
ПРЕЗИДЕНТ ВИМАГАЄ 
С К А Р А Н Н Я СИСТЕМИ 

МГРАЦШНИХ КВОТ 
У ЗВЕРНЕННІ ДО КОНГРЕСУ ПРОПОНУЄ, ЩОБ 
ДОПУСКАТИ ДО ЗДА ЧУЖОЗЕМЦІВ БЕЗ ОГЛЯДУ 

НА КРАШУ ЌНЬОГО ПОХОДЖЕННЯ 

СССР використовує дебати в Раді Безпеки 
ОН для атак проти ЗДА 

Об'єднані Нації — Пред-
ставннк Совстського Союзу в 

Вашингтон. `— Президент 
Кеннеді звернувся до Конгре-
су а пропозицією перевести 
протягом найближчих п'яти 
років скасування обов'язую-
чоі досі системи іміграцій них 
квот. Ці квото, що їх засто-
совувано в допусканні нових 
іміґрантів до ЗДА почннаю-
чи від 1024, мали б бути ре-
дуковані по 20 відсотків кож,-
вого року протягом п'яти ро-
ків аж до їх Повного скасу-
ваввя. Таким чином була б 
скасована перестаріла, базо-
вана ще на переписах насе-
лення 1020 року система, яка 
дуже часто в несправедливий 
спосіб обмежувала іміграцію 
з південних країн Европн і з 

' Азії. Найбільш упослідженою 
з того погляду країною була 
Італія. В урядових колах оці-
нюють, що теперішня іцоріч-
на іміґрацінна квота з Італії, 
яка становить пересічно 5 500 
осіб, збільшиться до 16 000 
осіб в кожному із., п'яти нас-
тупннх років. Переданий на 
розгляд Конгресу новий уря-
довнй законопроект передба-
час евентуальну річну імігра-
цію з усіх позаамернканськнх 
країн світу в кількості 165-
000 осіб. Вовн мали б одер-
жуватн дозвіл на іміграцію 
до ЗДА і поселення в цій 
країні без огляду на країну 
їхнього походження. Разом з 
тим Президент запропонував 
Конгресові, щоб скасувати до-
теперішні расові, обмеження у 
відношенні до осіб азІйсько-
го походження. Вирішальним 
критерієм в д'опусканні НОВИХ 
іцігрантіђ, ффДА.хввт б б ў 

тя їх професійні здібності І 
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вишкіл, які уможлнвлюва-
лн б їм знаходити чнмскор-
ше відповідну працю у ЗДА. 
Зокрема новий закон дозво-
ляв би — поза річною квотою 
— і без кількісного обмежен-
ня на в'їзд до ЗДА батьків 
американських громадян і ре-
зндентів Західньоі Гемісфе-
рн, які'після 1052 року здобу-
ли свою незалежність, зна-
чнть — Ямайки, Трінідаду і 
Тобаго. В політичних колах 
Вашингтону вважають, що 
Конгрес буде поділений у 
своєму ставленні до нового 
Презндеитового законопроск-
ту, бо багато включених в 
нього постанов і вимог с кон-
троверсійні і тому немає ве-
ликих надій на те, щоб цей 
законопроект був схвалений 
ще цього року. Президент 
Кеннеді, що, як відомо, є ав-
тором публікованої 1058 ро-
ку книжки п. н. „Нація імі-
грантів" і який сам є нащад-
ком іміґрантів ірландського 
походження стверджує в сво-
сму супровідному зверненні 
до Конгресу в справі нового 
законопроекту, що під сучас-
ну пору є пекуча потреба для 
уведення нового іміґрацінно-
го закону, який, служив би 
національним інтересам і від-
бввав би в усіх своїх поста-
новах принципи рівности і 
людської гідности, що їх аме-
риканська нація бажає засто-
совуватн й обороняти. Опра-
цьоааний урядом законопро-
скт президент Кеннеді пере-
слав на руќн спікера Палати 
Репрезентантів Джана В. 
МекКормека 1 віце. і презм-
дента Джансона. 

Расові заворушення 
закінчилися договором 
Вашингтон. — Довготривалі 

і бурхливі расові' демонстра-
ціі і заворушенќе закінчили-
ся у вівторок 23-го липня ц. 
p., підписанням Договору між 
репрезентантами міста і про-
відннкамн негритянського на-
селення, який запевнюс нег-
рам поступові` здійснювання 
расової інтеграції в громадсь-
кому і публічйо`му житті цьо-
го міста. Досягнено порозу-
міиня щодо цього договору по 
72 годинах (федеральної ін-
тервенції, веденої з ініціятнви 
і під проводом генерального 
прокуратора Роберта Ф. Ќєн-

в Кембрідж, Мд., 
між містом і неграми 

неді Провідники негритян-
ського населення цього міста 
зобов'язалися припинити ан-
тисегрегаційні д є м онстрації 
н е г а й н о ..на необмежений 
час". Відбулося підписання 
цього договору у бюрі гене-
рального прокуратора ЗДА у 
Вашингтоні. Водночас із цим 
повідомляють із Чарльзтону 
в Південній Каролайні, що 62 
місцевих купців погодилися 
перевести інтеграцію в їхніх 
крамницях, щоб таким чином 
вплинути на припинення ра-
сових демонстрацій також і 
в цьому місті. 

Край 
Колишні$ службовий Американської 

ово} Агенції Безпеки втік до СССР 
Москва. — Московське ра-1 канця арабського походжен-

діо й газети подали повідом 
лення, що колишній службо-
вик високозасейреченої Аме-
ржсанської Крайової Агенції 
Безпеки втік дО Совстського 
Союзу, нібито „розчарова-
ннп" і „обурений" амервкан-
ською шпигунською активні-
стю на Середньому Сході. 
Представники Департаменту 
Оборони у Вашингтоні заяви-
ля у ав'язку Із цим повідом-
ленням, що в даній справі 
йде про службовця названої 
агенції Віктора Норріса Га-
мілтона. який був звільнений 
із служби чотири роки тому 
з психіатричних причин, бу-
дучи у той час „на краю ду-
хового заломаняя". Повідом-
ляючи про втечу до СССР, 
московські ‚‚Ізвсстія" надру-
кувалн його відкритий лист, 
в якому 44-літній Гамілтон 
розкриває себе, як „амери- інформації 

ь.я" з оригінальним прізви-
щем Гіндалі і виявляє, що він 
був ґрадуантом Американсь-
кого університету в Бейруті 
у Ливані і що він одружений 
з і. мери канною. В дальших 
своїх ревеляціях Гамілтон го-
рорить, що він був примуше-
ний зрезигнувати з праці у 
Крайовій Агенції Безпеки і 
не міг потім знайти ніякого 
зайняття, бо не дозволяло на 
це Еф-Бі-Ай. Не маючи змо-
ги одержати праці, він переї-
хав в якусь ближче иевизна-
чеку країну Европн і звідти 
переїхав до СССР і попросив 
там право політичного азилю. 
В департаменті оборони заяв-
л?ють. що Гамілтон не знав 

всупереч його тверджен-
ням — ніяких секретних аме-
рнканських кодів і мав тіль-
ки доступ до менше важливих 

В А М Е Р И Ц І "N 

Об'єднаних Націях, Микола 
Федоренко, забравши в мин. 
вівторок 23-го ц. м. слово на 
Раді Безпеки, що дебатує над 
скаргою 32-х африканських 
держав проти Південно-афри-
папського Союзу і Португа-
лії, різко накинувся на Аме-
рику й інші країни з НАТО, 
які ніби підтримують Порту-
галію в її колоніальній полі-
тнці. Зокрема він атакував 
Спільний Господарський Ри-
нок, який ніби не допускає до 
вільної торгівлі африканські 
країни, та Західню Німеччн-
ну й Еспанію за її військові 
достави для Португалії. Федо-
ренко домагався, щоб прого-
лосити економічний і політнч-
ний бойкот Португалії, при-
пинити не тільки достави 
зброї для Португалії, але вза-
галі ввесь торговельний об-
мін з нею та не допускати до 
своїх портів португальських 
кораблів. Все ж, Федоренко 
виголосив тільки таку пропа-
ганднвну промову, а не зго-
лоснв ніякої конкретної резо-

люції, здаючи собі справу, що 
вона не знайшла б 7-ох пот-
рібннх голосів ‚‚за" в 11-член-
ній Раді Безпеки. Над скла-
денняи відповідної резолюції, 
що дістала б таку вимагану 
більшість голосів, нараджу-
сться комісія африканських 
країн. Найраднкальиіше ста-
новиіце зайняв у листі до Ра" 
ди Безпеки Ганський прези-
дент Кваме Нкрумах. ЗДА 
заявили, що підтримають ре-
золюцію, яка заборонятиме 
Португалії к о р и с т уватися 
зброєю, що її постачають їй її 
союзники для воювання про-
тн тубільців в афрнканськях 
колоніях. 

є У Південному В ' є т н а м і 
схоплено в битві з комуністнч-
ннмн партизанами в минулу су-
боту вперше автомати совст-
ського виробу З'1944 року. До 
цього часу комуністичні парти-
занн користувалися тільки ста-
рою зброєю ще з часу індо-ки-
тайськоі війни. Знайдена тепер 
новітня совстська зброя діста-
лась до комуністичних парти-
заніп або безпосередньо з СС-
СР, або почерез комуністичних 
китайців. 

ються використати сучасний І рисѓовўе для дальшої кампа-
совстсько - китайський с п і р нії проти СССР, як ніби зрад-
для „здійснення леліяної аме- яика ідеалів Маркса - Леніна. 

У Західній Німеччині засуджено трьох 
шпигунів на службі СССР 

Проф.Я. Б. Рудницький найменований 
членом Королівської Комісії Двомовности 

в Канаді 
Оттава. (Р. Л. Хом'як). — Рудннцького, є ще поляк 

В понеділок 22-го липня ц. р. Павло Вишияскі, професор 
прем'єр Пірсон повідомив про Університету з Оттави. Ство-

, , л - рення Комісії було виконай-
створення окремої 10-членноі н я м ОДНОІ 3 п е р е д в н б о р Ч и х 
федеральної Королівської Ко- j обіцянок ліберального уряду, 
місії для справ двомовности і Завдання Комісії будуть сту-
двокультурности Канади, в дії мовного і культурного ста-
склад якої увійшов і відомий, ну і відношення в Канаді та 
український науковець і ав- відповідні рекомендації для 
тор, голова департаменту розвитку конфедерації на ба-
слов'янськнх студій у Мані- зі рівного партнерства між 
тобському університеті проф. j двома основними, англ ійсь-
д-р Ярослав Б. РудннцькиЙ. кою і французькою расами, в 
Співкерівннкамн Комісії є узглядненням вкладу інших 
англієць і француз, а її чле- етнічних груп в розвиток Ка-
ном, кри4"':;уіфвнгдіг профгЦгадя.' '""-

Тиждень Поневолених Націй відзначено 
також у Каліфорнії 

Лос Анджелес. (І. Ов.) —j кий. Головну промову вигодо. 
Як у багатьох інших містах і сив д-р Гео Крамер і її темою 
стентах, так і в Каліфорнії j були поневолені московським 
поодинокі громади відзначи- j комунізмом народи і їх бо-
ли Тиждень Поневолених На- ротьба за волю, 3 коротким 
цій відповідними імпрезами і словом виступав відомий ав-
церемоніямя. В і д з н а ч ення тор синдикованої колюмни в 
цього Тижня в Лос Анджелесі 
відбулося в неділю, 21-го 
липня, в залі Українського 
Народного Дому та в прияв-
ності понад 600 представни-
ків від пірмсніп, естонців, ма-
дярів, латвійців, латишів, ру-
мунів і українців. Були та-
кож американські представ-
ники та преса. Між прнявни-
ми були священики, між ними 
й два українські душпасгирі 
— від католицької парафії о. 
М. Колтуцький та від одної 
з православних о. П. Масвсь-

пресі Тод. У мистецькій про 
грамі виступали співаки і спі-
вачкн багатьох иаціональнос-
тей. Нйбільше одушевлЄння 
Биклнкували виступи україн-
ського хору „Кобзар" під ди-
ригентурою п. Вол. Божнка 
та виступи 16-літнього мадяр-
ського піяніста і 8-літнього 
скрипаля. Під час імпрези її 
організатори поширювали ду-
же добре зредаговані летюч-
кн і журнали з матеріалами 
про поневолені нації та їх бо-
ротьбу за волю. 

Тиждень Поневолених Націй в Питсбургу 
буде відзначений в неділю 28-го липня 

Ш У Федеральному суді у 
ГіруклнііІ. Ню` Яорк, розпоча-
лась розправа проти двоїх шпи-
гунів в користь Оовстів, які на-
звали себе Робертом Балчом і 
Липою Глрбер: хоч доказано, 
що це фальшиві призвища, про-
те вони не виявили свосі дійсної 
тотожности. IX арештовано 2 
липня у Вашингтоні у зв'язку з 
шпигунською аферою Івана 
Єгорова з секреТарІяту Об'сд-
наних Націй `І -̀Його дружини 
Ллексалдрн. СУДДЯ признав о-
бороні право нредставити до 20 
серпня ц.р. застереження проти 
Акту оскарження та визначив 

в Об'єднаних Націях Лдлей Сгі-
вснсон прийняв делрґацію му-
рянів, які демонструппли перед 
будинком американської деяе-
гації п ОН у Ню Порќу проти 
ніби-то байдужности Америки 
до біло-расовоі політики в ПІв-
дснно-Афрнкпнському Союзі та 
до колоніяльної політики Пор-
тугалії в Анголі в Африці. Між 
тими делегатами був муринсь-
кия журналіст Вільям Ворті.я-
кий двічі не послухав Держав-
ного Департаменту та на влас-
ну руку поїхав до комуністич-
ного Китаю і на Кубу. Його за-
судяля потім на рік в'язниці за 
нелегальний в'їзд до Америки 

1 беа шшшорту. 

Пнтсбурґ. -X Величаве відзначення Тижня Поневолених 
Націй у Питсбурґській метрополії, заповіджене на минулу 
неділю. 14-го ЛНТіня, не могло відбутися з уваги на зливний 
дощ у тому дні. Перенесено це відзначення на неділю 28-го 
липня із запланованою раніше програмою, в якій окрема 
увага буде віддана справі переслідування комуно - московсь-
ким окупаційним режимом у поневолених ним країнах релігії 
і Церкви та церковних владик. Цю частину програми харак-
теризує ця фотознімка, на якій бачимо керівників і учасників 
заплянованої манір^естаціі з портретами владик-мученнків 
На фото стоять (зліва): директор Української Радіопрограми 
в Питсбургу та один із організаторів і керівників маніфестації 
інж. Михайло Комічак з портретом митрополита Василя Лип-
ківського; Павло Казімер з портретом литовського єпископа 
Матуліонуса; єпископ римо-католицької Питсбруґської діс-
цезії Джан Райт з портретом митрополита-ісповідника Иоси-
фа Сліпого, та голова Питсбурґського Комітету Поневолених 
НаДІІі ьомішеаер М-ЄКҐренді з портретом кардўна,та Иіндгаяті. 

Комуністичний Китай проти заборони 
дальших атомових детонаімй 

Гонг Койѓ. — Комуністнч-
ний Китай одверто виступив 
проти теперішніх переговорів 
ЗДА. Британії і СССР у Мос-
кві в справі заборони даль-
шнх ядрових експериментів. 
Китайські комуністи виразно 
заявляють, що вони не будуть 
повинуватись такому догово-
рові та що вони не припинять 
своїх старань — осягн ў т и 
власну атомову зброю. Ки-
тайський уряд проголосив за-
яву через радіо, в якій оскар-
жнв ЗДА, що це вони стара-

риканської мрії — перешко-
дження Китаєві, щоб він став 
потугою, яка могла б опср-
тись атомовому шантажеві". 
Цей комуно-китайськяй кому-
нікат закидає Америці, що во-
на старається за припинення 
ядрових детонацій не з гума-
нітарних причин, а задля „по-
ширення американського ато-
мового зброєння, завдяки яко-
му Америка хоче встановити 
імперія дієтичний порядок саі-
ту". Московську конференцію 
в справі припинення ядрових 
експериментів Пейпінг вико-

Бонн. — У Федеральному 
суді в Карльсругс закінчн-
лась у вівторок 23 ц. м. судо-
ва розправа трьох німців, чле-
нів західньо - німецької цен-
тральної розвідчоі агенції, які 
від 1953 року були одночасно 
совстськнмн шпигунами. Ци-
ми німецькими зрадниками-
Шпигунами були 65-річний 
Ганс Фельфе, 61-річиий Ганс 
Клеменс і 60-річний Ервін Ті-
бель. Всі вони належали ко-
лись до нацистської розвідної 
служби і після того перейш-
ло до розвідчої агенції, на чо-
лі якої став кол. нацистський 
генерал Райнгард Гелен. 
Ганс Фельфе дістав у засуді 
14 років важких робіт, Ганс 
Клеменс 10 років, а Ервін Ті-
бель, який був їх кур'єром, 
три роки. Крім того сконфіс-
ковано їх маєток, рівноварт-

ний 80.000 дол., що їх діста-
лн від большевнків за шпи-
гуяську роботу. Найвища ка-
ра в Західній Німеччині за 
злочини державної зради і 
шпигунства є 15 років в'язни-
ці. Фельфе і Клеменс призна-
лнсь, що вони видали боль-
шевикам коло 15.000 доку-
ментів, зрадили їм 95 захід-
ньо - німецьких аґентів, що 
працювали проти СССР і 
впродовж 10-ти років поста-
чали большевнкам усі тяжне-
ві звідомлення, що їх робила 
німецька центральна розвідча 
агенція у підсумках своєї 
праці. Суддя ствердив, що 
вони зробили величезну ШКО-
ду справі безпеки Західньоі 
Німеччннн та всісї Західньоі 
Европн. Вся організація Ге-
лева мас бути радикально 
з реорганізована. 

Мадярќ вірять, що СС6Р відкличе свої 
війська та що Румунія зверне Семигород 

? Будапешт. — Мадярщина 
залита тепер п о л і тичними 
плітками, в які всі вірять: що 
Совєтськин Союз в найближ-
чому часі відкличе з Мадяр-
щини всі свої війська, що 
уряд Яноша Кадара скасує 
дротяні застави й поліційні 
стежні вежі на кордоні в сто-
pofey Австрії та що Румунія 
з'верне Мадярщині Семигород. 
Комуно-мадярськнй уряд офі-
ііійно заперечив тим поголос-

кам, проте люди, які це ві-
рять' комуикягичнам- Комуні-
катам ані інформаціям, так 
само, як на вірять їх в усіх 
комуністичних країнах, вба-
час в тому запереченню якраз 
потвердження згаданих пого-
лосок. Недавні відвідини Яно-
ша Кадара в Москві поясню-
ють саме приготуваннями до 
ВІД'ЇЗД}' совстських військ, які 
бережуть тривкостн комуніс-
тичного режиму на Мадяр-
щині. 

В Записках НТШ вийшла праця д-ра Теодора 
Мацькова про Івана Мазепу в світлі 

німецьких джерел XVIII ст. 
Мюнхен. — В Записках На-

укового Товариства ім. Шев-
ченка, як Їх 184-ий том. і в 
:ерії Праць Історично-філосо-
фічної Секції й у мюнхенсь-
чому видавництві .‚Україна" 
іийшла нова праця про Ма-
:епу українського історика, 
гепер професора - асистен т а 
Чкронського університету у 
іДА д-ра Теодора Мацькова. 
Ця праця п. н. ‚‚Мазепа в світ-
ті сучасних йому німецьких 
іжерел" стосується дуже важ-
гивого в українській історії 
іеріоду боротьби Гетьмана 
вана Мазепи за звільнення 
І"ПІД московського поневолен-
ія, і в її основу лягла днсер-
`ація автора п. н. „Українське 
созацтво в світлі яімецьної 
іітератури першої половини 
СУП сторіччя ", подана ним 
ta здобуття титулу доктора 
іа філософічному факульте-
гі Університету Погана Воль-
анга Гете у Франкфу'рті над 

Майном в 1950 р. На підставі 
джерельних і новопознахо-

дженнх вже останнім часом 
матеріялів в архівах і бібліо-
теках Австрії. Швеції і ЗДА 
автор дас переглад німецьких 
джерел до історії України й 
мазепннського р'уху — пові-
домлень тогочасних часописів 
і журналів, мемуарів та ін-
ших матеріялів. Доповнена 
ця важлива праця англійсь-
ким резюме і передруком важ-
ливішнх матеріялів. між ни-
ми Й листа Мазепи до цісаря 
Иоснфа І. і звідомлення того-
часних австрійських і німець-
ких дипломатів. Повідомлен-
ня про нову працю д-ра Т. 
Мацькова появилися в дея-
ких американських газетах, 
між ними в ‚‚Акрон Бікон 
Джорнел" з 25 травня ц. р. 
Крім цій праці д-р Теодор 
Мацьків опублікуваі мин. ро-
ку у відомому німецько-авст-
рійському науковому журналі 
‚‚Архів фюр Культурґешіхте". 
том 44, № 3, стор. 560-566 
свою розвідку п. н. ‚‚Княжий 
титул Мазепи в світлі його 
листа до цісаря Иоснфа І". 

ДІН PACK ПОЛЕТИТЬ 
ДО МОСКВИ ДЛЯ 
РОЗМОВ ПРО ПАКТ 

НЕАГРЕСІЇ 

-`І 

Москва. — У вівторок 23-го 
цього місяця продовжувались 
наради між ЗДА, Британією і 
СССР у справі договору про 
заборону ядрових детонацій та 
про дальші можливості від-
пруження східиьо - західньоі 
атмосфери. За твердженням 
західніх обсерваторів у Моск-
ві американському й брнтій-
ському дипломатам вдалося 
переконати большевнків. щоб 
вони безпосередньо не в'яза-
ли атомового договору з по-
літичннми проблемами, таки-
ми, як пакт неаґресії між дер-
жавами Північно - Атлантій-
ського пакту (НАТО) і кому-
ністнчного бльоку під кермоќ` 
СССР, зорганізованого у так 
званому Варшавському пакті 
Зате західні дипломати буцім-
то обіцяли, шо у випадку па-
пафування, еебто підписання 
ініціялами, атомового догово-
пу. негайно почнуться перего-
пори про інші справи, як лгя-
даний пак неаґресії та проб-
іема Німеччини. На четвер 
15-го Ц. м. заповіджсно приїзд 
to Вашингтону американсько-
"О делегата на московськіЃ; 
конференції, Аверслла Гарри-
мана. Він мас звітувати не ті-
льки про атомову конферен-
цію, але й саме про хід роз-
мов у справі пакту неаґресії 
між Сходом і Заходом. Ці йо-
го підсумки політичних роз-
мов у Москві стали б базою 
іля негайної консультації з у-
сіма іншими членами НАТО. 
заінтересованими в цій спра-
ві. Вирішним є становище За-
хідньої Німеччннн, яка рішу-
че -противиться всякій -угоді 9 
Совстамя, яка посередньо чи 
безпосередньо затверджувалг 
б поділ Німеччини та внзна-
пала Східню Німеччину, як о-
крему державу. Американсью 
й бритійські дипломати шу-
кають такої формули, яка за-
довольнила б обидві сторони 
— Совстський Союз і Західню 
Німеччину та була б підмін-
кою формального східньо--'я-
хіднього пакту неаґресії. Для 
переговорів у цій справі ви-
Тхав би до Москви державний 
секретар Дій Расќ, чи пак А-
верел Гарриман вернувся б до 
Москви в товаристві держав-
ного секретаря Расќа та де-
леґації сенаторів. Дін Расќ 
парафував би втомоввй дого-
вір від імени ЗДА. Однак уро-
чисте підписання того догово-
РУ буде можливе твердять 
коментатори — щойно після 
того, як виготовлений і пара-
фований текст договору буде 
пред'явлений спершу 17-члсн-
ній конференції роздЛросння 

у Женеві. Вона мас віднови-
тися — після довшої перерви 

І— 30-го липня ц. р. Але за 
і іншими газетними тверджен-
іиямн — не є виключене, що 
атомовнй договір парафують 
від ЗДА. Британії й СССР А-
верелл Гарриман, лорд Гейлс-
гсм і Громико, а Дій Расќ та 
бритійськнй міністер закор-
донних справ лорд Гюм під-
пишуть його у Москві. А втім, 
не замовкли поголоски про 
конференцію „на вершинах" 
у зв'язку з цими західньо-
східнімн розмовами. В цій 
справі запитувано в бритійсь-
кій палаті громад прем'єра 
Геролда Мекміллена. Він не 
заперечив, але й не потвердив, 
що у вересні на Генеральній 
Асамблеї Об'єднаних .Націй у 
Ню Иорку стрінулись би пре-
зидент Кеннеді, Хрущов і він. 
Мекміллен. 

Тим часом уперше виявле-
но деякі подробиці атомового 
договору. Головні його пос-
тановн такі: забороняється 
переводити ядрові детонації в 
повітрі, в сферичному обширі, 
на землі та на широких Во-
дах; договірні сторони зобо-
в'язуються не сприяти ядро-
пим експериментам інших 
держав та не брати в них уча-
сти; визначується докладно 
можливості підземних детона-
цій для мирних цілей; внзна-
чусться спосіб, як договірні 
члени можуть виповісти цей 
договір, коли будь - котра до-
говірна сторона порушить до-
говір, або будь-котра держа-
ва. що того договору жџ під-
ппхала, переводятнмо такі яд-
рові експерименти, які будуть 
загрозою для безпеки дого-
вірннх сторін. 

У спільному совстсько - ма-
дярському комунікаті у зв'яз-
ку з від'їздом з Москви мадяр-
ської делеґац{ї під проводом 
прем'єра Яноша Кадара ска-
зано, м. і., що Совстський Со-
юз ..глибоко переконаний, що 
підписання договору про за-
борону ядрових експернмен-
тів, сполучене з одночасним 
підписанням пакту неаґресії 
між країнами НАТО і членсь-
кимн державами Варшавсько-
го пакту створило б міжиаро-
дну атмосферу, прихильнішу 
для розв'язання великих про-
блем нашого часу". Цей ос-
танній совстський комунікат, 

І проголошений в минулий вів-
'торок. з одного боку потвер-
I джус. що Москві залежить на 
j отакій новій „передишці", з 
другого боку каже не виклю— 
чатн. що в останній хвилині 
Москва може зірвати справу. 

У Римі помер двократний кандидат на Папу 

Об'єднані українські танцюристи з Ню Йорќу 
виступатимуть цього тижня на „Союзівці" 

Союзівка. Ксргонксон. Н. И 
— Атракціѓю кінця цього ти-
'КНя на цііі Оселі Українсь-
:ого Народного Союзу, яка 

під сучасну пору переповнена 
гістьми з усіх сторін ЗДА і 
Канади, буде заплянованніі в 
рамцях щотижневих мнстець-
ко - розваговнх вечорів „Со-
юзівка" виступ танцювально-
го ансамблю .,Об'єднані Укра-
їнські Танцюристи з Ню Пор-
ку", що їх мистецьким керів-
ником с п. Вадим Судима. В 
програмі їхнього виступу бу-
дуть виведені вісім групових 
танків -і. Два- сольоьі. Акомда-

иіюватнме п. Т. Шеньо. На не-
ділю 28 липня, сподіваються 
тут численних гостей і відві-
дувачів. бо на цей день при-

шадас празник патрона укра-
(їнської католицької каплиці 
! на Союзівці. святого Володи-
'мнра. під час якого будуть 
відправлені урочисті Богослу-
ження. Крім того в обидва ці 
дні. в суботу і в неділу. від-
будуться на Союзівці тенісові 
і плавацькі змагання, влаш-
товувані заходами Карпатсь-
кого Лещетарського Ќлюбу 
иа першенства Союзу Україн-
сько-Амернквнських Спорто-
внх То?арнств Сходу ЗДА, 

Р и м . В понеділок 22-го 
іииня помер у Римі у віці 79 
юків кардинал Валеріо Вя-
іері, голова Конгрегації Виз-
іань у Ватикані. якого прнз-
інще називано двократно як 
сандцдата на Папу: після 
.-мерти Пія XI і після смертн 
Івана XXIII. Кардинал Вале-
)і мав ті три прикмети, що 
іими відзначаються всі по-
тжні кандидати на Папу: 
юкладне знання внутрішньої 
ідміністрації Ватикану, велн-
снй досвід ватіканського днп-
юмата та - знання сімох мов 
італійської, французької, ні-
іецької англійської, еспансь-
:ої. португальської і грець-
ої). З-посеред його диплома" 

тичних місій найважчою була 
у Франції під час останньої 
світової війни. Будучи папсь-
ким нунцієм при уряді мар-
шала Петена у Віші за ні-
мецької оќвації Франції, ар-
хиепископ Валері старався 

І рятувати тамошніх ж я д і в. 
Після повороту до Франції ге-
н є рала де Голя — Де Голь 

: старався у Ватикані за від-
клнкання нунція Валері і з 
цього приводу грозив Франції 
конфлікт з Ватиканом. Цей 
конфлікт скінчився тим, що 
де Ґоль надав арх. Валері Ве-
ликий Хрест Почесної Легії. 
а Ватикан прислав до Фрпн-
ції нового нунція, мопс. Рон-
каллі. будучого Папу. 

У С В І Т І 
л В Англії знову псі пережи-

вають брудну сензацію. що П 
спричинив недавній військовий 
міністер Джон Профумо своєю 
..приязно" з Кристиною Кілер. 
яка одночасно ..приятелювала" 
з совстськнм летунським атта-
шс капітаном Івановим. У Лон-
доні судять тепрр д-ра Стефаня 
Варда. модного лондонського 
лікаря і аматора-портретиста, 
який займався знайомленням 
членів англійської аристократії 
з дівчатами легких обнчаів і 

як доказуѓ: прокуратура -
тягнув з цього матеріяльні зис-
ки. Всі ці бруди виходять те-
пер знову на яву на судовій 
розправі, на якій г. припиним)! 
коло 100 журналіст№. . 

а До Крпснодару на Ќавќалі 
прибув американський секретар 
рільництва Орвіл Фріман, який 
зацікавлений в тамошній ку-
курудзі. Очевидно. Фріман по-
бачнть тільки тс, що його пока-
жуть большевикн. 

# Х р у щ о в ..з вдячністю" 
прийняв запросини приїхати до 
..братньої'' Мадярщннн. але ще 
не рішився, коли він туди поі-
де. Мадярська делегація, яка 
відвідувала Москву, від'їхала 
вже до Будапешту, а залмшяв-
ся в Москві ще на тиждень тіль-
кн прем'єр Янош Кадар. щоб 
взяти участь в кошреренціі т. 
зв Комекону — економічної ор-
ганізації всіх ком^істичннх 
крайи . - - і - ` . — - І 
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ГРАНИЦІ КОЕКЗИСТЕНЩЇ 

Щ? 
4 ^ ^ ^ J 

Тимчасова розв'язна Шпигунська лихоманка 
Громадська опінія в усьому світі перебу-

вас останнім часом під враженням ревеля-
цій про розкриття щораз нових шпигунсь-
ких aijit-р і про щораз нові випадки втечі 
співробітників розвідчих агенцій на ворожу 
сторону. " 

Розв'язався мішок із шпигунськими афе-
рамн н шпигунами - перекинчиками особлн-
во після травневого шпигунського процесу 
в Москві, на якому суджено совстського 
полковника, начальника міжнародного від-
ділу в Управлінні закордонними зв'язками 
Державного .комітету для координації нау-
ково - дослідних робіт при Раді. Міністрів 
СССР, Олега Пеньковського. за шпигунську 
діяльність в користь Великої Британії і ЗДА. 
Як показали деякі моменти з процесу і піз-
ніші події, Пеньковськнй не пішов сам, з 
доброї волі, на послуги англійської чи аме-
риканської розвідок, але вислала його сама 
ж таки московська централи міжнародяо-
го шпигунства. Одержавши доручення здо-
буватв потрібний для большевиків секрет-
ний матеріял, Пеньковський почав дуже 
скоро працювати в протилежному напрямі 
— передавати бритійцям інформації про со-
ветську шпигунську сітку закордоном. Із 
справою Пеньковського пов'язують також 
голосні тепер на Заході шпигунські афери 
із різними подвійними агентами і шпнгуна-
мн . перекинчиками. Між цими аферами од-
на з найбільш сенсаційних — трьох спів-
побітників захілньонімецької Федеральної 
Розвідчої Агенції — Гайнца Фельфе, Ганса 
Клеменса й Ервіна Трібеля, — які, працю-
ючи нібито проти Советів, перепали їм — 
15 000 секретних документів. 20 кпужків 
стяжок із зарекордованими інфопмаціями та 
сотки прізвищ і даних про західньонімець-
кнх агентів, пет)екинутих для п"аці на ко-
муністичниЙ бік. Крім цісї афери увагу 
світової опінії привернула справа аташе 
шведських амбасал. в тому числі і в ЗЛА. 
полковника Стіга Веннерстрома і виявлений 
у Великій Британії ще одного совстського 
шпигуна Гаролда A. P.- Філбі. ппичетного 
до афери Бярджеса і Мекліна з 1950-го року. 

Але найбільш сенсаційною серед усіх 
цих acbep с не рознрита ще цілком публічно 
'-.Ьііііннимн чинниками справа із втечею на 
Захід високопоставленого співробітника 
совстської розвідчої служби, що його яази-
вають .‚Дольніцяним". ‚.Клімовим" та інши-
ми прізвищами. Його зв'язують також із 
справою Пеньковського. і на його рахунок 
записують розконспірування згаданих вище 
афер Веннерстрома, Філбі та інших. Зазнав-
шя важкого удапу внаслідок розкриття цих 
шпигунських афеп і безсумнівного розкон-
спірування десятків совстських агснт'ч на 
Заході, Москва вирішила рятувати свій не-
перевершений в шпигунському, ремеслі 
..престиж", розтрублюючи в понеділок 22-го 
липня із московських ..Ізвсстій" сенсаційне 
повідомлення nDo нового американського 
втікача, співробітника особливо засекрече-
ної Американської Крайової Агенції Безпе-
ки Віктора Норріса Гамілтона. Проте, ця 
нова совстська ракета, що нею Москва хо-
тіла відвернути увагу світу від своїх пора-
зок в шпигунському ділі, спалилася, бо ви-

таќа Комісія зможе придумати спосіб на за-'- явилося, що ГамІлтон. названий ..Ізвєстія-

Коли переговори між спілками залізвнч-
них робітників та компаніями, що тривали 
близько чотирьох років, і прерізні пропози-
ціі урядових чинників не.привели до пози-
гивного внсліду, наблизилось.мариво страй-
ку 200 000 залізничників, заловідженого на 
29-го цього місяця. Рахуючись з можливіс-
тю невдачі переговорів в оцій останній стадії 
консрлікту, Президент заздалегідь пригото-
внв звернення до Конгресу, що його зголо-
снв в минулий понеділок 22-го липня, отож 
рівно за тиждень перед заповідженим страй-
кому-Найбільшу частину цього широкого 
звернення займас драматична пересторога, 
що залізничний страйк спричинить „еконо-
мічннй хаос і розлад". Президент докладно 
вказує, на елементи того „хаосу та розладу" 
і приходить до висновку, що „кошти гене-
рального страйку, які мусіли б бути оплаче-
ні за рахунок крайових потреб, просто не-
пивосні". Звернення подас історію того за-
тяжиого. конфлікту між залізничниками та' 
їх' працедавцями І онраховус у п'ятьох пунк-
таж, можливості розв'язки, що їх Уряд не 
захотів прийняти. Як головну причину лиха 

.`подасться автоматизацію, яка — за тпер-
дженнлм залізничнх номпаній — зробила 
зайвими кругло 40 000 робітних місць. Про-
те. Президент не таврўе автоматизації, а — 
навпаки — прославляо її, як доказ по=ту-
пу техніки, що вможливлює удосконален-

.ня прорізних ділянок промислу та публічно-
го життя, і гекомендус тільки ..пнповиитн 
лоогалнну між автоматизацією і робітною 
силою". 

` Однак, цього гаяного заклику замало, 
щоб розв'язати проблему. І президентське 
звернення таки не розв'язўе її. Виминаючи 

'HCfiv розв'язку. Президент попучас Конгре-
сові передати справу Міжстейтовій Тогго-
вельній Комісії, яка в свою чергу мала б ви-

‚готовнти розв'язку впродовж найближчих 
двох років. У' тому часі ані залізниці не ма-

._лн б права ввести в життя намічений новий 
'правильник, за яким вони плянують звіль-

^нвти коло 40 000 робітників, ані залізннчнн-
кв не мали б 'права страйкувати. В цій спта-

‚'ві мусять негайно провести переслуханий 
конгресова Торговельна Комісія. 

Таким чином Президент хоче „заморози-
тп1' ситуацію на два чюкн, в надії, що за той 
час знайдеться розв'язка шляхом двосторон-
И^`тйреговорЬ між залізничниками і ком-
паніямн. Але передача справи Міжстейтовій 
Торговельній Комісії не задовольнила акі 
залізничників, ані залізнпчих компаній. 
Президент слушно рахус. що залізничники 
яе мають потреби виходити на страйк 29-го 
Липня; коли Тм гарантується неп'орушність 
верстатів праці на дальших два роки. Але 
залізничні спілки борються за прннцпп трнв-
Крстя` П"таці. гарантованої колективним дво-
стсфопнтм договором. Тому перша реакція 
залізнќчняків на звернення ПпезНдента ду-
ясе некорисна- Ще гірша реакція залізничнх 

. коѓѓпаній, які стяли Перед перспективою 
оплачувати далі 40 000 робітників що на-

.Справді не виконують ніякої праці бо її пе-
рейяялн машини. Президент ?аповідас теж. 

^нвѓпйне покликання до життя окремої Ко-
иЙоіТ'Й'яя справ автоматизації, але ледве чи 

Труднеяня залізничників, що їх ппецю спро-
стили і зліквідували технічні машини. 

Традиційно дуже обережний і консерва-
- тнвний „Н. И. Тайме" зустрів це звернення 

Президента гострото критичною статтею, в 
`якій закидає президентові Кеннеді брак від-
ваги, - втечу від відповідальиости та вирі-
шування цісТ соціяльно - економічної проб-

!'Лежи по лінії партійно - виборчих інтересів. 
‚Тому ця справа залишасться надалі акту-
альною проблемою — політики й економіки. 

ми" як дуже законспірований співробітник 
Американської Агенції Безпеки, був` лише 
треть`орядною фігурою в пій агенції. 

Розќпиті з допомогою совстських пепе-
КНЯЧНЯПІ aqbepH із шпигунами та поднійни-
ми агентами на Заході знову пригадають, 
що пр нвсіх заявах про ..співіснування", 
‚.відпруження" і подібне, у світі продовжу-
сться взаємне недовір'я і активність, що зав-
жди характеризувала підготовў до війни, 
а не мир. . , 

ПАРИЖ..;— ПрОМОВН ПОЛІТН-
ків і не-політнків, газетні 
статті, кннжки, інформації в 
'радіо й телевізії —.) все це, 
неминуче заторќўе проблему 
.‚мирного співжиття" між сві-
том комуністичним і не-кому-
містичним. І хоч Франція має 
свої внутрішні КЛОПОТИ —у 
спонтанні страйки робітників 
і службовців та розрухи се-
лян, невдоволеннх низькими 
цінами на. продукти їхньої 
праці, — все ж очі мільйонів 
обертаються на схід, до Моск-
ви, де засідають делегати 
ЗДА^ Великобританії та СССР 
— трьох атомових держав. 
Завдання тих нарад — прнт 
пинити випробування атомо-
вої зброї і довести до розме-
жування інтересів між РосіЙ 

ѓо відсотка термоядерної сили 
ЗДА. Отже, черепаха ніколи 
не дожене Ахілла . . . 

З другого бону, — кажуть 
критики політики де ҐОЛЯ, —' 
головна проблема, не у „вели-
кодержавності" Франції (че-
рез атомові бомби), а в тому, 
щоб відвернути небезпеку а-
томової катастрофи, що за-
гро жўе цьому світові, Франція, 
навіть при найліпшій атомо-
вій зброї,' не зможе себе обо-
ронити від знищення, КОЛИ б 
вибухла світова війка. Тому 
краще подбати,, щоб примара 
загальної війни зриќла, а цьо-
го можна досягнути тільки 
порозумінням між атомовими 
великодержавами. ` Інакше. 
коли б Франція своєю „атомо-
вою амбіцією" унеможливила 

РЕЛІГІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБ'ЄДНАНИХ 
НАЦІЙ 

Подобається це большевн- нн було, щоб ця установа не 
нам чи ні, непроминальві й мала безпосереднього, скажі-

ською совстською імперією Taj мирну коекзистенцію в світі, 
вільним світом. ' то це викликало б проти неї 

Щодо конференції трьох а.{џелицу неприхильність між ЇЇ 
томсвих держав у Москві гро- союзниками і ворожнечу в 
мадська думка Франції поді-
лена надвоє: урядова Фран-
ція на чолі з президентом де 
Голем ігнорує ту консререн^ 
цію, бо французький уряд, у-

невтральннх державах. 
Аргументу, де. Голя, мовляв, 

Франція мусить мати власну 
незалежну атомову. зброю, бо 
„англосакси" можуть порозу-

Vlator 

важас, що Франція вже до- мітнся з Москвою „коштом 
снть розвинула свою атомову } Европн", французи не беруть 
зброю і присутність її делеґа- і поважно. Кожний розуміє, що 
ції на конференціях в справі І опанування Москвою Захід-
обмеження атомових спроб н'е- ньої Европн рішучо пересуну-
обхідна. . ло б перевагу на бік Москви 

Досі три атомові великодер- j в цілому світі, і на таЌу комбі-
жави відкидали домагання) н а ц і ю Вашингтон ніколи не 
французького уряду, щоб п о г о п и т ь с я 
Фраяція була прийнята до „а-! погодиться, 
тонового ќлюбу". Але що бў- А л е Рїшальне слово в полі-
де. коли Москва. Вашингтон і і т и и І Франції належить її пре-
Лондон порозуміються між со-1 зидентові. І тут можуть ста-
бою і припинять вибухи тер- j тися ще різні несподіванки, 
моядерних бомб? Французь-1 
кий уряд тоді може заявити, 
що постанови трьох „атомр-
вих" великодержав Франції, не 
зобов'язують, бо на їх нара-
дах у цій справі Франція .не 
була представлена, а тому 
французький уряд мас вільну 
руку й надалі вести свою не-
залежну „атомову політику". 

Ця позиція французького у-
пяду, якщо дійде до згоди між 
ЗДА. Англією й СССР у спра-
ві атомової зброї, може спри-
чинити немало турбот у світі. 
Продовжуючи експеримента-
льні вибухи атомових бомб. 

трансцедентальні в а р т о с т і 
християнсько^ етики й моралі 
матимуть свій офіційний ета-
tyc, що більше — своєрідне 
громадянське право при сві-
товій організації Об'єднаних 
"Націй з її столицею в Ню 
Иорку. На перехресті нанбі-
льше ^епрезентаційннх apte-
рій цього міста-велетня, прй 
Юнайтед Нейшеи Плаза і 44-
ій вулиці, завершується будо-
ва 12-поверховога „святили-
ща" християнської релігіТ. 
Споруджуваного за патрона-
том і пій егідою ОН. Офіційна 
його назва Релігійний Центр 
Об'єднаних Націй. 

Офіційне відслонення Релі-
гійного Центру ОН відбудеть-
ся 22-го вересня, цього року, 
при збереженні традиційного 
церемоніялу цісї міжнародної 
установи, цього новітнього 
„ЙЬсвого Ковчега", як дехто 
іронічно її' називає. Збоку 
ЗДА головням її „хресним ба-
тьком" буде державний секре-
тар — Дін Расќ. 

Від перших початќій цього 
оригінального проекту пред-
ставник СССР при ОН поста-
внв був категоричне домаган-
ня дати цій інституції офіцій-
ну назву „Релігійний Центр 
Об'єднаних Націй", а не „при 
Об'єднаних Націях" . . . Щоб 
вовк був ситий і коза ціла, 
цей міжконфесійний осередок 
світового засягу носитиме на-
зву „Релігійного Центру для 
Об'єднаних Націй". Дальшим 
домаганням совстської сторо-

ЖИТТЯ В 2000-му РОЦІ 
Важко наперед сказати, як 

виглядатиме життя в майбут-
ньому. Але, судячи з бага-
тьох експонатів, виставлених 
недавно на світовій виставці в 
Сіатлі, що називається Внс-
тавкою 21-го віку, можемо 
сподіватись багатьох змін. 

КОРОТКИЙ погляд у майбут-
нс показав на, безколісні ав-
томобілі, що їхатимуть з до-
помогою електронічних при 

Франція може зірвати угоду і „ p ^ п о забезпечених від ка-
між Вашингтоном, Лондоном! і тостраф дорогах. Індустрія 
Москвою. Аджеж у Москві ! б у д е звІсяо, автоматизована, 
скажуть, що ЗДА і Велико- j ф а р м и будуть забезпечені 
британія погодилися припи-l t a T y 4 H H M к л і м а т 0 м , потрібним 
нити спроби з атомовими бом- лля д а н о г о в н д у посівів, при 
бами, але мають таємний дого-
вір з Францією, щоб вона А 
далі провадила ті експеримен-
ти. (До речі, таке обвинува-
чення супроти урядів ЗДА та 
Великобританії висловлено в 
‚.Історії Комуністичної Парти 
СССР", видання 1962-го р ) . 

В цих обставинах уряд де 
Голя може ВЧИНИТИ натиск на 
союзні держави — ЗДА і Ве-
ликобрнтанію — щоб приму-
ситн їх поділитися з Франці-
сю своїми атомовими тасмни-
цями. Тоді Франція могла б 
сдннм махом стати атомовою 
вели код ержавою і вступити 
як рівноправний член до ..а`-
томового ќлюбу". Чи це ста-
неться, — покаже недалека 
майбутність. У всякому разі, 
ніхто не зможе примусити 
французький уряд припинити 
атомові експерименти, і ця по-
знція Франції буде стояти на 
перешкоді договорам англо-
саксонських країн з Москвою. 

Щодо цієї тактики тепері-
шнього уряду Франції велика 
частина французького суспі-
льства настроєна дуже крн-
тично. Насамперед критику-
ють величезні витрати на до-
рогі атомові експерименти, я-
кі вичерпують державну касу, 
але не дають надії наздогна-
ти Америку: атомова зброя 

„легенького мов шрячко . 
Маленькі телевізори носитн-
муть на руці так, як тепер 
носять годиннннки. 

Значно збільшиться ужн-
вання навчальних машин по 
школах, що допоможе учням 
подвоїти свої успіхи в навчаи-
ні. Бібліотеки майбутнього бў. 
дуть мати електроні чні машя-
нн. що відразу перекладати-
муть книжки з однієї мови на 
іншу. Короткохвилеві телеві-
зори передавати муте інфор-
мації з віддалених `бібліотек. 

Хемікалії,' добувані - з наф-
ти, гратимуть важливу ролю 
в сільському господарстві, 
транспорті (наприклад, пля-
стикові Дороги), побутових 
виробах (будинки з плястнко-
вими стінами), мануфактур-
них виробах, ліках. 

Тут мо подаємо короткий і, 
безперечно, не повний огляд 
того, як технологія змінить 
і реорганізує людське життя 
в році Божому 2 000-му. 

Американська Рада 

т Західігьо - німецький іижс-
нер - винахідник та продуцент 
літаків Віллі Мессершмідт за-
перечнв газетним вісткам, на-
че б він стояв на службі сгн-

1 

дннкн майбутнього будуть ру 
`хомі, тобто будуть повертати-
ся, щоб мати якнайбільше а-
бо якнайменше сонця, залеж-
но від пори року і клімату. їх 
також будуть будувати так, 
щоб легко можна було пере-
возити з одного місця на інше. 

У. своїй кухні господиня вя-
рйтиме їжу на плиті, огріва-
нійсонячною енергією, і збе-
рігатнме І$ў в термо' . елект-
фнчному ї)ефрнджирейтор^. . . 
Приладну до, варення, чнщен-
ня і гірасування будуть без-
дротові.- Людя носитимуть о-

1 Франції не сягає навіть одно-Ідежу і взуття з плястйку, 

чому різні види рослин, що 
noTpe6jTOTb різного клімату, 
могтїімуть рости поруч, і кож-
ний вид рослини матиме пот-
рібннй їй клімат протягом ці-
лого року, що дозволить зби-
рати врожай чотири рази на 
рік. Харчові продукти здобу-
ватиметься також з фарм па 
морі. 
' Модель майбутнього міста 
21-го сторіччя відділить пі-
шоходів від автодоріг. В у-
житку також будуть автомо-
білі. які зможуть пересуватн-
ся і по землі і в повітрі. Пе-
редбачається будівництво ма- і петського президента Нассера 
шин. які будуть незалежні від; " - — c y n ? S 5 w ? S S g ^ 
земного притягання. і вальниќй. 

Міста і околиці матимуть; 9 у к^лькуті „ і„д^ арешто-
багато світла і простору. Бў- вано 88 демонстрантів, які про-

тестувалн проти щораз вищих 
цін на харчові продукти. Коло 
150 000 мешканців 3 а х і дньої 
Бснгаліі загрожені голодом. Та-
мошиі політичні провідники за-
повіли масовий рух цивільного 
непослуху — за "давнім зраз-
кой методи боротьби Ганді, 
тільки цим разом проти рідного 
індійського уряду. 

Џ В Ню Порќу помер у віці 
77 років Джордж Вітні. один із 
найбільш відомих в міжнарод-
ному світі фінансістів-бапкерів. 
колншша гол`ова банку Морга-
ца. Вітні причинився у великій 
мірі до фінансування під ч^с 
останньої світової,війни брнтій-
ськнх закупів зброї в Америці. 
Особисто він належав До най-
багатшнх американців. 

Олекса Грѓищенко т^ -; 

МОЇ ЗУСТРІЧІ й РОЗМОВИ 
З ФРАНЦУЗЬКИМИ мистцями 

(VIII) 
` ч і Влітку 1942 р. ми з дружиною зустріли мадам Граноф у 

НІЦЦІ. ДІЇ пани, - показала на північ рукою. не хочуть. 
щоб я проживала в Парижі". Справді, німці в неі все забра-

. ля В Галерії при набережній Конті. Але зараз по війні інте-
. ліґентна маршанка бундючно повернулася в Париж і вис-
. таиила в своїй галерії ще більші й цінніші резерви картин. 
Відомо, що вона придбала в сина Кльода Моне всю йото 

і останню продукцію славетних ненюфярів водяних лілей. 
Фрісз у'же кілька років жив і працював у Тульоні, точні-

В готелі працювали Марке, Фрісз, Манґен. Набережна 
Кронштадт скоріш скидалась на набережну десь у Царгороді. 
Матроси з усього світу. Цигани в'одили ведмедя з бубном у 
лапах. Плигала й танцювала мавпа з рожевим ротом і зад-
ком, а друга в картатій суконці. З великими очнма гарні повії. 
Столики з усякими горіхами та провансальськими ласоща-
мн, смаженими џа густій олії. З ресторанів іде невимовно, 
смачний запах риб'ячої юшки — буябесу. Багаті купці з Ліо-
ну споживають її в тиші, на сонці, яке грається у воді, а со-'( 
лоннй бриз тріпоче вітрилами і з елегантних ведет настнрли-і 
во закликають на прогулянку на широке море. Чи вдень, чи, 
вночі, на набережній ні одного воза, ніхто не поїде! 

На цій набе()ежній зустрічав я часто Фрісза. Веселий.у 
доброму настрої. Приїздив він з Валет за фарбами, а інколи' 
працював на горищі одного дому, яке з четвертого поверху 
дивилося віконцями на порт і на набережні. З цього горища 
вийшла не одна маріна Фрісза. Одна завбільшки два метри, ще, в його околиці Валет, за три-чотири кілометри від слав 

ної морської бази. Доля занесла туди й мене. Випадок ѓрас j відомий ‚.Тульоиськнй порт". Його закупила при мені з вис-; 
інколи в.житті -не абияку ролю. Влітку того року мене заін-Ітавкн майстра в галерії Граноф за 100.000 франків багата. 
триѓ'ўвала, як маляра, під час купання на Кап Мартен біля 
Ментони шкаралупа піжака. кольорова і примхлива. Отож. 

^ на моїй виставці в Каті Граноф молодий инстець Ляглен дав 
' МСИІ:пораду поїхати в Тульоя працювати: .‚Там ви знайдете 
-tie-лише-ваших піжаків". — і дав адресу готелю де ля Рад 
ГрЗЃелЬ^нходИВ на набережну Кронштадт. З бальконів око мн-
лувалось воєнним портом з дреднавтамн. широченною панора-
мею рейду аж до Саблет і півострова Сан Мандріс та химер-
них СИЄЛЬ На обрії — ..Двох братів'`. 

-‚.Агі Ляґлеи відтоді лроАшрв довгою стежкою, був презяден- лекціонер називався Лятіль. Багатий гарбар. він купував і 
том Іитврнаціоиального Товариства Мнстців. Номер у березні різниць шкіри і дубив !х. Цей то гарбар назбирав не менше 

,1962 ў. ' як три сотні картин Монтічелі. Купував їх за франки. Слові-

;',. .̀ МЄНІ '`і-. -г.-: : . . - ' ' . 
давсв.мені: „Як не спиться мет, Накину хламиду і піду гу-
Лятн по хаті. Обходжу кімнати, поведу рукою, мацаю фарби' 
на улюблених картинах марсельського майстра" . . . 

Практичний, інтелігентний Фрісз зробив з дукою виміну. 
Дав йому 44 сроїх олій доброго розміру, всі тульонського пе-
ріоду, в ясному, колќориті. — за одного невеличкого, сірень-
кого Коро. А після смертн заможнього гарбаря його спадно-
смці кинули всіх Фрісзів на авкціон в Отель Друо в Парижі. 

З фрісзом єднало мене замилуваннН до Портуталіі В Ко-
р)ібрі, я був у 1924 p., але Фрісз працював там ще в 1911-ім. 
Коімбра — вийняткове місто, за 80 кілометрів від океану. 
Так, як існує крайній Схід, так є і крайній Захід. Тут уже 
африканське підсоння. Навіть улітку випари, тумани. На 
другий день по приїзді до Коімбрн прокинувся я в 10-ій го-
дині — густий туман покрив, прокоЕтнув усе місто, за метр 
нічого не узріти. І так аж до вересня. — „Не турбуйтеся, па-
не, — заспокоювала власниця дому. — о 1-ій годині поба-
чите сонце, наше сонце". Так, це вийняткова країна. На го-

мо — органічного зв'язку із 
внутрішньою структурою ОН. 

Релігійний Центр для ОН 
із своїм власним будинком в 
Ню Иорку, хоч би з цього те-
рнторіяльного титулу, матиме 
значно облегшеиу фор'му для 
своєї діяльносте, ябо, як по-
дав один американський жур-
наліст, матимѓе шд носами 
менше колод, як їх мав би в 
головному будинку ОН. Там 
свого часу прорізними над-
зеїннями й підзем'ними махі-
націями „могучнх цього спі-
ту" не' дозволено відступити 
бодай одну залю на міжкон-
фенсшні цілі, хоч би й під 
пропонованою деякими чле-
нами ОН назвою „Кіинатн ме-
дитацій". Увесь цей, назвімо 
його, „ліберально - вільнодум-
ннй" баляст автоматично від-
паде в цій новій міжнародній 
і напівофіційній установі хри-
стиянської думки і дії, під на-
звою Релігійного Центру для 
Об'єднаних Націй. 

Релігійний Центр матиме 
своє чітко окреслене -завдан-
ня, також своє виразне хри-
стиянське обличчя. Як інфор-
мують з офіційних джерел 
ОН, релігійна робота в цій ус-
танові матиме стисло „коопе-
ративннй" характер, розумію-
чн -під цим окресленням най-
більш гармонійну та ідеальну 
співпрацю всіх християнських 
віровизнань — для виховних 
та релігійних цілей, також 
для поширення і скріплення 
праці головного спонзора цьо-
го важливого проекту — ОН. 
Офіційно прнзнаннми агенція. 
мн в цій уставові, скажімо — 
співгосподарямн в ній, будуть 
в першу чергу Світова Рада 
Церков і інші протестантські 
н православні центральні а-
ґепції, заінтересовані в про-
грамовій роботі цього Центру. 

Окремо влаштована капли-
ця на першому поверсі буде 
МІСЦем Jiy6fli4HHX молінь і 
торжеств з нагоди спеціяль-
ннх оказій, як, наприклад, 
відкриття Сесій ОН, річниць 
Генеральної Асамблеї ОН або 
її складових частин. Фінансо-
ву відповідальність за будову і 
внутрішнє устаткування Релі 
гійиого Центру взяла на себе 
Методистська Церква в ЗДА. 
яка й'запроектувала основні 
ідеї цього ^проекту: це мас 
бути символ християнської 
любовн, співпраці, гостиииос 
ти для Всіх, місцем християн-
ськнх молінь за все людство, 
осередком християнського ВИ 
ховання в аспекті міжнарод 
них зносин. ЦілнЙ ряд виз-
начннх протестантських бага 
тіїв - добродіїв, а також ряд 
американських корпорацій 
компаній, банків та інших фі-
наясових установ допомогли 
своїми пожертвами ВИКІНЧИТИ 
цей „дім молитви" за краще 
завтра світу. 

Наприкінці кілька слів про 
технічне влаштування цього 
будинку. В ньому знаходиться 
ряд кімнат на зібрання, що 
зможуть примісѓити від 20 до 
200 осіб. З найвищого повер-
ху відкривається прегарний 
вид на недалекий будинок 
ОН. Одна заля призначена 
пам'яті генерального секрета-
ря Дата Гамиершилда з йо-
го артистичним погруддям. В 
цьому будинку буде приміще-
на велика бібліотека з релі-
гійною тематикою в усіх мо-
вах світу. Будуть також окре-
иі бюра релігійної інформації. 

Цілий ряд американських 
високопоставлених осіб — з 
дипломатичного, політичного, 
бизнесового й культурного 
світу — зголосили свою спів-
працю в цій установі. Це пер-
ші добровольці в сміливих і 
відповідальних починах Релі-
гійиого Центру, здебільша 
люди на добрій емеритурі, які 
свою працю, час і серце від-
даватнмуть безплатно. Окрім 
цього, скажімо, штабу високої 
еліти, працюватимуть там де-
сятки платних фахівців та у-
рядовців. ЧИ і яке число осіб 
„сірого калібру", тобто допо-
міжного персоналу — укра-
Інського роду — знайде там 
працю або матиме хоч би мі-
мінмальні впливи? 

М. Ф. 

pax-горбах синьо-зелені ліси коркового дуба. На шпилях се-
купчиха. дружина мистця Дюре. Для тих часів ціна вийняту ред виноградників по червбній землі, немов чЬортеці, каплиці 

В вигвйчастимн мурами і широкими сходами. А сама архітек-
В Тульоні було чимало збирачів-аматорів. До речі, з і тура базиліки і палаців у стилі розгонистого, буйного барок 

одним у мене була така пригода: одного ранку, коли я зав -̀( Йо. За часів Васко де Гаиів, сміливих, відчайдушних відкрив-
зято працював над своїми морськими раками, цокоївка по- ців земель Нового Світу, Португалія була однією 3 найздмож-
стукала в двері: .‚Якийсь пан, — він лікар. —- хоче з вами'нішнх держав Европн. Під щасливНм впливом Ван БЙків 
побачитись". — ..Скажіть йому, будь ласка, що я не хворий", 
— була моя відповідь. Кілька років пізніше я познайомився 
з тим лікарем і подивляв у нього прегарних мініятюрнвх 
Ренуарів, які він закупив у його сина в Кань. — Другий ко-

Ван дер Ѓусів з Фляядрії. Португалія дала в 15-16 ст. плеяду 
майстрів. їх монументальні образи на дошках 3 коштовного 
колоніального дерева, завтовшки 5 см. — гордощі лісбоясь-
кого. музею. 
' Річха Тихо з човнами, португальськими ґондолями, ко-
тить хвилю якраз під горою, де розташувалась терасами вся 
студентська столиця. Сади з тропічною фльорою, велетежсь-

Привіт ІЗ ВІЧНОСТИ 
Щороку „иа Івана" я по-

силав йому листа чи карт- ч-
ку з привітом-,і побажаннями 
„всього добра, а передусім — 
кріпкого здороўв'я..." Але від 
цих побажаць ‚його здорч.в'я 
не крпппало;..,.. Гасло, ниді-
ло не з кожним., роком, а з ко-
жннм днем . . . , Цього року за-
мість привітань, з днем Ім'я-
нин, прийшлося писати пос-
мертну згадку, по Іванові 
Шкваркові, дйброму Д'ругові 
і Сусідові з ‚княжого колись 
Звенигороду. , 

— Що таке смерть'? — ска-
зав одного разу Іван Шквар-
ко, сидячи; на шпитальній по-
стелі „Нашогд 'Докў" в Кри-
ниці иад шахівницею і костн-
етою рукою гіеѓесуваюЧй' фі-
гури. — Шах - мат! . . Чвіюсь 
адресу викреслено з' адресаря. 
Чиєсь число" телефону вяиа-
зано з телефонічної ќниѓм. . . 
Це все. 

Не все, дорогий Сусіде, до-
зволь на цьому місці запере-
читя. Легше все ж таки в'ик-
реслнтн чнюсь адресу з адре-
саря, як вимазати з серця та 
душі пам'ять'дорогої людини, 
доброго apyrvL.,.. Цю пал'ять 
по Тобі, ми, земляки Тѓої і-
сусіди, збережемо повік. Як 
живий докір стоїть оце перед 
вами Твоя .могила в забутій 
Богом і людьми австрійській 
гірській закутині, самітня і 
сумна, як самітніми були ос-
таниі години-Твого життя, як 
сумною була- ївоа смерть в 
далекій чужині . . . 

У підніжжі старезної ґотя-' 
цько . бароќкової церкви на 
цвинтарі в Сенѓ Георген стгі-
їть сирітська мог`илка Івана 
Шкварка, не могилка, а куп-
ка землі з дощечкою, на якій 
видрўќова не ім'я автора „Про-
клнпаю" . . Оце Твоя остання 
пристань, Іване - мандрівнн-
ку, по тюремних казематах і 
шпитально . саваторійнпх зо-
н а х . . . Там спочив Твій тлін-
ний прах, твоє зламане Врн-
гідками, злиднями і хвороба-
ми т і л о . . . - ' 

Але дух Твій, непокореннй 
і незламний до кінця, ВІЛЬНИЙ 
тепер та свЬбїдний від усіх 
земних турбот, вітає вже над 
рідними Звенигородськими по-
лями, до яких завжди так 
рвалося і тужило Твоє змуче-
не чужиною, серце. Бувало, в 
Іванів вечір, вечір дивних ча-
рів та містер'ій, ех!ч—г дк'одур-
манюючо пахли'розквітлі `ли-
пи на Валах. - ^звалищах дав-
нього Звенягрроду! Там, під 
звалящами Замлу, лбжеля на-
ша княжа слава, там, ў під-
земних льодах.і тасмянх ка-
такомбах, під стосами струх-
лявілих кісток,, спочявала ді-
дязна Ростяславичів і Рома-
новнчів . . . - , - - . 

Ти, друже Іване, так часто 
любив проходжуватись з па-
лнчкою в руці по тих Валах, 
попід ці л и п и . . . Ти ж зби-
рався писати велику повість 
про свій славний город - Зве-
нигород!.. Не знаю, чи сто-
ять і цвітуть' ці липи по сьо-
годні, може управа колгоспу 
ліквідувала 'їх на паливо . . . 
Не знаю, чи TJBK само пахнуть 
медом і кменом скошені луги 
на застав'ю, чи Далі цвіте па-
пороть у ПліхІвському Лісі, чи 
над трясовинами в ясну ніч 
ходять і світять' блудними вог-
нямн душі пропащі, душі о-
каяняі, заги'блі під руїнами 
Замку. . . 

. . . По стежках - моріжках, 
по слідах босих стіп хлоп'я-
чнх, витоптаних в днях зало`-
того дитинству ступатяиеШ, 
друже Іване, ^шукаючи квіту 
щастя, яког^ ^Ь знайшов за 
життя. Не' вЯад"ибасш сліду 
цього щастя^і-по смерті, на 
рідній землі."нтиц могил заму-
чених братці j-сестер наших, 
таких же сумних та опуще-
них, як Твоя 'власна, на чу-
ж я н і . . . 

Коли в літню, зоряну ніч 
ясним видивом закружляє 
довкола з%Іе`яигородського 
Замку вогняний стовп і при-
паде, ніби поќхилиться, додо-
лу, — то це Г̂уша пИсьменнн-
ка - страдника Івана Шквар-
ќа вклонятиметься Рідній 
Землі, передаіоли їй привітая-
ня з Вічностн.` 

І її її 
Іван чьерницький 

кнми баобабами. Чудові строї міцно збудованих жінок, дів-
чат. Іде струнко жінка, а на голові в неї високо з червоної міді 
збан-урна води, плоский широкий кошик з сардинками, або 
залізе туди ціляй хлопчак. А молодиця простўе і не здрнг-
яеться. 

З Португалії Фрісз привіз низку кольоритяихГ полотен, 
завжди в його стриманому оригінальному тоні. Цікаві комло-
зиції романтичних садків, де серед густої зелені і водограїв 
Тх хнйлясту воду оточують мури блакятно-рожевнх кахлів, 
і де мистець поклав нагих жінок, справді, як одалісок. Гавр-
ського моряка кожного року тягнула якась- країна і новими 
обріями моря, порту, з новими почуттями' форми і срарбя. 
Десь на початку своєї кар'єри Фрісз працював із своїм тала-
йовитЙм земляком ЯСбржем Браком в Аятверіїені. Та ще в 
порті Лярошель, у Бретані, в Одьсрні, і в Гоифлері в Hop-
мандії. її Ђ 
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В історії української жур-

валкггвкк запвсая‡ імена ви-
конавців різних` інших профе-
сій, прв чому інколи навіть 
трудно рішати ‚котра з про-
фесій б у л а неодному з них 
милила і в котрій він прояв`-
ляв більше хисту. Згадати б 
тільки д л я прикладу лікаря, ! 
доцента бактеріології в уні-
верситетї в Одесі та агодЬм 
вядавця і редактора віденеь-
коі „Волі", Віктора ШсвяЧеа-
ського, — адвокатів д-ра Сте-
пана Варана, д-ра Леве Лкн-
кевнча, д-ра Осяла Назару-
ка, д-ра Луки Мяпгугй, д-ра 
Володимира Охрнмовича в 
д-ра Лонгина Цегельського, 
щ о з них кожний був в різні 

-періоди свого життя також 
редактором газет, — ядагініст-
ратора - правилќа Олександ-
ра Саліковського, знаменнто-
го редактора „ „Української 
Трибуяи" у Варшаві, є кошт 
міста - аграрника Валентина 
С а д о о с ь К о г о , редактора 
„Промеяя" у Кясві. І між ар-
тистаия - мал'ярами булл не 
тільки письменники — почав-
іпн в І д Тараса Шевченка. 
Письменниками с недавно по-
мерлнй Василь Масютнн і жн-
вучий ОлСксаядер Грищенко, 
видатним критиком був Пав-
л о Ковжун, поетом, критиком 
і журналісто'м ' с Святослав 
Ѓ'ординський, а тЗдвард Козак 
займав одно з йайвидатнплях 
місць яе тіль'ки як маляр спе-
цнфічяого гротѓескового ха-
рактеру н карикатурист, але 
і як сатирик та гуноряст-фей-
летояіст. Саме яро Едварда 
Козака варта згадати трохи 
ширше у зв'язку з його ма-
лярською виставкою, що буде 
відкрита 3 серпня ц. р. в лаи-
сіоні „Коеня" у Ѓаятері. 

Едвард Козак мас тепер 81 
рік і с вже ‚‚дідуньо". Наро-
днвся в селі Гирне біля Стрия 
і середню освіту закінчив в 
Стрию та у Відні. В ж е в Ук-
раїні вступив до Українських 
Січових Стрільців і перебув 
з ними визвольну кампанію, 
яка по нинішній день с одною 
з головних тематик його иа-
лярських творів. М`алярство 
студіював головно в Мнстець-

ЕДВАРД КОЗАК Вісті з далекого Заходу іц ...-

Едвард Козак 

Ш 1 р. до Львова Ста'в заступ, 
ником голови зроорганізова-
ної С п і л к и Образотворчих 
Мислив. Тому, ї ^ голова тісі 
організгщії арт.-мал. Івай Іва-
нець буй нодяочас завідую-
4км музею Оссолінськях, Е . 
Козак був фактичним керів-
нЯКСШ СПІЛКИ. П о р у ч . з Єѓрга-
нізаційяою працею Яе заиед-
бував Втстецької: за свій об-
раз „Ярмарок" дістав першу 
нагороду на тодішньому мис-
тецькому конкурсі. Н а еміґ-
рації в Німеччині був органі-
затором і безперервним голо-
вою мистецької спілки УСОМ 
— Українська Спілка Обра-
зотворчого Мистецтва — а ж 
д`о виїзду до' Америки, мавши 
велику заслугу в уладжеяні 
виставок в Мюихея{ і Регеи-
бурзі, звйачиткуванвТ журка-
лу „Українське Мистецтво" та 
монографій мистців, прм чо-
му першу мояографію трьох 
скульпторів написав О Гор-
дннськнй. У Німеччині почав 
теж видавати „Лиса Микиту" 
і там уперше створив тип 
Гриця Зозулі . В Америці роз-
мальовував свяіяяі , впродовж 
10-х рок'ів виконує з доручен-
ия фірми „ Д ж і м Геяді" ко-
роткі рисўЌкові фільми, пряз-
начеяі для шкіл, видає і ре-
дагус „Лиса Микиту" та по-
міщус свої ілюстрації в чнс-
леяинх кЯяжках і журналах . 
Був теж одним з Ілюстраторів 

кій Студії О'лексќ Новаківсь-1 „Веселки". За сбо! ви'ступи в 
кого у Львові з'`якої вийшов телевізії в Дітрояті, як імпро 

м. і., мистеЦь такої міри, як 
Михайло Моро'з, і вняіе Відтіль 
особливо звання р и с ўяку. 
В ж е тоді вславився, як карн`-
катурист, почавши перші свої 
карикатури поміщув а г и в 
20-их p.p. в „Зйзі" у Львові, 
що його редагував Лев Леп-
кнй. Швидко` п'отім сам став 
редактором того сатиричного 
журналу , Де 'містив феЙлето`-
ии під псевдонімом Авенір 
Люшня. В 1933 р. став редак-
тором сатнркчиого жу рн алу 
,‚Комар" у видавництві Івана 
Тиктора, водночас ілюстрував' 
дитячий ж у р н а л „Світ днтя-
нн" Михайла.Тараямиа й пос-
тачав ілюстрації та графічні 
орнаменти до різких журналь-
ннх і книжкових в и д а н ь . 
Брав теж активну участь в 
мистецькій організації АНУМ 
(Асоціяція Незалежних Ук-
раіяеьких Мистців), будучи 
водночас членом Товариства 
Українських ‚Письменників і 
Журналістів ( Т О П І Ж ) . Коли 
з вибухом другої світової ВІЙ-
ни опинився у Кракові, став 
там головою мистецької орга-
Нізації „Заре'во'ѓ та ілюстра-
тором вядайь' „Українського 
Видвництва". Вернувшись у 

візатор-рйсіиявк, змокав собі 
популярність серед тамошньої 
американської дітвори, а за 
коратнометражові рисункові 
фільќм „Музичні історії", „М1-
тологія" й.„Історі ї з клясяч-
ноі музики" дістав від амерн-
кансьќої вчительської органі-
зації „Нешеиел Авард" (Кран-
ову нагороду) . Ілюстрував м. 
і. „Лиса Микиту'' І. Франка 
й „Буквар" К. Вагилевнча. 
Сьогодні не відомо, чи Едвард 
Козак більше відомий, як гу-
морист-сатнрнк, чи як маляр-
карнкатурнст, при чому тут 
і там внступас, як ЕКО, під-
писуючись повним прізвищем 
тільки на великих полотнах. 

Цікаво, що п р о є ктуючИ 
свою виставку в Гаятері Е . 
Козак вибрав туди 40 обра-
зів, але виключив із них ка-
рикатурн й графіку, себто ті 
дві ділянки, в яких він яа-
правду д у ж е сильний, незрів-
няний в ідеях та як мнстець 
рисунку. У своїх карикату-
рах, так щедро розсипуваних 
в сучасному „Лисі Микиті", 
він перейняв жанр приміти-
ву, що ним, зрештою, корис-
тувався вже в „Рисунках ма-
лого Ромця" у згаданих вище 

Високо на схилах' гори від` 
ніс катедра св. Якова, одна з 
иайгаряішях катедр на захо-
ді збудована тстОлѓття тому 
в†рнимн католиками. 

ї ї високі вежі та сходи, що 
ведуть вас До середини з 9-ої 
Евні, відразу вражають вас 
та змушують поглянути на 
з а х і д вниз й дивитися в дале-
кі обрії морської затоки, д е на 
фоні блакитного дня виднг-
ють снігом вкриті вершки 
американського Олімпіќў — 
відомий Олімпійський 
дощового лісу. 

Н а сходах та широ'кій пло-
щЛ зібралися` українці сьогод-
ні, дівчата та жінки в україк-
сьќих строях. Вони чекають 
на свого єпископа, що при-
їхвв з Шнкаго . 
' Українська католицька гро-
мада, зорганізована п'ять літ 
тому енергійними заходами п. 
Беика та його друзів, няра-
ховуе 30 родин з загальної 
кількості! українців поверх 
200 осіб. 

Молодий єпископ Ярослав 
Габро робить першу візита-
цію своєї обшяриої єпархії. 
щ о простяглася на зах ід від 
Огайо, Теннесі, Мксіссіпі. В 
ній є 45 тисяч парохіян та 39 
священиків, що обслуговують 
своїх вірних. Епарх ію засію-
вано в 1961 році. 

В середині катедри, Що є 
збудована у формі базиліки, 
з гарними колонами, за икіг 
ми сховалися два бічні вівта-
pf, с у кінці величавий вівтар, 
освітлений високими вікнами 
з вітражами. Зліва крісло для 
Владики, а з правої сторони 
крісло д л я місцевого спнско-
па — Томаса Д ж і л а . 

У перших двох рядах лавок 
розмістилися 16 Членів місце-
вого ордену Рицарів Колюм-
ба. Храм заповнвивсд паро-
хіянами та гостями. На хо-
рах розмістився український 
хор, що приїхав з Ванкуверу, 
з Брнтійської Колюмбії в Ка-
наді. 

Перед початком Служби 
Божої о. РомаВ Чеховськнй, 
з Вікторії, Брит. Колюмбії, 
який обслуговує Сіятл, ска-
зав привітальне слово до Вла-
дики, а він відповів: „Я ніко-
ли не був у вашім прекраснім 
місті, про яке так багато чув 
від своїх молодих літ, я на-
втгь не був поблизу стейту 
Вашингтон. Тепер я буду 
просити вас помолитися та-
кож за д у ш у папи Івана 
XXIII, та за те, щоб розпоча-
тнй ним Вселенський Собор 
продовжувався. 

Службу Б о ж у відправлено 
в старій слов'янській мові, а 
спів хору було чути у всіх ча-
стииах великої катедря, яка 
має надзвичайно гарну акус-
тику. 

Під час головної частини 
Літургії лицарі Колюмба по-
зиімалн свої капелюхи та всі 
разом з частиною парохіяИ 
прийняли Святе Причастя. 
Єпископ Д ж і л слідкував за 

С л у ж б о й Вожо'й( Ш ряуШеб-
никў в ан'глійській мові. 

Владиці Габро' сослуАнлі і 
в ЛттургД 6. Чехбііськйа 4г. 6. 
Во'лтер Шска1 з шќ'ќага. 

Після Слуакбй1 ВояїоІ дЗхів'-
ництво та присутні п ^ Й ш л й 
до шкільної залі' в` окремому 
будинкові біля' к а т е д й й де 
був улалгт^ваиійі обід для 
парох(як та гостей, с‡ред 
яких б у л и І іѓе ѓрбко-католиг 
ки, головно з місцевої гірквсі-
славної парафії на ч'олі І го-

пкрк ловою п. М. Де'мкоя. 
Під' час обіду Владика Ѓ а б р і 

вйступяй зі словом до' йрй`суѓ 
нѓх та вислухав привчи` від 
громадянства. 

П р о цей виїмковий день для 
греко . католицької Парафії 
були впдруковані И`Отаткн і 
місцевій пресі та' вміщене 
фото Владики. 

Місцева українська праиос† 
лавна громадќ урочисто в ід; 
святкувала Зелені Свята. В 
приміщенні єпископ, цер 1 

кия, д е в ідбуваюіься Вогослуі 
ження, ввдпраќяв! Св. Л й у р -
гпо о. І. Гончарів, якяЙ при' 
їздять сюди раз в а місяць і 
Иортлеяду, Ореґон. 

Н а це свято, яке також й 
днем Храму св. Тройці — Miiv 
цево( парафЙ, иряпхали т а : 

кож українці з ПортлендуІ 
Ванкуверу, Канада та прнй-г 
шли наші земляки, з місцевої 
греко-католицької п а р а ф і ї 

Після Літургії у простоуш 
залі відбулося Лрийняття і 
нагоди парохіяльяого свята' 
д л я своїх парохіяи ти гостей; 
серед яких був настоятель' 
с п н с к о п а льної церкви св; 
Епифана о. Елмер В. Ќрясті: 
завдяки допомозі якого наша 
громада може мати свої Слу-
жби Божі. 

У привітнім слові до зібра-
ннх голова яарафіяльиоі Ра-
ди М. Дамќо зокрема підкрес-
ляв велику доброту о. Ќрясті: 
який „прийняв близько д о 
серця погреби нашої гром$-
дн". О. Ќрясті у відповіді ЛІД' 
креслив, щ о його парафія б 
рада присутності українців, 
та готова все допомогти в за-
доволеииі релігійних потреб 
хоч бн й іншої церкви та об-
ряду. 

П. Д е й к о згадав також ярЌ' 
су†нім, щ о 16 червня до Сіят-
ля приїздить український Ка-
толнцькйй влади`ка з Шнка-

НЕМА ТО ЯК НА СОЮЗШЏ! ШШШШШ 
Оселі 

Українського 
Народного 

Союзу 
в К е т с к м л ь с ь к я х г о р а х 

б і л я вгіете 
К Е Р Г О Н К С О Н , Н . И . 

В найближчу суботу, 27-го липня 1963 Щ 

ВЕЧІР ТАНКУ І 
з у ч а х т ю в ідомо ї Т а н ц ю в а л ь н о ї Г р у п и 

Об'єднані Унраїнсьні 
Танцюристи Ню Йорну 

п і д п р о в о д о м 

Вадима СУЛИМИ 
Том ШЕПКО 

АКОРДѓХ)Н 

К О Ж Н О Ї П ' Я Т Н И Ц І 1 С Ў К О Т И 

ЗАБАВА З ТАНЦЯМИ 
ПРИ ЗВУКАХ ОРКЕСТРИ „АМОР" 

4-Ш}ттіхтмтттшшмттт 

передвоснних с а т и р и ч н и х 
журналах у Львові. 

Зате Е. Козак виступить те-
п е р . п е р е д публіку з малюн-
ками-композизіями з тематн-
кою головно галицького села, 
Гуцульщинн та стрілецького 
побу іу . Між отими образами 
напевне звертатиме увагу ‚‚Се-
ло" з хатами й коло 50 фігура-
ми — велика композиція тем-
перою. Не трудно передбачи-
ти, що численні образи, приз-
начені д л я тісї виставки, бу-
дуть втримані в типовому для 
мистця жанрі гротески, яка 
дещо пригадує Миколу Буто-
вича. Щ о д о техніки — то це 
будуть олії, темпери, акварелі 
й рисунки тушем. 

Фахову рецензію зможуть 
подати знавці щойно після 
відкриття виставки. Цікаво 
буде, м. і., пізнати різницю 
між колишнім і нинішнім Ед-
вардом Козаком. Д л я широкої 
публіки ця виставка вартісгіа, 
як доказ всебічної активности 
того мистця, який водночас с 
тонким обсерватором громад-
ського життя в його добрих 
і поганих сторінках та тала-
новитим журналістом. Він с 
незалежним у підході до лю-
дей і явищ, хоч яе завжди 
справедливим: інколи він па-
де жертвою несовісної або 
неправильної інформації, але 
Він завжди маг. на цілі кон-
структивну критику сатирою 
і завжди проявляс ту відвагу, 
за що слід його шанувати. 

ШеІченќіШі Роковини б Ч$с†ері, (Іа. 
ЦьоготячнЧ Ш е в ч е н к і в с ь к і 

Роковини яри церкві Усяіияя 
Пречистої ДЬзи Марії в Чес-
тер, Па. відзначено 17 берез-
ия 1963. 

Це б у л а третя неділя Велн-
кого Посту - Хрестопоклонна 
і в церќв{ відбувалася свята 
великопосиа місія, що закіи-
чилася велнкопосною відпра-
вою, яку відслужило духів-
яицтво філядельфійського Д е -
канату на чолі з деканом 
кнтр. проѓ. о. О. Мнциком у 
неділю 17 березня о 5-ій гоД. 
вечером і зараз ж е всіма свя-
щениками — протопресвітером 
о. Іваном Савчуком, митр, 
проѓ. о. О. Мнциком, проѓ. о. 
Віталієм Коваленком, о. Ми-
хайлом Кудаяовичем, о. Ю. 
Красевичем, проѓ. о. Олексієм 
Цариком, о. НЄстором Столяр-
чуком та о. П, Коваленко — 
відслужейо соворно панахй-
по бл. пам'ьті Іарасо^і Шев-
ченкові. Церква була перепов-
яеяа вірними, які виконали 
свій церковний обов'язок св. 
сповіді f a св. причастя і ви-
коиали також І свій націо-
нальяий обов'язок, взявши 
участь у шевченківськім свя-
ті, яке відбулося в Українсь-
ќо-Американськім Домі при 
4-ій і Ворд вул., в Честер Па. 

Шевченківське Свято при-
готовиля — українська втко-
Ла при українській парафії 
Усггіння Пречистої Діви Ма-
рії в Честері, Па,, за допомо-
гою церковного хору та мо-
лодечого відділу Української 
Православної Ліги. 

Точно о 6-ій год. вечером за-
ля виповнилася парафіянами 
та гістьми зі сусідніх пара-
фій на чолі зі свящеянкамн, і 
Коли підвеслася завіса, цер-
ковяий Хор відспівав амери-
каяський гимн в супроводі 
фортепіяйа. 

Свято відкрили в англійсь-
Кій мові п. Іван Лостен, за-
ступник голови парафії, а в 
українській мові студент Іван 
Бартпп, в імені молоді пара-
фіі. 

' Хор парафії під керівниц-
твом інж. Сергія Шевченка 
відспівав „Заповіт", укладу 
Стеценка; „Думи мої" — ук-
ладу А. Гнатишина; „Встас 
хмара А. Г н а т и ш и н а та 
„Реве та стогне" — Косенка. 
Ви конання цих пісень було 
бездоганне. 

сутніх відвідати це Вогослу 
ження яа знак сдвоєѓ я укра-
їнців на Заході; д е ваші гро-
мати завжди ж и л и близько 
одна д о одної. 

У вівторок, 18 червня, від-
булося товариське пряйЯяття 
у гостинній хаті п-ства Дем-
ків з нагоди срібного ювілею 
подружися я-ства Ю. Шевчен-
ка, дружина якого в активна 
тут як секретарка місцевого 
гуртка членів УНС, який кас 
15 членів. 

Серед присутніх був моло-
дяй наш в ч е н и й проф. Р. 
Струць, який вякладас порів-
няльну літературу в увівер-
ситеті Сен-Лу. Він приїхав 
сюди на вакації та студії. З 
постійних гостей на 
сходинах бракувало л и ш е 
проф. О. Пріцака ‚який с в 
подорожі по Бвропі. 

Проф. Пріцак виїхав зпо-
чатку червня до Гелсинки, де 
мав прийняти участь у світо-
вім конгресі науковців, а по-
тім мас поїхати до Туреччи 
нн, де буде працювати біля 
з л о ж е н а я підручників туреЦь-
коі мовЌ та іи. дослідами з 
ділянки мовознавства. Вік 
мас повернутися до Сіятлу .в 
середині вересня, коли роз-
почне свої лекції в універси-
теті стейту Вашингтон, де в 
травні дістав повний титул 
просресора. 

, Іван Світ 
"Л 

Д. ГУМ ЕННА 

Діти 
ЧУМАЦЬКОГО 

ШЛЯХУ 
1V-EK ТОМ 

Шяя fcJt). 
"в v о в о ь А̂  

81-83 вѓано' 8tree4 
J a r B t y C H y 8 , ^ . 

Деклямашї: „ГІоќлія тобі 
Тарасе" і „На високій Дуже 
ќрўечі'' — відчитав учень 
2-ої клясн у к р а ї н с ь к о ї 
парафіяльної школи Ф е д і р 
Надзьо, а „Минули літа по-
лодй" — Т. Шевченка проде-
кллмував учень 3-ої клясн 
української п а р а ф і я л ьноі 
школи Андрій Лоян. — „Мені 
однаково" — Т. Шевченка 
англійською мовою проде-
клямувала п. Славка Єдинаќ, 
студентка гай с ќ у л з Честер, 
Па. Паяна Ж е н и Туринська, 
учениця музичної школи з 
Філядельфії, з чуттям ВІДСПІг 
вала сольосігівя: „Тече вода" 
— муз. М. Фоменка та „Садок 
вишневий" — муз . М. Лисен-
ка. — Форте пі яновяй супро-
від і д о сольоспівів і цілому 
хорові спочивав у руках до-
свідчеяої молодої яіяністки 
панни Дорті Яцик, етудеяткй 
гай скўлу, яка також в й о г -
рала і „РЇдва мати моя" — 
муз. Маибородя. 

Змістовний і високовартіс-
йий реферат про Шевчеяка 
українською мовою відчитала 
проф. Марченко, учятелька 
української п а р а ф і я л ьної 
школи, а реферат аяглійсь-
кою Мовою відчитав я . Іван 
Мнхальцевпч, голова парафії 
і учитель гай скўлу. 

Д і д и украінсмсої парафі-
яльноі школи відіграли п'сс-
ку із життя Тараса Шевчеяка 
„Дядько Тарас". Поодинокі 
ролі відіграли: Іван Вертіш, 
Василька Пастушок, Андрій 
Лоян, Осип Весоловський, 
Петро і Федір Надзьо, Лариса 
Юзич, Ліда Пастушаќ, Донна 
Веселовська і Петруся Галій. 
Діти відіграли п'єску бездо-
гаияо і заслужили на приз` 
нання всіх присутніх на залі. 

Заключне слово мав мятр. 
проѓ. о. О. Мицнк, який пере-
стеріг присутніх проти небез-
пекн червоної навали, яка за-
кореннвшнсь у 90 милях від 
благословенної землі Вашинг-
тона, простягає свої закри-
вавлені руки і на нас. 

Відспіванням українського 
національного гимну та ‚‚Гад 
блес Америка" свято було 
закінчене. 

Чистий дохід зі вступного 
по обраховаиню всіх видатків 
переслано в еумі % 45.38 на 
будову пам'ятника Т. Шев-
ченкові у Вашингтоні. С. Ш . 

В Ню Бронсвіку вшанували пам'ять 
Тараса Шевченка 

ЗДЗДТдШЗг Свято в честь Т. Шевченка в Рочеотері 
будеться урочиста врхиере'Л-: Заходами місцевого відділу супроводі паянй Лесі Сала-
ська С л у ж б а Вожа та йрвїдс 
український церковний хор з 
Ваякуверу. Ш яросив при- резня Святочна Шевченківсь-

Ка Академія. Велика заля 
Американсько - Українського 
Юіюбу б у л а переповнена 
старшими і молоддю. Свято 
започатковано американським 
гямиом, який виконала п-на 
Параня Якнмишнн. 
„ Х о р „Сурма", під керівинц-

твом ІнЖ. Я. Маткові'ького ви-
КоИав „Заповіт' в обр. Сте-
ценКа. 

Добре опрацьований рефе-
рат виголосив Всч. о. Василь 
Д з ю б а , парох Української 
Православної Церкви в Рочес-
тері. і 
', Прйсмною н є сподіванкою 
був виступ жіночого квартету 
д і д кер. проф. Орнсі Костя-

HaunxjttOK, який добре виконав дві 
пісні, а саме: „Та нема гірш 
я†кову" і „Реве та стогне 
Дн†пр широкий", в обр. М. 
Лйсенка при Зюртепія`яовому 

махи. 
Добре вив'язалися з декля-

націями панна Дарія Дани-
лншнн, член СУМА, яка від-
деклямувала вірш „Тополя" 
та пластун Богдан Приймак, 
— „Чигирин". Незабутнє вря-
жеиня залишив сольовий в и с 
туп и-ні Люби Німців, бувшої 
співачки - солістки Львівської 
Опери, яка з чуттям викона-
ла „Зелений гай" Лопатиясь-
кого та „І золотої, і дорогої" 
Січинсько г о. Акомпаніював 
співачці п. І. Вольфог. 

Хор „Сурма" виконав ще 
дві пісні при фортепіяновому 
супроводі п а н н и Наталки 
Слюзар. 
Це симпатичне свято закіяче-
но співом українського гнмну. 

За добре підготовану ака-
демію належиться подяка міс-
цевій Управі Відділу УККА 
і виконавцям програми. Гро-
мадянство, належно оцінило 
працю і заповнило залю. 

Рочестерець 

Українська громада в Н'го 
Бронсвіку і Бавнд Бруку та 
їх околиць незабувають сдо-
м'янутн Ватька української 
нації Тараса Шевченка. Що-
року вони віддають поклін ве-
лнкому борцеві за волю Ук-
раїни. В цьому році за ініція-
тяяою Місцевого Комітетў Па-
м'ятинка Шевченкові і хорис-
тів створено об'єднаний хор. 
до якого ввійшли хористи уќ` 
раінської католицької і уќра-
їнської правосл'авної Церков. 
Цей хор в і д керівництвом інж. 
Павла Грабоияча ва коротќиѓ, 
час досить добре підготував 
кілька мелодія на слова Т. 
Шевченка і 5 травня висту-
піш на академії , ,що її органі-
зўвав Комітет Пам'ятника Т. 
Шевченкові в валі українсь-
кої католицької церкви. Пе-
ред початком академії вико-
нано американський г и м н . 
Вступне' слово виголосив го-
лова Комітету Пам'ятника Т. 
Шевченкові — інж. Дмитро 
Демедюк. Промовець з'ясував 
ролю Шевчеяка у відроджен-
ні української нації і в П бо-
ротьбі за волю і незалежність. 
Після цього х о р виконав „За-
повіт", а маленька дівчинка 
Люба Лаіаенюк вродекляму-
в а л і вірш — „Я маленька ук-
раїяка";' 

Наступною точкою академії 
був реферат на тему „Релі-
гійний світогляд у творах 
Шевченка ", який виголосив 
Інж. Ярослав Ощудляк. Допо-

Відач, цитуючи уривки окре-
мнх поем Шевченка і подалЬ-
чи характеристику обставЙЬ, 
в яких писались ті поеми, 
стверджу'вав велику д у х о в у 
силу поета, пройняту щироко 
любов'ю до Бога і всьвго БЬ-
жеськрго. відкидаючи кому-
ністичяу тезу про Ше%чеяќа 
— атеїста. І 

Після реферату чоловічий 
хор виконав „Думи во‡, дувін 
мої", муз. Воробкевича, а кяіа 
пластунќа Дарів Теча прр-
деклямувалв „МиЯають дйі, 
минають ночі". Чоловічий ХОр 
виконав „Гамалію", — муз . 
Лйсенка. Диригент хору ук-
раїнської православної церк-
ви в Бавнд Бруку Леонід Хар-
ченко По мистецьки продек-
лямував „ІІосланіе". Хор ВВ-
вершив свій виступ співом 
„Світе тихий", муз. Давидов-
ського і співом українського 
національного гнмну. 

Окремі соля в піснях внвр-
нували Стефанія Петляќ і 
Ярослав Ощудляк. Після ВВ-
кінчеяня академії інж. Дмят-
ро Демедюк і пан Петро Дсф-
бачук видали тим громада-
вам, що внесли пожертви на 
будову пам'ятника Шевчен-
кові понад 25 дол., грамоти. 
Видача їх відбувалась в уро-
чистій атмосфері, п ід оплески 
усіх присутніх. 

Організаторам академії, всім 
хористам і декламаторам щи-
ре спасибі. 

Василь Грягоренко. 

КОМІТЕТ ПАМ'ЯТНИКА ШЕВЧЕНКОВІ 
л мас шану запросити 
Українське Громадянство, всі Українські Організації та 

Установи, зокрема ж Місцеві Комітети Пам'ятника 
Шевченкові 

— взяти участь — 

І УРОЧИСТІЙ ДЕДИКАЦІЇ 
ПЛОЩІ ПІД ПАМ'ЯТНИЙ 

ШЕВЧЕННОВІ 

в 
що відбудеться 

суботу, 21-го вересня 1963 року 
у Вашингтоні, Д . К. 

З НАСТУПНОЮ ПРОГРАМОЮ: 
О годині 2:00 поаол.: Саято на площі при вул. 22, 23 і „П" 
О годині 6;В0 попох: В гоголі Мейфлавср: КОНЦЕРТ хору 

„КОВЗАР" Із Філядельфії, Па., диригент Д-р Антін 
РУДЮЩЬКІШ. 

О годнќі 7:30 вечора: В готелі Мсифлапср: СНЯТОЧНШї 
ВЕНКБТ а промовами. 

Вступ: $ю.очі 
УчасИИкИ. ЩО аголосять свою участь до 10-го яеріч`яя 

1B6S р. будуть уміщені п ЮВІЯЄЙКІН Програмі. Усім зголо-
шеннм буде вислана картка вступу на їхню адресу. 

Українці на Славістичній Конференції 
в Стенфордському університеті, Наліф. 

27-го і 28 квітня відбулася політнку ‚зокр. в Україні. Мо 
а Стенфордському універси-
теті в Калі(рорнії Славістична 
Конференція з участю понад 
і'ОО американнських і каяадій-
ськйх славістів і сопстознав-
ців. 

В програмі з'їзду виступи-
ЛИ 3 доповідями' Два україй-
рЦ — гіробесбри` канадійськнх 
університетів: проф. В. Буй-
няк з Сйскачеванського уні-
верситету, який доповідав н. 
т, „Трлстой і Дікеис" й проф. 
Я р Славутич з Албертського 
уиіверситету. який прочитав 
доповідь про сопстську мовну 

' ї ї Ѓ ' і 

дераторами окремих панелів 
виступали проф. В. Тимошев-
ко а Стенфордсккого уніввр-
ситету Й проф. В. Боцюрків з 
Албертського у н і в ерситету. 
Між коментаторами - диску-
тантамн на кон4)еренціі ви-
ступали теж проф. І. Решетар 
із Вашингтонського універси-
тету й проф В Дмитришин з 
Портленд Стейт коледжу. 

Д о керівних органів Кон-
ореренціі обрані два українці 
— проф. Іван Решетар, як ві-
це-президент й проф. В. БуЙ-
няк, як член управи. 

Замість квНін на могилу 
Дорогої 

Софі ї з KaptyTiB Х А Р К І В С Ь К О ! 
еістддають па шроти к а т а х яаляшеяців в АвотрІЇ 

10 долярів 
Яадія ft Іван ВТГРВЯНІ 

С к л а д а й т е г р о ш і 
К у п у й т е т о в а р і 
П и т а й т е по р а д и 
З а б е з п е ч у й т е с й 

в УКЃАїИСЬНИХ 
в УНЃАЇНСЬКИХ 
в УКРАЇНСЬКИХ 

БАНКАХ! 
КРАМНИЦЯХ! 
ПРОФЕСІОНАЛІСТІВ! 

в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ! 

Просимо зараз же виповнити цс зголошення, підтяти 
І вислати яа адресу Комітету: 

Shevchcoko ЛІстпогіаІ Committee of America 
S02-3O4 W. ІПк fltrwt — New Tork U , N.T. 

ЗпзЛошук) (-^мо) участь в урочистостях Дедикації 
Площі під Пам'ятник Шевяенкшіі у Вашиіі ѓтоні, ЩО відбу-
детьея в суботуч21-го вересня 1963 року. 

Залучую чек (МонІ Ордер) на суму $ 

За вступ яа Концерт І Бенкет по $10.00 під осів: 
Маю намір резервувати кімнату в готелі. 

Підпис: 

Ім'я І прізвище ічнтко). 

Організація, установа: 

Точна адреса: 

Телефон: 

І — 
Увага!' Стейт НОННЕНТИКАТ! Увага! 

К О М І Т Е Т 
В І Д Д І Л І В У Н С С Т Е Й Т У К О Н Н Е К Т Н К А Т 

влаштовує — 

в суботу, 28-го вересня 1963 р. 
о г о д . 8 : 0 0 в е ч е р о м 

в з а л і Ц Е Р К В И С В . М Н Х А Ї Л А 
при 567 George Street — НЮ ГЕПВЕН, КОПІЇ. 

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
Д Л Я 

Вшанування Заслужених Союзовців 
стейту Коннектикат і відмічення 

70-ліття „Свободи" 
В ПРОГРАМІ передбачений виступ сенатора ДАДА, коа-
ґресмена ДЖАПМ.А. посадника міста Ню Гейвену P. С ЛІ, 
головних уридннків УНС. як також мястепькяя вяетуя опе-

роиоі співачки М. ЛІЌ'ОЃН', групи танцюристів і інших. 
в 

Проситься слідуючі відділи УНС стейту Коннектикат: 
1 0 , 1 2 , 18 , 2 3 , 5 4 , 5 9 , 67 , 8 4 , 1 3 8 , 2 5 0 , 2 6 2 , 2 7 7 , 

3 5 0 , 3 7 0 , 3 8 1 , 3 8 7 , 3 9 0 , 4 1 4 
до дня ІВ-го еерітня, подати імена заслужених еоюзовців, 
які в гідними вшанування, як також подбати про те, щоб 
найбільша кількість членів і інших громадян взяли участь 

у тім святі. 
а 

Про подробиці святкування Відділи будуть повідомлені 
обіжником. 

За Управу Комітет Відділів УНС стейту Коітектятсат: 
L ТЕЛЮК, предсідннк В. П Н А , секретар 

шяшшшшшшшшшшш 
словники 

А ж г л о - У к р а і я с ь к я в С л о в н и к — 5 0 . 0 0 0 с л і в 
і в и р а з і в , 7 9 2 с т о р . в о п р а в і — И . TL 
П о д в е з ь к о 6 . 0 0 

ЗамовляВтв: 
- S V O B O D A " , P . О. B o x -940, Jersey Сѓѓу З , N. J. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 25-го ЛИПНЯ 1963 Ч. 139. 
= 

ВАКАЦІЇ В КАНАДІ 
ДОВР1ІИ ВІДПОЧИНОК — ЦС ПЕРЕДУМОВА 

ЗДОРОВ'Я 
Проведіть Ваші вакації у клЬштнчяо-оздоровнІД 

ОСЕЛІ 
(під управою М. і Ф. Завадівських) 

Оселя положена в лісисто-гірській околиці (1770 стіп понад 
позсмом моря) на північ від Торонта коло міста- Durham, 

на 100-акровій площі. 
9 Оселю перепливає, рибна річка, 
9 Здоровий, дістнчннй харч, 
9 Повнокомфортві кімнати (з окремими лазшгчкамн, 

теплою водою І душем), 
9 Помірковані ціни, 
41 Окремі знижки для дітей, 
41 Знижки на місяці червень, вересень і жовтень, 
9 Ідеальне місце для рсконвалесцектів. 

Зголошсння у Торонті: 
763-1941 або 1-Е 6-7020 — 398 Indian Bd. Сѓен. 

TORONTO 9, Ont., Canada, або просто до оселі: 
Summer Resort F. Zawadhvsky, R.R. 1, VARNEY, Ont. Can. 

V 

ОЕ Ю Е З О І зо 
ПРОВЕДІТЬ СВОЇ ВАКАЦІЇ НА ОСЕЛІ УРСОЮЗУ 

ВЕРХОВИНІ" 
ОЕЇО 

Я 
т Розкішно умебльовані кімнати з приватною і публічною 

лазничкою — ТИЖНЕВО 1 ДЕННО. 
џ Д Е Ш Е В І ЦІНИ — РОЗВАГА, СПОРТ і ВІДПОЧИНОК. 

П'ЯТНИЦЯ, 26-го ЛИПНЯ 1963 p.. год. 9-та веч. 
МИКОЛА ПОНЕДІЛОК читатиме гуморески і 

гумористичні нариси. 
В КОЖНУ СУБОТУ ЗАБАВА при звуках оркестри 

4 Б. Гірняка. 
Пишіть або телефонуйте до: 

U.W.A. RESORT CENTER 
ЯКЩО ХОЧЕТЕ СПОКШНО 

O L E N S P E Y , N.Y. 
TeL Port Jervb 598-2773 

ВІДПОЧАТИ В ГОРАХ КЕТ-
СКИЛ X ПО ЗНИЖЕНИХ щ -
Н А Х ТО ТІЛЬКИ_В ОСЕШ (OLEN SPEY 
Ваистгй модерний басейн. Окремий басейн два дѓѓай. Дов-
кругт СОСНОВИЙ л і с До внвайму — М — І ДШ рохакн Щл 
харчу в новому будняхў, в якому в всі модерні ўстатќўная-
ня, включно а кухнею, холодільнею 1 лазничкою, як також $, 

Гостей з харчами. Повний комфорт, кухня у ^ 
фахових руках Інформуватись: 

М. B0YCHUK — в Ню Джерзі — DRexd 6-1333. 
зж від 26-го червня — Port lervis, N.Y. — 594-0389 
Д У Ж Е ПРИСГУІШІ ЦІНИ ДЛЯ ВСІХ 

Trident Savings and Loan Association 
of Chicago, Illinois 

ПОШТОВА СКРИНКА Є 
БАНКОВОЮ ФІЛІЄЮ ДЛЯ 
ОЩАДНОСТЕЙ УГРАЙДВНТА" 

tUUnjf. М OJX? ШУ%ТІ ОвМЧЕЯ SttUPBCOSJttH ШШ 
ж шшюсякшш т и. maujuum ті — ш а 

ВАШІ ГРОШІ Є ВСЕ ОБЕЗПЕЧЕІІ 
о ш млаша OMITS Ж. СГМТМ ВЃИТА Я М — шш чви, 

і мя юс зѓатаю, то мш.валяюся в овш 

$10,000.00 
ТО ФИЕРАЛ сшшгс т ЛОВІ ШШУРЕВ 

ВАПП ГРОШІ ПРОЦЕНТУЮТЬСЯ 4% РІЧ-
НО І КОЖНОЧАСНО СУМА ДОДАНА ДО ВА-
ШОГО КОНТА ПЕРЕД 15-ИМ ЯКОГОНЕ-
ВУДЬ МІСЯЦЯ, ПРИНЕСЕ ВАМ ПОВНИВ 
ВІДСОТОК З А Щ7ТИИ МІСЯЦЬ. 

ПИШІТЬ АБО ЖАДАЙТЕ ТЕЛЕФОНІЧНО 
НАШОЇ „ЩАДИ ПОШТОЮ" ЛІТЕРАТУРИ, 
ПОТРІБНОЇ ВАМ ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ 
ВИГІДНОГО І КОРИСНОГО ПЛЯНУ ОЩА-
ДЖУВАННЯ. 

З наукових конференцГй У ВАН у ЗДА 
Доповідь лроф. Івана Бакала: „Сучасний стан під-
готовкн фахівців сільського господарства вищої 
й середньої кваліфікації в СРСР та в Україні". 

A l l $AV I i f $ 
ACCOIITSI 

Приймається передплату на 

АНГЛОМОВНУ ЕНЦИКЛОПЕДІЮ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

ПЕРШНП ТОМ ПОЯВИТЬСЯ ц ь о г о РОКУ 
І ВКЛЮЧАТИМЕ РОЗДІЛИ і 

в ЗАГАЛЬШ ІНФОРМАЦІЇ 
в ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ 

І ПРИРОДА 
т ЛЮДНІСТЬ 
9 ЕТНОГРАФІЯ 

9 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
т УКРАЇНСЬКА МОВА 
в УКРАЇНСЬКА 

КУЛЬТУРА 
о УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРА 

В КНИЗІ ВЎДУТЬ ЧИСЛЕННІ ІЛЮСТРАЦП І МАЛИ. 
ВВЕСЬ ЗМІСТ КНИГИ ДОВЕДЕНИЙ ДО ОСТАННЬОГО 
ЧАСУ І ЗОКРЕМА ПОДАНА В Ш И БІБЛІОГРАФІЯ. 

Ціна 1-го тому в передпродажу — $30.00 
Після появи книги з друку внноснтнме $37.50 

9 
Замовлення надсилати на адресу УНСоюву 

разом з чеком чи поштовим переказом. 

UKRAINIAN NATIONAL A S S O C I A T I O N , I N C 
81-83 Grand Street, Jersey City 3, N.J., {}ЉЛ. 

To: UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc. 
81-83 Grand Street, Jersey City 3, N J..U.S.A. 

I hereby order the first volume of Ukraine: А Сопсівв 
Encyclopaedia which will be published by the University 
of Toronto Press. 

Enclosed is (a check, money order) for 5 
Please send the copy to the following address: 

Name 

' N o . ' ' ' 

O t y " 

Street 

State 

На засіданні Правннчо-еко-
номічної секції Академії 16-го 
березня 1963 р. під головуван-
ням Івана Замші проф. І. Ба-
кало доповів на повишу тему. 

Нав'язуючи до історичного 
перебігу розвитку вищої й се-
редньої фахової освіти в СР-
СР та в Україні, доповідач 
відзначив такі етапи: перший 
— оробочення високої школи 
— період 20-х років; другий 
— підготовка фахових кадрів 
відповідно до потреб розвит-
ку народного господарства — 
творення радянської технічної 
інтелігенції, — період ЗО - 50-х 
років; третій — сучасний стан 

розвиток вищої і середньої 
фахової освіти, зокрема сіль-
ськогосподарської у зв'язку з 
законом про реформу народ-
ньої освіти з грудня 1958 р. 

Характеристичною ознакою 
сучасного розвитку високої й 
середньої фахової освіти с шн-
роке запровадження навчан-
ня без відриву від виробннцт-
ва у формі вечірніх та заоч-
ннх факультетів. Денні ф а -
культети стисліше пов'язу-

ються з виробничою праќти-
крю і в певні періоди прова-
дять навчання за системою 
вечірніх та заочних факуль-
тетів. Основним завданням у 
галузі сільськогосподарської 
освіти с перетворення інсти-
тутів і технікумів на вузи -
радгоспи. Порядок комплек-
тування високих та середніх 
фахових шкіл за новим зако-
ном про освіту також набувас 
іншої форми. За законом на 
навчання спрямовуються пе-
редовики виробництва, най-
більш підготовані й здібні, що 
мають стаж практичної робо-
ти не менше двох років піс-
ля загальноосвітньої школи, 
кандидатури яких обміркову-
ються громадськістю підпри-
смств і колгоспів. 

Оточення, як зазначив Хру-
щов, повинно переконатись, 
що абітурієнт — працьовитий, 
здібний; мас покликання до 
певної галузі виробництва. 
Таке становище ставить абіту-
ріснта у певну залежність від 
господарників, п а р т і й н и х , 
комсомольських, професійних 
організацій, під н а г л я д о м 
яких впродовж кількох років 
вій знаходився і вони ріша-
ють його долю. 

Значення х а р а ктеристик, 
спрямовань на навчання до 
вузів полягає не лише в тому, 
що в учбових закладах їх 
розглядають як пашпорт, сві-
доцтво політичної досконалос-
ти, а ще і в тому, що вони 
надають певних привілеїв: 
першочергове, позаконкурсне 
зачислення до вузів при здачі 
вступних іспитів. Студенти, 
що дістали відрядження від 
радгоспу чи колгоспу, діста-
ють також стипендії від своїх 
господарств, а після закінчен-
ня інституту мають поверну-
тися до них на працю, стати 
до роспоряднмости господар-
ства, яке протягом короткого 
часу виплачувало стипендію. 

У законі про зв'язок школи 
з життям з грудня 1958 року 
зазначено, що основною фор-
мою підготовки фахівців с 
заочне і вечірнє навчання. З 
числа зарахованих до сільсь-
когосподарськнх і н с т итутів 
1960 року, зараховано на за-
очні і вечірні факультети — 
5 4 % . Число студентів інсти-
тутів і технікумів на денних 
факультетах з року в рік 
зменшується, а на вечірніх та 
заочних зростає. Так, з 1958 
року по 1961 рік число сту-
дентів на денних факульте-
тах в інститутах зменшилось 
на 7,5№, а в технікумах на 
6 % ; на вечірніх і заочних — 
в інститутах збільшилось на 
3 4 % , а в технікумах — на 
5 4 % . Та хоч зріст числа сту-
дентів на вечірніх і заочних 
факультетах с. г. інститутів і 
технікумів значно переважає 
зменшення їх на денних фа-
культетах. але плян підготов-
ки фахівців сільського госпо-
дарства, як то передбачено 
семирічним пляном. не внко-
иусться. Вечірні й заочні фа-
культети дають високий від-
сів. що пояснюється переван` 
таженням студентів працею 

колгоспах та радгоспах, 
відсутністю достатньої кіль-
кости підручної літератури та 
методичних посібників. 

В. II. Елютін, міністр вищої 
н середньої с. г. освіти, 1961 
року заявив, що підручники 
с в продажу не більш як 3 - 6 
місяців, в той час як вони ма-
ли б бути в продажу 3 -4 ро-
ки. В УРСР на допомогу сѓу-
дентам заочникам створено 
мережу загально-навчальннх 
факультетів з такими відділа-
ми: математичним, агробіоло-
гічним, економічним та гума-
нітарним А г р о б і ологічннгі 
відділ включає фахи агроно-
МІЧИОГО профілд с. Г. ШСТНту-

тів. Навчальні плянн перших 
трьох відділів уніфіковані, а 
мережа факультетів досить 
розгалужена, щ о полегшує 
обслуговування заочників. 

Великою перешкодою в пра-
ці заочників є те, щ о госпо-
дарннкн не дотримуються за-
конів, які зобов'язують їх на-
давати студентам певного ро-
ду пільги в процесі навчання 
та сесій для одержання кон-
сультацій чн здачі заліків. 
Покликаючись на радянські 
дерела, доповідач відзначив 
випадки, коли студе'нтів від-
кликали з сесій та домага-
лись виключення їх зі складу 
студентів заочників. 

Щ е на Х Ш з'їзді ВЛКСМ 
у квітні 1958 року Хрущов, 
говорячи про потребу провес-
ти реформи народньої освіти 
в СРСР, відзначив, що прак-
тична підготовка фахівців с. г. 
повинна проводитись в пере` 
дових великих господарствах 
— колгоспах, радгоспах з доб-
ре обладнаними лябораторія-
мн і забезпечених передовою 
технікою, що студенти в про-
цесі навчання повинні освою-
ватн всі процеси с. г. ввроб-
ництва у власних господарст-
вах, а для цього с г. інститу-
ти і технікуми мають бути пе-
реведені з великих міст у сіль-
ські райони. Та хоч така нас-
танова зроблена більш як 
п'ять років тому процес пере-
базування с г. інститутів на 
свої ділянки навчально-дос-
лідних полів ще далеко не 
викінчено. З 94-х сільсько-
господарських інститутів 1962 
року працювало в радгоспах 
лише 13, а решта, як вислов-
люються в міністерстві с. Г., 
працюють на „асфальті". Д е -
які с. г. інститути, як, наприк-
лад, Новосибірський, силами 
студентів провадять будівель-
ні роботи, що не може не поз-
начитись на навчальних про-
цесах. Укомплектування но-
внх лабораторій та поповнен-
ня старих часто не відповідав 
вимогам навчальних програм, 
а складність поєднання ви-
робничого навчання з теоре-
тичною підготовкою на ден-
них факультетах призводить 
до того, що деякі с. г. інстн-
тутн двічі на рік змінюють 
свої навчальні плянн. Студен-
тн випускники с. г. інститутів 
і технікумів при проходженні 
практики в колгоспах, рад-
госпах нерідко використову-
ються на звичайних ручних 
роботах, як сезонові робітнн-

К И . 
Серед фахівців сільського 

господарства помітна велика 
плинність і то не лише на 
цілинних землях, а й на ста-
рожитних і зокрема на Укра-
Іні. Якщо випускники, що 
одержують високу й середню 
с. г. освіту, без відрива від 
виробництва в якійсь мірі й 

І зменшать її гостроту, ц и м 
проблема кадрів ще не буде 

І розв'язана. На цьому етапі 
навчання випускники заоч-
ннх та вечірніх факультетів 
щодо рівня академічної під-
готовкн ще відстають від під-
готовки студентів на денних 
факультетах. ` 

Все це, як зазначив допові-
дач, вказує на велику труд` 
нощі, з якими зустрілось пар-
тійне керівництво при рефор-
мі сільсько-господарської ос-
віти. З прийняттям закону 
про зв'язок школи з життям 
провадяться експерименти в 
загальносоюзному о б с я г у . 

Після доповіді виникли за-
питання і відбулась дискусія, 
в якій взяли участь В. Голуб-
ничий, Л. Грнцак, І. Гасвсь-
кий, І. Замша, Г. Ќостюк, Н. 
Король, А. Москаленко, Н. 
Нововірськнй, С. Процюк. 

І. М. 

Д О П О В І Д Ь П Р О Ф . Б. 
БОЦЮРКОВА НА З ' Ї З Д І 
ЧАНАДІПСЬКОІ А С О Ц І Я Ц и 

ПОЛІТИЧНИХ НАУ'К 
В К В Е Б Е К У 

В рямцях цьогорічного з'їз-
ду Канядііїської Асоціяції Ifb-
літичних Наук, що відбувся 
(S—8 червня в Лявальсько-
му уніворснтеті, виступив з 
доповіддю: ‚‚П о с т а л іиська 
відлига й совстські "державні 
науки" проф. Б. Боцюрків з 
Албертського у н і в ерснтету. 
Доповідач проаналізував на 
тлі т. зв. „десталінізації" та 
„ліквідації культу особи А. 
Вншннського" в совєтській 
правничій науці основні тен-
денціі в ділянці совстськнх 
державних наук, вказуючи 
зокрема на намагання окре-
мнх науковців в цій ділянці 
визволитись від паралізуючої 
думку „опіки" партійних „іде-
ологів", ннйти поза вузькі 
юридичні рямки державної 
науки та приблизній її до ме-
тодів і обсягу західніх полі-
тнчлнх наук. 

ПУБЛІЧНІЙ Ш К О Л І 

Королева Великої Британії Єлнсавета П вирішила віддати 
свою доньку 12-літню принцесу Лину д о публічної школи 
Беиенден в Кенті. Почне вона там учитися восени цього ро-
ку. На ф о т о : првлцесса Анна (перша з правого боку) перед 
своїми відвідинами в Палаті Лордів в супроводі сера 

Д ж о р д ж Міллса (посередині) . 

Вшанували пам'ять Симона Петлюри 
в Шикаґо 

Заходами Союзу Українсь-
кнх Ветеранів — станиця Ній-
каґо відбулося тут уіючнсте 
відзначення пам'яті трагічно 
вбитого комуністом Шварц-
бартом сл. пам. Симона Пет-
люри. Урочиста Академія в 
37-му річницю смерти Голови 
Держави і Головного Отама-
на Військ У Н Р відбулася в 
неділю 19 травня в залі пра-
вославного собору св. Воло` 
димира, де раніше була від-
служена о. митр. прот. Ф. Бі-
лецьким урочиста Панахида. 
На тлі гарно прибраного кві-
тами портрету, перев'язаного 
жалібною стрічкою, відкрив 
Академію п. М. Желехівсь-
кий, відспіванням амер. гим-
яу. а голова станиці майор 
Василь Рудецький в і дкрив 
свято; учениця Ірина Шима-
иів зложила китицю квітів на 
снмволичну могилу Отамана, 
біля якої стояла весь час стій-
ка двох бувших старшин Ар-
мії У Н Р і двох юнаків з міс-
цевого відділу ОДУМ-у. 

Головним промовцем був 
учасник внзвол. змагань про-
фесор д-р Іван Розгін, у якій 
говорив про вічність і акту-
альність ідеї Симона Петлю-
рн, ідеї, що неодмінно приве-
дуть до постання національ-
ної відродженої України. 

В другій мистецькій частн-
ні була вдала декламація ма-
лого учня Віктора Войтихова, 
що з відчуттям продекляму-
вав вірш М. Холодної присвя-
ченнй Петлюрі; згодом висту-
пнв вьіомнй в Шикаґо з своїх 
мист. виступів дівочий квін-
тет ОДУМ-у з репертуаром 
народних і стрілецьких пІ-
сень, а після вдалого мистець-
кого читання уривка з поеми 
Онуфріснка про Петлюру Сте-
фанією Ковальчук, хор ка-
тедри - собору св. Володимира 
під керівництвом про(ресора 
І. Трухлого проспівав д в і 
пісні. 

Вдале свято, що його учас-
никами було 150 осіб, закін-
чено співом н а ц і о н а л ь н о г о 
п імну (М. С - н н ) 

Де Голь перед важким рішенням у справі 
атомового зброєння Франції 

Париж. — Французька пре-
са, яка легковажно ставилась 
до кошреренції З Д А . Британії 
і СССР в Москві у справі за-
боронн ядрових детонацій, за-
повідаючи невдачу тих перс-
говорів і тому вважаючи їх 
зайвими, почала признавати 
„гіпотетичну можливість" під. 
писання такого договору між 
названими державами.- Якщо 
це дійсно сталось би фран-
цузький президент Шарль де 
Ґоль. який вперто змагає до 
осягнення Францією власної 
атомової потуги, стане перед 
д у ж е важким рішенням: як-
що він не приєднається до то-
го договору — загострить і 
так напружені відносини між 

Францією та її союзниками 
З Д А і Британією, — коли ж 
приєднається, то грозить йо-
му ‚.втрата обличчя" перед 
власним оточенням. Тому — 
за здогадами західніх газет 

французький уряд, мабуть, 
висловить готовість прнсдна-
тися до договору про припн-
н"сння дальших ядрових екс-
перимснтів, якщо З Д А вияв-
лять Франції різні тайни ато-
мової продукції і таким чином 
вможливлять Франції т а к и 
осягнути атомову з б р о ю . 
Трудність тут та, що амсри` 
канський Уряд мусить все ще 
рахуватись з т. зв. Атомовим 
актом, який забороняє ділн-
тись атомовимн тайнами. 

Найкращий подарунок 
^ і 

А н а Ў Р О Д И Н И 

`С 

на ІМЕНИНИ 
— ЦЕ — 

ШЕВЧЕНКОВІ ДУМИ І ПІСНІ 
SHEVCHENKO'S THOUGHTS AND LYRICS 

ДВОМОВНЕ ВИДАННЯ: 
поезії в українському оригіналі ня иарясткх оторовтх, 

а ва непаристих — в англійському переќпаді. 
Гарний формат, на доброму папері, сторін — 111. 

Ѓ Џ Н А : в т в е р д і й оправ і — д о љ ЇЛО 
в м'якій о п р а в і — д о л . 1 .00 

Замовлення слати: 

S V O B O D A 
Р. О. Box 346 — Jersey City, N. і 

т П Ѓ А Ц Я - Ф 
9 HELP WANTED MALE w 

ПОТРІБНО ДОСВІДЧЕНИХ 
PRECISION SHEET METAL 

WORKERS 
Layout Man, Set-Up Men for 
Power Presses and Brakes, Shear 

Men; Spot Welders, Hellarc 
Welders, Grinders, Tool 

Л Die Makers. 
Праця з горішньому стейті 

Hio Иорку, вакаційна околиця, 
близько Lake George. Чудова 
мешканева околиця. Д о б р а 
платня, вакації 1 бснефітн. Пн-
шіть подаюча досвід І кпаліфі-
каціі до: 

WHITEHALL MBTAL 
PRODUCTS Inc. 

P. О. Box 149 
WHITEHALL, N. Y. 

Attention: Mr. W. Myxak 

UPHOLSTERERS 
ДОСВІД ПРИ МЕБЛЯХ 

на замовлення і до загальної 
праці Повний час і ва. кілька 
годин. Добра платня, постійна 
праця. Присмні умовний. Теле-

фоиуватн цілий тиждень. 
EMANUEL S m i J E B 

608 Е. 74th 8Т., New York City 
4th Floor TB 9-6586 

в HELP WANTED FEMALE 

ПОШУКУЮ 

молодої дтчини 
(може бути студентка гайску-
лу) до пильнування дітей під 
час вакацій на провінції, в гар-
ному окруженні, при інтелігент-
нія родині. Власна кімната 1 
платня. Голоснтнсь телефоніч-

но "collect": 
Cod. Area 609 466 1385 

# BUSINESS OPPORTUNITY 9 

BROOKLYN, М'ЯСАРНЯ, 
М'яса, дріб І барбеюо жура. 

Заснована 12 років, ідеальне 
для подружжя або спільників, 
продасться з. увага на недугу. 
Досконале купно, ціна на ско-
рий продаж. Огляньте, щоб оці-
нити. Спішіть. Тел. власника. 

Р В 4-6265 9-6 P. М. 

REAL ESTATE 
Чи можете варити? Як що так, 
це с найкраща нагода фінан-

сового доходу 
СТАРЕЧИЙ Д Ш 

НА 24 ОСОБИ 
Не вимагається медичної опіки. 
Гарантований дохід від стейто-
вого уряду. Легко взяти мор-
ґедж (на вигідних умовах). Ду-
же вигідна праця для чоловіка 
й жінки (ие вимагається при 
тім бути постійно обом). Теле-

фонуватн або писати: 
THE GOLD AGENCY 

Licensed Broker 
Rente 202. FLEMINGTON, N J . 

STaie 2-6700 

БЛИЗЬКО СОЮЗГОКН, 
З гтмяаяі, гараже модерна! дім, 
коминок з синього каменя, під-
вал, гараж. Чудово вироблена 

земля. Ціна $Г4^00. ДЯЙвта. 
КОРР OF KERHONKSON. N.Y. 

T d . : Kexbooksoo 7500 

ASTORIA, N. Y. 
1 род. мур. відокрем, дім., олив. 
огрівання, бл. стадії — 320,750. 

Закрито в липні в субота 
і неділі. 

GENOVESE REALTY 
RA 8-1120 

НА ПРОДАЖ! 
(На Фльорнді) 

Хто заінтересований тропікаль-
ігим кліматом в чудовій, теплій 
Маямі, Фльорнда? Масмо на 
продаж 3 муровані доми, апар-
таменти 1 готелеві кімната. Все 
умебльоване 1 вироблений бвз-
нис. Пишіть аба телефонуйте 

(властителі) 
Mr A Mrs WenglowskyJ 

844 S. W. 2nd St., Miami 38, Fla. 
Tel.: FR 9-1268 after 6 TM. 

В ВПиПОТЕЦІ ‚ЗЕСЕЛКИ", 
дитячого журналу появилась 

друком книжечка 

І р и н и Н А Р І Ж Н О Ї 

Казна про трьох 
ведмедиків 

Ілюстрації в обкладинка 
Пеѓра ХОЛОДНОГО 

Ц і н а : 0 .50 д о л . 
Замовлення 1 належність просж-

мо надсилати до: 
S V O B O D A 

P. О. Box 344 
IERSEY CITY. N.L 

Купуйте в підприємствах, 

що оголошуються 

в „Свободі" 

ІТмїиі 
48 Е. 7tfa S t 

Т ( 4 Ї OR 3-3550, New York City 
КАТАЛОГ НАЙНОВІШИХ 

ПЛАТІВОК АРКИ 
Н А іОвЗ.РШ — 

Д А Р О М 
# # # # # Ѓ ` # # Ѓ # # # ' # # Ў О Ѓ # # # #^^#^`##^ога 

Увага! Увага! 
ВИСИЛКОВЕ БЮРО 

Roman Parcel Service 
141 2nd Ave„ New York City 

T e l : OR 5-7430 
авта, холоді ігьиатгя, 

телевізори І т. д . 
В ЛИПНІ і СЕРПШ 
І НЕДІЛІ ЗАКРИТО. 

г########## ####.#^###^########## 

Українське ви ся лќове бюро 

Cosmos Parcels 
Express Corp. 

39 2nd Avenue 
NEW YOKK, N. Y. 

Т Л : AL 45456 
повідомляє Шановну Кліснте-
лію, що в місяцях липні 1 серп-

ні в неділю буде закриѓѓє. 
Висилаємо також авта, мапгя-

ая до шиття, холодільннкн, те-
левізорв, радіо 1 т. д . 

В А К А Ц І Ї 
УКРАЇНСЬКА 

ВАКАЦШНА ОСЕЛЯ 
Wmow Three Bungalow Inc. 

При Rt 209 Kerhonkson, N. Y. 
близько Союзівки. Внваймав 
боигала 2-3 кімнатні, комплетно 
ўстатковані ва сезон, місячно 
або на тижні. 

Фільтрований басейн 1 річка, 
сосновая ліс; автобус став пе-
ред оселею. Замовляти телсфо-

нічно в Ню Иорку 
LO 2-7848 

На вікенд Kerhonkson 8314 

Р І З Н Е 

SCHALLER A WEBER 
"THE HOUSE о! QUALITY" 

1654 2nd Avc., New York 
28-28 Steinway Ave., Astoria 
56-54 Myrtle Ave^ RidRewood 
310 Front Street, Hcmpstead 
41-06 Main Si., Rushing, L. I. 

ЗЕЛА, ЯКІ БУЛИ УЖИВА-
Ш ВІД ТИСЯЧУ РОКІВ І 
ПРИНОСИЛИ ПОЛЕГШУ 

ПРИ БАГАТЬОХ v 

НЕДОМАГАННЯХ 
ПОРУЧАЄМО ТАКІ: 

Н а ревматизм — Elde Root 
100 пігулож — $4.00; 

В а болі нирок 1 міхура — 
Hebkape, No. 85 — 100 nJ-
гулок — $4.00; 

На високе тяснения ќрови — 
Н.В.Т, — ІОО`піг. — $4.00; 

На нерва — зелові пігулкн 
No. 91 — 100 піг. — $4-00; 

При ‚‚зміні жаття" — Hot 
Flashes Com Seal Corn-
pound пігулкн, 100—$4.50; 

Пря запаленні асовчевого ad-
шочха — ОВТ пігулка — 
100 — $4 00; 

Пря боляках шлунка Ulceri-
пе — сконцентроваинй ек-
страіст зел — 1і^ -місячно 
ліченая — $6.50. 

KIEHL PHARMACY, Inc. 
заснована 1851. 

Chemists and Druggists 
109 3rd Avenue 

поміж 13-ою 1 14-ою вуя. 
NEW YORK, N. Y. 

9 FUNERAL DIRECTORS 9 

Theodore WOLINNIN, Inc. 
Директор 

Похоронного Заведеная 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N. Y. (0) 
Tel.: OR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Займається Похоронами в 

BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK 1 ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

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

Тар.іаи. ч. 5072. Новий незнайомий! 

Три шукачі пригод увійшли 
до порту, де панувала гаряч-
кова метушня, бо саме в цей 
час мав причалювати вантаж-
Шіи корабель. 

Тарзал чекав, і недалечко 
чекав також якийсь незнайо-
мий, білий мисливець — це 
був знак долі. 


