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КОНФІРУВАЛИ В СПРАЙ 
О Б О Ш И І Б Ю Д Ш ? 

ОБОРОННИЙ БЮДЖЕТ планують НА 551 Ф!ЛЬ-
ИОН; ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ НА S99 БІЛЬИОНШ 

Пали Віч, Флорида. —' 27-го 
грудня президент Кеннеді та 
секретар оборона Роберт Мек-
Намара дві і їгівгодннн конфе. 
руаали в справі оборони та 
бюджету на оборонні цілі. Но-
вий оборонний бюджет залро-
воаоваяяй у висоті 161-го 61-
льйока, на 8. більйони біль-
ший, як цьогорічний бюджет 
у висоті 548.3 більйона. За-
гальний 4. федеральний бю-
джет мав бя виносити в році 
1964-му коло.. S99 більйонів. 
Це буде найбільший бюджет 
під час миру. Президент вже 
давніше заявляв, що не мож-
на зменшувати видатків на о-
борону, поки немає договору 
про роззброення та про конт-
ролю атомової зброї. Уряд сто. 
tar твердо в справі прнпннен-
ня продукції ракет „Скай-
болт" та далекосяжних бомбо-
ввків типу РС-70, хоч Коя-
грес знов заповідає боротьбу 
проти урядовий плянів. Кон-
грес не погоджується з уря-
дом,і в справі числа армійсь-
кях резерв та резерв Крайової 
Гвардії. Великі суми яередба-
чеві в в бюджеті на досліди 
космічних просторів, головним 
чином на здійснення летучо 
Місяця, якай повинен відбути -
ся перед 1970-им роком. 

ПрнсугКі наконференціТбу. 
ля: секретар оборони Роберт 
МскНамлра^ який прилетів із 
Колррадвч де Kopjetaa із зн-
мового лещетарського спорту, 
підсекретар обороня Росвелл 
Плпатряк, генерал Максвел 
Тейлор - г голова. Об'єднаних 
Шефів Штабу та секретарі ар-
иЯ, і фиИ m і -Двгу^аотия^Шсф 

штабу летунства генерал Kyp– 
тіс ЛеМей, можливо, востаннс 
вислухав аргументів, які пря-
вели до припинення продукції 
ракет „Скайболт", які маля 
випускати з літаків на об'ск-
ти на землі -Ця справа була 
головною проблемою на кон-
ференцІІ президента Кеннеді 
із англійським прем'єром Га-
ролдом Іаекмілленом. але Ан-
глії не вдалося оборонити 
„Скайболтів" і їх продукція 
мас б утн зовсім припинена, в 
Англія й Франція мали б діс-
тати ракети „Поляріс". які 
випускають з підводних чов-
нів до об'єктів на океані або 
на землі. З цивільних політн-
ків у Президента був провід-
ннк демократичної більшостя 
в Сенаті сенатор із, Монтанк. 
Майк Менсфілд, який обгово-
ворював із Президентом пра-
цю Сенату над урядовими за-
конопроектамн. Конференція 
Президента відбувалася а др-
мі. де Президент пеоебувас 
під час вакацій, а по полудні 
Кеннеді запросив своїх понвч-
ннків на яхт ..Гоні Фіц". яе 
продовжувано наради. На яхті 
було й члени родини Прелн-
дента та запрошені, гості Мо-
рякн пробували ловити рябу, 
але не мали щастя. Q год. 3:45 
по полудні яхт бум вже в nap– 
ті. і всі військовики відлетіли 
до Вашингтону. До Пали Бі-
ЧУ прибув секретар здоров'я. 
виховання і добродійности 
Антоні Селебрізі який разом 
ІЗ своїми співробітниками кав 
конферуватн а Президентом в 
справі бюджету свого депар-

Неннеді і Гольда Иаєр конферували 
про Середній Схід 

'Вашингтон. — І з р а ї л ь , дами атомову зброю. Гостра 
ськнй міяістер закордонних .дебата на останній сесії 0 6 -
еррав Гольда Маср була прн- вгнаних Націй довкола проб-
йнята президентом Кеьаеді в леми мільйона арабських вті-
місці його теперішнього пе- качів з Палестини знову зак-
ребування в Пальм Вічі на туалізувала проблему ізра-
Флориді на поверх одного- їдьсьхо - арабських взаємин 
динній нараді. За газетними Всі арабські сусіди Ізраїлю 
вістками, нарада між ними далі не визнають його, а А 
стосувалась відносин на Се-, рабська Об'єднана Республі-
фдиьому Сході та — можлн. ка надалі не перепускає Су-
ао — зусиль Ізраїлю осягиу- J езькнм каналом товарів до 
-ф власними тайннмн дослі- Ізраїлю і від нього. 

ХРУЩОВ ЗАКИДАЄ 
ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ 

ВОЄННІ ЗАМІРИ ' 

Президент Кеннеді (посередині) ознайомлюється з вяпрацьої 
вавнмн секретаріятом скарбу пляаамв редукції ШОДЯІНІВ,^М^ 
манить бути передані на розгляд Конгресу. Поруч Президента 
секретар скарбу Даґлес Діллон (перший зліва) і дорадник 
Президента Теодор Сореяеен. Після цісї наради ирез. Кеннеді 
відбув зустріч з керівниками оборони а справі мійіарнога 

бюджету на 1963 рік. 

Президент вітатиме кубинських бранців 
та переведе інспекцію Бригади 2506; . 

Економісти про Пристосування економіки 
на випадок роззброення 

Ню Иорк. - К 19 економі-
стів нараджувалися над тям. 
яй треба б пристосуватя аме-
рякаяську економіку, коли б 
вдалося осягнути замирення 
на більшу скалю. Професор 
Колумбійського університету 
д-р Еміль Беяуа пригадував 
те, що ЗДА не були прнгото-
вані на закінчення війни в 
1945-му році„.і,уому було ве-
лнке число безробітних в 
1945-47 роках, коли треба бу-
ло достосуватн лосину CKOHO– 
міку до мирної, і коли міль-
йонн звільнених з активної 
військової служби вояків не 
мали праці. . Економісти ба-
жають виконати плян. який 
регулював би справу праці і 
переміни економіки „ХОЛОД-

ноГ' ВІЙНИ на майже мирну 
господарку. Економісти пля-
нують, щоб на випадок nopo– 
зуміння в справі роззброєння 
зменшено податки та 'збіль-
шено федеральні витрати на 
невійськові потреби. Все те 
діялося б коштом зменшува-
ннх видатків на військовий 
бюджет, який з кождим ро-
ком був би зменшуваний. 
Але мусілн б по кілька біль-
йонів річно витрачати на 
фонд міжнародної інспекції. 
Д-р Бенуа домагасться. щоб 
подумати про працю для 6,-
250,000 осіб, які втратять 
працю внаслідок роззбросн-
ня. В тому числі будуть selhb– 
нені з військової служби воя-
ки і ті робітники, які працю-
ють для оборони. 

„Марінер Н" не виявив на Венері 
' магнетичних піль 

Вашингтон. - 26-го грудня 
науковці опублікували частн-
ну тих відомостей, які зібрав 
„Марінер її", летячи попри 
В є не р у у віддалі 21.594 
миль в дні 14-го грудня. З ви. 
явлених відомостей виходить 

піль), і не виявляв жадних 
відхилень. Для порівняння 
треба пригадати, що Земля 
мас магнетні поля 30,000 гам 
на рівнину і 50,000 Гам на бі-
гунах. Професор Каліфорній-
ського університету Пол Ко-
лемев аявив, що можна сміло 

що інструменти Марінеря не ; тперднтн, що ..Марінер П", не 
могли занотувати я к и х с ь 
сильніших магнетичних піль 
на Венері. Прилад міг нотува. 
ти магнетизм, почавши під 
п'ятьох гам (ґама — це одн-

знайшов манетичннх піль на 
Венері. хоч весь час під час 
109-ден ного лету до висоти 
Венерн точно подавав вісті 
про магнетні поля поза тією 

ниця до мірення магнетичних плянетою. 

В АМЕРИЦІ 
В Інститут Публічної ОпініТ 

перевлі опитування і ствердив. 
Що ..наЛпопулярнішою жінкою 
в світі" с паїгі Джекелін KCHHC– 
ді, дружина Презвдсігга. Mnuy– 
лого року „наяславнішою ж1н-
кою в світі" була покійна тепер 
пані Ф. Д. Рузвелт. а палі Ксн-
неді була на другому місці. 
Цього року на Другому місці с. 
англійська королева Слнсавста 
11, на третьому панна Гслен 
Келлер, на четвертому пані Д. 
Д. Айзенгавер. На десятому 
місці в пані Патриція НІксон 

Є Преса ааилЯкас всіх тих. 
які їхатимуть антами під час 
вільних днів у з'вязку з Новим 
Роком, щоб були дуже обсреж-
ні, не спішилися та не їхали в 
п'яному стані, щоб знов не зги-
нуло понад 400 осіб в аптовнх 
катастрофах, як це було під 
час Різдва. І 

m Тижневик .Лкківік" пові-
домляс, Що ЗДА мають такий 

,.суперсекретний" сателіт , Фср-
рср". який кружляс довкола 
Землі І який с такий .чуйний", 
що може підслухувати COBCT– 
ські телефонічні розмови. Цей 
..засекречений інспектор робот" 
мас дуже чуйні елоктронічні ft 
електро - магнетичні прилади, 
які ловлять всякі шифри і пе-
редають Lx на Землю амери-
канським стаціям. 

m Співробітники радіової Й 
телевізійної Компанії Нсшенсл 
Бродкастінґ ствердили, що я 
15Н52-му році найпопулярнішою 
новинкою була справа Куби. 
про яку найбільше писали ft го-
ворилн в пресі та в радіо Й 
телевізії На другому місці t 
справ Індійсько - китайських 
прикордонних боїв; на третьому 

справа студента негра Ме-
редіта. який був допущений до 
університету Міссіссіпі. на чет-
пертому місці йдуть космічні 
лети. 

Палм Віч, Флорида. — Пре-
зидент Кеннеді 27-го грудня 
прийняв запрошення від де-
легапії кубинських бранців, 
яка відвідала його, та пряй-
няв запрошення прибути в 
суботу 29-го грудня до Маямі, 
де на стадіоні Орендне Вовн 
стоятиме славна Б р и г а д а 
2,506, яка 17-го квітня 1961-го 
року пробувала звільнити Ку-
бу від диктатурн Кастра. Про 
згоду Президента аідбути ін-
спекцію бригади повідомив її 
командант, Хозе Перец Сан 
Роман, який, щойно повернув. 
Ьж з полону на Кубі. В деле^ 

був J головаиКбміхету 
Кубиліких 'Tttjtit, який ста-
равея про зібрання 170 міль-
йонів на те, іщоб' викупити 
бпанців із Кастрового ясиру. 
Делегацію ' приймав Прези-
дент разом із свосю дружн-
ною. В суботу Л резидент ПО-
летнть гелікоптером'до Мая-
вД, де 

Москва. 
слх професійних с п і д о к 

станицею поліції. Президент 
переведе Інспекцію бригади і 
буде присутній на Богослузк^ 
бі, відправлюваній в подяку 
за звільнення в полону. На-
прнкінці цієї церемонії Прези. 
пеят виголосить промову. Ку^Г ? Т т ; ; ПОВІДОІІЛІІв „ро яотй 
биаські провідники, сподіва-t 
ються, що на стадіоні збе-
руться коло 80,000 осіб; між 
якими будуть і родини звільп 
неинх бранців. 28-го. грудня 
прибув до Флориди корабель 
'з 920 членами родин звільне-
ннх бранцю, яких.. Кастро 

рого торгу полонеиямн. Каст- І 

Ген. Труман вдоволений вислідами 
своєї місії в Конго 

t Лсопольдвіль. — Голова 
Американської військової мі-
ііі, яка в минулому тижні 
трибула до Конто для переві-
^ення потреб міжнародного 
тійська Об'єднаних Націй, ге. 
черал Луіс Труман, висловив 
гвос вдоволення з дотсперіш-
і-х спостережень, зроблених 

"а один тиждень в Конго. Геп 

теж а центрального конґолій-
ського уряду. Місія ген. Tpy– 
мава відлетіла до Конто у 
зв'язку в поглибленням внут-
ріагаьої конголійської кризи 
Американські керівні, чяння-
кп лякаються, що коли б упав 
прозахілній уряд Сиріля Аду-
лі, ats нтлевне станеться, як 
що ve прийде до згоди з ка 

Труман і його військові при-1 таагійськнм президентом Мо 
бічники та фахівці різних ро-
ців зброї були на базах військ 
Об'єднаних Націй в Каміні. 
"ільбертсілі і Елізабетаілі, як 
також перевели наради одна-
ково з керівними особами з 
місії Об'єднаних Націй, як 

все Чомбе щодо зречення Ка 
гангн з власної самостійнос-
тн, тоді в Конго прийде до 
влада лівий уряд, який „зап-
роенть" Москву дати йому 
економічну й військову ДОПО-
могу. 

В Советах продовжуються переслідування 

ясуд проти неназвайого блн-
жче числа ц р отестантської 
секти Свідків Єгоан на ближ-
че нсназвані теж в'язничні 
кари. У тій вістці сказано 
тільки, що Свідка Єговн діс-
тавали інструкції від своєї 

звільнив як „премію" до доб- .Централі в Бруклині в Ню 

В числі коло 1,000 осіб. Коли 
в Гавані люди про це доаіда-
ляся. то в реєстраційнім ко-
мітегі з'явилися тисячі кубин-
ція, які всі заявляли, нао -вони 
споріднені зі з в і л'ь яга н имн 
бранцями'. Поліція розігнала 

приземлиться перед юрбу охочих вяїхаягя^нЗКубн^ 
г ' '" '" -' -—J ' ! 

Збройна сила Америки втримує мир 
у світі -^ сен. Голдвотер 

Ню Иорк. — Сенатор - pec– і консервятистивиої групи серел 
публіканець Беррі Голдвотер ( республіканців, стверджус, що 
вмістив статтю в часописі про 
те, що збройна сила цісї кра-
Тни с найкращим Гарантом мн-
ру у світі. Він хвалить прези-
дента демократа Джана Ф. 
Кеннеді. за те, що не побоявся 
те лити,' 'ідо ' збройні 
сили ЗДА Щ це те, іцв" не 
дозволяє Москві почати війну 
за Кубу. Тепер Москва мусі-
ла забрати далекосяжні раке-
тн й бомбовикя, бо Президент 
ЗДА рішуче виступив проти 
комуністичної інвазії на Кубі 
та в Захід. Півкулі, Голдво-
тер прнгадуа, що були часи, 
коли американці соромилися 
покликуватнея на свої збройні 
силн як на підтримку свосі 
закордонної політики. Сена-

..американські консерватнетн. 
завжди твердили, що сильні в 
світі країни мають вякористо-
пуватн свої збройні сили нп 
втримування в світі миру і на 
те. щоб у світі могли втрнма-
твся ті ідеали, які зробили 
сильними та славними ЗДА". 
Сенатор ґолдвотер пише, що 
сильні слова не мають впливу 
на естетських провідників, я-
кі „розуміють І шанують тіль-
кн силу". Це найкраще вия-
внлось під час кубинської 
кризи. — кінчає свою стат-
тю сенатор Голдвотер. 

релігійних сект 
Орган еоястсь' мас в тій секті керівне стано-

вище; Совстськпй часопис зв-
кндас Свідкам Єговн в Совс-
тському Союзі, що вони ко-
ристуються спеціяльннм ВЛВС-
ННИ КОДОМ у СВОЄМУ ЛИСТУ-
ваняі з централею секти в 
Бруклнні, Секретар тієї цен-
трал4 Юлісссі^ ГдесС, заінтср-
пельованиЙ у цій справі ажс 
рихансьхнмн журналіста м н, 
не заперечив факту існувая-
ня контакту між централею 
і визназцямя секта. ш СССР, 

Яорку та що ті інструкції СТО-
тю заповів, '"іцо -ваілишвьадв жувалася .лити-соціяльної і 
дальшу групу родин бранців протинародної діяльностй. якіі але зазначив, ідо Ці контактті 

ца мали релігійного характе-
ру". Большевцкн закидають 
Свідкам-Єговн зокрема, що та 
секта видас підпільну пресу. 
Головою тієї трупи Свідків 
Єговну що П тепер засуджено 
на.н^язинчні кари, був якийсь 
А. Поташов, який ніби зай-

слабкі та що відомості про 
життя і діяльність членів сен-
ти в СССР доходять сюди ті-
льки дорнвочяо. Зате він по-
твердяв, що . ялеяя. оектн в 
СССР вірять у соєво, npono– 
відане Біблією і відповідно 
ПОВОДЯТЬСЯ, '. 

Аденауер затверджує гіессо-пакт, 
де Голь ще мовчить 

Москва. — Ще в минулий 
понеділок 24 грудня ц. р. НІ-
кіта Хрущов вислав західньо-
німецькому канцлерові Кон-
радоаі Аденауерові листа, що 
його в четвер 27 грудня опря-
люднило московське радіо. У 
тому листі Хрущов знов закн-
дас Конрадові Аденауерові, 
що той наставлений радше на 
війну, як на мир, та що — 
конкретно — приготовляє 
психічно своїх земляків на 
братовбивчу війну між захід-
аіми і східні ми німцями, а під 
час недавньої кризи в Каріб-
ському обширі (Хрущов не 
назвав за іменем Куби) г-
Аденауер не заявився за збе-
реження миру. Що стосується 
німецької і берлінської проб-
лемн, то Хрущов повторив 
свою давню вимогу, що захід-
ні держави повинні відкликав 
ти свої військові гарнізони з 
Західнього Берліну. „Хан -
писав Хрущов — на ШСІІ,С 
прапору НАТО замас вад За-
хіднім Берліном прапор Об'-
дианнх Націй". Хрущов хоче, 
щоб Об'єднані Нації перейня-
ля гарантію і відповідальність 
за долю Західнього Берліну. 
Однак Хрущов, пишучи про 
мировий договір, як найкра-
щяй спосіб розв'язання німе-
цької і берлінської проблем — 
знову цілком промовчав будь-
який остаточний термін для 
такого договору і нічого не 
сказав про сепаратний COBCT– 
СЬКО-СХІДНЬО-ИІМеЦЬКНЙ Д0ГО-
вір з передачею Східній Ні-
меччнві суверенних прав над 
доступами до Західнього Бер-
ліну. „Ніякі вямушення ні 
погрози не спонукають COBCT– 
ськоТо .Союзу з'упянніясь на 
половині.дороги" —Ї-' заявив 
ХрурДОВ^ ЦІДКресЛЮЮЧК. ЗНО-
ву вимогу Совстського' Сеюї 
зу, щоб Об'єднані Нації перей. 
няли від трьох західніх1 ВЄЛИ-
кодержав функцію бережеи-
вя миру і свободи в Західиьо-
му Берліні. Однак насправді 
єдиними гострими зворотами 
у давньому' хрущояському ницьку демагогію. 

Є СовстськмА космонавт Пао-
ло Попович мас відвідати Га-
вану. щоб бути на відзначенні 
4-рІччл влади диктатора Кл 
стра, який захопив в л а д у 

тор Голдвотер, як провідник в останніх днях 1969-го року 

УІА влаштував Першу Виставку Патентів 
Українських Винахідників 

Ню Иорк. — В суботу 15 

Бонн. - Західиьо-иімець-
кий канцлер Конрад Аденау-
ер, заявив в листі до през. Кен-
неді. що він погоджується на 
порозуміння, осягнене в мнну-
лому тижні між Президентом 
і'бритійським прем'єром Мек-
мілленом на конференції в 
Нессо на Багамах щодо виві-
нування Британії і Франції в 
оборонній системі Атлянтіись-
кого бльоку (НАТО) ракета-
цн „Поляріс". Водночас Аде-
науер просив Кеннеді дати йо-
цу різні додаткові пояснення 
щодо подробиць того пакту. 
През. Кеннеді негайно після 
закінчення конференції в Hec– 
со переслав широке звідом-
лення про неї канцлерові А-
денауерові. Однак — за твер-
дженням західкьої преси — 
насправді Західня Німеччина 
ве є вдоволена тим Нессо-пак-

1 том, який відсуває на бік За-
хідню Німеччину і нічого не 

бритійським міністром Гюмом 
та французький президент де 
Голь і канцлером Аденауером 
на їхній новій нараді 21 січня 
ц. р. у Парижі. Зате де Голь 
не відповів ще през. Кеннеді 
на листа в цій самій справі. 

- ..т а . 
В КБРОШ МОРОЗ І СШГО-

ВП - 800 ЖЕРТВ 
Лондон. - Вся Західня Ев-

ропа скована морозом та оку-
таиа заметілями. Навіть у 

стялі — були звороти на пер-
сональяу адресу Конрада Ада^ 
науера та на адрену західньо-
німецької закордонної П0ЛІТИ-
ки. „Очевидно — писав Xpy– 
щов — лежать вам на серці 
яе інтереси західньо-берлінсь-
кнх мешканців, а тільки 'вн-
користання того міста для во-
рожих затій проти Совстсько-
го Союзу, Німецької Демок-
ратичної Республіки і інших , 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ країн." . 

Цей лист Хрущова фофмаль-
но був відповіддю на листа 
Аденауера, в якому той звер-
тав увагу на часті інциденти 
в кордонній смузі між Захід-
нім і Східнім Берліном та на 
потребу переведення в цій 
справі переговорів, щоб такі 
інциденти в майбутньому вие-
лімінуватн. Політичний зміст 
того нового листа Хрущова а 
справі Берліну такий, що він. 
пропонує, щоб західні держа-
ан виреклись своїх гарнізонів 
у Західвьому Берліні у. ко-
риеть такого гарнізону Об'сд-
ианнх Націй та а міжйарод-
ннми гарантіями для Захід-
иього Берліну. Однак та про-
познція Хрущова дуже за-
гальна і мас характер тільки 
пробного бальону — стверд 
джуючн найперші західні кс-
меятарі. Ці коментарі внслоя-
люють теж переконання, що 
нова пайка лайок Хрущова 
проти старого Аденауера і за-
хідньо-німецькоїзакор; шиоі 
політики не зробить вже на 
німців віяког^враіівяіія, хщ 
що завданням тих лайок с 
тільки показати підсовстсь-
ким і міжнародним комуніс-. 
там, ніби Нікіта Хрущов не а 
— як твердять китайські ио-
муністн;-^- ,дашітуляятои^'^ а 
таким самим, як був иим'пе-
рея. кризою. Закляк Хрущова, 
до ”ІчЙеяауера, лк католикі, 
щоб,, той, послухався Паля 
рнмсьУсІго.' який закликав 
державних мужів до -зусиль, 
в користь миру, — тейзворові 
в листі Хрущова хараитери^ 
зуртьсд , як звичайну больіце^ ( 

, 
Монголія і Пакістан погодились 

з Пейпінй)м щодо нових кордонів 
Псйпінг. — До столиці Ко-1 Пакістаном І Комуністичним 

муністичного Юїтаю прибув ' Кіггаом. Докладної нової кор-
кілька днів тому прем'єр к о . І ДО""^'КІГГВЙСЬКО -1 
муністичкої Зовніштюї MOH– 
голії УмииіГін Тсенденбаль на 
запрошення комуно-кнтайсь-
кого прем'єра Чу Ен-лал, і 
вже наступного дня проголо-
шено підписання між ними 
договору про встановлення 
кордонів між Китаєм та Зов-

південній Італії та в Еспанії нішньою Монголією. Хоч Зов-
влали сильні сніги, заиархі-
зувавши тамошню комуніка-
цію. В Англії 114 осіб з^ну-
ло в автомобільних катастро-
4MUC. СПрИЧИНеНИХ СПІГОВІЯ-
ми та' ожеледдю. В Голляндії 
13 осіб, що сковзались. вто-
пилксь після заламаиня льо-
ду. Однаково в скандинавсь-
ких країнах, як в Швайцаріі 

каже про її участь в атомово-1 сніговії получені з грізними 
виключають. 

грудня ц.р. у великій залі 1н-
ституту Амершг в Ню Иорку 
відбулося відкриття першої 
виставки патентів українських 
винахідників. Формальне від-
крнття внетавкн перевів інж. 
Остап Балабан, голова Ви-
ставкового Комітету ще в се-
реду, 12-го грудня, для внна-
хідників та членів УкраІнсь-
кого Інституту. Виставлено 96 
експонатів: документи про у-
ділення патенту, ілюстрації 
та моделі, від 18 винахідників. 
Крім патентів з ЗДА та Кана-
ди. виставлено патенти теж із 
інших держав (Аргентина, 
Австрія, Чехословаччнна. Ні-

му узброенні навіть в системі лявіиами. Не 
НАТО. В цій справі конферу-j що до кінця,, р о к у 1962 

го січня 1963 року, в годинах І в а т и мУТь
5 0

 в ПЄРШ0МУ тажкі і Ч И с л о
ч " ^ ^ т р о г о кліма-

від 5-ої до 8-ої вечора щ о д н я ^ 4 " " 1 9 в 3 Р 0 ^' ^ ^ ь о ' И1'ІТУ в ^ , Д К 1 Й ^^Х пересту 
(крім суботи й неділі), а „ t медький міністер Шредер з пить 350. 
бажання можна буде її огля-lSS--–—-— v::-.-„--,: 
дути теж в умовленому часі. 

нішня Монголія ніби нале-
жить до совстської с ф е р и 
впливів і с одним із сателітів 
СССР, проте на бенкеті у 
честь Тсенденбаля Чу Ен-лай 
недвозначно критикував Со-
встський Союз за виявлюван-
ня назверх та роздування 
внутрішньо - комуністичн и х 
спорів. Подібний договір про 
встановлення кордонів підпи-
сано майже одночасно між 

і кої лінії ще не оприлюднено. 
j Західні коментарі одностайно 
І погоджуються, що иомуно-кя. 
тчйськ! заходи дійти мерщій1 

до порозуміння з різними cy–1 

сілами про тривку кордонну 
лінію (раніше такий договір' 
підписано з Бірмою) мав на 
цілі зробити моральну пресію 
на Індію, щоб вонвлтеж noro– 
днлась на переговори в цій 
справі та поступилась терн-
торіяльним прстеисіям китай. 
ських комуністів. Тим часом 
до Пакістану прибула вже 
індійська делегація. Щоб по-
вести переговори в справі Ка-
шміру. Проте загально ваа-
жають. що ті переговори не 
мають багато шансів на успіх. 
що спричиняє поважну жур-
бу західній дипломатії. 

У С В І Т І 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
- ЗАПОВІДАЮТЬ СПІЛЬНЕ 

ВІДЗНАЧЕННЯ РОКОВИН 
22-го СІЧНЯ В ДГГРОИТІ 

Дітройт. — Метрополіталь-
ннй Відділ УККомітету в Діт-
ройті. що його очолим: ред. 
Михайло Бажанський. та Від-
діл УККА Дітройт Схід. очо-
люваннй п. Володимиром Tyc– 
танівським. проголосили спі-

О Парлямлнтаригтм п Лпндо-
ні дуже обурились, прочнтяпшн 
п газетах вістки про мешкальш 

. турботи англійських вінськови-
Ф Дарін Геб4т, Член президії тпмент мистецтв в Гаїггер ІСо- ( кіп і їхніх родин, 'стаціойоваиях 

і Закордонного Представництва 
іУГ'ВР 1 Політичної Ради ОУН 
і за кордоном, як теж член ре-
ІДакційноі колегії журналу ,.Cy– 
ічасність . виступить у Низ Пор-
ку в суботу 29 грудня ц. п.. Із 
доповіддю на тему ..Політика 

льну заяву, що цього року о-
меччйна та Франція), залежно і бидві ці установи порозумілн-
від того, де винахідник npn– і ся, щоби найближчі роковини 
цював. або хотів мати ^ пев-
них причин патент дотичної 
держави. Це с перша спроба 
показати ук^. ""іській громаді 
своїх винахідників та ознайо-
митн П з їхньою творчістю. 
Виставка буде відкрита До 31-

леджі в Ню Порку 1 брала 
участь в багатьох мистецьких 
виставках у Ню Иорку, в Ши-
кяґо 1 в Дітройті. 

Є Про соціологічний ПІДХІД 

Москви 1 український визволь- , п р о ф 
НИЙ рух на тлі процесу Ста. , J ^ J S L 

1 відбудеться вона 
кому Народному Домі 
Иорку о год. 7-ІЙ вечора. 

Є Виставка малярських праць 
22-го січня відзначити спіль- 1 АрклдІІ Олшс ьиоі - іістрншни. 
наш Акаїсмігю якл в і л б У - : м о л о д о 1 УкРа і и г ькоІ мал ,рки-
ною Академією, яка відоу м о д е р н І С Т К И відбудеться в днях 
деться 20-го січня 1963-го po– j 3 д о 19 січня ц. р . в Галери 
ку. Д л я тієї мети створено ок- , Водлі при 223 Іет 60 стріт у Ню 
ремий Діловий Комітет, що Иорку На виставці крім давн)-

, , ^ шмх праць малярки буде пока-
вже почав інтенсивну підгото- 1^ІШХ ' 1 9 І Ю В И Х ' ^ p a ^ i „ лРк-а-
ву до того великого свята. дія Оленська закінчила депар-

до нормалізації украІпсько-жя-
дІШ'М.-нч кшемми говоритиме 

Любов А. МарголІна-
, . ансон на науковому засіданні 

Шинського Доповідь алашто. ^ "Jc„ у В А Н ' ВИИчения 
вус Головна Делегатура ЗГ1 українсько - жидівських 
УГВР у ЗДА і Дослідію - Ви- . Й Ж в І що відбудеться в бу-

ннче ОбТ.днання Мролвґ s д н у В А Н ' 2 0 в B w ^ 1 0 0 
дбудеться вона в 3 Ч^'нсь- s в у л ^ ц я в Н ю g ^ в c y f t o T y 

28 грудня ц. р. о год. 7 30 веч 
В Скрипковий ресіталь Яра 

Лі'.сопі ького влаштовує Л1те-
ратушю - Мистецький Клюб у 

І Ню Иорку в п'ятницю дня 28 
грудня ц. р о год. 8-ІЙ веч. в 
приміщеннях Клюбу. У nporpa– 
мі концерту композиції Tapri– 
ні. Моцарта. Ветговена. Чай-
ковського. Вснянського та Фо-
мсніса. 

п Західній Німеччині РечнИЯ 
бритійського міністерства зая-
вив в палаті громад, що захід-
иьо . німецький уряд Зулус для 
бритійвькнх військовиків, що 
мають родини, мешкалмії доми. 
які примістять 20.000 осіб, але 
щойно з кінцем 1964 р Він вн-
правдував німецьких власників 
домів тим. що в Англії теж до-
мооласникн нерадо вжнаймають. 
помешкання подружнім парам 
Із малими дітьми 

В У К:иіамт:тІ великі моро-
лн, що сягають до мінус 40 
Цельлія Тисячам штук худоби 

!1 овець грозить загин від холо-
1 ду й голоду, бо совстські вла-
сті не подбали за.ідалепдь за 
сяк-так ущільнені стайні й обо-
рн та за корм для худоби 

В Етіопськмй цісар ГЯЙЛС O– 
лвсч4 затямив собі, що 8 років 
тому, в 19М р . під час свого 
перебування ь Гамбурзі в Н1-

меччниі дістав від тодішньої 
10-річноі дівчинки Утт Меллср 

один іі русявий кучер на па-
м'ятку. Коли тепер прибув до 
столиці ЕтІопИ Аддіс Абебн 
представник одніс! фабрики з 
Гамбургу. Гайле СеЛЯссі alra– 
дав про Уте Меллер, тепер 18 і 

річну студентку. І запросив ТІ 
офіційно на етіопський кошт 
прибути а відвідинами до ftrlo– 
пії 

в Тугість, пильність 1 тгрме-
лнвісті. західніх бсрліниіп про-
сл являв в минулому тижні 
американський генерал Аль-
берт Вотсон. командант залоги 
ЗДА в Західньому Берліні, у 
пращальній промові. Ген. Вот-
сон відкликаний до ЗДА на іи-
ше становище. Ця церемонія 
відбулась з участю брнтІПсм:о-
го й французького генералів m 
наступника ген. Вотсока, ЯК 
теж найвищих осіб захІдньо-
берлінської адміністрації. Со-
вгтеькнх представників туди 
не запрошено. Ген. Вотсон пе-
реконаннй. що Берлін мас пе-

1 ред собою ..світлішу будуч-
ність' ані ж теперішня. 
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І ” Двосічна -зброя страйків 
Коли мова про страйки, то,завжди треба 

підкреслювати, що це - легальний засіб 
у боротьбі робітництва за поліпшення його, 
долі, -і тому в принципі кожний страйк, npo– 
голошуваннй професійними спілками, від-
псвїдальними верхівками організованого 
робітництва, повинен бн викликувати спів-
чуття та солідарність із страйкарями. Проте, 
це маленьке „би'' потрібне тут тому, що дай-
но вже минулися ті часи, коли економічно-
суспільннй світ ділився на експлуататорів-
працедавців та експлуатованих робітників у 
давній гострій формі. Такий яодЬИенує сьо-
годні насправді тільки в комуністичних кра-
їнах. де держава - підприємець визискує ро-
бітннків і службовців, позбавлених вільних 
професійних спілок і права на страйк. І ті-
льки в комуністичній забріханін пропаганді 
говоряться про „експлуататорів" у західніх 
капіталістичних країнах. Але „ножиці" по-
мІЖ зарібками підприємців та винагородою 
робітників все ще широко розхилені., різниця 
все ще велика, і боротьба робітників за по-
кращання їх долі мусить продовжуватись. 
У робітничому світі йде теж процес вирівню. 
ванни різниць між висолоп латними й ynbc– 
лідженимн категоріями. Контроверсійннмп є 
страйки саме найкраще платних робітників, 
зорганізованих у спілках, коли найбідніші 
здебільша не мають навіть власних спілок. 

В голосному страйку друкарських робіт-
няхів у Ню Иорку мешканці цього 8-мільйо-
нового міста, протягом трьох тижнів позбав-
лені газет, таврують 8 однаковій мірі і ві:-
дввців, і робітничу спілку, що не можуть 
дійти до порозуміння, з величезною шкодою 
ДЛЯ промислу й купецтва, для грошового 
оборогу, для всієї міської економіки і для ду-
ховнх потреб мільйонів газетних читачів. 

У ще більшій мірі застереження й сумні-
вн звернені супроти проголошеного мвяу-
лрї неділі страйку портових вантажників., 
який спаралізував корабельний рух по всьо-
му східньому Й південному узбережжі З'єди-
неннх j Держав. В цьому страйку беруть у-
часть 60 000 портових робітників,, і, мас він 
не тільки виутрішньоамерикаяське.і але й 
міжнародне значення: він понижує амерн-
канський престиж п очах закордону, дав ар^ 
гументи'я руки злобних ворогів,-Америки.. 
СПРИЧИНЯЄ багатомільіїонові втрати амерн-
ханській економіці і загрожує ;безпеці дер-' 
жави, сповільнюючи, а то й унеможлнвлю-
ючи тпанспбрти. потрібні для оборони кпа-
ЇНи. Підприємці вказують, що портові робіт-
ннкн діставали по S24.16 за вісім годив прд-
ці. себто за 5-денний тиждень пр 512990. Ро-" 
бітники вимагають тої ж самої платні 
зіьшість годин праці, фшість за BHMMJ Грмбк 
нгі ж вимога працедавців - зменшити до-
тепепішні дружини вантажників з уваги на 
автоматизацію, яка вимагяс для тієї самої 
пряпі меншої кількостя робітних рук. 

Проблема ь?томатн?ації. яка підсилює 
безробіття, є ний' пеятт,',ільнгю проблемою1 

СВІТУ праці. Але цієї проблеми не можна ооз-
в'яяатя страйками, як і не можна позв'яза-
ти її безжалісним звільнюванням робітників. 
які стають — в очах пілприсмціи ,.зяй-
вимн". Почуття гтюмадської відпопідяльно-
стя необхідне по обох сторонах - однаково 
в̂  ПІДПРИЄМЦІВ наставлених на зиск, як і в 
керівництві робітничих спілок. 

! Коли ж в спорі між портовими 
вантажниками і корабельними фірмами вн-
черпавсч 80-денний реченець ,.прохоло-
лочження". встановлений законом Тефта-
Гатлі . СУД не може вже встрявати в .ию 
сптдаву. Державні власті також не хочуть 
вживати яоазливішнх заходів з уваги на по-
літичннй момент. АЛР колись безумовно му-
сить знайтися спосіб відвертати страйки. я-
кі б'ють не тільки по працедавцях і по страй-
куючих робітниках, але й по всій великій 
ГРОМПТІ. Американське робітництво - анти-
комуністичне, патріотичне. Воно напевно не 
п”тиме страйків для страйків, якщо відпа-
дуть дійсні й справедливі ділові причини. 

' і , і 

Справа не в абстракціонізмі 
Багато письменників і мистців у COBCT– 

ському Союзі, як і поцейбічних. західніх 
обсерваторів, сподівалися, що ліквідація ку-
льту особи Сталіна і зв'язана з цим лібера-
лізація приведуть в СССР до поширення 
свободи мистецької і літературної творчости, 
що літератори і мистці в СССР зможуть тво-
рнтн згідно із власним сумлінням н уподо-
банням, а не лише так, як наказує партія 
чи встановлений нею соцреалізм. Проте, всі 
ці сподівання виявилися безпідставними. 

Як показує дальший розвиток подій, зв'я. ” 
заних з недавньою атакою Хрущова на аб-' 
стракціоністів. справа не тільки в абстрак-
ціонізмі. Влаштована 17-го грудня цього 
року в так званому Будинку Прийнять на 
Ленінських горах під Москвою зустріч керів-
HHKJB комуністичної партії і совстського уря. 
ду s діячами літератури та мистецтва дове-
ла, що справа куди глибша й ширша, як це 
здавалося ва перший погляд. Хрущов і очо-
люваиа ним компартія використали кілька 
абстракрійннх цолотен на виставці московсь-
ких малярів тільки як притоку для nepe– 
ведення тотального походу проти аапочатко. 
ваної в СССР здебільша представниками мо-
лодої генерації духсвої револьти, спрямова-
ної проти штампів і сірости в' мнстець-
кій творчості і в дальшому — проти тоталі-
тарного диктаті' партії над мистцями, пнсь-
менниками і їхньої творчістю. 

Під час зустрічі на Ленінських горах 
ішла мова не тільки про абстракціонізм. У 
виступах Хрущова і партійного комісара в 
ідеологічних справах Л. Ільїчова. як також 
у промовах їхніх підлабузників із мистець-
ких і літературних кіл, гостро засуджено 
формалістичні, а то й космополітичні тен-
депції. що поширились останнім часом в му-
зиці, в літературі, в кінематографії і,в інших 
ділянках культури. Зокрема гостро1 затавро-
'ваяо у зв'язку з цим ,,ЬтруДні західні заяе-
пахнігцькг впливи' я такі ж. „отруйні' KOCMO– 
політичні' віяння в мистецтві". Загрозу цих 
впливів і „віянь" для комуністичної ІДЄОЛО-
rit підкреслив у своїй доповіді особливо Іль-

1 їчов; стверджуючи, що абстракціонізм і інші 
новаторські витівки це „капітулянтство-пе-
ред чужою ідеологією". Що вони приводять 
до „неправильного -розуміння боротьби з 
буржуазною, ідеологією'' і зводять совстсь-
кнх мистців) і літераторів на манівці з ,.не-

:,.примирних і белкомпромісових ідейних по-
знщТі"..Спеціально гостро підкреслював Іль-
ічов. ще з допомогою абстракціонізму і фор-
малістнчннх настанов вороги комунізму і Со-

,. Ертрького Союзу намагаються „знайти яллц-
дарм для атрк на комуністичну ідеологію", 
для „боротьби, за душі І серця людей. особ-
ливО,ж?мдяЬді". і Хрущов й Ільїчов рішуче 
виступили проти неправильного, мовляв, ро-
зуміння творчої свободи і пригадали всім, 
хто у зв'язку із розвінчуванням Сталіна по-
вірив у відновлення свободи і справедлнвос-
ти. що в СССР „не було й не може бути сво-
боди для боротьби проти комунізму" і що 
„мирного співіснування соціалістичної ідео-
логії й ідеології буржуазної не було й бути 
не може". Пригадавши ще. що боротьба з 
культом особи Сталіна в літературі і в ми-
стецтпі може ві.”ібл”вятнся тільки ..з лозполу 
ЦК КПСС". Хрущов й Ільїчов поставили 
крапку на:; ,.і", заявляючи, що партія кеоу-
вала і буде керувати, формулювала і буде 
формулювати ввесь мистецький пропес. 

Усі ствердження й висновки, як також 
гостра відправа лооти деяких учасників пп-
московської зустрічі, що. як. яаприклаї. Єв-
втушенко. пробували доводити, що с різний 
абстракціонізм - дебрий і поганий, або як 
Егенбурґ. дораджували ставитися поблаж-
лігво до „форма-пістичних шукань". — сві-'– 
чать про те. що Хрущов і його компартія рі-
шені за всяку ціну вдержати партійний TK– 
тат над літературою і мистецтвом, розумію-

і чи. що хоч би й найменше відхилення чи 
полегшення цього тиску може привести до 
загрозливих для комуністичної системи 
наслідків. - --

BBBBBsssssa 
Ярослав Курдидак ^т: W 

:-.' 

ЯК ПОЛІТИКИ... 
ь Ш і к РОКОМ МИНАЄ... 

;Ч Сьогодні, через два місяці (ним погоном ,,Інтерпрайзп -
після проголошення бльокадн , ь. в допомогу їм додано було 
Куби, коли Пентагон зняв,рЬь Х50 „запасних" одиниць, 
цензурні обмеження щодо де- щЬ очікували у стані поготів-
яких ревеляційних справ, ви 
ходять, що Головне Команду, 
вання ЗДА зустріло ту кризу; 
яка привела була світ ии 
грань жахливої атомової вій-
нн — не так уже Й „розгубле-. 

ля на наказ, де j коли вклю-
чатися їм у бойову дію. . 

підводних човнів була nocraa– 
Лена ва такій висоті; що за 

fj. Цей наголовок звучить ду- ще раз „Інком текс" (котрий 
же сантиментально, так, як вже раз у цці країн!?), хтось 
автентичне українське танго, 
але,, в засаді, минання року за 
роком це справа доволі проза-
їчна. н 

Про то, що незабаром мас 
надійти черговий, новий рік, 
мені завжди пригадує ^тейто-
ве бюро автомобільних справ, 
яке присилає новий дозвіл на 

рами положення майже всіх і а парохії нові ковері 
їх. „Кольоровими ' (юУбамн" t .черговня j f c i тоді Щ 
які забарвили воду в,тдму вий ,Рш майже зовсім утвер-
місці, де знаходились тіІЧк- Д^вяиЙ. Що прийде формуляр 

яс т и у ^ и H P ^ J " – ^ . Г " - - Г^—Г "Z Т" ” .їзду, що його треба виповнити 
но та яепідготовано . А саме BJAHOCHO короткий чі^ sBCJri– j ^вкласти а ловерту з гро-
це твердили деякі чільні „спе- джено з допомогою розвідчих і шовим переказом на чотири 
цн" та дорадники президента j ^ ^ j a ^ трн^имірнн^и^ада' j долярн. Пот^м відбирається ще 
Кеннеді. ^ ^ C T O " ^ 3 J Pa–̂ " положення майже всіх, в napoxfc нові ковертки на 

для вдержання миру зліквіду-
вати американські бази у Ту-
реччині та Англії взаміиу за 
вивезення большевицьких ра-
кет з Куби. Ситуацію, що тоді 
створилася, може найкраще 
схопив у кількох знаменних 
реченнях А. Фреср, постійний 
кореспондент „Ґазетт де Льо-
зан" у ЗДА. 

З моменту, коли за справу 
Куби взялися чільні амери-
канські військовики, обмежив-
ши ролю політиків „палкими 
сальоново - стратегічними ба-
лачками", писав тоді А. Фре-
ср, — Москва зрозуміла, що 
коли вона не забереться не-
гайно з ракетами від Кастра. 
то ЗДА не тільки відберуть 
від неї цю фатально підібра-
ну базу на пернферіях амери-
канського континенту, але й 
вдарять всією своєю збройною 
потужністю так діймаючо. що 
від столиці СССР. яка стоггьі 
юзчепірнвши над поневоле-
чими країнами свої руки, 
'.алишиться тільки б л і дий 
слід. 

Із звідомлень. ЯКІ ПОЯВИ-
ляся в пресі, виходить, що ще 
задовго до бльокадн перене-
сено 1-шу змоторизовану спс-
'ііяльну дивізію з Форт ГуД!. 
Тексас, із віддалі 1 300 миль,' 
аж до Форт Стюарт, Джор-
джія. при чому вжито для 
цього 40 поїздів, які перевез-
ли амуніцію і частину вояків, 
а решту 13 000 вояків переки-

-водні; чрвні^нії .:впа^і^ьнамн, 
енгналамя, які передали ш у-
льтнматнвнІ вимоги, змушено 
всіо совстську підводну фльо-
тплю виплисти на поверхню. 
Під час цієї дуже серйозної 
операції відбувалися досить 
веселі сцени. І так, КОЛИ СО-
встськнЙ підводний човен ви-
рннав з води, його вітали лег-
кон) музикою, яле перекладач 
поправною російською мовою 
перестерігав капітана, що ко-
лн він не виведе човен за сто 
Миль поза межу,бльокадн, за-
лога човна почус вже не ве-
селу музику, а -̂ - іюхорояг 
ннй марш. Інакше кажучи, 
Човен буде сторпедоввннй. 

Основну ролю яіЛсрщЛщ-,у 
бльокаді розвідчі дітакв, З Щ-' 
Них роблено ррецизяі фото-
графії - згори і в профіль -
усх ракетних викиднів та ра 
кет. скупчення' транспорту 
військ, бойових суден, літаків. 
Літаки - патрульники були у 
постійному зв'язку з ескадри-
льямн бомбовозів, які, ва ви-
падок потреби, могли за 15-
30 хвилин знищити дощенту 
не тільки ракети, але й всі вій. 
ськові об'єкти На Кубі. 

; Хоч бльокаду Куби вже зне-
сено. в усьому тому районі за-
лишено „пелорушешш кіс-
гяк" летунської і наземної 
РОЗВІДЧ6Т СЛужби, ЯКИЙ ЛОВНІ-

яуто 'впродовж" трьох."Гп^иіЬроДів.даліг.. , 
транспортовими літаками. ТІРІ В^РТО щ? W W H J Що ,кош-
тунське Головне Командувая- tH .бльокадц, а в них, входять 
ня розставило на узбережжі ^ т и зв язані з покликанням 
три далекосяжні радарові з 'сці Д^яткіа,тцслч спеціялістів-ре 
нання. спроможні „зловити" 
кожний постріл із гторонл 
противника і передати його 
засекреченим кодом у відцо-
відповідне місце, з nonepe– 
дженням часу на 5 - 7 хвилин 

15 хвилин САК ( С т р е т е Н ^ " 1 ^ 0 ? " " ! 1 

ервістів, з ^сльокацісю ВІЙ-
еккових зЧдналь і пересунен-
рям мдрсьіскх ескадриль. ста-
Іюжяять 3300400 вгільйонів. У 
Щй' тій' бойовій місії згинуло 
14 летунів, 3 моряків і 2 мор-

цжік Ейр Комевд) позпочав-' У . ^ бльокаді і в залляно^ і очима весь цей рік - я поду-
би вже відплатну атаку на 
СССР. Понад 300 ракет з ато-
мовнми головами - 126 тя'-
п '̂ „Атлас"," 56 типу „Титан", 
30 „Мінутмен" і решта типу 
„Поляріс" — поцілили б у 
головні міста, промислові о-
середки та залізничі вузли і 
„закоркували" б усі летовищя 

на прибутковий податок, і тоді 
вже знаєте, що Федеральний 
Уряд також переходить на но-
в'нй рік, і що це вже ЗОВСІМ 
офіційяе. 

Добре, коли хтось може пе-
ребутя переходовий час десь 
здалеку від бродвеїв, мейн-
стрітів, тора - пайків, санта-
клосів, джінг - беллеів і всіх 
інших велнкоміських атрнбу-
тів святкового часу. Найкра-
ще поринути десь у природу 
ще в старому, 1962-му році і 
загубитися між -засніженими 
лісами, над замерзлими озер-
цями. де ранком з-поза гори 
встає рожеве сонце, де сніг 
хрупотить під ногами і де не 
бачите х м а р о д є р і в бо-
дай тиждень. Щойно коли в 
'календарі писатиметься „19-
63", що Означає масу нових 
клопотів упродовж 365 днів, 
— вн виринаєте з-поміж бі-
лих, снігових вершків і важко 
зідхасте, думаючи про новий 
день і Новий рік у бюрі чи 
фабриці. . . 

Але покищо мотор авта вс-
село гуде, немов радіючи ра-
зом з вами, на даху машини 
лещета, в багажнику цілий 
арсенал рушниць і амуніції, а 
в серці радість з того, що та-
ки вам — вдалося вирватись! 

За вами лишається заснім: 
нена стрічка' шосе, дими ве-
ликих міст і . — минулий, 
1962-вй рін,. Часом приходить 
мені на,думку, що було б, яи-
би я міг чудодійним СПО-
собом пережити минулий рік 
ще раз від початку. З усіма 
його болями, радощами, прв-
крощами, утюкореняямн, при-
смност?імн. компромісами, роз. 
чаруваннями ,.-. Цілий^минуг 
лий, рік: під першого січня до 
останньої хвилини грудня . . . 
Пм, коли пройшов мені перед 

комусь не віддав ще і до сьо-
годні десята долярів. що їх 
позичив п'ять років тому „до 
наступної пейдн" . . . 

Але покищо — нема про що 
думати. Той. кому вдалося 
вирватися із щоденного мли-
ва у „нічию" між двома ро-
ками, — ,радіе і тішиться, що 
зміг поясагітуватя з часу: у-
текти від велнкоміських ка-
м яних кеньнонів, від черво-
них і зелених світел на oepe– 
хрестях вулиць, від рахунків 
за газ і телефон, від академій.; 
від засідань дуже важлгЧих 
товариств, від звітів головних 
управ і уділюваияя абсолюто-
рії іменем контрольної КОМІСІЇ 
— очевидно, через акляма-
ц і ю . . . 

Завтра ранком, коли збудн-
мося і перший наш погляд у-
паде на лещета, що стоять в 
куті, а на дворі іскритиметься 
неймовірно білий, прямо не-
прнстейно білий, сніжний пух 
— гукнемо з усієї сили: „За-
будьмо, котрий це рік! Хай 
живе молодість!" — навіть, 
якщо вона вже давно мнну-
л а . . . . . , 

А щойно як вертатимемось 
— почнемо думати: що прн-
несе нам новий, 1963-ий рік? 
І чи справді — це вже 
1963-ий? 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

ванін інвазії 
часть, по, мали взяти у-

і І0і-ша nbco– 
тянські десантні дивізії, 15 000 
морських пїхотннціи і коло 
1000 літаків різного бойового 
призначення. Це був, як заз-

і морські порти Совстського І н таІ У ̂ восму інтервю ГСНЄ-
Союзу. А те, чого не зруйну 

мав, що таки не було бн сен 
S g ^ g a a W f l ^ y y i Ь ^ і ЄУ- т^Рсуйва^і,його ще раз 

змотсґризьваяйг спепдяльЯоТ від" пбчайіу. Може, черговий 
^Яіие?ф^прл краодег 

Який же був це рік? Наш, 
приватний, не політичнгй і не 
громадський, але наш, влас-
ний, особистий 1962-иЙ рік? 
365 ночей і днів, коли засип-
ляли ви втомлені після пра-

вали б згадані ракети, мали 
доосновяо докінчити" 600 бом-
бовозів САК-у. З jcix цих лі-
таків 50ГУ піднялися б ynpo– 
довж 15 хвилин, а решта, щп 
перебуває постійно у повітрі 
екзротила б час так, що вже 
за 1 - 2 години могла б CKHHV. 
ти на визначені об'єкти свій 
неуявний вантаж 1 000 ато-
мових бомб. 

рал В. Свівей „найпрецтгзніше ) Ці і коли чекали на дні відпо-
ПІдготований десант нашого і чинку, думаючи: - Як то 
часу. Це був водночас найбі-1 Добре, що я зараз засну, а 
льіпнй показ мобільноети на- І завтра буде субота, коли про-
шоі мілітарної сили, щь роз- і буджуся 
двоєним ударом мала спасти 
НА Кубу і на СССР". 
Є здогади, що совстська роз-

відка дещр довідалася про всі 
ті заходи, і це було головною 
причиною, чому Хрущов. про-
тягом 24 годин 

Який же був цей наш при-
ватний рік? Кожному інший і 
кожному такий самий? Хтось 
приїхав здалеку, хтось виїхав 
кудись, виросла чиясь свіжа 
могила, чнїеь дитячі черевич-
ки, маленькі й тендітні, стали 
замалі й непотрібні і мож-
на б їх, власне кажучи, вже 
викинути. Але ні, стриваймо: 

із зухвалого 
Мало кому було відомо, що 1 ^оиеитз. обернувшись у най-

бойові кораблі американсько? б і л ь ш о г О ..миротворця", з не-
военноі фльотн стали на міс-1 п Р в х о в аяим жахом почав за-
ця свого призначення дос.іів-1 я в л я т и - Що .це він один нама-! колись, хто носив ті черевич-
но за кілька годин, ві ,ливши г^сть^і врятувати світ від ато- і ни року 1962-го. знайде їх, і 
з портів, що концентрично о- м о в оі війни. Але навіть ці на- j скаже: ..То я це носив? І м а -
точують Кубу.. ведені приклади можуть пе-1 ма це зберегла 

У проведенні бльокали пзя-1 Р5^ о н а т я кожного, що світ Не одна велика втрата ста-
ло участь 55 морських бойо- j ^"^"У" третю світову війну J лася, нові почування народи-

і вих одиниць різного ппнз 
чеиняА- нищівники. KONTK.... - ,... 

; ки. антнсубмапини. авіоносці, і ̂ ю ініціятяву вони мусять І проїхали ви скількись 
jTtfpe,t них велетень з нчклеап-' :,рерігатя й надалі. ( миль п новому авті, заплппілн 

ПРО РОМАН 
„ЗА ШИРМОЮ" 

Цісю дорогою хочу вислати 
Вам велике спасибі за повість 
„За ширмою" п. Бориса AHTO– 
ненко - Даниловича. Я кожно. 
го дня очікував „Свободу", як 
щось найдорожче, віднайшов-
шн в тій повісті дійсно прав-
дивяй підхід до стану речей 
та дійових осіб, котрих автор 
так майстерно поставив на 
своїх місцях. Мені здасться. 
хоч би в якої твердої людини, 
по прочитанні цієї повісти,, псь 
кажуться сльози, і , буде вона 
правдиво плакати, бо.аж тут 
дав автор побачити людську 
трагедію, що існує споконвіку 
на наших рідних землях і Та-
кож між українськими родн-
нами. 

Я б радив якнайбільше ви-
користовувати такого роду лі-
тературні скарби, що так гли-
боко розкривають людські дії 
і.думки;' болі та терціння,'і 
якнайменше вміщувати само-
хвалебні спомини, ” бо це зро-
зуміло, що спомини пишуться 
одйосторонньо, і це о матері-
ял нудний та відштовхуючий.. 
А найосновніще я радив би 
цю повість п. Б. Антоиенко-
Давидовича видати окремою 
книжкою, щоб прочитали її 
всі, а зокрема ті пані, котрі 
збираються в свекрухи, та 
панночки, котрі виглядають у 
віконце і незабаром стануть 
невістками. Ця книга була б 
другою настільною після мо-
лнтовника. 

Г. Репа 

І.К. 

ТВОРИ ІВАНА ФРАНКА - НЕВИЧЕРПНЕ 
ДЖЕРЕЛО НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

w:) 
А хто були б її сторожі ? , 

Хто держяа бн я руках керму j 
тієї держави' Цього соціял-
демократи (тодішня назва і , 
комуністів — І. К.) не ГОПО-
рять виразно, та в усякім ра-
зі ті люди мали”б у своїх ру-
ках таку величезну владу І 
над життям і долею мільйо-, 
нів своїх товаришів, якої ні-, 
коли не мали найбільші лес- j 
поти. І стара біда нерів-
ність, вигнана у двері. верну-
лася б через вікно: не було б 
визиску робітників капіталі. ' 
ст,ами, але була б всевлад-
ність керманичів одиахо-
во, чи родовитих, чп вибра-
нях - над мільйонами чле-: 
ній народної держави. А ма-
ючн в руках таку необме:ке 
ну владу, хоча б лише на ко-
рст::иЙ час. як легко могли 

77 би ті керманичі захопити П 
назавжди . 

..Ні. соціял . демократична 
народна держава, коли б на-
віть було можливо її збудУ" 
пати, не витворила б раю на 
землі, а була б в найліпшім 
випадку великою з а в ВДОЮ 
для дійсного поступу". 

В 190І році І. Франко у 
статті ..Ло історії соціяліггнч-
ного руху" піддав гострій і 
правдивій критиці ..Комуні-
СТИЧЯИЙ Маніфест" : 

..Хто потрапить віднайти п 
так організованій гусшльно-
сті. як цього хоче „Комуні-
стичний Мані(рест" якийсь 
свобідиий розвій ОДИНИЦІ, той 
докаже певно великої штуки. 
Та й загалом всевладність 
комуністичної держави, за-
зиачена у всіх ,:еснти точках 

.Комуністичного Маніфесту". 
в практичному переведенні 
означала б тріюмф нової бю-
рократії над с у с п ільністю. 
над усім її матеріальним і ду-
ховим життям... Оброблена 

іннмн (Марксом j Енгельсом 
І. К.) програма державно-

го соціалізму аж надто пах-
не державним деспотизмом 
та уніформізмом..." 

Тож, приховуючи від наро-
дів Совстського Союзу такі 
думки Івана Франка. комуні-
стичні деспоти намагаються 
представити І. Ф р а н к а , як 
предтечу комунізму. 

Большевнцькі і н т epnpera– 
торн творчости Івана Франка 
пробують також представити 
його українському читачеві 
як москвофіла: . .Великий 
письменник революціонер-де-
мократ Франко... з гордістю 
називав себе русофілом..." 
(Коли і ле^ — І, К.)'. І це то-
ді. коли Іп Франко в громад-
ській праці ft літературній 
творчості завжди вів запеклу 
боротьбу з м о с к вофіламн. 

ОСОБИСТІ П Р И Б У Т К И 
ЗБІЛЬШИЛИСЯ ДО 5 447 

БІЛЬЙОНІВ 
1 Вашингтон. — Департамент 

Торгівлі стверджу, що особн-
СТІ Прибутки В МІСЯЦІ ЛИСТО-
паді цього року дійшла до ре-
кордової суми S447'більйонів 
в річному відношенні, на S1.75 
більйона більше, як в жовтні 
ц.р., і на ?19 більйонів біль-
ше в порівнянні з листопадом 
1961-го року. Той сам Депар-

ІШК , , ; : ш ь s : , ! : п г і П!)ИЗНЯ.! лише завдяки ЗДА, які пере'! лися. хтось п ^ у в , кого w T e J ^ 
- ! Я Й І Й Й ^ І ? - РУкя^чили кільканадцять років. g j S S S ^ g іїії 

там т а м с н т Торгівлі не подас по-
дрібної статистики, тільки 
стверджує, що прибутки в тор-
гівлі були на 52.5 більйона 
більші, як в третій чверті 1961 
року. Збільшення особистих 
прибутків настало тому, що 
збільшилися заробітні платні 
федеральних, стейтових та 
міських урядовців. Платні 
приватних працівників в ли-
стопаді ц. р. були майже без 
змін. 

Досить лише прочитати такі 
його твори, як ..Дума про 
Маледикта Плосколоба" чи 
..Дума про Наума Безумовн-
ча", щоб в тому переконати-
ся. 

Насвітлюючи постать Іва-
на Франка, совстські літера-
турознавці н а м а г а ю т ь с я 
представити ного як атеїста 

слова Франка, комуно-совст-
ська влада докладає всіх зу-
t іль, щоб позбавити його 
творчість національно . само-
стінннцької зброї, витиснути 
з неї християнські елементи, 
(-препарувати й Використати 
її для осягнення своїх цілей. 

Ворог знає й використовує 
нашого славного Каменяра 

А насправді в основі всієї йо-1 ш „, д о б р в знасмо його мн. 
го літературної спадщини ле-. ч и к о р и с Тусмося його словом 
жать християнські засади, a L „ національного державно-
сам він був добрим христия- ГІвлІТИЧНОГО ВИХОвання нашої 
нином. який сміливо висту. І м о л о д 1 підготування її до 
пав проти порушування хрн- j M a ' f t 6 y T H b 0 l боротьби за волю 
стнянських засад, де б і в 
яких би формах вони не ви-
являлися. Він писав: Ми 
виховуємо народ в правдиво 
релігійнім, в правдиво хрн-
стиянськім дусі..." І це ж пін 
заявляв: 

..Хрегтп нас знаменом 
хрестили. 

Ростем під знаменом хреста: 
З хреста пливуть всі наші 

сили 
І віра наша пресвята". 

Знаючи силу поетичного 

вий, коли б оцих кілька моїх 
слів змогли викликати у вас 
інтерес до Франка, і ті, хто 
його не читав ще, самі позна-
йомились з борцем-поетом. 
Тоді до них заговорив би мо-
гучим голосом сам Франко, 
заговорив би не моїми блідн. 
мн словами, а своїм дзвінким, 
як кованим, словом. Тоді він 
розгорнув бн-перед ними все 
багатство своєї душі, всю 
красу своґо таланту і зогрів 
бн їх вогнем свого НЄСПОКІЙ-
ного, великого духа!" — за-
кінчив своє слово Михайло 

самостійність свого Рідного і Коцюбинський у Ч е р нігів. 
Краю, за долю якого так га-
ряче боровся Франко усе 
своє життя? Кожний з нас му-
енть про це запитати себе. І 
коли ми вважаємо за свій 
сяятий обов'язок працювати 
для визволення своєї Бать-
ківщини з-під комуністично-
го ярма, даймо до рук нашої 

ській ..Просвіті" 1908 року. 
(Микола Шрам — Іван Фран-
ко, 1956 p.. стор. 45). 

20-томова збірка художніх 
творів Івана Франка, що вий-
шла у виданні ,,Кннгоспіл-
ки" в Ню Иорку, містить у 
собі оригінальну творчість: 

ліричних творів, 38 прозових 
творів. 

У цій 20-томовій збірці чи-
тач знайде і ті твори І. Фран-
ка. що їх совстські редактори 
викинули із свого 20-ТОМОВО-
го видання 1956 року, а саме: 
„Не пора, не пора". „Ляхам", 
„Розвивайся ти, високий ду-
бе", „Січовий марш", „Семба-
тіон", „Аснміляторам,', „Запо-
віт Якова", „Хрест", „Пір'я", 
„Великі роковини". 

Також низку передмов Іва-
на Франка до своїх творів. 8П оповідань, 42 казки й са-

молоді і наймолодших Фран-ітирп. Я9 поезій, 24 поеми й що їх комуністичні редактори 
' нове слово у повному, непо-1 легенди. 7 драматичних тво- j викинули чи по-своєму с: е-
1 фальшованому ного вигляді. І рів: перекладну творчість —І парували. 

„...Я був. бн Ді-жс^„идасдн- 15 дргілтичнпх тьорів, 213 (Кінець) 

Ч НАШИХ ВУДПІВ 
” ' ЩЩ -^ "j"J ІіИ^"8 о 

ПІД КІНЕЦЬ. РОКУ 
(З одного пеОфщійного 

npoTo'RoJh–) 

Екзсіїугива^знаного, за-
служеного д оЬЬм оговбго 
комітету зібралась па 
останнє в році'Засідання. 
Хог за вікнами гомоніли 
колядки,й весело баламка-
ли дзвінками рожеболцбйі 
санта - класи, в канцелярії 
атмосд5сра була'радше npu– 
інобмонх^^^ііосцвіль Я . 
полиалі на громадській 
роб(щ6атїкМь.мроду еон:' 
но ЬюЬілилч холови, заду-
мавшись над долею цстано-
ви: бути їй, мфвіряв; нищ 
бути! Покурювали й мов-
гали. Тільки-Яекретар, мсн 
лоций ще, та вже лисавий 
поет у цивільному стані, ' 
завзято вистукував на ма-
шинці оптьмістцгний звіт І 
ДЛЯ преси про бурхливу ДІ-
яльність організації. 

— Так! Це прикро і бо-
ляге, — сказав пан прези- ” 
дент і протер"' хустинкою 
вологі окуляріь' — Якщо 
подумаєш, що' ми перевсз-
ли до цієї краіни коло 1(5 
тисяг скитальців, а сьогод- , 
ні не можемо^ знайти двох- ; 
трьох охотників, щоб пїш-
лй поколядувати на Зудакі'' 
то це, можна'Сказати, пога- ' 
но впливає на ваш святко-,' 
вий настрій . У:'- -- і 

— А ви -ду-Маете,' Що 0 
УККА справи ікраще отой 
ять? -н- зхдхнуоекзекутив' , 
ниц дщректор,він же заслу-
жешш ювілят,,взагаді.icjo-t 
pur на особа. -^ Як собі на-
гадаю, скільки того народу 
перевалилось -іерез Цснт-
рольне Представництво! 
Тисягі - тгеся'іі! Скільки 
людей прихопилось ряту' 
вати від рєпатріяціі, скіль-. 
ки хрестити, церехрещува-
ти ги загалом цкраїнізува-
ти!.. А де вони сьогодні, ті 
патріоти? Чц Побагите їх 
колись хоглЬи на одній 
академії в poiMf 

Пан застуЯкйк': голови, 
що до всіх проблем ! nitfko– і 
див із здоровим, ХЛОІКЬї 
ким розумом^ .махнув не-
терядяге рукою і скацав;, 

, - . Ланову що, foflQ,,m, 
ся минуло, управу д р є б о , 
трактувати прдктйгнр:'ги' 
є якийсь гиЗсй ' зактивізу-' 
вати тик wHx1'' cAonieJ, Мри^: 

іАгнути Ох до -zpoMdjiut OJr 
— Є один Спосіб, - п ' під-

сміхнувся поет - сскрстарА 
перестав, стукати. на мсь-
шинці, , І І С Г і -'. юїпи 

— Пу! Якиц? ,— НОСТО-
рожіїлись батьки карбяу. 

' - Дати до преси наДави^' 
tauHuuKOMyHbcat, що емЧґ'' 
раціиний уряд 'ви маг а є, 
щоб усі українці, які npu– 
їхали сюди гврез Зудак, 
обов'язково реєструвались 
в нашій канцелярії, бо як 
ні, то втратять амєрикансь-
ке громадянство або його 
не дістануть! Лише при цій 
оказії Зудак 'міг би стяг-
нути з людей всю заборго-' 
ваність і дещо поповнити 
свою касу ..,. ,. 

— Е! Щ поети завжди 
фант азу ютр! — ще раз 
махнув рукою пан заступ-' 
ник голови. - Я думав, щЬ 
ви скажете щось npaKtue– 
не,а ви собі гецн робите. 

— Геци - гецами, але то 
має свій сенс, — підп”ер сс-
кретаря екзециіцаний ди-
рєктор. —: її нае, проиіу, то 
с-так: як тривога, то до Бо-
га! Ви побагили б, панове, 
яка маса нових глеків npu– 
була б нашим установам, 
скільки глядагів з'явило-
гя б раптом на імпрезах, 
якби наш дядько погув, що 
біда, хцо без вгіказки УККА 
ги Зудаку будс'буба!.. 

В цьому місці^ан прези-
дент лагідно перебив: 

— Панове, я.наших лю-
дей більше не страшив би. 
Вони наїлись, досить crpa– 
ху в таборах^ концентра-
ках, під бомбами і так далі. 
Як уже маємо вЩивати та-у 
ких трюків, ІЦ'О'ІХ тут npo– 
понус наш пост, to, замість 
гтрахинти людей, краще 
притягнути їх до громади 
якимись, скажемо, обіцян-
ками, заохотою . . . 

— Так! - вмить підхо-
пив секретар думку шефа. 
— Обіцяти КожнЬму патрі" 
отові золот'ий годинник, 
або кольорову1 телевізію! 

Пан заступник голови 
піднявся з крісла й позби-
рав свел папери: , 

— Я багу, що ца цьому за-
сіданні не один пост, а всі 
говорять, як АЬетй. Думаю, 
що ми належно вигерпали 
порядок дня і збори можна 
закрити. Моцнб! 

Заперєгень - не^ було . . . 
Тим більше,. ию кожний 
квапився прощати Старий 
Рік. 

І к є р 



Загальні щут 06'еднгіння Американсько" 
Українських Ветеринарних Лікарів 

Шкільні діти в Бруклині - на ялинку 
дітям залишенеє ft Евролі 

З Д А й Канади взяли участь! Як попередніх літ. так і 
у голосуванні коресподенцій-1 цього року діти, згуртовані в 

' СУМА і Українознавчій Шко-
лі в північному Бруклині не 
забули за своїх братів і се-
стер. які ще і посьогодпі nepe– 
бувають по таборах в Европі. 
Діти, хоч ще не д у ж е великі, 
з правді: JHM захопленням і 
терпеливістю збирали пожер-
тви, щоб на час післатн різд-
вяний даоунок , дітям залн-
шенців в Европі. 

Протекторат над збіркою 
обняв Центральний Комітет 
Об'єднаних Організацій пів-
нічного Бруклина. Батьки зі 
СУМА і Вечірньої Школи по-
могли збіркою коло церкви 

До наших Членів і Симпатинів! 
Проеямо дуже взяти масову участь 

у футбольних змаганнях 

УСН Ню йорн - Грецький С. К. і! 
^ за ЧАШУ ЗДА, 

в неділю, 30-го грудня 1962 р. 
"'' в год. 2:00 по пол. 

, ; иа грящі УКРАЇНСЬКОГО СПОРТОВОГО МАЙДАНУ, 
т і в цей cnbcftt дати повну моральну, піддержку на 

шій дружині у цих важких і рішальних 
І '. змаганнях. 
І УЖГ- УПРАВА УСК-у 

И м і м і м м н ' М ' ї і м м м м м м м м і м і м м м і 
І 9 Р П 

КРУЖОН ПРИЯТЕЛІВ ПЛАСТУ 
. в НЮАРКУ, Н. Дж. 

зайрршує все Громадянство на 

Традиційні 
КАРНАВАЛОВІ ВЕЧЕРНИЦІ 

^v-fffinr, 2-го лютого 1963 року 
в УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛІ 

^! J В НЮАРКУ. 
j Оркестра: Б. ГІРНЯКА, Вступ: 53.00 

ПРБЗЕОТЛда^ДШОТАНТОК 

ЗИМОВИЙ РАВТ 
в суботу, 

в і д б у д е т ь с я 

2-го лютого 1963 р. 
: в БАЛЕВШ ЗАЛІ 

VETERANS MEMORIAL BLDG., 
151 W. Jefferson - Detroit, Michigan. 

m 
Початок РАВТУ — год. 8:00 ввечері. 

ПРЕЗЕНТ АЦЮ "ДЕБЮТАНТОК 
год. 9:30 ввечері. 

Роман Барановський. заступ, 
голови — д-р Г. Лозивськвй. 
заст. голови на Канаду — д-р 
М. Прихіако (голова Канадій-
ського В : дділу) , секретар — 
д-р В. Помірно, скарбник — 
д-р В. Петрина, організацін-
ний референт — д-р Я. Дани-
лишин, бібліотекар — д-р Б. 
Ткачук, члени Управи — д-р 
Є. Богачевськнй і д-р І Ру-
давськнй. 

На головного редактора 
журналу „І. Л." переобрано 
д-ра Р. Барановського. 

У програму нарад увійшли 
організаційні справи, при чо-
му на перше місце внсунули-
ся питання ІП-го З'їзду Ук-

',', раїнськнх Ветеринарних Ліка 
рів. що відбудеться в 1963 ро-
ці у Клівленді під гаслом в1д-
пначення 50-л'ття від засну-
сання т-па українських crv 
-ситів ветеринірноТ меднцинг 
у Львові ..Ват”а". і с п т в я 
-огг-ur з в а н н я Наукової Кон-
'Ьоленції з ветерпнапною тс-
матикою в рамах НТШ абс 
УВАН в 1964 році. 

Одноголосно прийнято пос 
танову про надання почесно-
го члеі.'стпа двом колегам-се-
иьйорам, членам ОАУВЛ, п 
саме д-рові Євгенові Суховер. 
ському в Німеччині, КОЛИШ-
ньому основннкові і першому 
голові т-ва ,.Ватра" у Львов : 

та д-ров іОстапові Луткевиче-
ві у Дітройті, основннкові Т-ВР 
.Ватра' та членові тодішньої 

Управи. 
Належно оцінюючи важли-

ЕІСТЬ праці українських нау-
ковціп у Сарселі (Франція), 
що на сторінках Енциклопе-
дії Українознавства поширю-
ють у світі об'єктивну науко-
пу правди' про Україну. учас-
ннки Загальних Зборів nepe– 
велн збірку датків на потре-
би Наукового Товариства ім. 
Шевченка у Сарселі. Збірка 
дала 100 доларів. 

Відставанням нац1онально-
го гимну закінчено загальні 
: бори. 

Р Б. 

Зголошенпя дебютанток листовно: 
20021 Mackav. DETROlT 34, Mkh. 
Тел еф. 892-3115 

св. Д у х а . Р а з о м н а списки і 
коло церкви зібрано 3 244-50. 
5 того вислано д о 7краІнсь-
кої Медично - Харнтатнвної 
Служби 5 1 5 2 . 2 5 ; з того 5 60 
призначено для А в с т р і ї і 
1 9 2 . 2 5 вислано до Об'єднання 
Українських Жінок у Німеч-
чнні. Це с різдвяний дарунок 
від Громади північного Врук-
лниа. 

Збирали такі д іти: Ц ю п а 
Олександер, Ц ю п а М а р і я , 
Качмарська Віра, Сусол ,Ma– 
рія, Польна Наталя, Ящук 
Одя, Рибіцька Юлія, Кузбит 
Анета, Слабіцькнй Ігор. 

Батьки зі СУМА і Вечірньої 
Школи вчать своїх дітей л ю -
бнти і не забувати про своїх 
сестер і братів, котрим д о л я 
не позволила виїхати за оке-
аи і зажити кращим нормаль.' 
гнм життям. 

Б а т ь к и з Украінознаачої 
Школи не забувають також 
за потреби нашої 'Громади, 
якою під цю пору являється 
будова цілоденної парафіяль. 
ної школи. Кружок Родичів 
і-лаштував 24-го листопада 
1962 р. Забаву і весь чистий 
дохід в сумі S зЬо жертвувлв 
на будову парафіяльної шко-
ли при пар. св. Д у х а в Брук-
лині. Я . 3 . 

Є Міктець Інженер Мілтон 
Ділено .а "ЇКфгопену, Массачу-
"от, ішявив, що поні КенпедІ 
ще в жовтні передала йому, 
довгий зуб кита, щоб на ньому 
вирізьбити Президентську пе-
чатку. бо перша леді хотіла пр-
дарувати той зуб Президентові 
як різдвяний подарунок. Він 
витратив на працю коло цього 
зуба 240 годин, але не сказав, 
що взяв за цю працю. 

ЗВОРИ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

НЕДІЛЯ, 
30-го ГРУДНЯ 1962: 

ІІІАГОН, Па. Яї Річні Мара 
В-ва „Вільна Украша". Відд. 
386. в год. 1:00 по пол., в ,цер-
ковній залі, при 375 Кларк 
вул. Всі члени а зобов'язані 
прибути на Збори, на яких бу-
де вибір нової Управи на 1963 
рік. Згідно з статутом В-ва, 
відсутній на Зборах підлягає 
карі. - А. Попов, ескр.; Д. 
Кучмак, предс. 

ВІВТОРОК, 
1-го СІЧНЯ 1W3: 

Остерігають проти газардової їзди 
Шнкаґо. — Крайова Рада , ку з Новим Роком може зги-

Всзпекн передбачає, що в нути від 420 до 480 осіб, як-
автовях катастрофах під час 1 що автоводії не будуть обе-
довшого кіиця тижня у зв'яз-1 режні під час їзди та будуть 

їхати в п'яному стані а недо-
зволеною швидкістю. Під час 
різдвяних вакацій згинуло в 
автових кат астрофах 646 
осіб; в пожежах згинуло 121 

осіб, а в інших нещасливих 
випадках 129. отже разом — 
869 осіб. Жертви пораховані 
від 6-ої год. ввечері в a'HTHH– 
цю до півночі з вівтірка на 
середу. 

і 

тільки 5 4.4Q зд 1,000 

з пересилкою 

ВІЗИТОВІ КАРТКИ 
(BUSINESS CARDS) 

Зміст і належність прошу 
слати 

ROMAN 1WANYCKY 
2883 Wilkinson Avenue 

BRONX 61. N. Y. 

яеИ ВОСГОН. Маое. - РІЧНІ 
Т-па їм. М. Грушевського, 
3t4, в год. 3:00 по пол., в за 
лі української кат. церкви св. 
Юра, при 162 Tyler.St– Н в п с ь 

рядку нарад: звгш Управи, 
Коїгтр. Комісії та вибір нової 
Управи на 1963 рік Просимо 
всіх членів прибути на Збори, 

- І. Назар. предс.; В. Ганчар, 
секр. 

АРКАДІЯ ОЛЕНСЬКА-ПЕТРИШИН 
ВИСТАВА ОБРАЗІВ 

3-19 січня 1963 р. 
BODLEY GALLERY, 223 Е. 60th Street, N.Y.C. 

ПОЩО ТРАТИТИ ЧАС 
НА ПИСАННЯ А Д Р Е С ? 

ПЕЧАТКА 
АДРЕСОВА S лінії 

з пересилкою - JkOO 

ТІЛЬКИ 
ДОЛ. 

SAVINGS ft LOAN 
ASSOCIATION 

1935 W. 51ST STREET. CH1CAG0 9. i l l . ?Rospett 8 5800 

Т6-го ЛЮТОГО 1963 p. у великій залі МАНГЕТТЕН СЕНТЕР. 
прп 34-ій вул. і 8-ій Ев^вІ в ЯЮ ЙОРЕУ 

ВІДБУДУТЬСЯ -;-

ВЕЧЕРНИЦІ 
ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ" 91 

Як щороку, відбудеться на них - ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕБЮТАНТОМ, 
започаткована й заініціована cawe Вечерниіі,ями „Червоної Калини". 

Зголошення ВП. ДЕБЮТАНТОК приймає вже тепер. 
або ОСОБИСТО; 

кожної п'ятниці, в год. 6:30-7:00 веч. 
L І. в домівці „ПЛАСТУ, при 144 Second Ave., 

Tel SP 6-0336 New York. N. Y. - Tel.: YU 2-4530 

З великим сумом ПОВІДОМЛЯЄМО 
Рідних, Приятелів та Знайомих про ненадійну 

смерть нашого Дорогого 

МУЖА, БРАТА і БРАТАНКА 

чіп. Л. 
Інж. Петра ЯРОСЕВИЧА 

І який відійшов на вічний спочинок 
дня 21-го грудня 1962 року в Торонто — Канада. 

Похорон відбувся дип 24-го грудня 186? poitv. з нгрКші 
св, о. Мяколая, іга цшпиар ІТросплкт — Торонт 

В глибокому смутку: 
.МАГІЯ — дружина 
ІВАННА ЛКВИЦЬКА ,— ач-тря я родтгчоїо 
о. ПОСИП І ВОЛОДИМИР - брати з родиною 

В і.р:ио 
ІВАНИА СКОП ЛЯК - тітка з родиною 
Ьіж. БОГДАН СОВОЛТА — шваї'рр з родиною 

ти дальша Рідня. 

ш 

1'9втччштямшФвщ.щмчч,чщлчччччччччтчччщч, 

J. PEL EN SKY 

в А т ь к и і з в ' я х а т ь а л м о д о д у ВАШИХ Д І Т Е П 
З НАЙСТАРШОЮ, НАИБІЛЬЦЮЮ Я НАЛБЛГАТШОІО 
УКРАЇНСЬКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЮ У С Т А Н О В О Ю ПОЗА 
ЛЮКАМИ БАТЬКІВЩИНИ. ЯКОЮ Є У К Р А Т Я С Ь Г Л І И 
Н А Р О Д Н И Й С О Ю З , ЩОБ ЗЛИЕВїШТИ Ш К Р Л Ш Л 
І У Д У Ч Н І С Т Ь . A 1LA11HH ГРОМАДІ У ВІЛЬНІМ СВіТІ 

НОВОГО СТВІЛОМОТО ЧЛЕНА І 

ЛИСТОВНО: 
ВП. Пані ХРИСТИНА НАВРОЦЬКА 

89-22 Springfield Blvd. - Queens village 27, 

Увага! Шинаґо! 
Повідом.”ясмо вс̂ х Членів 

ОСЕРЕДКУ ім. М. ПАВ.ТУИПСОВА 
в ШИКАГО, що 

вівторок, 1-го січня 1963 р. 
в год . 2 : 0 0 по п о л . 

п Домі (УМ-А 
в і д б у д у т ь с я 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
нашого ОСЕРЕДКУ. 

У 

РІЧНІ 

І 685 Springfield Avenue 
j NEWARK, N. J. ES 5-2467 

Jewelry and 
Gifts 
ПО ЗНИЖЕНИХ 

ІДШАХ 

4 
S ^ s ̂  
5 У 
M l 
Г 

Великий вибір на СВЯТА та інші НАГОДИ: 
ПЕРЕД 
Правдивих КОРАЛІВ 
ПЕРСТЕШВ з брилянтами 
ПЕРСТЕЬПВ з кольоровим камінням 
ГОДИННИКИ тутешні й швайцарські 
Імпортовані КРИШТАЛИ 
Золоті БРАСЛЕТИ, "Charms" і Нашийники. 

ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

у США 
у зв'язку Із закінченням 1962 року прнгадус. що всі по-
жертпн на Академію можуть бути відтягнені з сума до 

оподаткування (TAX EXEMPT). 
Просимо складати пожертви на потреби Академії для: 

1. підтримки наукової та видавничої діилмин-гн Академії; 
2. праці Музею-Архіву та бібліотеки. і 
3. сплата боргу 1523.500) за будинок Академії. 

Всі жертводавці одержать посвідки щх) пожертву, яку 
можна відтягнути від річного оподаткування. 

Адреса Академії: 
THE UKRAINIAN ACADEMY of ARTS and SCIENCES 
in the U.S., inc. 
206 W. 100th Street - New York 25, N. Y. 

'if 

ПОВЩОМЛЕННЯ 
Д-р Остап Б А Р А Н 

1-го СІЧНЯ 19вЗ року 

- переносить лікарську ординацію 
до свого дому: 

219 East 12th Street - між 2-3 Евенями 
NEW YORK C1TY 



ПРОДАЖ ДОМІВ 
в АСТОРП. 

-3-6-род. і більше, муровані до -
ми. Ціна від 520.000 вгору. 

ACTION REALTY 
34-05 Broadway 

Astoria, Long Wand, N. Y. 
Tel.: AS 8-1880 

Питати: Mr. D. Kulynych , 

w ш ДО ВІЛІАПМУ 9 
MANHATTAN - West Skk 

83rd 40 W. 
До винайму свіжо - відновлений 

іу2 — 2-кімнатннй 
АПАРТАМЕНТ, 

близ. Central Park West. Вільні 
'від січня. Голоситнсь до п. Сема 
до год. 4:30 по пол. Вечорами 

кликати цілий тиждень: 
ТВ 7-3384 

американського в і й с ь к а у 
Франції. Коли большеникн хр-
тіли аігслати його до Совлтів 
до шпигунської ШКОЛИ. ВІН ВІД-
мовнвея. .пірнав я ними та -
зголосився до ф р а м цузькнх 
військових властей, nponouyto– 
чн їм свою службу в розвідці. 
На доказ свого досвіду в цій 
справі — він покликався на 

ft SERVICE DIRECTORY ft 

На РІЗДВО ч 
І СВЯТОЧНІ ДАРУНКИ 

пробуйте АНТИКИ 
VAMP'S CAMP 

222 Atlantic Avenue 
(Corner Court Street) 

Brooklyn - MAln 4-6703 
По полудні і вечорами. 

JOSEPH RUTKOSKJ 
WINES A LIQUORS 

"When your spirits are low" 
Комплетний склад домашніх та 
імпортованих вин і лікерів. Хо-
іоджепі вина 1 шпмпапи. Замов-
ляйте на СВЯТА тепер. Опа-
коване на дарунок від пляшки 
до пачки". Доставляємо на всі 

нагоди. 
Кликати: SUnset 5-2644 

2484 Меліси Road 
Bcllmore. L І. 

- ЕНТУЗІЯСТН ЛЕЩАТ -
Ваша голошиї кватмра 

JOE R1TTER SK1 SHOP 
1846 BROADWAY 

(betwen 60th A 61st Streets) 
Великий вибір лещетарського 
инряду й одягу. Всі оплати тур, 
щоденно, тижнево, вкл. інструк-
ції. ВИПОЗИЧЕННЯ - череви-
іш, дерев'яні 1 металеві лещата. 

JU 2-2833 

свою шпигунську роботу В КР-
ристь Москва. Французи з Mte– 
ця арешту вали "tore І ftOaiy'fJft^" 
знть 20 років в'язниці. 

С О RS О 
БЕЗІІКРЕРИВНІ Т А ф Ц . 

2 гарні оркестри. Присмна 
атмосфера. Всіх запрошуоть-
ся. В неділю програма — 4 
по пол. до закриття. В четвер 

„Година Шамшша". 
CORSO 

205 Е. 86th S t , New York 
Відкрито: четв., п'ят., субота 
в год. 8:0Q веч.; в неділю 

в г о д 4:00 00 пол. 
SA 2-9332 SA 2-9607 

НОВИЙ і УЖИВАНИЙ 
одяг 

відповідний на вяснлку 
до ЕВРОПИ. 

Чол. убрання (уж.) від 5 8.00 
Чол. убран. (нові) ВІД 1500 
Чол. плащі ( у а О в і д . 8-00 
Чол. плащ) (нові) ВІД 15.00 
Жін. плащі (нові) від ЇМ 
Жін. дошевики (нові) 

від 0 0 
Жін. суконки (шовк, 

вовна) від М І 
Муж. 100 9І вовняні 

штани (уживані) від 4 0 0 

Szabodi de Lux 
1575 3rd Avenoe 
(bet 88th di 89th Streets) 
NEW YORK CTTY 

TR 6-7460 
Відкрито: 

від 10:00 рано до 7:00 ве”Ву 
від понед. до суботи вкл. 


