідки 
Теслярів, твердив, що почата 
боротьба зорганізованого ро-
бітннцтва за 35-г о д и н ний 
тиждень праці створить 5 
мільйонів нових варстатів 
праці і негайно зліквідує чнс-
лр безробітннх, яке станр-
вить коло 5 відсотків всіх ро-
бітних сил країни. Міні гост-
рр критикував тих всіх, які с 
проти коротшого тижня пра-
ці, кажучи, що таких самих 
аргументів вживали праце-
давці в 1890-му роц†, коли 
пропонували 60-годи н н и й 

-..у. 

день праці, џ вкінці і 4вНВШс 
дианвй, який ааконво обЬг 
в'язўе досі Ђ fcj критики, 
казав Міні, кажуть f^r , іп.о 
це не є практично снорочува-
тн тиждень праці, що це ба-
гато буде коштувати, що во-
но сповільнить ріст економі-
ке. Але ми знаємо з досвіду, 
казав Міні, що гіищіпіютаів 
тижня праці Дасть затруд-
нення 5 мільйонам осі^, які 
тепер с безробітні, в аершо-
му дні конвенції столярів від-. 
крито нову головну квартиру 
спідки та виголошено ярўфї 
ви про загальну прлітнку 
зорганізованого робіткнцтва. 

Д-р Сейбін про свою вавцину ч. З 
Ню Иорк. — Винахідник типи вакцини, бо с три рівні 

вакцини свого імени д-р Ал-
берт Б. Сейсрн, првбувщи з 
Европн кораблем Ќвін Мері, 
18-го вересня яв пресовій кой-
ферен'цїї виступив проти Уря-
ду Здоров'я за те, що наказав 
прцпнщггн щеплення дорос-
лнх людей вакциною ч. 3. 
Д-р Сейбін заявив, що вахци-
иа проти поліо с успішна і 
безпечна у всіх трьох типах, 
і тому не було найменшої при-
чини до обмеження в корнету-
ванні нею. Д-р Сейбін сказав: 
„Рішення Ўраду Здоров'я 
спричинене тим, що мале чн-
сло занедужало після щеп-
лення на поліо, але не мас 
доказу на те, що це вакцина 
третього тџау Сўпричиняла цю 

віруси поліо, і тому треба вде-
питнся всіма трьома ванцвша-
ми у відповідних відступах 
часу. Уряд Здоров'я ^ггвйіднв, 
що цього року число випадків 
паралітичного поліо можіе вн-
нести 700, минулого було 829 
випадків, а п'ять років тому, 
перед щепленням вакциною 
д-ра Солка і Ссйбіна число 
заиедужань становило 22,000 
річно. 

В П'ЯТНИЦЮ, 21-го ВКРКСНЯ 1962 
у сімнадцяту річницю смертн 

НЕЗАБУТНЬО! 

ЛЕСІ І В Ч Е Н И О 
будр відсл}-жена 

ПАНАХИДА 
за спокій и душі 

в церкві СВ. АНДРІЯ — у ВАШИНГТОНІ. 
В ГОД. 7:00 вечора. 

Прошу Друзів І Знайомих помолитись аа Неї 

року 

д. к. 
і цей час. 
МАТИ , 

є До Одеон приїхали в мкну-
лому тижні 100 кубинських сту-
де)ітіи та взагалі юнаків — 
формально для студіювання 
„совстського спосору ИОІТТЯ", а 
насправді для політично - ко̀ -
муністнчного вишколу. .$ЕІтдли 
Lx лідери російського комсомо-

аедугу .. Він ВЯНайщов три лу і студентських організацій. 

Видавниіітво Шкільної Ради — УККА 
видало — 

ШНІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 
затверджені 

ШКІЛЬНОЮ РАДОЮ 
до вжитку в наших школах: 

НоакД буквар і Перша читанка — Уклад і текст К. 
Кисілевського (з ілгастраціамн в трьох кольорах) $2.00 

К. Кисілевськкй: Вивчаймо українську мову, почат-
коанЙ цідручішк для пізнання правописних і мов-
НИХ аахщ, частина І %ЛІ 

К. Кіісілсаський: Правошісиі дястки для II і витдих 
років - навчання 0.50 

К. Кисілсвськин: Вивчаймо українську мову, право-
шкуіі Р граматичні вправи для четвертого й п'я-
того років навчання української мови 1.35 

В. Романенчук: Українська читанка для II року нав-
чання української мови 2.00 

Е. 10. `ПелеиськиЙ: Українська читалка для ГП року 
наачакіія укряїнськоі мови ЏМ 

Е. Ю. Пеленськнн:' Українська читанка для IV рову 
навчання української мови 1^0 

К. КнсїлевськяА: Українська читаока для V. року 
навчаинл украіиськоі мова . . . ХМ 

К. КнсідевськнО: УкраШська чмтаика для VI. року 
навчання української мови Щ 

М. Овчаренко: Українська чвтннка, „Золoil ворота" 
для VXL року навчання ДО# 

К. Кисілевський: Хрестоматія з української літера-
тури для VIII. і ваших років навчання української 
мовИ , . . . 3JW 

К. Киеілевський: Граматяка української мови ОЛо 
`В. Янів: Нарис украінськоі культурќ для V i n . J ви-

Вднх років навчаішл . . . 2Л0 
І. Крнп'якевич: Історія України для V. 1 инщнх ро-

ків иавчання ЇМ 
М. Дольннцькяй: Географія Укрміни (нове, перероо-

лене й доповнене видання) для V. і ниіцих років 
навчаляя 1.50 

Е. Жарськин: Географія — Природа України для 
VII, І вищих років навчання t-00 

Географічні аошити (контурові мали України для 
вправ) для всіх років навчання 4ЬВ0 

Е. Жарськии: Руханќа, грл, забави, нарис програми 
фізичного виховання 1.00 

Програми кавчання Й виховання 2.00 
К. Кисілевський: Українознавство в школі, програ-

ми. дидактика ОЛО 
Шкільні денники ІДО 
Шкільні ќатолоѓм 1.00 
Свідоцтва ^ ОЛО 
Винѓові карти 0.05 

Замовлення висилати на адресу: 

EDUCATIONAL COUNCIL — U.CC.A. — 
SHKILNA RADA 

P. О. Box 391 — Cooper Station — NEW YORK 3, N. У. 
H i ^ — — ^ — — ' — і — — — — — і 

дсирсидюпааЕдюииииардаиз^ 
НЕМА TO ЯН НА С0Ю31ВЦІ 

СОЮЗІВКА 
ВІДКРИТА 

ЦІЛИЙ 
РІК 

КОРИСТАИТЕ 
З ВІДПОЧИНКУ ТЕПЕР 

ПО ЗНИЖЕНИХ 
ЦІНАХ 

10-20 % 
— ГАРНІ. ВИГІДНІ, ОГРІВАНІ КІМНАТИ — 

— ЗНАМЕНИТА КУХНЯ — ЧУДОВА ГІРСЬКА ПРИРОДА — 
СПОРТОВІ І РОЗВАГОВІ УДОПДНЕННЯ 

UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 
Кегвоокзоп, N. Y. - Telephone Я41 

persons. 

Name 
Address 
Enclosed is reservarion deposit $ Ї0Г 
I 2. 
з : ^ 
Date of arrival - Ті‡ї% 

for weeks. 

S J b V t V V V V V V V V V l V V S V I A % X % : H H H ^ W ^ ^ 

Увага! ДІТРОЙТ і ОКОЛИЦЯ! Увага! 
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

в АМЕРИЦІ 
запрошує Українсько Громадянство на 

ГОСТІШІШП ВИСТУП 

Олімпії ДОБРОбОЛЬСЬКОЇ 
Йосипа ГІРНЯКА 

у поетичному монтажі 
Ю?ІЯ ДІІВІШЧА 

ТЕАТР ШІІЧБННОВОГО 
СЛОВА 

Оформлення сцени — аре. В. ЦИМКАЛ 
9 

Вечір відве'деться 

в суботу, 22-гв вересня 1962 р. 
Зала: 

УКРАШСЬКОГО НАРО)ЩОГО Д О Ш 
аул. 4655 Мартін 

ПОЧАТОК гачпо год. 7:15 вечора. 

щщЬ 
IF НЕДІЛЯ, 23-го ВЕРЕСНЯ 19в?. Год. 3:0$ Во пол. 

U 

на грипи Укр. Спорт. МаЙдаву — пЏа Sl-Ш ЕвЄ. І 1S4 Шўл. — CoMeRe Poklt, L І. 
— в і д б у д у т ь с я — 

ФУТБО.їЬіН ЛЙЇСТЕЦЬКІ ЗМАГАННЯ 

УСК Ню Иорн — Blau-Weiss GOTSCHEE 
ПЕРЕДЗМАГ: год. 1:15 п. п.: УСК (ред.) — Blau-Wciss GOTSCHEE (pee.) 

ДОЇЗД на плавѓу автом: 34 вул. Midtown Tunnel на Long Island Express Way та 
прямо RodmanSt.. Flushing, а далі Lawrence St До 3l-oT Еве. наліво. f 

n M і J і і mm-mmmmm ‚шттшттштшшштвшщ 

МОВО РІДНА 

" Т ' - -

В „НИШ" є такі щќільні КНИЖКИ: 
1. Б. Ронаяенчук: УВРАЩСЬКА МОВА І 

для 1-го й 2-го року навчання І 1-00 
2. Б. Романенчук: УКРАШСЬКА ЧИТАН-

КА Ш 1-50 
3. С. РудницькнЙ: ГЕОГРАФІЯ УКРАШИ, 

багато ілюетрована 2-50 

Замовлеяяя слати на адреєу 
KYrW PUBLISHING 
і$№ N. 12lh Street 
Phila. 41 , Pa. 

І 
І! 
II 
і ! 
І` 

БУКВАР - ЧИТАНКА з посібником для учнів англомовних цткіл 
Друге поправлене видання опрацював І. КОРЕЦЬКИИ. 
Обгортка — Петро П. ХОЛОДНИЙ. 
Ілюстрації і зразіш письма — Ю. НЕЧИПОРУК. 

а 
Ця книжка надасться до вжитку в початковій школі та в домаш-

ньому навчіиші а ЗДА В Ќвладі. її автор і видавництво иослугову-
тілись нашими порадами та підійшли до тутешньої української да-
тинн з особливими імФодвчиики засобами. Тому їх книжка Варе д о 
уваги особливі прикмети заокеанського життя, не залишаючи тісних 
зв'язків з Рідним Краќм, Його минулим і гірким сучасним. 

У переконанні, що цей посібник послужить справі грамотносте 
та вихованню української дитини, апробуємо його. 

а 
Шкільний референт „УЧИТЕЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ" 

проф. д-р ЌОСЉ КІІСІЛКВСЬКИП. 
Ціна — 2.00 дол. з пересилкою. 

Замовленні! і належність ЧЕКАМИ або ПОШТОВИМИ ПЕРЕКАЗАМИ слати 
на адресу: 



Відпочинковий Дім для Старших в Черчі 
На мої оголошення в епра-,якпх прн помочі світлин та 

-^С^^" 

ві наміру побудувати відпо-
чннковий дім для старших 
для постійного мешкання зго-
лосилося і дальше зголошу-
сться досить багато людей, 
бажаючих очевидно, доклад-
ніших інформацій головно 
щодо умовив і цін. 

Не маючи можиостн самому 
все підготовляти і робити, як 
також уважаючи, що таку 
поважну інституцію як дім 
для кількадесятьох, чи може 
й для кількасот мешканців 
повинні вести в першій мірі 
самі заінтересовані, відбув я 
кілька нарад із старш й м и 
людьми, де піддано дум к у 
створити .в цій цілі осібне ті-
ло '— кооперацію, кооператн-
ву чи ќлюб. Буде створений 
ініціятнвннй комітет, будуть 
інформативні наради в біль-
ших скупченнях українців, на 

џ п p А Ц Я a 
# HELP WANTED FEMALE в 

ПОТРЕБА 
ЖІНКИ ДО ПРАЩ, 

в домі пря 2-ох старших особах-
супружі. Праця пару годин дея-
но. Години 1 платня після умо-

вн. Голоситнсь: 
Mrs. ROZMAN -

TR 7-3010 

ОПМРЕПТОРКИ 
Досвід при декоративних по-

душках "WELTING". Добра 
платня. Постійна праця. 

Прнсмні умовний. 
Телеф. цілий тиждень. 

PUROFIED DOWN PRODUCTS 
CORP. 

1027 Metropolitan Ave- BkTyn. 
EV 7-7677 

ДІВЧИНА або віолодя 
ЖШКА, 

як кельнерка і д о помочі в кух-
ні, від год. 10 ранку до 7 веч., 
від понеділка до п'ятниці. Доб-

ра нагода для відповідної 
KARL'S RESTAURANT 

1224 Myrtle Avenue, Brooklyn 
OL 2-9266 

ВПРАВНА УКРАЇНСЬКА 
М А Ш И Н І С Т Ќ А 

що добре вміє писати на укра-
їнськіп і мав деякий досвід у 
писанні на англійській мапхн-
нах, потрібка на постійну пра-
цю. Побажане знання украіясь-
коі стенографії. Зголошення із 
поданням віку, освіти та-ќвалі-

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

JERSEY CITY, N. L 

І П О Д О Р О Ж до Франції - Німеччини 
туди і назад, дуже дешево — ТІЛЬКИ $265.00 
Кілька ПОДОРОЖЕЙ в році (також на РІЗДВО). 

За інформаціямк тел.: GR 7-6670 — in NYCity 

усних пояснень заінтересова-
ні зможуть дістати внчерпу-
ючі інформації та подавати 
власні пропозиції 

Про час і місце таких схо-
дин, на яких повинні бути 
вибрані місцеві зв'язкові, бу-
дуть писемно повідомлені всі 
ті, які вже зголосились, а че-
рез пресу і місцеве радіо — 
всі інші. 

Черче лежить при дорозі 
ч. 537 між Ню Порќом і Фі-
лядельфісю, отже с близьке 
автобусове получення м і ж 
двома найбільшими українсь-
кнми центрами у ЗДА. Меш-
канці відпочинкового д о м у 
зможуть легко не тільки самі 
відвідувати культурні імпрези 
та приятелів чи кревних і 
тих околицях, але також лег 
ко буде їх приятелям відвіду-
вати їх: а це для людей на 
емеритурі є дуже важне. 

В цих сторонах на подібну 
свою централю у ЗДА виб-
рали собі місце у Кеспіл 
( 7 миль від Черча) русскі 
емігранти. їх оселя с на ко-
ло 20 літ старша за Черче, а 
тому розрослася імпозантно. 
Треба пригадати, що '̀х го-
ловна початкова сила рекру 
тувалася із давніх галицьких 
москвофілів і наддніпрянсь 
кнх малоросів 

Між заінтересованими с та 
кож люди із далеких стейтів 
навіть із Каліфорнії. Вони 
мабуть мають когось в цих 
сторонах, або просто, як са 
мі пишуть, хочуть жити се-
ред своїх і близько свосї 
церкви. 

Як тепер виглядає, треба буде 
будувати дім одно чи дво по-
верховнй на яких 40 кімнат 
з узглядненням д а л ь ш о ї 
розбудови в міру приходу сві-
жих людей. Для кожної од-
ної, а почасти і двох кімнат, 
буде осібна лазннчка. Кімна-
ти-спальні будуть відпогідної 
величини як на сталий побут 
із клозетами та осібними вхо-
аами із коридору. Спільні 
будуть тільки вітальні. їдаль-
ня, кухня, бібліотека і мага-
зіши на речі мешканців, які 
не будуть поміщатися в їх 
кімнатах. Вітальня повинна 
бути такої величини, щоб мог-
ла служити за залю для схо-
дин мешканців. 

Вўдуть також зайняття для 
охочих до праці мешканців. 
В першій мірі це буде праця 
в самім домі — кухня, в ма-
газині. в бібліотеці і в город-
цях, яких в Черчу може бути 
доволі. Також оселя Черча 
потребує людей до басейну, 
до реставрації і інших юряд-

коанх робіт. Деякі 9. ^их. 
праць будуть платні і з того 
мешканці помагали б собі в 
місячних платнях за побут. 
Науковці і письменники бў-
дуть, очевидно , мати можлн-
вість дальше працювати без-
журно у свойому ДІЛІ, г% 

Тільки 16 миль від Черча 
с столиця Ню Джерзі - Трен-
тон, в якому с українські яі-
карі, що мають нагляд над 
лікувальниками в черчаяеь-
ких купальнях. Вони такйж 
будуть мати нагляд над від-
починковим домом, зрештою 
між сталими відвідувача'м я 
Черча с фахові лікарі, що 
вже обіцяли постійно відві-
дуватя цей дім. 

На місці вже тепер с укра-
їнська католицька капличка, 
яг. також священики, що te-
пер у Черчу мешкають у в а -
кацінні часи. Капличку бб-
слуговують священики з Тре-
нтону. Передбачена с будо-
ва нормальної церкви в Чер-
чу, В міру більшого зголо-
шення і більшого заінтересу 
пания православних будуть 
зроблені удогіднення і для 
НИХ ПІД ЦИМ ОГЛЯДОМ. 

Розумісться — де церква 
там і цвннтарь мас бути. В 
тому напрямі також ідуть 
підготовлення. 

Врешті найважніша справа 
— це кошти. Годі вже тепер 
передбачати докладні видат-
ки. Вони також будуть зале-
и;атн від запотребувань самих 
мешканців. В засаді треба їх 
тримати якнайнижче, щоб да-
ти можність жити ЛЮДЯМ . ІЗ 
малою пенсією. Харч із меш-
канням та всіма мешкальин-
ми видатками повинен би по-
міститися у висоті 50 до 100 
дол. на місяць. Ближче ваз. 
начення їх висоти покажеть-
ся пізніше. Але вони тепер 
пже передбачені с нижче і як 
подібні мешкання по містах. 

Час будови вже найближ-
чої весни. Вправді дехто џже 
тепер хотів би, а один првй-
шов відразу з цілим своїм ма-
йном. Його Управа Черча 
примістила тимчасово в го-
ловнім будинку (Синя Чічка) 
Цей будинок може й справ-
ді служити тимчасово за та 
кий дім. У`права Черча" зі 
свого боку буде йти на нап 
дальші уступќи і співпрацю 
із новим правинм тілом, що 
ще мас створитися. 

Ці інформації подаю в тіер-
шій мірі для тих, що вжа зі 
мною переписуються і вж 
дістали короткі інструкції. Це 
також вдоволить тих, щб.-іу 
своїх листах радили мені Ао-
дати вичерпніші інформації у 
пресі для обзнайомлення шяр-
ших кол із заміреним ділом. 

Інж. Д. К у з и к 

НА ВИХОВНІ ТЕМИ 

Конкурс жіночої краси 
Для молоді цікаві не тіль-

кн події в Берліні чи Ляосі, 
не тільки політ українця в 
космос чя перехід українсь-
кого вченого на захід, а н 
висліди конкурсу жіноч о І 
краси, що оце недавно відбу-
вся в знаменитій на ввесь 
світ околиці Лос Аиджелесу 
— в Лонґ Бічі. Тим більше, 
що цього року на світову 
„міс" обрано дівчину з Авс-
тралії, яка мас виразно укра-
інське ім'я і прізвище. З цьо-
го приводу темою розмов не 
тільки молодих хлопців і дів-
чат, а й наших батьків-мате-
рів став конкурс жіночої кра-
сн в Лонґ Бічі та евентуаль-
на перемога в ньому гарної 
українки. Міс Таня, що здо-
була перше місце, виявила-
ся не українкою, а росіян-
кою принаймні так сама про 
себе говорила в телевізії. 

Краса жіночого тіла та 
пропорцЬнальність його форм 
завжди були об'сќтой заці 
кавлення та захоплення пое-
тів, письменннків, малярів, 
скульпторів, музик і всіх лю-
дей. В тому числі і україн-
ців. Нема нічого дивного ані 
злого в тому, що і кой 
курс в Лонґ Бічі не прохо-

дасться урядниками конкурсу 
— це ще жодна краса, це ті-
льки геометрія. Це по-пер-
ше. По-друге, найпершою 
ознакою жіночої краси були 
й будуть не лише форми і 
пропорції тіла, а й І І внутріш 
ня, духова особистість. Якщо 
ж ідеться про українку, то 
найпритаманнішою її прнк-
метою була й буде скром 
ність. А про яку тінь скром-
ности можна говорити у тих 
дівчат, що погоджуються на 
різні публічні мірки-перемір-
кн свого тіла на сантнметри-
інчі чи грамя-міліграми? ! 
До того ж кожна така дів-
чина знав, що навіть з титу-
лом„Міс Світу" вона нею ні-
коли не с навіть в розумінні 
виключно геометричному, бо 
ж на світі в багато дівчат з 
досконалішою формою тіла, 
ніж вона. Різниця тільки в 
тому, що вони вважають на 
недоцільне, нескромне, а в 
нашому, українському понят-
ті навіть за не зовсім мораль-
не явище хвалитися публіч-
ио Богом даною формою сво-
го тіла-. Живучи на чужині, 
ми мусимо сприймати все 
позитивне, що навкруги нас, 
але ми, батьки і матері, му 

Короткі вісті 
Џ Астронавт полковник Джап 

Г. Гленв заявив, що він І його 
к о л е г а астронавт командир 
Волтер М. Шірра буди добрими 
приятелями і такими залкшать-
ся иа майбутвв. Ѓлеви був пер-
пшм американським астронаа-
том що 20`го лютого ц. р. об-
летів тричі Землю, а шірра 
має 28-го вересня 6 разів .ле-
тітя довкола Землі. Шірра иа-
рікав в нюйоркській телевізії 
на те, що Гленн мало працкк: в 
своїм фаху, бо забагато висту-
пас п у б л і ч н о , виголошуючи 
промови та інформуючи про 
свій лет. 

Ф Затідиьо - німецький мівіс-
тер оборони Ф р а я ц И о с н ф 
Штраае дістав від заступника 
секретаря оборони Р о з в е л л а 
Джілпатріка під час візити то-
го останнього у Бонні запев-
неиия що ЗДА ‚підтримувати-
муть надалі в найширшій мірі 
збройні сили НАТО та щораз 
будуть ролцщіувати з б р о ю 
членських країн НАТО, у поро-
зуміііні з HBMHrS" свого боку 
Штравс залеякив американсь-
кого предсвавнвка, що Західвя 
Німеччина, всупереч газетним 
вісткам, купуватиме в pp. 1963-
1964 в Америці новітню зброю 
по 700 мільйонів дол. річно. 

атм^мТаТвІ 
_ 48 Е 7th St 

ТА: ORS-3550 New York СІЃЇ 
НАЙНОВІШІ ПЛАТІВКИ: 

„ЗНОЗ У ДЬВОВГ (ч. 838), 
„БІЛІ ТРОЯНДИ- (ч. 888) — 
легка музика ft спів, довго-гра-

ючі — Ціва: по дол. 4,95-

Р'І З В Е 
-

SCHALLER A WEBER 
"ГНЕ HOUSE of QUALITY-

1654 2nd Ave., New York 
28-28 Steinway Ave., Astoria 
56-54 Myrtle Ave., Rldgewood 
310 Front Street, Hempstead 
41-06 Main St., RuslunK, L. L 

З Б О Р И 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

днть поза увагою українсь- сіли б почувати себе зовсім 
кої молоді і їх батьків-мате- не такими вже щасливими, 

Бруі (КЛИНСЬКИИ МІСТ 
Бруклннський міст понад, категорично уникав всіх не-

шшшштшшшшшашшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш 
Німецька ВИНАГОРОДА (компенсата) 

Примусові робітники, як також ті, що були арештова-
ні. ув'язнені нацистами, або держані в таборах праці чи 
концентраційних таборах під час війни, і у висліді цих пе-
рсслідувань залипіи.інсь каліками або хворими — мають 
тепер право вимагати відшкодування нід німецького уря-
ду — 1 мають прано на пенсію, яка покриватиме минуле. 

Офіційна дата на зголошення відшкодуважь 

КІНЧИТЬСЯ В ГРУДНІ 1962 РОКУ. 
За безплатними ін((юрмаціими. приготуванням скарг 

і виповненням спраііи згідно з німецькими властями, го-
лоситнсь до: 

German Compensation Bureau 
at Fregata, Inc. 

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

Східню ріку відкрито 24 трав, 
ня 1883 р. В той час довжн-
на його і висота його башт 
(292 фути) викликали зага-
льне захоплення, і вважали 
одним з великих чудес CBiTJ'. 

Д-р Дсйвід А. Штсйнман. 
який недавно провадив пере-
будову мосту, щоб пристосу-
вати його до модерного авто-
мобільного руху, у 1953 році 
назвав його мостом, я к и й 
„учить світ, як треба будува-
ти добрі мости". Цей міст про-
славився в світі свосю чистою 
функціональною красою, де 
естетичні властивості були по-
сднані з інженерними лкос-
тями. 

Джон А. Реблінґ, ного тво-
рець і будівничий, іміґрант з 
Німеччини, був певний, що 
його міст буде визнаний за 
мистецький твір. У ту пору 
було дуже модне вживання 
всіляких прикрас у більшос-
ті конструкцій, але Реблінґ 

потрібних і функціоналќ и о 
невиправданих декорацій. 

З тих усіх причин міст ду-
же скоро став об'сќтой тпор-
чости для постів,малярів і фо-
тографів. Він дав надхненвя 
постові Гартові Кранові на-
пнсати епічну поему про ці-
лу націю. Хозе Марті. пе.ти-
кий кубинський патріот і :іи-
сьменвик, який прожив бага-
то років на.вигнанні п Ню 
Порќу, написав надзвичайно 
зворушливу статтю про м{ст 
і про осяѓй його будівничих. 

Американські маляпі І{жан 
Марін і Джоржія О'Кіф, фра-
нцузькі малярі Рауль Дюфі 
і Генрі Девіль були сереп 
багатьох малярів, що маію-
валн міст. Бруклннс ч ќ и й 
міст був також найчасті 
ше фотографованим тр(`іме-
том був Ніягарськин водо-
Бібліотеки. Другим п(я?дче-
том був НіяГарськнн водо-
спад. 

А и. Р а д а 

рів. Та все ж варто дещо 
сказати нашій молоді з цьо-
го приводу, варто і вам са-
мнм призадуматись і вирішн-
ти, чи участь української дів-
чішн в такому конкурсі ро-
бнть справді честь найперше 
їй самій, а потім і всім нам 
у ваших власних очах. Про 
те, що це робить певний вп-
лии на чужинне довкілля — 
нема сумніву. Але чи опла-
чусться робити той вплив на 
чужинця, принослчи в жер-
тву своє, українське, поняття 
про красу жіночого тіла та 
про споеіб його публічного 
реклямування в такім поряд-
ку і в такій формі, як це 
прийнято на всіх отих кон-
курсах? 

Якщо ми справді не хоче-
мо духової деградації нашн`с 
дітей і вну'ків, ми мусимо нав-
чнти їх. що все те, що вимі-
рюсться, зважується і отля-

коли б наша донька чн вну-
чка отримала навіть вайпер-
ше місце на такому конкурсі. 

Там бо ўрадники конкур-
су не ходили з мірками нав-
круги дівчат, бо вони шука-
лн не лише геометрії, а по-
сднання фізичної краси дів-
чини з духовою, розумовою. 
Перше місце зайняла не лн-
ше гарна формою дівчина, а 
та, що ще й уміла шити, ва-
рити, знала дещо з геогра-
фії світу, з історії, мала свої 
власні погляди на модерне 
жнття-буття, свої обов'язки і 
права в суспільстві та бага-
то дечого Іншого, що разом 
взяте давало образ справѓќ 
ньої ..міс" серед дівчат - кан 
дидатів... 

Біти батьком матір'ю . та-
кої „міс" — була б справді 
честь кожному з нас. 

Іван Овечко 

Австралійці переможцями тенісових 
першенотв ЗДА 

Закінчені минулого поне-
ділка індивідуальні першен-
ства ЗДА в тенісі, які відбу 
валися у Форест Гіллс, Н. И.. 
принесли у висліді чемпіона-
ти чоловіків і жінок тенісис-
там Австралії. В конку'ренції 
чоловіків Родні Ллвер здобу-в 
чемпіонат, закінчивши свій 
переможний похід перемогою 
у фінальній грі над своїм зем-
ляком Роєм Бмерсоном. Ав-
стралійка Марґарет Сміт ося-
гнула перше місце серед жі-
нок після перемоги у фіналі 
над минулорічною чсмпіон-
кою такого турніру, амсрн-
каикою Дарленою Гард. 

Подвійна перемога австра-
лійців с небувалою подісю в 
історії тенісових першенств 
ЗДА.бо це вперше чемпіона-
ти обидвох конкуренцій попа-
ли в руки репрезентантів гі-
сї самої країни. Остання пе-
ремоі`а Родні Лявера записа 
ла в додатку до цього ще 
один дуже рідний і феномена-
льний осяг одного тенісиста. 
Родні Лявер здобув чотнрі вн-
соко цінені чемпіонати, а са-

ме австралійський, французь-
кий, Вімбледону і амернкан-
ський в індивідуальних теиі-
сових першенствах цих країн. 
Подібний почвірний чемпіо-
нат тралився в 1938 році, ко-
ли американець Дан Бадж 
здобув був перше в історії 
згадані вгорі чотири першен-
ства тенісу. 

Тріюмфаторові Ляверові за-
пропонував Джск Крамер в 
імені rpyTTH професійних те-
нісистів дворічний контракт 
участи в його групі за $75.000. 
Родні Лявер відкинув цю при-
надну оферту і заявив, що 
пін мусить як аматор репре-
зентувати Австралію в грах 
за Чашу Дейвіса і хотів би 
теж ще повернутися в нас-
тупному році до ЗДА. 

З американських чоловіків 
вибився в турнірі найкраще 
Чак Мек Кінлі, який програв 
у півфіналі з Емерсоном. Се-
ім?д жінок ЗДА. крім Дарле-
ии Гард, пописалася теж Вік-
торія Пальмер. яка відпала 
щойно у півфіналі в грі з 
Дарленою Гард. В. С. 

Альжирські араби далі розсварені 
Альжнр. — Мохаммед Бу-'лаб перебуває в Парижі й по-

дяф. колишній віце-прем'ср ни напевне будуть нарад;ку-
'ватись над дальшою такти-
кою у відношенні до Лхмеда 

СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ 
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНОЛОГІЧНИЙ 
БУНВАР 

Написав: д-р Ќость ВАГИЛЕВИЧ 
Ілюстрував: К.чвард КОЗАК 
Нове змінене ВИДАННЯ 

Ціна — дол. 2.00 
Замовлення і належність ЧЕЖАМИ або ПОШТОВИМИ 

ПЕРЕКАЗАМИ слати на адресу: 
S V O B O D А 

Р. О. Box 346 — JERSEY CITY 3. N. J, 

в екзильному уряді Альжиру, 
заявив, що він зрікся кандн 
датури до першого альжирсь-
кого парляменту, які мають 
відбутися 20 ц. м., бо ці внбо-
ри „наперед сфабриковані" 
Це була очевидна ілюзія до 
призначування кандида т у р 
Політичним Бюром Ахмеда 
Бен Белли, який викреслив з 
листи кандидатів колишнього 
прем'єра Бекюссефа Бен Хед-
ду і багатьох інших своїх про-
тивників. Мохаммед Будяф 
мас вирішні впливи в органі-
зації альжирськнх арабів у 
Франції, яка нараховус 100.000 
членів. Він виступив з надва-
ного в горі Політичного Бю-
ра на знак протест%- проти 
диктаторської політики Бен 
Белли. До Парижу прибув, 
дру'гий кол. віце-премср ек-
зильиого уряду. Белькацем{ 
Крім, провідник альжирськнх 
кабнлів. сильного ѓі войовнн-
чого гірського племенн, Та-
кож код. міаістер Саад Дах-

Бен Белли. який очевндячюі 
змагає до диктаторської вла-
ди в Альжирі. Про місце ѓте-
рсбуваиня і діяльність осгая-
нього прем'с р а Бенюссефа 
Бен Хедди нічого в газетах 
не говориться, але нема сум-
ніву. що він теж не вирікся 
остаточно своїх амбіції̀ ѓ. Та-
ким чином вже тепер твора-
ться сильна позаларляментар-
на опозиція проти нового урн 
ду, який буде складенш`і, за 
всією вірогідністю, з самих 
прихильників Бен Беллн. -

Сен. Голдвотер критикує ааяву Президента 
в справі Куби 

сен. Ґолдвотсра Президент „в Вашингтон. — Сенатор-рес-
публіканець з Арізони Беррі 
Голдвотер гостро критикував 
14-го вересня заяву президен-
та Кеннеді в справі Куби з 
дня 13-го вересня. Сен. Ґолд-
вотер заявив, ‚.що американ-
кий нарід не буде вдоволе-
ний з того, що Президент ще 
раз склав в справі Куби ні-
кудншню заяву". На думку 

дійсності обіцяє комуністам, 
що ЗДА не зроблять нічого, 
щоб усунути небезпеку від со-
встської збройної сили в За-
хідній Півкулі." Президент 
обіцяв діяти проти Куби аж 
тоді, коли буде дійсна загро-
за від Кастра, а покищо вГйсь-
кова акція ані не є потрібна, 
ані не була б оправдана. 

СУБОТА, , 
22-го ВЕРЕСНЯ 1962: 

НЮАРК, Н. Дж. — Збори Т-ва 
„Чорноморська Січ", Відд. 14, 
в год. 7:30 веч., в Січовім До-
мі, пре 508 — 18th Ave — 
М. П. Отрок, секр. 

АСТОРІЯ. Л. Ай.. Н. И. — М1-
сячні Збори В-па св. о. Мнко-
лая, Відд. 5, в ѓод. 7:00 веч., 
в церковній залі. Проситься 
прибути на Збори та вврівня-
ти свої вкладки. — Управа. 

ДГТРОИТ, Мит. — Місячні 
Збори В-ва св. о. Мнколая, 
Відд. 175, в год. 7:00 веч.. в 
залі УНДому, прн Мартін. 
Проситься членів прибути на 
Збори, вллатити член, вклвд-
ки та забрати свої дивіденди, 
не забуваючи при цьому Про 
Фонд Наглої Потреби. — Ув-
рава. 

НЕДІЛЯ, 
23-го ВЕРЕСНЯ 1962: 

і ' . ' 
КЛИЗАБКТ. Н. Дж. — Треті 

Квартальні Збори С-ва „Лю-
бов", Відд. 37, в год. 3:00 по 
пол., в УНДомі. прн 214-216 
фултон пул. Просимо прийти 
та пплатити споТ чл. вкладки 
1 довга. — А. Гнатќж, секр. 

РОЧіХЛ'ЕР, Н. И. — Місячні 
Збори В-ва св. Иосафата, Від. 
217, в год. 2:00 по пол.. в па-
рохіяльній залі. 315 Hudson 
Ave. Просяться членів прнбу-
ти на час та привести нових 
членів. .— В. Колданський, 
секр. 

КЛГОЛЕНД, Огайо. — Надзви-
чаймі Збори В-ва св. ап. Пет-
ра і Павла, Відд. 102, зараз 
по співаній Службі Божій, в 
церковній залі — 2280 W. 7th. 
В програмі Зборів: вибір де-
леґата на 8-ий Конгрес Ук-
раінеького Конгресового Ко-
мітету Америки. — Н. Вобеч-
ко, секр. 

НЮ ГКНВЕН, Кояи. — Місячні 
Сходини Т-ва .Любов", Відд. 
370, в год. 11:45 перед полуд-
ном. Касир і секретар уряду-
ватнмуть вже від год. 9:00 ра-
ио в цілі збирання вкладок. 
Просимо всіх залеглях чле-
н і и прийти та вирівняти свою 
залеглість. Збори відбудуться 
в шкільній кімнаті ч. 1, при 
565 Джордж вул. — К. Ста-
скж, предс; Т. Водиарчук, 
кас; В. Гша, секр. 

Посмертні згадки 
Іван ШВЕЦЬ — довголітній 

член Б-ва са. Иосафата, Від. 
217 УНСоюзу в Рочестері, Н. 
П., упокоївся в Возі .дня 3-го 
вересня 1962 року. ПОКІЙНИЙ 
ПОХОДИВ зі села Путятніщі, 
пов. Рогатин. Зах, Україна. 
Полишив у смутку дружніїў 
Марію, зам. доньку Липу, гя-
па Стечраиа, двох братів, дві 
сестри, 4 внуків та 2 правиу-
ків. Покійний належав до ба-
гатьох Товарнств. Похорон 
відбувся у п'ятницю, 7-го ве-
ргсня ц. p., з цердвж св. Но-
сафата, при участі Родини 1 
Членів В-ва. Покійного похо-
ваио- иа цвинтарі Holy Seoul-
chre Cemetery. — В. H. П.Г 

В. Колданський. секр. 

ALBERT MAIER, inc. 
PORK STORE 

Найліпше ВЕПРОВЕ М'ЯСО 
1 М'ЯСНІ ВИРОБИ. 

Гуртовий 1 дрібний розпродаж. 
1927 Washin{rton Avenue 

BRONX 67, N. Y. 
TRcmont 8-8193 

0 BUSINESS OPPORTUNITY в 
ГРОСЕРНЯ 

Досконале положення. Навпро-
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. 
109 — 16 Merrick Blvd., Jamaica 

RE 9-8055 
LEEBERT GROCERY 

НА ПРОДАЖ 
ГРОСЕРНЯ 

1 
ДЕЛІКАТЕСЕН 
в українській дільниці 

міста НЮ НОРКУ. 
Торг S1.100 тижнево. Рент $ЗО. 

ПРОДАСТЬ ДЕШЕВО — 
відходить на пенсію. 

Кличте: 
В А М AGENCY 

OR 74550 або OR 3-1370 

Щадіть у легкий спосіб, 
через пенрол сенвіиґс 

аупуйте свої бопди. 

Чи потребуєте 
ВІТАМІН ? 

Багато мужчин журяться, ко-
ли доходять до 'віку, коли спо-
вільнюсться їхня енергія, коли 
слабшас їхня життьова сила, 
коли замикають їхні амбіції. Во-
нн починають оглядатись за 
якимсь чарівним відроджуваль-
BUM ліком, за новим джерелом 
молодости. 'Такого не існує. 
Проте, у таких випадках, коли 
погані навички в харчуванні 
виявились остаточно недоста-
чею вітамін, можна допомогти 
харчуванню зосередженою кіль-
кістю внсоковартісних вітамін. 
Це формула; звана TYNOL. яку 
можна щиро поручнтн для роз-
в'язки цих проблем. Ця виріз-
ка, післаиа на нижче подану 
адресу, принесе Вам відворот-
ною поштою запас на 2 місяці. 
Заплатите лнстоношові тільки 
6.00 дол., ќсўѓи'вій принесе Вам 
посилку. Слід приймати: три 
таблетки денно, по одній ПІСЛЯ 
кожного харчу. Пишіть на ад-
ресу: 

TYN0L СОМР.. Dcpt. 85 
Box 321. 

Croton-on-Hudson, N. Y. 

FUNERAL DIRECTORS 

Theodore WOLINNIN, Inc. 
Директор 

Похороиного Заведешія 
123 East 7th Street 

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

СЮЛІДНА ОБСЛУГА. 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ІЮГРЕБНИК 

Займасться 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 

= 

# Іракські комуністи, ДІСТНВ-
ши відповідний наказ з Москви. 
залицяються до курдійських 
націоналістів, які боряться за 
автономію проти режиму Кярі-
ма К а с с і м а, пропонуючи їм 
створення .‚народного фронту'' 
для продовжування спільної бо-
ротьби проти Іракського пре 
мера. 


