
ГУБЕРНАТОР І УНІВЕР-
СИТЕТ МССІССІШ П0-
СГУПАЮТЬСЯ ПІСЛЯ 

ДАЛЬШИХ ЗАВОРУШЕНЬ 
Оксфорд, ї^іссіссіпі. — 1-го 

жоютня 29-річннн негритянсь-
ннй студент Джеймс Г. Mepe– 
дЬг був допущений до універ-
снтету і мав вписатися до цієї 
наукової установи, в якій досі 
навчалися сані тільки білі 
студенти впродовж більше як 
сто років. Під час прибуття 
Мередіта до університету ан-
бухля заворушення, які спрн-
чнннлн частина студентів та 
дорослі особи, що не всі були 
is стейту Міссіссіпі. Найменше 
три особи була вбиті, а 50 осіб 
булі поранені, і'вони дістали 
першу поміч в університетсь-
кому буднику. НІЖ пораненн-
мн о в судових маршалів, між 
Ними один важна На терені у-
ніверснтету з'явилися 1 вояки 
Крайової Гвардії, які прнйш-
ля В допомогу 8fl0 заступників 
судових маршалів, які берег-
лх порядку в адміністрацій-
ннх будинках університету. 
Слізним газом втримують мар-
шали розлютовану юрбу від 
того, щоб яв дісталася до уні-
верситетського будинку. На 
Терек університету на автобу-
сах прибувають білі, деякі аж 
з Алабами, щоб не допустити 
до впнсу Мередіта. Справа ця 
має вирішитися в понеділок 
1-го жовтня. Студенти та їх-
ні старші помічники обкиду. 
ють вояків камінням та вя-
голошують на їх адресу не-
прнстойні сагова. Були нама-
гакня студентів підпалити о-
дви дім. в якому живуть сту-
Деятя, і в якому мав бути Ме-
редк. ---'"-' "-̂ -------w -̂̂ -– 

В неділю Президент ВНГО-
лосив через всі радіові 1 ТЄЛЄ-
візіяні програми 10-мівутову 
промову, в ЯКІЙ" повідомив а-
мернканськни нарід, що „на-
казн суду в справі студента 
Мередіта починаються здійс-
нюватися", і щЗ Джеймс Ме-
редіт був вже тоді на терені 
увіуверсвтету: Президент заз-
вачив, що „американці мають 
свободу не Погоджуватися із 
законами, але мусять їм пови-
нуватнся", 66 в4 країні, що с 
законною державою, ніхто не 
мав права не підкорятися за-
кояам. Президент" мав промов-
ляти о год. 7:3р увечері, але 
його промову відкладено на 
10 годину вечорЖ бо вже за-
йшлн були такі Зміни в ситу-

мусів змінити текст промови. 
Президент говорив майже го-
дину пізніше після того, як 
губернатор Міссіссіпі Росе В. 
Барнет заявив, що його „nepe– 
моглн чисельною перемогою", 
і він мусить припинити бо-
ротьбу проти запису иегра 
Мередіта до університету. Bap– 
нет закликав студентів свого 
стейту до епохою і заповів, що 
він продовжуватиме боротьбу 
проти федерального уряду в 
суді Президент апелював до 
амбіції стейту Міссіссіпі, меш-
каиці якого славно боролися 
на фронті під час війни. Вія 
сказав, що на студентів універ.' 
ситету Міссіссіпі дивиться ціла 
країна і весь світ, і тому вія 
сподівається, що студенти по-
вннуються наказові суду, хоч 
їм той наказ може і не подо-
басться. В неділю 30-го ве-
ресия панувала атмосфера не-
мов перед великою битвою, 
що мас незабаром відбутися. 
В районі міста Мемфіс в Тея-
иссі коло летовнща збнралв-
ся сотки вояків і маршалів 
ЗДА, яких мало бути коло 
700, з цілої країни. Іяженерсь-
кяй відділ вибудував тнмчасо-
ві шатрові житла для мар-
шалів, які в першу чергу ма-
лн бути вжиті при впрова-
дженні Мередіта до універсв-
тету. Президент Кениеді opo– 
голосяв, що Крайова Гвардія 
стейту Міссіссіпі переходить 
під накази федерального у-
ряду, а крім того покликано в 
став поготівля і армійські від-
ділн. Губернатор Барнет не 

-мав иаймеяняос^виглядів;іщоб. 
силою міг не допустити ДО 
введення Мередіта на терен у-
яіверситету. Заалярмоваяі бу-

ЛН і бІЛІ ПРОТИВНИКИ ПГКІ-
льної десегрегації. Ними керу-
вала Рада Білих Громадян, 
яка мала берегти губернатора 
та допомагати йому в Його бо-
ротьбі проти федерального у-
ряду. Коли ж губернатор ска-
пітулював, тоді цивільне біле 
населення таки опиралося 
маршалам та воякам Крайової 
Гвардії, які охороняли Mepe– 
діта. Губернатор і його зас-
тупник Пол Б. Джансон перв' 
бували в губернаторському 
мешканні, обидва вони мали 
явитися у вівторок у суді в 
Ню Орлінсі та довести, чому 
їх не можна заарештуати за 

СУК „ПРОВИДІННЯ" АРХИЄРЕЙСЬКИМ 
БОГОСЛУЖЕННЯМ ТА БЕНКЕТОМ 

ВІДЗНАЧИВ СВОЄ 50-РІЧЧЯ 
Філядельфіл. — Минулої 

неділі, 30-го вересня, тут ВІД-
булися великі вроннстості 
для відзначення 50-річчя іс-
нуваияя Союзу Українців 
Католиків „Провидіння". Ця, 
після Української о Народно-
го Союзу і Українського Ро-
бітннчого Союзу третя s чер-
гн найбільша українська 
громадсько - забезпеченева 
установа, була заснована 
першим українським католн-
цьким спископом в Америці, 
Преосв. Кир Сотером Ортин-
ським, в 1912-му році і з кін-
цем серпня 1962-го року на-
раховувала, згідно із опублі-
кованим звітом, 16,081 членів 
та 54,417,177.00 майна. „Про-
видіняя" видав щоденник „А-
мврнка". 50-літній ювілей 
тієї установи відзначено ар-
хиєрейсьхою св. Літургією в 
катедральному храмі Heno– 
рочного Зачаття Пречистої 
Діви Марії о год. 4-ій по по-
лудні та ювілейним бенкетом 
в балевій залі готелю Бел-
в'ю-Стретфорд о год. 7-ій" 
ввечері. Архясрейську св. Лі-
тургію відслужив ВПреосв. 
Кир Амврозій Сенишнн, Мн-
трополит Української Като-
лицької Церкви в ЗДА і вер-

ховний покровитель „Провн-
діння", в аснеті Бпреп. ар. 
шамбелянів Михайла Польо-
вого та Миколи Бабака. Дн-
яконували всч. о. декан Ми-
рослав Харнна та всч. о. 
Михайло Федорович, а про-
повіді виголосили всч. о. Во-
лодимнр Білннський, ДОВГО-
ЛІТНІЙ попередній ГОЛОВНИЙ 
предсідиик „Провидіння" та 
всч. о. шамбелян Микола Ба-
бак, представник СтеифорД-
ського єпископа Преосв. Кир 
Иоснфа Шмондюка, який В 
половині минулого тижня. 
разом з Швкагівським спнс-
копом Преосв. Кнр Яросва-
вом Габром виїхали до Риму. 
щоб взяти участь у Вселеи-
ському Соборі. Митрополит 
Кир Амврозій виїде туди 
впродовж цього тижня. ПІД 
час Служби Божої співав Ка-
тедральний Хор під управою 
Осипа Лупаня. Після св. ЛІ-. 
турга була відправлена па-
вахида за основоположника 
„Провидіння" Кир Сотера 
Ортинського і його наступ-
ннка ВПреосв. Кир Констая-
тина Богачеаського, першо-
го митрополита Української 
Католицької Церкви в ЗДА. 
(Закінчення на сторінці 3-ій) 

лому Домі президент 'Кениеді 
і бритійськнй міяістер закор-
юнних справ лорд Гюм ра-
збм з кількома найближчими 
зцівробітннкамн, про що мо-
та на іншому місці, держав-
чйн секретар Дія Раск, вер-
чувшнсь з тієї конференції то-
го самого дня до Ню Яорку, 
конферував ще в неділю вече-
том з міністрами закордонних 
-прав Уругваю. Колумбії та 
Еквадору. У тих розмовах об-
чірковувано теж проект ство-
рення пана мери капе ь-
Кого військово - політичного 
^оюзу за зразком Атлантійсь-
чого пакту з вістрям проти 
дальшої пенетрації комунізму 
t' західнЮ гемісферу. Але 
Бразилія, Чілс й Мехіко буцім 
то далі противляться будь-
якій рішучішій акції проти 

ЗДА боронитимуть західній Берлін також 
атомовою. зброєю 

динного перебування в ЗахІд-
ній Німеччині, куди їздив ра-

аціі в Оксфорді, що Президент спротив судові. 

Знов два совєтські дипломати займалися 
шпигунством і мусять виїхати із ЗДА 

Ню Иорк. т- 29-го вересвя 
агенти Федеральягоо Бюра 
Інвестигацій ' заарештували 
33-річного американського мо-
ряка йомана першої кллен 
Нелсона Корнеліюса Драм-
монда за те, що Передав двом 
сОвстськнм допломатам із Об'-
еднаних Націй 31-річному Єв-
ґенісву М. Прохорову і 38-річ-
ному Іванові Внродову таємні 
військові оборонні інформації. 
Державний Департамент ви-
слав гостру йоту' в цій справі 
до совстської місії в ОН, яка 
відповіла нотою, нарікаючи 
на незаконне притриманий 

совстських дипломатів. Драм 
монд звільнений з тюрми за 
кавцісю S100.000 і мас бути 
переслуханий 8-го жовтня. 
Прохоров сидів в авті Драм-
монда під час заарештування 
американського моряка. На 
сиджевні були 8 таємних до-
кументів фльоти. Виродов че-
кав у ресторані в Лярімоиті. 
Це ВЖе Друге СОТСТСЬКе ШПИ-
гунство у З Д А впродовж двох 
тижнів, коли два інші COBCT– 
ські дипломати з ОН Юрій М1-
шуков і Юрій Зайцев купува-
ли тас.мні документи від ню-
йоркського адвоката Ричарда 
А. Флінка. 

Вашингтон. - З'сдивені 
Держави готові боронити За-
хідній Берлін також атомо-
вою зброєю, якщо буде тре-
ба — заявив секретар оборо-
ии Роберт МекНамара на 
спеціяльно скликаній npeco– 
вій конференції а минулу 
п'ятницю 28 ц. м. ВІН ствер-
днв, що нинішня міжяарод-
яа ситуація найгрізніща під 
часу КореЙсїКЬГ ВІЯНЯГОІЬ 
ловиу вину за існуюче між-
народне напруження припн-
сав поіменно Хрущову, який 
наполягає на підписання ми-
рового договору із Східньою 
Німеччиною та погрожує пе-
редати східньо - німецьким 
комуністам всі права над 
контролею доступу до Захід-
нього Берліну . МекНамара 
тількнщо вернувся з 48-го-

зом з керівними амерякансь-
кимя військовиками на іяс-
пекцію тамошніх збройяях 
сил. Він ствердив, що стан 
бойового духа і готовости 
американського ft німецького 
війська є кращий, аніж сам 
цього сподівався. Про атомо-
ву зброю згадував кілька 

ракети на коротку відстань, 
якими є узбросна амерякан-
ська армія в Німеччині. Най-
перші коментатори перекояа-
ні, що ту заяву Роберт Мек-
Намара склав . у відповіді 
Хрущову, який недавно вис-
ловнвея легковажно про те-
перішиій Уряд президента 
Кениеді, як „занадто лібера-
льиий, щоб міг воювати". 

Ніксон веде виборчу кампанію, відповідаючи 
на телевізії на запити виборців 

Салінас, Каліфорнія. - Ко-
лишній віце - президент Рн-
чард М. Ніксон веде цього ро-
ку виборчу кампанію оригі-
нальннм способом: відповідає 
ва поставлені виборцями за-
пити на телевізії, і тих відпо-
відей слухають сотки тисяч о-
сіб прн телевізійних anapa– 
тах. 29-го вересня Ніксон від-
повідав впродовж трьох годин 
і відповів на 141 заянт. Гада-
дають, що Ніксона бачили і 
чули коло одного мільйона о-
сіб. які були прн 400.000 теле-
візійних апаратах у сімох по-

Справа Куби - предметом низки 
дипломатичних нарад 

Об'єднані Нації. — Крім. Куби Фіделя Кастра. У вівто-
того, що про Кубу нараджу- рок 2-го жовтня мас відбу 
валися в минулу неділю у Бі-'тись у Вашингтоні велика 

панамериканська конференція 
у справі Кубп. Віце - прези-
іевт Лнндон Джансон заявив 
у своїй промові в Міжленді в 
Тексасі. що ціллю амерякая-
ської політики с „позбутися 
Кастра і совсто - комувістич-
ного впливу" в Карібському 
обширі. Зате на Кубі мянуло-
та ненева резолюція Конгресу 
в оправі Кубп, яка передбача-
ла. що можна буде вжити иа-
віть, в разі потреби, зброї для 
поборювання комунізму на 
Кубі, спричинила новий потік 
лайок,кубинської преси й ра-
тіопередач яа адресу ЗДА. 
Кубинська рада міністрів про-
голосила заяву, що хонґресо-
ва резолюція „має таку саму 
вартість, як клаптик паперу 
у кошику, призначений на вн-
кинення на смітник історії". 

У Конго, замість замирення, зростає анархія 
Леопольдвіль. — Роберт 

Гардіиер, шеф місії Об'сдна-
ннх Націй в Конго, написав 
листа до катангійського пре-
зидента Мойсе Чомбе. заки-
даючи йому, що аш — ycy– 
переч своїм урочистим прн-

Сшлм — далі набирає в 
пі наємнях військовиків 

до своєї жадармерії. Гарді-
нер покликався яа такі до-
казн, як тіла чужинців поміж 
убитими в останніх сутичках 
з конґолінською армією, — 
як оголошення в південно-
французьких газетах про 
оголошування бажаючих ви-
Іхдти до жандармерії в Ка-
танзі та про факт схоплений 
в полон одного німця, який 
зізвав, що його звантажували 
до Катанґн, як механіка, а 

включили. до жандарме-
кратно та назвав за Чяеляаг щ Тому1 переговори про'Зре^ 

чення Катанґн з її держав-
Ницькнх амбіцій та про інте-
ґраціЮ катангійського війсь-
ка мають дуже слабі реаль-

ні вигляди. Водночас в цен-
трі правління назріває нова 
поважна криза. Ліві комуио-
фільські елементи приготов-
ляють скинення уряду Сирі-
ля Адулі. Кол. міністер ін-
формації в уряді Люмумби 
Анісет Кашамура ПРОГОЛОСИВ 
у столиці Марокка Рабаті, що 
чотири конґолійські партії, 
лідерами яких є тепер він, 
Кашамура, ув'язнений кол. 
віце - прем'єра Аятуан Пзея-
га, і комунофіл Жав Сеядве, 
створили бльок для однієї ЦІ-
лі — повалення Сиріля Аду-
лі. Кашамура запевняє, що 
ті партії мають більшість в 
конґолійському парляменті 
і вони „легально" відсунуть 
його від влади. А тому, що 
вони є рішучими противиика-
ми федералістично! і децеи-
тралізацінної системи і ваа-
жають, що С̂атангу'" з Й npe– 
зидевтом Чомбе треба при-
боркати силою, то коиґолій-
ській країні грозить ще біль-
ший хаос. 

ГОЛЛАНДІЯ зліквідувала свою владу над 
Західньою Гвінеєю 

Полляндія, Нова Гвінея. —(Папуасів. На останньому засі-

вітах Каліфорнії. Запити над 
ходили телееронічно або теле-
графічно. Прийшло було 500 
запитів. Ніксон ще раз повто-
рив. що він в 1964-му році не 
буде кандидуватн на прези-
лента ЗДА. Він закликав до 
акції, щоб „припинити розбу-
дову комунізму на Кубі". Опи-
тувахня виявляють, що обид-
ва кандидати республікансь-
кий Ніксон і демократичний 
Едмунд Бравн мають майже 
однакові вигляди на перемо-
гу. Телевізійна програма ко-
штувала Ніксона S6.372.37. 

Останній голландський губер-
натор П. И. Аляттеель на опе-
цілльнін параді передав вла-
ду Хозе Рольц Беннетові, ре-
презентантові Об'єднаних На-
цій. За підписаним договором 
з Індонезією під авспіціямн 
Об'єднаних Націй, ОН є від-
повідальні за адміністрацію в 
тій країні від 1-го жовтня до 
1-го травня наступного року, 
після чого ту адміністрацію 
перейме Індонезія, яка зобо-

В А М Е Р И Ц І 
Ш) Повідомляють, що новий 

астронавт командор ф л ь о т и 
Волтер М. Шірра під час свого 
лету довкола землі, який мас 
відбутися 3-го жовтня, буде фо-
тографувати хМаря, щоб при-
спішнтн будову нового сателіта 
погоди, який буде називатися 
„ Н і м б у с". 

В Колишній президент Aft:ien– 
гявер заявив на пресовій кон-
ференції. що губернаїор Miccl– 
ссіпі діс нелаконно, коли це хо-
че допустити' до університету 
Джеямса Мерідіта. Айзенгавср 
сказав, що треба конче щось 
зробити в цій справі, бо не мож-
на допустити де того, щоб по-
рушені були рішення Найвищо-
го Суду ЗДА. 

ф Федеральна Торговельна 
Комісія зарядила, що фармецев-
тячна фірма ,',ТІаяолін Плус" п 
Нюарку. Н. Дме?, фальшиво ре-
клямус лік ,^вабютол" як та-
кнй, який лікус'втому, ИЄВДОВО-
леняя та пеевМізм. Неправда 
також 1 те, щв цей лік яа )Диу 
віч привертав енергію 1 силу 

недужій людині. Цей лік нома-
гас, але тільки в деяких гимп-
тоиах. 1 цс повинно буди зазка-
чене в реклямі. 

В У Вашингтоні помер гоне-
рал Ісидор Моденський, якого 
польська комуністична нлада 
вислала до ЗДА в 1946-му році 
на те, щоб зорганізував шпа-
гунську сітку, але він пов!дом-
ляв про комуністичне шпигуи-
ство американську розвідку, а 
в 1948 році вибрав свободу і 
залишився у ЗДА. 

В Аргентинський п р и м н е 
кардинал Антоніо Карджіяно 
яакликас політиків до едіїостя 
і до швидкого повороту до кон-
ституційиого уряду. Кардинал 
п і д к р є с люс, що стабільність 
відносин в держані залежить 
від того, чи в добробуті буде 
жити робітнича кляса. 

ф Президент Кениеді поаідо-
мнв, що чужинні туристи легше 
зможуть діставати візи на вя-
іяд до ЗДА. І не мусітвмуть 
особисто являтися в амерякая-
ськнх консулятах. 

Страйк портових вантажників на 
Східньому узбережжі 

Н ю Иорк. - 1-го жовтня, 
зараз після півночі, почався 
страйк портових вантажників, 
які припинили працю у всіх 
східніх портах від стейту 
Мейн по Мексиканську зато-
ку. Численні кораблі гтарали-
ся в неділю 30-го жовтня ви-
плнети з нюйорського порту 
перед північчю, і внаслідок 
того число портових вантаж-
ників того дня при праці бу-
ло на 10 разів більше від нор-

мального. 54 кораблі вийшли^ 
з порту перед 12-годиною 
вночі 30-го вересна. Цей 
страйк спаралізував всі порти 
на Сході, і президент Кеннеді 
заявив, що він старатиметься 
щоб судовою забороною зму-
енти вантажників вернутися 
до праці. Це потрнвас кілька 
днів, бо суд мусітиме перевес-
ти' пересл^тсання і ствердити 
що страйк с загрозою для без 
поки З Д А . 

дамиі автономоного новогві 
нейського сойму репрезентант 
папуасів Фріц Торей гірко на-
оікав на ту умову, зроблену 
без і проти волі папуасів та 
таврував „модерний колонія-
лізм Індонезії". Він одверто 
називав Індонезію ..ворогом 
що його ввели до Західньої 
Гвінеї Об'єднані Нації, неоа 
цікавлені в долі автохтонного 
наооду. Ціла та церемонія ма-
ла прикрий і похмурий харак 

,Асамблеї Об'єднаних. Націй 
радше після підписання тако-
го „мирового д о г о в о р у", з 
Німеччиною, як передтим. В 
такому випадку прийшло б 
тоді до побачення між Xpy– 
щовим і Кеннеді. 

Про теперішню загрозливу 
міжнародну ситуацію нара. 
джувалнсь през. Кеннеді і 
брндійський міністер закир-

Раск конферував з 4-ма міністрами про 
справи Середнього Сходу 

Об'єднані Нації. — Дер-
Дін 

в'язана перевести плебісциті тер — твердять американські 
між автохтонним населенням 1 кореспонденти. 

Берлінський посадник Брандт на параді 
нюйоркських німців 

Н ю Иорк. — 29-го вересня, і льну армію під час американ-
25,000 нюйоркських німців j ської революції. Посадник 
взяли участь в параді по П'я- j Західнього Берліну Брнндт 
тій авеню, яку очолювали і ; був почесним гостем папади 
Пізніше відбирали берліпсь- і в якій взяли участь июйорк-
юдй посадник Віллі Браидт. І ські німці в баварських. кель-
цюйоркський губернатор He– ; нських. гамбурзьких та райн-
лсон А. Рокефеллер і ню-1 ських строях. Грали численні 
норкськнй посадник Роберт 
Ваґнер. Цісю па радою від-
зНачувано пам'ять генерала 
з Магдебурга, Німеччина. ба-
рона Фрідріха Вільгельма 
ф о н Штойбена який лопомя-
гав Джорджові Вашннгтоно-
ві вишколювати контннентп-

оркестри. члени паради ова-
ційио в і т а л в представника 
Західнього Берліну. Брандт 
заявив, що коли „сотки ти-
сяч німців прибули до З Д А . 
щоб шукати волі, так тепер 
тисячі американців с в Евро-
пі. щоб обороняти волю". 

Померла Ольга Пеленська, дружина 
редактора Зенона Пеленського 

Бруклин. - В суботу 29-
го вересня тут В шпиталі св. 
Катерини померла на 58-му 
році життя, після довгої важ-
коі недуги. сл. п. Ольга з 
Петриців Пеленська. дружи-
ва видатного українського 
публіциста ред. Зенона Пе-
ленського. що постійно nepe– 
буває і працює в Мюнхені, 
але недавно приїхав до З Д А . 
щоб бути прн хворій дружи-
ні. Панахида за спокій ду-
ші Покійної буде відправле-
ка у вівторок, 2-го жовтня, тів. 

о год. 8-ій ввечері в похорон-
ному заведенні Д ж а н а Руди 
при 102 Норман евеню (прй 
схрещенні з Леонард стріт). 
а похорон відбудеться в cepc– 
ду, 3-го жовтня, о год. 9:30 
рано Із згаданого похоронно-
го заведення до укр.-кат. 
церкви св. Д у х а в Бруклин! 
й опісля на цвинтар. Ocupo– 
тила Покійна, яка від 5 ро-
ків перебувала в З Д А . крім 
мужа, дочку Марту, яка за-
кінчус студії хемії на одному 
з американських університе-

жавннй секретар Дій Раск 
перевів у своєму помешканні 
в готелі Вальдорф Асторія в 
Ню Порку в минулу п'ятнн-
цю 28 вересня двогодинну 
конференцію з міністрами за-
кордонних справ т. зв. СЕН-
ТО, себто Ценктральної обо-
ронної організації, що прнй-
шла після того, як з Органі-
зації Багдадського пакту ви-
ступив був Ірак. В цій нара-
ді взяли участь крім Раска 
міністри закордонних справ 
Аббас Арам з Ірану, Мохам-
мад Алі з Пакістаяу і Фері-
дун Семаль Еркін з Туреччи-
нн. Раніше Дін Раск кон4)е-
рував з генеральним секрета-
рем Південно - східньо - азій-
ського пакту СЕАТО Поте 
Сарасіном. В усіх цих розмо-
вах на першому місці стоя-
ли відносини на Середньому 
Сході і в Південній Азії й та-
мошня комуністична інф!ль-

трація. Американський амба-
садор при ОН Адлей Стівеи-
сон влаштував вечерю У 
честь бритійського міністра 
лпрда Гюма. на якій був при-
лвнип і-акож Дін Раск. Мі-
иістер закордонних справ Пе-
ру, віце - адмірал Луіс Ед-
ґардо Лльоза повідомив Діиа . 
Раска, що він візьме учисть 
у конференції всіх латинсь-
кнх держав і ЗДА у Вашянґ-
тоні, що мас відбутись у вів-
торок 2 жовтня. Та конфе-
ренція буде в цілості присая-
чена справі Куби. У зв'язку 
з цим повідомляють, що Со-
встський Союз внкорнстовус 
для висилання зброї і війська 
на Кубу ті кораблі, що їх вій 
дістав був від Америки під 
час останньої війни в nporpa– 
мі „позики і вннайму". Тоді 
ЗДА позичили Совєтам 101 
кораблів, з яких Совстя йе 
звернули ще 84 кораблів, са-
мовільно і незаконно затрн-
мавши їх. 

У С В І Т І 
Футболісти УСК-у ведуть в показнику Ліги 
Минулої неділі футбольна больної Ліґи з Портуґальск 

дружина УСК-у Ню Иорк здо 
була цінну перемогу 2:1 н а ; 
італійською о д и н адцяткою 
, ,Джуліяна" в м в с т ець:сих 
змаганнях ..Великої Десяг-
ки" Німецько - Амернкансь-
кої Футбольної Ліґи. Перем-v 
га наших футболістів на грн-
щі противника в Асторіі д і л а 
УСК-ові дві точки та перше 
місце в показнику Ліґи. Во-
рота для У С К - у здобули: 

ким Ф. К. у Нюарку безпоріт 
ною нерішеною 0:0. В цлх 
змаганнях минулої неділі з 
СИЛЬНОЮ поіугугальською дру-
ЖННОЮ г:ЛїІПИЛНСЯ т е деякі 
бракн у грі друменнн, що їх 
очевидно можна виправити у 
доброму складі, яким диспо 
иус ..Тризуб". На воротах 
..Тризуба" заграв 3 успіхом 
Варварюк. 

„Чорноморська Січ" ІІюлрк 
потерпіла другу невдачу у 

Пурдон 1 Пійовтті. Після двох і своїх третіх змаганнях за пер 
перемог над найскльнішнми 
противниками у Лізі УСК 
став найповажнішим претен-
дентом на чемпіонат ..Великої 
Десятки". 

„Тризуб", Філадельфія, за-
кінчяв свою зустріч за пер-
пгість А м є р я каиської Ф)Т-

шенство Американської Фут 
больної Ліґи, які відбулися 
минулої неділі у Фол Рівер. 
Масс. Д р у ж и н а господарів Ф. 
К. Фол Рівер перемогла г1чо-
виків 5:0. доказуючи не пер-
шкй раз свою силу на члпс-
ному грищі. 

ф Американці у ІІІіідімінпму , 
ІГстиамІ нарікають, uw 3 Амс-
рикн приїздить туди так багато 
різних ВІЙСЬКОВИХ І ЦИВІЛЬНИХ і 
асіб для оглядин, перевірки чи І 
просто відвідин, що воно заби-
рас американській військовій 
місії час, потрібний для onepa– 
цій проти комуністів. Коли б ще 
вони прніздилн одинцем, не бу-
ло б клопоту, але ось напр. ген. 
Дейвід Шуп, командант мор-
ськоі піхоти, привід в своїй асн-
сті 18 осіб і тому тузін амери-
канських військових дораднн-
;ів. що с в Сайтоні, призначено 
на 4 дні товаришити тій .-рут 
та роз'яснювати їй ситуацію. 

ф Китайські комуністи дохо, 
дять до абсурду у. своїй ,.npona– 
ганді ненависти" супроти Амс-
рикн. Ку Мо-йо, голова KOMVHO– 
кнтайського Комітету для Мн-
ру, заявив, що „Кеннеді переви-
шнв Птлера і Тойо (японського 
генерала) в жорстокості ft інра-
иіі". Така пропаганда шкодить 
китайським комуністам, бо азІЙ-
ські й африканські лідери зна-
ють вже. що це безглузде очор-
нюванвя Америки. 

ф 2.000 улбросиях курдів nepe– 
йіплн пакістанський кордон ял 
територію Туреччини. Між ни-
ми були й жінки, діти ft старці, 
як теж коло 5,000 штук худоби. 
очець і кіз. Іракські війська, ни-
сіані для приборкання воро-
хобних курдів, загнали ту гру-
пу в такий гірський кут, що во-
ни могли тільки або піддатись, 
або перейти до Туреччини. 

Ф Югославський Тіто І його 
совсстський гість Леонід Брсж-
нев .президент СССР. як голова 
Верховного Совста, — перевели 
один день в минулому тижні на 
ловах н е д а л е к т о мадлрсько-
го кордону. Однак це теж була 
..державна тайна", бо про по-
дробиці ловів не подано пресі 
НІЯКИХ відомостей. Був там 
також зять Хрущова Аджубей, 
редактор „Ізвестій". 

ф В ЛягосІ в Нігерії відбула-
ся конференція 45 делегатів Із 
22-х колишніх французьких і 
бритійських колоній в Афри-
ці. яка н а р а д ж у в алась над 
створенням п а н а фриканської 
спілки для справ рідіостацій І 
радіопередач. 
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Бути чи не бути 
Ні, цей гамлетівський запит „бути чи не 

бути" ставимо тут не у підношенні до віль-
ного світу і Йото змаганні з рабовласннць-
ким большевазмом. не в жадній іншій з тих 
проблем; що займають перші сторінки сві-
тової преси. Справа, до яко! цей запит 
застосовуємо, мав для нас, американських 
українців, малощо не таке ж значення, як 
мало для Шекспірового Гамлета. Говоримо 
про- „Веселиу"v ідяхгтрований журнал для 
нашої дітвори, що вже дев'ять років появля-
сться при „Свободі". Отже, мова про бути 
чщ яе бути „Веселці". 

Про цей дитячий журнал, про його зна-
ченяя для вашої дітвори, отже для нашого 
майбутнього, зайво було б згадувати. Своє 
авторитетне слово про це сказали вже бага-
то разів на різних форумах і прн різних яа-
годах наші найвндатніші педагоги й BHXOB– 
яики. Вони дали ..Веселці" найвищу оцінку 
ЩОДО ЇЇ ЗМІСТУ Й О ф о р м л е н н я , ЩОДО ЇЇ ВИХОВ-
ної вартости. За дев'ять років цей журнал 
став необхідним засобом релігійно-націона-
льного виховання нашої дітвори в дусі наіі-
кращнх ваших традицій, став справжньою 
райдужною веселкою на захмареному небо-
склоні вашої дійсностн. 

Як же це можливо, щоб у таких обставн-
нах ставити у відношенні до цісї публікації 
такий кардинальний запит? Чи ж можли-
внй найменший сумнів, що ..Веселці" тоеба 
„бутя", як треба бути нам. як спільноті? А 
вов ж -таки такий запит тепер виникає. 

Ян згадано, „Веселка" виходить уже де-
в'Ять ровів. Дев'ять річників цього журна-
лу — це справжніх дев'ять скрнжалів у на-
ших виховних потребах. Але до кожного з 
тих річників „Свобода" докладає із своїх і 
без того надщерблених фондів від трьох до 
п'яти тисяч долярів. Це тому, що кошти 
видавання „Веселки становлять приблизно 
15,000 долярів річно. З того заледве одну 
третину покривають тих три тисячі перед-
плвт, що їх вона мас, а одну третину — що-
річні збірки на її фонд. Третя частина — 
це дефіцит, що його мусить покривати вн-
давнвцтво. Наперед знаємо, який запит ви-
клхче це твердження: Український Народ-
кяй Союз, видавець „Свободи". антломовно-
го „Українського Тижневика" і „Веселки" 
мас мільйони! Так, він мас вже понад 26 
мільйонів, але вони призначені на те, на 
що Ьс члени УНСоюзу склали, на їхнє жнт-
тьо^е забезпечення, і закон стоїть на сторо-
жі, щоб вони були вжиті тільки на ті цілі, 
на які їх призначено. Єдиний фонд, з якого 
УНСоюз міг би призначити дещо на ,,Be– 
селку", це народний фонд, але він уже ви-
черяаний видатками на англомовну Енцн-
квопедію Українознавства, на прерізні на-
ціонально - виховні, культурні й харнтатив-
ні ppja, на які кожного року прнзначасть-
ся. фо кільканадцять тисяч. 

Крім того, в цьому також і принцип му-
йях^ грати ролю. Невже ж наша спільнота, 
батьки наших дітей і батьки народу, що так 
багато говорять про виховання в національ-
ному і релігійному дусі нашого догюсту, аж 
такі бідні, щоб їм треба було „фундупати" 
цей журнал! Подумати тільки: суми, що їх 
видають батьки українських дітей йа воіля-
хі, часто зайві витребеньки, на ..ка.чікся". 
щв' „гарантують перестрашнти" дитину, до-
сзгають сумарячяо соток тисяч долярів. 
Невже Ж ці батьки не можуть забезпечити 
дди своєї дітвори появи журналу, що с спа-
сеяням для них! 

З цих і а ряду інших причин В-во „Свобо-
да" не має вже іншого виходу, як поставити 
ЩО проблему в такій рішучій формі „бути 
чи не бути". Було б несправедливо, навіть 
понизлнво для нашої спільноти, якби голов-
НЯЙ тягар цієї преважливої публікації мала 
нести одна установа, нехай і найбільша. Су-
спільність мусить сказати, чи вона хоче цьо-
го журналу, чи ні, чи вона дбає про вихо-
ваяня своїх дітей лише на словах, чи та-
кож і на ділі. Під цим кутом, під цим ,.бу-
та та не бутя" починаємо — як і в 9-ох по-
лередніх роках — жовтневу кампанію збір-
ки на видавничий фонд „Веселки". В най-
блнжчнх днях усі передплатники „Свободи" 
одержать відповідні листи та формуляри і 
готові, оплачені зворотні ковертн. Відгомін 
найширших кол громадянства на цю кам-
паиію, їх пожертви на видавничий фонд 
„Веселки" вирішать „бути чи не бути" цьо-
му дитячому журналові, а з цим і посеред-
ньо, у відповідній мірі, бути чи не бути на-
шій спільноті на довшу мету. Віримо, що рі-
шення буде одноголосне: БУТИ! 

Розмах і культура 
Колись звичним було твердження людей 

з-поза Америки, що З'сдинені Держави — 
країна високої цивілізації, себто практичних 
ЖИТТЬОВИХ удогіднень. а не культури, „мо-
нояолю" Европи. Нині твердити таке можуть 
хіба ляше такі люди, які не мають ані най-
меяшого уявлення про дійсну Америку 
Приїхавши сюди 12-14 років тому, нові імі-
ґравтн із здивуванням „відкрили" не "вль-
кії у мільйоиових, але й в маленьких амери-
какськях містах чепурні будинки публічних 
бібліотек, прегарні залі, - аадлторП з остра-
даня в усіх середніх школах, безліч подиву-
гідвих книгарень з прерізними відділами, 
заповненими книжками із десятків великих 
видавництв, найвищої мистецької я кости сим-
фонтчні оркестри. Правда, самі американці 
признають, що в ЗДА театр - це все ще 
найбільш упосліджена ділянка виконавчого 
мистецтва, зосереджена головно в Ню йор-
ку. але люди, які ттердять, т о ..в Америці 
Нсіїа театру" - Просто не знають йиго. 

Феномен американського розвитку поля-
гас саме в тому, що він ступає всіма рівно-
біжнима шляхами: в ділянках загальної і, 
зокрема, військової технології, науки зокре-
ма медицини, в розбудові досконалої сіті ав-
тострад, в щораз вищому життьовому рівні 
громадян, в такому багатстві й різнороднос-
ті харчів і предметів щоденного вжитку, як 
не знас їх ні одна інша країна світу, в бу-
дівництві нових міст, осель та міських квар-
талів і - паралельно — в могутньому і без-
перерввому розвитку культури. 

Ось десять днів тому, в неділю 22 вересня 
ц. p.. в прняввості 2.640 осіб відбулось 
в Ню Иорку урочисте відкриття вового 
будинку Фільгармонічної оркестри, що іс-
яує від 1842 року. Це тільки перший із шіс-
тьох будинків, що разом становитимуть так 
званий Ліикольнмкький Центр, найбільший 
у світі осередок виконавчого мистецтва. Отн-
ми шістьма величними будинками будуть: 
Вівіяи - Вомон драматичний театр, Метропо-
літальна опера, Фільгармоиічиий палац, 
Нюйоркський стейтовий театр оперети і ба-
лету, Музична школа Джуяіярда для мист-
ців і Бібліотека музичного, драматичного й 
інших родів виконавчого мистецтва. Щоб 
збудувати Лінкольиівський Центр, треба бу-
ло спершу подбати за помешкання для 
1.647 родин і збурити 188 домів на обширі 
3'^ кварталів у центрі Мангеттеву, на розі 
Колумбус-евеню і 62 вулиці Ідея такого 
Центру постала в 1955 році, коли майже од-
ночасно і Фільгармонічна оркестра і Merpo– 
політальна опера втратили свої домівки, 
призначені на розбір. 14-го травня 1966 р. 
тодішній президент Айзенгавер поклав на-
ріжняй камінь під будову Лінкольнівського 
Центру. Кошти його будови обраховано 
спершу на 55 мільйонів долярів плюс 20 
мільйонів на Мистецький фонд Центру. Тих 
75 мільйонів уже зібрано, головно з прнват-
них джерел, але. мабуть, треба буде додат-
кових 50 мільйонів з уваги ва зріст коштів. 
Ці гроші напевно будуть зібрані на час і пов-
ністю, виключно завдяки жертвенності сві-
ту промислу й торгівлі та окремих багатих 
осіб. Чотири будівлі будуть готові до 1964 p., 
п'ятий — в наступному році, остаточно ввесь 
той імпозантний проект буде завершений у 
1966 році. 

Але здвигнення Лінкольнівського Центру 
в Ню Иорку набирає щойно тоді дійсного 
значення, коли згадати, що впродовж най-
блнжчнх років будуть зреалізовані такі й 
подібні Центри різної величини — в 69-ох 
інших американських містах. Отож, це не 
філянтропія групи нюйоркських мультиміль-
йонерів, протекторів театру й музики, а за-
гальннй гін, який охоплює найширші кола 
американського громадянства. Коли в СССР 
покладено ВИКЛЮЧНИЙ натиск на техноло-
гію, що мас служити цілям імперіялістнчно-
го зброення і комуністичної пропаганди, ко-
ли літературу й мистецтво зрівнюється там 
до ..партійної .-гінії", то американський до-
бробут поєднує цивілізацію й культуру. 

Репресії проти . . . словника 
Ще 23 червня ц. p., як уже згадувано на 

цьому місці, в Кисві відбулося засідання 
президії Спілки Письменників України, на 
якому суджено редакції деяких советських 
українських журналів за їх „безпринципову 
позицію" і неправильне ставлення до моло-
дих письменників. Ствердивши, що деякі 
журнали, зкрема київська „Вітчизна". вмі-
щувалн „речі художньо й ідейно незрілі" і 
критичні статті, автори яких намагалися 
„перекреслити славетні традиції української 
радянської літератури", президія Спілки 
провела зміну ва становищі головного ре-
дахтора журналу „Вітчизна", нібито для 
поліпшення його роботи. На місце дотепері-
шнього редактора Давида Копиці призна-
чено відомого совстського лакизу і ґльори-
фікатора Сталіна — Любомира Дмитерка. 

Проведено цю зміну фактично щойно в 
серпневому числі „Вітчизни". В цьому числі, 
виданому в новому оформленні, з друкова-
нимн різним шрифтом строкатими заголов-
камн, з'явився вже підпис Л. Дмитерка. 
Проте, найдошкульиішим р е з у л ь т а т о м 
цісї зміни на редакторському пості було ра-
птове припиненая друкованого в цьому жур-
иалі. протягом чотирьох останніх років, по-
чинаючн від лютого 1959 p., українського 
синонімічного словника, опрацьованого ві-
домнм підсовстським письменником Андрієм 
Багнетом. Цей словник, що його автор пря-
готовив до друку ще в тридцятих роках, за-
знавав різних шикан від офіційних видав-
ництв і появлявся частинами щойно тепер, 
майже по 20 роках, на сторінках ,,Вітчнз-
НН". А л е Й у ТІЙ форМІ ПОЯВУ ЦЬОГО СЛОВНИ-
ка, попереджену передмовою самого Максн-
ма Рильського, зустріли дуже прихильно і 
читачі і критики, тим більше, що досі тако-
го українського словника не було. 

Складений із любов'ю до української мо-
вн, цей синонімічний словник був СІЛЛЮ в 
очах різного роду місцевих русифікатори 
і московських підлабузників, і вони, кори-
стаючи із зміни на становищі головного ре-
дактора, домоглися його припинення. 

Так одним помахом пера знищено ще 
одну „велику і гідну уваги роботу", як оці- І 
нив цей словник Багмета Максим Рильсь- І 
кий. Цей конче потрібний словник обірва- j 
но безоглядно і разом з цим дуже симво- ' 
лічио на слові „нещадно". Чергова репресія 
в ділянці українського мовознавства с ще ! 
одним яскравим прикладом, що в умовах І 
комуністичного поневолення ніякої мови ! 
п;ю розвій української науки бути не може. 

СПРАВА ІНВАЛІДА ГАШКА fif дай Галайчук 

„ . . . БатогоЛ по обличчю кінцем, вирішив розярАвитнся 
хльостав 15-річного школяра' з ним остаточно, 
Сашка Тереха, колгоспного 
пастуха Івана Йондаренка по-
бив ломакою так, що з тіла 
понад два тижні не сходила 
широкі чорні смуги. Синцями 
„нагородив" хворого сторожа 

Далі справа набирай шнр̂ -
шого характеру, аинй аозкрй-
ває страхітливий образ без-
правства. Крайньої зйеваги до 
простої людний, дикої сваволі 
комуністичних держиморд, що 

Олександра Івановича Клику, розперізалися в українському 
на. Люто побив Івана Ясьма,:селі. підтримувані в усіх своїх 
Анатолія Турченка, Івана діях рай оновим і обласним 
Власенка. Олексу Сакуна . . . ! керівництвом. 
Це ще далеко не повний nepe– Григорій не пам'ятає, хто 
лік. Нарешті — енергійного, 
життєрадісного хлопця, Гри 

привіз його до яготнвської ЛІ' 
карні. Ного стан вимагав не-

горія Гашка покалічив, зро- гайної допомоги висококвалі-
бив інвалідом . . .” j фікованнх лікарів, яких в тій 

Хто це? В які часи? — дн-J лікарні немає. Але яготинські 
вується кореспондент „Моло- партійні керівники зрозуміли, 
ді України", центрального ор-ІЩо відправити Григорія до 
гану комсомату, і сам же на j Києва — це значило б пош-
цей запит відповідає: „Ні, 
йдеться про „подвиги" не 
якогось поліцая чи жандарма, 
а — голови сільської ради. 
Не в часи війни, не у воро-
жій катівні став інвалідом мо-
л оди ft фельдшер Григорій 
Гашко: над ним учинено роз-
праву в приміщенні... ви-
конкому сільської ради". 

2тГо лютого цього року 
фельдшер Григорій Гашко 
зайшов до кабінету голови 
Сульмівської сільради, Яго-
тннського району на КнІвщв-
ні. Там були сам голова Т. 
Ребрій. секретар М. Роженко 
і директор школи А. Постіл. 
Після короткої розмови Гаш-
ка з головою сільради відбув-
ся там же. в кабінеті, крнва-
вий самосуд, внаслідок якого 
фельдшер залишився навіки 
калікою. Ось як описує цей 
самосуд кореспондент ,.Моло-
ді України" в числі з 22 верс-
сня цього року: г 

Тоді Ребрій накинувея 
на Григорія Гашка ззаду. Ро-
женко щосили вдарив його 
під груди. Хлопця повалили 
на підлогу і закаблуками би-
ли по голові, від чого він на 
якийсь час утратив свідомість'. 
Коли мла ув очах розступн-
лась, Григорій відчув, як йо 

хребет, потім підхопили і ки^ 
нули спиною на залізний 
сейф-скриню. Від гострого 

кодити Ребрісві, Роженкові і 
.,районовому престижеві". От-
же, хлопця три тижні трима 
ють у аготинській лікарні без 
ніякого лікування, чекаючи, 
аж зникнуть на Його тілі елі 
ди побиття. 

Батько і брат Григорія кло 
потялись у районовій ороку 
ратурі, щоб викликали судо 
во-меднчного експерта, але 
там не поспішали, відкладали 
з дня на день. 

Тим часом Ребрій, Рожен-
ко і їхні оборонці амобілізу-
вали все, що могли, щоб при 
ховати свій злочин. Насампе-
ред — посилена „обробка" 
свідків. З бібліотекаркою По-
гибенко поладвалн справу 
хутко: іти проти голови сіль-
пади їй проето „немає раціГ' 
А от як бути з сторожем Те-
рехом? Ребрій пригадав, що 
відмовився був дати його доч-
ці довідку на одержання паш 
порта. Другого ж дня їй цю 
довідку виписано. Виписано з 
гострим застереженням: якщо 
писнеш, то , . . Старий подяку-
вав і — набрав води в рот 
Мовляв, проти рожна не по-
преш. 

Батько Григорія, по нрива-
пому самосуді, поскаржився 
міліції, але скаргу його на 

го щосили вдарили ногою 'в'чальник районової міліції пе-
кч:лав районовому прокурові 

аж н а . . , сороковий день піс-
ля того, як одержав. Звернув 

болю юнак спершу не міг на' 'ся старий колгоспник до про-
віть закричати, з уст вихоплкн курора. А прокурор: „Нехай 
валась якась хрипота. На'Григорій Гашко сам до ме-
мить вій побачив біля дверей І не з'явиться". — „Як же fto– 

ко. крикнувши: „Ой, дядечку, 
біжіть, рятуйте, там людину лід. нездібний навіть до лег 
вбивають!" Сторож відчинив 
лвепі кабінету і закричав: 
„Що ви робите!? Схаменіть-
ся!" Григорій Гашко виповз 
на коридор. З рота текля 
кров. Але Ребпій до того ОСКЛ-
женів, що вже й тут, на очах 
Тереха. прибиральниці Кате-
внни Дворник, гінця Бойка 
вдарив арельдшера в живіт, і 
той знову знепритомнів. 

Що стало причиною цісї 
звірячої розправи? З чорес-
понденції довідуємося, що го-
лова сільради Ребрій. член 
паотїї. найвища в селі офіцій-
на персона, зненавидів фельд-
ше^а Гашка за те, що цей ос-

усміхнене обличчя директора 
школи Постола. Хлопець криг 
кнув: „Товаришу директоре, 
поможіть!" — але марно було 
чекати від тієї людини допо-
моги . . . ” 

Від смерти уряті'вав юнака 
сторож сільради, старенький 
Іван Антонович Терех, якого 
поо цей самосуд сповістила1 

бібліотекарка Надя ПогибенЦжхої травми, вже як призна-

му з'явитися, коли він у лі-
кариі! ? . . . 

Міліція адресувала до про-
курора, прокурор — до мілі 
ції. Судовий слідчий Ґреґу-іь 
у глузливому тоні сказав ста-
рому колгоспникові: „Дуже 
мені потрібний, твій сни, щоб 
я до до нього їздив 

Трохи одужавши після тя-

ний медичною комісією інва-

кої праці. Григорій Гашко по-
їхав шукати справедлігвости 
до Києва. Київська прокура-
тура. до якої він вдався, зай 
жалася його справою два мі 
сяці. а скінчила на тому, що 
переслала її до прокуратури 
Яготияського району, до Реб-
рієвнх друзів. 

І так це ганебне коло зам 
киулось. 

„Ніколи вже не відродиться 
у нас культ особи з його стра 
хіттями", — сказав на пар 
тій йому з'їзді Хрущов. ,,He– 
дозволені методи", стосовані 
сталінськими чекістами на 
слідстві, гостро засудили в 

гаяній відмовився видавати .ьМоскві. Совстська коиститу-
спосї аптечки спирт для його ція Гарантує недоторканість 
п'яних оргій. Голова сільради особи кожному громадяннно-
почав цькувати хлопця, обу-'ві. гарантах скорий і справе-
пюВати проти нього своїх під- длнвнй суд і назавжди лікві-
леглнх службовців і, кінець- дує можливості порушення 

ЗА ЩО ЗМАГАЛИСЬ АРГЕНТИНСЬКІ 
„ЧЕРВОНІ" 

Буенос Айрес. Талейран, мі-
ністер закордонних справ, сн-
дів 29 лНпиа 1830 року аа 
бальконі своєї віллі і прнслу-
хаася відгукам вуличних' бою 
у Парижі. Стрілянина става-
ла щораз тихішою, врешті 
ущухла, і тоді з церковних 
веж залунали . тріюмфальні 
дзвони. „Наіаі перемогли!" — 
сказав Талейран. — „Тобто 
хто, монархісти чи революці-
оиери?" — запитали його 
прнявні. — „Ще не знаю", — 
відповів ветеран дипломати, 
ВІДОМИЙ з свого цинізму. 

22-го вересня я міг сказа-
тИ те саме, що Талейран, з 
з тою різницею, що зразу 
знав, хто саме с ті „наші", які 
перемогли, бо вже існує ра-
діо. Але сім років тому, СНДЯ-
чн біля радіоприймача і слід-
куючя за ходом двох проти 
перонівських революцій, 15 
червня і 15 вересня 1955 року, 
я не був такий байдужий. 
Турбувала мене програна пер-
шої революції і тішив успіх 
другої, бо в той час перонів 
ськнй режим був уже наскрізь 
перегннлнй і, що гірше, по-
важно інфільтрований комуні 
стами. Тепер не можу вязна 
чити своїх симпатій тим, спе-
цнфічннм для політичного 
емігранта, критерієм, бо оби-
дві військові групи, які зуда 
рилися на вулицях Буенос 
Айресу, однозгідні у твердій 
протякомуністичній поставі 

Недавно аргентинський 
уряд рішив був зліквідувати 
свої амбасадн в усіх сателіт-
них державах — і цей промо-
вистий жест, без прецеденсу 
в сучасній історії, йде на ра 
хунок переможеної рруаш. Не 
різняться від них у цьому ВІД-
ношенві і переможці, бо ар-
гентннські збройні сили були 
вповні однозгідні. коли ріши-
ли усунзти Фрондізі за його 
кастрофільську зовнішню по-
літику і з огляду на підозрін-
ня, яхі щораз сильніше згу 
щупалися довкола його oco– 
би. Але як тільки ввелеміну 
ваяо ту небезпеку, зараз таки 
та рисувалося гостре розхо-
дження між т. зв. легалістамв 
і континуїстами, які зудари-
лися тепер під назвою „синіх" 
і „червоних". 

Ціль леґалістів — безогляд-
на пошана до конституції -
ясна і не вимагає пояснення 
Тому обмежимося зауважея-
ням позицій другого табору 
явищем специфічно аргентин 
ським. у якому слід вирізняти 
два основні елементи. 

Армійські й летунські стар-
шини рекрутуються здебільша 
з середньої верстви, але мор-
ські — з олігархії; тому не є 
випадком, що саме фльота 
найтвердіше обстоювала пози 
ції „континуїзму". Не є також 
випадком, що впродовж остан-
кіх кривавих днів саме кой 
ссреатнвна партія проголоси-

„соціялістичної законности" 
Це все — на фасаді черво-

ної імперії СССР. 
А як воно справді є тепер в 

українському селі — видно із 
справи Григорія Гашка, ска-
ліченого серед білого дня го-
ловою сільради в його ділово-
му кабінеті. 

Григорій Гашко одержус 15 
рублів інвалідської пенсії, а 
голова сільради і далі вер-
шнть державні справи в сво-
сму кабінеті. 

В. Око 

ла комунікат, у якому заявл-
ла новну підтримку „контину-
Істам". Бо є це партія, яка 
традиційно обстоює інтереси 
великих землевласників та 
капіталістів. До 1916 року во-
иа трималася прн владі, фаль-
шуючи вибори; називала це 
„патріотичним фальш уван-
ням", уважаючи, що діє в за-
гальному національному ште-
ресі,. бо, мовляв, вона єдина 
мас у своїх рядах людей, яід-
готованих керувати державою. 
Втратіла владу після перших 
„чистих виборів, 1916 року — 
і здобула П військовим nepc– 
воротом 1936 року. Був це не-
безпечяий прецедент, бо а то-
го часу починається серія по-
дібннх подій у роках 1943. 
1946, 1955 і, врешті, 1962. І 
був це поворот до системи 
„патріотичного фальшуван-
яя" у ще гострішому виданні 
Бачимо, що сьогоднішня теза 
контянуїстів, мовляв, „нарід 
ще не дозрів до виборів" не 
оригінальна, а позичена 
традиційного консерватнвно-
го арсеналу. Бачимо також, 
що агресивна, непрнмирна по-
става ковтивуїстів супроти 
перонізму мас підложжя у 
класових ресентиментах. 

Але, крім консерватнетів і 
олігархів, можна знайти в то-
му таборі чимало людей із се-
редвьої і з робітничої верстви 
які належать до різних демо-
кратнчнях партій, зокрема до 
сеціялістів - демократів. По-
руч олігарха - консерватнета. 
найтнповішим представником 
табору є діяч СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
синдикатів. Ці люди мають за 
собою кільканадцять років 
твердого змагання з пероніз 
мом на синдикальному тере-
ні, за і після перонівського 
режиму, і це пояснює їхню 
непримирну поставу до nepo– 
ністів. яка різниться від кон-
сервативної підложжям: але 
не натугою. Вона, зокрема, го-
стра у політичних діячів, і то 
не ляше СОЦІАЛІСТИЧНИХ, які 
за Пероиа зазнали пересліду-
вань. Ресентимент політично 
переслідуваних був головним 
промотором протнперонівсько-
го реваншу у 1955 році, а те-
ПЄР ТВОРИТЬ еМОЦІйне ПІДЛОЖ-
жя мконтннуїзму". 

Дальшим складником цьо-
го останнього є агресивний, 
сектарський лібералізм. 

Слово „ліберал" походить 
від латинського „лібертас" 
свобода — і в такому первіс-
ному сенсі збереглося воно 
між іншим, у ЗДА, де лібера-
лізм творить протилежний бі-
гун до т. зв. меккартизму, де 
ліберали ^"пко тримаються 
клясичної демократичної cxe– 
мн, домагаючись повної сво-
боди для всіх — навіть для 
тих, які явно і славно наду-
живають демократичних воль 
востей, щоб знищити їх; Та 
в деяких краях поняття лібе-
ралізму відкочується далеко 
дуже далеко від свого семан-
тичного кореня. Вистачить 
пригадати румунську лібера-
льну партію, яка побивала ре-
К О РД у шовінізмі — і у топ-
танні прав українців та інших 
національних менший. Інший 
тип дегенерації лібералізму 
відомий у Західній Европі. зо-
крема у Франції та в Італії. 
Уважаючи, що релігія сковує 
свободу людського духа дог-
мами, тамошні ліберали пове-
лн в кінці минулого сторіччя 
проти католицизму безпощад-
ну боротьбу, яка своєю сек-
- - - Ш т - - - - -

Борис Антоиеико-Лавидович і 
- ^ 

ЗА ШИРМОЮ 
РОНГАН 
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Олександер Іванович не 
чув навіть, як до кімнати шн-
рокими, поквапними крока-
ми ввійшла Ніна Олександ-

1 рівна. Метнувши повний гні-
ву погляд на ширму, вона 

;обурено повернула голову до 
Олександра Івановича 

— Треба, нарешті, покляс-
ти цьому край! Я так не мо-

;жу!. Дитина завинила, я по-
карала її. а Одарка Пилипів-
на - - прошу: ..Єросю. барбо-
сю"!.. Що за виховання9! І 
потім — навіщо вчити днти-
ну всяких дурниць? 

Олександер Ьіанович розу-
мів, що дружина навмисне 
перекручує слова материної 
приповідки, знав, що й Васіо 
вона карає часто без усякої 

Ромам „За ширмою" друку-
схьсц з ІІРІІГЛНІ:ИМИ скорочен-
и а и и і 3 u:tti;niHJiciiiniM ;IOOOU'H– 
зуіОЧОГії П Л'криїМІ йфІДІЙПОГЧ) 
правопису. 

потреби, і взагалі ляпаси й 
потиличники - не метод вн-
ховання, але він промовчав. 
Сказати це зараз — значить 
Зчинити в домі бучу, а треба 
працювати. Для всякої пра-
ці, а то більше лікарської — 
передусім спокій, рівновага. 
Він узяв зі столу записника, 
стетоскоп і тихо підвівся з 
кріселка, уникаючи зустріча-
тись очима з дружиною. 

— Чудово! Чу-удово! 0-
дарка Пилипівна розбещує 
дитину, батько дивиться на 
ще крізь пальці, а мені — роз-
рнвайся на частки!.. 

Ніні Олександрівні дуже 
кортіло зчепитися з старою, 
сказати їй, нарешті, що годі 
клегги дурня, прикидаючись 
хворою, бо, якщо цього не 
розуміє чомусь її син-лікар, 
то добре розуміє вона. Де там 
та малярія ? Це — хитрощі! 
Це все витівки, щоб звалити 

на плечі Ніни Олександрівни 
ще й прокляту кухню. Ні, тут 
не акрихіну треба, а... 

Гнів Ніни Олександрівни 
клекотів у грудях, але за 
ширмою було тихо. Не чути 
навіть малого, що, певне, 
прикипів там переляканий до 
баби, і це зв'язало Ніну 0-
лександрівиу. Не зганяти ж 
стару силоміць з ліжка, хоч 
вона, безперечно, й варта то-
го!.. 

Прикусивши губу, Ніна 0-
лександрівна рішуче підій-
шла до ширми. 

Щоб не торкатись рукою 
до тої свекрушиної гидоти, 
вона відсунула черевиком 
стулку шнрмн й, не загляда-
ючи всередину, швидко нама-
цала рукою Васю й рвучко 
висмикнула його геть. 

— Щоб ти мені більше не 
смів туди ходити! 

Малий заверещав. занру-
чався, простягав до баби 
вільну руку, та Ніна Олек-
сандрівна владно потягла йо-
го до дверей. 

Уже за порогом вона обер-

датв? Ясшия на столі, чай 
холоне. 

За ширмою знову тихо зід-
хнула мати, й Олександер 
Іванович, якому теж хотілося 
зідхнутн. затримав дихання. 
Ліжко за ширмою зарипіло й 
по підлозі зачовгали капці. 
Мабуть, мати підвелась і по-
чинас вбиратись. Олександер 
Іванович сумно глянув на го-
дннннка. За десять дев'ята. 
Він зіпхнув і вийшов. 

У другій кімнаті Ніна O– 
лександрівна муштрувала Ва-
сю. Затиснувши малого між 
евоїми колінами, вона відкн-
нулась на спинку стільця й. 
відбиваючи черевиком такт, 
проказувала: 

Siren, гуси, ось вода! 
рошу пг.і '.. - Га-га-га!.. 

Хлопчик тоскне дивився у 
вікно й мовчав. 

Олександер Іванович, не 
затримуючись у к і м н а т і , 
швидко подався до амбуля-
торП. 

П 
Олександер Іванович за-

кіпчнв обслухувати хвору 
нулась до Олександра Івано- узбецьку молодицю, конста-
внча. Ітуючн думкою кавернозний 

таятською нете,рпнмістю поде-
куди нагадувала ооавтську 
антирелігійну бор^угьбу. 

Латиноамериканська інтелі-
генція формувалася під без-
конкуренційним' французьким 
впливом і тому попала під 
вплив сектарського якобінсь-
кого лібералізму. 'Мехіканські 
ліберали перевершили своїх 
європейських учителів, не ва-
гаючнея перед кривавими пе-
реслідуваннямн католицизму. 
Аргентинський лібералізм 
так далеко не зайшов і навіть 
не осягнув , агресивиостн 
французького 'лібералізму, не 
переходячи, у даротикатолнць-
кнх шиканах, принаймні фор-
мальної пристойяости. 

Ця дегресія необхідна, щоб 
оминути фальшивих паралель 
з американським лібералізмом' 
і збагнути ролю .агресивного, 
сектарського лібералізму у те-
перішній кризі, яку пережи-
вас Аргентина, зокрема її 
збройні сили; бо в основі ті-
сї кризи лежить саме сектар-
ська. агресивна постава суп-
ротн перонізму. трактованого 
як відміна фашизму. 

Після невдалрго протвперо-
нівського перевороту 1952 ро-
ку, частина старшин - амовни-
ків втекла до Монтевідео, тра-
дащйного осідку протиперо-
нівськнх екзнльцих кол, реш-
та відсиджувала довгорічні 
присуди. І у Монтевідео і у 
в'язниці старшини зустрілися 
з ПОЛІТИЧНИМИ діячами, які ре-
презентувалн агресивний лі-
бералізм, заприязнилися з 
ними і попали під їхній вплив. 
Вернувшися до військової слу-
жбн, після повалення Псрона, 
вони спонтанно оформилися 
в ідеологічну групу, яка наз-
вала себе жартом „горила-
ми". Дискретно інспірована 
колишніми товаришами недо-
лі з в'язничної келії та з ек-
зилю. та група була оланова-
на сектарською містикою лі-
берально - демократичної кру-
ціятп і тому не могла знайти 
собі місця у схемі нормаль' 
ного демократичного співжнт-
тя. що вимагає мінімальної то-
лерантностн супроти співгро-
мадян, доброї волі вишукати 
спільний знаменник і готовос-
ти підкоритися волі більшос-
ти у спірних питаннях, які 
виходять поза той спільний 
знаменник. Спірні питання 
розв'язували „горили" твер-
дою пресісю проти уряду, а 
коли цього було замало ,rrr 

військовими путчами з 13 ла 
стопада 1955 до 12 серпня 
1962 року. 

Провідник "останнього з 
тих путчів, ген. Федеріко То-
ранео Мовтеро, вважається 
тиловим представником цього 
середовища. А як документ, 
що характеризує ментальність 
середовища можна навести 
прощальне послання, написа-
не тим генералом після npor– 
ри 22-го вересня: „Сумні по-
дії останніх двох днів зустрі-
лн нас, згуртованих довкола 
най шляхетніших,. найчисті-
шнх, найдорожчих для вояка 
почувань, яклМ є чесність, па-
тріотизм, демократія. свобо-
да . . . Вірні свободі й демокра-
тії, ми рішили продовжувати 
боротьбу до кінця . . . ” 

Цей документ подекуди на-
гадус своїм тоном відому де-
клярацію Кромвеленої армії, 
і вказус на деяку схожість 
між ментальністю англійських 
пуритан 17-го сторіччя і мен-
тальністю сьогоднішніх арґен-
тинськнх „червоних" чи пак 

горил". І 8 ТИХ і В ТИХ МЄСІЯ-
нізм, віра, що правда по їх-
ньому боці, і переконання, що 
їхній священний обов'язок — 
накинути ту правду незрячим 
гпівгромадянам. Такою твер-

ідою вірою у слушність cupa– 
вн можна пояснити енергію, 
завдяки якій нечисленна гру-
па старшин зуміла накидати 
впродовж довгих років свою 
волю всім збройним силам, а 
вслід за тим і цілій державі. 

Зовсім інші позиції „синіх", 
чи пак „легалістір", з'ясовані 
в комунікаті. проголошеному 
безпосередньо, після перемо-
ги: „Уважасво." що збройні 
сили не мають рядити держа-
вою. а повинні коритися ци-
вільній владі". І зовсім інша 
постава до пероністів: „Ува-
жасмо, що годі викидати за 
борт частину аргентинського 
громадянства, яке у минуло. 
му дало себе увести на манів-
ці, але сьогодні може бути че-
сно включено в аргентинське 
життя". 

легені, й поставив на стіл сте-
тоскои. Вія хотів уже за 
звичкою заплющити на хвн-
лину очі й уявити собі зруй-
новану туберкульозою леге-
ню, та саме в цей час вннад-
ково глянув крізь одчинене 
в і к я о амбуляторії на лікар-
ияний двір і в очі йому впав 
чорний, довгастий собачий 

— Чого ж ти не йдеш внЬ' процес середньої частки лівої'тулуб. Мельжяуш і 
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ЖОВТЕНЬ - МІСЯЦЬ ФОНДУ „ВЕСЕЛКИ". ДОПОМОЖІТЬ „ВЕСЕЛЦІ" 
КОЇ ДИТИНИ! ВИШЛІТЬ СВОЮ ПЕРЕДПЛАТУ І ЩЕДРУ ПОЖЕРТВУ НА її ВИДАВНИЧИЙ ФОНДІ 
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Резолюції Сьомої Педагогічної Конференції 
Об'єднання Українських Педагогів Канади 

(ОУПН) 
1. Сьома Педагогічна Кон- тину як члена своєї націона-

ференція О У П К о поважним 
кроком уперед в опрацюванні 
теоретичних заложень Укра-
Інської ВнховвоГ Системи. 

Брак ясного окреслення ці-
лей і заложень Для виховай-
ня української молоді у віль-
ному світі утруднює виховну 
працю рідної школи. Д л я неї 
конечні — чітко окреслений 
гшховннп ідеал, а далі — нап 
рямні для програм навчання 
і достосовані до них оідруч-
кнки. 

2. Конференція вйажас нан-
бі.іьше реальним в и ховннй 
ілеал українця у вільному 
світі, з'ясований' у доповіді 
проф. Яр. Рудннцького, а са-
не — базований на націонал fa-
m a свідомості, досконалій ДВО-
мовності, рідна мова і мова 
довкільного середовища, і га-
рмонійнону поєднанні україн-
ських традицій 3 поступом 
довкільного середовища. 

3. Передумовою' для ОСЯГ-
нсння цього ідеалу в внхован-
ня повноцінної, національно 
оформленої людини, яка зас-
воіла духовні й культурні вар-
тості українського народу і 
яка вміс збагатити їх позити-
вами культури свого довкілля. 

4. Такий виховний ідеал по-
гннна реалізувати, побіч рід-
ноі хати, церкви і ааціональ-
ното середовища, теж рідна 
школа. 

5. Українською в стислому 
сенсі, рідною, с тільки така 
школа, яка, крім знання ук-
раїнознавчнх дисциплін, теж 
виховує молодь у пошані й 
любові до культури й мину-
лого предків, а закрема в по-
шані до рідної мови, що му-
снть стати інтимною мовою 
дктннн, вживаною в україн-
ськін школі, в родині і в ук-
р.іїнському середовищі. 

Отже про те, чи школа ук-
раїнська, не рішає фірма, наз-
ва, українознавчі предмети чи 
навіть навчальна мова, а вик-
лючно д у х , що формує ди-

Осіяні Вечерниці в Лос Анджелесі 

льної сшльноти. 
в. Основним методичним за-

вданням школи с зацікавити 
дитину українством, збудити 
в ній чуттєвий зв'язок з нам, 
а зокрема розвинути замилу-
вання д о читання українсько. 
го друкованого слова. 

7. Конференція звертасться 
до ОУПК 8 проханням прис-
пішити такі заходи спільно 
з учительством в і н ш и х 
країнах: 

а ) провести перевірку й 
евентуальні зміни навчальних 
програм в дусі виховних нап-
рямних проф. К. БІДИ, 

б) ВИГОТОВИТИ методичні 
посібники для навчання укра-
їаознавчих дисциплін, 

в ) створити комісію д л я 
оцінки готових і видаваних 
нових шкільних підручників. 

8. Конференція підкреслює, 
що рішення попередньої КОН-
ференції ОУПК в справі у я о -
рядкуваиня правописної прак-
тики залишається вповні ак-
туальним. 

9. Конференція висловлює 
побажання, щоб ОУПК і Шкі -
льна Рада УККА поробили 
Приготування для скликання 
Педагогічного Конгресу укра-
Ьяського вчительства у віль-
Ному свггі. 

10. Конференція п р осять 
пригадати управам шкіл вагу 
морального зобов'язання дот-
римуватися- рішень конферен-
цііі щодо оцінки знань учнів, 
переходу учнів до інших шкіл 
і вимоги закінчити 7-му кля-
су для вступу на курси укра-
шознавства, середнього типу. 

Торонто, 15 вересня 1962. 
П Р Е З И Д І Я 

7-моі Педаг. Конф-ції ОУПК 
З А В В А Г А ! Доповіді проф. 
Рудннцького на тему „BHXOB– 
вий ідеал українця у вільно-
му світі" і проф. Біди на те-
му „Виховні налрямні для 
навчальних програм у рідних 
школах : курсах" будуть не-
забаром друкуватися в пресі. 

Н А У К О В Е Т О В А Р И С Т В О Ім. Ш Е В Ч Е Н К А 
в З Д А 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
для вшанування 

85-РІЧЧЯ НАРОДИН 

мистця Олени Нульчицьної 
— в і д б у д е т ь с я — 

в СУБОТУ, 6-го ЖОВТНЯ 1962 р. 
в год. 7:00 веч., 

в УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ АМЕРИКИ. 
t СХІД Т9-та вул. — в Ню Иорку. 

П Р О Г Р А М А : 
Відкриття; 
Проф. Б. ЗАГАИКЕВНЧ - допопідь па тему: „Життя і 
творчість Олени Кульчицької". 
Д-р М. КОГ.РННСЬКА доповідь на тему: „Олена Куль-
чицька, як етнограф". 
Проф. А. МАЛЮЦА доповідь ип тему: ..Місце Олени 
КульчацькоІ в сучасному українському малярстіп". 

9 
По конференції відбудеться 

В И С Т А В К А 
ПРАЦЬ КУЛЬЧИЦЬКОЇ І МАТЕРІАЛІВ ПРО П 

ТВОРЧІСТЬ. 
ГОСТЯМ РАДІ! -

Управа Наукового Т-та ім. Шевченка а ЗДА 

ГЛКХГГРОВАНЙИ ЗБІРНИК! 
ІСТОРІЯ 

ЇІЕРШОГ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
НА ЧУЖИНІ. 

у двох томах: 
1 нй том — Українська Господарська Академія в Подсбра-

дах. ЧСР . в pp. 1922-1935 (248 сторінок, ілюстрованих 
350 оригінальними світлюсами). 

2-нн том ацонно вийшов з друку) Український Технічно-
ГосцодирськнЙ Інститут в pp. 1932-1952 (272 сторінки, 
ілюстрованих 290 оригінальними снітлинамиї. 

Докладна і документальна історія заснування, розвитку та 
досягнень обох шкіл (список видань, викладачів, 

абсольвентів тощок 
Ціпа обндвох томів у твердій обкладинці - 12.00 дол. 

Ціна 2-го тому окремо 7.00 дол. 
Брошур, примірник - 6.00 дол. 

ДО НАБУТТЯ п УКРАЇНСЬКИХ КНИГАРНЯХ. 
За інформаціями звертатися і замовлення надсилати 

по адресі: 
ALEX KOZLOWSKY - 74 Perkins S t . New Haven 13, Соті. 

Осіяні ВОНИ лише иалендар-
но, паперово, бо 15-го верес-
ня ніякої осевн в Каліфорнії 
ніхто не помітив. Та все ж 
десь далеко, за морямн-оке-
анами, в рідній Україні — 
осінь, тому парафіяльний у р я д 
св. Аидіївської Православної 
Церкви в Лос Анджелесі наз-
вав свій вечір Осінніми Ве-
черницями. 

Але це були не просто СО-
бі вечерниці, щоб забавитися 
та потанцювати, зібравши та 
х в н шляхом певну суму гро-
шей на церковні потреби. На 
жаль, так воно здебільшого 
буває в наших громадах в 
Америці — гроші і — баста 
Про зміст таких імпрез не-ба-
гато турбуємось. А л е остаи-
вім часом церковні громади 
Каліфорнії почали приділяти 
Імпрезам більше уваги. Тож 
і вищезазначені вечерниці бу-
л и культурними, змістовними, 
а разом з тим і веселими. Від 
того фінансова проблема б у л а 
не гірше від попередніх ра-
зів. а краще вирішена — зіб-
рано понад 500 дол. чистого 
приходу при участі 400 гос-
тей - учасників. 

Перша сотка-дві людей по-
явнлося на залі не стільки, 
щоб забавитися, як послухати 
і побачити мистецьку nporpa– 
му вечерннць. Ця програма 
б у л а влаштована з метою спе-
ціяльного відзначення росту 

розвитку церковного хору 
під керівництвом відомого не 
тільки своєю енергією в opra– 
нізаціі того хору кілька літ 
т о м у назад, а й активною 
участю протягом кількох де-
сятків років у шнренні мис-
тецької слави у к раїнського 
народу на чужині — Дмитра 
Бенка (Якубенка) . Хор ви-
конав три пісні композитора 
Леонтовича: „Ой, з -за гори 
кам'яної". „Зашуміла ліщи-
нонька" і ,,За городом качки 
пливуть". Співали так мило-
гарно, що публіка довготри-
валими оплесками змусила 
Хор повторити повністю „Ой. 
з-за гори кам'яної". Коли й 
після того присутні продов-
жували овацію хористам і ди-
рнгентові. голова Управи Па-
рафії п. Яків Нагірний, на 
прохання громади, запросив 
молоденьких дівчат Катю 0 6 -
радович і Іну Овечко, щоб во-
ни вручили від імени парафії 
китицю живих квітів спричнн-
никам тієї овації . А синок 
панства Вибачинських - Та-

вірш, присвячений любимому 
диригентові та написаний з 
доручення громади п. інж. Ле-
онідом Романюком. Розчуле-
ний таким теплим відгуком 
серед громади п. Бенко non– 
росив заповідача оголосити, 
що наступною точкою б у д е 
грімке хорове ,,Многая л іта!" 
— від його власного імени 
своєму х о р о в і . . . 

Після того виступали соліс-
тн: Микола Злиденний і Ма-
рія Мелентдсва. 

Тут треба, підкреслити, щ о 
М. Злиденний — це один з 
ннйднециплінованіших хорис-
тів церковного хору. Х о ч він 
виступав в сольосіїівах бага-
то разів і корнстустьея симна-
тією в слухачів, все ж ніколи 
ще не співав „Сонце ннаень-
ко". А про те, щ о він н у е я -
тігме це співати, довідався 
щойно за кілька годин п е р е д 
імпрезою. І не відмовився 
і заспівав, добре пні співав. 

Марія Мелентісва — білору-
ська артистка а прнвмиим го -
лосом. П виконання уривку 
з „ Н а т а л к и - П о л т а в к и — „Чо-
го вода каламутна" та двох 
білоруських народних пісень 
так захопило публіку, Ню в 
усіх вінців почув заповідач 
вигуки: „ Щ е просимо! Р у п ь 
кичок! Рушничок!" просимо! 
Пані Марія мусіла задоволь-
нити присутніх щ е виконаП" 
иям цієї гарної пісні. Обом 
солістам акомпаніюаав маост-
ро Олімп Малентіїв. 

На цьому мистецька частн-
на вечерннць б у л а закінчена 
і почалася забава під керів-
ництвом заповідачів: Ігоря -Мі 
рошенка та п. Шумського. 
Були й різні несподіванки — 
льотереї та вибір королеви та 
принцес вечерннць. Нанбіль-
ше голосів здобула панна Ма-
руся Внбачннська, отримавши 
титул королеви. На принцеси 
обрано Іну Овечко, В а л ю На-
гірну та О л ю Божик. 

Загальними танцями д о ра-
нку закінчилася ця культур-
ва і весела імпреза, 

Іван Овечко 

ф Норвежськяй шафіжь Оляф 
у . перевів три останві дні мв 
нулого тижня на офіційцій в!-
знті у Франції. Він приїхав ях-
том до порту яв Гавр та иочу-
вав в Pyetc, відкіля до Парижу 
привіз його спеціальний. ввсда-
ннй по нього люксусовий потяг. 
Французький'президент д е ґ о л ь 
1 норвежськнй король їхали ву-
лицями Парижу відкритим ав-

СУК „ПРОВИДІННЯ" АРХИеРЕЙСЬКИМ 
БОГОСЛУЖЕННЯМ ТА БЕНКЕТОМ 

ВІДЗНАЧИВ СВОЄ 50-Р1ЧЧЯ 
(Закінчення зі crop. 1-кЛ) 

том, шо спричинювало парнзь-
кій поліції та особистій охороіп 

ряс прочитав с п є ц і я л ьнин 1 де Голя Велику журбу. 
1 ЩФ о 0ФФФФФФФФ і x w w M W f w ^ ' W " M W H f W K W w w n ' і 

НАЯСОВЕ Т-ВО ім. ШЕВЧЕНКА в ЗДА 

НАУКОВОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ 
85-річчя народнн. 

Олени НУЛЬЧИЦЬНОЇ, 
яка то конференція відвуДейгЬса 

в СУБОТУ, ft-ro ЖОВТНЯ 19в2 року 
в н ю НОРКУ. 

в 
ПРОХАЄМО ВСІХ ТИХ, 

які мпють у своїх приватних збірках образи КульчицькоТ 
або матеріяли про П творчість 

ПОЗИЧИТИ НА 11 ВЕЧІР 
для влаштування спільно! виставив. 

Визичені образи будуть повернені власникам того Ж вечора. 
Ласкаві зголошення просимо подати телефонічно: 

І WA 9-7622 
і )Ьт4ЙА0^0ФФФФФФ4 РФФФФФФОФОО0Ф-00фффф0ФФФ0фі 

Обидва вони поховані в кри-
птах під катедрою. 

Ювілейний бенкет в ГОТЄ-
лі започаткував молитвою 
ВПреосв. Митрополит Кир 
Амвроаій Сенншин, а відкрив 
бевкет коротким словом го-
лова Окруяшого Ювілейного 
Комітету д-р Микола Ценко. 
Перше слово виголосив го-
ловний предсідвик „Провн-
дшня" Впреп. о. шамбелян 
Степан Тиханський, який 
окпсля проводив, програмою 
бенкету. Митрополит Кир 
АмврозіЙ Сснншнн у своїй 
промові згадав про подвійні 
ррйкн, на які поставив „ГЇро-
В Н Д І Н Н Я " ЙОГО О С Н О В О П О Л О Ж -
ннк Кнр Сотер бртігаськнй. 
Перші рейки — це католнць-
KJaBipa, а другі - любов до 
свого народу. ТТо тих рейках 

говорив промовець — йде 
розвиток І праця тил" устано-

,.Провндіння" привітали 
з ювілесм представник nepe– 
Цкоджеиого посадиика міста, 
щ о вручив предсідннкові о. 
піамб. Тиханському дві фор-
мвльні реаоліоцЯ — посад-
икка і Міської Ради — з фор-
і^альним привітом і привнан-
ням від міста, та асекураціЙ-
нмй комішенер стейту Пен-
сальвеяіі п. Гутовіч, що пе-
редав привітального листа 
в ід губернатора. Від УкраІн-
ського Народного Союзу, 
найстаршої і найбільшої аме-
рикаясько - української ycra– 
цови, яка за в років відзяа-
чатиме своє 75-річчЯ, вітав 
Ювілята гол. пре д сі днин Ио-
енп Лисогір. Разом з ним у 
ювілейних святкуваннях взя 

д-р Ярослав Падох, гол . ма-
сир Роман Слободян, гол. 
контролер д-р Володимир 
Галан, що репрезентував рів-
ночасно а очолюваний ним 

Авторський АхщііфхА ІЩ . 
Вадима Лесича 

Злучений УкраІїськнА A W ff І Ї ^ ^ П ^ ^ " ^ 2 Ї " 
ІШКЯНГКК.А Л ^ т м о г о Д г й Кп- 4 й ? W ^ ДеСИЧа, преДСТа-рнканськнй Допомоговай Ко 
мітет, та головні ради) п-ні 
Олена Штогрнн й Іван Оде-
жннськнн і ред. А. Драган. 
Були також представники 

У еувоту ї б червня 1 в б 2 ї ю -
ку, в валі будянку У В А Н у 
З Д А , відбувся авторський лі 
тературяий вечір відомого по-
ета В а д и м а Лесича. 

Вечір відкрив 1 вступне сло-
во сказав Григорій Костюк. 

Грнгирій Костюк, привітав 

місцевих Відділів УВЮоюзу. 
Дальші промови виголосили 

голова центрального Ювілей-
ного Комітету д-р Вол. П у ш -
кар та голова Українського 
Конгресового Комітету проф.' 
д-р Лев Добрянськнй, що го-
воряв про , З е л х к я Й , Декь" 
установи - ювілята. У мнс-
тецькій частині програми ^BH– 
ступалн Лідія Тамара Арти-
мів, (фортепіянове е о л ь о ) , 
танцювальний гурток СУМА 
під проводом Мирослава Сол-
тнеа, і гор Швець і Богдан 
Мізак (скрипковий дует при 
фортепіяновому супроводі Га-
лї Савчак) та хор молоді Му-
зичного Інспггуту під керів-
щіцтвом проф. Юрія Орансь. 
кого. Під час бенкету були 
представлені p e n резентянтн 
Союзу Українок Амерішя Ш 
головою панею Оленою Ло-
тоцькою, ООЧСУ, ОДВУ, И . 
Т. Ш. та ряду інших ЦЄИТ-
ральннх і місцевих установ. 
Закінчив бенкет молитвою 
всч. о. шамбелян Вол . Паска. 
В ювілейних святкуваннях 
взяли участь, крім представ-
ннків і репрезентантів, багато 
громадян, між якими д о в а ж -
ну кількість становили свя-

ди' участь гол. секретар УНС щеники. 

Українська Громада в Петбрсоні, Н. Дж. 
Місто Петерсон, Н ю Джерз і , 

Це велике промислове місто. 
В ' і ньому скупчилось багато 
переселенців рівних націона-
льяветеа. Серед жни багато 
с і українців, які до цього ча 
су не були зорганізовані. В 
i 9 6 0 році заходами невеликої 
групи українців зорганізова-
нр і -православну українську 
церкву. Тяжкий був початок, 
б о С л у ж б и Вожі напочатку 
відбувалися у вниайнятоиу 
приміщенні. В 1961 році ця 
невелика громада придбала 
дім, перебудований до умов 
невеликого Храму Божого. В 
цьому році 14 жовтня в день 
Св. Покрови в цій невеликій 
громаді відбудеться Храмово 
Свято. Д о цього Храмового 
Свята громада старанно готу-
стьея. Н а це свято вперше в 
Петерсон завітає Преосвяіцсп. 
нив Владика Мстислав з про-
тоДіяКоном Рибачуком і від-
служив Архнсрейську Служ-

б у В о ж у , яку відспівас слав-
ний кор з Пасейку під керів-
ннцтвом проф. Л. Шевчука. 

а 
ПОЗИЧКА 

НА НОВІ 
АВТА 

УКРАШСЬКА ГРОМАДА міста ОБУРН, Н. И-
запрошуо Українське Громадянство міст 

ОБУРН. СИРАКЮЗ. ЮТИКИ, РОЧЇХ7П5РУ, ЕЛМАЯРИ, 
ВІНІТЕМТОНУ і ОКОЛИЦЬ 

на 

СВЯТОЧНЕ ВІДКРИТТЯ 
і Посвячення Вулиці Тараса Шевченка 

в Обурн, Н. Й. 
в НЕДІЛЮ, дня 7-го ЖОВТНЯ 19Я2 року, 

в год. S:OO по полудні 
ЗІ слідуючою програмою: 

Год. 12:8в ио йол, — ПРОЦЕСІЯ з церкви св. an. Петра й 
Павла на аул. Тараса Шегченка і посвячення вулиці. 

Год. ЗЛО по пол. МИСТЕЦЬКА ЧАСТИНА. Виступлять: 
'місцевий хор ..Боян", під дириґ. Григорія САЧИКА; 
хор .,Сл-рма" із Сережки, під дириґ. Мирослава МЯГ-

КОГО: Квартет Бандуристів З Рочестеру; Шкільні д!-
тн Української Пврохіяльної Школи а Обуря, і їй. 

Ф 
У святочному відкритті вулиці візьмуть учягть НВЗИПЧТГІ 

амернкад;( ькі 1 українські продставникл та гості. 1 американські і українські BJ 

S4 ично 
ВІД 

5100 
ПЛАТНА ДО 38 МІСЯЦІВ 

(Забезпеченая на авто може бути включене) 

Сума 
позички 

S 1,000. -
І 1,500. -
S 2,000.-
5 2,500. -
9 3,000. -

Місячна 
сплата 
S 31.11 
5 46.66 
5 82.22 
S 77.78 
5 93^3 

Уживані авта фінансовані за низькими 
ратамн. 

БАНКОВА ОБСЛУГА в цілій окрузі вже 
понад 100 років. 

HUDSON COUNTY NATJONAL BANK 1 
BAYONNE 
HOBOKEN 
UNION CITY 

JERSEY C1TY 
WEEHAWKEN 
NORTB BERGEN 
GUTTENBERG 

Ощадності забезпечені до JlO.QOO.OO через 
FEDERAL DEPOS1T 1NSURANCE CORPORATlON. 

якій виступлять найкращі си 
ли Пасейку: 
1. Хор укр. православної цер-
кви св. Вознесіння, під керів-
нпцтвом; проф JL Шевчука . 
2. Хор „Боян" п ід керіввиц-
твом диригента п. Костишина. 
3 . Сумівськнн хор „Дніпро" 
під керівництвом проф. Я. 
Гданського. 
4. Виступ танцювальної гру-
пи Союзу Українок в Пвсев-
ку під керівництвом інж. Ба-
кплець. Танець „Чумак" таг-
цюс молодка таяціорпет В. 
Юрченко. 

Н а закінчення буде забава. 
Грає оркестре „Темно" з Елі -
зябет, Н. Д я с 

Сподіваємось, що це буде 
великий здвиг україїщів в 
Петерсоні 

С. М. 

нив його авднторії і зутганив-
ся коротко на його творчому 
Д ^ б к у . 

Перша збірка В. Лесича 
,,СбтпдеблиекН" вийшла в 1 0 3 0 
році. Після того, з більшими 
чр менпгеин інтервалами, вв-
й^или ше е ш збірок його по-
еВій. Отже, насьогодні В. Ле-
сич автор восьми збірок ПО-
ЛЛ. Поезії В. Лесича перек-
лаДеяо багатьма мовами: ні-
мецькою, польською, .білору-
ською, евревенкою англінсь-
кою, франці'зькою і російсь-
кою. Лесич відомий також, 
як автор вниклнвах е о е Ь на 
літературні і мистецькі теми. 
Д а л і Григорій Костюк сумар-
но окреслив, в аспекті cyc– 
пільному й мистецькому. OC-
таннс трвдцятнліття, в якому 
з^рормувалося поетичне мис-
тецтво В. Лесича, і подав кі-
лька цікавих думок про мис-
тецьку особливість його пое-
твчябго дорібку. Зазначивши 
у висновку, щ о В. Лесич, як 
поет, зростаючи на багатю-
щих і кращих зразках світо-
вої поезії останнього трпдця. 
TBJiriH, зфррмувався у вядат-
ного, оригінального і самобут-
нього поета нашого часу. 

Вадим Лесич, перед тим як 
читати свої поезЯ, виголосив 
своєрідну деклярацііо свого 
поетичного кредо. Ц е по-суті 
був теоретичний еоеЙ з г у щ е 
н и х думок поета п р о поез ію 
і поетів, їх мистецьку приро-
ду. Після цього поет nepefi– 
шов до читаная своїх поезій, і варте. 
т - w 

Програма прочвтаикі 
складалася в двох 
першої, де поет прочитав до -
б ірку-поез ій 4з доеі ДрУКіЛЙ)! 
н и х збірок, і д р у г о ї , - ^ f c Ш' 
ловяо поет читав ИОВт, 1ЦО- яе^ 
еі не друковані твори. Ч8Ь4к-
створено цілість т в о р ч о г о 
ш л я х у та д и н а м і т и етаяов-
лення поета. Це , 1 j y i e e ^ e o f c 
ре читання своїх поезій п М ' 
ром. (явище не звичайне д л в 
наших пжсьмемииків),-ЄТВС-
рило відразу тісний, можна 
сказати інтимний, ирнта х т 
між поетом і авдиторісю, що 
тривав неослабно . д о . с а м о г о 
кінця вечора. Д л я багатьох 
із ширшої публіки цей вечір 
показав н а ввесь зріст Вадима 
Лесича як поета небуденного 
і ваговитого. 

Це видно ііЬча-б т тфь jm 
всі книжки поета були роЗ-
куплеиі, а на закінчення вс-
чора приявні довгими S оКг 
рима аплодисментами даиуза-
ли поетові й довго ко рОЗХЬ' 
дилвсь та в ближчій друмга 
гутірці s поетом обміиювалкСв 
ДУМКаМИ, ЯК Про ЙОГО TBOJb 
чість, так 1 п р о поез ію г - І г т И : 

Вечір належить д о ссрЙ j 
кращих вечорів, щ о ї х а 
танньому році м о ж н а 
відвідати в залі Україясі 
Вільної Академії Н а у к у 
Иорку. 

Ввесь дохід з вечора . , 
мі вільних датків автор прі 
начив Академії на сп 
гу за будинок. 

Н. Н . 

в 81-го жавша мають xjtfcr 
крити для публічного -
міст, який об'єднуватиме 
шиґеиськия півострів із 
дою. Губернатор исйту 1 
ген Джан В. Свейисон внетуяж^ 
тнме а імені ЗДА, а Какаду ре-
прсзснтуватіше прем'єр прО" 
віиції Онтаріо Джан В. Ро-

е Рибалка з острова Вене 
Вене на Пацнфіку Венджемїя 
Кеву. якая в 1943 році допоміг 
президентові Кепнеді. ТОДІ ЛЯВ-
тенаитові фльоти. врятуватися 
після того, як японський круж-
ляк розбив на двоє човем, в я-

Після Служби Божої в П о л ь - к о м у Кеннеді був командантом. 
твердить, що президент майже 
ие змінітеся від того часу, коли еЬКОИу народному домі відбу-

деться бенкет, під час якого 
буде мистецька частина, в 

він його бачив на Соломонсь-
ких островах їв років тому 

заасте, що 

У К Р А Ї Н С Ь К І Ш Н А Р О Д Н И Й СОЮЗ, КРІМ 
ЖИТТЬОВОГО З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я , Д А Є СВО-
Ш ЧЛЕНАМ ПОЗИЧКИ З А 4 ^ с РГЧНО, П Л А Т -
НІ ПІСЛЯ З А К І Н Ч Е Н Н Я РОКУ, НА Ш Д К Л А Д 
Ї Х З А Б Е З П Е Ч Е Н Е В И Х ГРАМОТ! СКОРПС-
Т А Н Т Е З ЦТСІ ВЕЛНКОІ Н А Г О Д И ! 

З а б є з п є ч і т ь с я в 

УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ! 
і 

Увага! КЛІВЛЕНД! Увага! 
ТОВАРИСТВО „ С О К І Л " - 3 3 6 В і д д і л У Н О о ю з у 

в К Л Т В Л Е Я Д Ї , О г а й о 
святкуватиме 

.... . . ДДлимося сумною вісткою 
в Рідними, Приятслими та Знаяомщге, 

щв дай 13-го вересня 1962 року відійшов 
Иа Рідких Землях у Вічність, во довгій 1 тяясгін 

недузі, наш Найдорожчий 
БРАТ, ШВАҐЕР і ВУПКО 

МИКОЛА К Л Е Ц О Р 
колишній начальник 

скарбового уряду в Синоді, проживши "Ув 

ВГША ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Ц 

Горем врябмті: 
ТЕОДОЗІЯ МАТИЄВИЧ - юс гра, 

S мужем ОСИПОМ 
ВОЛОДИМИР МАТИЄВИЧ - оеецИМ, 

а дружиною ГАЛИНОЮ 
ОЛЬГА ТЕРЛЕЦЬКА, сестрінка, 

з мужем ВОЛОДИМИРОМ і дітьми 
ЛІДОЮ і СТЕФАШЄЮ 

та 3 брати в Рідному Краю. 
ввввввмвввввввввввввввшвианввввввяввмшвівяідвш 

- ^ S 

ПОДЯКА 
З Волі Всевишнього, 

дня 9-го вересня цього року відійшов 
у Вічність у ФілядельфП, Па. 

наш Найдорожчий 
БРАТ, ШВАҐЕР, ВУПКО і СТРИИКО 

бій п. 
Іній, гірник Михайло Д У Д А 

-

в неділю, дня 28-го жовтня 1962 р. 
50-літній Ю В І Л Е Й 

В церкві гв. an. Петра 1 Павла на Коледж 
і в церкві гв. Володимира Великого, при В. 11-ій пуя. 

відправиться 

ЗАУПОКШНА СТІУЖВА БОЖА 
З ШШАХИДОЮ 

S A П О М Е Р Ш И Х Ч Л Е Н І В В І Д Д І Л У . 
а 

В гад. 1:00 по пол. — а приміщенні при 5839 Ridge Rd„ 
Parma, Ohio 
відбудеться — 

БЕНКЕТ 
На ювілейному святі буде присутній гол. касир УНСоюзу 

РОМАН СЛОБОДЯН. 
в 

т На Панахиду і Бенкет папротусмо всіх Членів Відділу та 
Т все Уііраиіське Грсмадя”стпо м. Клівленду п Оіголиці. 

Цісш дорогою складасмо сердечпу подяку усім 
доброго серця, що під час Його тяжкої хвороби яесяж 
моральну 1 мВтерІЯЛЬну поміч. 

В першу чергу наше сердечне Спагвбіг П-ву 
11-ву Кова-тишиним та П-ву Батіотам за їхис 
Покійним перед 1 під час недуги, як також за труд. 1 
раїіпя, зв'язані з Похороном. 

Сердечно дякуємо п. д-рові М. 
ресоану опіку хпории у шпиталі. 

ЗІ щирого еерця дякуємо Високоітрепохобпям 1 ^ 
пішим Отцям: о. Головінеькому, о. Т()ешиевсисому, о. ЯвХВ-
ну, о. Пирогові та о. Харині за відправлентя Пчпатвд м'Ввч 
хоронннх обрядів. 

Наше Спасибіг Громадському Комітетові, що 6j 
рсігий для несений помочі Покійному, в складі: п. 
няк — хор. УСС — голова, п. М. Хомах, в. інж. В. 
ський, п. проф. Н. Авдрусів, и. проф. Н. Савчян. 

Дякуємо сердечно о. парохові М. Головіпському, и. 
А. Кігічаяові та п. Інж. М. Демянчукові з а зворушливі 
ва прощавня Покійника від Товаришів зброї. Друзів та 
Хини. 

Наше Спасибіг членам хору „Кобзар" та п. ЛутаиіевІ фа 
відспішипія Панахида та участь в Похороні Дикусмо ІГ-Іу 
УСС, ОбВУА, Укр. Амер. Горож. Клюбош, Т-ву Укрвівйи 
квх Інженерів, П ^ у Дубаеам, П-ву Харамбурам, П-ву Щї' 
потам, П-Ву Кова-тишипнм та П-ву Харкінцивим за кипи ВИ 
Домовину Покійника. 

Дякуємо уеїм, що зложиля датки яв Служби ЯйШ Ва 
(ІВвкій душі нашого Дорогого Михайла. 

Ноша сердечна подяка п-ні М. Ковалишии за цригоА. 
ВЖИия прийняття для Друзів та Родини Покійника, ах ta– 
назк П-ву Наееиичах, власникам похоронного заведення з а 
дбайливе переведення уеіх справ, зв'язаних 1з ПахвсюввзІГ 

Хай Господь МклосердинЙ нагородить Вас y d x з а В І -
ще добра серце. 

ЄВД О і а я і ВАСИЛЬ Б А Р Н Й Ч І а РодвякЙй 
- ееотрв і пгваґер у Дітройті 

ВАСИЛЬ ДУДА з Родиною - брат 
у Рочестсрі 



ВИПРОДАЖ У ЖОВТШ! 
Кажемо ще раз, бо більшість з цих книжок більше 

Ш К О Л И не будуть у випродажі! (хіба інші) , тому ра-
димо кожному: скористаите з цього останнього внпро-
д а ж у й закупіть усе, чого не маєте, за ПОЛОВИНУ Щ -
НИ! Н е пропустіть цієї нагоди, бо вона неповторна! 
Випродаж триватиме до кінця 1962 року, щоб дати усім 
можливість закупити все, що ще є! Наш список oxon– 
лює багато, навіть, вже рідкісних назв (нові і старіші) 
І подав їх за абетковим порядком та порядковим чнс-
лом; тож вистарчить при замовленні подавати лише по-
рядкоаі числа та висилати належність Моні Ордерами, 
або чеками, чи готівкою на нижче подану адресу! 

Знижка важна для тих, хто закупить відразу на су-
му 55.00 або більше, а хто відразу закупить на суму по-
над 520.00 — той отримає ще від нас ДАРОМ гарну цін-
ну книжку. 

т) означає обмежену кількість примірників, яких 
може забракнути. 
Висилаємо негайно за таким порядком cxopoc– 
ти, як надходять замовлення і висилаємо точно 
все, що покупець потребує! Нічого Н Е змі-
нюємо самі, хіба на баажання замовляючого. 
Просимо поспішитнсь! 

Щ а 
' 1 . Андріснсьі:пй: Л минулого, 2 т., разом 584 ст. J4.00 
ф 2. Антонвнко-Давидовим: Смерть, повість . . . . 1.73 
ф3. Антонович: Нарис Почаївськоі Лаврн „Перемога" 
' 4 . Барвінок Г.: Русалка, оповідання, давне вид , лише 
' 5 . Бадсй Петро: Пан. збірка оповідань 1.50 
"в. Барка Василь: Океан, нове видання „Слово" 3.00 
'7 . ” Хліборобські Орфеі або Кляриетнзм, 1961 2.00 
8. Беле raft М.: Домашній лікар (як лікуватися?) 1.50 

'9. — Біблія, Старий і Новий Завіт (в оправі, повне) 
'10. Біда К.: Союз Гетьмана Мазепа з Карлом ХП 
"11. Бескид: На згарищах Закерзоння, нове вид. 2.00 

12. Бохсиський: Тайна посольства, сенс, повість 1.50 
13. Бочковський: Наука про націю (соціологія) 1.00 

'14. Буженко: Пустинник на Зеленім Клані (1962) 2.00 
'15. Багряний L: Генерал, сатира 1.50 
'16. Блакитний: В масках епохи (Гірняк) 2.00 

17. Вудзняоаський: Ішли діда на мука, до історії 1.00 
18. ” Пригоди Запорозьких Скитальців, іст. пов. 2.00 
19. ” Під одну булаву І, істор. повість 1.50 
19а. ” Волю бути козачком, нове, лише 
20. Бульвер: Несамовитий дім (про духів!) . . . . .60 
20а. Вільшанко: Пригоди Мишка у Львові!, лише 
21. Велигорськип: Наші лічннчі рослина, ілюстр. 2.00 

'22. Берн: Подорож до Місяця, факт, повість . . . . 1.00 
'23. ” Пригоди .Матій Сандорфа, 2 вел. томи , , 3.00 

24. Возяяк: Початки укр. театру (комедії) 2.00 
25. Вовчок: Інститутка, итюстроване вид. 1.00 
28. ” Маруся, гарна повість 2.00 
27. ” Дев'ять братів І десята сестра Галя .60 

'28. а Вігоринськнй: Ірасема, життя в Бразилії 2.50 
29. Волес: Вен-Гур, повість про Ісуса Храста , , 2.50 

'29а. Гаґґарад: В країні синів мряки, вел. пов......... 1.50 
'ЗО. Гаґґарад: Беніта, роман, з анг., ст. 192 1.50 

31. Геркен-Русова: Героїчний театр (За державу) .50 
32. Гоголь: Тарас Бульба, істор. повість, ілюстр. 2.00 
33- Горліс-Горськнй: Холодний Яр, 2 вел. тонн, 

нове. (Хто закупить Холодний Яр отримає ще 
щось в додатку — даром) 

34. Григорсв: Збірник укр. нар. танців, з нотами 2.00 
'35. Гоманн: Вольшевиам — московське явище. 

Ганновер 1.50 
'35а. Гхрщькнй: Чорне озеро, роман у 2 част., лише 

38. Де-фо: Робінзои Крузо. ілюстроване 1.00 
487. Дорошенко: Мої спогади про давне минуле , . 2.00 
'38. Дорошенко Вол.: Просвіта, її історія і існув. 1.50 
989. Достосвський: Вина 1 кара, 2 вел. томи . . . . 3.00 
'40. — Декламації на Листопад, Соборність, Крути 1.50 
' 4 1 . ІСрем Т.: Совстеькня Акаарію, спогади 1.50 
'42. Ефер В.: Заколот атомів, фант, повість 1.50 
43. Єкець В.: Кобза та Кобзарі, ілюстроване . . . 150 

'44. Загачевський: Спогади фронтовика (про Ди-
візію) 2.00 

45. Загірня М.: Гетьман 11. Сагайдачний, пов. , . 1.50 
46. ” Тнміш Хмельниченко, істор. повість . . . . 2.00 
47. Залеськнй: Основи музичного знання (теорія) 1.00 

'48. о. Зіяько: Рідна Школа у БразалЛ, ілюстр. 3.00 
49. Заклинська О.: Косметичний підручник для 

Пань! 2.00 
'SO. ЗолЯ Еміль: Мрія, ромаїї з французького . . . . 1.50 

51. — Ілюстр. Історія України (Крип'якевнча) . , 2.00 
02. — Історія України (Княжа доба), нове вид., іл. 
53. — Історія України (Козаччина), нове вид. , . 1.50 
J4. — Історія України (Україна в неволі) 1.50 

'55 . — Історія Московщини, стор. 128 1.00 
56. Кащеико: 3 Дніпра на Дунай, істор. повість 1.00 
67. ” На руїнах Січі, оповідання 25 
58. Квгтка-Основяненко: Вибрані твори (Маруся 

t ІНШІ) 2.00 
59. ” Сватання на Гончарівні, нове вид. 1.50 

'60 . Кисілевський К.: Іван Панькевяч (укр. вчені) 
'61. Кисідевська О: Листи з над Чорного моря , . 2.00 
'62- Клей Ю.: Спогади про неокласиків, цінне . . 1.00 
'63 . Котляревський І.. Еііеіда, повне вид. 2.00 
'64. Коцюбинський: Тіні забутих предків, оповід. .75 
'65 . ” Фе Моргала, оповідання (в тв. оправі) . . 1.50 
'66. ” Івтермеццо, оповідання .25 

67. ” Ялинка, ілюстр. оповідання .25 
68. Коваль В.: Не дискутувати, а викривати! , .25 

'69. Коваль В.: Злочин Москви у Вінниці, ілюстр. .25 
'70. Косаренко-Кос.: Московський Сфінкс, тв. опр. 6.00 
'71 . Кумка: 664 найкращих загадок 1 відгадок! . 1.00 
'72. Курнлів: Проклін Матері, поучаюча пов. , , . 1.00 

73. Костомарів: Книга Бнтія Укр. Народу! .50 
74. Крук М.: Дурні діти, підпільна повість 1.50 

'75. Кобиляиська О.: Вовчиха, повість 1.50 
'76. Куліш П.: Чорна Рада, вел. повість, виїм. . 

77. Кервуд: 3 тавром убкйннка, повість, нове , , 2.00 
78. Лепкий Б.: Сотниківна, істор. поиість 2.00 
79. ” Кая.та, ілюстр. оповідання 1.00 
80. ” Казка про ЕСсеню і 12 Місяців, ілюстр. . .60 

'81. ” Крутіж, істор. повість з часів Виговського 2.00 
82. Д-р Липа: Розподіл Росії, бат. ілюстрацій . . 1.50 
83. ” Призначення України, з капами, д. цінне 2.00 
84. ” Лікн під ногами, про зела зі словничком 2.00 

або ще краще: Три книжки: Ліки під ногами; 
Наші лічннчі зела та Домашній лікар, псі ТРИ 
1 додатково ще даром Стокровця зел о-чай 
проти перинці шлунка, або Крнпанник лс-
ло-чай проти нервовостн я газів все . . . 

85. Ломацькнй: Верховино, світку ти наш, іл. , . 3.00 
'86. ” Країна чарів 1 краси, ілюстр. 3.00 
'87. Д-р Лужницький: Христ. Кат. Етика. 1.50 
ф88. Лубська Колосся шелестить, поезії, збірка .75 

89. Лотоцькнй: Хрест над Дніпром, ілюстр., лише 
90. ” На світанку, Ілюстр. легенда про Київ . . 
91. ” Руслам і Либедь, легенди про Київ 

(Всі ТРИ книжки це цілість, треба мати всі 
три)! 

'92. Ломачка С : Любов до б.тижнього, гар: гумор 2.00 
92а. Лотоцькнй: Кирило Кожум'яка, повне вид. 
93. Мазепа Гетьман Писанин і Листування) .60 
94. Май К.: Проі:литиіі: ІЛЮСТр. оповідання , , , .60 
95. О. Мацелюх: Тернистий шлях, ілюстр. повість 1.00 
96. Д-р Микитин штука життя (Бон-Тон) в опр. 1.00 
98. Мирний П.: Хіба ревуть воли, вел роман .. 3.00 
99. Лілср: Молодість славних лтлгії. гар., ілюстр. 3.00 

'100. Мірчук П.: Акт Відновлення Укр. Держави .75 
'101. ” В німецьких мінних смертй, спогади 2.00 
'102. Мосендз: Волинський Рік, д цінне 1.00 
'103. Мозіль: Українці в Іваї (Бразилії), ілюстр. 100 

104. Мінхгавзен: Пригоди Барона, д. смішне 1.50 
105. Маковей О.: Ярошенко, иайкр повість 3.00 
106. ” Пригоди Горобчика, ілюстроване .60 

'107. Мах О.: Бог Вогню. З вел тмин виімк. 
108. Назарук: Князь Ярослав Осмоммсл, 2 част 4.50 

'109. Роксоляна, вел. історична повість, лиш 
'110. На вічну ганьбу Польщі Міро пацифікацію) 

111. Наріжний: Бурсак, 2 вел томи. -4 ч ілюстр 5.00 
в ц і л Д-р Мірчук: Степан Баядера, символ боротьби 
'112. ОігільськиА: Іду на вас! Істор оповідання 1.50 

113. Орідьський. Вовкулака, історична повість . 1.50 
1і4 . Ордівськнй: Багряний хрест, істор повість' 1.50 
115. Орловський. Огонь умер і Давні Люди. 2 ки. 1.00 

'116. ОсМОМИел: Польща 1 Україна, з малою! .75 
'117. Палій: Надійні дні. повісті з життя .50 

118. Пачовськнй; СріОиа Земля, Карпат. Україна 100 
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в П Р А Ц Я а 
9 HELP WANTED - FEMALE є 

ГОСПОДИНЯ, 
європейка до приємного дому, 
родина а 4 осіб, дитина в шкіль-
ному віці (14 і 11) в Great Neck, 
наче парк. Власна кімната з ТУ 
і лазничкою, блнз. стації, 5'yj 
днів, добра платня для відпо" 
відної з останніми рекоменда-

ціямн. — Кликати: 
HU 2 8143 

HOUSEKEEPER COOK 
English speaking, 

3 children in family. Lovely home, 
Manhasset, L. 1. Private room, 
high wages. References required. 

Call: 
MA 7-6594 

господиня 
до дому в Броїшсі, К. И. 

І'А дня в тижні. 
S1.25 на годину. 

Tel. : SU 7-5000 
Ext. 8085 

П Р А Ц Я 
HELP WANTED MALE 

КОМШЯРІ 
Досвід. 

Мусить мати авто. Тслефонува-
ти цілий тиждень. 

Floral Park 2-6228 
(між год. 8:00-5:00 P.M.). 

МУЛЯР, СТОЛЯР 
І ПОМІЧНИК 

Вимагається досвіду Long island 
Estate і фахівця каміняра 1 му-
ляра цементу, столяра і поміч-
ника. Мусить знати ставити сті-
нн і малі будники. Праця цілий 
рік з запевненим помешканням 
або без. Пишіть по-англійськи, 
подаючи свої дані І досвід до: 

Mr. ALFRED DOBY 
955 - 5th Avenue 

New York City 

STATIONARY ENGINEER 
N. Y. C. 

Steam A Refrigeration License, 
Si 25 тижнево. 

Харчі і компаиійні бенефітн. 
Досконала нагода для відпо-

відного чоловіка. 
CO 5-6000 - Ext 61 

в год. 9 А.М - 4:30 P.M. 

Головний ОГОРОДНИК -
СУЛЕРШТЕИДЕИТ 

Важлива посілість близько Ню 
Норку. Вимагається відпові-
дальностн голов. огородника та 
супер-іитендента. 2 асистенти. 
Досконала платня 1 життєві у-
мовннн. Подати свої дані 1 до-
свід, пишучи по-англійськи до: 

Mr. ALFRED DOBY 
955 5th Avc . New York City 

Щадіть у легкая спосіб, 

через пейрил сеявінґс 
купуйте свої бондж. 

О. Ганський 

ПРОРИВ МОЛОДІ 
(Репортаж b v n Спортоаах Ігршщ на Союзі вій) 

(3) 
Наш чільний ф у т б о л т е т 

на еміграції Зенон С н и л а к 
(У С К - Ню Иорк) не ва-
лежнть до н а й м о л о д ш и х 
у метриці, зате належить - у 
тенісі. Його гарна, зрізничко-
вана, стнлева гра, ft перемого, 
над Андрієм Гончаренком 
(„Ч. Січ") 11:9. 6:2 створила 
тему до розмов (Гончаренко 
нещодавно виграв амернкан-
ський турнір у Нюарку). Poc– 
тислав Смаль („Черник" - -
Дітройт) несподівано легка 
6:0, 6:2 „зробив" Бориса Ку 
чннського („Ч. Січ") — Ню-
арк), який минулого року не 
давав жити самому Королеві 

Позатим усе пішло nporpa– 
мово. Герлннськнй Віктор 
(КЛК) змів Д. Мельника (То 
ронто), Євген Колинківський 
(„Ч. Січ") переміг Пащука 
Андрія (КЛК), Микола Мнко-
ленко )„Черник") — Дітройт 
— Бориса Левицького (КЛК), 
Юрій Грабець (.Львів" -
Клівленд) - Петра Шнпри 
кевича (КЛК), Лев Воробке-
ннч („Черник") — В. Kapa– 
пінку („Ч. Січ"), а Маркевич 
(КЛК) - Заліза („Союзів 
ка"). Олекса Олпнсць („Три-
зуб" — Філядельфід) і Бог-
данв Обухівськнй („Черник" 
— Дітройт) пішли до даль 
шої рундн без бою (брак ви-
льосованих суперників). 

Окрему главу, яку варто 
виділити для насвітлення, 
творила партія Шнян (КЛК; 
— Сливка („Черник"). Після 
закінчення турніру Шнян за-
явнв: „Я гадав, що відпаду 
проти Сливки"... Отже, не 
проти сенсації турніру 
Савчака, з яким Шнян вит-
рав різницею всього двох гей 
мів!... Ці слова хай затямить 
собі Сливка. Було направду 
прокро дивитися, з якою до-
зою маніри ft ноншалянцН 
цей т а л а в о в и т и й змагун 
„жартус" собі на корті — аж 
доки не прожартус гра. Забв-
вн в важкі тайники тенісу 
(півволеї), скорочення гри. 
до . . . піяґ-понґовнх розмірів 
(інколи здавалося, що змагу 
нам вистачають до щастя роз-
мірн сервових піль...) і ЛЄГК0-
пажна усмішка — все ве 
„надбання", яких молодки 
Сливка повинен п о з б у тиея 
якнайскорше, коли не хоче 
прожартуватн своїх направду 
помітних талантів. 

'119. Петрів: За душу дитини, виховне - .50 .16 
'120. Полтава, Леонід: Балядя, збірка баляд 75 .35 
'121 Поліщук Клнм: Отаман Зелений, вел. роман .... 2.00 1.00 
'122. Прнходько, В.: Під сонцем Поділля, спогади.... 1.50 .78 
'122а. Проект — організація 1 праця ген. штабів. . 2.00 1.0О 
'123. Руданський: Співомовки, гумористика 1.00 Л 
'124. Рабій, М.: Напередодні, історичні нариси 1.50 .75 
'125. Радіон: Новий подих (про дії УПА) 60 .80 
'126. Романівський: 3 хроніки галицького села, лиш . .40 
'127. Ріпецькни: Сонце сходить з заходу, істор. 2.00 1.00 
'128. Савчук: Чотирьох з мільйоїгіп, п'сса, лиш .50 
'129. ” Ідея 1 любов, нове — лиш .55 
'130. Саластии: Англо-украінський словник, 893 ст. 1.50 
'131. Степовий: Зв'язкова Віра, оповідання 1.00 .50 
'132. Степанівна: Сучасний Львів, описи з мапамн 1.50 .75 
'133. Стороженко: Марко Проклятий, істор. повість 1.50 .75 

134. ” Матусине благословеїшя, оповідання 25 .10 
135. Старнцька-Черняхівська: Іван Мааепа, нове 1.60 .75 
136. Степовий: Наші нар. звичаї Різдво і Вел.. 2 кн. 1.00 JJ0 
137. Сндор-Чарторнйський: Інтер Арма, збірка 50 .26 

'138. ” Шлях до ГородельеькоІ Унії 3.00 1JJ0 
139. ” Від Сяну по Крим спогади учасника . . 2.00 1.00 
140. — Сонник новий, (з нумер.) і передб. погоди 1.00 

'141. Стефаник, Василь: Твори, повне видання 5.00 2.50 
'142. Свидницькнй: Люборацькі - хроніка сімейна 2.50 1.50 
'143. Сомашівський. Ст.: Хмельниччина в Галичині .75 .40 

144. Таборснко: Панцерний поїзд „Стрілець" спог. .60 .S0 
'145. ТабВМнюк: Вуйка Штіф, гуморески і ілюстр^ - 2.00 
'146. Турянськнй: Поза межами болю. Ілюстр 2.00 1.00 
'147. Татомнр: Юнацтво в обороні рідної землі лиш ЇЛО 
'148. — Топографія, повно маліонків-мал „ 2.00 1.00 

149. Українка, Леся: Біда Навчить, нове вид 25 .16 
'150. ” Камінний господар, драма, лиш „ „ .78 
150а. — Украінсько-англійська кухарка, підруч. 2.00 1.00 
151. Франко. Іван: ІГать оповідань для кожного — 1.50 .ТД-
152. ” Чотири оповідалня. нове вид .35 .15 
153 ” Абу Касимові капці. Ілюстр. видання - 1.50 .75 
154. ” Іван Вишенський. поема з Ілюст 1.00 JO 
155. Франко. П.: Шведська руханий. Ігри. Вправи 3.50 1.75 
155а. о. Фединяк: Через КападоиЬо і Понт, спогад „ ;75 
156. Ценсвнч. М.: .Ч.юіц:к НИЙ Самоцвіт, прекрасне! 2.00 1.00 
157. Чайковськнй. А.: За сестрою. Істор. опов. „..„.. 1.00 .50 
158. ” О.іюнька. велика поність про шляхту .... 3.00 1.50 
159. ” Віддячивса, велика істор. повість 2.00 L00 

4 6 0 . ” Олексій Корнісико, 3 великі томи за - 4АІ0 
'161. Сонце заходять, велика істор. повість 2.00 
'162. ” На уходах, 2 вел. томи, виїмково за „ 2.00 
'163. Козацька помста, виїмково за „.., і .75 
'164. ” 3 татарської неволі 1 інші опов. за „ .75 

165. ” Перед зривом, істор. повість, нове вид..„ 2.00 1.00 
166. Чернява: На сході — ми! Фільм майбутнього! 1.50 .75 
167. Шкрумсляк: Поїзд мерців (щойно з друку!) 2.00 1.00 
168. ” Чета Крилатих повість-привнд! „ 2.00 1.00 

'169. Шульган, ІІрос().: Люрд, в стол. прог. Доґмн.^ 1Л0 .75 
170. Шербаківський. В : Формація укр. нації (Ува-

га: Формація укр. Нації; Наука про націю та 
Ішли діди на муки - це серія з трьох книжок 

'171. Ярославин: Визвольна боротьба ка Зах. Укр. 
172. — Як стати громадянином З Д А ? ,„ 
173 Як самому ворожити... (графологія) 

'174. - Як відгадити будучність (Соломоні .. 
175. - Арнтметнка для дітей для поч. школи 

Ч75а. Яковлів: ІІерелславсьиий договір 
'176. Хрін. Степан: Лимою в бункрІ- Спогади УПА 
'177 ” Крізь сміх :іа,ліза Спогади УТІА 
'178 — Спомин чотового Островерха —УПА ,... 

179. Буквар-чнтанка до 1-ої Кл.- - Матвійчука 
180. - Читанка до 2-ої Кл. Матвійчука 2.00 
181 - Кенгурова мала України для шкіл! „ 
182. Шевченко: ДІ Кобзар ов Юкраіне на анг. мов 
183. Шеіченко: Кобзар Із 1860 р. нове вид 

'184. Лист Божий, на церк.-слов мові 
Виїмково: 

50 театральних кігижок п'г.с вел вартостн за . . SlO.oa 
Повна дитяча бібліотека вартостн понад дол. ЗО за J 10.00 
50 різних карточок, поки засіб, з а — 51.00 
Просимо слати замовлення і належність до: 

Відкриття ft — далі, д а л і ! . . . 
крокодила зловлено негайно. 

Автор загнався за білими 
тенісовнми м'ячиками і забув, 
що в міжчасі, о год. 2.30 пер-
шоі днина, на тенісових кор-
тах ч. З і 4 відбулося врочис-
ТЄ ВІДКРИТТЯ ІМПреЗИ. ДО ВИ-
шнкуваннх уздовж тенісових 
сіток змагувів — тенісистів й 
плаваків — після святочного 
піднесення національних І 
клюбових прапорів, та про-
слуханвя американського й 
українського гнмнів, промов-
лялн: касир УНСоюзу — Ро-
ман Слободян, представник 
УСЦАК - інж. В. Кізима, 
відпоручник СУ ACT Схід — 
д-р Е. Жарський і головний 
суддя та провідник змагань 
інж. Б. Рак. Спортову прися 
гу на чесність у змаганнях 
склали від змагунок Ірина 
Стецик („Львів") — Торон-
то), а від змагунів Лев Вороб-
кевич ( „ Ч е р н и к " ) — Діт-
ройт). 

Доволі парнувата дополуд-
ня атмосфера, під подувом 
вітру, після обіду дедалі біль-
ше охолоджувалася. Відчув 
це на власній шкірі автор цих 
слів, якому тоді припало від-
бути свої змагання з д-ром 
Іваном Павлічкою: в nepuio– 
му сеті легені й серце мали 
трудну працю, в другому, -
хоч була довша гра. 

Під час цісї гри я втратив 
плавацькІ змагання, що від-
бувалнея на поблизькому ба 
сейні. Накликування - внгу 
ки, що нагадують ловлю кро-
коднла в воді, тривали ко-
ротко, й ціла святочна грома-
да повернулася знову фрон-
том до сухого білого спорту. 

Яке назвище, прошу ? . . . 
Тн.мків- . . . 

В.одній восьмій фіналу чо-
ловіків минулорічний чемпіон 
В. Герлинськнй малощо не 
втратив сета проти футболіс 
та 3. Снилика (7:5, 6:1), Сав. 
чак після боротьби зміг со-
лідного Колянківського (,,Ч. 
Січ"), який все ще не мас 
щастя в льосуванні, а технік 
Шнян притятими атаками ви 
бив з ладу „машину до вибн-
вавня з ладу „тенісових ма 
шин" — Миколу Миколенка 
(„Черник") 6:3, 6:2, Маркс 
вич переміг клівлендця Юрія 
Грабця, що згубився у влас-
ній швидкості, Децик без тру-
ду внелімінував дітройтчанн. 
на Богдана Обухівського 6:0. 
6:0. а Олинець („Тризуб" -
Філяд.) Яр. Гука 6:0, 6:1 
1:10.. Попель закінчив свої 
гри гарним сталевим показом 
проти пізнішого чемпіона 
Воробкевича (2:6, 3:6). 

(Продовження буде) 

В Альжирі створено 
перший уряд 

Аляжнр. — Ахмед Сен Бел-
ла, недавній ще 5-річнин 
французький в'язень, став 
першим прем'єром молодої 
Альжирської держави. Він 
представив а л ь ж и р с ь кому 
парляментові в минулу п'ят-
ннцю 28-го вересня ц. р. свій 
уряд, в якому міністром війсь-
кових справ с шеф штабу пов-
станської альжнрсько - араб-
ської г.рміі полк. Хуарі Буме-
джієл а міністром закордон-
них справ Мохаммед Хемісті. 
Всі ігіністри с вірними прнхн-
льникамн Бена Белли. Цей 
останній заявив, шо в rocno– 
дарській ділянці буде прово-
дитн соціалізм, а-іс буде збе-
рігатн підписаний з Фраіщі-
сю договір. АльжирІя, заявив 
вів. буде невтральна і не зв'я-
заяа політично й військово з 
ніякою п о з аафрнканською 
державою. Уряд Бен Беллі ді-
став ґратуляційну депешу від 
президента Ксннеді. 

Одні говорять про економічну знижку, 
інші про ріст економіки 

Луквілл, Кснтакн. — Віце-
презндент Фордовоі Moropo– 
вої Компанії Лі А. Якокка за: 
явив, що велике число про-
даних тягаровнх авт свідчить 
про те, що економіка ЗДА 
стоїть перед поважним ро-
стом. Але ГОЛОВНИЙ ЄКОНО-
мічняй статистик Статнстич-
ного бура Дж. Шішкін опуб-
лікував брошуру під заголов-
ком „Розвиток економічного 
циклу", в икому стверджує, 
що приготовані К р а новим 
бюром економічного розвнт-
ку показники виказують на 
можливість є к о н о м і ч ної 
знижки. З усіх опублікова-
них економічних 17 показки-
ків 9 заповідають можли-
вість економічної рецесії, 7 
вказують, що економіка мала 
б зростати, а один показник 
був без зміни в порівнянні з 

мають те само значення. Але 
між тими показниками, які 
зменшилися в серпні, б і три 
такі, що мають важливе зна-
чення в економіці: 1. Bap– 
тість промислових замовлень 
в серпні зменшилася на 3.3 
відсотка; 2. Видатки на ма-
шннерію і в л а ш туваввя 
зменшилася на 0.7 відсотка; 
3. Пересічна довгота тижня 
праці промислових робітші-
ків зменшилася на 0.5 відсот-
ка. Це вже 4-ий місяць змен-
шується довгота тижня пра-
ці. Треба підкреслити, що 
рух на біржі свідчить про те, 
що на основі серпневого і ста' 
ну не можна передбачувати 
знижки в економіці. Збільшн-
лнея в серпні і особисті прн-
бутки американців. Тому пе-
редбачення п р є д с тавнвка 
Фордової Компанії заслуго-
вують на більше довір'я, як 

TeL: 

і і?йтмТмПтої 
48 Е. 7th St 

OR 3-3550 New York Chr 
НАИНОВПШ ПЛАТІВКИ: 

„ЗНОВ У ЛЬВОВІ" (Ч. 838), 
„БІЛІ ТРОЯНДИ" (Ч. 83в) -
легка музика й спів, довго-гра-

ю ч і — Ціна: по дол. 4.85. 

Р І З Н Е 

НА П Р О Д А Ж 
ҐРОСЕРІШ і Д Ш . 

Продасться разом або окремо. 
1у2 бльоку до сабвею. 

Телефон: 
ST 2-9530 

липнем. Економісти иказу 
ють на те, що не всі показники твердження Шішкіна. 

Жінка лікаря повідомила Президента про 
переслідування її чоловіка 

Вашингтон. — Дружина лі 
каря в Боффало Амі Д'Елоя 
написала листа до президента 
Кеннеді, в якому повідомила 
його про те, що боффалівські 
лікарі пррвелн до банкрутства 
її чоловіка після того, як він 
на весні цього року підтримав 
урядову програму про медич-
ну опіку над старшими в рям-
ках СОЦІАЛЬНОГО 'забезпечен-
ия, і як він погодився кандн-
дуватн на конгресмена від Де-
мократичноі партії. Д-р Д'Е-
лоя викликав був на пу-
блічні дебати голову повіто-

цював в ділянці радіології, і 
інші лікарі в Боффало при-
силали йому пацієнтів. Коли 

ж він станув по боці Прези-
дента в справі медичної опі-
ки, всі лікарі припинили при-
силати йому пацієнтів, і він 
мусів замкнути свій радіоло-
гічннй кабінет. Жінка напн-
сала листа до Кевяеді без ві-
дома свого чоловіка, який до-
відався про це з часописів. 
Він працює тепер в шпиталі 
під Боффалом, бо його кара-
ють його колеги лікарі за те, 
що вже довгі роки вів бороть-
бу проти того, що кошти ліку-вого Лікарського Товариства 

в Ірі, Н. Й. Д-р Д'Елоя пра-'ваяня с зависокі. 

Зі спорту 
П Е Р Ш А П В ^ Е И О Г Л 

„ЧОРНОМОРСЬКОЇ СІЧІ" 
НЮАРК 

П о л ь с ь к і „ С о к о л и " — 
„ Ч о р н о м о р с ь к а С і ч " 

1 : 2 ( 1 : 1 ) 

Нюарк, 23-го вересня. — До 
других з черги мистецьких 
змагань Американської Фут-
больної Ліги проти сильного 
місцевого польського клюбу 
„ С о к о л и", „Ч о рноморська 
Січ" виступила в т а к о м у 
складі: Бенедетто, Боянівсь-
кий, Саварин, Снилик, Коста, 
Понось, Єровнй, Каздоба И. 
Мк Лойд, Персі, Ссрерса, Луж-
няк, Шпон і Рада. Вол. Map– 
кусь — ланковий. Ворота для 
„Чорн. Січі" здобули Рада в 
4-ій і Сверса в 85-ій хвилині 
гри. — Глядачів коло 1,500. 

Це першенські змагання в 
порівнянні з мннулонеділь-
нимн, що їх відбула ,,Чорно-
морська Січ" з „Тризубом", 
були на значно вищому рівні 
та дуже емоційні. Вже в 4-ій 
хв. „Чорноморці" провадили 
1:0, хоч початковий перехід 
гри виявляв, що сили обид-
вох суперників не на багато 
різняться. Перша половина 
проходила зі змінним щастям, 
при чому частіші акції напа-
ду „Чорн. Січі", поляки вмі-
ло ліквідували. Особливо во-

ротар господарів певно і енер-
гійно виловлював м'ячі. В 21 
хв. одну зі скорих акцій на-
паду „Соколів", О'Донель ви-
кінчив здобуттям воріт — вИ-
рівнюючн ввслід півгри 1:1. 

Друга половина, за виїм-
ком перших 10 хв. проходила 
під знаком легкої переваги 
та оживлених наступів „Чорн. 
Січі". І знову, завдяки воро-
тареві „Соколів", який буз 
знаменитий, поляка вдержи. 
лн ремісовий внелід до 86-ої 
хв. змагань. Щойно тоді на-
пруження нерішеноі злікпіду-
вав Сверса, який стрілий з 
далекої віддалі, наигариіші 
ворота гри. 

В дружині „Чор.. Січі" вп-
ступило кілька нових 3Marj--
нів, між якими належить від-
значнти відомого футболіста 
в Америці і Канаді Зенона 
Снилика. який також riepe– 
брав обов'язки тренера. Цін-
ним набутком „Чорн. Січі" 
показались Віктор Сферса і 
Е. Мк. Лойд, які значно під-
енлили наш напад. 

Ом. Твардовський 

9 У Греції відбувалися велн-
кі маневри НАТО з участю на-
земннх військ, фльоти й летун-
ства ЗДА. Британії, Греції 1 
Туреччини. Ціллю маневрів бу-
ло виперти або знищити „напас-
ників". які ніби вдерлися до 
північної Греції від сторони 
Болгарі 

Д О ВІІНАПМУ 
6-кімн. ПОМЕШКАННЯ 

eee'So. 19th 'St; Newark, N. J. 
Можна зайняти,від 1-го жовт-
ня ц. р. або .від 15-го жовтня. 
Кликати в годі 5-8 веч. на тел.: 

ES 35520 

Неумебльованнй 
А П А Р Т А М Е Н Т 

Bushwick — RidRewood, B'klyn 
Модер. будинок з віндою, 3'7j X 
4 кімнат, апартаменти, все мо-
дерве влаштування. Даром газ, 
близько lntcrborough Parkway. 

Кликати по кв:00 год. веч.: 
BR 2-7843 

Купуйте в підприемствох, 
шо оголошуються 

в „Свободі" 

в FUNERAL D1RECTORS в 

Theodore WOUNN1N, inc. 
Директор 

Похоронного Заведення 
123 East 7th Street 

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

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

ІВАН НОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займається 
ПОХОРОНАМИ в СТЕИТ1 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні для всіх. 

Обслуга чесна ft найкраща. 
У вкладку смутку в родині, 

кличте, як в день, так І 
в ночі: 

John 
KOWALCHYK 

129 GRAND STREET 
(cor. Warren Street) 

JERSEY C1TY 2, N. J. 
Те : HEnderson 4-5131 

ВІЛШМ КОВАЛЬЧНС 
Погребний 

Community Funeral Hone 
Air Conditioned 

Зашшасться похоронами. Ц1-
вя приступні для всіх. Об-
слуга чесна 1 найкраща. У 
випадку смутку в родині 
кличте, як п день так 1 в ночі: 
Community Funeral Home 

Yonkert, N. Y. 
YO 9-7272 

? 7 ? 
Ой. вже літо минуло. 
Зимним вітром подуло. 
Вже я досить походив, 
А ще хати не купив. 

Жінка радить переспіти 

І зайво золь не псувати 

T e l : 

До Кузьмннського дзвонити, 
Щоб рент далі не платити. 

Белцільмо так ие блукати, 
В своїй хаті зимувати, 
Пан Кузьминський діло знас, 
Для кожного хату м а с 

У всяку днину, аж до ночі. 
Для порад він все охочий. 

0L 8-6330 

U N I T E D REAL ESTATE CO. 
170-13 Hillside Avenue - JAMAJCA 32, N. Y. 

Lytwyn fit, Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА 
Our Services Arc Available 

Anywhere in New Jersey. 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, N. J. 
IRVINGTON, N. J. 

ESsex 5-5555 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИБ 

Займається Похоронами в 

BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK 1 ОКОЛІЩЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

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

Т А Р З Л Н , ч. 4915. T a p з а н остерігає 

її H О W E R L A a 
41 East 7th Street - NEW YORK 3, N. Y. 

Tel.: GR 5-0193 


